
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul XLIX Nr. 11703 Duminică 6 aprilie 1980 6 PAGINI —30 BANI

Oriunde vremea e favorabilă ș terenul permite

LA 1NSĂMÎNȚĂRI SĂ SE LUCREZE

CU TOATE FORȚELE, 
ZIUA Șl NOAPTEA!

• Pînă ieri, 5 aprilie, s-au semănat 500000 hectare • In săp- 
tămîna care se încheie, deși timpul a fost instabil, au fost însămîn- 
țate 200000 hectare ® Lucrările agricole de primăvară sînt mai 
avansate în județele Arad, Timiș, Mehedinți, Bihor, Dolj, Sibiu, 
Hunedoara, Cluj și Tulcea • în județele Arad, Timiș, Mehedinți 
și Dolj au fost semănate primele hectare cu porumb.

în legătură cu desfășurarea lucră
rilor agricole de primăvară. Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen
tare recomandă :
• ELIMINAREA APELOR IN EX

CES de pe semănăturile de toamnă, 
astfel incit să nu fie diminuate in 
nici un fel suprafețele ocupate cu 
aceste culturi, cit și de pe terenurile 
care se însămînțează acum pentru a 
se facilita zvintarea solului și des
fășurarea lucrărilor.
• REGRUPAREA MIJLOACELOR 

MECANICE pentru a putea fi folo
site pe terenurile care se zvîntă mai 
repede ; trebuie combătută atitudi-

unităținea acelor conducători de

agricole care nu acceptă transferul 
de utilaje, această practică împiedi- 
cind folosirea lor in locurile unde se 
poate lucra cu prioritate.

• Ziua s-a mărit, iar îndată ce 
terenul permite SA SE LUCREZE 
DIN ZORI ȘI PÎNA SEARA TIRZIU 
LA SEMĂNAT, IAR NOAPTEA SA 
SE FACĂ PREGĂTIREA SOLULUI.

• CURĂȚIREA TERENURILOR 
DE RESTURI VEGETALE trebuie 
să constituie obiectul unor acțiuni de 
masă la care să participe toți locui
torii satelor, inclusiv elevii aflați în 
vacanță.

© Să se
ATENȚIE

acorde CEA MAI MARE 
ÎNCHEIERII GRABNICE

A ÎNSĂMÎNȚĂRII CULTURILOR 
DIN PRIMA EPOCA : orzoaică, in 
pentru ulei șl fibră, sfeclă de zahăr 
și floarea-soarelui. în sudul și vestul 
țării, temperatura solului se menține 
în jur de zece grade, astfel incit se 
poate trece la SEMĂNATUL PO
RUMBULUI.

• Pentru a se reduce perioada de 
vegetație la porumb, este necesar ca 
direcțiile agricole SA IMPULSIONE
ZE PROCURAREA SI DISTRIBUI
REA SEMINȚELOR DE HIBRIZI 
TIMPURII.

Ancheta noastră întreprinsă în une
le județe a urmărit răspuns la între
bările :

1. cu CÎT
ÎN SĂPTĂMÎNA CARE SE ÎNCHEIE?

AU AVANSAT ÎNSÂMÎNȚĂRILE

2. CE INIȚIATIVE SÎNT DEMNE DE URMAT ?
3. CE PROBLEME TREBUIE SOLUȚIONATE ?

IN PAGINA A 3-A, 
TULCEA SI CONSTANTA

RELATĂRI ALE CORESPONDENȚILOR „SC1NTE11” DIN JUDEȚELE

Cititorii ne scriu despre..

Primăvara
și pomii

Zilele acestea, doi cititori ai 
ziarului nostru s-au adresat re
dacției cu propuneri similare. Și 
C. Petrovîci, maistru la o între
prindere din Iasi, si I. Vranău, 
instructor la Casa de cultură din 
Singeorz-Băi, ne scriu cu pa
siune despre pomi. Rindurile lor 
sînt prilejuite de venirea pri
măverii. de ' 
simte omul 
timpuri în 
copacilor si .
simbol al veșnicei întineriri in 
natură. Dar pe cei doi cititori 
ai noștri sosirea anotimpului in 
care înverzesc pomii îi îmbol
dește la reflecții care au mai 
multă contingență cu economia 
Si ecologia decit cu poezia. I. 
Vranău ist pune întrebarea — la 
care credem că ar trebui să pri
mească răspuns — de ce nu sînt 
mai multi pomi fructiferi — 
meri, nuci, pruni — plantați la 
margini de drumuri. Căci, scrie 
el, aceasta ar contribui nu nu
mai la îmbogățirea si înfrumu
sețarea peisajului; plantarea 
unui număr mare de pomi fruc
tiferi la margini de drumuri si 
fosele ar fi. totodată, o treabă 
foarte utilă. Iar in loc de citeva 
milioane de arbori fără roade 
am putea avea, de pildă, mi
lioane de meri în plus.

Și. astfel, cititorul nostru a- 
junge in 
lor, mai 
calculind 
anual cu 
recoltele 
scrie I. Vranău, unii gospodari 
de drumuri procedează invers, 
tăind arbori fructiferi, si nu 
numai pe cei bătrini, care nu 
mai dau roade, si plantînd. mai 
ales, copaci cu rol strict deco
rativ. Pomii pot înfrumuseța, 
dar si îmbogăți viata omului!

In consonantă cu această opi
nie a cititorului din Șingeorz- 
Băi e si opinia lui C. Petrovici, 

■ care, la rindul lui, subliniază 
rolul copacilor ca factor ecolo
gic. Și dă exemplul salcimilor 
albi... „un pom foarte frumos 
Si mindru. care pe lingă faptul 
că poate contribui la purificarea 
atmosferei, consolidează terenu
rile in pantă. Ar fi util, sugerea
ză el. să se planteze cit mai 
multi salcimi pe asemenea tere
nuri. evident alături de alti pomi 
de care avem nevoie" Maistrul 
de la Iași si activistul cultural 
din Sinqeorz-Băi întreabă de c.e 
nu se organizează mai multe 
acțiuni de masă pentru sădirea 
de pomi.

Întrebarea are mai multi a- 
dresanti — pomicultori. silvicul
tori, constructori de drumuri, 
edili, cadre didactice.

Ei, adresantii. ce părere au?
Eugen POP

incîntarea vc care o 
din cele mai vechi 
epoca înmuguririi 

pomilor, realitate și

domeniul matematici- 
bine zis al statisticii, 
că am putea spori 
sute de mii de tone 
de fructe. Din păcate.

MESAJUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

adresat cadrelor didactice
și elevilor școlilor din

Cu prilejul împlinirii a 225 de ani de Ia înființarea 
școlilor românești din orașul Blaj, doresc sâ adresez 
cadrelor didactice și elevilor acestor vechi și prestigioase 
instituții de invățămînt un salut călduros și cele mai 
calde felicitări !

în cele peste două secole de existență, școlile din 
Blaj — străveche vatră de cultură și luptă revoluțio
nară — au adus o contribuție de seamă la instruirea și 
educarea tinerelor, generații, la pregătirea și formarea 
lor în spiritul dragostei față de patrie și popor, al 
idealurilor nobile ale umanismului și frăției dintre 
oamenii muncii, ale afirmării conștiinței naționale. La 
Blaj au activat vreme îndelungată, în momente istorice 
deosebite, cărturari de frunte ai țării noastre, patrioți 
înflăcărați, care, prin cuvîntul și scrisul lor, au militat 
cu înflăcărare pentru libertate națională și dreptate 
socială, pentru cauza scumpă a unității naționale, a 
independenței și suveranității poporului român.

Păstrînd și dezvoltind minunatele tradiții ale înain
tașilor, școlile din Blaj au cunoscut, după 23 August 
1944 — in cadrul progresului general pe care l-au
parcurs învățămîntul, știința și cultura din România — 
transformări profunde, un drum ascendent, dezvol- 
tîndu-se intr-o strinsă legătură cu cerințele de progres 
ale societății, ale operei de construcție socialistă din 
patria noastră.

Bilanțul pe care-1 faceți cu prilejul acestei aniversări 
trebuie să constituie, dragi tovarăși, un imbold și mai 
puternic de a ridica la un nivel tot mal înalt activita
tea de pregătire profesională și politică, de a perfecționa 
în continuare întregul proces instructiv-educativ, pe 
baza celor mal noi cuceriri ale cunoașterii umane, de 
a-1 lega tot mai strins cu producția și cercetarea, cu 
cerințele vieții sociale.

Sînt incredințat că profesorii și învățătorii, toate 
cadrele didactice din Blaj vor munci cu pasiune și 
dăruire pentru înfăptuirea neabătută a Programului 
partidului privind perfecționarea continuă a învățămin- 
tului de toate gradele, creșterea rolului școlii — ca 
principal factor de cultură și civilizație — în pregătirea 
tineretului pentru muncă și viață, in educarea lui în 
spiritul concepției înaintate, revoluționare a partidului 
nostru, al devotamentului față de partid și popor, față 
de cauza socialismului și păcii.

Mă adresez vouă, dragi elevi, cu îndemnul de a 
învăța și iar a învăța, de a nu precupeți nici un efort 
pentru însușirea minunatelor comori ale științei, teh
nicii și culturii înaintate, de a vă pregăti cu temeinicie 
pentru a deveni constructori de nădejde ai socialismu
lui și comunismului în patria noastră, buni cetățeni ai 
Republicii Socialiste România. Faceți totul pentru a 
vă situa permanent la înălțimea frumoaselor tradiții 
ale înaintașilor voștri, pentru a răspunde cu cinste 
exigențelor tot mai înalte pe care partidul, societatea 
noastră le pun in fața tinerei generații, a întregului 
popor !

La această sărbătoare a școlilor din Blaj, vă adresez 
dumneavoastră tuturor — profesori și elevi — chemarea 
de a munci cu răspundere și pasiune pentru ca. îm
preună cu întregul nostru popor, să vă aduceți contri
buția activă la dezvoltarea și înflorirea învățămîntului 
românesc, la înfăptuirea neabătută a istoricelor-hotărâri 
ale Congresului al XII-lea, a mărețului Program de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Vă urez tuturor noi și tot mai mari succese în muncă 
și la învățătură, multă sănătate și fericire !

NICOLAE CEAUȘESCU

Mesaje de felicitări de peste hotare adresate președintelui
Republicii Socialiste România

Școlarii sătmăreni au preluat
inițiativa

3 argeșenilor

Destinul luminos al oamenilor țării
Să deschidem istoria, 

cartea de mărturie a 
veacurilor. Paginile ei e- 
vocă fapte mărețe și emo
ționante. Fapte din care se 
ieagă firul luptelor eroice 
ale poporului român pen
tru progres social, pentru 
libertate și independență 
națională. Aici, in pagi
nile acestei cărți de te
melie, fiecare veac, fie
care etapă din viața 
patriei își are încrus
tată pecetea sa, trăsă
tura 
Aici 
toți marii eroi ai Româ
niei și exemplul lor cțe 
înălțător patriotism în
deamnă la muncă stărui
toare generațiile prezente. 
Seria Bălcescu, gîndin- 
du-se la ceea ce leagă în
tre ele toate aceste epoci, 
la ceea ce reprezintă e- 
sența istoriei românilor, 
că „unitatea națională fu 
visarea iubită a voievozi
lor noștri cei viteji, a tu
turor bărbaților noștri cei 
mari, care întrupară in 
sine individualitatea și 
cugetarea poporului, spre 
a le manifesta lumii". Ni
ciodată însă, ca in prezent, 
țara nu a fost atît de uni
tă. Niciodată poporul ro
mân nu s-a simțit atit de

sa caracteristică, 
și-au dat intilnire
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Mereu la datorie, în nobila
luptă pentru viața

și sănătatea poporului
fiecare an, la 7 aprilie, se săr-

stăpîn pe soarta sa, în pa
tria sa liberă, indepen
dentă și suverană. Nicio
dată România nu a pă
șit atît de ferm spre cele 
mai înalte trepte ale pro
gresului și civilizației. Ni
ciodată dialogul cu lumea 
nu a fost atit de viu, de 
dinamic, de deschis și de 
constructiv. Toate aceste 
înfăptuiri, toate aceste bi-

tează izbînzile dobîndite 
în edificarea societății so
cialiste multilateral dez
voltate, independența și 
suveranitatea pa
triei, triumful adevărului 
și justiției, crezul nostru 
în idealurile socialismului 
șl comunismului, păcii și 
colaborării.

Nicolae Ceaușescu. Un 
om, un revoluționar, un

Prof. dr. Leonida GHERASIM

ruințe se rînduiesc sub un 
generic care ne definește 
și ne situează în timp și 
în spațiu : epoca Nicolae 
Ceaușescu.

Țara l-a reînvestit acum 
în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii So
cialiste România. Poporul 
nostru atit de încercat, 
care este înzestrat cu sim
țul istoriei, dar care stâ- 
pinește și simțul viitoru
lui, și-a asigurat prin rea
legerea secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in 
fruntea statului, conducă
torul pe care-1 merită. 
Votul Marii Adunări Na
ționale certifică și garan-

eminent conducător poli
tic. I-am ascultat cu emo
ție jurămintul. Mă gîn- 
deam, în acea clipă solem
nă, Ia o idee cuprinsă in 
cuvintarea pe care a 
rostit-o în încheierea lu
crărilor marelui forum co
munist, în noiembrie 1979. 
Secretarul general al 
partidului ne atrăgea a- 
tenția că hotârîrile adop
tate de cel de-al XII-lea 
Congres al P.C.R. dove
desc o înaltă grijă față 
de destinele poporului. 
Mă gîndeam, în acea cli
pă solemnă din 28 mar
tie 1980, că întreaga acti
vitate pe care tovarășul

o

fășoară în fruntea parti
dului și a statului dove
dește ea însăși înaltă gri
jă față de destinele po
porului.

Trăim ani de profunde 
transformări revoluționa-

, Jmi in care au loc mu
tații radicale pe plan e- 
conomic, politic și ideolo
gic. științific și social. Da
torăm tovarășului Nicolae 
Ceaușescu suflul nou, re
voluționar care a dinami
zat energiile întregii noas
tre națiuni, a asigurat un 
cadru adecvat creației 
conștiente, un fundament 
obiectiv dirijării în pro
funzime a proceselor so- 
cial-economice. Sînt 
meroase exemplele 
ilustrează această 
deosebită față de destine
le poporului. Sînt edifi
catoare preocupările ne
încetate pentru perfecțio
narea structurilor econo
mice și sociale, pentru 
progresul impetuos al 
forțelor de producție, pen
tru asigurarea unei noi 
calități a muncii și a vie
ții, pentru îmbunătățirea 
substanțială a condițiilor 
de trai ale întregului po-

re,

nu- 
care 
grijă

în ziarul 
tie relatam 
numeroase 
școlile județului Argeș, 
cum ne informează 
loan Viman, președintele Con
siliului județean al organizației 
pionierilor Satu Mare, inițiativa 
micilor horticultori argeșeni a 
produs o vie impresie în rindul 
pionierilor și școlarilor sătmă
reni, care s-au hotărît să le ur
meze exemplul, trecînd și ei la 
construirea de sere si solarii; 
Imaginea de sus reflectă toc
mai această preocupare lăudabi
lă. Ea redă activitatea micilor 
horticultori din satul Vezendiu, 
comuna Tirean, in noul solar al 
școlii generale. Astfel de ima
gini ale hărniciei pot fi întîlnite 
și în curțile și grădinile școli
lor generale din Livada. Mădă- 
ras. Pișcolt și altele, unde s-au 
construit solarii, precum și Ia 
școlile din Borlești, Ardud. Mă- 
săras si altele, unde s-au ame
najat sere pentru legume si flori. 
Acțiunea de amenajare de noi 
sere și solarii in școlile sătmă
rene continuă. (Octav Grumeza)

nostru din 26 mar- 
despre înființarea a 
sere și solarii în 

După 
tovarășul

COLOCVIILE

Nicolae Ceaușescu des-
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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In __ . .
bătorește Ziua sănătății in Republica 
Socialiști România. expresie a res- 
pecttiiui șl stimei dl? care se bucură 
personalul sanitar din partea condu
cerii partidului $i statului nostru, a 
întregii societăți, pentru dăruirea și 
abnegația cu care se consacră uneia 
dintre cele mai nobile activități uma
ne — ocrotirea sănătății.

Sîntem la puțin timp de la reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in funcția 
Republicii 
eveniment 
rabil al 
patriei 
exprimînd voința 
și dorința între
gului nostru po
por, constituie, în 
același timp, o 
sului victorios i 
tării și înfloririi patriei, al 
rii neabătute a istoricelor 
ale Congresului al XII-lea 
dului. Personalul sanitar din Româ
nia, profund și plenar angajat in 
transpunerea în viață a politicii in
terne și externe a partidului. își ex
primă și cu acest prilej dragostea 
nețărmurită, înalta stimă și devota
mentul nețărmurit fată de condu
cerea partidului, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru condițiile 
create și grija- permanentă manifes
tată pentru întărirea sănătății între
gului popor.

Este un adevăr care nu mai tre
buie demonstrat că în opera de con
struire a societății socialiste și co
muniste în patria noastră Partidul 
Comunist Român a stabilit și stabi
lește, de la etapă la etapă, cu înțe
leaptă răspundere științifică, obiec
tivele imediate și de perspectivă me
nite să ducă la o viată din ce în ce 
mai bună pentru toți oamenii mun-

supremă de președinte al 
Socialiste România. Acest 
memo- 
istoriei 

noastre, Eugen PROCA 
ministrul sănătății

„SCINTEII"

garanțîe 
înainte, al

a mer- 
dezvol- 

înfăptui- 
hotărîri 

al parti-

Cii. Doresc și eu sp subliniez un ade
văr unanim, anume că. în ultimii 15 
ani, rl.e ciod la cpiiducerea destinele; 
fâfii se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a dat și se dă contur 
material, moral și uman țelului fun
damental care este Omul — fericirea 
și bunăstarea lui. Tot ce s-a tăcut in 
această glorioasă perioadă a avut, 
cum bine se cunoaște, o singură des
tinație : omul — ca supremă valoare 
a societății noastre socialiste, cu ne
voile lui materiale și spirituale. Iată 
motivul pentru care, cu prilejul zilei 

de 7 aprilie, do
resc să subliniez 
faptul că ocroti
rea sănătății re
prezintă Cu ade
vărat o latură 
fundamentală a 
și statului nostru.

CINSTIREA MINUNATEI OPERE A ÎNAINTAȘILOR 
datorie de onoare a omului de cultură, 

realitate a vieții noastre spirituale '

MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

In pagina a 4-a

Asemenea tuturor localităților patriei, orașul Deva a cunoscut in 
anii construcției socialiste, cu deosebire in ultimul deceniu și jumătate, 
profunde prefaceri innoitoare in toate domeniile vieții economice, so
ciale și culturale. In prezent, orașul este inconjurat, ca o salbă, de 
puternice unități industriale, intre care exploatarea minieră, termocen
trala de la Mint<a, întreprinderile de construcții și lianți, fabrica de 
mobilă, țesătoria de mătase. Producția industrială a municipiului Deva 
a crescut in ultimii zece ani de 33 ori. In locul căsuțelor insalubre 
de odinioară s-au inălțat trei noi cartiere de locuințe - Gojdu, Dacia 
și Micro 15 - numeroase edificii social-culturale, unități comerciale și 
turistice, s-au amenajat baze sportive și de agrement. De asemenea, 
orașul s-a împodobit cu noi lucrări de artă monumentală. (Sabin Cerbu)

politicii partidului ____ _
Realizările pe care le-am obținut in 
această perioadă înfloritoare din is
toria țării se datoresc politicii con
secvente, științifice, vizionare, cu
rajoase și hotărite a partidului și 
statului nostru. Rezultatele obținute 
în toate domeniile vieții economieo- 
sociale au inrîurit decisiv și. binefă
cător ocrotirea sănătății poporului.

Datorită politicii profund umaniste 
a partidului nostru, a griiii perma
nente pe care conducerea partidului 
și statului au acordat-o sănătății, ne 
aflăm într-o etapă in care principiile 
medicine! clasice, care se refereau 
cu deosebire la omul bolnav, au fost 
înlocuite, treptat, cu medicina omu
lui sănătos. în această direcție suit 
concentrate eforturile umane si ma
teriale ale sectorului sanitar pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor, protecția 
sanitară a mediului ambiant, intro
ducerea hotărită a unei alimentații 
raționale, științifice, a omului sănă
tos, prevenirea și combaterea bolilor 
transmisibile, trecerea spre o educa
ție și o cultură sanitară bine organi
zate. diversificate și,adaptate speci
ficului de viață, de virată și muncă.

Concomitent cu aceste sarcini fun
damentale — care definesc medicina 
socialistă și care reprezintă coordona
ta fundamentală a Legii privind asi
gurarea sănătății populației, elaborată 
sub conducerea nemijlocită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu — ne revin 
obligații mari în organizarea pe plan 
superior a asistentei mamei, copilu
lui și tineretului, prevenirea și com
baterea unor boli cu extindere in 
masă și a unor boli cronice (cardio
vasculare, oncologice, digestive, de 
nutriție ș.a.) — înlăturarea factorilor 
de risc care determină boala. De ase
menea, avem mari Îndatoriri in pro
tecția factorilor naturali de cură, 
această imensă bogăție a patriei de 
care trebuie să beneficieze întregul 
popor. Trebuie spus și cu acest pri
lej că medicina este chemată să răs
pundă operativ și să-și adapteze 
structurile cerințelor crescînde impu-
(Continuare in pag. a II-a)

O nouă secție 
de chirurgie 
în Capitală

măsurilor de perfec-în cadrul 
ționare și dezvoltare a bazei ma
teriale pentru asistența mamei 
și copilului, ieri, la spitalul .,Dr. 
Șt. Stînc'ă", s-a dat în folosință 
o nouă secție de chirurgie in
fantilă, care dispune de 125 pa
turi. Ea va contribui la asistența 
medicală de specialitate din 
acest domeniu și va servi sec
toarele 2 și 3 ale municipiului 
București. Secția este dotată cu 
aparatură modernă, care permi
te rezolvarea operativă a cazu
rilor din domeniul patologiei 
chirurgicale a copilului. (Dr. 
Onoria Lucalescu).
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„Mălina, 
„Bistrița".

Denumiri de ape. Dar si de 
blocuri.

Nu, nu vă mirați ! Incercind 
să dea o replică predilecției unor 
proiectanți de a boteza construc
țiile de locuințe cu litere si cifre, 
arhitectul Liviu Durbacă de la 
Institutul de proiectări al jude
țului Galați, șeful de proiect al 
noului ansamblu de locuințe 
„Faleză-port", a avut ideea de a 
da blocurilor nume de... ape. 
Idee inspirată si de faptul că 
noile construcții se înalță chiar 
pe malul bătrînului Danubiu. 
Primii locatari se vor muta în 
blocuri cu cinci niveluri și ma
gazine la parter in următoarele 
luni. Dată de la care scrisorile 
lor vor sosi, de exemplu, pe 
adresa : Galați, strada 11 Iunie, 
blocul „Mălina". Frumos, nu 1 

Pădurea salvată
Hălăduind prin pădure după 

ghiocei, doi băietei au aprins si 
un pui de foc Dar cum de iur- 
împrejur erau numai crengi si 
iarbă uscată, focul s-a întins 
repede, punînd în pericol cele 
60 de hectare de plantație tînă- 
ră din districtul Colăceni. de pe 
raza Ocolului silvic Comănesti 
— Bacău. Noroc de pădurarul 
Teodor , Adiaconiței. Aflat prin 
apropiere, a dat alarma. Zeci si 
zeci de tineri si virstnici din sa
tul Păltiniș au sosit in grabă la 
fața locului, care cu lopeți. care 
cu sape, cu tirnăcoape. După cî
teva ore bune de luptă cu vîlvă- 
tăile. incendiul a fost stins. Asa 
că atunci cînd au sosit si pom
pierii de la Ocolul silvic n-au 
mai avut altceva de făcut decit 
să-i felicite pe săteni cu toată... 
căldura.
Mersul pe jos...

...este foarte sănătos. S-a spus 
demult, si s-a dovedit, iar me
dicii il recomandă fără nici o 
reținere. 11 recomandă, cu toată 
căldura, si Nicolae Nicolae. de 
profesie macaragiu la Întreprin
derea „Vulcan" din București. 
Zilele trecute, el si-a încheiat 
concediul de odihnă petrecut in 
stațiunea Olănesti.

— Și cum ați petrecut ? — 
l-am întrebat.

— Minunat I M-am odihnit, 
cale de zeci si zeci de kilometri. 
Adică în 20 de zile am străbătut, 
la pas. o distantă egală ca cea 
de la Olănesti la București,

— Cum asa ?
— Foarte simplu. In fiecare 

zi. pe orice vreme, eu mi-am 
făcut „porția" de mers pe jos 
kilometri întregi.

Muncitorul Nicolae Nicolae, 
aflat acum In pragul pensiei, a 
mai făcut, tot pe jos, un tur al 
României, precum si un „marș" 
pină la Olimpiada de la Miln- 
chen.

— Cam cifi kilometri ati mers 
pină acum, per-pedes ?

— Asa, in mod organizat, am 
trecut demult de 100 000.

— Multi înainte !

Adunate 
de pe... drumuri

— Am venit aici, la miliție, să 
reclam că astă-noapte mi s-a 
furat autobasculanta.

— Si mie autocamionul.
— Si mie autofrigorifica...
Nu mai puțin de 20 de șoferi 

pe autobasculante si alte mașini 
cu capacitatea intre 8 si 16 tone 
au reclamat miliției 
Gorj, la prima oră a 
dispariția misterioasă 
tivelor mașini.

— Mister ? Nici un
i-a liniștit ofițerul de serviciu. 
Mașinile le-am adunat noi. în 
cursul nopții, de pe drumuri...

La care cei 20 au început să 
dea din colt in colt : „Băusem 
o bere" — a zis unul, a cărui 
autobasculantă fusese găsită în 
spatele unui restaurant ; „M-am 
dus la masă" — a adăugat altul, 
găsit cu mașina acasă ; „Cu ce 
era să-mi car mobila ?" — a re
cunoscut un altul...

Să sperăm că amenzile primi'- 
te ii vor ajuta pe cei 20 de plim
băreți... de mare tonaj să se du
mirească asupra locului si con
dițiilor în care trebuie folosite 
si parcate mașinile statului.
Noroc cu ghinion

In ultimul timp, locuința lui 
Dănilă Boca din Pricaz. județul 
Hunedoara, era viu luminată 
pină la ore Urzii, noaptea.

— Are prieteni multi Dănilă 
al nostru — isi spuneau oame
nii. Multi si buni, de vreme ce 
se despart cu atîta greutate.

Pină intr-o seară, cînd Dăni
lă și incă cinci „amici" care 
așteptau să le pice norocul la 
cărți, au avut surpriza să le 
pice... miliția. După care att „pi
cat" si ei cu cite 1 000 lei a- 
mendă. Ca să fie potul mare I

Judecata 
neiertătoare

Vestea s-a răspindit Ca vîntul 
printre sătenii din Mureșenii 
Birgăului, județul Bistrița-Nă- 
săud :

— Ați auzit ? Procesul se ju
decă aici, la noi.

— Foarte bine. Să-l judecăm 
cum zice legea, că ne-a făcut sa
tul de ocară.

Acuzatul, Simion Bălăncar, în 
urma unor discuții aprinse cu 
consăteanul său Gheorghe Vidi- 
can văzind că nu-l poate dovedi 
cu vorba, a pus mîna pe un par 
cu care l-a lovit drept 
lele capului, punindu-i 
pericol.

Neiertătoare a fost 
sub ochii oamenilor: 
tentativă de omor. Simion Bă
lăncar a fost condamnat la 6 ani 
Si

județului 
dimineții, 
a respec
mister !

in moa- 
viața in
judecata 

neutru
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Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteiî"
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CRITERIUL DE APRECIERE A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Of PARTID - CONTRIBUȚIA EFECTIVĂ

LA REALIZAREA SARCINILOR ECONOMICE
însemnări despre desfășurarea cursurilor în întreprinderi din Capitală

documentele Congresului alîn ...... _
XII-lea se subliniază că realizarea 
unei noi calități în munca de propa
gandă, în învățămmtul politico-ideo
logic trebuie să se exprime, înainte 
de toate, in creșterea influenței, a 
forței de înriurire a dezbaterilor, în 
transformarea lor intr-un puternic 
instrument de dinamizare și mobili
zare a energiilor celor ce muncesc 
la înfăptuirea politicii partidului, la 
soluționarea 
socialiste.

Urmărind 
zează acest 
prinderi din 
ocuparea stăruitoare a organizațiilor 
de partid de a imprima dezbaterilor 
un caracter viu, concret, de a le an
cora în realitățile de la fiecare loc de 
muncă. Este semnificativ în acest 
sens faptul că in multe întreprinderi 
s-a încetățenit metoda ca pregătirea 
propagandiștilor la fiecare temă să 
se facă chiar în cadrul unității res
pective.

Eficiența acestui sistem de pre
gătire ne-a apărut evidentă. La 
„Semănătoarea", de pildă, am a- 
sistat la o intîlnire a propagandiști
lor axată pe problemele calității, la 
care a fost invitat un reprezentat al 
beneficiarului, Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare. De ce 
tocmai problema calității ? Pentru 
că. așa cum' aveam să aflăm din 
expunere. în acest domeniu s-a 
manifestat în ultimul timp o anumi
tă scădere a exigenței. Au fost pre
zentate cu acest prilej principalele 
deficiente semnalate la recepția ma
șinilor și utilajelor agricole, cît și 
cele sesizate de unități agricole și 
S.M.A.-uri, nominalizîndu-se secțiile 
care se fac'Vinovate de ele, eviden- 
țiindu-se cu ajutorul unor date și 
calcule pierderile la care au condus. 
Se poate spune că. într-un anumit 
sens, expunerea a prilejuit o întîlnire 
edificatoare între producători și be
neficiari, care, sperăm, nu a rămas 
fără ecou în cadrul colectivului.

Asemenea întîlniri cu propagan
diștii, la care participă de regulă 
factori de răspundere din uzină, au 
devenit o practică curentă la „Semă
nătoarea". îmbrățișind diferite pro
bleme : realizarea indicatorilor de 
plan, înfăptuirea programelor de re
ducere a costurilor de producție, a 
consumurilor materiale, de combusti
bil și energie, ele contribuie la pă
trunderea mai substanțială in cursuri 
a preocupărilor colectivelor, la buna 
cunoaștere a experienței pozitive, ca 
și a deficiențelor existente.

O dovadă în acest sens am avut 
asistînd la dezbaterea temei „Activi
tatea politico-ideologică pentru for
marea omului nou", in cadrul orga
nizației nr. 21 a aceleiași întreprin-' 
deri. Aspectele teoretice ale temei 
au fost strins legate de problemele 
concrete, mai ales de modul cum se 
realizează calitatea produselor — ca 
expresie a spiritului de răspundere 
și de disciplină în muncă. S-au ana
lizat deficiențele care țin de munca 
oamenilor, de spiritul lor de răspun-

problemelor construcției
modul în care se reali- 
obiectiv în cîteva între- 
Capitală, remarcăm pre-

dere, scoțîndu-se în relief, cu ajuto
rul unor date și fapte, pierderile cu 
care se soldează fiecare neglijență, 
cit de neînsemnată ar părea. Demn 
de menționat că în cadrul dezbateri
lor s-au propus și cîteva măsuri 
concrete care să ducă la ridicarea 
calității produselor, la sporirea efi
cientei economice.

Se cuvine însă subliniat că nu 
peste tot există asemenea preocupări, 
dezbaterile ocolind parcă problemele 
specifice cu care se confruntă colec-

tate continuînd să persiste o serie de 
deficiențe concretizate în : nereali- 
zarea planului la piese brut forjate 
și matrițate. în slaba ritmicitate a 
producției (în ultima decadă a lunii 
volumul producției este de peste 
două ori mai mare decit în prima), 
în utilizarea insuficientă a timpului 
de lucru (coeficient 94,6 la sută). în 
încetineala cu care se acționează 
pentru reconditionarea pieselor de 
schimb — sarcină prioritară pe eco
nomie. Oare aceste importante

• Inițiative eficiente pentru întărirea caracterului mobili
zator al invâțămîntului ® O dihotomie ciudată : teme con
crete (economice) și teme „pur teoretice" • Acțiune de 

control lăudabilă, minată insă uneori de formalism

tivele respective. în asemenea ca
zuri. desigur că și forța lor de mo
bilizare este minimă. Am asistat la ■ 
dezbaterea a două teme : „Partidul 
— centrul vital al societății noastre" 
și „Activitatea politico-ideologică de 
formare a omului nou", la întreprin
derea mecanică de material rulant 
„Grivița" (atelierele de timplărie și 
mecanică) și, respectiv, „Laromet" 
(laminoare). La ambele dezbateri, re
feririle la problemele concrete au 
avut un caracter sporadic, întîmplă- 
tor, discuțiile menținîndu-se în sfera 
generalităților.

Cauza acestei situații rezidă, cre
dem, în mentalitatea care persistă 
chiar la comitetele de partid respec
tive, mentalitate potrivit căreia te
mele ar fi de două categorii — fie 
practice (adică economice), fie teo
retice (cele la care ne refeream mai 
sus făcînd parte din ultima catego
rie). Cînd ne-am exprimat nedume
rirea privind abordarea firavă a pro
blemelor concrete, am primit un răs
puns standard : „Da. e adevărat ; ne 
pare rău că ați venit tocmai la o temă 
teoretică".

Iată o mentalitate profund greșită! 
Desigur, o temă cum ar fi : „Parti
dul — centrul vital al societății noas
tre" se cere tratată și dintr-o per
spectivă teoretică ; iar pentru a eli
mina orice echivoc, este cazul să 
subliniem că la fiecare temă, abor
darea și clarificarea teoretică sint 
deosebit de necesare, numai în felul 
acesta dezbaterile contribuind la ridi
carea nivelului de cunoaștere al co
muniștilor, la înarmarea lor cu prin
cipiile de bază ale politicii partidului. 
Dar perspectiva teoretică tocmai pen
tru a fi mai tetneinio. înțeleasă secere 
corelată cu cea practică, în Cazul 
nostru cu modul în care își exercită 
organizația de partid din unitatea 
respectivă rolul conducător, cum șo- 
luționează problemele, ciim antre
nează oamenii la îndeplinirea sarci
nilor ce le revin. Mai ales. ca. in ca
zul întreprinderii mecanice de mate
rial rulant, discuțiile ăr fi avut un 
bogat material de referință. în uni-

neajunsuri nu sînt legate și de 
stilul de muncă al organizației de 
partid, de un anumit mod birocratic 
de a soluționa problemele, de tendin
ța de a justifica neajunsurile, cău- 
tînd diferite explicații care țin mai 
mult de factori exteriori colectivului? 
Dezbaterea acestei teme era un bun 
prilej pentru a discuta cu toți comu- 

-niștii asemenea probleme !
Desigur, aspectele concrete trebuie 

abordate nu numai unde există de
ficiențe, ci și acolo unde lucrurile 
merg bine, în acest caz urmărindu-se 
perfecționarea activității, autodepă- 
șirea permanentă. Colectivul între
prinderii „Dacia", de pildă, a reali
zat planul la toți indicatorii, dar anu
mite neajunsuri se mai mențin, 
exprimate în unele refuzuri, recla- 
mații etc. Asistînd la dezbaterea 
temei „Activitatea politico-ideologică 
de formare a omului nou", desfășu
rată la secția finisaj, secție cu im
portante sarcini în domeniul calită
ții, am auzit de mai multe ori repe
tată de către propagandistă afirma
ția : „activitatea politico-ideologică 
trebuie să fie adaptată realităților

concrete de la locul de muncă", 
totuși, o asemenea „adaptare" nu a 
putut fi observată nici cel puțin ca 
tentativă. Fapt cu atit mai de neîn
țeles, cu cit, așa cum se aprecia și în 
darea de seamă a consiliului oame
nilor muncii prezentată în adunarea 
generală : „finisajul a contribuit la 
aceste reclamații și refuzuri datorită 
unor defecțiuni cauzate de nerespec- 
tarea tehnologiilor de fabricație, lip
sei de supraveghere a utilajelor, 
neatenției". Or. toate acestea sint 
nemijlocit legate de un anumit nivel 
de conștiință, exprimă anumite ca
rențe ale spiritului de răspundere. 
O largă dezbatere asupra acestor as
pecte era cît se poate de indicată la 
tema despre activitatea politico-edu- 
cativă ; așa trebuia înțeleasă legarea 
învățămîntului de viață, și nu prin 
enunțarea unei fraze generale despre 
necesitatea unei asemenea legări !

Recent, în Capitală a fost inițiat un 
control larg privind modul de des
fășurare a învățămîntului de partid. 
O acțiune lăudabilă, care a cuprins 
practic toate unitățile, soldată cu 
concluzii și învățăminte de reală uti
litate. Roadele acestei acțiuni sînt 
însă diminuate de formalismul cu 
care unii factori de control își înde
plinesc îndatoririle. Participînd ală
turi de aceștia la discuții cu propa
gandiștii, pe marginea dezbaterilor 
care au avut loc în cadrul întreprin
derilor „Laromet" și „Dacia", am con
statat, nu fără surprindere, că obser
vațiile făcute priveau îndeosebi as
pecte organizatorice : cîți membri de 
partid au fost prezenți, cîți au luat 
cuvintul etc. Au lipsit însă din cimpul 
de atenție al controlului problemele 
de conținut. Or, este limpede că ase
menea probleme ar fi trebuit să se 
situeze pe primul plan. Pentru că 
tocmai asemenea probleme, felul 
cum sînt selecționate, analizate și fi
nalizate în măsuri practice conferă 
substanță dezbaterilor, asigură învă- 
țămîntului în ansamblul său eficien
ță concretă, forță de mobilizare.

Paul DOBRESCU

ZIUA SĂNĂTĂȚII
(Urmare din pag. I)

se de păstrarea si apărarea sănătății 
oamenilor, să slujească intereselor 
întregii societăți.

Aplicarea consecventă a politicii 
partidului în orientarea întregii acti
vități de ocrotire a sănătății, dezvol
tarea armonioasă a bazei materiale, 
creșterea de la un an la altul a nu
mărului de cadre sanitare si perfec
tionarea pregătirii lor profesionale au 
dus la importante succese și în acest 
domeniu. Alocațiile din bugetul de 
stat pentru sănătate au crescut de 
peste două ori și jumătate fată de 
anul 1965, revenind în prezent 667 lei, 
în medie, pentru un locuitor. Astfel, 
au fost construite numeroase spitale 
de mare capacitate, dispensare și po
liclinici în toate județele tării, precum 
și un număr important de alte uni
tăți sanitare : leagăne, creșe, stații de 
salvare etc. Astăzi dispunem de 
aproape 200 000 paturi în spitale, fată 
de circa 115 000 în 1965. iar în cinci
nalul viitor urmează a fi date în fo
losință noi unități spitalicești cu încă 
15 000 de paturi. Dispunem în pre-

„PRIVIGHETOAREA" DIN BĂRĂGAN
un exemplu de servire civilizată

„Bun
Un concediu petre

cut în această peri
oadă a anului în sta
țiunea balneoclimate
rică Tușnad poat6 
contribui' la consolida
rea sănătății dv. Am
plasată într-o ■ zonă 
deosebit de pitorească 
a țării, cu aer puter
nic ozonat, bogat în 
aerosoli rășinoși și 
ioni negativi, stațiu
nea de pe Valea Oltu
lui este renumită pen
tru tratarea bolilor 
funcționale ale siste
mului nervos central 
și a afecțiunilor apa
ratului cardiovascular.

Baza materială cu
prinzătoare — hote
luri, vile, unități mo
derne de alimentație 
publică — reprezintă 
încă un argument con
vingător pentru cei ce 
doresc să petreacă în 
condiții optime 
concediu plăcut 
să urmeze o cură 
neară eficace în 
țiunea Tușnad.
dispoziția oaspeților se

un 
sau 

bal- 
sta-

La

venit
wr

Tușnad

află O bibliotecă, 
cinematograf și o pis
cină, care le permit 
să-și petreacă timpul 
in mod agreabil.

Bilete și informații 
suplimentare se pot

obține de la agențiile 
și filialele județene de 
turism din întreaga 
țară, precum și de la 
filialele întreprinderii 
de turism, hoteluri si 
restaurante București.

într-o frumoasă pădure de la mar
ginea orașului Slobozia, la kilometrul ■ ■ 
120 de pe șoseaua București — Con-„« 
stanța, se află localul de alimeiiSa-’ 
ție publică „Privighetoarea", al coo
perației de consum ialomițene. O 
construcție nouă, modernă, inaugura-, 
tă in vara anului trecut.

— Chiar din prima lună. de la da
rea în folosință a noului edificiu — 
ne spune tovarășul Ion Petcu, pre
ședintele Uniunii județene a coope
rativelor de consum Ialomița — u- 
nitatea și-a îndeplinit și depășit atît 
planul, cit și beneficiile. . Un mare 
merit revine, în primul rînd. respon
sabilului Iulian Oprea. Pină la înăl
țarea noului edificiu, în locul celui 
vechi, improvizat, lui Iulian Oprea i 
s-a dat în primire o altă unitate, 
„Perla", de la Amara. înainte de tri
miterea lui acolo, se realiza o vîn- 
zare doar dș cîteva sute de mii de 
lei pe an. * 
vînzarea a 
lei. Ca să 
că în timp 
atît el, cît 
ghetoarea" 
timpul lor 
mină de ajutor constructorilor. .

De la același interlocutor. aflăm că 
„Privighetoarea" a devenit o unita- 
te-etalon. o veritabilă școală pentru 
toate localurile șimilare ale coope
rației de consum ialomițene. Aici vin 
să învețe — și au ce învăța — ospă
tari din tot județul. Aici s-au for
mat buni meseriași, unii dintre ei 
fiind acum responsabili ai,altor lo
caluri de alimentație.

— Care este secretul acestei reu
șite 1

— Nici un secret ! — ne-a spus res
ponsabilul Iulian Oprea. Pentru că 
munca nu poate fi numită un secret. 
Pentru că și în alimentația publi
că — la fel ca în orice domeniu — 
se cere multă muncă, alergătură. In

• ce mă privește, dis-de-dimineată 
pornesc pe la furnizori, după marfă. 
Una e să dai telefoane sau să trimiți 
adrese, și alta e să te duci tu, res-

ta numai 9 luni de zile, 
ajuns la peste 7 milioane 
nu mai vorbim de faptul 
ce răspundea de „Perla", 
și ospătarii de la „Privi- 
s-au aflat mereu. în tot 
liber, pe șantier, dînd o

serviciu plin de solicitudine, despre 
care zeci și sute de consumatori au 

' transformat condîCa de sugestii și re- 
clamații într-o calde de impresii care 
abundă în superlative.

— Toate acestea ne bucură, dar ne 
___„_ ___________ _ și obligă șă muncim cu mai multă 

cățele‘zilei, atenții ne-a fost atrasă tragere de inimă ,— ne spune șefa 
de o mică expoziție culinară. în care ' " "
erau etalate, cu gust și fantezie, tot 

’felul de delicatese. una mai tentantă 
decit alta.

— Este ideea responsabilului de a

ponsabil în persoană, să cauți, șă 
alergi,, să tratezi, șă aduci alimentele 
cit mai. degrabă-la unitate, dar nit 
numai în~‘cantități îndestulătoare, ci 
și in sortimentele, impuse de o ali
mentație rațională, diversificată.

înainte de a. răsfoi lista cu bu-.

Experiențe
în alimentația publică

pune în fiecare zi, la vedere, o bună 
parte din cele 40—50 de feluri de 
mîncare pe care le preparăm, pen
tru ca oamenii să le vadă și să cea
ră ce poftesc — ne-a spus Gheorghe 
Pop, tînărul, dar foarte priceputul bu- 
cătar-sef al restaurantului „Privighe
toarea". După cum vedeți, sînt bu
cate pentru cele mai diferite gus
turi și preferințe, multe dintre ele 
pe bază de legume, pasăre, pește, 
trufandale de sezon. Și aceasta, în- 
trucît avem zilnic o mulțime de 

' clienti de toate categoriile — de la 
grăbitii șoferi de cursă lungă ai Bă
răganului, pe care ne străduim să-i 
servim cit mai repede cu putință, 
pină la familiști, reuniuni colegiale, 
nunti, petreceri. Totul e să ai din 
ce face, că de făcut nu-i greu. In 
privința asta, nu mă plîng, pentru 
că responsabilul are grijă să fie me
reu cămara plină cu de toate, iar de 
cum vine primăvara, pină toamna 
tîrziu, avem verdețuri și crudități și 
din surse proprii. Mai exact, de pe 
micul lot de pămint de care dispu
nem și pe care îi lucrăm și îl în
grijim noi înșine.

Așadar, iată incă un „secret" al 
acestei experiențe : o bună aprovi
zionare a localului. însoțită și de un

de sală Stela Vasile. Dealtfel, la noi 
s-a încetățenit practica, devenită un 
fel de emblemă, ca să zic așa : „Cine 
nu muncește. închide ușa pe dinafa
ră". Din păcate.’ am âvtit cîteva ca
zuri de colegi de care ne-am despăr
țit. pentru că n-au înțeles să-și facă 
datoria așa cum trebuie, cu dragoste 
și pasiune. Erau dintre cei care se 
mișcau de parcă aveau plumb în pi
cioare. care acuzau beteșuguri ima
ginare ori de cîte ori era vorba să 
pună umărul și la alte munci de
cît servirea la masă ori vădeau față 
de clienti o atenție direct propor
țională cu vestimentația, valoarea 
consumației sau a „atenției" la 
tocmirea notei de plată.

— Și aceasta, cu atît mai de 
înțeles, cu cit primul exemplu 
oferă însuși responsabilul — a 
tervenit în discuție bufetiera Ecate- 
rina Neacă. Oricît ar fi de obosit 
după ce termină cu aprovizionarea 
sau cu alte treburi gospodărești, dacă 
vede că într-un sector sau altul este 
aglomerație ori s-a produs o gîtui- 
re. pune el însuși mîna și servește 
clientii. debarasează mesele, primește 
la ușă pe noii sosiți...

...Cînd să plecăm de la 
toarea". un grup numeros 
tos de turiști luase cu 
cîteva mese libere la ora

— Cine servește aici ? — a întrebat 
unul dintre ei.

— Eu servesc — a spus ospătărița 
Gabi Cosma.

— Și eu I — a intervenit respon
sabilul, adăugind : „Nici o grijă. 
Nu-mi cad galoanele. Totul e să fie 
bine".

Și este I

în-
ne- 
ni-1 
in-

„Privighe- 
și zgomo- 
asalt cele 
aceea.

P. PETRE 
M. V1ȘOIU

zent de peste 31 000 medici. 6 700 sto
matologi, 6 000 farmaciști și peste 
130 000 cadre medii, care își consacră 
cu devotament întreaga pricepere și 
putere de muncă pentru ocrotirea să
nătății tuturor cetățenilor.

Politica partidului nostru, grija 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
asigurarea sănătății poporului, a fie
cărui cetățean, orientează întreaga 
noastră activitate pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor și, în primul rind, pen
tru asigurarea tuturor condițiilor 
igienice de viață și de muncă, pen
tru îmbunătățirea calității asistenței 
medicale și recuperarea intr-un timp 
cît mai scurt a capacității de muncă.

Rezolvarea principalelor probleme 
de sănătate publică nu mai poate fi 
făcută decit pe bază de programe bine 
întocmite și chibzuite, care să vizeze 
principalele aspecte ale stării de să
nătate, prioritățile actuale ale medi- 
cinei, de a găsi cele mai bune mij
loace de diagnostic și tratament. Toc
mai de aceea, transpunînd în viată 
hotărîrile conducerii superioare de 
partid, Ministerul Sănătății — cu 
sprijinul specialiștilor din domeniul 
învățămîntului. cercetării și asisten
ței — a elaborat programe de sănă
tate pe termen lung privind preveni
rea și combaterea principalelor boli. 
Aceste programe reprezintă priorități 
in activitătea noastră, iar aplicarea 
lor hotărîtă va determina îmbunătă
țirea continuă a stării de sănătate a 
populației.

Creșterea necontenită a nivelului 
de trai, material și spiritual al popu
lației, a determinat mutații pozitive 
în evoluția indicatorilor stării de să
nătate; Astfel, natalitatea și sporul 
natural se mențin la niveluri ridicate, 
comparativ cu celelalte țări europe
ne ; mortalitatea infantilă înregis
trează o scădere continuă ; indicii de 
dezvoltare fizică a copiilor se înscriu 
într-o curbă ascendenta, tinerele ge
nerații fiind tot mai viguroase si mai 
armonios dezvoltate. Au scăzut per
manent îmbolnăvirile prin boli trans
misibile. datorită aplicării unor mă
suri largi de imunizare in rîndurile 
populației și supravegherii continue 
a mediului ambiant. Succese deosebi
te s-au obținut în prevenirea rujeo- 
lei, ca urmare a vaccinării grupelor 
de vîrstă respective.

Ziua de 7 aprilie coincide cu Ziua 
Mondială a Sănătății. Pentru acest 
an, Organizația Mondială a Sănătății 
și-a stabilit drept temă : „Alegeți : 
tutunul sau sănătatea". Temă de mare 
actualitate, pentru că tabagismul este 
un factor de risc major, un flagel 
care stă la baza proliferării cancere- 
lor și a bolilor cardiovasculare. Și în 
programele de sănătate ale Ministe
rului Sănătății, adoptate de Consiliul 
Sanitar Superior, sînt prevăzute mă
suri deosebite de combatere a prin
cipalilor factori de risc, printre care 
și tabagismul.

Folosesc și acest prilej, al Zilei să
nătății. de a adresa întregului perso
nal sanitar mulțumiri pentru activi
tatea desfășurată, împreună cu în
demnul de a-și spori eforturile în 
aplicarea hotărîtă a politicii sanitare 
a partidului nostru. Exprim, de ase
menea. hotărirea și angajamentul 
Ministerului Sănătății de a nu pre
cupeți nici un efort pentru apărarea 
sănătății tuturor oamenilor, pentru 
înflorirea și gloria României socia-

Contabilul 
prestidigitator

Animație mare în jurul tonetei. Vînză- 
torul strigă cit îl tine gura. Amatorii dau 
tîrcoale ; unii șovăie, alții scot decis din 
portofel trei, ori șase lei. după inspirație 
și trag lozul, cuprinși de febrilitatea întîl- 
nirii cu hazardul.

Pentru ca savoarea jocului să se îmbine 
cu siguranța financiară, administrația de 
resort a pus la punct un sistem impresio
nant de dispersare a biletelor clștlgătoare 
in sterilul celorlalte. Procedura evocă at
mosfera din subsolurile băncilor mondiale. 
Există chiar șl o „comisie de amestec" : 
compusă din cel puțin șapte membri, co
misia se reunește inopinat, convocată de 
președintele ei, in jurul unei mese de 
1,80/0,70 m. Dintr-o încăpere alăturată, nu
mită camera de anvelopare. sint aduse cite 
25 de penare cu cîte o sută de lozuri cu 
cistiguri mici sau necîștigătoare. Din pe
nare lipsesc cîteva bilete, al căror loc e 
marcat doar de anvelopele lor. Membrii 
acestui mare juriu al întimplării desfășoa
ră la vedere anvelopele goale. Cînd ultimul 
plic a fost despăturit și in încăpere nu mai 
mișcă nimeni, se scot de la tezaur, cu 
multe verificări, lozuri cu cîștiguri mari. 
Fiecare membru primește cîte un loz im
portant. La un semn, lozurile sînt împătu
rite, închise in anvelopele lor. apoi în pe
nare. Cu penarele închise, membrii comi
siei pășesc solemn spre mașina de capsat 
si sigilat. De acum încolo biletele noro
coase încep să se piardă în nebuloasa pa
chețelelor de același fel.

Procedura nu se mulțumește însă numai 
cu atit. Se scot si se înlocuiesc lozuri din 
pungi, pungile sînt închise și amestecate 
între ele, se scot și se înlocuiesc pungi din 
lăzi, lăzile sînt închise si amestecate între 
ele. o amețitoare sarabandă a șansei. în 
final, ca să se prevină cine știe ce capa-

citate supranaturală de memorare, lăzile 
sînt închise în depozit 30—35 de zile, apoi 
sint expediate in direcții necunoscute co
misiei de amestec.

Pe cit de complicat e acest spectacol, pe 
atit de mare trebuie să fi 
unor cumpărători de loz 
încercîndu-și șansa, au dat 
Anvelope goale. Plicuri fără

Era isprava unuia dintre membrii comi
siei de amestec : Nițulescu Dumitru, con- 
tabil-șef al unității de fabricare a lozuri
lor, „senator de drept" in juriul norocului, 
în timpul operațiunilor de amestec, el as
cundea in palmă, ca un veritabil presti
digitator, cite un bilețel și ducea la mașină 
anvelope goale. își încasa „cîștigul" prin 
ruda și protejata sa Chirculescu Nidia, 
plasată ca vinzătoare la un vad bogat — 
Gara de Nord.

Precizăm că afacerile celor doi au fost 
restrinse. Un procent infim din deverul 
loteriei. Doar 59 de lozuri din cîteva zeci 
de milioane. Cum s-ar spune, excepția care 
confirmă regula: seriozitatea instituției res
pective.

Procesul a durat. C.N. a luat 3 ani de 
închisoare, N.D. 6. N-au fost mulțumiți șl 
au depus memoriu pentru recurs extra
ordinar. Am așteptat cu publicarea și 
această ultimă „tragere" pentru vinovați. 
A ieșit necîștigătoare.

fost uimirea 
în plic care, 
peste... nimic, 
loz.

Contrastul 
înălțimilor

Ridicind receptorul și ascultînd sesizarea 
telefonică, ofițerul de serviciu de la militia 
municipiului Brașov trebuie să fi făcut 
ochii destul de mari. I se semnala că trei 
bărbați se bat pe... acoperișul unui bloc. 
Ca să se ajungă la înălțimea acelui teren, 
avusese loc o cursă palpitantă. început in
tr-un restaurant, ca o banală hartă de be
țivi, conflictul a degenerat într-o urmărire

febrilă, pe străzi, printre tarabele din pia
ță.- pe la ușile altor magazine, printre 
blocuri și peste spații verzi.

Ce dispută ii poate încinge pe trei băr
bați in toată firea. îndemnîndu-i la o ase
menea faptă, în egală măsură puerilă, dar 
și periculoasă ?

— S-a luat de viața mea, a declarat la
conic unul dintre bătăuși. Gheorghe Pe- 
tricâ.

— ...El a fugit și s-a ascuns pe un bloc,
completează celălalt bătăuș, Toma Vasile. 
Ne-au spus niște copii că s-a urcat pe bloc, 
ne-am urcat și noi după el, i-am dat cîte
va palme și i-am luat un diplomat pe 
care-1 avea în mină. („Diplomatul" — adică 
servieta de acest tip — avea și niscaiva 
bani, 
pună 
stilul 
ficați 
trie 
intre_ _____ __
Iată-i însă făcîndu-și „încălzirea" la circiu
mă. ba incă la o asemenea temperatură 
îneît au sfîrșit prin a face pe cascadorii.

Nu mai lipsită de tîlc e și atitudinea 
victimei. Pentru jefuirea „diplomatului" a 
meritat despăgubiri — le-a și primit, de
altfel — dar modul de viată nu era cu 
nimic mai evoluat decît al agresorilor săi. 
Șef de echipă pe un șantier din Cîmpina, 
își petrecea dimineața de lucru departe de 
zidarii lui. F. I. — acestea îi sînt ini
țialele — pusese mîna pe o afacere parti
culară (construcția unui cavou) și își savura 
aldămașul departe de clocotul șantierelor, 
își sfida confrații de băutură „lăudîn- 
du-se“ în fața lor (dacă acesta poate fi 
un merit) că el a făcut închisoare și a 
evadat... Era un evadat de la muncă, un 
evadat lîngă pahar, un evadat din coor
donatele seriozității, ale unei comportări 
sociale etice.

„La ora cînd se bătea pe acoperiș, mem
brii echipei sale de constructori se aflau 
și ei, pe șantier, sus, pe inălțlmi.

Dar cît de contrastante sînt aceste înăl
țimi l

De rîs—și nu prea

pe care Toma Vasile n-a pregetat să 
mina).

de 
la 

de 
la

Cheia purtării o găsim în 
viată al celor doi. Muncitori cali- 
„Rulmentul", deci într-o indus- 
precizie, G.P. și T.V. urmau să 
amiaza acelei zile în schimb.

E ridicol, dar nu-i nimic de rîs. Căderea 
lui S.N. în mrejele acestei escrocherii — 
dezvăluită vinerea trecută la completul „de 
la ora 13,00“ al Judecătoriei sectorului 4 
— nu trebuie explicată numai prin igno
ranța victimei.

De vreo doi ani încoace păcălitul și soția 
lui se simțeau — ori se oonsiderau — bol
navi. Serviciile medicinii propriu-zlse, a 
aceleia întemeiate pe ani de trudă intelec
tuală și pe mijloace de investigație ce fac 
mîndria minții omenești, nu le-au fost de 
vrepn folos. Văitîndu-se în dreapta și în 
stînga. inclusiv printre colegii de serviciu, 
S.N. a dat peste o binevoitoare. Nicolae 
Zoica, ce s-a oferit să-l prezinte... unei 
vrăjitoare. Pacientul, bărbat în toată firea, 
de 47 de ani. muncitor, s-a prezentat la 
„somitatea" respectivă, așteptînd cu sufle
tul la gură diagnosticul.

— Omule, nevasta dumitale trăiește cu 
dracul.

O știre dramatică. Multe rele ar fi bă
nuit S.N., dar nu și năpasta unei asemenea 
infidelități conjugale.

— Dar-... dar eu pentru ce nu mă simt 
bine ? Că eu... eu...

— Nu. dumneata nu trăiești cu drăcoaice, 
dar ești magnetizat. Ești magnetlzat de ne
vastă.

Cînd a auzit și asta, să-i vină rău. Mai 
ales că el lucrează cu cazane sub presiune. 
Cine știe ce putea ieși de la cimpul acesta 
magnetic.

— Vă vindec eu pe amîndoi. îmi dați 
trei mii de lei și în nouă zile îl fac pe 
diavol să plece.

Pînă n-a primit banii. Stan Ilinca n-a 
divulgat nimic din secretul metodei. Era 
vorba de doi porumbei, un cuțit și un pa
har cu „apă neîncepută". După o primă 
terapie cu porumbei amenințați de cuțit 
(păsări procurate tot pe cheltuiala pacien- 
ților ; filodorma trebuia să ajungă la dia-

vol neatinsă), vrăjitoarea a mai scos din 
buzunarele ei soioase un cap de găină 
moartă și l-a bălăcit în „apa neîncepută". 
In apoteoza tratamentului, a început să 
urle și să se agite, ca să sperie dracul 
coruptibil și să-l determine să-și aban
doneze definitiv concubina. Concomitent, 
specialista și-a dat seama că prețurile 
pe piața iadului au urcat, săltînd și ea 
totalul avantajelor cu incă trei mii lei (in 
total șase) plus o fustă și un batic.

Au trecut 9 zile, au trecut 19. dar nici 
o ameliorare. Pacientul cerea explicații, 
vrăjitoarea i le da :
v De fugit, împielițatul a fugit. Dar a 

rămas rana.
Si iar așteptare. Și iar explicații. Pînă la 

urmă i s-a cerut vrăjitoarei să restituie 
banii și bunurile.

— N-am de unde să ți le dau. Le-a luat 
dracul cu el. Dacă insiști, trebuie să mer
gem noaptea la baltă. Să le 
de la draci.

Desigur, în ce o privește 
era normal ca avînd atîta de 
volii să dea, pînă la urmă, de... dracu’.

cerem Înapoi,

pe escroacă, 
lucru cu dia-

Din caietul 
grefierului

„Este de remarcat că nimeni nu a știut 
de ce maladii suferea unchiul lor. pirita 
declarînd că avea cancer, intervenientul — 
tuberculoză, iar martora acestuia că avea 
reumatism. Toate aceste boli s-au 
inexistente, pentru că unchiul nu 
decit de viciul beției".

dovedit 
suferea

dosarul(Din dezbaterile purtate în 
5145/78 al Judecătoriei sectorului 8),

Serqin ANDON
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„ROZĂTORUL"!

si valorificarea resurselor materiale refolosibile

Descoperi#, prindeți și stîrpiți

Pentru aplicarea Decretului privind recuperarea

„NE ORGANIZĂM, NE ORGANIZAM...!" 

Da, dar mai lăsați timp și pentru activitatea concretă!
De ce este atît de lent demarajul unităților noii Centrale 
pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile

După cum se știe, începînd cu 1 fe
bruarie a.c. au luat ființă întreprin
derile județene pentru recuperarea 
și valorificarea materialelor refolosi
bile. Ne-am propus, în cadrul unor 
investigații întreprinse în municipiul 
Drobeta-Tumu Severin, să relevăm 
cum își exercită atribuțiile stabilite 
prin lege unitatea de specialitate din 
județul Mehedinți, la două luni de la 
înființare.

Pornim de la realizările consemna
te Ia sfîrșitul trimestrului I : Între
prinderea a strâns peste sarcinile de 
plan 1 378 tone oțel și 45,4 tone de 
plumb, dar se situează sub preve
deri la fontă (109.3 tone), zinc (6,3 
tone), aluminiu (13,8 tone), cupru 
(23.2 tone), textile (45,4 tone), anve
lope reșapabile (253 bucăți). De ce 
aceste nerealizări ?

— Conducerile multor unitătl eco
nomice și. din păcate, chiar ale celor 
mari consumatoare de materii prime 
și materiale, nu respectă. în toate ca
zurile. obligațiile ce le revin — este 
de părere tovarășul Anghel Răchi- 
teanu. directorul întreprinderii pen
tru recuperarea și valorificarea ma
terialelor refolosibile. Cu toate că 
Decretul Consiliului de Stat stabileș
te limpede că unitățile socialiste sînt 
obligate să asigure Identificarea, 
stringerea, sortarea, depozitarea, gos
podărirea. predarea și prelucrarea tu
turor categoriilor de resurse materia
le refolosibile, în realitate materia
lele rezultate din procesul de pro
ducție nu se depozitează corespunză
tor și. ce este mai grav, nu se sor
tează.

Ce argumente aduce interlocutorul 
nostru în sprijinul afirmațiilor sale? 
în perioada care a trecut din acest 
an, de Ia unitățile economice din ju
deț s-au preluat nesortate 620 tone 
materiale refolosibile. Pentru dez
membrarea și sortarea lor în depozi
tele întreprinderii s-au consumat 
741 kg carbid. 620 mc oxigen. 499 litri 
benzină pentru transporturi în plus 
și a fost utilizată suplimentar mano
peră totalizind 150 om-zile. De ase
menea. pînă la ora actuală. în unită
țile industriale din județ nu s-a tre
cut lă inventarierea exactă a tuturor

cantităților de materiale refolosibile 
existente. Acțiunea a început-o în
treprinderea de specialitate, dar. din 
păcate, cu multă timiditate și fără 
a se bucura de sprijinul unităților in
dustriale care, dealtfel, sînt cele din
ții obligate în a-și face ordine în gos
podărirea materialelor.

Dar, iată și o altă situație : în timp 
ce ne aflam la sediul întreprinderii, 
cineva intră brusc pe ușa directoru
lui. spunînd, oarecum, disperat :

— Tovarășe director, se află unul 
în curte, cu un camion cu saci de

Ancheta „Scinteii" 
în județul 
Mehedinți

de pe autocamionul de 
nr. 31-MH-3 104, pe nume 
Dincă, ne explică :

polietilenă. îl trimitem înapoi. Nu 
avem cum prelua așa ceva.

Șoferul 
7 tone, cu 
Constantin

— Sint de la întreprinderea jude
țeană de transporturi auto. Autoca
mionul a fost închiriat de întreprin
derea județeană de morărit și panifi
cație și am fost trimis aici să predau 
niște saci de polietilenă.

— Ce cantitate aveți ?
— Cam 50—60 de kg. Greutate 

mică, dar volum mare...
Cei din conducerea întreprinderii 

județene de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile se consul
tă, fără a găsi o soluție. De ce ? Nu 
au preț stabilit pentru procurarea sa
cilor de polietilenă. Și ni se mai 
semnalează o altă anomalie. Chiar 
achizitorii întreprinderii au unele re- 
țineri, susținînd că nu există... bene
ficiari. Și în cazul că se preiau, ma
terialele rămîn în depozite ani de zile. 
Șeful biroului producfie-colectări. 
Soare Dafinescu. ne prezintă citeva 
cifre: in depozitul întreprinderii se 
află, de peste doi ani. 20 de tone de 
iută, ne care nu le primește nimeni ; 
se mai află în depozit, de multă vre-

me, 15 tone anvelope cu inserție me
talică. pentru care nu se găsește, de 
asemenea, un beneficiar ; unele uni
tăți s-au oferit să predea tuburi de 
neon. în cantități deloc neglijabile, 
dar nici pentru acestea nu sînt stabi
lite prețuri.

Dacă relațiile cu întreprinderile in
dustriale se desfășoară așa cum am 
văzut, cum stau lucrurile în privința 
preluării materialelor refolosibile de 
la populație ?

Ne informăm la conducerea între
prinderii despre punctele de colectare 
existente în municipiul Drobeta-Tuf- 
nu Severin. Aflăm că sînt numai 4 
asemenea puncte, la o populație de 
peste 80 000 de locuitori. Puține, 
foarte puține. Dar să vedem măcar 
acestea cum funcționează. De la lo
cuința noastră pînă în piața munici
piului, unde există un punct de ,co- 

. lectare. este o distantă de peste un 
kilometru. Cu o anvelopă reșapabilă 
în portbagaj plecăm să o predăm. 
Dar. surpriză 1 Era ora 16 și progra
mul afișat la punctul de colectare ne 
arăta că nu putem veni decît între 
orele 9—12. Fără precizarea dacă o 
putem face în fiecare zi lucrătoare și 
chiar duminica.

Nu renunțăm. Mai parcurgem trei 
kilometri pe străzile orașului și ajun
gem la Combinatul de prelucrare a 
lemnului. Un trecător ne-a informat 
precis că aici. în zonă, se află o ru
lotă. Căutăm în stingă, în dreapta, nu 
zărim nimic. întrebăm pe cîtiva cetă
țeni. dar ridică și ei din umeri. Un 
locatar, care iese dintr-un bloc, ne dă 
o informație mai sigură. Ocolim blo
cul, parcurgem o alee și iată-ne in 
față cu... o minusculă rulotă ferecată 
cu un lacăt. Am venit tot la o oră 
nepotrivită. Programul este tot de la 
9 la 12. Deci, ca să predea. o anve
lopă reșapabilă. cetățeanul nu are 
decit să se învoiască de la serviciu.

— Veniți degeaba — ne Spline un 
locatar de la fereastra unui aparta
ment, care ne observase cu anvelopa 
in mină. Aici nu este nici un colector. 
Rulota stă închisă așa. cu lacăt, de 
mai bine de două luni...

Cum s-ar zice, punctele de colec
tare sint patra, dar există numai trei 
in întreg municipiul. Dacă cu anve
lopa am dat greș, ne gîndim să în- 
cercâin cu hirtia. Din nou apelăm la 
mașină pentru că 
tare se află Ia o____ _______ __
mare. într-o cutie așezăm cam 10 kg 
maculatură. După ce întrebăm 
multi cetățeni. în sfîrșit, intr-un loc 
dosnic, găsim rulota. Am sosit cu 
15 minute înainte de ora 12. Parcă-i 
un făcut ! Aici, ușa rulotei este Încu
iată strașnic cu două lacăte.

Deci, in concluzie : 1) populația 
încă nu cunoaște unde poate preda 
materialele refolosibile pe care le po
sedă in gospodărie : 2) chiar dacă ar 
ști. putini se-ncumetă s-o facă, deoa
rece se pierde timp prețios, punctele 
de colectare fiind insuficiente și pla
sate la distante mari ; 3) colectorii 
primesc — dacă primesc — materiale 
la ore total neconvenabile atît pentru 
adulți, cit și pentru școlari : 4) la nici 
unul din punctele de colectare nu 
sint afișate liste cu materialele ce se 
primesc și cu preturile acestora.

Faptele desprinse în cursul anche- 
tei noastre demonstrează inerția 
care domnește in primul rind in în
treprinderea pentru recuperarea și 
valorificarea materialelor refolosibile 
a județului Mehedinți. Este inadmi
sibil ca la două luni de la înființare 
să nu se fi făcut aproape nimic pen
tru organizarea, potrivit prevederilor 
decretului, a acestei importante ac
tivități. Cit va trebui să se mai aștep
te. pentru ca unitatea să-și intre în 
atribuții ?

In zadar am umblat din rulotă 
in rulotă, toate erau închise ca 
aceea din fotografie. Inerția și 
comoditatea întreprinderii pen
tru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile din Me
hedinți sînt mai tari decit per
severența . cetățeanului gospodat

în mod firesc, din activitatea fie
cărei termocentrale pe cărbune re
zultă cenușă in cantități și de cali
tăți diferite. în funcție de sortimen
tul cărbunelui utilizat. Depozitarea 
cenușilor in halde are loc, în mod 
firesc, pe lingă toate termocentralele. 
Ce preocupări există pe plan 
local și la nivelul unor unități de 
cercetare, învățământ și producție 
pentru valorificarea lor ? Ce soluții 
practice, I concrete și tehnologii noi 
au fost elaborate cu scopul atragerii 
în circuitul economic a acestei uriașe 
mase de materie 
cerea in circuitul 
țelor ocupate de 
nușă ?

ancheta de 
ne-am pro- 

o investiga- 
pe această 

temă Ia una din 
marile termocen
trale. si anume 
cea de la Craio
va. unde, anual, 
din procesul de 
ardere a cărbu
nelui energetic 
rezultă circa 2,5 
milioane tone ce
nușă. în decursul 
celor 10 ani de 
funcționare a ter
mocentralei s-au 
adunat în halde 
circa 25 milioane 
tone cenușă, o 
cantitate impre
sionantă, care a 
fost depozitată 
peste 200 ha. Ce măsuri au fost luate 
pentru utilizarea cenușii ?

— Avem două posibilități de 
cuare a cenușilor rezultate din 
cesul nostru de. producție, ne-a 
ing. Vasile Mănescu, directorul 
nic al termocentralei. O parte — circa 
100 000 tone pe an — o livrăm în 
stare uscată, în vagoane speciale, fa
bricii de ciment Restul de cenușă, 
degajată hidraulic, o depozităm în 
halde.

— Valorificarea anuală a numai 
circa 100 000 tone din cele 2,5 milioane 
reprezintă mult prea puțin !

— Scoaterea hidraulică a cenușii, 
în stare umedă deci, este un proce
deu curent, pe cînd evacuarea cenușii 
în stare uscată necesită sisteme de 
captare și conteinere speciale de 
transport spre fabrica de ciment. 
Chiar dacă fabrica ne-ar solicita can
tități mai mari, nu avem, la ora ac
tuală, capacitate în instalațiile exis
tente pentru a spori livrările de ce
nușă uscată.

— în acest caz, muntele de cenușă 
se înalță neîncetat.

Ne interesăm asupra unor preocu
pări de valorificare a cenușii. Iată 
ce ne spune șeful catedrei „materiale 
de construcții" din cadrul Institutu
lui agronomic din București, prof, 
dr. I. Niculescu, care a inițiat 6 serie 
de studii în această direcție și a rea
lizat pe bază de cenuși ude, plăci de 
taluze ideale pentru lucrările in iri-

ori pentru readu- 
agricol a suprafe- 
depozitele de ce-

gație : ,,-într-adevăr, există posibili
tăți mai mari de utilizare a cenușii 
din haldă. în acest sens, ar fi de 
dorit să se creeze un flux continuu, 
cel puțin pentru diferite construcții 
agrotehnice". La întreprinderea de 
prefabricate din beton de la Craiova, 
ing. Maria Semida ne relatează că, 
în cursul anului trecut, specialiști ai 
unității au efectuat, in colaborare cu 
Institutul de cercetări-proiectări pen
tru materiale de construcții din 
București un studiu privind înlocui
rea parțială (8—10 la sută pe metru 
cub) a cimentului cu cenușă de elec- 
trofiltre la panourile mari, iar la 
tuburile de canalizare cu 20 la sută 
pe metru cub. Cercetările au rămas

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA PROPUNE

Un nou destin al cenușilor
de termocentrală

în timp ce experiența pledează activ pentru 
multiple valorificări, lipsa de receptivitate 

înalță munții de cenușă
pe o suprafață de

eva- 
pro- 
spus 
teh-

însă în fază de laborator, deoarece 
aplicarea în practică necesită o ten- 
nologie nouă, care va fi pusă la punct 
abia la sfîrșitul anului curent. Dru
mul de la cercetare la producție, în- 
tr-un domeniu unde ' ' “ 
soluție, este fără 
prea lung, conchide 
noastră.

Supunem atenției 
experiență foarte interesantă ___
zată de un colectiv de la Uni
versitatea craioveană, care a efec
tuat de cîțiva ani cercetări pe 2 
ha din halda de cenușă a termocen
tralei de la Craiova. „Scopul inițial
— ne spune conf. univ. Ion Popescu
— a fost de a fixa sau stabiliza ce
nușile, pentru a nu mai polua aerul; 
apoi, ne-am propus să realizăm pe 
cenușă diferite culturi de plante utile. 
Am pornit de la experiența dobîndită 
în lucrările de fixare a nisipurilor 
din Oltenia. Si, Într-adevăr, am reușit 
să obținem rezultate bune. Tehnolo
gia este simplă : secara semănată 
toamna în septembrie in cenușa ume
dă a haldei s-a înrădăcinat și a în
frățit foarte bine. în cenușa astfel 
fixată am semănat apoi primăvara 
(în cultura de secară) diferite plante. 
Trebuie să arătăm că secara, pe lingă 
calitatea ei de fixator sau stabiliza
tor, ne-a dat și o producție bună : 
3 000 kg boabe la hectar".

— Care este eficiența economică a 
culturii pe cenușile de termocen
trală ?

— Din studiile efectuate pe culturi

există deja o 
îndoială mult 
interlocutoarea
specialiștilor o 

reali-

comparative am putut constata cS 
plantele care merg mai bine sint cele 
cu rădăcini adinei : la sfecla de za
hăr am obținut 50 000 kg la ha, iar 
la cea furajeră 70 000 kg la ha. De 
asemenea, unele plante legumicole se 
pretează la un asemenea sol ; de 
pildă, cartoful — unde am realizat 
28 000 kg/ha. La fel ne dăm seama 
de pe acum, după mersul vegetației, 
că vita de vie ți pomii fructiferi 
(piersici, caiși. vișini, cireși) se dez
voltă foarte bine.

Deocamdată eșantionul este de 2 
ha. Dar am putea extinde experiența 
pe cel puțin incă 10 ha. Rezultatele 
obținute ne îndreptățesc să afirmăm 
că pe aceste cenuși, cu tehnolo

giile puse la 
punct pînă acum, 
se pot obține pro
ducții la fel de 
bune de pe tere
nurile nisipoase 
de la Segarcea. 
Cenușa este foar
te bogată in fos
for. potasiu, cal
ciu. magneziu: de 
asemenea, conți
ne principalele 
microelemente si 
elemente necesa
re dezvoltării 
plantelor, cu ex
cepția azotului, 
cane trebuie dat 
sub formă de în
grășăminte cu a- 
zot.

— Ceea ce con
stituie o cheltuială suplimentară f

— Nu, pentru că s-a găsit și asci 
o soluție eficientă : ingrășămin- 
tele le obținem în mod gratuit 
prin valorificarea unor ape reziduale 
de la Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Craiova. Este vorba de 
hidroxidul de amoniu pe care îl di
luăm în apa de Irigație.

— în mai multe rinduri. secretarul 
general al partidului a subliniat sar
cinile ce ne revin în gospodărirea 
fondului funciar, ne-a spus conf. 
univ. Marin Nicolae, șeful catedrei 
agrochimice de la Universitatea cra
ioveană. Suprafețele ocupate de 
halde devin tot mal mari, iar solu
țiile oferite de cercetare, învățămînt 
și producție trebuie să fie cit mal 
larg aplicate pentru a recîștiga fie
care metru pătrat de pămint. Noi 
ne-am angajat să valorificăm întrea
ga suprafață ce ni se pune la dispo
ziție. Sînt și solicitări din alte loca
lități. Bunăoară, termocentrala de la 
Episcopia Bihorului ne-a cerut să ie 
Împărtășim experiența noastră și 
sintem bucuroși să oferim tehnologia 
elaborată și verificată practic de noi.

Așadar, soluții de valorificare a 
cenușilor de termocentrală există. O 
dovedește pe deplin experiența de la 
Craiova. Din păcate însă, cenușile 
de termocentrală sînt valorificate 
încă în prea mică proporție.

Elena MANTU 
Nicolae PETOLESCU

punctul de colec- 
distanță destul de

mai

Vîrqtl TATARU
corespondentul „Scinteii

Fumurile risipei nu se înving 
tucticu struțuluicu...

0 „soluție11 comodă pentru risipitorii de polietilenă
dar cu mari pagube economice

Mai multi 
Cristești s-au 
tului ziarului 
dețul Mureș, 
o porțiune de teren de circa 2 
lungime, situată între satul lor 
combinatul „Azomureș", există 
veritabil „depozit" de saci din poli
etilenă aruncați Ia voia intîmplării. 
Saci noi. curați, nefolosiți, cu unele 
defecțiuni de fabricație, care in Ioc 
să fie readuși în circuitul economic 
sint ...arși în grămezi sau. în cazul 
cel mai bun. adunați si valorificați 
cu suprapreț de oameni fără ocupa
ție. Iată, bunăoară, ce ne relatează 
tovarășul Ilie Avramescu : „Lucrez 
in stația C.F.R, Cristești. Am văzttț 
că, în unele perioade, focul arde aici 
ziua și noaptea, fără întrerupere. 
Fiind aproape de gară, m-am depla
sat, nu o dată, la fața locului și 
...surpriză : ardeau sacii din polieti
lenă aduși de Ia „Azomureș".

— Noi locuim la marginea satului 
— ne spune cetățeanul loan Mure- 
șan, venit împreună 
săi Vasile Chibulcutean 
Mureșan. Cînd suflă 
caselor din apropiere 
rați nori de fum cu 
polietilenă arsă. E o 
blemă să lăsăm, 
deschise...

—Am vizitat zona cu pricina. Ce a 
surprins aparatul de fotografiat ? 
Mari cantități de saci de polietilenă

locuitori ai comunei 
adresat coresponden- 
„Scînteia", pentru 
semnalindu-i că

lu
pe 

tem 
și

Un

cu consătenii 
și Vasile 

vîntul. asupra 
se abat adevă- 
miros greu de 
adevărată pro- 

vara. geamurile

și polipropilenă. adunați în grămezi 
sau risipiți pe sute de metri ; res
turi de alte materiale din mase plas
tice rezultate, prin debitare, de la 
gurile sacilor. Din loc in loc, în fața 
grămezilor de saci cuprinși de flă
cări, zeci de cetățeni adunau sacii 
pe care urmau să-i valorifice ori să-i 
folosească la - domiciliu. încercăm o 
evaluare a cantității de saci aruncați 
în acest loc. Numărăm oină la 1 000 
și ne lăsăm păgubași.

Firesc, in fața unui asemenea act 
de distrugere a bunurilor societății 
cerem explicații unui factor de re
sort din combinatul „Azomureș" : 
ing. loan Isăroiu. șeful serviciului 
aprovizionare. Acesta, probabil din 
dorința de a nu supăra pe nimeni, 
adoptă politica struțului : „Nu avem 
nici o observație critică 
la calitatea sacilor. De 
aceasta este o problemă

Un punct de vedere la 
neangajant, are și ing. Dorel Popa, 
directorul general al combinatului : 
„Am dispus cercetarea acestui as
pect. Vom acorda o 
valorificării sacilor, 
diferite motive se 
saci. Apreciez însă 
turnării sacilor cu 
fost încă soluționată".

Am relatat aici un caz de crasă 
lipsă de grijă fată de bogăția de re
surse materiale refolosibile, care sint

cu privire 
fapt, știți, 

„sensibilă", 
fel de vag.

mare atenție re* 
într-adevăr. din 
pierd încă multi 
că problema re- 
defectiuni nu a

CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ
- moment hotărîtor al bătăliei pentru recolte mai ii ari în acest an!

tulceaj Tractoarele sint dirijate 
operativ pe tarlalele zvintate

în județul Tulcea au fost însămîn- 
țate 25 860 hectare, din care 17 000 
hectare în această săptămînă. De 
miercuri s-a declanșat și semănatul 
florii-soarelui. iar de joi — al po
rumbului. S-au suprapus, practic, 
epocile de insămintare a diferitelor 
culturi și. in aceste condiții, agricul
torii tulceni caută să folosească fie
care zi bună de lucru in cîmp.

Cele mai bune rezultate la semănat 
au fost obținute in unitățile agricole 
din consiliile unice agi»industriale 
Dăeni și Cerna. Aici, prin urmărirea 
permanentă a stării de umiditate a 
solului, s-a reușit ca. imediat după 
ploaie, semănatul să se desfășoare 
din plin. Ca urmare, în cele două 
consilii s-au încheiat insămînțările 
din prima epocă. în cele două zile 
după oprirea ploilor, mecanizatorii 
din consiliul Cerna au semănat pes
te 800 hectare cu floarea-soarelui. 
„Concentrăm forțele mecanice în 
funcție de starea terenului" — ne spu
ne Nitolae Văneanu. președintele 
consiliului. La C.A.P. Cerna au fost 
aduse de la cooperativele agricole 
Mircea Vodă și Traian șapte tractoa
re care, împreună cu cele de aici.

însămînțează floarea-soarelui. La 
I.A.S. Traian, toate semănătorile au 
fost organizate in două foi-matii mari 
și dirijate spre fermele de la Cotul 
Cernei, unde terenul a fost mai zvîn- 
tat. „în două zile bune de lucru — 
ne spunea Nicolae Dobre. inginerul 
șef al I.A.S. Traian, pe care l-am 
găsit dis-de-dimineață la capătul 
unei sole. împreună cu mecanizatorul 
Ion Mușat. reglînd semănătorile — 
încheiem și semănatul florii-soarelui 
pe cele 400 hectare. Celelalte trac
toare pregătesc terenul pentru po
rumb și soia".

Si în unitățile agricole care fac par
te din cons-iliul agroindustrial Mah- 
mudia. tractoarele au fost grupate și 
dirijate in funcție de starea terenu
rilor. reușindu-se astfel să se recu
pereze rămînerea în urmă la semănat 
determinată de timpul nefavorabil. 
Mecanizatorii de aici au început se
mănatul porumbului în cooperativele 
agricole Murighiol și Dunavăț, în 
prima zi încorporind în sol sămința 
pe aproape 100 de hectare.

Nu peste tot însă orele bune de 
lucru sint folosite din plin. La coope
rativa agricolă Somova din consiliul

agroindustrial Tulcea nu a început 
semănatul celor 320 hectare cu floa
rea-soarelui. Președintele cooperati
vei. Gheorghe Burlacu. și-a Început 
vineri programul de lucru ia ora 7,30. 
ca și cum campania nu ar fi în toi. 
El susținea că întîrzierea semănatu
lui se datorește pămintului care ar fi 
prea moale, dar nu știa ce se întîm- 
plă in secția mecanizare. Este firesc, 
din birou nu se pot rezolva proble
mele campaniei. Vineri, la ora 7, cînd 
am sosit in secția de mecanizare So
mova, nici un tractor nu era în cîmp. 
10 erau parcate în curtea secției, 2 se 
aflau prin centrul comunei, iar 3 cine 
știe pe unde erau. Șeful secției de 
mecanizare, Ionel Vasile. nici nu știa 
că tractoarele trebuiau să rămină 
seara în cîmp. la capătul solei. Des
pre alimentarea în cîmp. nici pome
neală. Deci nu pămîntul este... de 
vină, ci lipsa de organizare. în aces
te condiții, este explicabil de ce în 
ziua precedentă s-au semănat doar 
50 de hectare cu lucernă și borceag.

Pentru înlăturarea acestor neajun
suri. comandamentul județean pen
tru agricultură a stabilit ca activiștii 
de partid și de stat din județ să răs
pundă nemijlocit de cite o- secție de 
mecanizare, participînd astfel efectiv 
la organizarea activității mecanizato
rilor în cîmp. la dirijarea tractoare
lor și mașinilor agricole acolo unde 
este nevoie.

Neculai AMIHULESE1
corespondentul „Scinteii"

constanța .- Rezultate diferite 
pentru că diferă și organizarea

în unitățile agricole din județul 
Constanta au fost însămînțate 41 600 
hectare cu diferite culturi de primă
vară, din care 29 000 hectare în cursul 
săptăminii care se încheie. în ulti
mele zile, principalele mijloace me
canice au fost concentrate la semă
natul florii-soarelui. Pentru a se 
încheia această lucrare în timpul cel 
mai scurt, este absolut necesar ca 
fiecare oră bună de lucru în cîmp 
să fie folosită din plin. Iată însă 
cum au stat lucrurile. în ziua de 
3 aprilie, în raza a două consilii a- 
gwoindustriale vecine, situate în 
nordul județului, unde terenul a 
fost mai zvîntat.

Tn unitățile care fac parte din con
siliul agroindustrial Horia, mecani
zatorii au intrat în brazdă la ora 7 
dimineața și au lucrat continuu 12 
ore, cu o scurtă pauză de masă, în- 
sămințînd 250 de hectare. Tn același 
ț-itm s-a. lucrat și în celelalte două 
zile precedente. Inginerul șef al con
siliului intercooperatist. tovarășul 
Dima Ludovic, ne spunea că semă
natul florii-soarelui se va încheia in 
cel mult două zile bune de lucru. 
Dealtfel, terenul este pregătit, iar

pentru a se păstra avansul cîști- 
gat în cooperativele agricole Ti- 
chilești și Ghindărești, care au în
cheiat această lucrare, mecanizatorii 
au început. în ziua de 4 aprilie, se
mănatul primelor suprafețe cu po
rumb. Rezultatele obținute pînă în 
prezent la semănat de unitățile con
siliului unic agroindustrial Horia le 
situează în fruntea județului.

Nu tot așa stau lucrurile în uni
tățile din consiliul agroindustrial 
Pantelimon, din Vecinătate. în ziua 
de 3 aprilie, majoritatea semănăto
rilor au intrat în brazdă între orele 
10 și 11. „Pînă la această oră a fost 
ceață, explică directorul S.M.A., Va
sile Luganovici, iar mecanizațoril nu 
vedeau să jaloneze terenul". „Bine, 
dar ceață o să se lase și după-amia- 
ză. înseamnă că mecanizatorii se vor 
retrage ?“ — îl întrebăm. „Nu, pri
ma brazdă constituie problema, că 
pe urmă treaba merge șnur". „Atunci, 
de ce nu s-a jalonat terenul ieri, la 
prînz, sau alaltăieri, cum au făcut 
cei de la Horia ?“ „Unitățile servite 
de S.M.A. Horia sînt mai aproape de 
Dunăre, unde temperatura e mai 
ridicată". Trebuie precizat că direc-

Așa înțelege conducerea Combinatului chimic „Azomureș" să repună in cir
cuitul economic materialele refolosibile de polietilenă și polipropilenă ?

Foto : I. Koncz

sacii de polietilenă. De fapt, din pă
cate, situația nu este singulară, ea 
prezentîndu-se aidoma in preajma 
altor combinate de îngrășăminte chi
mice, precum și intr-o serie de uni
tăți agricole.

Trebuie să se știe că pentru fa
bricarea unei tone de folii de poli
etilenă — din: care se confecționea
ză sacii respectivi — se consumă 
ca materie primă sau in scopuri 
energetice aproape 7 tone de petrol, 
care costă pe piața externă circa 
1 600 dolari. Există soluții pentru re- 
circularea polietilenei ? Desigur. în 
ziarul „Scînteia" din 16 martie a. c. 
este prezentată o instalație ce va
lorifică resturile de polietilenă, care

funcționează la întreprinderea de 
mase plastice din Buzău.

Oricum, cu toată fermitatea tre
buie să se pună capăt risipei, distru
gerilor polietilenei. în acest sens, 
este necesar să se treacă de urgență 
la organizarea colectării și depozită
rii produselor din polietilenă uzată, 
in primul rind, de către cei in pa
trimoniul cărora se a.flă. Vom urmări 
atit la combinatul „Azomureș", cit și 
in alte unități măsurile care se apli
că pentru evitarea distrugerii poli
etilenei, pentru reintroducerea sa in 
circuitul economic.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

. .

Zilele trecute, datorită concentrării o numeroase utilaje la pregătirea tere
nului, la ferma legumicolă Bălăceanca — Ilfov, semănatul mazării pe 160 

hectare s-a făcut în timp scurt

torul S.M.A. greșește, deoarece tot 7 
grade era și aici in sol, iar C.A.P. 
Băltăgești se află chiar pe malul 
Dunării. Dar în această unitate nu 
s-a încheiat nici măcar semănatul 
sfeclei.

Adevărul este că, spre deosebire 
de vecinii lor, mecanizatorii de la 
S.M.A. Pantelimon n-au folosit zilele 
precedente, dintre ploi, pentru re
glarea mașinilor și n-au așteptat tim
pul bun de lucru în cîmp, cl la secții. 
Ca urmare, acum se văd handicapați 
de pregătirea terenului și însămîn- 
țarea unei suprafețe de 3 900 hectare 
cu floarea-soarelui, lucrare pe care 
au declanșat-o abia în ziua de 3 apri
lie și nu la primele ore ale dimineții. 
Mai mult, după-amiază, la ora 17,30,

cînd vecinii lor de la C.A.P. Horia lu
crau de zor să încheie semănatul flo
rii-soarelui, mecanizatorul Tudor Pri- 
că de la I.A.S. Stupina se retrăgea 
cu semănătoarea la secție, pe motiv 
că nu mai avea teren pregătit și i se 
terminase motorina. Pentru în
cadrarea lucrărilor în termenele sta
bilite este absolut necesară organi
zarea schimbului II la pregătirea te
renului, folosindu-se in acest scop 
cei 40 de mecanici de întreținere și 
combineri de la S.M.A. Stupina și 
cei 160 absolvenți ai cursurilor de 
calificare în meseria de tractorist 
organizate iarna trecută.

George MIHAESCU
corespondentul „Scînteil*
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datorie de onoare a omului de cultură, 
realitate a vieții noastre spirituale

teatre

Valorificarea tradițiilor progresiste ale culturii 
românești, respectul activ manifestat față de 
valorile trecute ce dau seamă despre geniul 
creator a! poporului constituie o preocupare con
stantă a partidului nostru. „O datorie de onoare 
— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu - este 
punerea în valoare a marilor creații literar- 
artistice ale înaintașilor și, in primul rind, relie
farea, studierea, aprofundarea și cinstirea, așa 
cum se cuvine, a minunatei opere culturale făuri
te și transmise, din generație in generație, de 
talentatul nostru popor. Operele de inaltâ 
valoare făurite de înaintași sint așezate la loc de 
cinste în patrimoniul României noi. Partidul nos
tru, societatea socialistă cultivă respectul față de 
tradițiile culturale înaintate și, totodată, dorința 
creatorilor de a le dezvolta, de a le depăși".

Respect materializat în punerea Io dispoziția 
maselor largi a tuturor valorilor culturii noastre, 
prin asigurarea condițiilor ca toți cetățenii patriei 
să aibă acces la operele literare, plastice, mu

zicale reprezentative, într-o intensă muncă de 
cercetare și popularizare a trăsăturilor distincte, 
specifice prin care ele contribuie la îmbogățirea 
patrimoniului universal de valori în circuitul că
rora avem cu ce să ne înscriem. Desigur, nu 
poate fi echivalată valorificarea operelor cultu
rale cu o acțiune de conservare strict și exclusiv 
muzeală și nici respectul cu o atitudine încreme

nită în admirație mută, pasivă ci, din contră, ea 
este concepută ca o prețuire vie, sub forma unui 
dialog activ, capabil să ne îmbogățească mintea 
și sufletul. Respectul autentic presupune cunoaș
tere. dialog și perceperea cit mai deplină a di
mensiunii morale, filozofice a valorilor și, prin 
aceasta, manifestarea încrederii in puterea lor 
civilizatoare, educativă în sens larg și multiplu.

sarab și Tudor, de marile figuri jert- 
fitoare în cuvînt,' Neagoe Basarab, 
Samuil Micu, Bălcescu. Eminescu, 
Cosbuc sau Sadoveanu, de zecile de 
mii de anonimi căzuți la Războieni 
sau Mărășești.1 de revoluționarii nein- 
frieati ră-spîndiți pe tot cuprinsul a- 
cestei tari ce atîrnă cit o lacrimă in

geana luceafărului de ziuă ? Vocația 
fundamentală a unei astfel de tra
diții. mesajul său este adine uma
nist și de înțelegere intre oamenii de 
pretutindeni. Iată rostul valorilor 
culturii, menirea cultivării respectu
lui pentru marile opere spirituale ale 
poporului.

Cum se exprimă astăzi atitudinea față de operele culturii noastre, 
ce cote au atins respectul și încrederea în valorile create de înaintași, cum 
este gîndită acțiunea lor asupra conștiinței omului societății socialiste ? 
Există în fiecare epocă o concepție specifică, pe care intelectualitatea, oa
menii de cultură o manifestă față de creația cultural-artistică ce ne pre
cede. Care este, acum, această 
afirmă ea ?

lată cîteva din întrebările la care, în cadrul 
colocviilor inițiate de ziarul nostru, prin partici
parea unor prestigioși oameni de cultură, cerce-

concepție și în ce fel de atitudini se

tătorl se propun opinii menite să evidențieze cîș- 
tigurile dobindite, dar și minusurile existente in 
receptarea valorilor pozitive, ale tradiției.

............... Ion VLAD ■
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îndemn la crearea unui cod
al receptării contemporane 
a patrimoniului spiritual

• Teatrul Național (sala mică):
O scrisoare pierdută — Ale
xandru Lăpușneanu — 13; în
semnările unui necunoscut — 20; 
(sala Atelier): Elegie — 10,30:
Poezie, muzică, dans — 15,30; 
Fanteziile lui Fariatiev — 19,30• Opera Română: Traviata — 11; Preludiu la după-amiaza unui 
faun, Daphnis și Chloe — 19.• Teatrul de operetă: Oklahoma— 10,30; Băiatul și Paiele ferme
cate (premieră) — 19,30.
0 Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): Gin-Rummy — 11; Undeva, o 
lumină — 19,30: (sala Grădina 
Icoanei): Cum se numeau cei pa
tru Beatles — 11; Interviu — 19,30.• Teatrul Mic: Nebuna din 
Chaillot — 10; Pluralul englezesc
— 15,30; Cititorul de contor — 20.
• Teatrul Foarte Mic: Lecția de 
engleza — 20.
• Teatru] de Comedie: Preșul
— 10,30; Cinema — 19,30.
0 Teatrul ,.Nottara“ (sala Maghe- 
ru): Mița în sac — 15; Coriolan
— 19,30; (sala Studio): Sentimen
te și naftalină — 11; Cinci roma
ne de amor — 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic): 
A eincea lebădă — 10: Romanțio
șii — 19,30; (sala Giulești): Coco- 
șelul neascultător — 10; Cum s-a 
făcut de-a rămas Catinca fată bă- 
trînă — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „c. Tă- 
nase“ (sala Savoy): De la Cără
buș la Savoy — 19.30; (sala Vic
toria): Idolul femeilor — 11; Ne
vestele vesele din Boema — 19,30. 
0 Teatrul „Ion Vasileseu** : Un 
cîntec pentru un «uri» — 10; Si
ciliana — 15: 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română'4 (sala Studio): De dor. de dragoste — 19: (la Sala Palatu
lui) : Alai de cîntec și de joc — 
16; 19,30.

cinema
= Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA =_
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mărturie a unui îndelungat 
proces civilizator

Respectul fată de valorile naționale 
a fost întotdeauna marea unei trepte 
înalte atinse de un popor in evolu
ția gindirii sociale. Gestul selecției 
care presupune opțiuni ferme in re
cunoașterea urmelor prețioase lăsate 
de trecut, precum și gestul de apă
rare și valorificare a acestora consti
tuie semnele sigure ale unui proces 
indelungat civilizator, care unifică in 
cele din urmă conștiințele, făcindu-le 
să se pătrundă de sensul unei mi
siuni particulare in istorie, exprimate 
tocmai in acea atitudine de mindrie 
colectivă privitoare la produsele 
creativității naționale. A vedea in te
zaurul national de valori sufletul în
treg al poporului, concepția lui de 
viată, aspirațiile lui cristalizate in 
forme frumoase, istoria lui concen
trată Înseamnă a fi parcurs toate 
etapele unei deveniri, a te fi identi
ficat cu ele. integrîndu-le in perso
nalitatea ta ca pe un element indis
pensabil caracterului formativ al cul
turii. Numai în felul acesta trecutul 
devine viu și activ, perceptibil ca 
un prezent continuu, legat deopotrivă 
de cei care l-au creat, ca si de cei 
care-1 contemplă azi și-l vor con
templa miine in folosul propriei lor 
formări spirituale și morale. Căci 
valoarea este lecția concretă a tre
cutului pe care ne construim noi in 
prezent și urmașii noștri in viitor, 
intr-o continuitate ale cărei verigi se 
înlănțuie fără sfirșit. Făcind prin 
grija și iubirea noastră să supravie
țuiască valorile, și in materia, și in 
spiritul lor. dăm dovada nu numai a 
implicării noastre in propria-ne isto
rie, ci și a gradului nostru de civili
zație ca națiune. Indiferența, blaza
rea neglijența în materia aceasta 
trădează n cade renta la istoria colec
tivității, incapacitatea ori refuzul in
serției într-un travaliu spiritual, 
creator, specific, o gîndire deficientă 
sub raportul maturității.

Intr-un climat mondial, cum este cel 
de astăzi, in care lupta, dramatică a- 
desea. pentru salvarea păcii implică și 
dorința ardentă de a păstra valorile 
inteligentei și culturii, atitudinea lată 
de valori devine definitorie pentru

... r.,:..T.,._^=3=......Edgar PAPU ======
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cale fertilă spre edificarea 
conștiinței de sine

Am ajuns la un stadiu înaintat 
cind efortul nostru concertat este in 
măsură a face cunoscute lumii va
lorile create pe acest pămint. Ac
tualul prestigiu politic al României 
socialiste a deschis perspective largi 
îndreptate către noi din partea tutu
ror celorlalte țări si popoare, plnâ 
acolo unde ne-a pătruns numele. Toți 
vor să știe mereu mai mult despre 
realitățile și îndeosebi despre valorile

(Urmare din pag. I)
por. Ca dascăl, doresc să 
subliniez în mod deose
bit inestimabila contribu
ție a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la crearea unei 
școli moderne, cu largi 
deschideri spre progres 
și civilizație.

învățămîntul românesc 
a cunoscut, după cel de-al 
IX-lea Congres al parti
dului, o dezvoltare atit 
de puternică, incit in pre
zent are largi posibilități 
de a forma cadre pentru 
absolut toate domeniile 
vieții economico-sociale. 
Prin grija tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a tre
cut, treptat, la generaliza
rea învățămîntului de 8 
ani. apoi a celui de 10 ani; 
în condițiile integrării în- 
vățămintului cu cerceta
rea și producția au fost 
create liceele de speciali
tate, s-a realizat reprofi

gradul de civilizație. Și cum. pe de 
altă parte, comunicarea între popoare 
a ajuns Ja o însemnătate neatinsă 
pînă astăzi în istorie pentru că faci
litează. prin cunoaștere reciprocă, 
ințelegerea și devine, astfel, un fac
tor esențial in menținerea păcii in 
lume, felul unui popor de a privi va
lorile sale, ca si pe cele ale celuilalt, 
devine condiție prealabilă a înteme
ierii și întreținerii dialogului. Prea 
bine cunoscuta relație dialectică din
tre național și universal ne-o confir
mă și ne-o explică. în toate implica
țiile ei social-politice. dar și morale, 
și estetice, și spirituale. Nu ești și 
nu poți fi european, nu poți parti
cipa la civilizația universalului atita 
vreme cit nu simți, nu înțelegi și nu 
lupți pentru valorile tale de acasă. 
Și cum recunoașterea acestora nu 
îmbracă doar hainele unor momente 
festive, de amintire pură, ci dă o 
semnificație mult mai adincă ființei 
noastre. înnoind-o mereu, implinin- 
d-o cu dimensiunile ciștigate de co
lectivitatea națională pe drumul zba
terii sale istorice, adeziunea noastră 
la valorile de ieri și de azi. la civi
lizație și cultură, se transformă in 
acțiune conștientă pentru păstrarea 
acestora, ele omologîndu-se cu desti
nul liber creator al popoarelor.

Iar noi. românii, mereu deschiși 
spre dialog cu celelalte națiuni ale 
lumii, afirmînd mereu pacea si sub
liniind mereu. în toate intîlnirile in
ternaționale, potrivit politicii uma
niste a partidului nostru, mijloacele 
de a o păstra pentru salvgardarea tu
turor valorilor lumii, de la viețile oa
menilor la monumentele culturii, 
trebuie să dăm necontenit exemplul 
respectului absolut fată de propriile 
valori, pentru a ne arăta așa cum am 
fost totdeauna, apli de a dărui te
zaurului umanității produsele creati
vității noastre și de a primi. într-un 
indispensabil dialog, pildele fecunde 
ale creativității celorlalți. Căci și 
acesta este unul din aspectele uma
nismului românesc actual. întemeiat 
pe permanenta noastră vocație de 
sinteză. • 

noastre din toate domeniile mintii și 
ale voinței făptuitoare.

Pentru a răspunde unei asemenea 
cerințe, ce onorează momentul isto
ric pe care il trăim, este necesară, 
in prealabil, o întrebare elementară. 
Știm noi inșine chiar atit de mult 
despre noi. incit să-i mai luminăm și 
pe alții in privința noastră ? Ne cu
noaștem. oare, atit de exact capaci
tățile și valorile ? Am putea răspun

larea liceelor teoretice, 
s-a trecut la redimensio- 
narea activităților in in- 
vătămintul superior. As
tăzi. in tara noastră, in
stituțiile de invătăm'int 
superior, impreună cu in-

partidului. a asigurat con
diții optime pentru ca e- 
levii și studenții să dobin- 
dească, in școală, valori 
fundamentale, să-și for
meze un larg orizont de 
cunoștințe și de gîndire,

Destinul luminos 
al oamenilor țării

stitutiile specializate de 
cercetări știintifioe. sint 
direct implicate in asigu
rarea progresului tehni- 
co-știintific, in promova
rea noului. Revolutiona
rea invătămintului, operă 
inițiată și condusă direct 
de secretarul general al

să se pregătească temei
nic, teoretic și practic, 
pentru a desfășura, după 
absolvire, o muncă de 
înaltă calitate.

Legea educației și în
vățăm intului, la elabora
rea căreia președintele tă
rii a avut o contribuție

de pe deplin afirmativ la asemenea 
întrebări ? Desigur, dar fără a ignora 
faptul că din nefericire mai pot fi 
intilnite citeodată și cunoscutele note 

.'de scepticism și de autominimali- 
zare. care-1 stăpînea pe cel ce afir
mase acum cîteva decenii că se va 
lăsa călcat de primul tractor româ
nesc, dacă va exista vreodată un 
asemenea tractor (!).

S-au depus de-atunci eforturi din 
cele mai rodnice in toate direcțiile. 
S-au creat valori noi și s-au desco
perit valori vechi, de mult sau chiar 
de totdeauna ignorate, unele din ele 
cu totul revelatoare. în stare să ne 
modifice axui conștiinței- Arheologii 
noștri, bunăoară, au îmbogățit în 
ultima vreme cunoașterea trecutului 
multimilenar al poporului român 
prin mărturii strălucite. Ce rost 
are atunci ridiculizarea, de către 
unii profani, a tracologiei, care este o 
știință serioasă, și calificarea ei drept 
tracotnanie ? Ignoranta devine aici 
păgubitoare, deoarece coincide cu 
intimidarea legitimei aspirații de a 
ne cunoaște pe noi înșine în ce avem 
mai bun. Se cuvine să acționăm mai 
limpede pentru edificarea conștiinței 
demnității cu care să ne putem pre
zenta omenirii de peste hotare. Că 
avem și defecte este adevărat. Dar 
acestea nu scad nimic din geniul 
atițer străluciți exponenți ai spiritu
lui nostru. Fără a ne compara eu ei, 
mari defecte au avut si atenienii din 
epoca de aur a lui Perjele. Nu. insă, 
prin scăderile lor a rămas în istorie 
acea epocă. Desigur, nu este reco
mandabil să ne escamotăm defectele. 
Dar totul trebuie făcut cu rost, fără 
exagerări și într-un cadru adecvat. 
A crede că este o prezumție inefi
cientă să ne prezentăm lumii cu 
realele noastre daruri, doar fiindcă 
avem și deficiente, ar fi o judecată

......... ......... loan ALEXANDRU .....-...---------
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condiție a păstrării identității în istorie, 
a cultivării virtuților alese

Românii sint una dintre cele mai 
statornice și tenace seminții de pe 
pămint. spunea în acest veac un is
toric străin, sesizind ceea ce afir
mam din generație in generație, prin 
viețuire aici în jurul Carpatilor. Sin- 
tem un popor vechi, spunea Emi
nescu, un popor cernut, trecut prin 
grele ceasuri ale istoriei.

Am rămas aici, pentru că nu am 
fost puși in situația să ne căutăm 
valorile în afară ; am stat locului, 
ne-am socotit acasă aici, și creșterea 
noastră. înavuțirea noastră o doream 
mai ales ființei noastre lăuntrice, nu 
atit celei exterioare. Valorile noas
tre perene, șlefuite din veac în veac, 
sint mai întîi valori morale. Omul 
avut al acestui spațiu carpatic-dunâ- 
rean era cel care știa să viețuiască 
frumos, să moară frumos, să cînte 
frumos și. cind a fost nevoie, gă-si 
uite eul său de dragul propășirii 
celorlalți. Anul acesta vom sărbători 
două mii cincizeci de ani de»la plăs
muirea statului centralizat al lui 
Burebista și știm cu toții câ sîntem 
mult mai vechi aici. Țăranii nu și-au 
dezbrăcat veșmintele, nu și-au tuns 
pletele pe care le purtau geții : de 
asemenea, satele noastre străvechi, 
unele adevărate „republici rurale", 
vin de foarte departe : casa cu prid
vor. portul, cintările vechi. Nu ne-am 
grăbit să ne despărțim de trecut, nu 
am fost. deci, o cultură nestatornică.

fundamentală, indicațiile 
date slujitorilor școlii de 
la tribuna primului Con
gres al educației și invă- 
țămintului constituie noi 
contribuții de seamă la 
ridicarea calitativă a șco
lii românești, care dobin- 
dește astfel atributele 
unui sistem modern, uni
tar, puternic racordat la 
cerințele progresului eco- 
nomico-social. la exigen
tele actualei etape isto
rice.

Să deschidem istoria, 
caftea de mărturie a 
veacurilor. S-o deschidem 
și să consemnăm că Româ
nia trăiește în prezent 
cea mai glorioasă epocă 
din întreaga sa existentă. 
Că astăzi, ca niciodată în 
trecut, avem asigurat, 
prin prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
fruntea -partidului și a 
statului, un destin cu a- 
devărat luminos. 

haotică. Ea amestecă planurile si nu 
se explică deeit printr-o neavenită 
ignorare a ceea ce constituie. pe 
bună dreptate, mindria noastră. Drept 
consecință, acceptată, o asemenea op
tică ar duce la ignorarea efectivelor 
noastre contribuții la patrimoniul 
culturii, științei și al civilizației. Si 
aceasta cind ? Tocmai cind există un 
interes mai mare decît oricînd pen
tru cunoașterea valorilor românești.

Dar chiar cind nu se minimalizea
ză — realizările culturale — dintr-o 
optică deformatoare (și din fericire 
puternic corectată de mersul nor
mal aJ vieții noastre spirituale) — mai 
apar încă situații cînd se practică, 
evident eu bună credință, autoigno- 
rarea care nu ne aduce nici un ser
viciu. De această dată din simplă 
superficialitate și lipsă de discernă- 
mînt. în cazul unor răspunderi cu 
caracter cultural, se pot promova 
peste hotare pscudovalori in locul 
valorilor autentice. Rațiunea pe care 
o invocăm aci este cit se poate de 
simplă. Nu poți oferi altora propu
neri demne de a fi, receptate fără să 
știi exact ce ai de oferit.

în consecință, se cere inițierea 
conștiincioasă a fiecăruia din noi — 
dar mai cu seamă a oamenilor de 
cultură — la portofoliul marilor con
tribuții românești în materie de isto
rie. de gindire. de economie, de dife
rite știinte. de artă, de muzică, de 
literatură. Numai realizind o comple
tă și profundă cunoaștere, pfin oei 
mai străluciți exponenti ai ' noștri, 
vom putea recomanda lumii valorile 
noastre fundamentale cu cea mai 
onestă obiectivitate, cu autoritatea 
discernămîntului științific. Este o 
cerință de prim ordin a momentului 
nostru istoric. Astăzi ne putem înte
meia științific pe ceea ce avem de 
dăruit lumii. Drumul ne este deschis.

trăind din împrumuturi, pentru că 
era trecutul nostru, moștenirea noas
tră pămintească pe care astăzi o pur
tăm mai departe cu noi. dindu-i o 
nouă strălucire si adăugindu-i valo
rile proprii acestor ani ai socialismu
lui. Pentru ca un om să trăiască mai 
bine are nevoie de știință. de nenu
mărate cunoștințe exacte, de econo
mie. cum spunea Eminescu acum o 
sută de ani ; iar pentru a fi mai buni, 
mai bogati. mai îngăduitori, mai de 
omenie, cum vrem noi. avem nevoie 
și de tradiție, căreia, astăzi, ii răs
pundem prin noi înfăptuiri, prin noi 
valori spirituale.

înțelegem, pătrundem mai bine 
pilda prezentului nostru, a marilor 
sale exemple de omenie și adincă 
răspundere adăugîndu-le pe cele di
naintea noastră. faptele, lucrarea 
strămoșilor, a Înaintașilor progresiști. 
Avem nevoie vitală de pilda perso
nală eroică si lucrătoare a părinți
lor noștri pentru a ne păstra identi
tatea în istorie, de cultivarea virtu
ților care îl pot crește pe om la mă
sura sa adevărată in univers și asu
pra căi ora se cere continuă stăruin
ță. Temeliile României moderne, 
spunea Iorga. sint așezate pe o faptă 
de virtute : pe jertfa lui Constantin 
Brăncoveanu cu cei patru fii ai săi 
întru păstrarea identității. Ce să spu
nem de Mircea, Ștefan, de Matei Ba-

„romănia-film“ prezintă: „Duios Anastasio trecea"
producție a Casei de filme Unu

Scenariul : D. R. Popescu — inspirat 
după nuvela cu același titlu. Muzi
ca : Lucian Mețianu ; decoruri : An
drei Both ; costume : Svetlana 
Schiopu ; montaj : lolanda Mântu- 
lescu ; sunetul : Hgrea Murgu ; di
rector de film : Sideriu Aurian ; ima
ginea : Florin Mihăilescu ; regia : 
Alexandru Tatos. Cu : Anda Onesa, 
Amza Pellea, Tarr Lăszlo, BirO Le
vente, Cristian Ghiță, Răzvan One
sa, Cătălin Ciornei, Gheorghe Teaș- 
că, Daniel Petrescu, Ștefan Kofalvy, 
Imola Găspăr, Dumitru Bordeianu. 
Film realizat în studiourile Centrului 
de producție cinematografică 

București.

Un sentiment profund și durabil 
prezidează demersurile cercetătorului 
nostru interesat de aspectele multi
ple și complexe ale devenirii cultu
rale. E un sentiment generat si con
solidat de principiile formulate in 
documentele programatice ale celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Roman, în meditația to
varășului Nicolae Ceaușescu despre 
sensul si despre finalitatea actului de 
cultură. în consecință, problemele 
valorificării și conservării fondului 
cultural moștenit implică, dună cum 
c firesc, aspecte dintre cele mai di
verse in ordinea viziunii istorice, a 
înțelegerii continuității si valorizării 
(prin selecție si rigoare științifică) a 
fenomenului creat anterior.

Aserțiunile in sfera acestei ches
tiuni hu pot defel ignora dialectica 
dezvoltării culturale in interacțiunea 
factorilor socio-culturali. in interde
pendenta unor fapte de natură să 
influențeze sau să acționeze modela
tor. Un eveniment cultural și artistic 
apare intr-un context care îl precede, 
adoptîndu-1 sau lăsindu-se adoptat, 
nu fără a tinde, prin natura proce
sului dialectic intern, să transgreseze, 
să metamorfozeze si. intr-un cuvînt. 
să depășească o realitate precursoare. 
G. Călinescu observa. în cadrul unor 
reflecții consacrate devenirii valori
lor spirituale, că „umanitătile Sint 
totul in cultură" și avem să reținem 
că patrimoniul spiritual, pentru care 
pledăm in societatea socialistă româ
nească de azi. tine de natura recep
torului. de destinatarul său. de de
mocrația culturală statuată in socie
tatea noastră printr-o politică cultu
rală superioară ce se include in con
ceptul rhai amplu al umanismului 
revoluționar. Păstrăm si continuăm 
valorile moștenite, pecreindu-le sau 
concepindu-le ca premisă a dezvol
tării din perspectiva aoestui benefi
ciar care este contemporanul nostru 
atit de interesat de fondul creat de 
predecesorii noștri în istorie și cul
tură.

Să precizăm totodată că actualita
tea culturală, artistică, literară este 
dezvoltarea, prin depășire și prin 
asimilare creatoare, a valorilor au
tentice, verificate de magistratura 
ideilor (și, deci, a timpului), de sub
stanța umană care intrece un anume 
spațiu istoric, ideologic și social- 
politic. Cert este că printre qriteriile 
adoptate de noi azi in evaluarea și 
asumarea culturii (a tradiției înain
tate), originalitatea substanței și a 
comunicării rămine valabilă și E. Lo- 
vinescu reținea cu perfectă justifi
care ideea că „o cultură nu se valo
rifică decit prin caracterul ei natio
nal" (Istoria civilizației române mo
derne). De altminteri, „sincronismul" 
lovinescian nu era ostil originalității 
și datelor interne ale unei culturi, ci 
refuzului contactelor și dialogului cu 
o contemporaneitate de fel eludabilă 
in acest plan.

Cum păstrăm și ce anume păstrăm 
în perspectiva noastră activă și di
namică ? îmi permit să fac din nou 
apel la depozițiile unor cărturari. 
Lucian Blaga observa modernita
tea (!) concepțiilor din epoca Lumi
nilor secolului al XVIII-lea pentru 
că — să reținem — afirmau o con
știință națională în^sens modern, in 
opoziție netă și ineluctabilă cu spi
ritul conservator' al veacului. Altfel 
spus, cărturarul, care concepuse lu
crarea Gindirea românească in Tran
silvania in secolul al XVIII-lea, re
fuza. dintr-un unghi dialectic, supe
rior, întoarcerea spre trecut („cu 
ochii Întorși spre trecut") și resem
narea la o optică infirmată categoric 
de legile istoriei. Nu este oare eloc
vent că acest scrii lor-cărturar înțe
legea că tradiția se afirmă și se con
firmă prin nou, prin depășirea și nu 
simpla conservare muzeistică a tre
cutului ? Fără îndoială că materia
lismul istoric statuează și in sfera 
culturii criterii clasificatoare și va
lorizatoare, criterii determinate de 

funcția și de influența valorilor cul
turale in viața contemporanilor noș
tri. Relația este de natură dialectică, 
avînd drept termen esențial condi
ția și rolul culturii în formarea spi
rituală a omului, in demersul său 
permanent de cunoaștere.

Valorificarea patrimoniului folclo
ric nu este un act de consum degra
dat prin unele programe ale radio- 
televiziunii. unde supralicitarea unui 
anume folclor este semnul absentei 
discernămîntului și al unei false înțe
legeri a democrației culturale (conse
cință a unui spirit concesiv față de 
gustul intirziat al unui „consumator" 
refractar la educație estetică). A reciti 
și recrea Miorița sau Meșterul Mano
lo inseamnă a construi un sistem ge
neral de idei și a reface spirituali
tatea noastră in datele și raporturile 
ei fundamentale (filozofice, etice, 
spirituale), iar frumusețile folcloru
lui muzical, ale creației românești 
în sfera arhitecturii populare, a lem
nului, a ceramicii sini infinit supe
rioare unor subproduse care mimea
ză, care păstrează elemente strict 
exterioare și fără consecințe în or
dinea actului cognitiv și estetic.

Specificul literaturii noastre, spu
nea Tudor Vianu. este „o realitate 
care se constituie treotat", iar moște
nirea culturală „lucrează deci ea fac
tor de legătură intre operele unor 
epoci îndepărtate între ele". Așa 
avem să înțelegem de ce și cum re
citim pentru a reordona seriile unei 
literaturi — serii văzute ca momen
te ale evoluției și progresului pină 
la producția spirituală de azi — care 
repun in legături multiple opera lui 
Miron Costin și D. Cantemir, 
I. Creangă și Ion Ghica, C. Ne- 
gruzzi și Al. Odobescu, I. L. Cara- 
giale și Mihai Eminescu, pentru a 
continua prin opere precum cele ale 
lui Liviu Rebreanu sau. mai cu sea
mă, Mihail Sadoveanu. Poate că cea 
mai semnificativă demonstrație e 
viziunea sadoveniană asupra tezau
rului moștenit. Cărțile in care reia 
și re-scrie pagini vechi de înțelep
ciune populară amintesc elogiul. 
eminescian al cuvîntului, al folclo
rului și al cărții vechi medievale. 
Un univers național și o perspectivă 
filozofică asupra lumii, un etos în
temeiat pe experiența istoriei, a lup
telor sociale și naționale se regă
sesc în Eminescu și Sadoveanu, in 
culegerea (act semnificativ 1) de fol
clor a lui Lucian Blaga. Acestui poet 
îi datorăm următoarea afirmație fă
cută în 19601 „Legătura strînsă nu 
numai de orientare, dar oarecum de 
ființă, între creație și viata înțe
leasă în toată adâncimea ei. a po
porului, rămine învederat cea mai 
solidă garanție atit pentru continui
tatea, cit si pentru noutatea crea
ției".

în esență, valorificarea și ierarhi
zarea, crearea unui cod al receptării 
contemporane a patrimoniului spiri
tual sint fapte fundamentale ale 
culturii socialiste ; ele presupun edu
carea destinatarului, dai-, mai cu sea
mă, înțelegerea procesului dialectic 
al continuității prin depășiri perma
nente. Creăm o nouă cultură și un 
nou destinatar (el însuși un virtual 
creator) pe temeiul cultivării și 
recreării acestei moșteniri. Ea rămî- 
ne exemplară ca fapt de conștiință, 
ca integrare în istorie și ca răspuns 
la întrebările istoriei ; patrimoniul 
cultural creat de mase activează spi
ritul creator și îl reînnoiește con
tinuu. Cum altfel am recunoaște -ex
periența lui Brâncuși și Luchian, a 
iui Tonitza și Ressu, a lui Enescu 
și Lipatti. a iui Anghel — in artele 
plastice și în muzică — sau expe
riența de memorialist a lui Neculce, 
de povestitor a lui D. Cantemir. de 
autor de epos a lui I. Budai Deleanu 
sau experiența mereu fecundă a lui 
Mihai Eminescu ? Poetul e poate cel 
mai emoționant exemplu de recreare 
a valorilor moștenite, elogiate sub 
semnul gindirii și al istoriej con
temporane.

• Ultima noapte de dragoste :
PATRIA — fi; 11,30; 14; 16,45; 19,30, 
CAPITOL — fi; 11,30; 14; 16,45;
19.30, FAVORIT — fi; 11,30; 14,15; 
17; 19.45.
0 Siberia da: SCALA — 10; 14; 18. 
0 Peisaj orizontal: CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14; 10; 18; 20.
0 Nu vreau să aud nimic: CEN
TRAL — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30.
0 Naufragiul : FESTIVAL — 9;
11,13; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CUL
TURAL — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, GLORIA — fi; 11,13; 13.30;
15,45; 18; Z0.15.
0 întoarcerea lui Vodă Lăpus- 
neanu: VICTORIA — 9.30; 12,30; 
16; 19. EXCELSIOR — 9; 12; 16;
19. MODERN— 9: 12; 16; 19.
0 Zîzania: LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, BUCU
REȘTI — 9.15; 11.15; 13,30; 15,45 ; 18: 20,15, MELODIA — fi: 11,15 ; 
13.30: 15.45; 18; 20,15.
0 Lebedele sălbatice — 8,15: 10,45; 
12,15: 13,45; Prima mea vară — 
15.30; 17,30; 19,30: DOINA.
0 Tentația: TIMPURI NOI — 15; 
17,15; 19.30, MIORIȚA — fi; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
0 Mizerabilii : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
0 Foc pe punte: BUZEȘTI — 15,30; 
17,30; 19,30.
0 .Artista, dolarii și ardelenii : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, FLACARA — 15,30; 17,45; 20. 
0 Sălbaticul: GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; -20, FLA
MURA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45;20.
• Primul pas: DRUMUL SĂRII— 16 ; 18; 20.
0 Mijlocaș la deschidere: LIRA
— 16; 18; 20. GIULEȘTI — 9: 11; 
13.15; 15,30; 17.45; 20.
e 1 se spunea „buldozerul" : BU- 
CEGI — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15, MUNCA — 9; 11,15; 13.30;15,45: 18; 20.
0 Bilet de întoarcere: COTRO- 
CENI — 15; 17,15; 19,30.e Cumpăna: PACEA — 15,30;
17,30; 19,30.
0 Camionul de cursă lungă: FE
RENTARI — 12.45; 15,30; 17,30 ;
19.30.
0 Singur printre prieteni: yOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: ‘20,15.

DUMINICA, « APRILIE, 1980
PROGRAMUL 1

9.00 Tot înainte !
9.35 Film serial pentru copii : Intim- 

plări din Țara curcubeului.
10,00 Viata satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei13.00 Telex
13,05 Album duminica!
15.30 Fotbal : Coi’vinul Hunedoara — 

F.C. Bihor în divizia națională B.17.15 Șah
17.30 Film serial : Linia maritimă One- din. Episodul 8
18.20 Ziua sănătății.
18.40 Micul ecran pentru cei mici : O 

lume minunată (IV)
19,00 Telejurnal 0 Cu răspundere și cu 

toate forțele La cea mai grabnică 
dintre lucrările acestei primăveri: 
semănatul

19.20 Antena ..Ctatării României44. Emi
siune realizata în județul Dolj

20.20 Film artistic : „Orchestra ambu
lantă44. Premieră TV. Producție a
studiourilor americane

21.45 Telejurnal
PROGRAMUL 2

9.00 Teleșcoală
10.00 Concertul capodoperelor
10.45 Reportaj T. idei și soluții
12,00 Bucureștiul — ieri, azi. mîine.
12.20 Xntîlniri muzicale
13.20 Jungla de corali
14.10 Albumul teatrului muzical
15,05 Teatru TV : „Neîncredere în foi

șor' de Nelu Ionescu16.50 Videocaseta muzicală
18,05 La gura apelor. Producție a stu

dioului „Sahiafilm4419,00 Telejurnal 0 Cu răspundere 51 cu 
toate forțele la cea mai grabnică 
dintre lucrările acestei primăveri: 
semănatul19.20 Telerama

20.15 Melodii lirice
20.40 Emisiune literară
21.15 Mari ansambluri folclorice21.45 Telejurnal

LUNI 7 APRILIE 1980 
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune în limba maghiară
18.50 KMH de seri
19.00 Telejurnal19,20 Cu răspundere și cu toate forțele

— la cea mai grabnică dintre lu
crările acestei primăveri : semă
natul

19.85 Dosarul energiei19.50 Cadran mondial
20.10 Orizont tehnieo-stlintlfie
20.40 Roman-foileton : „La răscruce de 

vînturi44. Producție a televiziunii 
engleze. Episodul 121.35 Telejurnal
PROGRAMUL 2

16,00 Cintînd cu țara.
16.30 înflorit-a dorul meu — ctntece M 

dansuri populare
17.15 Miniaturi instrumentale
17.30 Regia : Liviu Ciulei. Film realizat 

la teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra", la repetiții cu piesa „Furtuna* de W. Shakespeare

18,90 1001 de seri
19,00 Telejurnal19.20 Cu răspundere și cu toate forțele

— la cea mai grabnică dintre lu
crările acestei primăveri ; semă
natul20.20 Un fapt văzut de aproape

21.35 Telejurnal
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Mesaje de felicitați de pește hotare adresate 

președintelui Republicii Socialiste România
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceausescu,
In numele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, al poporului etio

pian și al meu personal, doresc să vă exprim sincere felicitări cu ocazia 
realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România.

Realegerea dumneavoastră în această înaltă funcție reflectă in mod clar 
nu numai dragostea si stima pe care poporul român le nutrește față de 
dumneavoastră, dar și convingerea lui că sub conducerea dumneavoastră va 
crește în continuare bunăstarea sa materială, precum și contribuția la pacea 
și cooperarea internațională.

Sîntem convinși că realegerea dumneavoastră va asigura dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor excelente existente între cele două țări frățești ale 
noastre.

Dorindu-vă succes deplin în viitoarea dumneavoastră activitate, folosesc 
acest prilej pentru a exprima sincere salutări si calde urări Partidului Comu
nist Român, guvernului și poporului Republicii Socialiste România.

Cu salutări tovărășești,
MENGISTU HAILE MARIAM

Președintele
Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, 

al Consiliului de Miniștri 
și comandant suprem al Armatei Revoluționare 

ale Etiopiei Socialiste

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este plăcut să vă transmit cele mai calde felicitări cu ocazia 

realegerii dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Republicii So
cialiste România.

Votul unanim a reafirmat pentru a treia oară hotărirea poporului român 
prieten de a urma politica dumneavoastră înțeleaptă și linia de dezvoltare 
pe care ați trasat-o și care au condus la întărirea independenței, la reali
zarea obiectivelor revoluționar-progresiste, fapt care a dat țării dumnea
voastră un loc de frunte între țările lumii.

Folosesc această ocazie pentru’a evidenția relațiile de prietenie frățească 
care leagă națiunea arabă, din care face parte și Libanul, de marea 
națiune română, reinnoind hotărirea Partidului Baas Arab Socialist din 
Liban de a acționa pentru întărirea acestei prietenii, pentru dezvoltarea 
ei spre binele Libanului și al României, în interesul păcii, libertății și bună
stării în lume.

în numele meu și în numele conducerii Partidului Baas Arab Socialist 
din Liban, vă rog să primiți, stimate tovarășe președinte, cele mai sincere 
urări de sănătate și fericire personală, de progres pentru poporul român.

ASSEM KANSOU
Secretar general

al Partidului Baas Arab Socialist; 
din Liban

Cronica zilei
La invitația Consiliului Național al 

Societății de Cruce Roșie, o delega
ție a Crucii Roșii din R. D. Ger
mană, condusă de prof. dr. Wer
ner Ludwig, președintele acestei 
societăți și vicepreședinte al Comi
siei Permanente a Crucii Roșii Inter
naționale, a efectuat o vizită pentru 
schimb de experiență în tara noastră, 
între 31 martie — 4 aprilie a.c.

Delegația a avut convorbiri cu con
ducerea Crucii Roșii române referi
toare la dezvoltarea colaborării bila
terale. la unele probleme actuale ale 
mișcării mondiale de Cruce Roșie. 
De asemenea, oaspeții au vizitat une
le obiective economice și culturale 
din municipiul București și din ju
dețul Suceava.

Simbătă s-a încheiat la Iași cursul 
centralizat de perfecționare pentru 
inginerii din industria bumbacului, 
organizat de filiala ieșeană a Cen
trului de perfecționare a cadrelor, 
împreună cu Facultatea de tehnolo
gia și chimia textilelor de la Institu
tul politehnic „Gh. Asachi". sub egi
da Ministerului Industriei Ușoare. Au 
participat ingineri țesători din între
prinderi industriale din Arad. Baia 
Mare. Tg. Mureș, Sf. Gheorghe. Bo
toșani. Roșiori de Vede. Giurgiu. Lu
goj. Calafat. Iași.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Foarte mișcat de amabilele urări și felicitări pe care mi le-ați adresat 
cu ocazia Zilei noastre naționale, adresez Excelenței Voastre mulțumirile 
mele călduroase și cele mai sincere urări de fericire personală și de prospe
ritate poporului român prieten și îmi exprim convingerea că legăturile de 
prietenie dintre cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte 
în viitor, în interesul reciproc și spre binele păcii și cooperării în Balcani, 
în Eur.opa și în lume.

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

' Telegrame de felicitare adresate 
tovarășului llie Verdeț, prim-ministru al guvernului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Scumpe tovarășe.
Am primit cu mare plăcere vestea realegerii dumneavoastră In fruntea 

statului oamenilor muncii români, a poporului frate român.
Aceasta constituie o confirmare din partea maselor a justeței opțiuni

lor istorice ale celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, 
o dovadă a atașamentului față de persoana dumneavoastră și față de linia 
politică pe care o promovați neîncetat, cu curaj și abnegație, atît pe plan 
intern, cit și extern.

Vă rog să primiți, scumpe tovarășe, cele mai calde felicitări din partea 
mea și a militanților Uniunii Naționale a Forțelor Populare.

ABDALLAH IBRAHIM
Secretar general al Uniunii Naționale 

a Forțelor Populare din Maroc

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate domnule președinte Ceaușescu,
Am aflat cu mare satisfacție de realegerea dumneavoastră în cea mal 

înaltă funcție a statului. Pentru noi, aceasta este o dovadă și o confirmare 
că Republica Socialistă România, avîndu-1 în frunte pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. își va continua drumul într-un viitor pașnic și însorit. Multe și 
cordiale felicitări.

Asociația de prietenie Austria—România

ADOLF MAERZ STEPHAN KUKLA
Președinte Secretar general

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
în numele Societății de prietenie indo-română, precum și al meu. per

sonal. am onoarea să transmit Excelenței Voastre urările noastre din inimă 
și felicitări călduroase cu ocazia realegerii Excelenței Voastre în înalta 
funcție de președinte al Republicii Socialiste România.

Dorim Excelenței Voastre multă sănătate, fericire personală și multe 
bucurii, precum și o lungă și activă viață plină de vigoare, pentru ca sub 
conducerea și îndrumarea înțeleaptă și clarvăzătoare ale Excelenței Voastre 
poporul român să pășească mai departe pe culmile înalte ale gloriei și 
prosperității.

Sîntem convinși că eforturile continue ale Excelenței Voastre vor fi 
încununate de succes în direcția instaurării dreptății, bunăvoinței și înțe
legerii între diversele popoare, pentru o lume a păcii, liberă de tensiuni 
și amenințarea cu forța.

Cu stimă și profund respect.
Al dumneavoastră cu sinceritate,

M. N. SETH
Secretar general al Societății indo-române

La întreprinderea

de motoare

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Apreciem realegerea Excelenței Voastre de către Marea Adunare Na

țională în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.
Sîntem convinși că, sub conducerea și indrumarea dumneavoastră înțe

leaptă, România va continua să prospere. Serviciile pe care le-ați adus țării 
dumneavoastră sînt remarcabile.

Este convingerea noastră fermă că relațiile și cordialitatea dintre țările 
noastre vor înflori pe mai departe în interesul nostru reciproc, pentru pace 
și înțelegere internațională.

Al dumneavoastră sincer,

MONTAQUE JAYEWICKREME
Președintele Asociației de prietenie 

România—Sri Lanka

NISSANKA WIJERATNE
Președintele executiv al asociației

DAY A WETHTHASINGHE
Secretar al asociației

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste 
România, vă rog să primiți cele mai călduroase felicitări din partea asocia
ției noastre.

Adresăm cele mai cordiale urări ca. sub înțeleaptă dumneavoastră condu
cere, poporul român prieten să obțină noi și semnificative succese în grandi
oasa operă de construcție socială, civilă și culturală a tării și să-și aducă mai 
departe contribuția sa înaltă și nobilă la cauza relațiilor internaționale bazate 
pe suveranitatea, independenta și egalitatea tuturor popoarelor, pe o pace 
sigură și o colaborare efectivă între toate națiunile.

In numele președinției 
Asociației pentru relațiile culturale 

dintre România și Italia,
MARIO BENOCCI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România, in numele Asociației de prietenie Suedia— 
România, vă rugăm să primiți cele mai călduroase felicitări și urări de pros
peritate.

Vă dorim succes deplin în activitatea dumneavoastră de consolidare și 
dezvoltare in continuare a României pe plan economic și social, ca și in efor
turile neobosite și exemplare pe care dumneavoastră le depuneți pentru 
salvgardarea prieteniei și conviețuirii pașnice între popoarele lumii.

ANN-MARI STORCK
Președinta Asociației de prietenie 

Suedia—România
SVEN OESTERBERG

Secretar

electrice Pitești

In premieră: o instalație 
care reduce importul 

de tablă silicioasă
La întreprinderea de motoare elec

trice din Pitești a intrat în funcțiu
ne o instalație pentru tratamentul 
tolelor din tablă fără siliciu. Ingine
rul Mihai Zisu, directorul întreprin
derii, ne-a spus :

— Această instalație constituie o 
premieră a industriei noastre. Pînă 
acum, in fabricația de motoare elec
trice consumam o mare cantitate de 
tablă silicioasă adusă din import. De 
aici, preocuparea colectivului nostru 
de a introduce în fabricarea motoa
relor electrice tabla fără siliciu, cu 
un cost de fabricație mult mai re
dus. Este vorba de o tablă laminată 
la rece, cu un conținut limitat de 
carbon, care cîștigă proprietățile ta
blei silicioase prin tratamentul ter- 
mochimic aplicat asupra tolelor în 
cuptorul noii instalații. (Gh. Cirstea).

Cu prilejul realegerii în funcția de 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășului 
llie Verdeț i-au fost adresate te
legrame de felicitare de către șefi de 
guverne.

Dînd expresie sentimentelor de 
sinceră satisfacție pentru vestea re
alegerii in funcția de prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România a tovarășului llie Verdeț, 
Raymond Barre, prim-ministru al 
Republicii Franceze, spune in telegra
ma sa: „Vă exprim cu această 
ocazie urările cele mai sincere pen
tru continuarea cu suoces a înaltei 
dumneavoastră misiuni. Sînt convins 
că eforturile comune ale guvernelor 
noastre se vor traduce prin noi pro
grese în adîncirea prieteniei dintre 
cele două țări ale noastre si prin 
dezvoltarea relațiilor lor de coope
rare". Odată cu felicitările si urările 
adresate, Hedi Nouira. prim-minis- 
tru al Republicii Tunisiene. își ma
nifestă Încrederea că „relațiile ro- 
mâno-tunisiene vor continua să se 
întărească și mai mult, pentru bună
starea și prosperitatea celor două 
țări".

în numele său și al membrilor 
guvernului pe care-1 conduce. Abdul 
Hamid Sharaf. prim-ministru al Gu

vernului Regatului Hașemit al Ior
daniei. transmite, de asemenea, calde 
si cordiale felicitări, subliniind, tot
odată. în telegramă : „Am convin
gerea că vom actiqna și în viitor 
pentru întărirea relațiilor prietenești 
existente între cele două țări, în in
teresul popoarelor noastre".

Adresînd sincere și călduroase feli
citări, precum si cele mal bune urări 
de succes în îndeplinirea misiunii 
încredințate de Marea Adunare Na
țională, Masayoshi Ohira. prim-mi
nistru al Japoniei, arată în telegra
ma sa : „Sînt convins că relațiile din
tre țările noastre se vor dezvolta în 
continuare, spre folosul reciproc al 
celor două popoare".

Au transmis, de asemenea, calde 
felicitări și sincere urări de sănătate 
și succes în îndeplinirea sarcinilor 
încredințate Francisco Sa Carneiro, 
primul ministru al Republicii Por
tugheze. Mohamed Benahmed Ab- 
delghani, prim-ministru al Republi
cii Algeriene Democratice si Popu
lare. și Khieu Samphan. prlm-mi- 
nistru al Guvernului Kampuchlei 
Democrate, împreună cu dorința de 
a dezvolta pe mai departe relațiile 
prietenești dintre poporul român si 
popoarele țărilor respective.

TELEGRAMĂ
Tovarășul llie Verdeț. prim-minis

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat tovarășului 
Edward Babiuch o telegramă, prin 
care, în numele guvernului si al său 
personal, transmite calde felicitări, 
cele mai bune urări de sănătate și 
succese în activitate, cu prilejul re

alegerii acestuia în funcția de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone. în tele
gramă se exprimă convingerea că 
relațiile dintre tarile și popoarele 
noastre vor continua să se dezvolte, 
sprevbinele reciproc.

(Agerpres)

Aniversarea a 225 de ani de la înființarea 
școlilor românești din Blaj

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

8 și 9 aprilie. în tară : Vremea va fi ră
coroasă la începutul intervalului, apoi 
se va încălzi treptat. Cerul va fi tem
porar noros, Vor cădea ploi locale, ce vor avea și caracter de averse, iar la 
munte, izolat, șl In zona deluroasă, 
precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapovită și ninsoare.' Visat moderat cu 
unele intensificări. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, iar cele maxime între 7 
și 17 grade. Pe alocuri se va produce 
ceață. în primele nopți, condițiile vor 
fi. favorabile depunerii brumei, îndeo
sebi în jumătatea nordică a țării. In 
București : Vreme în curs de încălzire. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi ce vor avea și caracter de averse. 
Vint slab pînă la moderat. Condiții ” favorabile producerii ceții. Temperatura 
minimă va fi cuprinsă între 3 și 6 gra
de. mai coborîtă în prima noapte, iar cea maximă între 12 și 16 grade (Cor- 
neliu Pop, meteorolog de serviciu).

(De la corespondentul „Scînteii" 
Ștefan Dinică). La Casa de cultură 
din orașul Blaj a avut loc ieri la 
amiază o însuflețitoare adunare fes
tivă prilejuită de aniversarea a 225 
de ani de la înființarea școlilor ro
mânești din Blaj, prin deschiderea 
școlii de obște, eveniment de seamă 
al istoriei învățămintului din patria 
noastră. Participanții la adunare, 
cadre didactice, elevi, părinți, oameni 
ai muncii din localitate au primit 
cu entuziasm, și profundă recunoștin
ță Mesajul adresat cadrelor didactice 
și elevilor din Blaj de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, prin care se dă o înaltă 
apreciere contribuției remarcabile pe 
care învățămîntul blăjean a adus-c 
la luminarea maselor, la păstrarea 
nestinsă a idealurilor de libertate 
națională și dreptate socială. Tex
tul mesajului a fost citit de către to
varășul Nicolae Hurbean. membru al 
C.C. al P.C.R;, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid Alba, 
președintele consiliului popular jude
țean.

In cadrul adunării festive au rostit

cuvinte de salut tovarășii Petre Con
stantin, adjunct al ministrului educa
ției si învățămintului. academicianul 
Ștefan Pascu.

în cuvintul lor, Dionisie Heljoni, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Blaj al P.C.R., primarul orașu
lui. profesorul Laurean Raica, direc
torul liceului industrial „lacob Mu- 
reșianu", prof. univ. dr. Ion Iri- 
mie. de la Universitatea din Cluj- 
Napoca, fost elev în Blaj, inginer 
Arcadie Hinescu. directorul Combina
tului de prelucrare a lemnului din 
Blaj, eleva Gabriela Bucur, secreta
rul comitetului U.T.C. de la lioeul 
pedagogic, și muncitorul Marin Cior
bă. elev la cursurile serale ale liceu
lui industrial nr. 1 din localitate, au 
evidențiat progresul important pe 
care, dezvoltînd marile tradiții isto
rice, l-au cunoscut școlile blăjene în 
anii construcției socialiste, grija deo
sebită de care se bucură în țara 
noastră învătămintul din partea con
ducerii partidului și statului, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Formațiile cultural-artistice reuni
te ale elevilor din Blaj au prezentat 
spectacolul omagial intitulat „învă
țăm, muncim și trăim în chip co
munist".

Știri sportive
Deschiderea ediției de vară 

a „Dacladel"
în aceste zile. în întreaga țară se 

vor desfășura primele concursuri din 
cadrul etapei de vară a competiției 
naționale sportive „Daciada".

Deschiderea festivă a etapei de 
vară are loc azi — duminică. 6 apri
lie — cînd in toate județele se dispu
tă întreceri la nivelul asociațiilor. în 
program figurind crosuri de masă, 
serbări cultural-sportive, reprize de 
gimnastică, ștafete, concursuri la 
diferite discipline sportive, întreceri 
pentru trecerea normelor complexu
lui polisportiv „Sport și sănătate" 
etc.

în Capitală, evenimentul este mar
cat printr-o amplă manifestare poli
sportivă, programată în cursul dimi
neții pe stadionul „Tineretului". în 
același timp, pe stadioanele Dinamo, 
Olimpia și în „Parcul tineretului" 
se vor organiza mari întreceri de 
masă cu participarea a zeci de mii de 
tineri.

• Au continuat la Tunis meciurile 
turneului internațional de rugbi pen
tru juniori organizat de F.I.R.A. 
Echipa României a învins cu scorul 
de 20—10 echipa Portugaliei și va în- 
tîlni astăzi pentru locurile 5—6 se
lecționata Marocului, care a întrecut 
cu 16—8 echipa R. F. Germania. Alte 
rezultate înregistrate: Italia — 
U.R.S.S. 26—3 ; Franța — Spania 
20—10 ; Tunisia — Coasta de Fildeș 
11—3 ; Iugoslavia — Tunisia B 15—3.

• Tlnărul pugilist român de cate
goria muscă Constantin Țițoiu s-a 
calificat pentru finalele turneului in
ternațional de box de la Bangkok. 
In semifinale, C. Tițoiu l-a învins la 
puncte pe campionul Thailandei, 
Payao Poontarat.

• Selecționata de rugbi Mld-Dis- 
trict din Țara Galilor intilnește astăzi 
Ia Constanța, de la ora 11, echipa lo
cală Farul. Marți, rugbiștii galezi vor 
evolua la București în compania 
echipei Grivita Roșie. Partida este 
programată de la ora 16, pe terenul 
din Parcul copilului.

• în meci retur contînd pentru 
competiția de fotbal U.E.F.A. pentru 
Juniori, echipa Ungariei a învins cu 
3—1 (2—0) selecționata Greciei și s-a 
calificat pentru turneul final. în pri
ma partidă, fotbaliștii greci obținu
seră victoria cu 1—0.

• In localitatea Vrbas, într-o par
tidă contînd pentru campionatul eu
ropean de fotbal pentru tineret (ju
cători sub 21 de ani), echipa Iugosla
viei a învins cu 2—1 (0—0) selecțio
nata Cehoslovaciei, calificindu-se 
pentru semifinalele competiției.

„Tutunul sau sănâtatea? Alegeți!"
Noi date ale Organizației Mondiale a Sănătății, opinii ale unor oameni de stiintă ’ 9 9 ț

Tabagismul, un flagel 
evitabil dacă serviciile 

sanitare 
vor fi mai active 

ca firmele de țigări

DR. KEITH BALL
Marea Britanie 

conferențiar la Facultatea 
de medicină de pe lingă Spitalul din 

Middlesex

Cumplitele epidemii de holeră și 
de ciumă de odinioară se datorau 
microbilor și subnutriției. Flagelul 
modern a! tabagismului se datorează 
în exclusivitate inconștienței oame
nilor. Efectele fumatului sînt mai 
puțin evidente, iar propagarea flage
lului mult mai ascunsă, mai puțin vi
zibilă. Abia 
consecințele 
derii de a 
oferă timp 
dentale să .
unei publicități zgomotoase, ideea că 
fumatul înseamnă garanția reușitei 
in viață, rafinament ; conferă atrac- 
tivitate, un aer de virilitate bărbați
lor, jar femeilor farmec sporit, un aer 
sportiv și modern.

după o generație apar 
dezastruoase ale deprin- 
consuma țigări, ceea ce 
suficient firmelor occi- 
implanteze. cu ajutorul

în Marea Britanie, ca și în alte țări 
occidentale, efectele fumatului s-au 
manifestat cu 30 de ani înainte ca 
primejdiile concrete ale acestei prac
tici să fie identificate de către spe
cialiști. Țigara a ajuns astfel să re

Procesul intentat de corpul medical și științific din întreaga lume împotriva 
tutunului’ a furnizat nenumărate și incontestabile probe acuzării. Sentința este 
pronunțată : țigara este culpabilă de milioane de morți inutile I

Faptul de a fuma declanșează un proces patologic care termină prin a 
cauza daune ireversibile al căror efect final este mai mult sau mai puțin 
proporțional cu doza totală cumulată pe parcursul anilor de intoxicare cu 
tutun. Statisticile unui for de incontestabilă autoritate științifică — Organizația 
Mondială a Sănătății — demonstrează — reamintim cifrele — că 90 la sută dintre 
decesele provocate de cancerul pulmonar, 25 la sută din cele datorate ma
ladiilor cardiovasculare și 75 la sută dintre cele cauzate de bronșita cronică 
sînt direct imputabile tabagismului. Aceasta înseamnă, fără exagerare, că cel 
puțin un milion de bărbați și femei mor în fiecare an din cauza fumatului.

Considerînd fumatul ca una dintre principalele cauze de boală evitabile, 
în numeroase țări ale lumii se desfășoară multiple și variate acțiuni pentru 
informarea și educarea cetățenilor, în special a tinerilor — cei mai expuși 
riscului — în scopul conștientizării lor în ce privește consecințele grave ale 
tutunului. Grupajul de mai jos, pe care îl publicăm in preajma „Zilei mondiale 
a sănătății ’80", ce se va desfășura sub lozinca „TUTUNUL SAU SĂNĂTATEA ? 
ALEGEȚI I", reunește unele dintre aspectele semnificative ale acțiunilor 
desfășurate pe diferite meridiane ale globului împotriva acestui flagel al 
secolului nostru.

prezinte. de departe, cel mai însemnat 
risc pentru sănătate, una din prin
cipalele cauze de mortalitate ridica
tă. de cancer pulmonar, cardiopatii 
coronariene și bronșite cronice. In 
prezent, ea este răspunzătoare de 
moartea prematură a unui fumător 
din trei, ceea ce reprezintă mai mult 
de 50 de mii de decese pe an.

Cancerul pulmonar ucide anual. în 
țara noastră, mai mult de 36 de mii 
de bărbați și femei, printre care peste 
jumătate înainte de vîrsta pensionă
rii. Circa 90 la sută din cazurile de 
astfel de cancer au ca origine fuma
tul, iar specialiștii au mai stabilit câ 
aceia care renunță la țigară, chiar 
după 10 ani de consum masiv, nu sînt 
mai expuși riscurilor unui cancer 
pulmonar decît cei ce n-au fumat 
niciodată.

Alți 150 000 de bărbați și femei mor 
anual în Anglia de pe urma crizelor 
cardiace, un sfert din numărul aces
tor decese fiind atribuite filmatului. 
S-a stabilit că sub vîrsta de 50 de 
ani, marii fumători sînt supuși unui 
risc de 10 ori mai mare de a muri 
de o criză cardiacă decît nefumăto
rii, iar cei care se lasă de fumat după 
prima criză de inimă — reduc la ju
mătate riscul unei recidive.

Bronșita cronică și emfizemul 
pulmonar au aproape întotdeauna ți
gara drept cauză, agravată eventual 
de poluarea mediului ambiant. Cel 
mai bun remediu este acela de a re
nunța la țigări de îndată ce apar 
primele manifestări ale bolii.

Din păcate, puțini sînt aceia care 
știu să interpreteze statisticile națio
nale sau mondiale asupra bolilor 
contractate de fumători. La fel de 
regretabil este și faptul că fumatul,

deși a devenit o problemă alarmantă 
pentru sănătate în întreaga lume, 
nu a suscitat pînă acum o reacție 
mondială concertată.

In multe țări, firmele de țigări sînt 
mai active decît serviciile sanitare, 
iar enormele bugete consacrate pu
blicității depășesc cu mult sumele 
destinate educării sanitare, in gene
ral. celei antitabac. în special.

Acum, cînd toate consecințele aces
tei adevărate boli pe care omul și-o 
provoacă sînt cunoscute, factorii de 
răspundere din toate țările trebuie Să 
poarte o luptă curajoasă și concer
tată împotriva acestui flagel.

Marea Britanie a pierdut de la ul
timul război încoace mai bine de 1 
milion de locuitori din cauza tutunu
lui și va mai pierde încă 1 milion 
înainte de sfîrșitul secolului, dacă 
nu va fi oprită această tendință. Spe
răm că țările lumii a treia, luate in 
prezent cu asalt de firmele occiden
tale de țigări, vor ști să tragă învă
țăminte, înainte de a fi prea tîrziu, 
din trista experiență a Occidentului.

Operațiunea
„Carelia de Nord“ - 

un succes încurajator
DR. PEKKA PUSKA

Finlanda
director al Laboratorului național 

de cercetări epidemiologice

Victoriile repurtate asupra maladi
ilor infecțioase după cel de-al doilea

război mondial au lăsat cîmp liber 
unor noi și puternici dușmani ai să
nătății, printre care la loc de frunte,

• tabagismul.
în 1972, în Finlanda a fost, declan

șată operațiunea-pilot „Carelia de 
Nord" — de luptă 'împotriva mala
diilor cardiovasculare foarte frecven
te in regiunea care a dat numele 
operațiunii. A fost, de fapt, vorba de 
o campanie masivă împotriva fuma
tului, practică foarte răspîndită în 
rîndul populației în majoritate rura
lă a acestei regiuni pitorești, cu pă
duri întinse și lacuri cristaline, în 
care poluarea aproape că nu există, 

în primul rînd. au fost pregătiți 
monitori și „consilieri" de sănătate, 
recrutați din rîndul corpului medical, 
dar și al cetățenilor. Aceștia au or
ganizat apoi cursuri în întreaga re
giune. indicind metode simple de re
nunțare la viciul fumatului care, în 
general, nu făceau apel la chimiote
rapie ; s-au constituit grupuri de vo
luntari dornici să se lase de fumat ; 
au fost difuzate prospecte și afișe 
despre nocivitatea nicotinei.

Rezultatele „operațiunii Carelia" 
au fost urmărite prin anchete spe
ciale. bianuale. A reieșit, astfel, că 
numărul fumătorilor descreștea pro
gresiv. atît in rîndul adultilor. cit și 
al tinerilor, iar cei care continuau 
totuși să fumeze își reduseseră con
siderabil rația zilnică de „otravă".

Reducerea numărului de adepți ai 
țigării s-a tradus printr-o diminuare 
a cazurilor de maladii cardiovascu
lare și o scădere a deceselor de tot 
felul.

Operațiunea-pilot a suscitat un 
mare interes la nivel național. 
Cursurile de „convertire a fumători
lor" au tost extinse în întreaga țară, 
monitorii fiind pregătiți in mod sis
tematic de serviciile sanitare. Ma
nualele inițiale de exerciții in ajuto
rul celor dornici să se lase de fumat 
au fost revizuite și apoi editate 
Intr-Un tiraj considerabil.

Televiziunea a proiectat un serial 
de succes intitulat „Oricine vrea 
poate să se lase de fumat", etalat pe 
parcursul a patru săptămini. In stu
dio era invitat pentru fiecare din 
„episoadele" serialului ad-hoc cîte 
un grup de fumători dornici să 
renunțe la țigară, care erau pilo
tați în exerciții de doi experți ai 
operațiunii „Carelia de Nord". Au
diența de care s-a bucurat serialul a 
determinat televiziunea să reediteze, 
de curînd, originalul experiment.

Recente anchete naționale arată că 
în Finlanda se fumează mai puțin 
(10 000 de fumători pasionați au de
venit nefumători convinși), că este 
tot mai răspîndit curentul scoaterii 
țigării din circuitul germenilor de 
boală.

în încheieri?. într-o atmosferă însufletitoare. participanții la adunarea 
festivă au adresat o telegramă C.C. al P.C.R. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se subliniază : „Aprecierile, îndemnurile șl recoman
dările dumneavoastră, exprimate prin vibrantul mesaj pe care ni l-ați adre
sat. constituie pentru noi și generațiile de miine o călăuză sigură in mobi
lizarea tuturor forțelor în vederea aplicării cu consecvență in practică a poli
ticii partidului și statului nostru în domeniul învățămintului, creșterii rolului 
școlii ca principal factor de cultură și civilizație, in pregătirea tineretului 
pentru muncă și viață. Folosim acest moment festiv pentru a ne exprima 
încă o dată cele mai alese sentimente de satisfacție și bucurie pentru reîn- 
vestirea dumneavoastră de către Marea Adunare Națională in funcția supre
mă de președinte al Republicii Socialiste România, eveniment cu profunde 
semnificații în istoria patriei noastre, care coincide în mod fericit cu împli
nirea unui deceniu și jumătate de cînd vă aflati în fruntea partidului, con- 
ducind cu siguranță și fermitate comunistă destinele poporului nostru in 
procesul complex al dezvoltării economico-sociale, de edificare a orînduirii 
socialiste pe pămintul scump al patriei noastre și înaintare fermă spre 
comunism. Ne angajăm in lata dv., mult stimate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că, avind drept călăuză strălucitul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viață, devotamentul și dăruirea cu care slujiți țara și poporul, noi, 
slujitorii școlii — cadre didactice, elevi și părinți, români, maghiari, ger
mani — în deplină unitate și frăție, nu vom precupeți nici un efort pentru 
a transpune in viată istoricele documente adoptate de Congresul al XII-lea 
al partidului".

Festivitatea decernării Steagului roșu și Diplomei 
de onoare Institutului de cercetări chimice București

Institutului de cercetări chimice 
București, distins recent, prin decret 
prezidențial, eu Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa I, 
i-au fost decernate Steagul roșu și 
Diploma de onoare de institut frun
taș oe tară, pentru ocuparea locului I 
în întrecerea socialistă dintre institu
tele de ceroetare în anul 1979. Aceste

distincții încununează eforturile co
lectivului de cercetători și specialiști 
ai institutului, care, sub conducerea 
si indrumarea de înaltă competență 
științifică a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. a 
obținut în primii patru ani ai cinci
nalului revoluției tehnico-științifice 
rezultate importante.

' Cu prilejul conferirii distincției a fost adresată o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin care se exprimă sentimentele de 
profundă recunoștință și gratitudine pentru condițiile deosebite create des
fășurării activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în țara 
noastră.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general — se spune in tele
gramă — că înalta distincție conferită institutului nostru constituie pentru 
noi îndemnul la o responsabilă îndatorire politică și profesională. Sintem 
hotăriți să depunem toate eforturile pentru a ridica munca de cercetare la 
nivelul exigențelor actuale, al încrederii și sprijinului generos acordat de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, afirmării creației teh- 
nico-stiintifice românești.

Ne exprimăm și cu această ocazie profunda recunoștință pentru activi
tatea neobosită pe care o desfășurați de 15 ani în fruntea partidului 
și a statului nostru, pentru clarviziunea și dirzenia revoluționară cu care 
apărați interesele poporului nostru și asigurați înaintarea neabătută a Româ
niei pe dramul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru 
contribuția dumneavoastră excepțională la promovarea colaborării interna
ționale și consolidarea păcii.

„Faleza“ - un nou ansamblu 
de locuințe la Constanța

La Constanta a început construc
ția unui nou ansamblu de locuințe 
— „Faleza" — care se va desfășura 
pe o distantă de 5 km pe malul 
mării, de la portul turistic si de 
agrement Tomis pînă la Mamaia. 
Noul ansamblu — care va fi cel 
mai frumos din cite s-au construit 
pînă acum la Constanta — se reali
zează pe baza recomandărilor 
secretarului general al partidului, 
făcute cu prilejul vizitelor la Con
stanța, de a se folosi panta abrup

tă a falezei prin executarea unor 
blocuri în terase, cu deschidere 
spre mare. în acest scop, proiec- 
tantii au prezentat locuitorilor ora
șului o machetă cu soluții îndrăz
nețe și eficiente. Noul ansamblu va 
avea în final blocuri cu peste 7 000 
apartamente, dotări social-culturale 
și spatii comerciale de-a lungul 
unei noi artere de circulație cu 
promenadă. în acest an vor fi date 
în folosință primele 400 de aparta
mente. (G. Mihăescu).
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• Un Interviu al secretarului general al O.N.U. • Declarația 
purtătorului de cuvînt al Secretariatului Federal pentru Aia- 

cerile Externe
VIENA 5 (Agerpres). — într-un in

terviu acordat ziarului „Arbeiter Zei- 
tung“, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a declarat că spriji
nă ferm eforturile îndreptate spre 
continuarea procesului de destindere. 
Destinderea, a spus Kurt Waldheim, 
se cere, continuată, intrucît renunța
rea la ea ar fi o greșeală fatală. Este 
necesar să se depună toate eforturile 
pentru reîntoarcerea la calea destin
derii. Un mare rol în această 
revine Organizației Națiunilor

operă 
Unite.
Refe- 

la reuniunea din toamna
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După formarea noului guvern italian
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BELGRAD 3 (Agerpres). — 
rindu-se

din Iugoslavia
acestui an de la Madrid a reprezen
tanților țărilor participante, la Con
ferința pentru securitate si coope
rare în Europa, purtătorul de cuvînt 
al Secretariatului Federal pentru Afa
cerile Externe iugoslav. Mirko Ka- 
lezici, a declarat că „Iugoslavia con
sideră că pregătirile pentru reuniu
nea de la Madrid și pentru desfășu
rarea cu succes a acesteia trebuie să 
fie continuate, deoarece ea constituie 
o contribuție pozitivă la depășirea ac
tualei situații tulburi din lume". Ță
rile nealiniate și cele neutre din Eu
ropa sint pe deplin de acord în acest 
sens — a conchis purtătorul de cu
vint.

Pentru un embargo efectiv asupra livrărilor de petrol 
către regimul rasist sud-african

Scrisoarea președintelui Comitetului special al O.N.U. împo
triva apartheidului

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— într-o scrisoare adresată secreta
rului general al O.N.U., președintele 
Comitetului special al Națiunilor 
Unite împotriva apartheidului. Akpo- 
rode Clark (Nigeria), cere intrarea 
neintirziată in vigoare a unui em
bargo efectiv asupra livrărilor ds 
petrol și derivate către regimul mi
noritar rasist din Republica Sud- 
Africană. în document se arată că, 
după părerea comitetului special, 
introducerea unui embargo efectiv 
asupra acestor livrări reprezintă o 
necesitate presantă, tinînd seama de 
actuala situație din sudul Africii.

Scrisoarea menționează că princi
pala responsabilitate pentru aprovi
zionarea rasiștilor sud-africani cu

petrol — care se realizează prin în
călcarea flagrantă a rezoluțiilor 
O.N.U. — o poartă o serie de socie
tăți și corporații transnaționale, care 
continuă să transporte produse petro
liere pentru regimul de la Pretoria.

„Guvernele țărilor pe teritoriul că
rora se află aceste companii — se 
arată in scrisoare — contribuie, in 
fapt, pe această cale, la menținerea 
regimului apartheidului. Comitetul 
special își exprimă speranța că mem
brii Consiliului 
examina fără 
embargoului la 
către R.S.A.. in 
zoluția adoptată de cea de-a 34-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.".

de Securitate vor 
întîrziere problema 

livrările de petrol 
conformitate cu re-

Scrutin prezidențial în Camerun
YAOUNDE 5 (Agerpres). — în Ca

merun s-au desfășurat, sîmbătă, ale
gerile pentru desemnarea noului șef 
al statului pe următorii cinci ani. 
Singurul candidat este actualul pre
ședinte. Ahmadou Ahidjo, desemnat

în această calitate de recentul Con
gres al Uniunii Naționale Cameru- 
neze, partidul unic de guvernămînt.

Rezultatele scrutinului vor fi cu
noscute in cursul zilei de duminică.

Rata șomajului în Spania - 10,4 la sută - este în prezent cea mai ridicată 
din Europa occidentală. Oficialitățile admit existența a 1 330 000 de șomeri, 
in timp ce liderii sindicali apreciază că ar fi vorba de aproximativ un milion 
și jumătate. Cei mai afectați sînt tinerii aflați în căutarea primului lor loc 
de muncă, aceștia reprezentînd circa 40 la sută din numă^il total al celor 
fără de lucru. Pe de altă parte, inflația crescîndă restrînge considerabil 
posibilitățile ds trai ale păturilor majoritare. Fotografia de mai sus înfăți
șează un aspect al manifestației desfășurate de muncitori greviști din Madrid 

împotriva șomajului și inflației
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Pronosticurile avansate la începu
tul acestei săptămini de observato
rii de* presă s-au dovedit intru totul 
realiste. Miercuri au luat sfirsit 
tratativele dintre cele trei partide
— democrat-creștin, socialist si re
publican — în legătură cu liniile 
programatice ale noului guvern; 
'joi. conducerile celor trei formații 
politice au aprobat, prin documen
te separate, soluția dată 
crize, precum sl programul noului 
cabinet ; în sfirsit, vineri 
amiază premierul desemnat, Fran
cesco Cossiga. a prezentat președin
telui republicii lista noului guvern
— al 39-lea din perioada postbelică.

Fără îndoială, acest lucru nu ar 
fi fost posibil dacă partidul socia
list nu si-ar fi schimbat poziția de 
a nu participa la nici un guvern 
din care să nu facă parte toate for
mațiile politice democratice, inclu
siv partidul comunist. Dorind — 
după cum a declarat secretarul ge
neral al P.S.I., Bettino Craxi — să 
evite organizarea unor noi alegeri 

■ anticipate si să contribuie la găsirea 
unei soluții de durată a crizei, so
cialiștii au hotărît, după șase ani de 
opoziție, să revină pe băncile gu
vernului. A reținut, totodată; aten
ția faptul că unii lideri socialiști și 
republicani au ținut să declare că 
noul cabinet trebuie conceput ca un 
teren de apropiere de stingă, in di-

actualei
după-

recția unei deschideri către parti
dul comunist.

Noul guvern cuprinde 27 de mi
niștri — 15 democrat-crestini. 9 so
cialiști si 3 republicani. O noutate 
este reprezentată de faptul că pen
tru prima oară in perioada postbe
lică democrat-crestinii renunță in 
favoarea altui partid, respectiv al 
socialiștilor, la un minister impor
tant cum este cel al apărării.

In parlament, cel de-al doilea ca
binet al premierului Cossiga se va 
putea bucura de o largă majoritate, 
puțind conta pe 184 de voturi con
tra 138 in Senat, și respectiv 342 
contra 288 în Camera Deputaților. 
In ce privește programul noului 
guvern, care urmează a fi prezen
tat in fața celor două camere la 9 
sau 10 aprilie, se evidențiază că 
printre prioritățile sale se vor afla 
combaterea violentei si terorismu
lui, a inflației și șomajului. „Im
portanța și urgenta problemelor 
cu care este confruntată tara — re
marca zilele trecute secretarul ge
neral al partidului republican. ■ Gio
vanni Spadolini — sint atît de 
mari incit un consens social mai 
larg decît actuala coaliție este in
dispensabil". Rămine de văzut în ce 
măsură noul cabinet italian va ține 
seama de această exigență.

R. B.

Demisia cabinetului belgian
BRUXELLES 5 (Agerpres). — După 

cum s-a anunțat, in urma respingerii 
de către Senat a unui proiect de-lege 
referitor la atribuțiile administrațiilor 
locale, primul ministru belgian, Wil
fried Martens, a prezentat regelui 
Baudouin demisia cabinetului său de 
coaliție. Șeful statului i-a cerut însă 
premierului demisionar să rămînă în 
fruntea guvernului, atrăgînd atenția 
că declanșarea unei crize politice ar 
agrava și mai mult serioasele proble
me 
cu 
de

economice, financiare și sociale 
care este confruntată țara. Ziua 
Vineri a fost consacrată de pre

mierul Martens unor eforturi pe a- 
ceastă linie, el încercînd să-i deter
mine pe senatorii 
proiectul de lege 
deciziei lor.

într-un interviu 
nii, primul ministru a subliniat gra
vitatea situației economice, amintind 
rata deosebit de ridicată a șoma
jului — 7,9 la sută, ca și deficitul 
bugetar, și avertizînd că actuala criză 
politică a afectat deja negativ cursul 
francului belgian, care a trebuit să 
fie susținut prin intervenția masivă 
a Băncii centrale pe piața de devize.

care au respins 
să revină asupra
acordat televiziu-

Acțiuni contrare intereselor reunificării 
pașnice a Coreei

Un articol al ziarului „Nodon Sinmun” despre manevrele 
militare americano—sud-coreene

PHENIAN 5 
articol apărut 
mun“ se arată că manevrele militare 
..Team Spirit-80“, la care participă 
forte militare americane și sud-co- 
reene, capătă o anvergură tot mai 
mare, ele reprezentînd o amenințare 
a păcii în Coreea și in Asia.

Ceea ce retine atenția — se relevă 
în articol — este faptul că aceste ma
nevre âu loc in momentul în care un 
nou contact a fost realizat între Nord

(Agerpres). — într-un 
în ziarul „Nodon Sin-

încheierea Conferinței 
pentru cooperare 

economica între țările 
în curs de dezvoltare

GENEVA 5 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările Confe
rinței pentru cooperare economică 
intre țările in curs de dezvoltare, 
desfășurată sub egida U.N.C.T.A.D. 
Țările participante au ajuns la un a- 
cord privind bazele programelor de 
cooperare economică între grupurile 
interregionale, care vor începe să 
funcționeze in luna iunie a.c.. cînd 
va avea , loc Conferința de la Lima.

Principalele trei puncte convenite 
în acordurile încheiate la Geneva 
sînt : crearea unui sistem global de 
preferințe comerciale ; organizarea 
comerțului între întreprinderi de stat 
din sectorul 
unui sistem 
mercializare 
dezvoltare.

■ z
„GENȚIILE DE PRESA 
ȘP - pe scurt

SEMINAR CONSACRAT NOII ORDINI ECONOMICE. La Bagdad s-au 
desfășurat lucrările celui de-al doilea seminar organizat de Asociația 
studenților din Asia cu tema „Problemele instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale". Au luat parte un număr important de organizații 
studențești naționale șl internaționale. Reprezentantul țării noastre la acest 
seminar a prezentat concepția României, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

" i economice internaționale.in legătura cu instaurarea noii ordini
ÎN PREGĂTIREA CONFERIN

ȚEI OCCIDENTALE LA NIVEL 
ÎNALT. Experți din șapte țări oc
cidentale industrializate vor parti
cipa, în intervalul 16—18 aprilie, la 
o reuniune 
urmărește 
occidentale 
mată să se 
11 și 12 iunie la Veneția și care 
va reuni șefi de stat sau de gu
vern din Canada, Franța, R.F. Ger
mania, Italia, Japonia, Marea Bri- 
tanie și Statele Unite.

în Sardinia. întrunirea 
pregătirea conferinței 
la nivel înalt, progra- 
desfășoare în zilele de

merican al Muncii. Inflația a cres
cut în luna martie cu 1,4 la sută, 
iar rata șomajului a ajuns la 6,2 
la sută. în cifre absolute, numărul 
șomerilor din Statele Unite a 
crescut în martie, comparativ cu 
luna februarie, cu 131 000. Cu a- 
ceasta, în S.U.A. există in prezent 
6,4 milioane de șomeri.

economia națională" — a anunțat 
la San Jose Confederația Generală 
a Oamenilor Muncii (C.G.T.). Sin
dicatele vor cere, de asemenea. în
făptuirea 
nătățirea 
Muncii 
materiale 
cizează agenția E.F.E.

reformei agrare. îmbu- 
prevederilor Codului 

șl majorarea retribuției 
a oamenilor muncii, pre-

și Sud. iar lupta pentru democrație 
și pentru reunificarea patriei s-a in
tensificat în Coreea de Sud. în timp 
ce popoarele din lumea întreagă cer 
tot mai hotărît o sblutionare 
a problemei coreene.

Ziarul subliniază că, dacă 
doresc cu adevărat pacea și . 
carea pașnică a Coreei, ele trebuie să 
acționeze în acest sens și să nu îm
piedice contactul și dialogul dintre 
Nord și Sud.

pașnică
S.U.A. 

reunifi-

Noi ciocniri armate în Salvador
SAN SALVADOR 5 (Agerpres). 

Actele de violentă au continuat 
San Salvador și in alte localități din 
interiorul tării, unde în ultimele 48 
de ore au fost semnalate ciocniri în
tre forțele autorităților si elemente 
civile înarmate. în orașul Carmen, 
din departamentul Cuscatlan. situat 
la aproximativ 40 km de San Salva
dor, au fost uciși cinci militanti ai 
Partidului Democrat-Creștin. iar la 
Soyapango. la aproximativ zece kilo
metri de capitală. în cursul unui 
schimb de focuri între unităti ale po
litiei și un detașament de civili înar
mați au fost ucise 10 persoane. La 
Santino de Cojutepeque, localitate si
tuată la vest de San Salvador, in 
cursul ciocnirilor au pierit șeful 
gărzii naționale locale și alte patru 
persoane.

la

REUNIUNE MINISTERIALA A 
C.E.E. La invitația ministrului ita
lian al trezoreriei, miniștrii de fi
nanțe și ai economiei din țările mem
bre ale C.E.E. vor participa Ia o 
reuniune neoficială în zilele de 19 
și 20 aprilie, la Taormina, în Sici
lia. întrunirea are un caracter pre- ' 
gătitor în perspectiva celei ofi
ciale, programată să se desfășoare 
la Luxemburg, în zilele de 21 și 
22 aprilie. Se va încerca defini
rea unei politici comune a „celor 
nouă" în probleme financiare, în 
ajunul întrunirii Comitetului inte
rimar al Fondului Monetar Inter
național ce va avea loc la Ham
burg.

ȘOMAJUL ȘI INFLAȚIA IN 
I S.U.A. Fenomenele inflaționiste au 

continuat să se agraveze în S.U.A. 
în cursul lunii martie, iar șomajul 
a atins cel mai înalt nivel după 

I luna octombrie 1977 — a anunțat, 
la Washington, Departamentul #a-

Luptele din Ciad
• 800 de morți $1 2 OOO de 
răniți în două săptămini de 
confruntări armate • Exod ai 
populației din capitala țării

N’DJAMENA 5 (Agerpres). — 
Luptele dintre grupările rivale din 
Ciad — Forțele Armate Populare 
(F.A.P.), fidele președintelui țării, 
Goukouni Oueddei, și Forțele Arma
te din Nord (F.A.D.), care il spri
jină pe ministrul apărării, Hissene 
Habre — au continuat și simbătă în 
capitala Ciadului. N’Djamena. In cele 
două săptămini care au trecut de la 
reizbucnirea incidentelor armate, 
s-au înregistrat aproximativ 800 
de morți și 2 000 de răniți, infor
mează agenția Reuter. Ele au de
terminat, totodată, un exod masiv 
al populației din capitală, aceasta 
reducindu-se în prezent de la 250 000 
la numai 10 000 de locuitori. Acest 
fenomen a fost agravat de suspen
darea practică a aprovizionării orașu
lui cu apă 
de primă

Agențiile 
informează . .
ultimele 24 de ore, unitățile F.A.P. 
au ocupat barăcile forțelor de po
liție situate in apropierea aeroportu
lui internațional din N’Djamena, în
cercînd să-și extindă zona aflată sub 
controlul lor. Ca urmare a tirului 
de artilerie, Palatul prezidențial și 
alte clădiri importante ale capitalei 
au fost grav avariate, iar centrala 
telefonică a încetat să funcționeze.

potabilă și cu alimentele 
necesitate.
Reuter și France Presse 
că, în urma luptelor din

„JAPONIA ȘI PROBLEMA PA
LESTINIANĂ" este titlul documen
tului dat publicității de Ministerul 
de Externe al Japoniei, în care se 
arată că problema palestiniană con
stituie nucleul problemei Orientu
lui Mijlociu, că este necesară apli
carea rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate al O.N.U. în această pri
vință. Israelul — se arată — tre
buie să se retragă din toate terito
riile ocupate, inclusiv din partea 
răsăriteană a Ierusalimului, iar 
constituirea de așezări israeliene în 
aceste teritorii este ilegală ; Japonia 
consideră Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei drept reprezentan
tul legitim al poporului palestinian.

REVENDICĂRI ALE SINDI
CATELOR COSTARICANE. Cele 
mai importante sindicate din Costa 
Rica vor cere în curînd să se pro
cedeze la naționalizarea unor în
treprinderi din tară „pentru a salva

TNTREVEDERE KUWEITIANO- 
SUDANEZA. Emirul Kuweitului, 
șeicul Jaber Al Ahmed Al Sabah, 
l-a primit pe ministrul sudanez 
pentru problemele cabinetului pre
ședintelui. Abu Bakr Osman Mo
hammed Saleh. Oaspetele i-a trans
mis un mesaj din partea președin
telui Sudanului, 
privind relațiile 
țări, precum și 
arabă. Ministrul 
Kuweit după o

Gaafar El Nimeiri. 
dintre cele două 

situația din lumea 
sudanez a sosit în 
vizită în Irak.

CAPRICIILE VREMII. Deși 
lendaristic primăvara a venit, 
tr-o serie de regiuni poloneze — ca 
dealtfel și in alte zone ale Europei 
— iarna încă nu a capitulat. Astfel, 
în masivul Tatra grosimea stratului 
de zăpadă era la 5 aprilie de 138 
centimetri, din care circa 30 de cen
timetri reprezentau „aportul" nin
sorilor foarte recente, iar mercurul 
termometrelor indica, dimineața, 
minus 9 grade Celsius. Căderile de 
zăpadă n-au constituit insă apana
jul zonelor de mare altitudine, iar 
printre orașele care au îmbrăcat 
sîmbătă veșmînt de iarnă s-au nu
mărat Wroclawul și Cracovia. In 
unele regiuni poloneze, ninsorile 
de aprilie au creat chiar probleme 
serioase pentru circulația rutieră.

DEZARMĂRII ATOMICE. Sute

ca- 
în-

MANIFESTAȚIE IN FAVOAREA
de membri ai unor mișcări de luptă pentru pace din Canada au manifestat 
vineri în fata unei întreprinderi din Toronto care fabrică piese pentru 
racheta americană așa-numită de croazieră. Prin cintecele și lozincile scan
date, demonstranții și-au exprimat protestul față de escaladarea cursei înarmărilor nucleare.

PREOCUPĂRI ENERGETICE
IUGOSLAVIA : Centrale 

atomoelectrice
BELGRAD 5 (Agerpres). — O nouă 

centrală atomoelectrică, cu capacita
tea de 1 000 megawați, urmează să 
se construiască in provincia iugo
slavă Voivodina. Proiectanții au sta
bilit că noua unitate va putea intra 
in producție In anul 1993. O centrală 
electrică de același gen, dar cu o ca
pacitate ceva mai mică, de numai 632 
megawați, echipată cu instalații din 
cele mai moderne, se află 
strucție, ea urmind să intre 
ducție de probă chiar la 
acestui an —• menționează 
Taniug.

CANADA : Perspectivele pe 
trolului sintetic

in con- 
în pro- 
sfîrșitul 
agenția

OTTAWA 5 (Agerpres). — Petrolul 
sintetic obținut prin lichefierea sau 
gazeificarea cărbunelui canadian este 
cel puțin la fel de rentabil ca și cel 
extras din nisipuri bituminoase, afir
mă Norbert Berkowitz, vicepreședin
te al Consiliului conservării resur
selor energetice din statul Alberta. 
Această metodă de conversiune par
țială constă în extragerea particule
lor de hidrocarburi din cărbune îna-

alimentar și crearea 
de întreprinderi de co
aie țărilor în ctlrs

comprimata intre munte și mare

al orașului Rio, înseamnă 
de spirit și cam așa pare, 

după trăsăturile psiholo- 
majorității. Albi, negri sau 
locuitorii orașului se îm-

Mirajul Copacabanei
Natură prefăcută in oraș sau oraș 

ce lasă impresia de natură stilizată, 
Rio de Janeiro e înconjurat de trei 
părți de plaje, ca de o salbă strălu
citoare : Flamengo, Botafogo, Ver- 
melha, Urca. Leme, Arpoador, Ipa- 
nema, Leblon, Tijuca etc. și. între ele. 
Copacabana, cea mai faimoasă. între- 
cind Nisa și Miami. Spre deosebire de 
plajele ce se deschid spre golf — încă 
superbe, cu toată poluarea crescîndă 
— ale căror ape subjugate n-au forța 
de a umfla valuri inalte — aici ești 
față în față cu imensitatea oceanu
lui și știi că inainte, pe mii de kilo
metri, pină la țărmurile Africii și 
Europei, nu se mai află nimic decît 
oglinda albastră-verzuie încrețită de 
vînturi. Undele înspumate se lan
sează fără răgaz asupra nisipului 
fin, iar in zilele mai mohorîte valu
rile mugesc, săltînd minioase peste 
plajă, pină ce ating asfaltul „Aveni- 
dei Atlantica" și trotuarele ei din 
cuburi de piatră albă și neagră imi- 
tind valurile. Apa pulverizată emană 
iod și sare, incărcind atmosfera pină 

• la saturație, umiditatea —~""’K
provoacă ruginirea rapidă a 
lor metalice, acoperă de 
hainele, incălțămintea.

Copacabana e vitrina de 
orașului, nu singura, dar 
faimoasă. Pe toată întinderea de 
peste trei kilometri a „Avenidei 
Atlantica" — bulevardul învecinat cu 

------ ' > e 
celor 

că 
de

excesivă 
obiecte- 
mucegai

lux a 
cea mai

plaja — lanțul de clădiri zvelte 
destinat mai ales turiștilor și c„ 
cu stare. Mulți străini nu spun 
pleacă în Brazilia sau la Rio 
Janeiro, ci la . Copacabana beach" 
plaja Copacabana.

Pină acum un veac, această zonă 
urbană cu densitate demografică re
cord era un pămint acoperit de ve
getație sălbatică și cutreierat doar de 
vinători sau pescari. A ieșit din 
anonimat grație zvonului că două 
balene ar fi eșuat în acea porțiune 
a litoralului. Avidă de senzație, o 
mulțime de oameni, în cap cu fami
lia împăratului Dom Pedro II, a 
parcurs drumul dificil pînă la locul 
cu pricina. Dezamăgirea cauzată 
de lipsa balenelor a fost compensată

metropolă sub soarele tropicelor

oarecum printr-un picnic de pomină, 
de care, în lipsă de altceva, au fost 
legate începuturile turismului — 
dar încă nu și ale popularii — Co
pacabanei. Chiar cu jumătate de 
secol in urmă, pe locul bulevardului 
de azi erau doar cîteva căsuțe apă
rute în vecinătatea dunelor de ni
sip, Cultul soarelui, al aerului și apei 
au transformat apoi locul intr-o bi
juterie urbanistică. Totul e făcut 
pentru a oferi maximum de con
fort celor ce trăiesc aici provizoriu 
sau permanent. Cum la Rio e vară 
continuă (numai sensibilitatea cario- 
canului distinge „iarna" în calen
darul local, ea însemnind nopți mai 

ploaie mai puțină), 
veșnic o

răcoroase și 
imensa plajă găzduiește 
mulțime pestriță ca vîrste, naționa
lități, rase, profesii.

Spre deosebire de tumultul altor 
străzi și bulevarde, 
atmosfera e liniștită, 
lurilor — portari poligloți, 
și fireturi ca de generali, 
albe pe care le pun cînd

„Atlantica" 
ușile hote- 
cu chipiu ri 
cu mănuși 

___r_____ oprește în 
față vreo limuzină (in rest le scot 
din cauza transpirației). Comprimat 
între munte și mare, cosmopolit prin 
excelență, de pare că a fost anexat 
marelui oraș, cartierul acesta are 
numai două intrări — tuneluri sco
bite în stînca compactă. Alături 
de primul — două proaspete „lu
minări" arhitecturale împlintate în 
poala dealului, iar lingă cel de-al 
doilea — un cimitir cu avertismen
tele sale de marmură. Vecinătatea 
lumii celor stinși nu afectează insă 
deloc starea de spirit a puhoiului de 
lume ce traversează tunelul.

Aproape 500 000 de oameni din cele 
aproape șapte milioane cît numără, cu 
suburbiile, Rio de Janeiro, trăiesc in 
Copacabana, veritabil oraș în oraș. Și 
cu siguranță că statisticianul care a 
redus mulțimea agitată la numere reci 
nu include în total pe cei ce.se pre
cipită zilnic spre nisipul fin al plajei, 
pe spectatorii zecilor de cinemato
grafe și teatre, pe cei ce ocupă ma
rile hoteluri turistice, ambasadele 
străine, școlile, diversele instituții sau

pe 
La

mulțimea barurilor de noapte, supra
numite „inferninhos" (mici infernuri).

Se spune că a fi „carioca", adică 
locuitor 
o stare 
judecind 
gice ale 
mulatri, 
prietenesc repede. Uneori e destul să 
afle că susții aceeași echipă de fotbal 
pentru ca să fii inclus, fără alte con
diții, in cercul prietenilor. Sau vice
versa. Sînt expansivi, visători. în
drăgostiți ai cîntecului și jocului, gă
lăgioși pe stadioane — într-un cuvint, 
ceea ce se cheamă oameni de suflet 
și temperament. înzestrați cu mult 
simt al umorului, ei sînt gata să rîdă 
de propriile defecte, nu-și dramati
zează greutățile, făcînd totdeauna să 
prevaleze speranța că ziua de mîine 
va fi mai bună.

Copacabana are orice : de la ac la 
limuzină. Cel mai umil reprezentant 
al inițiativei particulare e negrul ce 
vinde bomboane și alune la colț de 
stradă. Sau acest băiețaș, care ar tre
bui să umble la școală, dar, cu ino
cența celor zece anișori ai săi, umblă 
pe străzi pentru a oferi un lustru 
„perfect" pantofilor cît de cit prăfuiți 
de pe esplanada finețelor cariocane.

Expediente ale celor nedezmierdați 
de viață. Cind vreunul reușește, fața 
i se luminează vîrînd în buzunar mă
runțișul. Cînd nu, ia din nou pe 
brațe lădița cu perii și creme, se zbate 
să găsească alți clienți, șterge parbri- 
zuri de mașină la stopuri, dă din 
coate să nu-1 depășească concurenții, 
băieți sărmani ca și el, aruncați de 
soartă pe asfaltul fierbinte al străzi
lor. Pe aceleași străzi se înșiră restau
rante, unde, pentru a lua masa, omul 
de rînd ar avea nevoie să obțină in 
prealabil un împrumut la bancă. Re
țeaua de bănci iți stă la dispoziție, 
numai să te încadrezi în noțiunea de 
„client", ceea ce nu-i prea ușor. Re
clame stridente iți administrează la 
tot pasul lecția de căpătîi că cea mai 
bună afacere e să cumperi, indiferent 
ce și cu cît, căci așa cîștigi. Pentru a 
învinge sfiala consumatorilor strîmto- 
rați la buzunar, comercianții uzează

Copacabana - „vitrina de lux

de stratageme: o mulțime de magazine 
se află permanent în „lichidare to
tală" și afișele din vitrine te impre
sionează cu prețuri foarte reduse... 
grafic, de regulă simple momeli. La 
colț, speculanții oferă lucruri de 
„import" fabricate în Brazilia. La 
drept vorbind, ca să trăiești in Copa
cabana, ca și în alte cartiere selecte, 
e indispensabil nu numai să ai bani 
— și mulți — ci și să nutrești un 
anumit dispreț pentru ban. într-un 
magazin, iei o banală' sticlă de gin 
și vînzătoarea îți spune candid : „3", 
ceea ce înseamnă trei sute. E pu
doarea inflației.

Dacă există o Copacabana a apar
tamentelor luxoase, cu terase, aer 
condiționat și baruri de noapte, o 
Copacabaiă ce se protejează de un 
frig imaginar cu blană de vizon, 
există și alta, mai mare, alcătuită din 
lumea modestă a micilor funcționari, 
a meseriașilor și comercianților sau 
pur și simplu a șomerilor, tot mai 
mulți în aceste vremuri de criză. în 
majoritate, ei trăiesc înghesuiți in 
apartamente „JK“ (janela e kitchi- 
nete — fereastra și chicineta, sau „ji 
vi tudo" — am văzut tot), căci de la 
ușă agentul fiscal vede inclusiv de
pendințele. Aceste mii și mii de mici 
destine împrumută cartierului o notă 
de mică babilonie, cu stilul ei de viață 
distinct. Indiferent de poziția socială 
a individului, a fi „copacabanense" e 
un titlu de invidiat, căci aici totul 
pare ieșit din comun. Același produs

costă mai scump decît în centrul 
orașului, dar din pricina unei ciudate 
autosugestii pare mai de calitate, iar 
firmele comerciale, ca printr-o înțe
legere tacită, cultivă mereu orgoliul 
celor ce nu se incurcă cu mărunțișul. 
Clinicile de chirurgie plastică au gă
sit un teren ideal și lucrează de zor 
la întreținerea prospețimii aparente 
a unor frumuseți peste care patina 
uzurii descrie incompatibilități tim
purii.

în viața animată a Copacabanei, 
plaja reflectă o ordine imperturba
bilă. Dimineața devreme, adoratorii 
soarelui și apei se ivesc in pilcuri, 
instalîndu-se pe nisipul mingîiat de 
briză. Cu ei începe invazia cotidiană 
a faimoasei plaje, care, în orele de 
vîrf, seamănă cu un imens furnicar 
de trupuri bronzate pină aproape de 
pirjoIirerTn atnurg, pe faleza arcuită 
apar perechile de îndrăgostiți, in 
vreme ce, în cadența lor monotonă, 
valurile își împrăștie spuma pe ni
sip, ștergind castelele înălțate de 
copii în timpul zilei și gropile în care 
cei mici încearcă să vîre marea. Din
colo de liziera nisipului, bulevardele 
își revarsă lumina reclamelor 
colore. acoperind cu stridența 
căririle plăpînde ale lămpilor 
trol din „favelas", cartierele 
riei situate în pantă și pe 
dealului apropiat.

multi- 
lor ti
de pe- 
mize- 
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intea utilizării sale, reziduurile ser
vind în continuare la alimentarea 
centralelor termice clasice. Cu aceas
tă metodă, a precizat Berkowitz, sta
tul canadian Alberta ar putea să pro
ducă anual circa 3 milioane metri 
cubi de petrol, adică 50 000 de barili 
pe zi.

JAPONIA : Reactor cu neutroni 
rapizi

TOKIO 5 (Agerpres). — în Japonia 
va fi construit, în cursul exercițiului 
financiar 1980—1981, primul reactor 
cu neutroni rapizi din această țară, 
denumit „Mojur". Realizarea acestui 
proiect a fost aminată pină acum ca 
urmare a dificultăților legate de re
partizarea cheltuielilor între guver
nul japonez și companiile particulare 
de electricitate. Programul prevede, 
de asemenea, realizarea, în cursul 
acestui an, a unor studii asupra unui 
model experimental de reactor poli
valent cu gaz la temperaturi înalte, 
care va fi utilizat pentru producția 
de oțeluri necesare în instalațiile 
nucleare și de hidrogen ca materie 
primă energetică. Se are in vedere, 
totodată, accelerarea în acest an a 
proiectelor de construcție 
experimentale de fuziune 
care va intra în funcțiune

(ffjf&iar c/wnâu&i
Aur și suflet

/

a uzinei 
nucleară, 
in 1983.

Un timp părea că se liniștise ; știrile din Occident arată acum că 
iar bolborosește, gilgiie, gata să dea în foc. Fiertura aceea de terci 
galben. Aurul.

Dar, de fapt, cind a început începutul creșterii prețului ? Știe ci
neva cîți... dolari plăteau uncia sciții sau cum completau carnetul de 
cecuri faraonii pentru podoabele din morminte ori sarcofage?! Cum il 
cotau la bursă vizigoții și cu ce preț de revenire aduceau galioanele 
conchistadorilor aurul incașilor ?! Sau dacă merita banii de buzunar 
cheltuiți prin saloonuri de căutătorii de pepite, degerați prin Alaska sau 
insolați în deșerturile californiene ?!

...Poate că uncia s-a îmbolnăvit de febră galbenă din cauză că 
astăzi aurului i s-au descoperit calități de care habar n-aveau nici 
giuvaergiii, nici pirații, nici alchimiștii sau fizicienii timpurilor.

De pildă, s-a știut că aurul este galben și e metal ; astăzi o știe 
oricine că poate fi negru, lichid și deosebit de ‘nflamqbil. In acest 
caz i se schimbă și unitatea de măsură, uncia se transformă in baril, 
cel mai prețios fiind aurul de 98 de carate - scuzați, de octanl. S-a 
dovedit eronată și părerea că aurul nu are miros : pare incredibil, dar 

petrol, 
aveau
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încă de ia începutul secolului circula expresia : „unde miroase a 
miroase a praf de pușcă" - ceea ce arată cită perspicacitate 
bunicii noștri, spre deosebire de nepoții lor.

Aurul poate să obțină și transferuri — din regnul mineral în cel 
biologic. Să devină vegetal, de culoare verde, fiind extras cu fe
răstrăul : uncia se numește hectar, fiind folosită de ecologi pentru 
a determina frenezia cu care Terra se transformă intr-o planetă ple
șuvă. Sau iși poate menține culoarea galbenă, ca a holdelor rivnite 
de flămînzii planetei, pe cate nu-i consolează faptul că anticul Midas, 
scăldindu-se in aur, ajunsese la inaniție.

Mai există, tot în formă biologică, aurul cenușiu — dar e foarte 
controversat : unii apreciază scoarța cerebrală drept aurul cel mai 
prețios, alții dimpotrivă pe terenul acestei confuzii se dezvoltă traficul 
de meninge, racolarea, izgonirea ori exodul de neuroni.

In ce privește formele de înfățișare, ele sint diferite : ca lingouri, 
în seifuri și forturi — cărămizi metalice din care și pe care s-a clădit 
o civilizație foarte trainică. Sau ca monezi, cu valoare de circulație 
dar fără circulație, ori ca medalii, uncia de premii încununînd vir
tuozități deosebite ale spiritului. Sau răsplătind, pe stadioane, intîle- 
tăți ale vigorii fizice ; dar, in acest caz, prețul unciei de medalii mai 
e grevat de incertitudini.

...Și, de fapt, totul nu este decît simbol și convenție, Cît ar fi de 
mîndru și arogant, aurul nu are agerimea oțelului, bunul simț al 
fontei, tenacitatea titaniului sau stoicismul plumbului ; nu este utili
zat, cum se anticipase, la instalațiile sanitare, nu-i bun de făcut 
gloanțe, e prea moale pentru tunuri și prea greoi pentru confecțio
nat avioane - deși se spune că acestea iși au greutatea în aur.

In perpetua sa mobilitate, aurul își poate lua și atribute umane : 
pâr de aur, asociat cu ochi de albăstrea ; există meșteri cu mîini de 
aur sau cîntăreți cu voce de aur. Există și tăceri de aur.

Există și suflete de aur - de foarte multe feluri. S-or putea ca tocmai 
din asemenea suflete aurii să izvorască milostivenio înduioșaților de 
drepturile omului - inclusiv dreptul acestuia de a fi bombardat, racheti- 
zat sau neutronizat.

Din păcate, nici o bursă nu afișează la ce cotă valorică se licitează 
uncia de suflet a acestor preamilostivi. Tot ce se știe este că aurul — 
cind e fals - se înnegrește.

Incit și sufletele respective Iși schimbă culoarea.
N. CORBU
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