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Pretutindeni, in aceste zile, acțiuni
energice, mobilizarea tuturor forțelor

pentru a depăși dificultățile create
de vremea nefavorabilă și a realiza
>

Ploile din ultimele zile au impiedicat desfă
șurarea normală a insămințărilor și a celorlalte
lucrări agricole de primăvară. Ca urmare, pină
ieri au fost insămințate numai 520 000 hectare
cu diferite culturi. Chiar in aceste condiții cli
matice mai grele, in unele județe - Mehedinți,
Timiș, Arad, Hunedoara - insămințările sint
avansate.
La Institutul de meteorologie și hidrologie am
fost informați că de ieri aria ploilor s-a restrins,
iar cerul a devenit variabil, incepind cu partea

de vest a țării. Se apreciază, de asemenea, că
odată cu încetarea ploilor temperatura va crește
simțitor. Prin urmare, se creează condiții pentru
reluarea insămințărilor in toate zonele țării. Și
pentru ca lucrările să nu fie stînjenite de apa
care băltește pe unele terenuri, este necesar ca
prin participarea largă a tuturor locuitorilor de
la sate să fie luate măsuri pentru săparea de
șanțuri și rigole de scurgere, astfel ca toate su
prafețele să poată fi lucrate in cel mai scurt timp.
Mai mult ca oricind se impune ca fiecare zi»

TIAAIS
••

••

Mecanizatorii, cooperatorii și, alături
de ei, specialiștii nu cunosc odihna
în județul Timiș, ploile care cad
aproape zilnic îngreunează executarea
muncilor agricole de primăvară. în aceste condiții, la indicația biroului co
mitetului județean de partid, in toate
consiliile agroindustriale forțele me
canice și umane au fost regrupate
operativ pe terenurile mai zvintate,
lucrlndu-se in formații mări, ji și
noapte la pregătirea natului germi
nativ și zi-lumină la semănat. De asemenea, pentru realizarea densită
ții optime stabilite, fiecare semănă
toare este continuu supravegheată
de un țăran cooperator, care inter
vine pe loc pentru desfundarea tu
burilor și reglarea patinelor. întrea
ga activitate este organizată și condusă de specialiști, care se află per-

manent în mijlocul mecanizatorilor
și lucrează împreună cu ei. Se asigură astfel. în ciuda conditiilor cjimatice nefavorabile, o calitate cores
punzătoare semănatului. Deși a
plouat și in zilele de luni și marți, in
raza unor consilii agroindustriale,
cum sint cele din Biledl Săcălaz,
Cârpiniș, Periam și Lovrin. s-a lucrăt, de îndată ce precipitațiile au
contenit, atit la pregătirea terenului,
cit și la semănat.
Unitățile din consiliul agroindus
trial Cenei sint situate într-una din
zonele ocolite ieri de ploi. Din situa
ția prezentată de inginerul Radu Lazăr, directorul S.M.A.. rezulta că
în cimp se aflau in plină activitate
240 de tractoare și 80 de semănători,

fiecare oră bună de lucru in cîmp să fie fo
losite acum din plin la pregătirea terenului și
semănat. Orice zi ciștigată în primăvară la se
mănat înseamnă o reducere de 2-3 zile a pe
rioadei de vegetație a culturilor și, totodată, un
plus de recoltă, lată de ce, se cere o concen
trare maximă a eforturilor tuturor mecanizatori
lor, cooperatorilor și specialiștilor din agricul
tură, o bună organizare a muncii pe ogoare,
pentru ca ritmul insămințărilor să fie substanțial
sporit.

concentrate pe sole zvintate din toa
te cele șase unități agricole compo
nente ale consiliului. Alături de me
canizatori și țăranii cooperatori se
aflau șefi» de ferme, ingineri, șefi de
unități, cadre de conducere, inclusiv
de la nivelul comunelor, care luau
operativ măsuri menite să asigure
bunul mers al lucrărilor. Bilanțul în
cheiat seara a fost rodnic in fiecare
unitate. Astfel, intr-o singură zi aici
s-au semănat : la C.A.P. Cenei — 20
ha cartofi de toamnă. 40 ha cinepă,
30 hectare porumb ; C.A.P. Uivar —
10 ha cartofi, 10 hectare porumb ;
C.A.P. Bobda — 20 ha cartofi. 10 ha
cinepă. 10 ha porumb ; C.A.P, Checea
— 40 ha cartofi, 20 ha cinepă și 50 ha
floarea-soarelui ; C.A.P. Otelec — 20
ha floarea-soarelui. 30 ha porumb ;
I.A.S. Cenei — 60 ha floarea-soarelui
și 20 ha porumb.
După cum ne spunea tovarășul
Rakoczi Francisc, președintele acestui consiliu unic agroindustrial. in
cursul acestei săptâmini aici se va
incheia semănatul la toate culturile
din epoca I (la sfecla de zahăr această lucrare s-a încheiat de simbătă). Accentul este pus în continuare
pe semănatul porumbului, cultură

care ocupă 7 500 de hectare, respectiv
jumătate din suprafața totală prevă
zută a fi însămințată in această pri
măvară. în vederea creșterii randa
mentului semănătorilor pentru po
rumb. in cadrul S.M.A. Cenei au fost
modificate toate mașinile respective,
mărindu-li-se numărul de secții de
Ia 6 la 8 și chiar la 12. Este o inițiati
vă care a fost imbrățișată și in alte
stațiuni de mecanizare din județ.
Folosind fiecare oră bună de lucru,
lucrind fiecare parcelă de teren zvintată. bucurîndu-se de sprijinul per
manent al activiștilor 9e partid și de
stat, al specialiștilor de la direcția
agricolă, mecanizatorii și țăranii coo
peratori din județul Timiș au însămintat pină acum 80 la sută din .su
prafața prevăzută pentru ' culturile
din epoca I. Semănatul sfeclei de za
hăr se efectuează acum pe ultimele
suprafețe din cele 15 700 hectare pla
nificate. iar cel al florii-soarelui s-a
făcut pe circa 60 la sută din supra
fețele prevăzute. în ce privește po
rumbul. pină acum s-au însămînțat
3 871 hectare.
Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii

»

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit,
marți, -in stațiunea Predeal, pe Joop
den Uyl, liderul Partidului Muncii
din Olanda, care face o vizită in țara
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu salutul Partidului
Muncii din Olanda, exprimînd satis
facția pentru vizita pe care o face
în țara noastră și pentru prilejul de a
Se intîlni și a avea convorbiri cu
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresat, la rindul său, un salut cordial
liderului Partidului Muncii din
Olanda, exprimindu-și convingerea
că vizita șa va contribui la dezvolta
rea relațiilor dintre cele două parti
de, dintre Romania și Olanda.
în cadrul întrevederii, examinin’
du-se evoluția relațiilor dintre Parti
dul Comunist Rom«țn și Partidul
Muncii din Olanda, a fost exprimată
voința de a le dezvolta șt mai mult,
în interesul ambelor partide, al în
tăririi prieteniei și- colaborării dintre
România și Olanda, dintre popoarele

român și olandez. A fost reafirmată
dorința celor două partide de a ac
ționa și in viitor pentru dezvoltarea
colaborării și conlucrării românoolandeze atit pe plan bilateral, cit și
pe plan international.
Schimbul de vederi în probleme
actuale ale vieții internaționale a
evidențiat îngrijorarea celor două
partide față de deteriorarea clima
tului politic mondial, care pune in
pericol pacea, independența și secu
ritatea popoarelor. S-a apreciat că
in aceste condiții se impun intensi
ficarea eforturilor tuturor statelor,
ale forțelor' politice progresiste și
democratice, mobilizarea opiniei pu
blice pentru oprirea inrăutâțirii si
tuației internaționale, pentru relua
rea și consolidarea politicii de des
tindere, bazată pe respectarea cu
strictețe in relațiile internaționale a
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității in drep
turi, neamestecului in treburile in
terne. renupțării lâ torță și la ame
nințarea cu forța, pe recunoașterea
dreptului fiecărui popor la o dezvol
tare de sine stătătoare. S-a relevat,
totodată, că pacea și securitatea in
ternațională reclamă mai mult ca
oricînd soluționarea exclusiv pe cale

pașnică, prin tratative, a stărilor de'
încordare și conflict din diferite zone
ale globului.
Iii legătură cu situația din Europa.'
a fost evidențiată importanța pregă
tirii temeinice a reuniunii de laMadrid din acest an, care să dea un
nou și puternic impuls înfăptuirii ca
un tot unitar a prevederilor Actuluifinal de la Helsinki, să favorizeze
adoptarea de măsuri concrete de,
dezangajare militară și de dezarma-,
re. în acest context, a lost subli-,
niată necesitatea de a se renunța la,
amplasarea de noi rachete nucleare
in Europa, de a se trece la tratative'
între părțile interesate, ceea ce ar
favoriza întărirea increderii. a clima
tului de pace, colaborare și înțele
gere pe continentul nostru.
în timpul convorbirii s-a subliniat,',
de asemenea, că interesele păcii im-,
pun lichidarea subdezvoltării și edi
ficarea unei noi ordini economice in
ternaționale, care să .asigure dezvol
tarea liberă, de sine stătătoare, a tu
turor țărilor, și in special a celor
rămase in urmă, precum și, stabilitatea politică și economică interna
țională.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceausescu,
a primit, în cursul zilei de marți, la
Predeal, pe Marwan Dudin, aiîibasa-

dorul Regatului Hașemit al Iorda
niei la București. în vizitii de rămas
bun. in legătură cu încheierea misiu
nii acestuia în tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

După ploile din ultimele zile
NICĂIERI
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Tunel pentru transportul
cu bandă al minereului
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SĂ BĂLTEASCĂ PE OGOARE!

Exploatarea minieră Herja —
Mare a început construcția
unui tunel — primul de acest fel
în mineritul de metale neferoase
din tară — pentru transportul sub
teran cu bandă al minereului din
galerie pină la flotația centrală din
Baia Sprie. pe o distanță de 5.4 km.
..Tunelul pe care îl construim,
ne-a spus ing. Liviu Pop, directorul
exploatării, este un răspuns concret
la îndemnul secretarului general al
partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. de a spori rezervele de
minereu, de a reduce cheltuielile
de transport. Prin construirea aces
tui tunel se elimină cheltuielile
necesare pentru dublarea galeriei
principale, construirea unui nou
puț de extracție și a unor noi silo
zuri, iar numărul de vagonete scade
cu 600. De asemenea, economia de
energie electrică se va ridica la
peste 2 milioane kWh pe an. (Ghcorglie Susa).

în pagina a Ill-a
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Oticul

lntr-o „Picătură de cerneală" din iarna anului trecut
povesteam despre mierea de sub zăpada așternută peste
pășunile dimbovițene de la Dragomirești. De curind
m-am dus din nou acolo să văd cum crește stropul
acela de miere... Teii plantați in primăvara trecută
nu mai sint un vis, ci o realitate. In jurul inimii lor.
pămintul in care fuseseră sădiți incheia primul cerc,
și mierea visată s-a mai apropiat cu un an.
Locul arată ca o tipsie albă sub fruntea argintie a
munților din depărtare. Este o pășune de 400 de hec
tare parcelată, pe ale cărei laturi trase în careuri au
fost plantați primii două mii de tei din cei patruzeci
de mii plănuiți. Anul acesta li se vor mai adăuga cinci
sprezece mii de puieți. Iși vor găsi aici vad albinele
din douăzeci de mii de stupi, care vor da. atunci cind
inmiresmații tei vor fi in floare, patru sute de mii de
kilograme de miere. Se vor mai pune duzi pentru
sericicultură și salcimi pentru nectar.
Deocamdată, la Dragomirești s-a instalat „satul olim
pic al oilor", cum spun dimbovițenii locului, unde au

stabilit o fermă model cu 1700 de oi de rasă aduse
tocmai din Noua Zeelandă si perfect aclimatizate,
drept care se așteaptă curînd înmulțirea turmei
cu vreo mie de mieluți de soi, fiecare dind la ma
turitate un caier de o duzină de kilograme de lină.
Avere, nu glumă, peste care gospodărește inginerul
zootehnist Alexandru Buzatu, alături de cei care reu
șesc să scoată din pajiștea dintre tei cite cinci kilo
grame de masă verde la metrul pătrat.
Vor veni, in prag de vară, simbrele dinaintea urcă
rilor la munte, cind bita ciobanului iși va prinde din
nou in virf ascuțișul oticului.
Oticul nu este altceva decit lopățica folosită cindva
la curățitul brăzdarului și al cormanei plugului, instru
ment care, odată cu extinderea mecanizării arăturilor,
s-a cam dus in uitare. L-au preluat ciobanii. Vara
trecută, trimițindu-i cu turmele lor in munți, dimbovițenii le-au pus în virful bitelor cite un otic cu care, cit ține
păscutul oilor, ciobanii stîrpesc buruienile și mărăcinii
ce le ies in cale pe pajiștile înalte. Deși oieritul nu
este muncă ușoară, o treabă ca asta, in plus, cum este
„prășitul" pășunilor, n-a intirziat să-și arate roadele.
Pajiștile s-au mai inzdrăvenit, iarba rea s-a mai stirpit,
scaieții s-au împuținat și mioarele au coborit in sate
și mai împlinite, și mai infuiorate in lină. Oticul s-a
dovedit bun și la cormana muntelui. Acum, ciobanii
din Dragomirești, ca toți oierii Dîmboviței, iși pregă
tesc unealta după străvechea lor zicală care grăiește
să-ți faci iarna car și vara sanie.
Ioan GRIGORESCU

Semănatul sfeclei de zahăr la C.A.P. Pitulicea, județui Buzău
Foto : S. Cristian

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
în însemnările sale
din 1945. „Pe urmele
războiului din Moldo
va". Geo Bogza scria
aceste rinduri cutre
murătoare : ....in Mol
dova se găsește orașul
care stă cu mult în
fruntea tuturor. ca
proporții ale distru
gerii, Pașcani. E ras
de pe fata pămîntuiui".
Am apelat la această mărturie de epocă
nu numai pentru că e
des evocată, ci și pen
tru că eu însumi
mi-am petrecut ații
copilăriei și adoles
centei printre ruinele
vechiului Pașcani, jucindu-mă tragic și
periculos cu gloanțele
și obuzele rămase prin
ogrăzile caselor, îmi
amintesc și astăzi cu
durere de tinărul de.
pe strada mea care. în
joaca lui neștiutoare,
încercind să dezamor
seze un obuz, acesta
intre
i-a
explodat
brațe. Ani in șir m-a
urmărit imaginea minecilor goale ale hainei fluturindu-i pe
lingă trup...
Am rememorat apoi
cu amărăciune, dar și
mindrie acei ani

care au însemnat a
doua întemeiere
a
Pașcanilor. Reintorși
de pe unde ii risipise
războiul, locuitorii orașului. cea mai mare
parte lucratori la Atelierele C.F.R., au în

Am trăit cu frenezie
deceniile celui de-al
doilea inceput al ora
șului, învățind, impreună cu toți tinerii din
generația mea, alfabe
tul revoluției socialis
te, încercind, alături

rămas „placa turnan
tă" a comunicațiilor
din Moldova, iar ini
ma lui de foc. Atelie
rele. Și totuși, față
de impresionanta ex
pansiune industrială a
altor centre urbane ale

A treia
întemeiere a orașului
pașcani:

ceput reconstrucția din
temelii a străvechii
așezări. Anii de atunci au fost ani de
greutăți și încercări
aspre, ani de muncă
îndirjită. dar și de sa
tisfacții pentru oame
nii acestor locuri. Vo
ința de a invinge a
muncitorimii
pășcânene — in fruntea că
reia se aflau comu
niștii — spiritul re
voluționar ce a însu
flețit întotdeauna lo
cuitorii acestor melea
guri n-au cunoscut
margini.

de Corneliu

STURZU
de cei virstnici. să dăm
o mină de ajutor la
reconstrucția orașului.
Și totuși...
„Pașcanii înseamnă
Atelierele, Atelierele
înseamnă Pașcanii'“ _
scria ziarul „Lupta po
porului" în 1946, la citeva luni după insta
urarea în țara noastră
a primului guvern cu
adevărat
democrat. •
Pașcanii au fost și au

țării, Pașcanii ocupau,
în urmă cu mai bine
de un deceniu, un loc
modest.
Neuitată va rămine
însă în memoria locu
itorilor orașului o zi
din anul 1973, cind
secretarul general al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a
venit la Pașcani. Atunci s-a hotărît cea
de-a treia întemeiere
a orașului, s-a semnat
actul de naștere al unuia din importantele
centre urbane ale pa-

triei așa cum l-au vi
sat oamenii acestor
păminturi la 1907, 1918.
1933. 1944...
Dincolo de coloratura sentimentală a a-,
precierilor scriitorului,
de dragostea ce o port
locurilor natale, exis
tă, pentru cititorul acestor rinduri, graiul
elocvent al cifrelor. Să
începem — așa cum
este firesc — cu Ate
lierele, astăzi „între
prinderea mecanică de
reparat material ru1972
lanț". Dacă in
producția globală in
dustrială a uzinei se
ridica la 350 milioane,
in 1979 a depășit un
miliard de lei. Nu-mi
pot închipui anii co
pilăriei și adolescenței,
ani in care m-am for
mat ca om și cetățean,
fără imaginea fami
liară tuturor pășcănenilor a lui Constantin
Ursuleanu. directorul
de peste 30 de ani al
Uzinei mecanice. Am
auzit că, de curind. a
ieșit la pensie. Dar
nici un locuitor al ora
șului. cîți i-am intre-

(Continuare
în pag. aV-a)

MANUALUL ȘCOLAR
un univers inepuizabil
de cunoștințe
■
■
• După ce criterii sint selectate informațiile știin
țifice ? • Ce rigori guvernează ordonarea lor în
cele mai citite dintre cărți ?
că pc această linie nu se poate merge
Cărțile, prietenii noștri- cei mai
prea departe. Există o barieră peste
buni, sint de mai multe feluri. Dintre
care nu se poate trece : posibilitatea
ele, mereu dragă ne rămine cartea
de înțelegere a elevilor.
școlară, prima care a căzut sub ochii
Principiul de bază al școlii noastre
noștri și de care se leagă amintirile
constă in integrarea cu producția și
copilăriei și tinereții noastre. Ea nu
cercetarea științifică. Se urmărește
cuprinde știința cea mai înaltă, nu
prin aceasta ca tinerii să capete un
strălucește prin idei noi. prin con
larg orizont tehnic și științific, o
tribuțiile personale ale autorilor, dar
calificare multilaterală, capacitatea de.
‘ îndeplinește, o funcție de maximă
a
se adapta cerințelor economiei
utilitate. Auxiliar al profesorului
socialiste in continuu progres. De
competent, material de căpătii pen
aici rezultă necesitatea ca manualele
tru elevul silitor, cartea școlară
să fie corespunzătoare nu numai dip
constituie fundamentul pregătirii vi
punct de vedere teoretic, ci și apli
itoarelor generații de muncitori și
cativ, să fie strips legate de practică.
intelectuali, oameni de nădejde ai
Mai există și o altă cerință de prim
patriei. Cartea școlară este cea mai
ordin,
de natură educativă. Manualele
cărțile.
O
citesc
citită, dintre toate "
trebuie să contri
milioane de elevi,
buie la formarea
profesorii care o
unui om nou. ce<predau si multi
Acad.
Gheorghe
MIHOC
tătean conștient,
părinți, care se
cultivat, crescut
ocupă de educația
in spiritul umacopiilor lor. Citită
nismului socialist, cunoscător al filodin obligație, trebuie să fie astfel
zofiei materialist-dialectice și al tra
scrisă incit să fie citită și cu plăcere
dițiilor de luptă ale poporului român.
și, evident, cu cel mai înalt folos.
Virtuțile formative ale manualelor se
Statul nostru socialist acordă o
definesc, așadar, drept o realitate
deosebită grijă manualelor școlare.
organică, însăși rațiunea de a fi a
Anual se tipăresc in țara noastră mai
cărții de școală. încă acum o sută de
multe zeci de milioane de cărți, care
ani. Hașdeu scria : „Cele mai bune
sint puse gratuit la dispoziția elevi
cărți nu sint tocmai acelea care ne
lor de toate categoriile. în acest
învață, ci acelea care ne fac a cugeta
climat democratic, ce condiții tre
peste cele cuprinse in ele". anticipînd
buie să îndeplinească un manual
asupra rolului formativ al unui bun
școlar ? Evident, in primul rind el
manual.
trebuie să corespundă scopului pentru
Ministerul Educației și Invățămincare a fost scris : elevii să poată
tului a luat măsura introducerii unor
învăța bine după el. însă acest
noi manuale pentru invățămintul
modest deziderat nu poate fi atit de
obligatoriu și liceal. Manualele care
ușor de realizat pe cit pare. La Con
au
apărut pină acum au marcat un
gresul Educației și învățămîntului.
real progres față de trecut, atit din
programele și manualele școlare au
punct de vedere științific, cit și pe
făcut parte dintre problemele cele
dagogic. Unele scăderi s-au manifest
mai dezbătute. Potrivit Directivelor
tat totuși mai ales in privința legă
Congresului al XÎI-lea al partidului,
indicațiilor nu o dată date de tova
turii lor cu practica și în corelarea
rășul Nicolae Ceaușescu, s-a subli
diferitelor discipline. Astfel, la unele
niat de toți cei care au luat cuvintul
cursuri tehnice s-a folosit calculul
la primul forum al învățămîntului
integral inainte ca elevii să-l fi În
românesc că școala trebuie să înar
vățat la materia de specialitate. Au
meze pe tineri cu cunoștințele cele
existat și manuale care au fost cri
mai avansate ale științei și tehnicii,
ticate din cauza unui conținut prea
cu tot ce e valoros in gindirea și cu
ridicat. Ca exemplu, putem cita ma
noașterea umană. Drept consecință,
nualele de geometrie. Autorii, cadre
nivelul cunoștințelor din manuale
didactice de valoare recunoscută din
trebuie să fie cit mai ridicat, în com
invățămintul superior, și profesori cu
petiție cu ceea ce învață tinerii din
experiență din liceu au conceput noile
țările cele mai avansate din punct
manuale de geometrie in mod axio
de vedere științific și cultural și,
matic, în spiritul matematicilor moevident, în pas cu revoluția tehnico(Continuare in pag. a IV-a)
științifică din timpul nostru. Numai
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Berzele
I
de la Scorei
I De citeva zile, deasupra

I

I

I

I
I
I
I

I

satu
lui Scorei. din județul Sibiu, se
rotesc in zbor lin. planat, cirduri
— cirduri de berze, acești atit
de așteptați vestitori ai primă
verii. „Dacă astăzi Scoreiul nos
tru — nffitscrie profesorul Gavril
Popa — este unul din satele cu
cele mai multe berze din țară,
aceasta se datorește. in primul
rind, școlarilor, care le-au con
fecționat, în ultimii ani, cuiburi
din crenguțe de copac. Berzele
au venit in acest an intr-un nu
măr impresionant de mare".
Si aceasta, tot intru bucuria
copiilor Scoreiului. care se în
trec in a le număra.- așa cum
numărau vulturii pe cerul Ro
mei legendarii Remus si Romu
lus. Atit de mult îndrăgesc
Scoreiul, incit unele berze nu-l
mai părăsesc nici toamna.

I Un gest frumos
I
I
I
I
I
I

Pe șoseaua dintre Simeria fi
Hațeg, un autoturism a rămas
in pană. O pană mai puțin obiș
nuită : spargerea rulmenților de
la o roată. In mașină : o femeie
gravidă, o persoană in virstă si
o fetită de trei ani. La ora aceea
pe sosea trecea arar cite o mași
nă. Omul de la volan s-a dus
la Deva după rulmenți. La în
toarcere, il aștepta o surpriză t
mașina fusese reparată si gata
de drum.. Oprise si o meșterise
Silviu Ceuță din Riu Mare-Retezat, cu mașina 2-HD-238S, care
avea la el tocmai rezerva de
rulmenți necesari. Om generos
și prevăzător I

Repetentă
I la... purtare

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

— Și cu ce ocazie pe la noi,
pe la Oradea ?
— Am venit să lucrez la o în
treprindere. dar pe moment,
vreo trei-patru zile, n-am unde
să stau și...
— Vai de mine, se poate 7 O
fată atit de... atit de frumoasă,
dacă-mi permiteți să vă spun
așa, că așa este, să n-aibă unde
să doarmă ? Am să vă recomand
unei familii, dacă n-aveti nimic
împotrivă.
Dimpotrivă. „Frumoasa" l-a
urmat pe amabilul (si naivul)
binefăcător, vină intr-un apar
tament din blocul 6 A din Piața
București-Oradea, unde a fost
găzduită, cu toate onorurile cu
venite unui musafir simandicos.
La plecare, „frumoasa" . și-a
burdușit un geamantan cu toate
lucrurile mai de valoare ale gaz
dei. plus două mii. de.lei bani
gheață. Numele ei : Vasilica
Pută, de fel din Galați. Semne
particulare : „absolventă" a unei
școli de reeducare. Dar tot re
petentă la purtare.

Sticla din cămară
Neculai D. din Pașcani lucra
la o cantină. Dar cum la cantină
nu se serveau băuturi alcoolice,
N.D. a inceput. de la o vreme,
să-și completeze... meniul la alte
localuri din împrejurimi. Intr-o
zi. cotrobăind prin cămară, a
găsit o sticlă plină. Fără să știe
ce-i înăuntru, a dat o dușcă. Su
ficientă, pentru a nu mai putea
fi salvat. Sticla conținea o pu
ternică substanță toxică.
Nu e singurul caz. Tot în ju
dețul Iași. în comuna Scorbinți,
o femeie a încurcat sticlele din
cămară și a dat peste una tot
cu o substanță toxică. Nici ea
n-a mai putut fi salvată.
Oameni buni, deschideți ochii
și... nările înainte de a duce sti
cla la gură !

I Huliganii,
la locul lor
I Doi tineri cu o tânără
I
I
I

I
I
I
I

se indreptau liniștiți spre casele lor.
Cum mergeau ei așa. pe șoseaua
de largă circulație dintre Timi
șoara și Arad, s-au pomenit
deodată înconjurați de trei indi
vizi. Luați pe neașteptate, cei
doi tineri au fost loviți cu parut, după care huliganii au dis
părut cu fata intr-o baracă a
I.A.S. Avicola-Aradul Nou. Tinerii bătuți au fost găsiți
in stare de inconștiență pe mar
ginea drumului. Intr-un timp
record, miliția i-a descoperit pe
cei trei făptași : Vasile Ardelean — din Marca, județul Să
laj. Ion Doica din Botiza-Maramureș si Pavel Cinteu din Gurba-Arad. Toți trei sint acum
arestați și cercetați'pentru huliganism, procuratura urmând să-i
trimită in fața instanței de ju
decată. Și, cu asemenea apucături huliganice, legile sint dras
tice, neiertătoare.

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

O adunare generală
care a continuat
pe... teren
Am participat nu de mult Ia o adu*
nare generală a comuniștilor de la
Uzina de feroaliaje din Tulcea,
Tema : „Răspunderea comuniștilor
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan
pe acest an“. O temă care, firește, a
generat ample dezbateri. Cînd adu
narea generală se apropia de sfîrșit.
a cerut cuvin tul și ing. Gheorghe Untea. „Vreau — a spus el — să fac
o singură propunere. Fiecare comu
nist să rezolve, la locul său de mun
că. o problemă tehnică și vom îm
bunătăți parametrii de funcționare a
uzinei". Și. în loc să se încheie, dis
cuțiile au fost... reluate. Dar. de
data aceasta, la propunerea secre
tarului de partid. în fata cuptoarelor
ce plămădesc metalul incandescent.

„Să modificăm sistemul de alimen
tare cu energie electrică a cuptoare
lor" — a spus lăcătușul Ipocrat MiIicencu. „Praful de mangan care se
risipește în toată hala poate deveni
materie primă — a demonstrat ing.
Cantemir Gafar. Sări brichetăm. In
stalația o putem face chiar noi". „Să
găsim o utilizare și mormanului de
zgură pe care îl avem aici — a pro
pus din nou ing. Gheorghe Untea.
S-o transformăm în materie primă
pentru constructori". Pe scurt, comu
niștii au trecut pe la aproape toate
locurile de muncă, au făcut propu
neri și tot ei au găsit si soluțiile
pentru aplicarea lor.
Revenind în uzină după cîtva timp
de la această adunare, am aflat că
majoritatea propunerilor formulate
de comuniști. în acea adunare pre
lungită pe teren, se aplică cu bune
rezultate. Alimentarea cuptoarelor a
fost schimbată, praful de mangan a
devenit materie primă, multor uti

laje li s-au adus îmbunătățiri. Efec
tul acestui mod concret de acțiune ?
Depășirea zilnică a sarcinilor la pro
ducția fizică, media lunară a orelor
de opriri accidentale a scăzut de la
260 la sub 100 ; indicele de producti
vitate a cuptoarelor a ajuns la 95 la
sută. (Neculai Amihulesei).

„Ghidul lucrătorului
din agricultură"
Un set de broșuri, cuprinzînd sar
cinile de producție și tehnologiile de
lucru pentru principalele culturi de
cîmp, precum și obiectivele din do
meniul zootehniei reprezintă pentru
organizațiile de partid din unitățile
agricole ale județului Vrancea un
valoros material de studiu si dezba
tere. Editarea acestor broșuri se în
scrie printre măsurile stabilite de
comitetul județean de partid în ve
derea asigurării condițiilor pentru
înfăptuirea exemplară a sarcinilor
din acest an în agricultură. Prima
parte a fiecărei teme cuprinde o
analiză a rezultatelor din primii pa
tru ani ai actualului cincinal la cul
tura respectivă său specia de anima
le, deficientele manifestate și măsu
rile ce se impun pentru înlăturarea
lor grabnică. Sînt prezentate apoi fi
șele și graficele de lucrări pentru

cultura respectivă în acest an, teh
nologiile recomandate.
Folosindu-se de aceste materiale
documentare, organizațiile de partid
și conducerile unităților agricole
și-au reîntregit planurile de activi
tate în vederea mobilizării tuturor
forțelor la îndeplinirea exemplară a
sarcinilor pe acest an în toate sec
toarele de activitate. (Dan Drăgulescu).

„Tribuna ideilor
înaintate"
Sub acest generic sînt reunite ac
țiuni ideologice și politico-educative
initiate de secția de propagandă a
Comitetului județean de partid Har
ghita menite să popularizeze și să
generalizeze experiența înaintată acumulată de organele și organiza
țiile de partid din județ în toate do
meniile de activitate.
în cadrul acestui ciclu, de curînd
a avut loc la cabinetul județean
pentru activitate ideologică si nolitico-educativă din municipiul Mier
curea Ciuc simpozionul „Realizarea
unei calități noi. superioare. în acti
vitatea de partid. Căi și modalități
de perfecționare a activității organe
lor și organizațiilor de partid". Pre
zenta la acest simpozion a activului

Dialog de la distanță,
apropiat prin
eficiența inițiativelor
Nu e vorba de un dialog real, ci
de unul al inițiativelor, purtat prin
intermediul ziarului.
Dolj : Cabinetul județean pentru
activitatea ideologică și politicoeducativă a organizat recent o dez
batere cu tema: „Documnetele P.C.R.
despre confruntările de idei în lu
mea contemporană". Au participat
activiști de partid din domeniul pro
pagandei, lectori ai comitetului jude
țean de partid, cadre didactice de la
Universitatea din Craiova și de la li
ceele din județ. Scopul celor opt co
municări prezentate l-a constituit
documentarea argumentată a acti
vului de partid din domeniul învățămîntului cu ideile cu care se con
fruntă mișcarea comunistă contempo
rană, in vederea creșterii combativită
ții și răspunderii revoluționare a ca
drelor ce predau științele sociale.
(Nicolae Petolescu).
Brăila : La Comitetul județean de
partid Brăila a avut loc recent un
schimb de experiență cu tema „Or
ganizarea riguroasă a muncii birou
rilor și secretariatelor organelor teri
toriale de partid". Participantii —
secretari cu probleme organizatorice
de la comitetele județene de partid
Constanța, Galati. Ialomița. Tulcea,
Vrancea și Brăila, alți activiști de
partid — au dezbătut probleme pri-

vind activitatea organelor colective 1
de condueere, pregătirea și desfășu
rarea ședințelor de birou, de secre
tariat și a plenarelor, promovarea
unui stil de muncă nou. eficient, me
nit să asigure antrenarea întregului
activ de partid, a tuturor comuniș
tilor, la îndeplinirea exemplară a
istoricelor hotărîri ale Congresului
al XII-lea al partidului. (Avram
Chivu).

Cu tact dar
și cu exigență
în cadrul organizației de partid
nr. 12 de la întreprinderea „Romlux"
din Tîrgoviște, obișnuitele convor
biri individuale ce au loc anual cu
membrii de partid s-au încheiat. în
dreptul numelui maistrului Constan
tin Tudor, fila procesului-verbal e
albă. Ba nu ! începe cu o întrebare :
„Pentru ce abateri ați fost sancțio
nat atit pe linie de partid, cît și pro
fesională
Si apoi spațiul rămîne
liber.
Care este explicația ? Comunistul
C. Tudor s-a arătat nemulțumit că
membrii biroului au început convor
birea cu o întrebare atît de tran
șantă. „Ce mai vreți ? — ar fi răs
puns el, știți că mi s-au ridicat am
bele sancțiuni !“. Și a părăsit biroul
în care fusese invitat pentru convor
biri. Poate că membrii biroului nu
au găsit modalitatea cea mai potri
vită pentru această convorbire, începînd discuția cu această întrebare.
Dar nici cel întrebat nu a dovedit
că înțelege, cu maturitatea și res
ponsabilitatea cuvenite, menirea con
vorbirilor individuale. Membrii bi
roului au adoptat, în final, atitudi
nea firească. I-au cerut celui în
cauză să reflecteze asupra comportării
sale generale și, peste o lună, să
aibă loc o nouă convorbire. O mă
sură care se va dovedi, credem, fo
lositoare. (C. Priescu).
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ECRANE PE CARE LICĂRESC
DE MULT PROMISIUNI NEONORATE
Azi, despre piesele pentru televizoare
Sub titlul „De ce devin unele bunuri de folosință îndelungată bunuri cu <* optica ambiției de a produce de dra
gul producției, ca un scop în sine.
utilizare... prescurtată", ziarul „Scînteia" inaugura, în numărul său de
— Pentru nelivrarea pieselor, am
sîmbătă, 5 aprilie a.c., un „Dosar al pieselor de schimb pentru aparatura
continuat discuția, întreprinderea
casnică". Anticipam prin acea „prefață" intenția de a aborda, în principalele
poate fi sancționată : să plătească
ei ipostaze, ignorarea de către unele întreprinderi a unei datorii economice
penalizări de cîteva sute de mii de
și sociale de mare importanță pentru cetățean : asigurarea folosirii optime
Iei, să i se suspende vînzarea tele
a bunurilor — reper pentru calitatea vieții, asigurare ce depinde, nu numai
vizoarelor. Știți că acestea sînt
de creșterea masivă (reală și impresionantă) a volumului producției bunurilor
sancțiuni prevăzute de lege ?
finite, ci și de fabricarea pieselor de schimb necesare întreținerii lor.
La întrebarea noastră interlocutoa
Primele ecouri ne îndeamnă să urgentăm derularea pieselor „dosarului".
rea s-a arătat mirată. Mirată pentru
că partenerii uzinei n-au cerut nici
promis măsuri de remediere, dar
în componenta unui televizor intră
odată aplicarea legii, pentru că da
pînă la urmă totul s-a dovedit un
între 500 și 1 000 de repere și subantorită
unei îngăduințe de neînțeles
foc
de
paie.
Starea
de
indisciplină
samble. de mărimi și funcționalități
nici atelierele depanatoare, nici uni
contractuală continuă și azi. Dovadă:
diferite, produse de aproape 200 de
tățile comerciale n-au pus piciorul
„Electronica" datorează atelierelor de
întreprinderi. Asamblarea lor o face
in prag, nu au manifestat fermitate
reparații 30 000 de difuzoare si țransînsă o singură uzină — „Electronica",
în relațiile lor cu întreprinderea pro
formatoare-linii, reportate de anul
în ultimii ani, produsele sale. s-au
ducătoare. Se complac să asculte me
trecut, la care' se adaugă' alte citeva
afirmat tot mai mult prin calitatea
reu
promisiunile „Electronicii" — de
mii din lunile acestui an.
execuției, prin nivelul tehnic supe
rior. Așa se explică aprecierile favo
rabile de care se bucură azi televi
zoarele românești atit în rîndul cum
părătorilor din țară, cît și al benefi
„DOSARUL PIESELOR DE SCHIMB PENTRU BUNURI
ciarilor din străinătate.
Pe acest fond de responsabilitate
și seriozitate, ce caracterizează acti
DE FOLOSINȚĂ ÎNDELUNGATĂ" (II)
vitatea de ansamblu a „Electronicii",
și a furnizorilor ei, apare cu totul
nefiresc dezinteresul față de o pro
blemă considerată uneori minoră, dar
care în realitate este extrem de im
care factorii de răspundere de aici nu
— De ce nu livrează „Electronica"
portantă : asigurarea pieselor de
fac economie niciodată — în timp ce
piesele de schimb contractate ? —
schimb necesare întreținerii televi
posesorii de televizoare stau în aștep
zoarelor vîndute, aflate în folosința
am întrebat-o pe tovarășa Carmen
tarea pieselor. Aplicarea legii nu tre
populației (ne referim la piese din
Arusoaie, director comercial al uzinei.
buie înțeleasă, in acest caz, ca o
producția proprie). Aproape nu e lo
—
Știți,
avem
unele
greutăți
de
chestiune de capriciu, ci ca o moda
calitate din țară în care posesorii de
aprovizionare și de capacitate, dar
litate de natură să asigure întronarea
televizoare să nu resimtă cu acuitate
promitem că în ■ cel mai scurt timp...
disciplinei, lichidarea pe viitor a bu
urmările acestei stări de lucruri. Din
nului plac din relațiile contractuale.
E cam veche povestea cu „momen
cauza unei banale piese defecte, ce
Poate va înțelege și „Electronica" în
nu se găsește în atelierele de repa
tan avem greutăți, dar promitem..."
acest fel că sarcinile de livrare a pie
rații, cetățenii rămîn cu televizoarele
Mereu se invocă greutăți, mereu se
selor de schimb nu pot fi tratate la
nereparate săptămîni și uneori chiar
face teoria priorităților, mereu auzim
luni de zile.
infinit cu... promisiuni.
promisiuni. Nu negăm că ar putea
Am solicitat și opinia conducerii
exista cu adevărat unele dificultăți,
Departamentului industriei electro
fie ele de aprovizionare, fie de capa
„Dacă ați fi curioși să vizitați
nice și electrotehnice.
cități de producție. Dar nu era oare
atelierele de reparații din com
— Vom analiza situația și vom lua
de datoria uzinei să le rezolve pînă
plexul Mazepa, ati crede că toți
măsuri — ne-a asigurat tovarășul Al.
acum ? „Momentul" n-a apărut de
gălățenii au renunțat la televi
Necula. șeful departamentului res
zoare și le-au depus spre_ păs
ieri, de azi, el dăinuie de ani și ani
trare la un depozit. Dacă pă
pectiv. căruia i-am relatat constată
de zile. Iată de ce credem că, din
trunzi in cele trei mari ateliere
rile noastre.
colo de orice dificultate obiectivă,
de la etaj, vezi lucrătorii încauza cauzelor pentru restanțele „ENotînd această promisiune, ne-am
gropați, pur și simplu, in stive
lectronicii" constă în cu totul alt
amintit de o adresă (nr. 965177, din
de aparate.
ceva : faptul că problema pieselor de
vara anului trecut) emisă de același
Pe holuri, stivele ajung la
schimb este tratată aici ca o... cenu
departament. în care se spunea
plafon. Și. probabil, mai sint și
șăreasă.
negru pe alb : „Restantele la difu
alte magazii, nevăzute de ochiul
zoare și transformatoare vor fi recu
Prin restanțele la livrări, colectivul
clientului".
perate de «Electronica» pînă la 20
întreprinderii demonstrează că acor
M. TOFAN
septembrie 1979". Termenul a trecut,
dă o primordialitate nefirească in
Galati
restanțele au rămas. La 31 decem
teresului pentru producția finită de
brie 1979 „Electronica" era încă da
televizoare, subestimînd piesele nece
toare față de atelierele meșteșugă
sare întreținerii bunurilor lansate pe
Cetățenii, redacția au sesizat nu o
rești cu cîteva zeci de mii de difu
piață. Aceasta corespunde unei ierar
dată asemenea situații, dar angaja
zoare și transformatoare, cifră la
hizări arbitrare a sarcinilor economi
mentele întreprinderii s-au dovedit
care s-au adăugat alte cîteva mii
ce, amintind o optică veche, depășită,
de fiecare dată formale. Mereu s-au

în primele luni din acest an. între
băm de acefea: pînă cînd va mai
dăinui acest procedeu al promisiuni
lor neonorate ? Pină cînd „Electro
nica" și forul său coordonator se
vor complace, livrînd în loc de piese
tot felul de adrese și hîrtii pline cu
vorbe goale ? Televizorul nil este un
obiect casnic oarecare, de care omul
se poate dispensa ușor. El a încetat
să mai fie chiar și un simplu articol
de confort. A devenit în zilele noastre
o necesitate, un instrument de cultu
ră, de educație. Practic, din cele 7 mi
lioane de familii ale țării, circa 4
milioane au în prezent televizoare,
iar acest număr este în continuă creș
tere. Pînă la sfîrșitul cincinalului vii
tor, gradul de. înzestrare a populației
eu aceste apărate urmează să spo
rească cu .peste. 20. la șută. Tocmai de
aceea, asigurarea unei folosiri cores
punzătoare a televizoarelor constituie
o problemă de cel mai larg interes
cetățenesc, cu multiple implicații
sociale.
Stranie apare si decizia unui alt
furnizor de piese electronice — în
treprinderea de cinescoape București.
Cu de la sine putere. întreprinderea
a anunțat beneficiarii. în acest an.
că va sista prdductia de tuburi cu
diagonala de 65 cm. deși cererile de
asemenea piese sînt de ordinul
miilor.
— Nu v-ati gîndit la urmările de
ciziei luate 7 — l-am întrebat pe
directorul întreprinderii. Gh. Șerbănescu. La faptul că oamenii n-o să-și
poată repara televizoarele ?
— Tuburile cinescop de 65 cm se
realizează în condiții de eficientă
extrem de scăzută. Tocmai de aceea
nu vom mai produce pe viitor televi
zoare cu asemenea tuburi.
— Ce vor face însă cetățenii care
au cumpărat asemenea televizoare ?
Cînd v-ați apucat să le produceți, nu
v-ați gîndit la impedimentele pe care
le invocați acum ?
— Sincer să fiu, n-am intuit toate
implicațiile apărute ulterior. Totuși,
promitem că. pentru televizoarele
aflate în dotarea populației, vom
revedea actuala structură de produc
ție. încît să'putem livra — cu toate
greutățile existente — minimum de
piese de schimb necesare atelierelor
de reparații.
...Ne angajăm, la rîndu-ne. să ur
mărim respectarea angajamentelor asumate de producătorii amintitelor
piese de schimb.

Un atractiv popas turistic
Una din cele mai noi și frumoa
se unități turistice din județul Cluj
este cabana Buru, a cooperației
de consum. Ea oferă un popas plă
cut la „poarta" munților Apuseni,
cabana fiind situată la numai 4 km
de Cheile Turzii, pe Valea Arieșului, într-un peisaj deosebit de pi
toresc. Accesul la această unitate
este asigurat pe drumul national
Turda—Cîmpeni.
Cabana Buru este deschisă în
orice anotimp, oferind cazare în
camere cu cîte două și trei paturi.

cu confort modern și încălzire
centrală. Unitatea dispune, de ase
menea. de un restaurant, care ser
vește gustoase preparate culinare
cu specific traditional și local.
Cei interesați pot retine locuri
la cabana Buru. precum și la alte
unități turistice ale cooperației de
consum prin Agenția de turism din
holul casei* de bilete a Sălii Pala
tului, str. 13 Decembrie nr. 26,
telefon 14 52 09.
în fotografie : Cabana Buru din
județul Cluj.

0 stațiune cu o bună carte de vizită: Borsec
Așezată într-un cadru natural
deosebit de frumos. în decorul
munților Giurgeu. Ceahlău, Bistrița și Călimani. beneficiind de un
aer pur, puternic ozonat și de ape
minerale dătătoare de sănătate,
stațiunea Borsec oferă condiții mi
nunate de odihnă și tratament. în
această stațiune pot fi tratate afec
țiuni ale aparatului cardiovascular
și tubului digestiv, endocrine și
hepatobiliare. Se mai pot trata, ca
boli asociate, afecțiuni ale rinichi
lor și căilor urinare, boli respiratorii și profesionale, de nutriție si
metabolism.
Borsecul este. în egală măsură.

un loc apreciat pentru petrecerea
concediului și vacantelor. Gazdele
organizează și în acest sezon un
program variat de agrement : dru
meții la Peștera de gheată. Cariera
de travertin, Grota urșilor, Stînca
bufniței, pe culmile Făget și Făgețel, excursii de 1—2 zile la Tușnacț,
lacul Sfînta Ana. Cheile
~
Bicazului,
Sovata. Toplița.
Pentru bilete și informații suplTmentare. doritorii se pot adresa
agențiilor și filialelor oficiilor ju
dețene de turism, precum și la
întreprinderea de turism, hoteluri
și restaurante București.

Mihai IONESCU

I

•
I

|
|

.
I

I Răsplata la nota I
I de plată
I
*
Cîțiva cetățeni au sesizat mi-

Iliția constănțeană precum că la
Restaurantul-Gară. indiferent ce
consumi, nota de plată e prea... I
încărcată. In aceeași zi, miliția a
I organizat un control inopinat.
Și ce credeți că a aflat ? A aflat I
că intre valoarea produselor
I marcate de ospătari la bar. la
bufet , sau la bucătărie Și între
sumele pe care respectivii ospăItari le încasaseră de la consu
matori exista o diferență ca de
la... omul cinstit la cel pus pe I
căpătuială și jecmăneală. DovaI dă : ospătarii Nicolae Paris (ati
citit bine : Paris). Ion Badea și I
Iancu Vaniati aveau asupra lor
Io „diferență" intre valoarea bo
nurilor marcate și notele de pla I
tă încasate de cite 300 și 500 de
lei. Și ziua de muncă (si jecmăI neala) încă nu se încheiase. Fa
ceți socoteala cite zile sint intr-o I
săptămină. intr-o lună, intr-un
an și înmulțiți cu 300—500 lei...
Dar să-i lăsăm pe oamenii legii I
să facă — întru răsplată — cu
venita notă de plată.
Rubrică realizată de
I
Petre POPA
ți corespondenții „Scînteli*j

I

L

Această nouă rubrică a ziarului își propune să aducă la cunoștința
cititorilor, a comuniștilor numeroasele inițiative și fapte, care îmbogățesc
zilnic, prin valoarea lor, activitatea organizațiilor de partid, făcînd-o tot
mai eficientă în toate domeniile vieții noastre economice și sociale, in ca
drul ei vor fi, de asemenea, publicate note și atitudini critice asupra defi
ciențelor care ar putea diminua forța muncii de partid. Pe scurt, acesta este
scopul rubricii noastre. Invităm deci la o rodnică și vie colaborare pe citi
torii noștri, pe secretarii organizațiilor de bază și activiștii de partid.

de partid din județ a permis reali
zarea unui valoros schimb de expe
riență. atit prin comunicările și re
feratele prezentate, cît și prin dez
baterile care au avut loc. Ele au re
liefat experiența pozitivă acumulată
în județ de organele și organizațiile
de partid, au pus în evidentă posibi
litățile existente pentru promovarea
mai curajoasă a inițiativelor va
loroase în munca de partid. (I. D.
Kiss).

...Patru scrisori. Venind
de departe, după cum o arată și mărcile străine apli
cate pe plicuri. Patru scri
sori încredințate nouă de o
femeie in virstă, căreia ne
liniștea, durerea și speran
ța ii bîntuiau privirile, ii
răscoleau întreaga ființă.
Spune:
— Scrisori de la fiul
meu...
Atit. Nu acuză, nici nu
apără. Copiii — buni sau
răi — rămîn — pentru ori
ce mamă — copii.
Deschidem primul plic,
cu îngăduința ce ni s-a
dat, la îndemnul mut din
priviri. Parcurgem rînduri
asupra cărora ochiul mamei
a stăruit îndelung, poate
într-o încercare încăpățî
nată de a descifra mai mult
decit comunică cele cîteva
fraze:
„Dragă mamă,
Din partea fiului tău cel
mai mic, primește aceste
rînduri adresate cu dor
fierbinte în inimă, dragă
mamă. Sint departe acum
de tine dar simt dragostea
ta de mamă și-mi aduc
aminte mereu de vorbele
tale... Eu voi pleca mai de
parte și va fi bine... $i
acum, după ce ți-am adus
oarecare veselie in ini
mă..."
întrucît nu prea vedem
care ar fi motivul „veseliei
din inimă" — mai exact,
ce anume ar fi putut să
o aducă — să întrerupem
pentru o clipă lectura aici.
Să întrerupem pentru a

vedea cine-i „fiul cel mic",
cu dorul atît de „fierbin
te" ce răsucește cuiul în
roșit al nemingîierii in ini
ma mămei sale? Se nu
mește Vaier Uifelean, este
născut în urmă cu 30 de ani
în comuna Feldru. județul
Bistrița-Năsăud. Se califi
case în meseria de electri
cian în „industria de
acasă",, cum spun localni
cii, numind astfel cu mîndrie îndreptățită avîntul economic fără precedent și
al acestei zone geografice a
patriei. Drumul meseriei e
lung, se știe, nu-i străbați
dintr-o dată toate ascunzi
șurile. Vaier însă e grăbit,
nu-i dispus să aștepte și,
iată-1 solicitînd postul de...
șef al stației de transfor
mare din Sîngeorz-Băi.
Nu i s-a dat stația pe mină,
deoarece n-avea nici stu
diile necesare, nici vechi
mea corespunzătoare. Pe
scurt — nu îndeplinea con
dițiile legii. Proaspătul electrician face o criză de
orgoliu. își dă demisia și,
cu puțin timp în urmă, so
licită o călătorie peste gra
niță, „din motive de sănă
tate". I se îndeplinește do
rința, Vaier se decide să
se rupă de ai săi, iar acum
cultivă dragostea pentru
părinți prin misive purtate
de mărci poștale străine...
Fiecare doarme precum
își așterne, spune un pro
verb. Poate că Vaier și-a
aflat leacul pentru beteșu
gurile de care zicea că su
feră și atunci decizia lui ar
avea cît de cît o logică.

Iată însă cum reiese din
scrisorile lui că s-a „îngri
jit" de sănătate ■: la Paris,
la adresa știută, nu a fost
primit cu bucurie. Bate
străzile marelui oraș „cu
vitrine frumoase, dar eu
fără franci..." Prima noap
te o petrece in gară. A

duc bine, sînt într-un lagăr, el ca un tonomat uitat în
stau cu 16 inși într-o ca priză atunci cind i se des
meră..."
chideau ochii, cînd era în
Privim la patul părăsit demnat să ajungă și singur
din Feldru. Cu așternutu- la adevărul că nu există loc
rile strălucind de curățe unde curg rîuri de miere,
nie, mirosind a rufă proas iar pădurile sînt de turtă
păt spălată. Bătrîna încă dulce...
își mai așteaptă fiul rătăScrisorile în cauză —

să-și facă idei de a pleca multă ușurință că dincolo
din țară căci este greu să de imaginea colorată se
supraviețuiești in vest... Lu află realitatea. O realitate
mea occidentală nu-i așa cu care aventurierul din
cum credeți. Multi au plins Feldru. gata oricînd să re
și nu putini s-au întors din plice cu dispreț „ce știți
lagăr acasă Nu vă faceți voi" !, a dat piept de îndată
ginduri de a veni în vest ce a coborît din trenul ce-1
căci teroarea, groaza, jaful ducea în necunoscut. Că in
prezent altfel îi apare lu
mea din imaginația sa înfierbîntată o dovedește,
între altele, si felul în
care își incheie scrisorile :
„Salutări cunoscutilor și
dați-le la toti adresa să-mi
scrie,..". „Iar toți cei care
voiesc să-mi scrie să o
facă, căci eu aștept. Dați-le
adresa mea"...
Adresa lui? Un lagăr
sordid, pentru eșuații lu
mii. Loc de suferințe și
umilinți. unde singura ave
re este speranța că mai
rău decît atît nici că se
poate. Nevoia unui cuvînt
de acasă, așteptarea aces
tuia este mai mistuitoare
decît orice „Toți cei care
Voiesc să-mi scrie aă o
facă, căci eu aștept"...
Lungi trebuie să fie acum
sînt foarte răspindite. Nu zilele Si nopțile, orele si
caut să vă sperii, ci vă săptămînile acestui om —
..străin pe acest nămînt" 1
spun numai adevărul".
Și. mai departe :
Și cîte nu ar avea să-i
„Spuneți tuturor acelora spună lui Vaier Uifelean oa
care ar dori să plece să ră menii din Feldru. foștii săi
mână acasă căci nu-i atit de consăteni 1 Acești oameni
colorat in vest. Aici se mai pe care el îi îndeamnă
sting becurile cu pistoalele, într-una din scrisorile sale
deci aveți grijă ce faceți..." așezate sub semnul dispe
Ce ar mai fi de adăugat? rării și al dorului de casă:
Poate doar faptul că. dacă „Să aveți ambiția să mun
unii ar avea mai devreme ciți pămîntul străbunilor,
mintea cea de pe urmă... să fie si mai bine". Nu era
Ar distinge astfel cu mai nevoie de acest îndemn.

„Vestul nu-i atît de colorat
cum cred unii"

• Morbul dezrădăcinării își arată adevărata față • „Eu,
mamă, o duc bine, sînt într-un lagăr, stau cu 16 inși într-o
cameră“... • Cu valiza drept pernă, iar ca așternut - cîrpa
de șters picioarele
doua, doarme în parc. In a citor „străin și călător pe mai toate trimise dintr-un
treia, „în holul unui bloc, pămîntul acesta".
lagăr din Austria — pe care
cu valiza la cap și, drept
„Ce știți voii", replica mama sa ne-a îmbiat să le
așternut, cirpa de șters pe Vaier Ia sfatul și mirarea citim, ne arată și ce știe
picioare..." După o aseme oamenilor de bine din Fel el acum. Reținem din aces
nea experiență, caută să se dru, care-1 îndemnau să-și tea sfaturile date unei rude
aranjeze pe alte meleaguri, caute sănătatea aici, dacă apropiate :
de unde trimite iar o scri într-adevăr crede de cu
„Dragă Ștefane,
soare care ar trebui să-și viință, „că doar n-a rămas
„înveselească" mama : „Te țara fără doctori". „Ce știți
Te rog să spui tuturor
rog să crezi că îti spun voii", le întorcea el vorba fraților din adunarea din
adevărul: îmi este dor de disprețuitor, de parcă a- Feldru — Vaier Uifelean
tine, mamă, căci pe pă- junsese să dețină toată era adeptul unui cult reli
mîntul acesta sint străin știința și înțelepciunea lu gios, n.r. — să facă tot po
și călător... Eu, mamă, o mii. „Ce știți voi !“. repeta sibilul să nu lase tinerii

Oamenii din Feldru au
mari ambiții și năzuinți.
Ei, cu'mîinile lor. au ridi
cat cele 5 școli. 9 grădinițe,
căminele culturale și cine
matografele. nenumăratele
case cu etaj „mai frumoase
ca peste tot". Viata lor
curge liniștit, cu bucurii
statornice.
clădite prin
muncă, cu iubire pentru
glia țării. O iubire nemăsu
rată. cu rădăcini fără moar
te. Să nu uităm faptulsimbol, cunoscut în așeza
re, în care-i vorba despre
învățătorul Vasile Nașcu,
ce a bătut cu pasul, la sfîrSitul secolului trecut, dru
mul din Feldru pînă la Viena, pentru a denunța poli
tica de asuprire națională,
împărtășind cu demnitate
soarta aspră a memorandiștilor...
Oamenii din Feldru au
mari ambiții, iar năzuinți
și mai mari. La temelia acestei priviri în viitor stă
hotărîrea lor de oameni
ai acestui pămînt de a-și
clădi singuri viața așa cum
le este vrerea de stăpîni în
casa lor.
Ar avea multe să-i scrie
oamenii din Feldru fostului
lor consătean, atras de mi
rajul unei „lumi colorate"
și traversînd acum drama
tice dezamăgiri.
Dar ei nu se grăbesc să
pună mîna pe condei pen
tru că au destule de făcut
pentru viata lor de aici, de
acasă.
Iile TANASACHE
Gheorghe CRIȘAN
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Stimularea
creativității tehnice

PUTERNIC ÎNDEMN DE A PUNE
SI MAI BINE ÎN VALOARE REZERVELE
DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI AGRICOLE

Cadrele tehnice de concepție, in
ventatorii și inovatorii, ceilalți oa
meni ai muncii din industria jude
țului Iași și din institutele de cer
cetare și învățămint au reușit să
asimileze cu forțe proprii peste
6 450 piese de schimb diferite și
subansamble care pină nu de mult
se importau. Valoarea lor depășește
85 milioane lei valută. în curs de
asimilare mai sint alte 2 172 repere
în valoare de 13 609 000 lei valută.
Cu acestea, cit și cu piesele pentru
care incă urmează să se elaboreze
tehnologii noi de realizare s-au
deschis recent expoziții în diferite
întreprinderi, pentru stimularea
creativității tehnice. în fotografie :
Aspect de la expoziția întreprinde
rii de materiale de construcție.
Foto : L. Stratulat.

Județul Vrancea - locul I in întrecerea dintre organizațiile județene de partid
— Munca perseverentă, dorința
te și depășite. S-a asigurat în acest
Convorbire cu tovarășul Neculai CHIPÂILÂ, 4
continuă de autodepășire. de spo
fel întregul necesar de consum al
secretar
ol
Comitetului
județean
Vrancea
al
P.C.R.,
președintele
U.J.C.A.P.
rire a rodniciei pămintului au făcut
județului, precum și disponibilități
ca anul trecut să se obțină cea mai mare accent pe stabilirea judicioa neadmițind nici un rabat la calita
pentru industrializare și de livrare
către alte județe. în zootehnie, urbună producție agricolă. Drept să a sarcinilor de plan la nivelul
te. Păminturile Vrancei, aflate in
mărindu-se
în continuare conceitapreciere a acestor strădanii, orga .unităților agricole, al fermelor și
zona a doua de cultură, au cerut o
trarea și specializarea producției,
mai mare atenție și in ce privește
nizației județene de partid, și prin formațiilor de lucru, sarcini cunos
rezultatele au fost superioare aniea tuturor oamenilor muncii din cute și însușite apoi de fiecare lu
fertilizarea acestora, de unde și
lor trecuți, dar nu încă la nivelul
preocuparea de a fi transportate și
agricultura județului Vrancea. i crător in parte. Adunările generale
împrăștiate in cimp cantități spo
posibilităților de care dispunem.
s-a decernat Ordinul ..Meritul. agri din unitățile agricole au constituit
rite de îngrășăminte naturale. Tot
— Toamna, pe ansamblul județu
col" clasa. I. Ce anume a determi cadrul democratic de dezbatere
odată,
s-au
administrat
și
îngrășă

lui.
rezultatele la culturile de cimp
nat. in principal, rezultatele ob responsabilă, gospodărească a pla
minte chimice, accentul punindu-se
nurilor de producție, astfel ca ele
au fost bune. Totuși, unele unități
ținute ? ■
pe aplicarea lor fazială la unele
— Ocuparea unui loc de frunte să exprime cit mai bine posibilită
nu au realizat întreaga cantitate
culturi, concomitent cu executarea
în agricultură este rodul eforturilor țile materiale și umane ce se ce
de produse planificată. De ce l
prașilei mecanice.
— Este un‘fapt. real, deși anul
permanente de autodepășire. de ri reau puse în valoare. Propunerile și
— Nu numai la culturile de cimp. trecut am reușit să scoatem și ulti
dicare a calității muncii, a eficien sugestiile făcute cu acest prilej au
ței ei. Rezultate
mele cooperative
le obținute anul
din categoria ce
trecut sînt de
lor slab dezvolta
fapt o reflectare
• Producțiile planificate pe anul 1979 au fost depășite cu 35 200 tone porumb te. Dacă în unele
a creșterii capa
unități producțiile
boabe, 15 870 tone legume, 400 tone floarea-soarelui, 7 390 tone fructe.
cității organiza
de porumb, floa
țiilor noastre de
rea-soarelui
și
• în zootehnie s-a obținut, peste plan, o cantitate de 6 930 tone carne (in viu).
partid, a răspun
soia au fost mici,
derii lucrătorilor
aceasta se dațo• La fondul de stat s-au livrat peste prevederi 2 100 tone porumb, 3 300 tone rește în primul
din
agricultura
județului in în
rind slabei pre
legume, 373 tone floarea-soarelui, 1 730 tone fructe.
deplinirea sarci
ocupări
pentru
nilor trasate de
teh
• Plantațiile viticole au fost modernizate pe 2 121 ha și s-a extins mecanizarea respectarea
partidul nostru, de
nologiilor de lu
tovarășul Nicolae
cru si efectuarea
lucrărilor.
Ceaușescu. Cali
la timp a lucră
tatea muncii, rea
• Au fost redate in circuitul agricol 500 ha și s-au executat lucrări de afinare a rilor. carențelor
lizările obținute
organizarea
în
solului și de scarificare pe 4 600 ha.
sint legate ne
muncii, în res
mijlocit de acti
pectarea discipli
vitatea desfășu
nei și ordinii, de
rată de organizațiile de partid pen
ci si în podgoriile Vrancei s-au ficiente de care se fac vinovate or
fost Înscrise în programele de mun
obținut rezultate bune. Cum expli ganele colective de conducere ale
tru ridicarea conștiinței socialiste a că ale unităților, ale formațiilor de
acestor unități. în egală măsură
oamenilor muncii de pe ogoare, pen lucru respective. O atenție deose
cați aceste rezultate ?
— Acest sector, care ocupă 31 200
tru imprimarea spiritului de ordine bită am acordat învățămintului
sînt răspunzătoare de aceste neimha
de
vie,
am
putea
spune
că
a
pliniri și cadrele de partid și de
și disciplină, de responsabilitate in
agrozootehnic; cursurile organizate
muncă. In cadrul preocupărilor
constituit unul din punctele. cen
stat ale organelor județene reparti
cu șefii de echipe și cooperatorii
trale ale preocupărilor noastre.
zate pe aceste unități.
noastre am pus un accent deosebit
fruntași, cu mecanizatorii s-au axat,
Anul trecut, producția totală de
pe cunoașterea exactă a obiective
in principal, pe cunoașterea și în
La începutul acestui an au fost
struguri a fost de peste 186 000
lor muncii curente și de perspecti sușirea tehnologiilor pentru fiecare
analizate la nivelul județului, cu
tone, producție care an de an a cu participarea cadrelor de partid și
vă de către fiecare activist de
cultură in parte, a mașinilor și ce
noscut o creștere continuă. în vi a specialiștilor din unitățile agri
partid și de stat, dc către fiecare
lorlalte dotări tehnice, a modalită
ticultură. și in 1979 au fost conti
lucrător din agricultură, pentru a
ților de folosire cit mai bună a
cole. de la organele județene, rezul
nuate acțiunile de modernizare a
acționa in deplină cunoștință de
acestora. Totodată, sute de țărani
tatele obținute anul trecut în toate
plantațiilor existente și de înfiin sectoarele agriculturii, insistîndu-se
cooperatori, specialiști, in urma
cauză. De fapt, pregătirea politică
și cea profesională, de specialitate școlarizării, au primit certificate
țare a altora, de completare a go în mod deosebit asupra cauzelor
lurilor și de asigurare a materialu
au constituit laturile inseparabile pentru conducerea tractorului.
nerealizărilor și asupra măsurilor
ale unui proces unic, în scopul asi
— Se spune, pe bună dreptate, lui săditor viticol in cadrul jude
ce se impun pentru eliminarea
gurării cadrelor capabile să acțione că plinul hambarelor depinde si de țului. Suprafața mecanizabilă a acestora din activitatea viitoare. In
ze in spiritul exigențelor actuale
ceea ce semeni, de calitatea semin ajuns la peste 70 la sută din plan
stabilirea programului de muncă
tații. Ca urmare a unor noi investi pe acest an am pornit în primul
puse de partid in fața agriculturii.
țelor.
— Păminturile Vrancei sînt si
— Am eliminat treptat hibrizii tar ții și modernizări, a crescut consi
rind de la indicațiile formulate de
derabil și capacitatea de prelucra tovarășul Nicolae Ceaușescu la
tuate in zona a doua de cultură,
divi de porumb, iar la floarea-soafapt ce nu a constituit un prag im
relui am optat pentru, soiurile mai re a strugurilor, perioada de vinifiConsfătuirea de lucru de la C.C. al
care putîndu-se încheia în 18—20
posibil de trecut spre virful pira productive. Au fost create loturi
P.C.R. din februarie a.c., fiind homidei în întrecerea dintre județele semincere sau de hibridare pentru zile. Dar în viticultură s-ati mani
tăriți să punem și mai bine in va
țării. Care sint mijloacele prin toate culturile. în general, s-a reu festat și unele deficiențe, reflecta
loare rezervele mari de creștere a
care s-a acționat pentru obținerea șit ca necesarul de semințe al ju te, printre altele, în producțiile di
producției agricole, să obținem referite
ale
unitățilOf,
în
sțtuare^.
dețului să fie asigurat din produc
acestor rezultate ?
, zultate superioare, pentru ca si in
ția proprie. Calitatea semințelor Unora sub nivelul calităților pla
— Anul agricol începe, de fapt,
1980 să ne situăm pe un. loc de
nificate.
n-ar fi fost pusă in evidență dacă
cu prima zi. a. lunii ianuarie și se
frunte iii agricultura tării noastre.
Progrese s-au fabuț și în dez
nu ne preocupam de executarea
incheie cu ultima zi a lunii decem
voltarea legumicultorii și zooteh
lucrărilor de pregătire și de insăbrie. De felul in care este pregătit
Dan DRAGULESCU
niei. Anul trecut, în legumicultura,
mințare la timpul optim și in con
deoind in mare măsură și rezulta
corespondentul „Scînteii"
sarcinile
de plan au fost îndeplini
diții
agrotehnice
corespunzătoare,
tele. Nu intîmplător am pus un
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NICĂIERI SĂ NU LĂSĂM APA
SĂ BĂLTEASCĂ PE OGOARE!

In județul Botoșani se desfâșoarâ lucrări pentru evacuarea apelor care băltesc pe
ogoare. Pe terenurile cu furaje ale complexului zootehnic Trușești, eliminarea
apelor se face cu ajutorul motopompelor (fotografia de sus), iar la cooperativa,
agricolă Răchiți, cooperatorii sapă șanțuri de scurgere (fotografia din stingă)

apelor. în cazuri excepționale, după
cum ne spunea tovarășul Ioan Aflăcăilor, primarul comunei Trușești,
pentru inlăturarea băltirilor se folo
sesc și motopompele, iar la capătul
tarlaleloi' — tractoare cu pluguri pre
văzute cu un singur brăzdar efectuau
canale pentru colectarea apei. Desi
gur, șirul exemplelor pozitive ar pu
tea continua.

Albești, Trușești, Frumușica etc.),
unde temperatura solului fiind mai
ridicată există condiții ca insămintârile să înceapă mai devreme. (Silves
tri Ailenei).
★
Precipitațiile abundente căzute în
ultimele zile în județul BACĂU
au făcut ca pe multe din lanurile

CUM SE ACȚIONEAZĂ IN JUDEȚELE BOTOȘANI Șl BACAU
Trebuie arătat însă că indicațiile
date de biroul comitetului județean
de partid n-au fost aplicate cu ace
eași răspundere de toate consiliile
populare comunale și cadrele de con
ducere din cooperativele' agricole.
Astfel, in comuna Călărași, deși in
semnate. suprafețe de teren sînt su
puse băltirilor, numeroși săteni stă
teau chiar in fața primăriei parcă în
așteptarea unei dispoziții de a începe
lucrul în loc să se afle pe cimp. De
asemenea, m comunele Răuseni, Mihăileni și Răchiți, prea puține forțe
au fost mobilizate in vederea preve
nirii excesului de umiditate.
Comandamentul județean pentru
agricultură a stabilit să se urmăreas
că permanent starea fiecărei sole din
zona de sud a județului (îndeosebi
in consiliile unice agroindustriale

ocupate cu culturi de toamnă, ca si
din terenurile destinate insămîntărilor de primăvară să băltească ana.
Pentru a elimina excesul, de umidi
tate și a grăbi începerea lucrărilor
din actuala campanie, organele si or
ganizațiile de partid, organele agri
cole au inițiat ample acțiuni de eva.cuare a apei, la care participă un
mare număr de oameni ai muncii de
la sate. Specialiști ai direcției agri
cole. activiști de partid și de stat sint
prezenti în aceste zile pe ogoare, ală
turi de mecanizatori și cooperatori,
ajutînd organizațiile de . partid și
consiliile unice agroindustriale în
organizarea și desfășurarea lucrări
lor. La Blăgești, bunăoară, unde
apele revărsate ale piriului Dragova
au acoperit mari suprafețe cultivate

PE PLATFORMA SIDERURGICĂ GALAȚI:
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După ploile din ultimele zile

în județul BOTOȘANI, cantității
de apă rezultată din topirea zăpezii
i s-a adăugat și cea provenită din
ploile căzute in ultimele zile. în aces
te condiții, biroul comitetului jude
țean de partid a luat măsuri pentru
mobilizarea locuitorilor de la sate la
acțiuni de combatere a excesului de
umiditate a solului. Se apreciază că
prin aceste acțiuni înșămintările vor
putea fi declanșate cu 4—5 zile mai
devreme. Dealtfel, indicațiile date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitei de lucru efectuate in ziua
de 3 aprilie a.c. in județele Ilfov și
Ialomița și-au găsit concretizarea și
în localitățile botoșănene. intregul
activ de partid și de stat al județului
aflindu-se zi și noapte pe teren.
Concret, cum se acționează ? în co
munele Românești, Ungureni, Dersca,
Hudești, Coțușca. Viișoara. Pomîrla
ș.a. am intilnit mii de săteni care
șăpau șanțuri și rigole pe mii de me
tri lungime pentru scurgerea apelor.
Pină ieri au fost scoase de sub efec
tul băltirilor insemnate suprafețe ce
urmează a fi insămințate cu diferite
culturi in epoca I : 80 hectare pe tar
laua „Virlan-șes“ a C.A.P. Vorniceni.
110 hectare la C.A.P. Zlătunoaia și
Blindești, aproape 300 de hectare in
satele Cerchejeni și Gorbănești. De
altfel, după cum ne informa tovară
șul Constantin Grigoraș, inginer-șef
al consiliului agroindustrial Sulița, in
aceste zile s-a trecut și la decolmatarea canalelor pentru irigații, astfel ca
li acestea să servească la evacuarea

I

cu griu, peste 100 de cooperatori, ti
neri și virstnici, în frunte cu ingine
rul Ilie Vilsan, participă la săparea
unor șanțuri de scurgere. în prima
zi de lucru ei au reușit să. scoată de
sub ape circa 20 de ha de semănă
turi. Alături, la Buhuși. sute de oa
meni au evacuat apele de pe cele 100
ha de pășune inundate.
O activitate intensă se desfășoară
și in unitățile agricole de pe văile
Șiretului. Zeletinului. Berheciului și
Tazlăului. La Filipești. Onișcani si
Săucești. unde terenurile inundate
nu au pantă de scurgere, in sprijinul
cooperatorilor au venit mecanizatorii,
care cu motopompele au secat băl
țile de pe ogoare. Specialiștii urmă
resc ceas de ceas starea fiecărei por
țiuni de teren, pentru ca pe măsura
zvîntării acestora mecanizatorii, care
și-au adus mașinile la capătul tarla
lelor, să poată intra la lucru.
Sint și comune în care nu s-a în
treprins incă nimic pentru evacuarea
apei de pe ogoare. La Secueni. Pîncești și Horjești. zeci și zeci de hec
tare de pămint stau sub apă. Comi
tetele comunale de partid si condu
cerile unităților agricole respective
așteaptă ca. soarele să facă în săntămîni de zile ceea ce oamenii ar pu
tea realiza, prin forțele lor. in numai
cîteva ceasuri. Timpul destul de îna
intat nu admite să se aștepte cu bra
țele încrucișate intr-o asemenea si
tuație. (Gheorghe Baltă).

j
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CONSTRUCTORII SOLICITĂ URGENT
(si pe bună dreptate}

UTILAJELE DE LA FURNIZORI,
dar ar putea pune mai multă ordine in propria lor activitate
Revenim la scurt timp pe șantie
rul Combinatului siderurgic din Ga
lați cu intenția de a urmări, în pri
mul rînd, activitatea constructorilor.
Cu excepția
lucrărilor de la
furnalul nr. 6, la care construc
torii și-au realizat sarcinile va
lorice de plan, fără să recupereze
restanțele acumulate în cursul anului
trecut. Ia celelalte obiective situația
continuă să fie necorespunzătoare.
Cauzele ? Multiple, dintre care cel
mai greu atirnă in balanța nerealiză
rilor modul nesatisfâcător in care
sint livrate utilajele tehnologice.
Cu toate acestea, constructorii gălățeni puteau face mai mult, cu con
diția să aplice cu
consecvență și in
tegral . măsurile
stabilite în sco
pul
accelerării
ritmului de lucru
pe șantier. La la
minorul de semi
fabricate, de pil
dă, neinchiderea
la timp a halelor
a îngreunat con
siderabil activitatea desfășurată în
interiorul acestora, influențind ne
gativ și mersul lucrărilor. Dacă
mai adăugăm acestui neajuns și
aprovizionarea neritmică cu mate
riale a unor locuri de muncă sau
interesul uneori scăzut față de înde
plinirea programului de lucru stabilit
pentru o zi sau alta, se desprinde
limpede concluzia că pe șantier se
acționează incă sub posibilități. Ace
leași observații sint. valabile și in
privința lucrărilor-de la fabrica dc;
aglomerare nr. 3 sgu bateria nr. 7.
— Cunoaștem aceste neajunsuri —
ne-a spus tovarășul Ovidiu Velehovschi, director tehnic la între
prinderea
de construcții-montaje
siderurgice din Galați. Pentru li
chidarea lor am inițiat cu hotărire
noi măsuri, vizînd in primul rind
întărirea spiritului de răspunde
re la toate nivelurile și întronarea
unui climat exigent de ordine și dis
ciplină in muncă.
Rezultatele acestui mod ferm și
realist de abordare a propriilor lip
suri și neajunsuri n-au întirziat să
apară. în ultima perioadă, ritmul de
lucru de Ia oțelăria nr. 3 a crescut
simțitor. De asemenea, la furnal și
la fabrica de aglomerare s-au des
chis recent noi fronturi de lucru,
care oferă perspectiva evoluției in
ritm rapid a lucrărilor de la aceste
noi capacități.
Rămine totuși nerezolvată o pro
blemă. Este vorba de colaborarea cu
celelalte antreprize care partici
pă la realizarea unor lucrări. Nici
Trustul de instalații-montaje, nici
întreprinderea de montaje de in
stalații pentru automatizări din
București nu asigură efectivele ne
cesare, mobilizarea de forțe impusă
de fronturile de lucru ce le-au fost
puse la dispoziție. Nu e lipsit de in
teres să arătăm că, din acest motiv,
la laminorul de semifabricate stocul
de utilaje nemontate este de peste
200 milioane Iei. Cînd se vor hotărî
conducerile celor două unități să
pună ordine in activitatea desfășura
tă pe acest șantier ?
Dar marea problemă a noilor in
vestiții ce se ridică aici rămine asigu
rarea în timp util a utilajelor tehno
logice. Dacă unele dintre ele au în
ceput să sosească in ultimul timp,
livrarea altora se află mai departe
sub semnul incertitudinii. Pentru că.
și accentuăm acest lucru, conlucrarea
directă și activă care ar trebui să gu
verneze relațiile dintre factorii an
gajați în finalizarea noilor investiții
lasă mult de dorit. Mai ales datorită
furnizorilor de utilaje, aflați nu o
dată, ci cu o regularitate îngrijoră
toare. în „coada evenimentelor". Și
în ce moment ? Tocmai acum cind
fiecare zi trebuie folosită cit mai
bine pentru avansarea rapidă a lu
crărilor.
Fără a subaprecia necesitatea unei
maxime concentrări a întregului po
tențial uman și tehnic de care dispun
constructorii, trebuie să spunem că
reușita eforturilor pentru punerea in
funcțiune a noilor obiective de Ia
Galați este hotăritor condiționată de
răspunderea de care vor da dovadă
producătorii de utilaje. Nu este vorba
numai de lichidarea restanțelor apre-

ciabile ca volum, dar și de derularea
fiecărei livrări programate in strictă
concordantă cu ordinea de montaj.
Mai mult ca la orice altă investiție,
in cazul platformei siderurgice gălățene respectarea tehnologiilor și
ciclurilor de montaj este condiția cea
mai importantă pusă in fața con
structorilor. Ce consecințe are negli
jarea acestei condiții de către furni
zori ? Iată un singur exemplu : din
cauză că întreprinderea constructoare
de mașini din Bocșa n-a livrat decît
cu întirziere aparatul de încărcare,
lucrările pe verticală la furnalul nr.
6 nu au evoluat in ritmul in care era
prevăzut. Implicațiile nu se opresc

precizînd pentru fiecare dintre ele
obligațiile neonorate încă. Am primit
la redacție citeva răspunsuri pe mar
ginea acestui articol. Numai citeva,
deoarece unele întreprinderi nici nu
au făcut efortul de a-și face cunos
cute intențiile. Care este explicația
acestei discreții ? Ne adresăm din
nou organizațiilor de partid, condu
cerilor întreprinderilor mecanice de
utilaj minier și metalurgic din Baia
Mare, de ventilatoare, de mașini
grele și „Aversa" — toate din Bucu
rești, „Unio" din Satu Mare, de con
strucții de mașini din Reșița. Com
binatului de utilaj greu din Iași, cu
convingerea că vor da curs solicitării
ziarului specificînd limpede ce
acțiuni întreprind
acum pentru exe
cutarea și livra
rea urgentă a uti
lajelor.
— Deși ne-am
îndeplinit sarci
nile de plan pe
. trimestrul de curînd încheiat, nu
sintem deloc mulțumiți, ne-a spus
ing. Petru Cristescu, directorul gru
pului de șantiere furnale. Dincolo
de aceste rezultate, situația lucrării
devine pe zi ce trece tot mai se
rioasă.
Nu este nici o exagerare : activita
tea de pc șantierul combinatului •!derurgic este așezată acum sub sem
nul maximei urgențe. Pentru că
prin capacitățile care se construiesc
in prezent la Galați urmează să fie
pus in funcțiune, practic, un nou
cotobinat. îfnpreună cu cel existent,
acesta va trebui să atingă o produc
ție de 10 milioane tone oțel. Metal
necesar intr-o măsură considerabilă
unităților din industria construcțiilor
de mașini pentru a-și îndeplini sar
cinile sporite din viitor. Iată de ce,
furnizorii, fără excepție, trebuie să
fie primii interesați in punerea rapi
dă in funcțiune a noilor obiective.
Aceste considerente trebuie avu
te in vedere, în aceste momente, de
fiecare furnizor in parte. Cu atit mai
mult cu cit hotărirea constructorilor
de a recupera grabnic restanțele ac
tuale și de a finaliza rapid noile ca
pacități râmine condiționată de so
sirea în cel mai scurt timp a utila
jelor pe șantier.

ZECE MAUI ȘANTIERE DE INVESTIȚII
IN OBIECTIVm ANCHETUBB „SCÎNTEII"

Minerii de la Teliuc
și Gheiari au îndeplinit
planul cincinal
Minerii din Munții Poiana Ruscăi au consemnat un succes deose
bit : realizarea prevederilor planu
lui pe intregul cincinal. Pină la
sfirsitul anului. în exploatările mi
niere Teliuc și Gheiari. precum și
in uzina de preparare de la între
prinderea minieră Hunedoara se va
realiza o producție suplimentară în
valoare de peste 480 milioane lei.
Succesul minerilor din Teliuc și
Gheiari se datorează preocupării
lor pentru extinderea mecanizării,
creșterea randamentelor in abata
je. generalizarea tehnologiilor mo
derne și a inițiativelor muncito
rești. a metodelor înaintate de ex
tracție și prelucrare a minereului de
fier. (Sabin Cerbu).

aici. Tot din același motiv sint rămase
in urmă și lucrările de la hala de
turnare și patul de turnare. De ce ?
Pe amplasamentul acestora se află
macaraua necesară lucrărilor de mon
taj de la furnal, aflate după cum am
văzut in întirziere. încă un amănunt:
macaraua este închiriată, plătindu-se
pentru fiecare oră, indiferent dacă
lucrează sau stă. cite 2 000 lei. Citi
bani s-au pierdut, oare, pină acum ?
Nu știm dacă furnizorii restanțierl
sînt interesați de astfel de calcule.
Apare insă clar pentru oricine că la
această investiție este pregnantă deo
sebirea dintre stilul de muncă al con
structorilor și cel al furnizorilor. Pri
mii caută acum tot felul de mijloace
să-și creeze fronturi de lucru, să-și
organizeze activitatea in așa mod
incit, atunci cînd vor sosi utilajele,
să diminueze cit mai mult din intîrzierile actuale. Furnizorii în schimb
se mulțumesc ca la termenele stabi
lite să întocmească noi grafice, iar
in locul utilajelor așteptate să ofere
aceleași cunoscute promisiuni. Lista
unităților aflate in postura de restanțiere este destul de lungă: întreprin
derile bucureștene „23 August", „Tim
puri Noi“ și „Aversa", intreprinderile
„1 Mai" — Ploiești, de utilaj greu Cra
iova ș.a. într-un articol apărut in
„Scinteia" din 19 februarie a.c. am
enumerat o serie din aceste unități,

Cristian ANTONESCU
Dan PLAEȘU

CONTRASTE
Lista rămine deschisă
„Ploaie" de noutăți
în industria construc
țiilor de mașini. Gră
biți parcă de timpul
care trece neiertător,
măsurînd în curînd
încheierea unui nou
cincinal, harnicii fău
rari de mașini si uti
laje se întrec. în acest
început de an. în a-și
etala noutățile. Din
primele zile ale lui ’80
si pină în prezent, ei
au asimilat peste 130
de produse noi — ma-

șini. instalații, aparataj electronic si de
automatizare ș.a. Cite
va nume frumoase ale
noilor „născuti" : loco
motiva diesel de 1 500
CP. realizată de între
prinderea „23 August"
din Capitală în bună
colaborare cu alte unitățl constructoare de
mașini ; primul cen
tru de prelucrare ver
tical (realizat la „înfrățirea“-Oradea) care

utilizează 30 de scu
le, avînd 24 viteze de
lucru ; strungul para
lel cu comandă nu
merică dc conturare
(produs la Arad). Con
semnăm
cu
reală
bucurie asemenea fru
moase realizări, do
vezi ale hărniciei și
inventivității munci
torilor și inginerilor
constructori de mașini
și lăsăm lista deschisă
pentru noi vești. (V.
Sălăgean).

0 livadă care face doar umbră
Pomii fructiferi, spre
deosebire de arborii
ornamentali, nu se
plantează ca să țină
umbră pămintului. ci
să producă fructe. Și
totuși sint livezi care
fac doar umbră. Iată
una. Prin 1966 coope
rativa agricolă din
Satu Nou de Sus. ju
dețul Maramureș, a
plantat 60 hectare cu
meri din soiul „Deli
cios roșu", soi cunos
cut ca productiv, fruc
tele fiind calitativ su
perioare celor ale so
iurilor clasice cultiva
te pină atunci pe aceste meleaguri. Se

aștepta ca. în cîțiva
ani. întreaga investiție
să poată fi amortiza
tă prin producțiile
bune de fructe ce . ur
mau să se obțină in
livadă. N-a fost așa,
pentru că de aici nu
s-a livrat consumato
rilor nici un kilogram
de mere. De ce ? Din
simplul motiv că me
rii ‘nu rodesc. Ei au
crescut mari si zdra
veni. înfloresc din
belșug in fiecare pri
măvară. dar nu fac
fructe. Timp de mai
bine de 10 ani de cînd
livada ar fi trebuit să
intre pe rod. oamenii

continuă să aplice în
grășăminte.
execută
lucrări de întreținere
și trăiesc cu speranța
că se i va realiza pro
ducția pe care unii
specialiști o tot anun
ță. E bine să ai răb
dare. să nu te pripești
in decizii, mai ales cind
e vorba de a investiție,
insă in 10 ani se pu
tea găsi cauza infruc
tuoasei vegetații a acestei livezi si se pu
tea ajunge la o soluție
mai puțin păgubitoare
decît această nesfirșită așteptare. (Gheor
ghe Susa).

Șșșt! Nu treziți din somn macaralele
O plimbare la Ga
lați are farmecul ei,
chiar si în afara se
zonului estival. O pot
confirma
reprezen
tanții unității de pro
iectări din Timișoa
ra, pe numele ei în
treg C.C.S.I.T.M.R.T.U.,
ai întreprinderii de
construcții
metalice
Bocșa sau specialiștii
de la M.I.C.M. —
C.I.U.E.M.M.R. și Di
recției transporturi
navale
din
cadrul
M.T.Tc, pentru a nu-i
aminti decit ne cîțiva
dintre ei. vizitatori de
ultimă oră ai Galațiului. Este adevărat,
scopul înscris în dele
gațiile de serviciu a

fost rezolvarea situa
ției macaralelor tip
Bocșa de 16 tf. șapte
la număr, aflate — începind cu octombrie
1978 — în dotarea por
tului mineralier Ga
lați. port ce asigură aprovizionarea cu ma
terii prime a combi
natului siderurgic de
aici. Or. în ce situa
ție se află aceste ma
carale incit a determi
nat deplasarea atitor
persoane tocmai hăt,
pe frumoasele locuri
de la Dunăre ? Majo
ritatea macaralelor amintite mai mult stau
în reparații decit func
ționează, timpul în
care acestea s-au aflat

în remedieri depășind
11 700 ore, adică în jur
de un an și patru
luni...
Iar plimbările gălătene par să fi fost
tare plăcute, de vre
me ce in urma —
hai. să le zicem ! —
analizelor efectuate pe
marginea
problemei
macaralelor ce mai
mult stau decit func
ționează nu s-au sta
bilit soluții imediate
de inzdrăvenire a lor.
Poate se vor găsi la
primăvară sau la vară,
cind -j- nu-i așa ? —
farmecul orașului de
la Dunăre va spori
considerabil... deplasă
rile ? (Dan Plăeșu).
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Numai cine știe prețui cultura țării sale

este capabil să prețuiască și alte culturi
La un deceniu de la apariție. „Manuscriptum". revistă editată de
„Muzeul literaturii române", se poate mindri cu o activitate bogată,
de inalt profesionalism. Remarcabil instrument de informație istoricoliterară, revista împletește armonios acumularea cantitativă impresio
nantă cu selecția riguroasă a documentelor, alcătuind o contribuție
prestigioasă la dezvoltarea istoriei literare românești : în zeoe ani
de apariție, revista a publicat 7 600 pagini de documente referitoare la
scrisul românesc, de la cronicari pină la cei de azi, însoțindu-le de
studii competente, de ținută științifică.

— Stimate tovarășe Al. Oprea, o
revistă ca ..Manuscriptum". cu o
contribuție frecvent semnalată în
valorificarea originală a moștenirii
literare, urmează un anumit pro
aram cultural, ideologic. Care stul
punctele principale ale acestui proaram 1
— înainte de a mă referi la pro*
gramul revistei, aș observa că apari
ția ..Manuscriptum"-ului se leagă de
un anumit moment din dezvoltarea
culturii contemporane, caracterizat,
aș spune, printr-o reabilitare specta
culoasă a documentelor. N-avem decît
să ne gîndlm la atâtea colecții lansate
cu succes de editurile noastre, la
ponderea de care se bucură in pagi
nile publicațiilor literar-culturale co
municarea de texte inedite. Un fe
nomen care-și are semnificația sa.
lesne de detectat, dacă ținem seama
că interesul lată de documente tăl
măcește in chip direct pasiunea pro
movării adevărului istoric. în depli
nătatea lui. Să ne amintim că. nu o
dată, secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a de
finit drept* lege fundamentală a ac
tivității cercetătorului exprimarea adevărului obiectiv, dincolo de orice
considerente de conjunctură.
Revista ..Manuscriptum". propunîndu-și să contribuie la întregirea pa
trimoniului literar national prin
scoaterea Ia iveală a textelor rămase
necunoscute, țintește, in același timp,
la umplerea unor lacune ale istorio
grafiei literare, în așa fel incit să se
poată reconstitui, cu deplină veridi
citate, drumul parcurs de literatura
română. Valorificarea fondurilor do
cumentare incumbă desigur sarcini
mai mari decit simpla înregistrare
arhivistică, fiind vorba. în ultimă in
stanță. de relevarea modului în care,
de-a lungul unei istorii zbuciumate,
geniul creator al poporului s-a în
trupat în opere reprezentative.
— Muzeul literaturii este, știm cu
toții, un muzeu viu. dinamic, care
se plasează în actualitatea culturii
noastre socialiste. Dar revista ..Ma
nuscriptum" ? Prin ce se recomandă

Constatăm, în ultimele
stagiuni, preocuparea —
devenită fapt curent — de
a asigura accesul pe sce
nă, la cît mai puțin timp
după uscarea cernelii pe
hîrtia cu portative, a tot
ceea ce constituie o încer
care componistică valoroa
să. originală, cu șanse de
receptare entuziastă din
partea publicului. Stagiu
nea. cel puțin în forma sa
bucureșteană, arată tot
mai mult ca un organism
judicios planificat, cintărit
in trebuințele și obligativi
tățile sale. Se programează
toate generațiile. propor
țional cu calitatea și canti
tatea muncii depuse, toate
stilurile. Primatul calității
a devenit un consens.
Paralel, gustul public s-a
format, preferințele sint
mai suple. în aceeași mă
sură iși găsește astăzi au
ditoriu adecvat și muzica
, maestrului, și muzica tinărului la început de drum :
publicul știe să deosebeas
că calitatea, sinceritatea, la
fiecare vîrstă eomponisticăDacă decupăm oricare
lună a stagiunii în. curs,
ea conține toată informația
capabilă a susține afirma
țiile de mai sus. Sint trei
forme curente de concerte
între care organizatorii pot
Opta pentru a tine pasul
cu pulsul componisticii ro
mânești active — portrete
le rezervate unor persona
lități notorii, concertele pa
noramice, in care se par
curge un itinerar verti
cal, de așa manieră incit să
fie reunite pe același afiș
nume caracteristice mai

eo. in mod deosebit, publicului lard,
educației culturale, patriotice ?
— Ceea ce ne-a apărut important
în activitatea noastră n-a fost, pur
și simplu, descoperirea de documente
cit mijloacele prin care acestea pu
teau fi introduse în circuitul culturii
de azi. Mărturisim că. la început, ne
gindeam să realizăm o publicație adresată în exclusivitate specialiștilor.

ca și. să spunem, imaginea steagului
purtat glorios de voievozii noștri pe
cîmpurile de bătaie...
— In ce măsură recunoașteți în
monografiile. sintezele, lucrările
fundamentale publicate de diverse
edituri materialul inedit dat la
iveală prin intermediul revistei
„Manuscriptum" in cei zece ani de
apariție ?
— în edițiile critice, de referință,
întilnim menționările de rigoare.
Problema nu se limitează insă, desi
gur. la capitolul inserării bibliografi
ce. ci vizează valorificarea mai amplă
în plan științific, Sub acest unghi,
întrebarea d-voastră scoate la ivea
lă un aspect deficitar. Explicația
o văd în faptul că in paginile reviste
lor noastre literare si culturale se

Convorbire cu Al. OPREA,
directorul Muzeului literaturii române
Am înțeles însă cît de artificiale sînt.
în anii noștri, barierele preconizate
intre diferitele categorii de cititori.
Căci. în ’ definitiv, datele noi dezvă
luite în legătură cu viata si creația
marilor noștri scriitori interesează —
chiar dacă sub raporturi diferențiate
— pe toți cei ce iubesc literatura
română. Asta nu vrea să însemne o
coborire. în vreun fel. a criteriilor
științifice, ci aplicarea lor intr-un
context ideatic mai amplu, corespun
zător orizonturilor vaste ale umanis
mului contemporan.
Pornind de la astfel de conside
rente am încercat să imprimăm „Manuscriptum“-ului un spirit mai viu
publicistic, polemizînd cu imaginea
unora despre caracterul inevitabil
„prăfuit" al culegerilor de documente.
De unde diversificarea rubricilor, in
serarea unei iconografii sugestive etc.
Este inutil să mai subliniem că nu
urmărim doar ca revista să „arate"
mai bine, ci să punem In valoare,
printr-o prezentare adecvată, vestigii
le inestimabile ale scrisului româ
nesc. Propriu-zis. in tot ce facem noi
este implicat caracterul formativeducativ. Am mai declarat cu alt
prilej că înfățișarea manuscrisului
unei capodopere-sinteză a gindirii si
sensibilității naționale — cu întreg
laboratorul său de prefaceri si tra
valiul chinuitor asupra cuvîntului —
poate produce același șoc emotional

tuturor vîrstelor creatoare,
și concertele „de genera
ție", dedicate in special ce
lor mai tineri. Ultimele
două forme .de concert, întîlnite recent în sălile bucureștene. ne-au atras atenția și ne-au făcut să ne
oprim asupră-le.
Un concert panoramic a
programat Radioteleviziu-

poartă încă, intr-o mică măsură, dis
cuții pe marginea textelor inedite
tipărite in „Manuscriptum" si care,
acumulate de-a lungul anilor, pot
confirma, nuanța sau chiar corecta
opiniile statornicite asupra vieții și
operei scriitorilor. Dar poate că cei
zece ani nu sint suficienți pentru a
oferi o perspectiyă corespunzătoare.
— Puteți cita citeva dintre docu
mentele revelatoare apărute în
..Manuscriptum" ?
— îmi vine greu șă fac o selecție,
Mă voi opri asupra unui singur
exemplu și pentru că a avut ecouri
peste hotare : documentele legate de
biografia lui Panait Istrati. care de
monstrau cît de neîntemeiate fusese
ră acuzele aduse ultimilor săi ani de
viață — faptul că ar fi fost „cumpă
rat" de burghezie, devenind om al
Siguranței, (Henri Barbusse îl numise
„Haiduc al Siguranței"). Or. noi am
publicat pagini din dosarul său de la
Siguranță care atestau indubitabil
că, in pofida unor erori săvirsite de
scriitor, acesta a continuat să repre
zinte pentru oficialitățile burgheze
un dușman periculos, fiind suprave
gheat nemilos pină in clipa mortii.
Buletinul Asociației „Les Amis de
Panait Istrati" are meritul de a fi
atras atenția, în Franța, asuora aces
tor documente. reproducîn<Ju-le. Astfel încit. in „L’Humanite" (21 aprilie

iodică a cîntării românești
se sublimează, sub influ
ența reciprocă a celor pa
tru instrumente: o mină de
maestru unește aporturile
^individuale, dindu-le co
erenta. unitatea de voință
a marelui opus. Altfel tra
tat. ciutul este protagonist
și in cele Cinci pțieine (de
toamnă) de Theodor Grigo-

PRIMA TUL
CALITĂȚII
nea. Cum s-a remarcat de
la bun început, și a fost
observat și în cadrul dez
baterii ce a avut loc. a fost
un concert plasat sub sem
nul tinereții, adică al vioi
ciunii creatoare, al sponta
neității. chiar dacă lista
numelor de pe afiș se des
chidea cu,. în curînd, octo
genarul Zeno Vancea .Ală
turi de acest maestru al
muzicii românești — Theo
dor Grigoriu, Myriam Mar
be și Adrian
Iorgulescu.
Cvartetul de coarde nr 7
de Zeno Vancea este una
dintre acele lucrări ce de
vin tipice chiar de la prima lor audiție pentru creatia autorului. pentru stilul
din care emană. Este o aleasă reușită această muzi
că în care sinuozitate;» me-

riu, pe versuri de Vero
nica Porumbacu. Aici, ima
ginea anterioara compozi
ției efective starea lirică
pe care o încearcă compo
zitorul rămin să infuzeze
muzica și după transforma
rea ei in act sonor, sâ-i
dea acea vibrație particu
lară a muzicii ieșite din
adincă emoție. Tot in aria
cantabilității.
Concertul
pentru clavecin si opt in
strumentiști de Myriam
Marbe este o succesiune de
momente în care gindirea
atmosferei generale, a sen
sului ascuns, dar învălui
tor, colorează o scriitură
fermă, de deosebită Inven
tivitate. Această conver
gență intre lucrul de amănunt și sesizarea îmaginii
de ansamblu face din acest

MANUALUL ȘCOLAR
(Urmare din pag. I)

derne. Astfel de manuale, e adevărat,
nu reprezintă o noutate in literatura
școlară mondială. De exemplu, in
Timba română a fost tradus de curînd
manualul de geometrie pentru clasele
VI-VIII din U.R.S.S., Întocmit de un
colectiv condus de acad. A.N. Kolmo
gorov. după același sistem. Și totuși,
manualele de geometrie au dat naș
tere la discuții contradictorii, care
au avut loc la diverse consfătuiri din
țară și la Congresul Educației și învățămintulul. „Adversarii" cei mai
hotărițl ai noilor concepții s-au arătat
părinții, care nu mai pot ajuta ne
copiii lor la lecții din, cauză că matematicile învățate de ei la școală
diferă de matematicile actuale. Mai
multi profesori au protestat împotriva
faptului că manualele conțin prea
multă materie, 'finind seama că ei
au experimentat aceste manuale cu
elevii, trebuie să le dăm dreptate.
Ar fi bine dacă s-ar proceda la o
reducere rațională a materiei și la
o simplificare a expunerii, fără ca
metodele folosite și concepția de pre
dare să se abată de la spiritul ma
tematicilor contemporane. Școala

teatre
• Teatrul Național (sala mică) :
Examenul — 18,30: 20. (sala Ate
lier) : Trei pe o bancă — 19.
• Filarmonica
„George Enescu"
(sala mică) : Ciclul „Portrete ca
merale". Ludovic Feldman — 19.30.
• Opera Română : Freischlltz —
19.
• Teatrul de operetă : Contesa
Maritza — 19.80.

trebuie să se ocupe. în afară de cu
noștințele de specialitate, și de cul
tura generală a absolvenților ei.
Geometria, una din cele mai vechi
ramuri ale științei, care in curînd
intră în al patrulea mileniu de exis
tență, a trecut prin multe etape pină
să ajungă la faza de astăzi. Nu putern
admite ca elevii noștri să lasă din
școală cu o idee învechită despre
geometrie.
Discuțiile care au avut loc în legă
tură cu aceste manuale au fost in
structive. Ele au arătat unele lacune
in pregătirea profesorilor In facultate.
De acoea. integrarea învățămîntului
superior matematic cu producția și
cercetarea impune ca la facultățile
de matematică să fie pregătiți nu
numai buni cercetători, ci și buni
profesori. Din acest punct de vedere
însă, învățămîntul universitar este
deficitar. Cursurilor de metodica
predării matematicii, fundamentele
matematicii, istoria matematicii, prac
tica pedagogică etc., menite să con
tribuie la formarea unor profesori de
liceu bine pregătiți, nu li se dă im
portanța cuvenită.
După aceeași carte învață și elevii
foarte buni și cei mai puțin dotați.
De aceea, cartea trebuie să fie foiosi-

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala Schitu Măgureanu):
Gin-Rummy — 19,30, (sala Grădi
na Icoanei) : Cum se numeau eei
patru Beatles 7 — 19.30.
• Teatrul Mic : Evul mediu in*
timpiator — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic ; Copiii tui
Kennedy — 20.
• Teatrul „Nottara" (sala
Maghero) : Cinci romane de amor —
19.30. (sala Studio) : Elegie pen
tru Hesperara — 19.
• Teatrul Giulești (sala
Majes
tic) : Haina cu două fețe — 19.30,

concert o piesă de autori
tate. Iar cu Patru inscrip
ții sonore de Adrian lorgulescu intrăm pe terito
riul componisticii (și ca
lendaristic) tinere. Tensiu
nea și jocul, elemente con
tradictorii, se îmbină aici
firesc.
Tot o lucrare pianistică
de Adrian Iorgulescu a fi
gurat și pe afișul concertu
lui organizat de Filarmo
nica „George Enescu" și
Uniunea compozitorilor, cu
lucrări de opt autori, prin
tre care regretatul Tudor
Dumitrescu, apoi, dintre
cei care nu au depășit incâ
virsta de 80 de ani: A. lorgulescu. Violeta DinescuLucaci. Adrian Pop. Mihaela Gavrilă. Șerban Nichifor. Cristian Brâncuși, Mar
cel Spinei. Aici, poate mai
degrabă decit să reliefăm
spontaneitatea eficientă a
muzicii lui Șerban Nichifor
să observăm că generația
portretizată, situată între
terminarea studiilor de con
servator și consacrarea con
vingătoare în viața de con-cert, pășește pe propriile-r
picioare și va putea sâ-și
ocupe locul in succesiunea
necesară a vîrstelor. cu alte
cuvinte, să fie și ea o ade
vărată verigă a școlii ro
mânești de compoziție.
Sondată vertical sau ori
zontal, diacronic sau sin
cronic. componistica noas
tră este capabilă să ofere
Pricind lucrări de vibrație
și de nemijlocită comuni
care cu publicul.
Costln CAZABAN

nevois : cel’ al Teatrului
„Nottara" cu fascinantul
poem dramatic al lui Fănuș Neagu. „Scoica de
lemn", spectacol care reu
șește să ne dezvăluie o
lume miraculoasă, și totuși
atît de reală, dornică de
fericire. Și la limbajul în
cărcat de metafore al pie
sei lui Fănuș Neagu pu-

un reușit spectacol al fes
tivalului. Trebuie să-i re
proșăm teatrului din Bra
șov că nu s-a străduit să
ne aducă din dramaturgia
străină o piesă mai sem
nificativă, de un nivel ar
tistic mai inalt. în fine, nu
trebuie să credem că tea
trul politic se manifestă
in exclusivitate prin meta-

APLAUZE
PENTRU
SPECTACOLUL
DE IDEI
însemnări de la Festivalul teatrului
contemporan de la Brașov
de Teodor MAZILU

Scenă din spectacolul „Muntele", de D. R. Popescu,
in interpretarea Teatrului dramatic din Brașov

blicul s-a dovedit receptiv,
a ascultat cu atentie „isto
ria" celor două vise care,
cind se despart, cind se
contopesc. Teatrul de idei,
teatrul-metaforă.
teatrulparabolă cer o mare forță
regizorului. Dacă regizorul
nu știe să le insufle viată
— ideile au si ele viata
lor ! — dacă nu se înțelege
acest
lucru
important,
spectatorii nu mai parti
cipă. totul se prăvălește în
pustiul i indiferentei. Eugen
Mercus ■ a izbutit dificila
perfotniantă de a ne dez
vălui „viata secretă" a
ideilor și ne-a dăruit cu
„Soldatul necunoscut si so
ția lui" de Peter Ustinov

foră. prin parabolă. Nu. Și
in teatrul clasic, realist —
care respectă toate legile
genului, care nu rivnește
să inoveze mijloacele de
expresie — „teatrul poli
tic" își poate transmite
mesajul.
în ceea ce privește co
media românească contem
porană. Festivalul de la
Brașov a fost mai zgîrcit
cu noi ; s-a rîs puțin în
hohote si. de multe ori.
fără nici o justificare mo
rală' si estetică : cum însă
risui nu e un lux. ci o ne
cesitate. omul ride și de
ceea ce are la indemînă.
Doar Teatrul Tineretului
din Piatra Neamț și admi-

rabilii săi actori ne-au
mai descrețit frunțile cu
piesa lui Tudor Popescu.
„Cuibul". Desigur, ne inte
resează cum o mai duc bi
rocrații din alte părți ale
lumii, dar. ca să zic așa.
ne interesează mai mult
„birocrații noștri". Tudor
Popescu are toate șansele
să devină un comediograf
de prim rang. Comediile
lui au o incontestabilă
gravitate si au venit la
timp, cind lumea începuse
să se cam plictisească de
comediile în care asa-numita critică socială nu este
decit o amabilă amfitrioa
nă a tot felul de banalități
și vulgarități. Tudor Popescu a adus și o inconde
testabilă experientă
viată : el nu inventează
lipsuri, ci le demască pe
cele reale, Comedia trebuie
neapărat, obligatoriu să fie
realistă, altfel n-are nici un
haz. De ce ne-am indigna
de păcate care nu există
decît în imaginația drama
turgului ? Numai ceea ce e
real, palpabil, imediat stîrneste minia noastră. Dacă
păcatele altora nu ne ame
nință existenta, putem să
spunem și noi. ca Socrate.
„în lipsa mea pot să fiu și
emorit".
Deși la această ediție
n-au participat toți regizo
rii tineri de prim rang (Aureliu Manea. Mircea Marin.
Ion Ieremia. Al, Colpaci,
Dan Micu, Alexa Visarion. Cătălina Buzoianu.
Mircea Cornișteanu), cei
prezenti cu spectacole —
care bineînțeles fac parte
din aceeași categorie —
Cristian
Hadji-Culea? și
Alexandru Tocilescu ne-au
întărit încă o dată convin
gerea că școala noastră de
regie se află în mîini bune.
Organizatorii festivalului
ar trebui în viitor să se
preocupe nu numai de se
lectarea celor mai repre
zentative spectacole, ci să
încerce să stimuleze , dra
maturgia contemporană în
așa fel incit temele majore
ale realității noastre socia
liste să fie mai pregnant
dezvăluite publicului prin
intermediul unor personaje
inspirate din viața munci
torilor. a țăranilor, a între
gii diversități a colectivi
tății noastre umane.
La colocviul festivalului
s-a discutat o temă foarte
importantă, cea a reperto
riului. problemele artistice
si ideologice legate de alcă
tuirea unui repertoriu care
să cîștige interesul specta
torilor. datoria teatrelor de
a scurta viata pieselor lip
site de semnificații și de a
o prelungi pe cea a piese
lor care au ceva de spus
oamenilor.
La festival s-au decer
nat numeroase distincții ;
s-ar mai fi putut acorda și
altele. în orice caz eu as fi
răsplătit cu un mare pre
miu si publicul, atit de se
rios și de receptiv.

C. STANESCU

/

toare pentru toți. Ea trebuie să con
țină material suficient, sub forma
unor capitole obligatorii, pentru ca
elementele foarte bune, în orice colț
de tară s-ar găsi, să se poată dez
volta nestingherit. Spiritul democra
tic. specific invâțămintului nostru, ne
cere ca pe lingă faptul — generali
zat astăzi — ca toți elevii, fără nici
o excepție, să aibă manuale pe
pupitru din primele zile aie noului
an școlar, fiecare elev să posede,
prin chiar acest fapt, un manual de
calitate, care să-i asigure inclusiv
activitatea independentă de pregăti
re. Autoritatea științifico-didacticâ a
cărților de școală trebuie să atingă
asemenea cote incit să facă inutile
'încercările de a diferenția elevii in
raport de accesul lor la informația
științifică. Unul din corectivele ..in
dustriei meditațiilor" se identifică,
deci. în elaborarea și utilizarea ma
nualelor de înaltă calitate.
Copiii noștri și profesorii care i-au
pregătit ne-au făcut bucuria ca la
Olimpiada internațională de matema
tică din anul 1978 să cucerească locul
intii și Ia olimpiada din 1979 locul al
doilea, situind țara noastră înaintea
altora cu o veche tradiție culturală.
Avem datoria să ne ocupăm în conti
nuare de acești copii excepționali,
punindu-le la dispoziție cărți în care
să găsească tot ce le trebuie pentru
desăvîrșirea calităților lor.

(sala Giulești) : Dragoste pericu
loasă — 19.30.
• Teatrul ..Ion Vasllescu" : Sici
liana — 19.30.
• Ansamblul
artistic „Rapsodia
română" (sala Studio): Melodii de
neuitat — 1»,
(sala
clubului
I.C.T B.) : Pe un picior de plai —■
18.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufi
ța cu trei iezi — 10, Nota zero la
purtare — 17.
• Teatrul
„Țăndărică" :
Frații
Criș - io.
Circul București :
Spectacolul
Îircului
Mare din Moscova —
19,30.

1978), Claude Prevost a putut insera
un frumos articol în care, mentionind
investigațiile din România, cerea să
se repare injustiția făcută, de atita
amar de vreme, memoriei lui Panalt
Istra ti.
— S-a discutat mult în ultimul
an despre afirmarea mai pregnantă
a valorilor culturii românești,
despre motivele de creștere a în
crederii și prețuirii acestor valori.
Muzeul dumneavoastră a organizat
chiar dezbateri asupra acestor pro
bleme. Ce rol revine criticii si isto
riei literare in stimularea respec
tului și prețuirii publice a valorilor
culturii naționale ?
— Nu pot sâ nu amintesc că aceas
tă afirmare tot mai pregnantă a va
lorilor culturii românești se leagă în
chip direct de clarificările esențiale
aduse in anii noștri de documentele
programatice aie partidului, privind
rolul națiunii în epoca actuală, pre
cum și modul în care construirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate reclamă valorificarea celor
mai înaintate tradiții ale trecutului.
Asta nu presupune, desigur, că în
domeniul criticii și istoriei literare
nu ar mai exista probleme care-și
așteaptă completa elucidare. Aș ob
serva astfel că e nevoie să înțelegem
cu mai mult curaj originalitatea pro
ceselor survenite în spațiul spiritual
complex al culturii noastre. Nu
ne-am desprins încă total de obi
ceiul de a judeca ceea ce s-a întimplat la noi prin prisma a ceea ce s-a
petrecut in alte culturi. Nu de pro
movarea unui punct de vedere izo
laționist este vorba, ci de folosirea
unui comparatism evoluat, capabil
să respingă ideea „primatului", adică
a dictatului unei
culturi asupra
alteia. între culturile diferitelor po
poare neputînd exista raporturi de
subordonare, ci numai — cum arăta
Lucian Blaga încă in 1923 — „echi
valente", în sensul că fiecare cul
tură se cere a fi apreciată în lumina
logicii și a normelor sale specifice,
intrinseci. Numai cine știe prețui
cultura tării sale este capabil să orețuiască cu adevărat și alte culturi.
Critica și istoria noastră literară mai
au încă multe de făcut pentru a pune
în evidență, plenar, trăsăturile carac
teristice ale personalității literaturii
române.
— Ce ne vor oferi următoarele
numere ale revistei ?
— Dacă numărul din trimestru! acesta este consacrat în mare măsură
textelor inedite din tezaurul caiete
lor eminesciene, numerele doi șl
patru vor întimpina centenarele Arghezi și Sadoveanu. după cum cel
estival (trei) va investiga capitolul
(atît de bogat) al relațiilor dintre li
teratură și istoria națională. Care
vor fi anume documentele? Nu do
resc să le răpesc de pe acum far
mecul ineditului, divulgindu-le. Mă
mulțumesc doar să afirm că acestea,
adăugate celorlalte, acumulate în cei
zece ani de existență ai revistei, vor
oferi cercetătorilor noi puncte de
reper în aventura, niciodată termi
nată. a descifrării taineloy si semni
ficațiilor multiple ale valorilor scri
sului românesc.

Demn de remarcat la
Festivalul teatrului con
temporan de la Brașov din
această ediție a fost. în
primul rînd. imensa afluență de public — si.
ceea ce e și mai îmbucu
rător — a celui tînăr ; cine
reușea să obțină un bilet
se simțea un privilegiat al
sortii. Teatrul — una din
cele mai vechi si mai no
bile arte, atit de apropiată
conștiinței si sensibilității
umane ; puterea de a ju
deca faptele noastre si ale
altora, puterea de a ne bu
cura de anotimpurile, lumi
nile și cintecele existentei
cunosc, la noi în tară, o
dezvoltare fără precedent.
Gradul de democrație, ci
vilizație se apreciază si
după starea în care se află
mișcarea teatrală. Eficacita
tea unei manifestări artis
tice se apreciază și după
prejudecățile Pe care le
spulberă : și din acest
punct de vedere, organiza
torii festivalului au moti
ve să fie mulțumiți. Cel
puțin
două
prejudecăți
și-au trăit la acest festival
ultimele zile. S-a spulbe
rat prejudecata care cir
cula destul de insistent, ca
o muscă in zilele de vară,
potrivit căreia tinerii noș
tri n-ar fi amatori decit de
muzică de jaz. fotbal si
ceaiuri dansante. La Bra
șov. nu numai că tinerii
au luat cu asalt sala de
spectacol — uneori chiar
cu prea multă energie,
specifică vîrstei — dar au
și dovedit discernămînt ar
tistic, aplaudînd, în primul
rînd. piesele de valoare. în
cărcate de un înalt mesaj
umanist. A doua prejude
cată spulberată : se acredi
tase ideea că "publicul nos
tru nu e amator decît de
piese ușoare, care dezbat
problema
animozităților
dintre vecinii de bloc sau
vechile contradicții dintre
soacră și noră, că refuză
piesele de idei, că metafora și parabola îi aduc
Incontestabil,
coșmaruri.
spectacolul cu cel mai mare
succes de public, aplaudat
minute în șir, a fost cel
prezentat
de admirabila
trupă a Teatrului Mic. cu
piesa profund politică, pe
deplin angajată a lui Ro
mulus Guga, „Evul mediu
întîmplător" — meditație
gravă pe tema păcii si a
războiului, un poem închi
nat dreptului omului la fe
ricire si libertate, un pro
test nobil, plin de minte si
de dispreț împotriva inchi
ziției și a tuturor formelor
de exploatare și umilire a
omului. Soectacolului-eveniment al Teatrului Mic cu
„Evul mediu intimplățor"
i s-au adăugat : comedia
„Haina cu două fete", a
dramaturgului bulgar Sta
nislav Stratiev. unde Ale
xandru Tocilescu. în spec
tacolul Teatrului „Giulești",
a dat textului un plus de
strălucire și gravitate de
y care textul avea absolută

Lumea evocată de D.R.
Popescu in nuvela și, acum,
filmul „Duios Anastasia tre
cea". este cea a unui sat olte
nesc de pe malul Dunării.
Starea morală surprinsă în
carte este rodul șocurilor is
toriei recente, al timpului ip
care se desfășoară întimplă
rile : un timp ce „a ieșit din
titini", un timp al horei de
duminică brusc întrerupte de
declanșarea celei de-a doua
conflagrații mondiale; o vre
me cind bărbații erau pe
front și la vatră rămăseseră doar bătrînii. femeile și
copiii ori dezertorii, cind în
scoală se instalaseră ocupanții germani, care, in aștepta
rea sfirșitului războiului sau
vieții. îngrosau punga crișmarului și care, temindu-se
de „riul. ramul" ce nu erau
ale lor. de atacurile partiza
nilor sîrbi ce treceau noap
tea Dunărea si de sabotajele,
românilor ascunși în Semenic instauraseră un climat
general de frică si teroare,
regimuri de muncă forțată.
de pedepse cumplite, cu va
loare exemplară.
O asemenea pedeapsă, re
ală și simbolică totodată,
este aplicată și Sîrbului.
partizan anonim. împușcat
in ascunzătoarea-i de rănit.
Trupul lui. tirit de cai. insingerat este expus in mij
locul satului, sub interdicția
drastică de a fi ingropat con
form tradiției. O tinără învă
țătoare. Anastasia. înfruntă
interdicția si. singură, în
groapă eroul. O temă a fil
mului, ca șl a nuvelei, de re
zonanță antică, este astfel
dezvăluită : respectul morții,
izvorît dintr-o concepție adinc înrădăcinată în mentali
tatea tradițională a colectivi
tății. formă a unei străvechi
civilizații spirituale ce și-a
constituit valori proprii, du
rabile. fixe. „Cine nu dă doi
bani pe moarte, nu dă nici
un ban pe viată" — este replica-cheie ce conține în ea
o intreagă filozofie a nedez
mințitului bun simt popular
bazat pe un sistem de valori
străvechi ce se văd amenin
țate în însăși esența lor de
„legile" sfidătoare, inumane
ale războiului. Renunțarea la
datoria față de cei muriți echivalează — în concepția aeestor oameni ce păstrează

cinema
• Duios Anastasia trecea : SCA
LA — 9.15; 11,15: 13.15:
15.30:
17.45; 20. VICTORIA — I): 11.15;
13,30: 15.45: it: 20. GRIVIȚA
11.30! 13.30: 15,30: 17.45 ; 20.
• Castele de gheață : SALA PA
LATULUI — 17,15: 20.
• Mesaj din spațiu : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15: 13,30; 15.45: 10: 20,
BUCUREȘTI - 9.15: 1115: 13.30:

neaiterate tradiții
formă gravă, iremediabilă
de trădare a condiției uma
ne. Conștiința obscură a
acestei trădări o transmite
făptura reală si totodată
fantastică a Anastasiei, pre
zență concretă și obsesivă
care chinuiește ca o vie remuscare imaginația unor oa
meni cuprinși de delirul fri
cii. Cu o excepțională intui
ție artistică, autorul operează
o dublă sugestie prin inter
mediul acestei eroine, tăptu-

aici iubirea, căci Învățătoarea
— care le reamintește oame
nilor propria lor lege incercind sft-i solidarizeze, să le
redea conștiința pierdută —
este totodată o ființă tinără.
vie. ce iubește cu patimă du
reroasă. La acest nivel, fil
mul (și nuvela) isi revelă
construcția bazată pe opozi
ția de forte ireductibile din
conflictul insolubil al trage
diei antice, sugerind in Anas
tasia o incoruptibilă Antigonă ce calcă interdicția Si dă

odată cu gustul puterii, el dă și
de cel al umilirii celorlalți.
Scenaristul și regizorul in
sistă insă (introducind in obiectiv pe toti „domnii satu
lui". de la primar la medic,
veterinar ori crîșmar si neabsolvindu-1 de vină nici pe
preot), mal ales pe radiogra
fia „monstruoasei coaliții" a
tăcerii vinovate, onerind o
separare radicală intre atitu
dinea celor care' vor „să se
facă frate cu dracul oină trec
puntea", puntea minată a

„Duios
Anastasia
trecea
ră vie
__ si _______
fantasmă totodată,
în raport cu grupul dispus
să renunțe la morala tra
tiițională spre a supraviețui,
ea este o „străină", o intrusă
care le bintuie conștiința în
cărcată. Pe de altă parte
însă, tînăra „învățătoare"
este recunoscută si revendi
cată de exponentii autentici,
statornici ai eticii populare,
de bătrină. de ceilalți câre-i
înfruntă pe nemți cu indes
tructibila conștiință (prestiință) că viața nu mai e dem
nă de a fi trăită in absenta
criteriilor si valorilor si că
adevărata moarte este exis
tenta pingărită. golită de
morală si demnitate. Anasta
sia este întruchiparea legii
morale la care satul auten
tic nu vrea să renunțe, ca la
unica și adevărata Iul salva
re, ca la un bun transmis
viitorului. în ochii acestui sat
eroina este întruchiparea unei ordini ascunse ochiului
profan, o aspră lege morală
ce pretinde nu numai simțul
datoriei, dar și pe acela al
jertfei. Prețul datoriei este

15.45: 18: 20,15, FAVORIT — 11.15;
13.30; 16.45: 18 : 30.15.
• Columna — 12. Grădina de tran
dafiri — 15: 17.15: 19.30 : TIMPURI
NOI.
• Bizonul alb : CAPITOL - o;
11,15: 13,30: 13,45; 18; 20. GLORIA
— 11.15: 13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Ultima noapte de
dragoste :
PATRIA — 9: 11.30; 14! 18,45: 19.31),
MELODIA — 9; 11,30: 14: 16,45;
19.30
CULTURAL — 11,15:
14:
16.45; 19.30.
• Naufragiul : FESTIVAL — 9:
11.15; 13.30: 15.45; 18; 20.15. FLOREASCA — 11: 13; 15.30; 17.45: 20.
• Siberiada : CENTRAL — 15.45:
19.15.

respectul
cuvenit mortii.
spre a împlini și perpetua
datina ce-si cere, inflexibilă,
drepturile.
Filmul, realizat in regia lui
Alexandru Tăios, surprinde
mai intii satul in pragul tre
cerii sale prin tragedia răz
boiului : cu acuitatea unui
timpan de o extraordinară
fidelitate, pelicula înregis
trează rumoarea pașnică a
colectivității rurale, murmu
rul indistinct al satului in
pragul zilei și in faptul serii,
pregnanta unui specific local
ihdescriptibll. un ritm al existentei ce va fi întrerupt
ca un somn fericit de năpraznica veste a mobilizării,
într-o asemenea ambiantă,
pe un asemenea fundal, eve
nimentul războiului survine
intr-adevăr ca un trăznet.
Scene admirabil realizate, ex
presive si concise, arată cum
vremile tulburi scot la iveală
și agită patimi tulburi și peri
culoase. Costaiche. de pildă,
fostul supraveghetor de mină
numit primar, devine nu nu
mai autoritar și exigent, dar.

• Program de desene animate —
9: 10,45: 12 30: 14.15. Eboli — 16;
19 : DOINA
• Singur printre prieteni : BUZEȘTI — 15,30; 17,30; 19.30.
• Zizania : FEROVIAR - 9: 11.15:
13.30; 15.45: 18; 20.15, EXCELSIOR
— 9; 11.15; 13,30: 15,45: 18: 20.15.
MODERN — 9: 11.15: 13,30: 15.45;
18; 20,15.
• întoarcerea iul Vodă Lăpușneanu : AURORA — 9; 12; 16: 19. TO
MIS - 9,30: 12,30; 16: 19, CINEMA
STUDIO - 10: 12.45; 18: 18,45.
• Peisaj orizontal : PACEA
—
17.30: 19 30.
• Tentația : COTROCENI — 15:
17.15: 19.30.

războiului, ocupației și au
tentica stare de spirit a
umanității satului. aceea
care-i conferă reala și in
flexibila ei Identitate mo
rală. în vremuri tulburi,
aparent anormale personaje
ca bâtrina. „nebunul" sau tinăra învățătoare. Anastasia,
sint exponentii normalitătii,
ai spiritului de omenie, de
respect pentru valorile uma
ne ce caracterizează gindirea
sl comportamentul poporu
lui. De aceea, finalul filmu
lui. logic intr-un fel. oarecum
surprinzâtor. totuși.
prin teatralitate (final schim
bat tată de cel al cărții) va pune în evidență și
mai apăsat anormalitatea
renunțării la legile omeniei
românești, adinei și trainice
de-a lungul timpului, în toa
te împrejurările. Nu înainte
ca același final să fie impli
cit ' nuanțat și îmbogățit de
prezenta semnificativă a co
pilului martor ce va memora
întimplările, adevărul și va
avea dreptul să acuze in nu
mele lui.

• Mijlocaș la deschidere :
BUCEGI — 16: 18; M. ARTA — 9;
11.15; 13,30: 15.45; 18: 20.
• Sălbaticul i LIRA — 12: 15.30:
18; 20. MIORIȚA — 11.15:
13.30:
15,45; 18: 20.
• Sezonul de catifea : DRUMUL
SĂRII — 16; 18: 20.
e 1 se Spunea „Buldozerul" : DA
CIA — o: 11,15: 13,30: 15,45; 18;
30,15.
• Zorro : FERENTARI — 10.30:
13.
• Artista, dolari! sl
ardelenii :
FERENTARI - 15.30: 17.30: 19.30.
COSMOS — 14.30: 17; 10,30.
• Mizerabilii : VOLGA — 9: 11,15:

Ca si în teatru, si în cine
matografie colaborarea iul
Al. Tatos cu D.R. Popescu dă
roade dintre cele mai ferici
te. încă din primele secvențe,
filmul retine atenția prin fe
lul in care pune în valoare o
variată tipologie umană, prin
expresivitatea ambiantei și
atmosferei, prin frumusețea
cadrelor (imaginea : Florin
Mihăilescu). Satul in care se
desfășoară acțiunea (decorul:
Andrei Both) poartă însem
nele unei civilizații străvechi.
Fiecare secvență este atent
gîndită sub semnul unui fi
resc și expresiv sincretism.
Imaginile cinematografice in
clud acțiuni paralele sugera
te si accentuate prin funda
lul sonor (Horea Murgu) si
prin cel muzical (Lucian
Metianu). Producția Casei de
filme 1 cucerește și emoțio
nează printr-o puternică au
tenticitate și. firesc, prin ca
pacitatea profuzlei de detalii
realiste de a reproduce și re
crea pecetea stilistică a satu
lui românesc. Dintre
preți se cuvine să relevant
mai intii pe Amza Pellea în
Costaiche. personaj complex,
cu rol „dublu", vrind să men
țină un imposibil echilibru în
răvășită umanitate a satului,
heintelegind efectiv „nebu
nia" Anastasiei de a respec
ta moartea tocmai pentru că
iubește prea mult via
ta. Tarr Lâszlo (Stoicovici),
Biro Levente (doctorul), ar
tiști de o certă exigență pro
fesională realizează, la rindul lor, roluri memorabile.
Foarte inspirat sint selec
tați neprofesioniștii în acest
film. Să o Includem. încă,
la această categorie- pe
Anda Onesa. ce împrumută
Anastasiei simplitatea ei ex
traordinară. lumina, liniștea
interioară, ducind pe umeri
un rol greu, compus din tre
ceri rapide dintr-un registru
real, „fizic" in altul opus,
ireal. Potriviți cu funcția ro
lurilor sint Cristian Ghiță
(halterofilul) și Răzvan Onesa (Mihai), Dumitru Bordeianu (Vasile),
Cu un mesaj educativ pro
fund și răscolitor, film ela
borat cu minuție si finețe.
„Duios Anastasia trecea" este
o creație emoționantă.
Natalia STANCU^y1

13.30: 15,45: 18 ; 20,15. FLAMURA —
11: 13,15; 15,30: 17,45: M.
• Sosea odată un călăreț : GIU
LEȘTI — 11; 13.15: 16,30: 17.45 : 20,
FLACARA — 15: 17.30: 10.45.
• Cumpăna: POPULAR — 15.38:
17,30: 19,30.
• Pledone Africanul : VIITORUL
— 9; 11.30: 14; 18.30; 19.
• Program de vacanță : GRIVITA — 9; FAVORIT - 9: CULTU
RAL — 9: GLORIA — 0; FLOREASCA — 9- CENTRAL — 9,30:
11.30: 13,30: pacea — 9; li: 15.30;
BUCEGI - 10: LIRA - 10: MIO
RIȚA - 9: COSMOS — 10: 12:
FLAMURA — 9; FLACARA —
10.30: 13: MUNCA — 14.
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Mesaje de felicitări de peste hotare adresate Cronica zilei

președințehd Republici^ Socialiste România
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul. reînvestirii Excelenței Voastre ca președinte al Republicii
Socialiste România, vă exprim felicitările mele sincere și, in același timp,
vă adresez cele mai bune urări pentru exercitarea înaltei dumneavoastră
misiuni, precum și pentru un viitor fericit al poporului român.

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
îmi este foarte plăcut să transmit Excelenței Voastre, în numele poporului
și al guvernului mexican, felicitările mele cele mai sincere, cu prilejul
realegerii dumneavoastră pentru a treia oară în funcția de președinte al
Republicii Socialiste România. De asemenea, îmi permit să adresez cele mai
bune urări pentru prosperitatea tot mai mare a nobilului popor român și
pentru fericirea personală a Excelenței Voastre.
.

RUDOLF KIRCHSCHLÂGER
Președintele federal al Republicii Austria

/ JOSE LOPEZ PORTILLO
Președintele Statelor Unite Mexicane

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al
Republicii Socialiste România, doresc să transmit Excelentei Voastre, în
numele meu, al guvernului și al poporului maltez, cordiale felicitări și cele
mai bune și sincere urări pentru îndeplinirea pe mai departe cu succes a
înaltei dumneavoastră misiuni.
Exprimăm speranța fierbinte că relațiile cordiale și strînsa cooperare exis
tente între cele două țări ale noastre vor continua să se întărească si să se
dezvolte, în interesul reciproc al popoarelor noastre și al cauzei păcii în lume.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte.
Uniunea mea sindicală a primit cu satisfacție realegerea dumneavoastră,
la data de 28 martie, în funcția de președinte al țării pentru următoarea
perioadă de cinci ani. Folosesc acest prilej spre a vă transmite felicitările
mele pentru realegerea în funcția de președinte.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre țările și uniunile
noastre sindicale vor continua să se dezvolte și în viitor.
Al dumneavoastră sincer,

DOM MINTOFF

SIDNEY WEIGHELL

Prim-ministru al Republicii Malta

Secretar general al Uniunii naționale
a muncitorilor feroviari britanici

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
, Domnule președinte al Republicii,
Permiteți-mi ca, în numele Asociației Franța—România și al meu
personal, să vă adresez viile și respectuoasele noastre felicitări pentru
realegerea dumneavoastră unanimă ca președinte al Republicii Socialiste
România.
Noi sîntem mîndri și fericiți de aceasta pentru poporul român — care
este pentru noi un popor frate, al cărui geniu național dumneavoastră îl
întruchipați atît de perfect — pentru prietenia franco—română, pentru pacea
Europei și a lumii.
Vă rog să primiți, domnule președinte, împreună cu urările mele de
fericire pentru dumneavoastră, ca ales al țării în această înaltă funcție,
asigurarea foarte înaltei mele considerații și a devotamentului meu respectuos.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte Ceaușescu,
în numele Uniunii Naționale a Sindicatelor Conservatoare si al meu
personal, permiteți-mi să vă transmit felicitările noastre cu prilejul
realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al României.
Nutrim speranța dezvoltării continue a relațiilor dintre organizațiile
noastre sindicale în perioada următorilor ani.
Al dumneavoastră sincer,

PETER WILDE
Organizator național
al Uniunii Naționale a Sindicatelor Conservatoare
din Marea Britanie

PIERRE PĂRAF
Președintele Asociației de prietenie
Franța—România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Aflind despre strălucita dumneavoastră realegere, vă adresez, în numele
Grupului de prietenie Franța—România din Senat și al meu personal, cele
mai vii felicitări și urările mele cele mai călduroase pentru prosperitatea
dumneavoastră și a poporului roman.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al României
prietene, vă rugăm să primiți felicitările noastre călduroase. împreună cu cele
mai sincere urări de fericire, progres și prosperitate pentru dumneavoastră
personal și pentru poporul român prieten.
Sîntem convinși că, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, poporul
român își va realiza neabătut visurile sale de făurire a unei Românii prospere,
libere și independente, aducînd, în acest fel. o contribuție tot mai importantă
la consolidarea păcii și destinderii mondiale, la dezvoltarea pe noi trepte a
prieteniei și colaborării între poporul român și poporul elen.

Președintele
Asociației grecilor originari din România

LUCIEN GAUTIER
Președintele Grupului de prietenie
Franța—România

ZAMFIR PUNGHIS

(Urmare din pag. I)
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DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“
BACĂU :

TIMIȘOARA :

Noi tipuri de mașini
cu caracteristici superioare

O nouă unitate a început
să producă
La Timișoara, pe noua platformă
chimică din Calea Buziașului, au
început probele mecanice la noua
unitate de lacuri și vopsele din ca
drul întreprinderii „Azur". După
cum aflăm de la inginerul Neculai
lonescu, directorul întreprinderii,
aici urmează să se producă anual
50 000 tone lacuri, vopsele, rășini
sintetice și solventi atît pentru ne
voile interne, cit și pentru export.
Utilajele și instalațiile de înaltă
tehnicitate cu care este dotată noua
capacitate, realizate în cea mai
mare parte de industria noastră
constructoare de mașini, vor asi
gura un ridicat grad de mecanizare
și automatizare a proceselor ce fa
bricație. Față de vechiul nomen
clator de produse. în noile insta
lații se va realiza un bogat sorti
ment de lacuri și vopsele cu carac
teristici calitative superioare. (Ce
zar Ioana).

FOCȘANI :

De pe banda de montaj a în
treprinderii de mașini-unelte din
Bacău a ieșit un nou tip de
mașină de alezat și frezat cu mon
tant deplasabil, cunoscută sub de
numirea de AFC-130. Inginerul
Vasile Gogu, directorul unității,
ne-a prezentat principalele carac
teristici tehnice ale acesteia:
— înzestrată cu dispozitive de
afișaj de cote și acționată de mo
toare cu curent continuu, noua
mașină este destinată prelucrării
pieselor mari, de tipul carcaselor,
în greutate de pînă la 15 tone, ne
cesare in industria constructoare

de mașini. Ea a fost asimilată și
omologată de colectivul nostru la
finele anului trecut și introdusă în
fabricație de serie odată cu pri
mele zile ale acestui an. Realiza
torii ei sînt muncitorii din echipele
conduse de maistrul Artur Kertz
și inginerul Constantin Tiron.
Au fost încheiate, de asemenea,
lucrările de omologare a prototipu
lui mașinii de rectificat cu ax ver
tical și cu platou rotativ tip
R.P.V.R.—1 000, mașină de înaltă
tehnicitate, cu caracteristici tehnice
superioare. (Gh. Baltă).

• „ELBRUS-4" «te de
numirea unui proiectil destinat
apărării culturilor agricole de
grindină, care a fost pus la
punct în Uniunea Sovietică. Are
calibrul de 100 mm. și greutatea
de 12,25 kg., distanța pe care o
poate străbate fiind de 16 km.
Cu ajutorul proiectilului se for
mează în nori o zonă de cris
talizare artificială care influen
țează formarea grlndinei, determinînd topirea acesteia în mo
mentul căderii. în U.R.S.S., sub
protecția măsurilor antigrindină
se află circa șapte milioane de
hectare de culturi agricole.

tală rară constînd în absenta
totală a cartilajului în ramura
inferioară a traheei-artere. Să
nătatea sa se deteriora rapid.
Operațiile de întărire a traheei
din interior, efectuate în cursul
a sase spitalizări, n-au dat re
zultate. Un chirurg de la spita
lul de copii din Toronto (Cana
da) a procedat la introducerea
unui tub sintetic de-a lungul
unei secțiuni a traheei micii pa
ciente. întărind astfel în mod
artificial cartilajele defectuoase.
Prin această intervenție, consi
derată ca o premieră chirurgica
lă mondială, viata copilului a
fost salvată.

• PREMIERĂ
CHI
RURGICALĂ. ° feti*ă în

• ARHEOLOGIA IN
SLUJBA AGRICULTURII,

vîrstă de 3 ani din R.F.G. su
ferea de o deficientă congeni

în valea Cordillera de Mar. din
sud-vestul Columbiei, se desfă

Instalație
pentru valorificarea
materialelor secundare
La întreprinderea de prelucrare a
maselor plastice din Focșani a fost
proiectată și construită o instalație
pentru recuperat resturile provenite
din procesul tehnologic. Anual,
noua capacitate poate prelucra 1 500
tone de materiale secundare din
care se obțin granule utilizate la
fabricarea foliilor, sacilor și a altor
produse. Instalatul realizată la Foc
șani prezintă caracteristici tehnicofuncționale asemănătoare cu cele
similare aduse din import. în pri
vința consumului de energie elec
trică, ea este însă mal economi
coasă. (Dan Drăgulescu).

șoară în prezent intense lucrări
arheologice. Numeroasele funda
ții de case descoperite pînă acum i-au condus pe cercetători
la concluzia că populația india
nă a regiunii era. în timpuri
le preistorice, mult mai nu
meroasă decît în prezent: ea atin
sese un anumit grad de civili
zație. o înaltă măiestrie în arta
prelucrării aurului și a cerami
cii. ceea ce presupune si o va
lorificare productivă a terenu
rilor agricole. Reconstituirea
metodelor țăranilor indieni de
odinioară — modul cum erau
organizate cîmpurile. sistemele
de irigații, fertilizarea, rotatia
culturilor — ar putea duce, după
opinia arheologilor, la rezultate
foarte interesante pentru agri
cultura tropicală practicată în

bat, nu-și pot imagi
na Pașcanii fără pre
zența lui masivă, fără
vorba lui cumpănită,
fără spiritul său de
comunist, tînăr me
reu, ca și acum patru
zeci de ani cind intra
ca ucenic pe porțile
atelierelor. După cum
nu-mi pot imagina ul
timul deceniu al Paș
canilor fără fostul
primar al orașului,
Eugen Nichifor, fără
Mihai Bodoașcă. ac
tualul primar, fără
ambițiosul vși compe
tentul director al în
treprinderii de perdele
și tricotaje, Leonard
Rusii.
Dealtfel, una din
cele mai moderne uni
tăți construite la Paș
cani,
întreprinderea
de perdele și tricotaje,
întreprindere care pro
duce pe an 110 modele
și care numără astăzi
circa 2 000 de munci
tori și muncitoare, este
ea însăși o dovadă a
celei de-a treia înte
meieri. Iar dacă statis
tica realizărilor din acest cincinal poate spu
ne multe, mai impor
tant mi se pare astăzi
felul ingenios prin care
oamenii de aici au reu
șit în ultimele luni să
realizeze economii în
semnate la energia electrică în condițiile
creșterii producției și
productivității muncii,
precum și ale valorifi
cării integrale a re
surselor secundare.
Ne amintim apei cu
emoție, împreună cu
prietenii mei din Paș
cani, de cea de-a doua
vizită de lucru a se
cretarului general al
partidului, in 1977.
Drept urmare a anali
zei întreprinse cu acest
prilej, a indicațiilor
date, în spațiul de
timp cuprins de legis
latura abia încheiată.

prezent în această vale, in care
trăiesc, alături de orari proprie
tari funciari, țărani săraci ce nu
reușesc să-și asigure o existentă
îndestulătoare.

• FENOMEN
ME
TEOROLOGIC NEOBIȘ
NUIT. în apropierea orașului
spaniol Ălora, din provincia
Malaga, a căzut... din cer o bu
cată de gheață în greutate de
aproximativ 50 de kilograme.
Potrivit relatărilor ziarului „Sol
d’Espafia". căderea acestui bloc

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă mulțumesc sincer pentru amabilul dumneavoastră mesaj
de felicitări transmis cu ocazia Zilei naționale a Republicii Islamice Iran.
Folosesc acest prilej pentru a vă adresa cele mai bune urări de sănătate,
de bunăstare și prosperitate poporului României.

ABOLHASSAN

NICOLAE CEAUȘESCU

PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală. Elevii — colaboratori
ai școlii. Dezbatere despre rolul
activ al elevilor în dezvoltarea
procesului de învățămint
16.25 Curs de limba germană
16,45 Almanah pionieresc. Breaza — ore
de vacanță. Emisiune realizată
printre pionierii orașului Breaza
— Prahova
17,05 Pe teme economice. Diversifica
rea serviciilor pentru populație în
unități ale cooperației meșteșugă
rești din Brașov
17.25 Forum cetățenesc • Propunerile
devin fapte • Putem face și mai
mult • Din agenda de lucru a or
ganizațiilor democrației și unității
socialiste
17.50 Tragerea Pronoexpres
10,00 Fotbal : Olimpia Satu Mare — Po
litehnica Timișoara (repriza a
Il-a). Transmisiune directă de la
Satu Mare
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
10,20 Cu răspundere și cu toate forțele
— la cea mai grabnică dintre lu
crările acestei primăveri : semă
natul
19,30 Noi, femeile ! • Nici o palmă de
pămînt necultivat ! • Prea mici
pentru probleme atît de mari ?
Dezbatere * Secvențe din univer
sul nostru « Invitata emisiunii :
Maria Clobanu
20.10 Teleclnemateca. Ciclul : ..Mari ac
tori". „Proprietate condamnată".
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane. In distribu
ție Natalie Wood, Robert Bedford,
Charles Bronson. Alan Baxter.
Regia : Sydney Pollack
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
PROGRAMUL 2
17.30 Ritm și melodie cu formația Ed
mond Deda
18.00 Din tainele adîncuiilor. In vizită
la Muzeul Grigore Antipa
18.20 Teme și varlațiuni. Cu : Cornelia
Angelescu, Martha Kessler. Nicolae Turcitu, Sandu Feyer. un co
lectiv al Teatrului de operetă din
București și corul „Madrigal" di
rijat de Marin Constantin. Regia :
Andrei Brădeanu
18.40 Tara • Lăpușului — film documen
tar realizat de Paul Orza. Produc
ție a studioului „Alex. Sahia"
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
10.20 Cu răspundere șl cu toate forțele
— la cea mai grabnică dintre lu
crările acestei primăveri : semă
natul
19.30 Recital Florin Diaconescu. Iși dă
concursul Eugenia Moldoveanu
19,55 Studio T ’80 In întîmpinarea Con
gresului U.T.C. : exemplară exi
gență
muncitorească.
Reportaj
printre tineri
20.20 De la Trotuș spre Șiret — melo
dii populare
20.40 Inscripții pe celuloid :
Arborele
Kaori
21,10 Treptele afirmării. Elevi ai liceu
lui de artă „G. Enescu" din Bucu; rești
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
- • ■ t» •• .>nmo

mai precis în 1978. în
cepe să producă între
prinderea de prelucra
re și industrializare a
sfeclei de zahăr, cu
o capacitate de 72 000
tone de zahăr pe se
zon. Tot în același an
intră în funcțiune pri
mele capacități ale
„Integratei", fabrică de
țesături subțiri din in.
Către sfîrșitul acestui
an vor intra în pro
ducție ultimele secții
ale aoestei întreprin
deri
ultramoderne,
printre care si cea de
finisaj.
O altă premieră in
dustrială : la 1 februa
rie al acestui an a in
trat în funcțiune în
treprinderea de traductoare și regulatoa
re directe. Au început
lucrările la construc
ția întreprinderii de
scule speciale cu co
mandă numerică, o
altă premieră naționa
la. Iar numărul aces
tor edificii ale muncii
și civilizației socialiste
sporesc necontenit.
Ca un rezultat firesc
al acestei expansiuni
industriale, orașul în
suși s-a transformat
radical. Cine a cunos
cut în urmă cu dece
nii șirul de bodegi și
birturi de pe strada
principală. dughenile
sordide
improvizate
între pereții de paian
tă. cunoscutele noroaie
ale Pașcanilor nu va
mai întîlni nimic din
toate acestea. în locul
lor. blocuri însumînd
peste 5 000 de aparta
mente — multe dintre
ele inăltate cu deose
bire în ultimele doUă.
trei cincinale — maga
zine moderne, străzi
asfaltate peste care se
apleacă umbra odihni
toare a pomilor, școli,
grădinițe și creșe pen
tru copii...
Pentru pășcăneni. această dinamică spec
taculoasă a dezvoltării
urbei in care trăiesc a

de gheată a fost însoțită de un
vuiet puternic, asemenea zgomo
tului produs de lansarea din avion a unei bombe. La impactul
cu solul, blocul de gheată, de
formă sferică, s-a spart în bu
căți. Specialiștii spanioli se stră
duiesc să găsească o explicație
științifică pentru acest fenomen
meteorologic neobișnuit.

• S.O.S. DE SUB
AVALANȘĂ. Un dispozitiv
de alarmă, în câz de accident
survenit în urma unei avalanșe,
a fost prezentat recent la Sa

BANISADR

Președintele Republicii Islamice Iran

A apărut, în broșură, în limbile maghiară și germană:

tv

A treia întemeiere a orașului

VIAȚA ECONOMICO-SOCI ALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

Foto : Dumitru Lazăr

Marti, tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a primit pe
doamna Olga Lucila Carmona, noul
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Venezuela în
Republica Socialistă România în le
gătură cu apropiata prezentare a
scrisorilor de acreditare.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

devenit un fapt obiș
nuit. S-au deprins cu
ritmurile
accelerate,
proprii
civilizației
noastre contemporane.
Muncind în noile în
treprinderi
moderne
ale orașului, ei se gîndesc la anii ce vin.
Aceasta, tocmai pen
tru că viitorul Pașca
nilor înseamnă și în
treprinderea de scule
speciale cu comandă
numerică (ea a în
ceput să se construias
că în noua zonă indus
trială a orașului), și
noile capacități de
producție ale Fabricii
de perdele și tricotaje,
ale „Integratei". Fa
bricii de zahăr. Uzinei
de reparat material
rulant, și noile obiecti
ve prevăzute pentru
cincinalul
următor.
Pentru că. dacă în 1972
producția industrială a
orașului era de numai
372 milioane, iar în
acest an de 3 miliarde
lei. numai după un
an. mai exact Ia sfîr
șitul acestui cincinal,
ea se va ridica la aproape 4 miliarde lei.
Am cunoscut în bi
roul primarului de la
Pașcani statistica creș
terii impresionante a
numărului de locuitori
ai urbei. în 1972, ora
șul număra circa 20 000
de locuitori : astăzi, el
cuprinde peste 32 000.
Așadar, numai în opt
ani un spor de popu
lație de peste 12 000
oameni — oameni atrași mai ales de ac
celerațiile dezvoltării
economice a acestei
localități. Iar în 1985,
așa cum prevăd edilii
orașului. Pașcanii vor
avea o populație de
aproape 55 000 de lo
cuitori.
A treia întemeiere,
cea din 1973, a însem
nat intrarea definitivă
a Pașcanilor în glo
rioasa istorie contem
porană a orașelor pa
triei.

Cuvîntare la Consfătuirea de lucru
de la C.C. al P.C.R. din 25-26 februarie 1980
____ EDITURA-POLTTlCS

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-SIRIENE
Marți dimineață au început convor
birile oficiale dintre delegațiile eco
nomice conduse de Ion Dincă, prim
viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, si Abdel
Kader Kaddoura. vicepreședinte pen
tru problemele economice al Consi
liului de Miniștri al Republicii Arabe
Siriene.
în spiritul înțelegerilor convenite
între președinții Nicolae Ceaușescu și
Hafez Al Assad, a fost analizat sta
diul relațiilor economice dintre
România si Siria, exprimîndu-se de

plina satisfacție pentru evoluția con
tinuu ascendentă a acestor raporturi.
Au fost examinate, totodată, modul
în care se înfăptuiesc programele de
cooperare industrială, agricolă și teh
nică. precum și posibilitățile pe care
le oferă dezvoltarea potențialului
economic al celor două țări pentru
extinderea și întărirea conlucrării re
ciproc avantajoase în domenii de In
teres comun.
La convorbiri a luat parte Walid
Al Moualem. ambasadorul Republicii
Arabe Siriene la București. *

VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE Șl COOPERĂRII
AL REPUBLICII GABONEZE
în continuarea vizitei pe care o
face in tara noastră. Martin Bongo,
ministrul afacerilor externe si coope
rării al Republicii Gaboneze. a fost,
marți. Oaspete al municipiului Pi
tești. în cursul dimineții au fost vi
zitate Combinatul de prelucrare a
lemnului și întreprinderea de auto
turisme din localitate. Cu acest pri
lej, ministrul gabonez, ceilalți mem★
Tovarășul Virgil Trofin, viceprimministru al guvernului, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, s-a întîlnit marii după-amiază cu Martin
Bongo, ministrul afacerilor externe
și cooperării din Republica Gaboneză,
care face o vizită în țara noastră.
în spiritul înțelegerilor convenite
cu prilejul întîlnirilor și convorbiri
lor la nivel înalt, în timpul întreve
derii au fost abordate probleme pri-

bri ai delegației s-au interesat de
performanțele tehnioo-functionale ale
produselor realizate de cele două
mari unităti industriale argeșene.
Oaspeții au fost însoțiți de Porfir
Negrea, ambasadorul României la Li
breville, și Maurice Yocko. amba
sadorul Gabonului la București.
După-amiază, delegația gaboneză
s-a înapoiat în Capitală.
★
vind posibilitățile existente pentru
dezvoltarea și diversificarea în conti
nuare a colaborării și cooperării eco
nomice româno-gaboneze în domeniul
industriei extractive și în alte sec
toare de interes reciproc.
La întrevedere au luat parte Porfir
Negrea, ambasadorul țării noastre la
Libreville, și Maurice Yocko, amba
sadorul Republicii Gaboneze la Bucu
rești.
(Agerpres)

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL
AL MILIȚIEI — DIRECȚIA CIRCULAȚIE

Atenție la școlarii
in vacanță !
Vacanta de primăvară creează posi
bilități sporite școlarilor pentru joa
că, plimbări cu bicicleta, drumeție.
" Mulți dintre ei petrec o parte a va
canței la rude domiciliate în alte lo
calități. Toate acestea înseamnă o
frecventă sporită a copiilor si tine
retului școlar în traficul rutier.
De aici, recomandarea ca, oricît de
grăbiți ar fi, copiii să nu Se angajeze
în traversarea drumurilor decît după
ce s-au asigurat că nu trece nici o
mașină, să nu fugă după mijloacele
de transport în comun aflate în sta
ții și să nu coboare din mers, înain
te de oprirea acestora.
La rîndul lor, conducătorii auto
trebuie să dea dovadă de multă pru
dență și să reducă viteza cind circu
lă în apropierea copiilor, cind de
pășesc autovehicule cu gabarit mai
mare sau se intersectează cu ele pe

drumuri cu o singură bandă pe sens,
precum și în timpul trecerii prin
sate.
Cadrele didactice care însoțesc pe
copii in excursii sînț chemate să dea
dovadă de o deosebită atenție în
cursul deplasării acestora cu mijloa
ce de transport, să controleze dacă
Ușile slnt bine închise și asigurate,
iar La coborire să nu se traverseze
drumul prin fata sau prin spatele au
tovehiculului.
Aceeași grijă și răspundere pen
tru prevenirea accidentării copiilor
revin părinților și, în general, tu
turor adultilor. Copiilor trebuie să li
se amintească frecvent necesitatea
respectării regulilor de circulație și
să li se explice pericolele la care se
expun incălcîndu-le. Nici o persoană
matură nu trebuie să râmină indi
ferentă cind vede vreun copil pe cale
de a traversa strada fără să se asi
gure sau cind se joacă in mijlocul
străzii.

ION EMIL BRUCKNER
Academia Republicii Socialiste România, Ministerul Educației și învățămintului, Ministerul Sănătății, Academia de științe medicale anunță
cu durere că în ziua de 8 aprilie 1980 a încetat din viață academicianul
profesor dr. Ion Bruckner, directorul Institutului de medicină internă
„Nicolae Gh. Lupu“ din București.

Născut la 2 aprilie 1912 la Bucu
rești, dintr-o familie de intelectuali.
Ion Bruckner a făcut studiile la Fa
cultatea de medicină din București,
pe cai^e a absolvit-o în anul 1935.
Paralel cu activitatea didactică. Ion
Bruckner începe de timpuriu o ac
tivitate științifică susținută, ale că
rei rezultate se reflectă în impor
tante monografii și lucrări de spe
cialitate in domeniul medicinii in
terne. pe care a practicat-o cu pa
siune. talent, competentă, dăruire,
pînă în ultima clipă a vieții. A ini
țiat cercetări în domeniul fiziologiei,
imunității, hepatitelor cronice si nefropatiei endemice.
Ampla sa experiență clinică si va
loroasa sa activitate științifică și-au
găsit o binemeritată apreciere și la
numeroasele congrese științifice in
ternaționale. unde a reprezentat cu
prestigiu școala medicală româ
nească.
I
Nu mai puțin valoroasă si rodni
că a fost și activitatea sa în învățămintul superior medical, in calita
te de profesor sef de catedră si pro
rector 'al Institutului de medicină și
farmacie București, unde a adus o
mare contribuție la dezvoltarea și afirmarea acestei instituții. Este una
nim cunoscută preocuparea sa per
manentă pentru formarea și promo
varea a numeroase cadre medicale.
Pentru meritele sale deosebite în
activitatea medicală, didactică și

lonul international al articolelor
de sport de la Mfinchen. Un fa
bricant vest-german si unul el
vețian au pus la punct un emi
țător minuscul ce se montează
în tocul unei ghete de ski și
care permite rapida localizare a
persoanelor acoperite de zăpa
dă. Nu mai mare decît o cutie
de chibrituri, emițătorul este do
tat cu o baterie ..umedă", ce-i
furnizează energia de care are
nevoie.

• DESENE DIN PERI
OADA PREINCAȘĂ. D“Pâ
cum relatează ziarul peruan „El
Comercio", in provincia Arequipa au fost descoperite. în zo
nele deșertice Majes și Sihuas,

la aproximativ o mie de kilo
metri sud-est de Lima, o serie
de desene gigantice trasate ne
sol. datînd din perioada preincașă. Desenele, considerate ca
fiind cea mai importantă des
coperire arheologică din ultimii
ani. reprezintă animale. între
care un șarpe, și peste o duzi
nă de cercuri. Ele au fost ob
servate de membrii unei expe
diții care au cercetat din avion
regiunea respectivă. Cu același
prilej au fost descoperite și
două vechi citadele, pe jumăta
te ruinate, construite • din roci
vulcanice. Desenele de la Naz
ca, cu care sînt comparate cele
recent descoperite în deserturi
le Majes și Sihuas, constituiau
— după unii experti — ele

științifică. Ion Bruckner a fost ales
în anul 1963 membru corespondent al
Academiei Republicii Socialiste Româ
nia. iar in anul 1974 membru titu
lar al acestui înalt for științific. în
anul 1969 este ales membru titular
al Academiei de științe medicale. Ion
Bruckner a fost ales membru al So
cietății internaționale de medicină
internă, membru al Societății inter
naționale de cardiologie, membru ti
tular al Asociației europene de me
dicină internă etc.
Savant patriot, membru al P.C.R.
din 1963, cetățean pătruns de per
spectivele luminoase pe care socie
tatea socialistă le deschide poporu
lui nostru. I. Bruckner a participat
activ la opera de construire a so
cialismului pe pămîntul României.
Pentru meritele sale deosebite a
fost distins cu numeroase ordine și
medalii ale Republicii Socialiste
România.
Ca profesor și medic, ca om de
știință și cetățean. Ion Bruckner și-a
pus întreaga activitate și putere de
muncă în slujba, idealurilor poporu
lui. ale progresului științei și învătămintului medical românesc, pentru
asigurarea și întărirea sănătății Oa
menilor muncii.
Prin încetarea din viață a acade
micianului Ion Bruckner, ocrotirea
sănătății, cercetarea. învătămintul.
știința medicală din tara noastră
suferă o grea pierdere.

mentele unui calendar după
care erau efectuate lucrările
agricole.

• PENTRU PROTEJA
REA ELEFANȚILOR. Alarmate de proporțiile braconaju
lui în zonele unde se află tur
mele de elefanți si de traficul
ilicit cu fildeș, autoritățile
centrafricana. c” hotărn interzi
cerea vînării acestei sperii de
animale pe întreg teritoriul tă
rii. Totodată, se interzice colec
tarea. comercializarea si expor
tul sau tranzitul fildeșului Pe
teritoriul centrafrican. Oficiali
tățile estimează că anual slnt
uciși în tară peste 6 000 elefanți,
în mare parte de către bande
de braconieri.

LA NAȚIUNILE UNITE A FOST DIFUZAT
CA DOCUMENT OFICIAL

Apelul Marii Adunări Naționale adresat
parlamentelor si popoarelor tarilor
participante la Conferința de la Helsinki
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— La Națiunile Unite a fost difu
zat, ca document oficial al Adună
rii Generale a O.N.U., Apelul Ma
rii Adunări Naționale a Republicii
Socialiste România către toate
parlamentele și popoarele țărilor
participante Ia Conferința generaleuropeană de la Helsinki, adoptat
de Marea Adunare Națională Ia 29
martie a.c. Apelul a fost publicat

in limbile oficiale ale O.N.U., la
punctele ordinii de zi provizorii a
viitoarei sesiuni a Adunării Gene
rale intitulate „Examinarea indeplinirii Declarației privind intărirea
securității internaționale" si „înde
plinirea recomandărilor și deciziilor
sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrate dezar
mării".

Sesiunea Comitetului pregătitor
al Conferinței mondiale a Deceniului O.N.U.
♦

pentru drepturile femeii

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— La Națiunile Unite au fost relua
te lucrările celei de-a treia sesiuni
a Comitetului pregătitor al Conferin
ței mondiale a Deceniului O.N.U.
pentru drepturile femeii. Cu acest pri
lej, Maimouna Kane (Senegal) a fost
realeasă in funcția de președintă a
comitetului. Conferința mondială, a-

vind ca temă „Egalitatea, dezvoltarea
și pacea", urmează să se desfășoa
re in perioada 14—30 iulie a.c. la Co
penhaga. Comitetul pregătitor a
hotărit să inscrie pe ordinea de zi
a reuniunii două noi puncte — si
tuația femeilor palestiniene și situa
ția femeilor refugiate din diverse
zone ale lumii.

Președintele Partidului Socialist Popular din Danemarca
l-a primit pe reprezentantul P.C.R.
COPENHAGA 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Partidului Socialist Popular
din Danemarca. Gert Petersen, l-a
primit pe tovarășul Mihai Gere,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., care
a reprezentat Partidul Comunist Ro
mân la lucrările celui de-al 26-lea
Congres al P. C. din Danemarca.
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
i-a fost transmis președintelui P.S.P.

„Nu! recrudescenței nazismului"

CONVORBIRI IUGOSLAVO-AMERICANE. Președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F.
Iugoslavia. Veselin Giuranovici. l-a
primit pe Thomas O’Neill, pre
ședintele Camerei Reprezentanților
a S.U.A., care conduce o delegație
parlamentară americană intr-o vi
zită la Belgrad. In cadrul convorbi
rii, menționează agenția Taniug,
au fost examinate probleme pri
vind cooperarea iugoslavo-americană, relevindu-se existenta unor
posibilități de extindere a acesteia,
îndeosebi pe plan economic.

Președintele Kim Ir Sen despre unele
probleme ale vieții internaționale
PHENIAN 8 (Agerpres). — La Phe
nian au avut Ioc convorbiri intre Kim
Ir Sen. președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, și Kenneth
Kaunda, președintele Republicii Zam
bia. în cadrul cărora au fost aborda
te probleme ale dezvoltării continue
a relațiilor de prietenie și de coope
rare dintre cele două țări. Au fost, de
asemenea, examinate, după cum in
formează agenția A.C.T.C., alte pro
bleme de interes comun.
In cuvintul rostit la banchetul ofe
rit in onoarea oaspetelui, președin
tele Kim Ir Sen a declarat că situa
ția internațională actuală impune ca
popoarele din țările lumii a treia și
din statele nealiniate să-și apere in
dependența cu și mai multă fermitate,
să se unească strins in cadrul unei ac
țiuni concertate și să se opună actelor

imperialiste de agresiune, intervenție
și divizare — adaugă agenția A.C.T.C.
Apreciem — a spus președintele — că
este necesar ca toate țările nealinia
te să apere solidaritatea mișcării
nealiniatilor și să continue să întă
rească lupta comună pentru dizolva
rea blocurilor militare, desființarea
bazelor militare de pe teritoriul altor
state, crearea de zone fără armament
nuclear și de zone ale păcii în diferi
te părți ale lumii si pentru instau
rarea unei noi ordini, economice in
ternaționale.
Președintele Kaunda a.subliniat, în
cuvintul rostit cu același prilej, că
Zambia va acorda și pe viitor sprijin
deplin luptei poporului coreean pen
tru reunificarea pe cale pașnică a
patriei.

OSLO 8 (Agerpres). — La Oslo a
avut loc, marți. în prezența regelui
Olav al V-lea. deschiderea oficială a
lucrărilor reuniunii de primăvară a
Uniunii Interparlamentare, la care
participă delegații ale grupurilor
parlamentare naționale din peste 80
de țări. Delegația Grupului inter
parlamentar român este condusă de
tovarășul Stan Soare, președintele
grupului.
Participanții vor lua în dezbatere
contribuția parlamentelor la găsirea
celor mai eficiente soluții pentru
rezolvarea unor probleme de im
portanță deosebită pentru pacea
și securitatea pe plan mondial.
Atenția principală este acordată
intensificării eforturilor pentru opri
rea deteriorării situației politice
internaționale, spre a se asigu
ra reluarea politicii de destindere
și a se trece Ia măsuri concrete de
dezarmare — în primul rind la dez

armarea nucleară. în acest context,
urmează să a'ibă Ioc și o sesiune a re
prezentanților grupurilor parlamen
tare din țările europene, Canada și
S.U.A., in vederea efectuării unui
schimb de vederi pe probleme legate
de acțiunile pe plan parlamentar in
direcția sprijinirii pregătirii temeinice
a reuniunii de la Madrid.
Luind cuvintul la deschiderea lu
crărilor, senatorul Rafael Caldera,
președintele Consiliului Interparla
mentar. relevînd gravele riscuri pe
care le implică înrăutățirea climatu
lui politic mondial, s-a pronunțat
pentru măsuri ferme pe linia opririi
cursei înarmărilor și instaurării noii
ordini economice internaționale.
Președintele parlamentului norve
gian, Guttorm Hansen, a chemat
parlamentele și parlamentarii să con
tribuie la redeschiderea contactelor
blocate în ultimul timp.

diplomatice dintre S. U. A. și Iran
® Declarația președintelui Carter 0 Precizările președintelui
Banisadr
cetățenii sînt. pe drept cuvint. in
dignați de cutezanța crescîndă a
unor grupări extremiste de dreapta
care se dedau la acte agresive in
plină stradă, dispun de magazine
in care vind broșuri de propagan
dă, ademenesc școlari pentru acti
vitățile lor nocive, provocatoare.
..Populația din Frankfurt, scrie zia
rul citat, nu tolerează activitatea
naziștilor".

AMBASADA. ROMÂNIEI LA VARȘOVIA a oferit Institutului de artă
al Academiei R.P. Polone un set de albume și lucrări care înfățișează
dezvoltarea artei pe teritoriul României din cele mai vechi timpuri piuă aii.

CONVORBIRI LA NIVEL ÎNALT LA PHENIAN

în legătură cu ruperea relațiilor

îngrijorate de reactivizarea gru
părilor neonaziste la Frankfurt pe
Main (R.F.G.), organizații sindicale,
de tineret și confesionale
din
oraș au hotărit să-si exprime, prin
manifestații publice, atașamentul
fată de principiile democratice și
oprobriul față de cei ce ..n-au re
ținut nimic din invătămintele isto
riei". După cum relatează ziarul
„Frankfurter Rundschau". din care
reproducem fotografia de mai sus,

J

din Danemarca un mesaj de priete
nie, urări de fericire personală și de
noi succese in activitatea partidului.
Amintind cu plăcere de intilnirile
și convorbirile fructuoase avute cu
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Gert
Petersen, a' adresat mulțumiri, cor
diale pentru mesaj, rugind să se
transmită secretarului general al
P.C.R. urările sale de sănătate și fe
ricire personală, de succese tot mai
mari poporului român in construirea
socialismului în România.

REUNIUNEA DE PRIMĂVARĂ A UNIUNII INTERPARLAMENTARE

FRANKFURT PE MAIN

A
AGENȚIILE
DE PRESA
pe scurt_____

WASHINGTON 8 (Agerpres). —
Președintele Statelor Unite, Jimmy
Carter, a anunțat. într-o declarație
transmisă de agențiile U.P.I. și A.P.,
ruperea relațiilor diplomatice dintre
S.U.A. și Iran, ca urmare a faptului
că cei 50 de ostatici reținuți în clă
direa Ambasadei americane din Te
heran. de la inceputul lunii noiem
brie 1979, nu au fost eliberați. Șeful
executivului american a anunțat, de
asemenea, interzicerea exporturilor
de produse americane în această
tară.

TEHERAN 8 (Agerpres). — într-0
declarație făcută postului de radio'
Teheran, președintele Iranului, Abolhassan Banisadr, referindu-se la mă
surile adoptate de S.U.A., a precizat
că tara sa „este ferm decisă să re
ziste" — informează agenția France
Presse. Președintele Banisadr a sub
liniat că Iranul este „in mod fatal
împins către o luptă pe plan econo
mic pentru a-și întări independența
și completa cuceririle revoluției".
După cum relevă agenția Associated
Press, președintele a adresat tuturor
iranienilor un apel la unitate și
muncă.

VIZITA PREȘEDINTELUI SA
DAT LA WASHINGTON. Pre
ședintele Statelor Unite. Jimmy
Carter, și președintele Egiptului.
Anwar El Sadat, s-au intîlnit marți
la Casa Albă. Este prima întîlnire în cadrul acestei vizite a lui
Sadat in S.U.A. consacrată dezba
terii unor probleme privind situația
din Orientul Mijlociu.

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL
REPUBLICII CUBA a hotărit
crearea pieței libere, unde țăranii
pot comercializa produsele lor ex
cedentare — transmite agenția
Prensa Latina. Măsura, relatează agenția. are drept scop facilitarea
vînzării către populație a produse
lor agricole și a mărfurilor care nu
se comercializează prin rețeaua de
stat, realizindu-se astfel ridicarea
nivelului satisfacerii cererilor de
alimente- pe piața internă.
. LA BEIRUT a avut loc o reuniu
ne a Consiliului Militar Suprem al
O.E.P., prezidată de Yasser Arafat,
președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea
Palestinei. După . cum informează
agenția M.E.N., a fost examinată
situația din. sudul Libanului, ca
urmare a atacurilor israeliene și ale
milițiilor conservatoare libaneze
asupra satelor și taberelor palesti
niene din zonă.

ACȚIUNI DE PROTEST IN COREEA DE SUD. Instituțiile de învățămlnt
superior din Coreea de Sud sint din nou cuprinse de acțiuni protestatare.
Astfel, după cum transmite agenția A.C.T.C., la Seul se desfășoară de
aproape o săptămină o grevă a cîtorva mii de studenți de la Univer
sitate și din alte institute. Ei au adresat autorităților cererea fermă de
democratizare a vieții universitare, revendicînd demisia profesorilor venali.
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SECRETARUL GENERAL AL
LIGII ARABE, Chedli Klibi, care
se află intr-o vizită oficială in
Kuweit,. a conferit cu emirul Șeic
Jaber Al-Ahmed Al-Sabah. Au
fost abordate probleme referitoare
la situația actuală din Orientul
Mijlociu, precum și unele aspecte
ale actualității internaționale.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN
ISRAEL. întrunit în plenară. Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist din Israel a audiat un raport
prezentat de Meir Vilner. secreta
rul general al C.C. al P.C, din
Israel, cu privire la sarcinile parti
dului in actuala etapă.

PRIMIRE LA BEIJING. Hua I
Guofeng, președintele C.C. al P.C. |
Chinez, premierul Consiliului de
Stat al R. P. Chineze, a primit luni I
delegația Partidului African al |
Independentei din Guineea-Bissau 1
și Insulele Capului Verde, condusă .
de Carlos Correa, membru al Co
mitetului Executiv de luptă al 1
partidului.
,
LA
SEDIUL
PREȘEDINȚIEI
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL
ITALIEI a avut loc marți ceremonia depunerii jurământului de către
subsecretarii de stat ai noului guvern condus de Francesco Cossiga.
Dintre cei 56 subsecretari de stat,
33 sint democrat-creștini. 18 socialiști și. cinci republicani. Urmează
ca guvernul să prezinte programul său parlamentului, pentru a
primi investitura.
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ÎN URMA INUNDAȚIILOR pro- |
vocate de ploile îndelungate din re- l
giunile de sud și de sud-est ale
Turciei, un număr de aproximativ I
80 000 de persoane au rămas fără I
adăpost. Pagube însemnate au fost
aduse culturilor agricole, sub apă <
aflindu-se întinse suprafețe cu di
verse culturi. Spitalele din Adana 1
sînt pline de răniți. La fața locului
au fost trimise unități de prifț» i
ajutor.
’
1. »

UN NOU ATAC AL UNOR ELEMENTE EXTREMISTE s-a produs
la Roma asupra unui sediu al partidului comunist. Mai multi huli
gani au pătruns in sediu, au smuls
emblema P.C.I. și au scris pe pereți
lozinci fasciste. Partidul comunist,
partidul socialist și alte partide democratice din Italia au dat publicilății declarații de protest prin care
condamnă acțiunile elementelor extremiste.
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MAI MULTE TORNADE s-au abătut asupra unor regiuni din centrul
DIZOLVAREA PARLAMENTU
Statelor Unite. Agenția A.P.' informează că o persoană și-a pierdut viața,
LUI DIN ANTIGUA. Primul minisfiind rănite. Au fost înregistrate pagube materiale și. pe alocuri,
tru din Antigua. Vere Bird, a anun- ■ altele
întreruperea traficului pe unele porțiuni ale șoselelor naționale in statele
tat dizolvarea parlamentului, ca o
Oklahoma,
Colorado. Dakota de Nord și de Sud.
măsură în vederea alegerilor.

Intîlnîre a secretarilor
generali ai partidelor
comuniste din Franța
și Portugalia
LISABONA 8 (Agerpres). — Secre
tarul general al Partidului Comunist
portughez, Alvaro Cunhal. a avut la
Lisabona o intilnire cu secretarul
general al Partidului Comunist Fran
cez, Georges Matchais. Intr-un cdmunicat dat publicității, citat de
agenția France Presse. se relevă că
cele două partide subliniază necesi
tatea ca reuniunea de la Madrid, din
toamna acestui an. a reprezentanți
lor țărilor participante la Conferința
pentru Securitate și Cooperare în Eu
ropa, să contribuie, prin rezultatele
sale, la acțiuni in direcția dezarmării.
În document se afirmă că partidele
comuniste francez și portughez sint
hotărite să facă totul pentru a se
pune capăt cursei înarmărilor, pronunțîndu-se, în context. împotriva
hotărîrii N.A.T.O. privind amplasarea
de noi rachete nucleare americane
in Europa.

„LE FIGARO":
In țările vest-europene prețurile iși continuă
cursa vertiginoasă
PREȚURILE 1ȘI CONTINUA
CURSA FRENETICA IN FRANȚA,
scrie cotidianul francez „LE FI
GARO". Intr-un an. ele au depășit
cu mult nivelul de creștere de 10
la sută, stabilindu-se la 13,3 la
sută. Dar calculele pe ultimele trei
luni arată o majorare Și mai spec
taculoasă : prețurile cresc intr-un
ritm anual de 16 la sută. Ziarul
precizează că această creștere pro
vine îndeosebi de la majorarea cu
4 la sută, in ultimele două luni, a
prețului produselor manufacturate
Liberalizarea preturilor industriale
a dus la relansarea inflației. De la
inceputul anului, combustibilii și
energia s-au majorat cu 10,3 la
sută și intr-un an cu 22,2 la sută.
Dar petrolul arată „Le Figaro", nu
poate explica totul. Un puternic cu-

rent inflaționist continuă să se dez
volte și în restul țărilor vest-euro
pene. Astfel, intr-un comunicat dat
publicității la Haga de Biroul cen
tral de statistică se precizează că
prețurile la produse petroliere au
sporit cu 18,6 la sută, la materii pri
me minerale
cu 14.6 la sută, iar
la articole de pielărie — cu 8,2 la
sută.
In Italia preturile cu ridicata
cresc intr-un ritm anual de 23 la
sută — se arată intr-un comunicat
al Institutului central de statistică
din Roma (I.S.T.A.T.), care preci
zează că, deși in februarie a.c.
acestea au sporit față de luna an
terioară cu 1,8 la sută, media de
creștere lunară este de trei la sută.
Inflația a depășit in Italia ritmul
de 22 la sută anual.

Formarea noului guvern bolivian

O CERINȚĂ IMPERIOASĂ PE PLAN MONDIAL

Economisirea hidrocarburilor, căutarea de noi surse energetice
asemenea idee iși va croi drum in
trol decit produce. Importurile S.U.A.
Agenția
Internațională
pentru
nuria resurselor de energie — prin
cele mai înaintate spirite ale vremii
de petrol au sporit în anii ’70 de la 7
Energie (A.I.E.) — care grupează
epuizarea practică a resurselor de
noastre. Aceasta este cauza relativu
la 60 miliarde de dolari, aceasta și
principalele 20 de state consuma
combustibili fosili. într-o astfel de
ca urmare a politicii de stocare a
lui nostru optimism" — conchide
toare de petrol din lumea capita
eventualitate — apreciază specialiștii
țițeiului promovată atit de Statele
Gunnar Myrdal.
listă, cu excepția Franței — a luat
Clubului de la Roma — criza ener
Unite, cit și de alti mari consuma
Intr-adevăr, criza energetică este,
inițiativa unei experiențe cu totul
getică ar fi atît de puternică, incit
tori
de hidrocarburi din Occident.
originale ; potrivit ziarului englez
alături
de
sărăcia
și
foametea
de
cea actuală ar părea „un simplu joc
După estimările O.P.E.C. (Organi
•p6 întinse zone ale globului, un alt
„Financial Times", ea va simula in
de copii".
zația Țărilor Exportatoare de Petrol),
fruct amar al vechiului sistem de
toamnă, timp de două luni, o acută
Cu alte cuvinte, fenomenele cri
statele capitaliste dezvoltate au în
relații economice internaționale, ba
criză energetică in scopul verifi
zei de azi. ce apar ca un dezechi
magazinat pină la sfirșitul anului
zat pe înavuțirea unor țări pe seama
cării eficienței planului său de se
libru intre cerere și ofertă pe piața
1979 circa 5 miliarde barili de țiței
altora,
care
a
dus
la
accentuarea
curitate in domeniul aprovizionării
mondială a petrolului — determinat
(un baril == 159 litri). Pe aceste
continuă a subdezvoltării și a deca
cu hidrocarburi. Planul respectiv
mai mult de factori subiectivi decîț
stocuri se bazează „planul de secu
lajelor dintre state. Ce poate fi mai
prevede sprijinirea, în cazul declan
obiectivi, dar care duce la creșteri
ritate" al A.I.E., dar, așa cum relevă
semnificativ în acest sens decit
șării unei crize acute a țărilor
periodice și substanțiale ale prețu
ziarul „Financial Times", „ele nu
actualele discrepanțe în domeniul
membre aflate in dificultate, prin
rilor la țiței — ar putea deveni miine
sint
mai mult decît niște paleative
energetic : in timp ce ȚĂRILE ÎN
redistribuirea stocurilor de hidro
o criză deosebit de profundă, dacarburi intre „cei 20". S-a convenit
ca planul să devină operativ în mo
mentul cînd aprovizionarea uneia
• „Repetiție” pentru o criză acută • Un fruct amar al vechiului sistem de relații
dintre țări scade cu mai mult de 7
la sută sub nivelul obișnuit.
internaționale
• între țările avansate și cele rămase în urmă — interdependență
Exercițiul amintit, primul de la
crearea agenției in 1974, la care parti
tot mai accentuată • România : o politică energetică realistă, prospectivă, în spirit
cipă toate statele membre, reflectă
ingri,jorarea marilor țări consuma
de largă colaborare
toare din lumea capitalistă față de
caracterul tot mai acut al crizei ener
getice mondiale și. mai ales, al celei
la problemele energetice mondiale",
CURS DE DEZVOLTARE, in care
de pe piața petrolului.
torită unei penurii fizice de ma
care devin tot mai acute și mai com
trăiesc două treimi din populația
„Criza petrolului, deja dramatică
terii prime energetice. Drept urmare,
plexe, datorită împletirii lor cu cele
lumii consumă numai 20 la sută din
pentru o bună parte a lumii dezvol
in lume s-a format un larg curent
lalte fenomene negative generate de
producția mondială de energie,
tate, are toate șansele să se prelun
de opinie potrivit căruia pentru a se
actualul sistem inechitabil de relații
STATELE DEZVOLTATE (cu excep
preîntîmpina un impas atit de grav
gească și Chiar să se agraveze in
internaționale.
ția tarilor socialiste), care concen
incit ar arunca omenirea într-un
viitor" — declara un specialist fran
trează
20
la
sută
din
populația
pla

Una din marile necunoscute ale
adevărat haos, sint necesare măsuri
cez la recentul congres anual al Fo
netei, consumă două treimi din pro
ecuației energetice mondiale, apre
rumului vest-german al energiei nu » urgente și hotărite in vederea
ducția mondială de energie. Datorită
ciază specialiștii O.N.U., este „lumea
curmării actualelor tendințe nega
cleare, care a reunit aproape 1 700 de
unui astfel de sistem de relații, ne
a treia", care, adesea, lipsește din
tive din domeniul energetic. Refe
oameni de știință din diferite țări
drept și inechitabil, a crescut nestă
calculele cu privire la nevoile vii
rindu-se Ia puternica febră a prețu
ale lumii, precum și reprezentanți ai
vilit, intr-un număr mic ,de țări, nu
toare de hidrocarburi ale omenirii,
rilor petrolului din anul 1979 (cind
unor organizații internaționale de
numai
consumul
dar
și
risipa
de
în prezent, statele „lumii a treia",
costul barilului de țiței aproape s-a
specialitate. ' La rindul său. David
energie. Statele Unite consumă de
ca urmare a serioasei lor rămîneri
dublat in raport cu nivelul înre
Fischer, director adjunct al Agenției
in urmă pe plan economic, consumă
patru ori mai multă energie decit
gistrat la sfirșitul lui 1978), cit și la
Internaționale pentru Energia Ato
țările europene, scrie revista „News
numai 15 la sută din producția mon
cauzele ei, ziarul „Le Monde*' scrie :
mică (A.I.E.A.) atrăgea atenția asu
dială de petrol. Dar cine iși poate
week".
„Lumea redescoperă criza energiei:
pra faptului că, în anul 2000, lumea
imagina că aceste state vor rămîne
Dar cum orice medalie are și re
valsul preturilor și spectrul raționali
va trebui să găsească o cantitate
pe loc ? Programul de acțiune
versul ei, actualul 'sistem de relații
zării. Puternicul frison de la ince
suplimentară de 45 miliarde tone
adoptat
la Conferința generală a
internaționale
a
dus
la
creșterea
tot
putul lui 1974 a fost repede, poate
de petrol sau echivalentul in alte
O.N.U.D.I. (Organizația Națiunilor
mai puternică a dependenței țărilor
prea repede, dat uitării. Omenirea a
surse de energie. In perioada 1950—
Unite pentru Dezvoltare Industrială),
capitaliste dezvoltate de sursele ex
pierdut cifiva ani buni, deoarece nu
1975, consumul de energie s-a tri
de la Lima din 1975, preconiza
terne de aprovizionare cu energie,
a crezut in necesitatea economisirii
plat, petrolul furnizind aproape
sporirea ponderii țărilor în curs de
în special cu petrol, în prezent, sta
de energie". Mergind însă mai in
jumătate din necesarul de energie.
dezvoltare in producția industrială
tele vest-europene — cu excepția
profunzimea lucrurilor, cunoscutul
Dacă actualele tendințe din domeniul
mondială
la 25 la sută pină in anul
Marii Britanii și Norvegiei — depind
economist suedez, Gunnar Myrdal,
consumului se vor menține, specia
2000. In condițiile în care obiectivul
laureat al premiului Nobel, arată :
în proporție de circa 75 la sută de im
liștii apreciază că, la sfirșitul seco
de la Lima ar fi atins, numai con
porturile de petrol. în cazul Japoniei
„La urma urmei, ceea ce se numește
lului, omenirea va avea nevoie de
sumul de petrol al statelor in prezent
dependenta este de peste 90 la sută.
criza energiei nu este decit amenin
aproximativ 125 miliarde tone de
rămase în urmă s-ar ridica la nivelul
țarea la adresa unui confort și a
Doar Statele Unite se află într-o
petrol, in timp ce rezervele cunos
unor practici de viată uzurpate, incute de țiței se ridică la numai 80—90
poziție relativ mai bună ; ele dispun
actual al producției mondiale. Lucru
trucit erau întemeiate pe dezvoltarea
miliarde. De altfel, in cel de-al
rile sînt complicate și mai mult de
de importante resurse energetice și
țărilor bogate in detrimentul celor
TV-lea raport al său, intitulat suges
au cel mai mare volum al extracției
scăderea rezervelor de petrol, ca și
sărace. Criza nu va fi rezolvată fără
tiv „Să ieșim din epoca risipei",
de posibilitățile limitate ale țărilor
de țiței din lumea capitalistă — însă
o profundă restructurare a relațiilor
Clubul de la Roma avertizează că
în curs de dezvoltare de a recurge
economia americană a ajuns să con
internaționale, fără o nouă ordine
în perspectiva secolului al XXI-lea
la sursele alternative de energie.
sume cam de două ori mai mult peeconomică mondială. Credem că o
s-ar putea agrava considerabil pe

Ele nu dispun decit de 5 la suta din
rezervele mondiale cunoscute de
cărbune, iar în ce privește energia
nucleară, specialiștii consideră că ea
nu oferă, pe moment, o soluție de
schimb <iabilă pentru majoritatea
țărilor sărace. Perspectivele pe ter
men lung scot deci in evidență ne
cesitatea unui efort sporit din partea
țărilor dezvoltate vizind economisirea
energiei și, in special, a petrolului,
precum și accelerarea cercetărilor in
vederea punerii in valoare a unor
surse sigure de energie, regenerabile.
Toate acestea relevă cu și mai
multă pregnanță realismul politicii
energetice a României, elaborată sub
conducerea nemijlocită și prin aportul
determinant al tovarășului Nicolae
Ceaușescu. După cum se știe, din
inițiativa secretarului general al
partidului, in țara noastră s-a trecut,
încă inainte ca pe plan mondial să
se facă simțite efectele crizei ener
getice, la o amplă acțiune, fără pre
cedent, de dezvoltare a bazei ener
getice și folosire mai judicioasă a
combustibililor și energiei. Liniile
fundamentale ale politicii energetice
a partidului și statului nostru au
fost apoi concretizate in Programuldirectivă de cercetare-dezvoltare in
domeniul energiei pe perioada
1981—1990, și orientările principale
pină in anul 2000, aprobat de Con
gresul al XII-lea al P.C.R. Pornind
de la cerințele actuale și de per
spectivă ale dezvoltării economiei
naționale, precum și de la implica
țiile crizei energetice mondiale, Programul-directivă cuprinde un an
samblu de măsuri care vizează ca
România să devină în actualul de
ceniu independentă din punct de ve
dere energetic.
O serie de măsuri preconizate in
documentul amintit au în vedere
‘ dezvoltarea unei largi colaborări a
României cu celelalte state ale lumii
în domeniul energetic. De altfel, în >
concepția țării noastre, a președin
telui ei, soluționarea justă a proble
mei energetice mondiale, ca și a ce
lorlalte mari probleme ce confruntă
omenirea, nu va fi posibilă fără un
amplu efort colectiv, fără o respon
sabilitate comună, fără căutarea ce
lor mai bune rezolvări in cadrul
unui dialog deschis, Ia care să parti
cipe toate statele și al cărui obiectiv
să fie instituirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, capabilă să
asigure progresul general.

LA PAZ 8 (Agerpres). — Președin
tele interimar al Boliviei. Lidia
Gueiler. a format un nou guvern, cel
de-al treilea de cînd se află în func
ția de șef al statului. După cum. re
levă agențiile internaționale de presă,
crearea noului cabinet a fost cerută
de mai multe formațiuni politice, în
scopul de a se lărgi reprezentarea

politică in guvern și de a se promova
unitatea politică în vederea alegeri
lor prezidențiale de la 29 iunie a.c.
In noua echipă ministerială, Gaston
Araoz deține funcția de ministru al
relațiilor externe, Walter Nunez este
ministru al apărării, Antohio Arnez
Camacho — al internelor, iar Jaime
Ponce — al planificării.

O încăierare bine regizată
Pe Roger Withley și Ernie Haire
din localitatea americană Tampa
(Florida) nu-i învrăjbea nimic. Nu
aveau nimic de împărțit și, cu toa
te acestea, intr-una din zile, in plin'
centrul orașului, între ei s-a iscat
o încăierare de pomină. Toată su
flarea urbei a 'avut zile in șir su
biect de discuție — cum E.H. a
scos pistolul și a tras un glonte
(nefatal) în R.W., cum tot el a
bombardat apoi prăvălia adversa
rului său cu... 10 000 de mingi de
tenis, iar acesta a organizat la do
miciliul celuilalt o invazie de ie
puri...
...Dacă „bătălia" in sine a putut
fi urmărită în toate momentele si
detaliile ei, mai puțin clare au fost
pentru spectatori motivul și urmă
rile încăierării. Dar nu pentru mul
tă vreme. Curînd după aceea. Ra
ge? Withley, care, era șeful unei re
prezentante „Chevrolet", și Ernie

Haire, la rîndu-i șeful unei repre
zentante „Ford", au anunțat, fie
care, o creștere cu 45 la sută a cifrei
lor de afaceri — urmare directă a
scandalului respectiv și care a pro
vocat atîta vilvă în opinia publică.
In realitate, totul nu fusese decit
o modalitate de a-și face publici
tate. la care cei doi comercianti au
recurs văzind că vinzarea de auto
mobile merge din ce in ce mai
prost. Criza industriei automobile
lor din S.U.A., reducind drastic efi
cienta reclamelor obișnuite, a sti
mulat, după cum se vede, inventi
vitatea celor afectați. Scandalul ad
hoc a dat, cel puțin temporar, roa
dele scontate. Ținind însă seama de
profunzimea crizei amintite, proba
bil imaginația reprezentanților ma
rilor firme americane de automo
bile va fi pusă in continuare la grea
încercare.

Victimele fanatismului
După avalanșa de relatări senza
ționale ale sinuciderii in masă, in
urmă cu un an și jumătate, căreia
i-au căzut victime peste 900 de
membri ai sectei „Templul po
porului", după mai multe volume
și un film de groază pe aceeași
temă, interesul general pentru cum
plita tragedie petrecută în jungla
guyaneză a pălit treptat. Totuși
există încă oameni care nu vor sau
nu pot să uite. Din categoria primi
lor fac parte adepți rămași în viața,
care duc o luptă acerbă prin tri
bunale pentru inșfăcarea unei bu
căți cit mai consistente din prada
de milioane de dolari rămasă de
pe urma lui Jim Jones, șeful sec
tei. Mal există, apoi, supraviețuitori
ai zbirilor lui Jim Jones, care în
cearcă să continue „opera" acestuia
ți, mai ales, să ducă la îndeplinire
ultimele sale dorințe înregistrate pe
bandă inainte de a-și pune capăt

zilelor: un veritabil testament al
uzii, conținând numele celor care
urmau să mai fie lichidați.
Familia Mills făcea parte din ca
tegoria acelora care încercau să
iile dar nu puteau. Ca foști mem
bri ai sectei, cunoșteau legile ei ne
cruțătoare, de aceea, ani de-a riadul
după ce, dezamăgiți, i-au părăsit
rindurile, au trăit cu spaima răzbu
nării. Abia moartea lui Jim Jones
le-a adus oarecare liniște, crezînd
că odată cu acesta dispăruse și
„lista neagră". Dar se înșelau. Nu
le-a folosit nici schimbarea nume
lui și a domiciliilor. In urmă cu o
lună, soții Mills au fost găsiți morți,
impușcați din spate.
Periodic, știri apărute în presă —
despre procese interminabile și
asasinate — avertizează că „Tem
plul. poporului" nu a murit atunci,
în acel noiembrie sumbru al anului
1978... (M. Săsărman).

Gh. CERCELESCU
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