
V/ Jrf. ggy ,
SALA D£ Lf ;Tîis>.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIThVĂ! PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Gaboneze
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLIX Nr. 11707 Prima ediție
........................................ 11 ———   \....................

\

Vineri 11 aprilie 1980 6 PAGINI —30 BANI

ZILE Șl ORE DECISIVE
In bătălia recoltei

Acum, toate forțele agriculturii pe cîmp, la semănat, pentru recuperarea 
grabnică a tuturor întirzierilor in executarea lucrărilor agricole!

MEHEDINȚI:

Mecanizatorii lucrează

Vremea s-a îmbunătățit în cea 
mai mare parte a țqrii, restrin- 
gerea ariei ploilor fiind urmată 
de creșterea simțitoare a tem
peraturii. In aceste condiții, fie
care zi, fiecare oră sint acum de
cisive pentru accelerarea insă- 
mințărilor ți recuperarea tuturor 
intirzierilor in executarea lucrări
lor agricole. Potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare, su
prafețele însămînțate cu diferite 
culturi de primăvară au crescut 
la 535 500 hectare. Evident, este 
puțin față de timpul înaintat în 
care ne găsim.

Am intrat în a doua decadă 
a lunii aprilie, perioadă cînd, 
în anii cu condiții climatice obiș
nuite, se însămînța din plin po
rumbul. Or, la această dată mai 
sint de însămințat suprafețe 

i mari de culturi din prima epo
că. Astfel, pînă ieri, 10 aprilie, 
sfecla de zahăr a fost insămîn- 
țată în proporție de 38 la sută, 
inul pentru ulei - 50 la sută, or
zoaica - 29 la sută, floarea-soa- 
relui - 17 la sută. Există mari 
decalaje între județe. Bunăoară, 
in județele Mehedinți, Arad, Ti
miș și Hunedoara s-a încheiat 
semănatul sfeclei de zahăr. Dar, 
în județul Teleorman această lu
crare a fost executată pe numai 
35 .la sută din suprafețele pre
văzute, Ilfov - 27 la sută, Ia
lomița — 14 la sută. A început 
și semănatul porumbului, dar su
prafețele realizate pînă la a- 
ceastă dată reprezintă numai 
14 000 hectare.

Stadiul actual al lucrărilor de 
.primăvară impune ca, pretutin

deni, toate mijloacele mecanice 
și forțele de muncă din agricul
tură să fie concentrate, in a- 
ceste zile, din zori și pînă sea
ra la semănat, iar noaptea la 
pregătirea terenului. Sub nici un 
motiv nu se mai poate aștepta, 
intrucît orice zi pierdută acum 
la semănat inseamnă, implicit, o 
diminuare a recoltei din acest an. 
Nimic nu trebuie să sustragă pe 
oamenii ogoarelor de la obliga
ția lor fundamentală : intensifi
carea la maximum a ritmului în- 
sămințărilor I

Accelerarea însămînțărilor *1a 
toate culturile, inclusiv la po
rumb, trebuie să fie însoțită de 
preocuparea pentru executarea 
unor lucrări de cea mai bună 
calitate, menite să ducă la reali
zarea densităților prevăzute de 
Ministerul Agriculturii și Acade
mia de științe agricole și silvi
ce. in această primăvară, spre 
deosebire de alți ani, solul are 
o rezervă mult mai mare de apă, 
la o mare profunzime in pămînt, 
ceea ce are o mare însemnăta
te pentru obținerea de recolte 
mari la hectar. Dar pentru ca 
aceste condiții să fie folosite pe 
deplin, se cere ca însămînțările 
să se facă fără întirziere, res- 
pectindu-se, totodată, normele 
de calitate.

Sarcina fundamentală, de mare 
răspundere care revine acum or
ganelor județene de partid și a- 
gricole, consiliilor unice agroin
dustriale, conducerilor unităților 
agricole este de a lua măsuri 
energice, operative, pornind de 
la situația reală din cimp, care 
sâ determine creșterea ritmului 
zilnic la insămințări. in acest 
scop, ele trebuie să acționeze 
hotărit, să mobilizeze toate for
țele mecanice și umane, pentru 
ca fiecare zi să marcheze efec
tiv un avans substanțial la insă- 
mînțări, la celelalte lucrări agri
cole.

de zi și
în unitățile agricole de stat si 

cooperatiste din Mehedinți, unde in- 
sămîntarea culturilor din prima epo
că s-a încheiat, toate forțele s-au 
concentrat la semănatul porumbului. 
Un lucru demn de remarcat este 
acela câ. in majoritatea unităților, s-a 
luat un substantial avans la pregă
tirea terenului, ceea ce permite ca 
semănătorile să fie folosite întreaga 
zi-lumină. Cuni s-a reușit ? în cursul 
zilei de ieri ne-am aflat in consiliul 
unic agroindustrial Cujmir. Unitățile 
de aici au de însămîntat 5111 hec
tare cu porumb. La Salcia. Obirșia 
de Cîmp. Dîrvari și Gemeni, unde 
ne-am oprit, munca era in toi. se lu
cra în flux continuu, cu mașinile 
grupate pe sole mari. Specialiștii, 
aflați permanent în teren, urmăresc 
atît calitatea lucrărilor, cit și randa
mentul muncii pe fiecare om si ma
șină.

— Pînă deseară — ne spune ing. 
Vasile Tatu, directorul S.M.A. Obir
șia de Cimp, pe care îl intîlnim pe 
una din tarlalele cooperativei agri
cole din Cujmir — suprafața insă- 
mințată va creste la aproape 2 000 
hectare cu porumb. Pînă in ziua cind 
am declanșat însămîntatul porumbu
lui am reușit să efectuăm o discuite 
pe întreaga suprafață repartizată 
acestei culturi, iar 850 hectare erau 
gata pregătite de semănat. în toate 
unitățile din consiliu am organizat 
schimbul Ii la pregătirea terenului. 
Cei 46 de țărani cooperatori, care au 
învățat în timpul iernii să conducă 
tractorul, lucrează cu rezultate bune

în schimburi
de noapte

în schimbul II. Activitatea acestor 
oameni este organizată și îndru
mată permanent. pe formații și 
puncte de lucru, de către specialiști 
din ferme.

Intr-adevăr, ca urmare a faptului 
câ se lucrează ia fel de bine orga
nizat și in schimbul II. rezultatele 
se văd de la o zi la alta. în două

schimburi, cel de zi și de noapte. în 
unitățile de aici se reușește sâ se 
pregătească terenul pe 550—600 hec
tare. Pină ieri, unitățile din acest 
consiliu aveau deja pregătit terenul 
in avans pe mai bine de 2100 hec
tare.

— Eu. după cum vedeți, lucrez de 
la începerea campaniei de primăvară 
împreună cu șase cooperatori care, 
in lunile de iarnă, au invătat să con
ducă tractorul in secția de care răs
pund — preciza Dumitru Stoichiță. 
șeful secției mecanizare de la C.A.P. 
Obirșia de Cîmp. Pe lingă faptul că 
muncesc cot la cot cu ei. ii ajut ori 
de cite ori este cazul și pot spune că.
(Continuare in pag. a III-a)

SATU MARE:

Starea de expectativă a unor specialiști 
nu este cu nimic justificată

în județul Satu Mare vremea s-a 
ameliorat, permițind astfel ca in nu
meroase unități agricole -să fie re
luate lucrările de pregătire a tere
nului și semănat. Un raid întreprins 
în cursul zilei de miercuri, 9 apri
lie. împreună cu directorul general 
al direcției județene agricole, ingine
rul Vasile Manta, în citeva consilii 
agroindustriale, ne-a prilejuit să des
prindem o suită de fapte diferite 
care pun in evidență, pe de o parte, 
operativitatea și spiritul de răspun
dere, cu care acționează unii, specia-. 
Iiști și. pe do altă parte, imobilismul 
și lipsa de inițiativă, teama de „a nu 
greși" de care dau dovadă alti spe
cialiști din unitățile unde există, pe 
unele terenuri, condiții prielnice tre
cerii la semănat. La sediul consiliu-

lui unic agroindustrial Moftin il gă
sim pe inginerul-șef Mircea Simu. 
care susține cu tărie că in unită
țile respective, terenurile destinate 
florii-soarelui — cultură din prima 
epocă — sint moi și nu se poate in
tra la semănat.

—’ Dar cu siguranță că există și 
■zone ridicate, cu terenuri zvintate și 
pe care se poate semăna — ii re
plică directorul direcției agricole. 
Bun cunoscător al terenurilor din 
județ, indică pe cele de la Crațdo- 
rolț: Sininiciăușp ■Eriu-Stncr’ai.

— Da. există un asemenea teren 
de 30 ha. care insă e destinat pen
tru fasole, a mai incercat, dar fără
(Continuare în pag. a III-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi, in stațiunea 
Predeal, pe Martin Bongo, ministrul 
afacerilor externe si cooperării al 
Republicii Gaboneze. președintele 
părții gaboneze in Comisia mixtă gu
vernamentală româno-gaboneză de 
cooperare economică si tehnică, care 
face o vizită oficială în țara noastră.

La prinjire a participat Ștefan An
drei. ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România.

A fost prezent Mamodpu Diop, 
membru al Guvernului Republicii 
Gaboneze. secretar de stat pe lingă 
ministrul economiei și finanțelor.

Au fost de fată ambasadorul Româ
niei la Libreville, Porfir Negrea, și 
ambasadorul Gabonului la București, 
Maurice Yocko.

Exprimind gratitudinea pentru pri
mirea acordată, oaspetele a arătat 
că-i revine deosebita cipste de a 
transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial mesaj de prie
tenie clin partea președintelui Repu
blicii Gaboneze. Omar Bongo, since
re felicitări cu prilejul realegerii sale 
in funcția de președinte al României, 
impreună cu urări de succese in ac
tivitatea plină de răspundere pe care 
o desfășoară in fruntea partidului și 
statului nostru.

Mulțumind pentru sentimentele ex
primate. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat președintelui Republicii 
Gaboneze un cald salut cordial, pre
cum și cele mai bune urări de suc

cese. de progres și bunăstare poporu
lui gabonez prieten.

în cursul întrevederii au fost tre
cute în revistă stadiul și perspecti
vele relațiilor româno-gaboneze. evi- 
dențiindu-se cu deplină satisfacție 
evoluția lor ascendentă. în concor
danță cu acordurile și înțelegerile 
convenite cu ocazia dialogului la 
nivel înalt de la București și Libre
ville. Totodată, s-a apreciat că 
există largi posibilități privind dez
voltarea și diversificarea raporturilor 
de' colaborare economică, tehnică și 
științifică, a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări și s-a 
reafirmat voința de a acționa pentru 
folosirea deplină a acestor posi
bilități in avantajul celor două 
țări și popoare, al cauzei progresului 
și bunăstării lor.

în acest context a fost relevat 
rolul Comisiei mixte guvernamentale 
de cooperare economică și tehnică 
in identificarea și materializarea, 
căilor de extindere și diversificare a 
colaborării și cooperării dintre cele 
două țări.

Abordîndu-se unele probleme ale 
actualității internaționale, a fost 
relevată necesitatea intensificării 
eforturilor și acțiunilor tuturor sta
telor, și in primul rind ale țărilor in 
curs de dezvoltare, pentru a contri
bui la oprirea deteriorării climatului 
politic mondial, pentru reluarea și 
continuarea procesului destinderii 
bazat pe respectarea principiilor 
independenței și suveranității na

ționale, egalității in drepturi și avan
tajului reciproc, neamestecului in 
treburile interne, renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța, pe drep
tul fiecărui popor la libertate și 
dezvoltarea de sine stătătoare.

S-a subliniat, totodată, că intere
sele păcii și securității internațio
nale reclamă soluționarea numai pe 
calea pașnică, a tratativelor, a ori
căror probleme litigioase dintre state, 
a stărilor conflictuale din diferite 
zone ale lumii, precum și acțiuni, 
hotărite in direcția reducerii chel
tuielilor militare și realizării de
zarmării.

A fost reafirmată hotărirea Româ
niei și Gabonului de a sprijini lupta 
popoarelor împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonia- 
lismului. S-a evidențiat necesitatea 
conjugării eforturilor țărilor in curs 
de dezvoltare, ale tuturor statelor 
pentru ca sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată proble
melor instaurării noii ordini econo
mice internaționale să •, ducă la înțe
legeri care sș permită adoptarea de 
măsuri concrete, eficace pe calea 
lichidării subdezvoltării, statornicirii 
unor relații noi de colaborare între 
state, bazate pe egalitate și echitate 
și care să asigure progresul tuturor 
popoarelor, și in primul rind al țări
lor mai puțin dezvoltate din punct de 
vedere economic.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Republicii Populare Polone
Joi, tovarășul Nicolae Geaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit,

in stațiunea Predeal: pe Jerzy Kusiak. 
ambasadorul Republicii Populare 
Polone la București, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă prieteneasca.

O IMPORTANTĂ REALIZARE A CONSTRUCTORILOR ENERGETICIENI

Prima turbina a hidrocentralei 
de la Gilceag a intrat ieri in funcțiune
Cronica muncii en

tuziaste de pe șan
tierele amenajării hi
droenergetice a rîului 
Sebeș a consemnat joi 
seara un eveniment de 
seamă : producerea
primilor kilowati-orâ 
de energie electrică 
prin punerea. în pa
ralel, a primului hi- 
droagregat (în foto
grafia alăturată) cu o 
capacitate nominală de 
75 MW la centrala hi
droelectrică Gilceag. 
Intrarea in funcțiunea

acestuia inaugurează 
salba de hidrocentra
le aflate în prezent in 
construcție pe Valea 
Sebeșului. Constructo
rii și mantorii au pre
gătit temeinic această 
premieră, după ani de 
muncă tenace la e- 
xecuția barajului de 
anrocamente al lacului 
de acumulare de la 
Oașa. care alimentea
ză cu apă paletele 
turbinei de la Gilceag. 
la străpungerea gale
riilor de aductiune și

la montarea utilajelor. 
Toate lucrările, inclu
siv probele efectuate 
in ultimele săptămîni, 
sint de o calitate deo
sebită. în prezent, tot 
la Gilceag se execută 
probele cu apă la cea 
de-a doua turbină, 
care va intra în func
țiune îtT următoarele 
săptămîni.

Incepînd de ieri, pe 
lista producătorilor de 
energie electrică se a- 
daugă și județul Alba. 
(Stefan Dinică).
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GHEORGHENI

„Bucin“ — un modern 
cartier de locuințe

în orașul Gheorgheni a început 
construcția unui nou cartier de lo
cuințe denumit „Bucin". El va nu
măra peste 1 000 de apartamente, o 
școală generală cu 16 săli de clasă, 
o creșă cu 120 de locuri, o grădiniță 
cu 225 de locuri, o sală polivalentă, 
spații comerciale si unități presta- | 
toare de servicii.

— La primele blocuri cu 4 etaje și 
spatii comerciale la parter — ne 
spune tovarășul Gal Francisc. pri
marul orașului, lucrările de exe
cuție, se desfășoară in ritm in
tens. Noile blocuri, construite 
in stilul arhitectonic specific tra
dițiilor locale, cu acoperișul in 
șarpantă, _cu balcoane frumos or
namentate. vor contribui la Îmbu
nătățirea . condițiilor de locuit ale 
oamenilor muncii din orașul nos- I 
tru. (I.D. Kiss).

Scriitorul și realitatea 
lumii sale

Vă reamintiți de vechea 
baltă a Borcei ? De acea 
întindere de pămint, nisip 
și mlaștini, stăpînită de hă
țișurile de sălcii și stuf ? 
De acele. primăveri in care 
puhoaiele de apă ale Du
nării se revărsau inundind 
sate, holde, distrugind tot 
ce intîlneau în cale? Locui
torii acestor meleaguri iși 
amintesc de o intîmplare 
din acele vremuri. Era la 
început de primăvară, soa
rele încălzea puternic. Din 
insulă s-a desprins un 
imens bloc de gheață cu 
hățișuri cu tot și a pornit 
pe Borcea. Oamenii spun 
că pe blocul de gheață că
lătoreau impreună un iepu
re, un porc mistreț și un 
lup. dar. in acea spaimă de 
încleștare dintre viață și 
moarte, au conviețuit în 
bună pace. Ce-i drept, de 
balta Borcei Se leagă șt 
amintiri mai frumoase, 
în anotimpurile prielnice, 
imașurile și tinetele cu 
iarbă crudă și grasă atră
geau aici la pășunat cirezi 
de vite și turme de oi. In 
același timp, păpurișul, stu
ful și bălțile erau o adevă
rată rezervație a păsărilor, 
a animalelor sălbatice și 
peștilor, atrăgind aici vină- 
torii și pescarii. Pescuitul, 
dar nu ca divertisment, ci 
ca principal mijloc de exis
tență, reprezenta adevărata 
ocupație a oamenilor din 
aceste locuri, consemnați in 
statisticile vremii cu nu
mele impropriu de agricul
tori. Dar nu denumirea
exactă a profesiei lor era 
marea durere a acestor oa
meni. ,.Agricultori" sau 
pescari, ei nu aveau nimic
în afară de un adăpost ser-

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

vind drept replică rușinoa
să unor case adevărate.

Am revenit in ținuturile 
Borcei. Aici, pe o parte din 
acest teritoriu, pe ostrovul 
Borcea de Sus, aparținind 
fostelor Așezăminte Brin- 
covenești, a luat ființă, cu 
32 de ani in urmă, prima 
întreprindere agricolă de

troiu. membru al C.C. al 
P.C.țL, „Erou al Muncii So
cialiste". Viața acestui om, 
ca și a celor veniți aici 
pentru a participa la trans
formarea unei bălți in una 
dintre cele mai roditoare 
cîmpii ale țării, a fost și 
este o viață de luptă spec
taculoasă nu prin desfășu-

rumb, 3 081 kg floarea-soa- 
relui și peste 2 000 kg soia. 
Zootehnia este reprezentată 
prin două complexe mo
derne — unul pentru creș
terea și îngrășarea tinere
tului taurin, iar celălalt 
pentru berbecuți. Pămintul 
este lucrat cu ajutorul a 80 
de tractoare, iar îngrijirea

În Cimpia Bărăganului, acolo 

unde oamenii si-au înnobilat 

numele prin muncă...

stat din Balta Borcei : 
I.A.S. Pietroiu. în acea 
vară, la bordul unei șalu
pe. venind de la Călărași, 
a sosit la Pietroiu un tinăr 
de 27 de ani, trimis de către 
partid să organizeze bătalia 
pentru supunerea unei 
părți a „bălții" spre folosul 
omului. Numele lui este 
bine cunoscut din presă, de 
la televiziune și chiar din 
filmul vieții lui legat de 
nașterea acestui pămint. 
deși nu este o „stea" a 
ecranului, ci un truditor al 
pămîntului. Se numește 
Dumitru G. Dumitru. Tină- 
rul comunist de acum 
trei decenii este și as
tăzi directorul I.A.S. Pie-

rarea ei, ci prin rezultatele 
finale.

Pe „nea Mitică" — cum 
i se adresează oamenii. lo
cului — l-am găsit ca de 
obicei tot dincolo- de apă. 
Incinta iiidiguită ni se în
fățișează in fiecare an ca 
o adevărată grădină intre 
ape. Culturile de porumb, 
griu. orz. tloarea-soarelui 
și soia, așezate pe principii 
moderne, rivalizează prin 
curățenie și bogăția roade
lor cu cele mai îmbelșuga
te lanuri din țară. Bilanțul 
realizărilor consemnează 
aici producții ridicate, ale 
căror recorduri la hec
tar ating 5 300 kg griu, 
6 400 kg orz, 8 200 kg po-

culturilor și strîngerea re
coltelor se fac după o teh
nologie complet mecanizată, 
cu mașini și autocombine 
moderne și, mai nou. tot 
mai mult eu aviația. Pen
tru a sublinia locui pe care 
fostul ostrov din partea de 
sus a Borcei îl are in agri
cultura României, vom con
semna doar că de aici au 
fost livrate pînă acum 
aproape 1 milion tone ce
reale, echivalînd cu o gar
nitură de tren a cărei lun
gime depășește conturul 
României ; peste 125 mii 
tone carne și aproape 100 
mii hectolitri de lapte. Cu 
lina tunsă de pe oile cres
cute aici s-ar putea con

fecționa cite un costum de 
haine pentru fiecare locui
tor al țării.

Comparați aceste cifre și 
date cu inventarul fostei 
ferme Lespezi — două pe
rechi de boi și una de cai, 
150 de oi. două clădiri din 
paiantă, două tractoare ru
ginite și o batoză, avere 
lăsată drept moștenire de 
regimul burghezo-moșie- 
resc — și veți avea o pri
mă imagine a transformări
lor uriașe petrecute aici. 
Dar adevărata imagine a 
metamorfozei ostrovului * 
Borcei de Sus o ai numai 
ajungînd în incintă, măsu- 
ririd eu pasul cei 44 km de 
dig ridicați drept stavilă în 
calea apelor, privind și 
evaluind bogăția pămintu- 
lui. ascultîndu-i pe cei ce 
au făcut această cimpie 
at it de roditoare.

l,a inceput. intreg colecti
vul întreprinderii era for
mat din opt oameni, avîn- 
du-1 in frunte pe cel mai 
bun dintre ei : Dumitru G. 
Dumitru. Un tînăr munci
tor comunist care, la .che
marea partidului, nu a șo
văit o clipă să spună DA. 
deși cunoștea bine greută
țile pe care le va avea de 
înfruntat. Mai apoi numă
rul muncitorilor a ajuns la 
400. La construcția pri
mului dig de apărare. înăl
țat numai cu ajutorul căru
țelor și al oamenilor, au 
participat aproape 5 000 de 
localnici. Si nu numai 
atunci, ci în absolut toate 
momentele principale și
Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

în săptăminile care 
: au trecut am avut 
j prilejul să consemnăm 
j un șir intreg de seri 
! literare. întilniri ale 

scriitorilor cu cititorii, 
inițiate de Uniunea 
scriitorilor și benefi
ciind de sprijinul e- 
xemplar al organelor 
locale. Acestora li 
s-au adăugat in mod 
fericit manifestările 
din cadrul Lunii căr
ții Ia sate.

Prietenii mei scrii
tori care au fost de 
față la Sarmizegetusa 

. la deschiderea Lunii 
cârtii sau au participat

■ la întilnirile organiza- 
i te în mari unităti in- 
; dustriale din diferite 
! orașe mi-au relatat că. 
; sore bucuria lor. ma- 
I joritatea cititorilor nu 
! s-au mai arătat seduși 
' de stereotipa cu- 
' riozitate aplicată felu

lui cum „se fac căr-
I țile", ci au vrut să 

afle mai degrabă' cite 
I. ceva despre secretul 

cărților bune, despre 
acel criteriu intim ai 
scriitorului care simte 
că efortul său nu a 
fost zadarnic, că poa
te fi satisfăcut de 
munca sa.

Relatările confrati- 
I lor m-au făcut sâ mă 
| simt plin de încrede- 
I re : iată un nou indi- 
i ciu despre noul conți- 
I nut al acelei reeipro-
■ cități — un complex 

armonios de influente 
— pe care o putem 
caracteriza drept a- 
liantă. uniune intre 
scriitor și cititor. Un 
semn de recunoaștere 
reciprocă, in perspec

tiva ideii că realitatea 
operei de artă este în 
funcție de prezenta o- 
mului capabil s-o re
cepteze. Orjce aseme
nea operă e un mesaj 
— conceput cu mij
loace artistice — al ri
nei conștiințe indivi
duale adresat celorlal
te conștiințe, cititori
lor. Prin operă, cuvin- 
tul scriitorului redevi
ne viată. Prin inter
mediul capacității de

Opinii de
DOMOKOS Geza

receptare a fiecărui 
cititor. cu ajutorul 
sensibilelor cintare ale 
conștiinței are loc un 
permanent proces de 

• reevaluare a destine
lor personajelor unei 
cârti.

De aici și una din
tre problemele cele 
mai complexe ale 
muncii scriitorului. 
Cartea trebuie să a- 
pară ca purtătoare a 
unei experiențe colec
tive. și anume. în așa 
fel incit să-trezească 
in individ dorința 
participării afective, a 
re-trăirii. să-i Știr
bească simpatia sau 
să-l incite Ia dispută, 
să-l- detețfmihe să a- 
probe sau să respingă 
senSul acțiunilor per
sonajului literal. Ceea 
ce nu se poate reali
za — la tensiunea do
rită. cu' 'adevărată 
tortă intelectuală și e- 
moțională — decit

dacă scriitorul știe că 
persoana, individul, fie 
el un membru oricit 
de conștient al colec
tivității. comportă, pe 
lingă planul vieții so
ciale, și un alt plan, 
al lui insuși. al enti
tății care nu se cu
noaște numai ca parte 
a lumii celor aseme
nea lui. ci se recu
noaște și ca factor și 
expresie ale unei lumi 
proprii, unice și ire- 
petabile, în concordan
ță responsabilă cu și 
față de sine. Este in
contestabil că funda
lul istoric-social joa
că un rol decisiv în 
realizarea oricărei ac
țiuni omenești. Facto
rul nemijlocit creator 
de artă și. in același 
timp, stimulentul pen
tru receptarea ei are 
insă întotdeauna un 
caracter individual : 
voință individuală și 
efort, dorință indivi
duală si necesitate.

La întilnirile res
pective au luat parte 
zeci de scriitori, mii 
de cititori. Cu toate 
acestea, fiind vorba de 
creație artistică, s-a a- 
juns de fiecare dată 
la niște dialoguri în
tre indivizi, spre fi
reasca satisfacție atit 
a celui ce punea În
trebările. cititorul, cit 
și a chiui care se stră
duia să dea răspun
surile. scriitorul.

Cred, de asemenea, 
că aceste convorbiri au 
contribuit la creșterea
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Cînd citiți aceste rînduri...

Începe construcția primei microcentrale solare 
în Delta Dunării

(Continuare în pag. aV-a)

Astăzi, 11 aprilie, în Delta Du
nării, în satul de vacanță Roșu. 
Grupul de șantiere Tulcea al Trus
tului de construcții pentru agricul
tură și industria alimentară Bucu
rești începe construcția primei 
cțentrale solare. Pînă la sfîrșitul 
lunii mai vor fi montate 72 de pa
nouri solare, care vor asigura în
călzirea apei menajere necesare 
pentru cei 100 de tineri turiști care

vor poposi zilnic in sațul de vacan
ță din mirifica Deltă. Proiectul 
microcentralei aparține unui grup 
de specialiști de la Institutul de 
proiectări ..Carpați" București. Tn 
viitorul apropiat, tot aici se va con
strui o rnicrocentrală eoliană, pen- | 
tru producerea energiei electrice, j 
spre a se elimina în totalitate . 
consumul de combustibil. (Neculai 
Ainihulesci).
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I Merită! I
IPrin Rapoltu Mare. județul I 

Hunedoara, trece o apă. Ană I 
care desparte satul in două. Ca • 

să treacă dintr-o parte In alta,
I oamenii au la dispoziție un pod. I 

Pentru ca sătenii de la margine | 
să nu mai ocolească drumul 

Ipină la pod, au meșterit si două I 
punți. Dar iată că. în urma unor | 
ploi torențiale, punțile au fost

Iduse la vale. Acum toți erau | 
nevoiți să treacă numai pe pod I 
sau pe scurtătură, prin apa rece • 
ca gheata.

IDoi săteni, doi buni gospodari I 
— Iosif Lup si loan Colcer — | 
au început să meșterească si să

Irinduiască o altă punte. întru | 
bucuria tuturor sătenilor.

tntîmplarea ne-a fost relata-

Ită de June Iosif, care ne in- ■ 
treabă : „Nu credeți că inițiativa I 
celor doi gospodari, fiecare tre- " 
cut de 80 de ani, merită să fie

I dată la ziar !
Merită ! ■

| Pasiune
Din primăvară vină toamna

Itiraiu, grădina pensionarului I 
Alexandru Apăru, din Găiceann I 
— Bacău, este invadată de flo-

Irile si roadele bogate ale pomi- I 
lor pe care-i îngrijește „ca la | 
carte", Se află in grădina lui

I meri de diferite soiuri, de la ■ 
cele cu fructul roșu ca focul l 
pină la auriul rupt parcă din ■ 
miezul soarelui de vară. Iar me-

Irele, pe cit de mari (trei — pa
tru la kilogram), pe atit de gus- | 
toase si aromate.

I Pasiunea lui a început să-i. I 
molipsească si pe alți consăteni, | 
pe care i-a ajutat cu vuieți, cu

I sfaturi. „Dorința mea — ne scrie > 
cl — e ca în comună să infiin- I 
țăm o pepinieră de meri si nuci • 
pentru toți consătenii, ba chiar

ISi pentru alții. Și-apol, să-fi fie I 
mai mare dragul să-i vezi in | 
grădinile oamenilor si pe margi-

Inea drumurilor, cum se înalță ■ 
„ca merii, ca perii, in mijlocul I 
verii"...

Cui oare nu-i rămîne pentru toată 
viata în memorie momentul înca
drării intr-un colectiv de muncă, al 
primului contact cu uzina? îți amin
tești de portarul cu mustață care te 
îndrumă spre serviciul personal, de 
pașii timizi și nehotăriți oe care-i 
faci prin culoarele clădirii adminis
trative, de acel du-te-vino al unor 
oameni în halate albastre, de frin- 
turi de conversații al căror sens 
nu-i poți desluși. Involuntar, iți pui 
întrebarea : cum mă vor primi, cu 
fel de oameni or fi ?

Fără Îndoială că cei mai multi din 
cei 851 de tineri angajați anul trecut 
la întreprinderea de matrițe și piese 
din fonta din Odorheiu Secuiesc au 
avut aceleași gînduri, aceleași te
meri șl speranțe. Aici insă, ca in 
atitea alte colective de muncă din țara 
noastră, temerile multora au fost re
pede spulberate, iar speranțele au 
crescut pină la dimensiunile trans
formării lor in certitudini. Au fost 
și sinț primiți cu brațele deschise, 
Sînt brațe pe care le simt cu toții 
în urarea de bun venit înscrisă Ia 
intrare, in căldura și înțelegerea cu 
căre maistrul, șeful de echipă sau 
muncitorul cu experiență ii iau in 
..custodie", ba chiar și din cărțulia ce 
li se. înminează în aceleași clipe de 
început — adevărat îndrumar în 
universul uzinei. ..Vă așteaptă in
stalații și utilaje moderne, muncitori 
experimentați si cadre tehnice com
petente" — află noul venit — odată 
cu tot ceea ce-i este necesar pentru 
orientarea personală : extrase din 
regulamentul de ordine interioară, 
informații privind asistenta medica
lă. cantina, mijloacele de transport, 
spălătoria de haine, numere de te
lefon utile. Totul denotă grijă, dra
goste, solicitudine.

întreprinderea odorheiană a luat 
ființă la 4 iulie 1975 cu oameni 
transferați de la alte unitătl. cu 
muncitori trimiși la specializare, 
încă nu se putea vorbi nici de un 
colectiv închegat, nici de acoperirea 
necesităților de forță de muncă.

Tocmai de aceea organizația de 
partid a situat printre prioritățile ac
tivității sale calificarea și specializa

rea muncitorilor și. în consecință, 
crearea unui climat care să asigure 
stabilitatea cadrelor. în acest scop.- a 
fost format din activul de partid al 
întreprinderii un colectiv de control 
și îndrumare subordonat comitetului 
de partid. Colectivul iși desfășoară 
munca pe baza unui program diver
sificat, cu obiective distincte, de ur-j 
gență și de perspectivă, cu responsa
bilități precise. Astfel, el îndrumă jșf 
sprijină indeaproape cele două licee

o puternică înriurire. Este dealt
fel vorba de factori complecși de 
conștiință, de relații vii intre oameni, 
lă prima vedere elemente imponde
rabile, dar comensurabile in ultimă 
instanță prin determinările pe planul 
împlinirilor umane, cu efecte hotă- 

•ritoare pe acela al producerii bunu
rilor materiale. Iată, avem în față doi 
frezori și unul in devenire. Toți trei 
legați prin liantul invizibil al transfe
rului direct de cunoștințe și deprin-

muncii ce pot fi învățate numai prin 
observare directă, atentă, minuțioasă. 
Tocmai de aceea sint foarte mulțu
mit de Gabi. după cum cred că. la 
rindul său. tovarășul Szucz Ioan a 
fost mulțumit de mine". într-adevăr. 
comunistul Sziicz Ioan, in prezent șef 
de echipă, este de acord cu cele 
spuse. Adaugă insă : „A invăța pe 
alții, mai ales pe tineri, este una din 
principalele îndatoriri comuniste".

într-o viziune amplă, cu deplină

ÎN ÎNTÎMPINAREA FORUMULUI TINEREI GENERAȚII

Vîrsta-TINEREȚEA 
Răspunderea - MATURĂ

industriale și cele două scoli profe
sionale cu peste 900 de elevi, unități 
școlare patronate de întreprindere. 
La rindul lor. secțiile si atelierele 
și-au întocmit un plan de perfecțio
nare profesională, care prevede dez
baterea a 1—2 teme pe lună pe gru
pe de meserii. Cu sprijinul nemijlo
cit al organizațiilor de bază, au fost 
selecționați cu grijă cei cărora le-au 
fost încredințați tineri spre calificare 
și specializare. Totodată, organizația 
de partid, exercitindu-și rolul de 
conducător direct al organizației de 
tineret, se îngrijește ca in activitatea 
uteciștilor să fie inscris in perma
nență unul din obiectivele majore ale 
acesteia : educația prin muncă, pen
tru muncă in multitudinea formelor 
sale de exprimare.

Egală ca importantă este si acțiu
nea nemijlocită a comuniștilor ute- 
ciști care acționează din interiorul or
ganizației revoluționare a tineretului 
— exemplul lor personal exercitind

deri practice și. în același timp, de 
trăsături morale. înainte de a sosi în 
uzină, utecistul Balăzs Gabi a fost su
plinitor la o școală dintr-o comună din 
zonă. ..îmi plac aici — spune el — 
atit mașinile moderne, ale căror se
crete mă străduiesc să le aflu, cit 
mai ales atmosfera muncitorească, 
oamenii care mă ajută să-mi însu
șesc o calificare, de pildă tovarășul 
Bakk Mihaly, in grija căruia sint dat. 
Din scurta mea experiență pedago
gică, imi dau seama că se ocupă de 
mine nu numai cu grijă și bunăvoin
ță. ci și cu tact și discreție, lăsin- 
du-mă să mă descurc singur acolo 
unde pot și sfătuindu-mă in momen
tele dificile". Comunistul Bakk Mi
haly completează : „Hotărîtoare sint 
interesul, dorința de a învăța ale fie
căruia. căci prea mititei dădăceală il 
poate lipsi pe om tocmai de încrede
rea in forțele proprii, singura care-i 
poate da aripi. Și apoi, oricit m-aș 
strădui, sint mișcări in procesul

maturitate și înțelegere. este privită 
activitatea de formare profesională 
și de către tînărul matrițer Koszta 
Arpâd. la 25 de ani meseriaș de înal
tă calificare, avind și sarcina de 
secretar al unei organizații de 
bază. „Meseria noastră — spune 
el — este foarte complicată. Fie
care matriță ne pune în fața unor 
probleme tehnice noi, așa că in fie
care zi învățăm cite ceva. Personal, 
cind ajung acasă îmi pun întrebarea: 
ce fac miine ? Și. în funcție de lu
crările pe care le avem de executat, 
imi aleg cartea tehnică pentru stu
diu. Dar aceasta nu-i de ajuns. La 
fel de importantă este consultarea 
permanentă, transferul neîntrerupt 
de experiență — de la unul la celă
lalt, spre a găsi soluțiile tehnice cele 
mai potrivite. Calificarea și speciali
zarea sint o preocupare de zi cu zi, 
ce nu îngăduie pauze. Ele sînt mereu 
prezente in dezbaterile noastre, în a- 
dunări de partid și ale organizației

U.T.C., fiind în directă legătură cu 
mai toate aspectele muncii, fie că 
este vorba de calitate, de reducerea 
consumurilor, de autoutilare".

Apare deci cu totul firesc ca în a- 
ceastă ambianță de întrajutorare co
munistă, oamenii muncii de aici, ro
mâni și maghiari, precum Liviu 
Zamfirescu, Gall Veronika, Ion 
Smeu, Benedek Elemer și mulți alții 
să găsească un limbaj comun — cel 
al tehnicii și eficientei — care se 
oglindește nemijlocit în rezultatele 
economice obținute. Anul trecut, pla
nul de producție a fost îndeplinit și 
depășit la principalii indicatori : pro
ducție fizică și netă, productivitatea 
muncii, reducerea cheltuielilor Ia 
1 000 lei producție-marfă. Pe aceeași 
linie se situează și rezultatele pe 
primele luni ale acestui an.

„Mai avem multe de făcut în pri
vința calificării' și specializării mun
citorilor — ne spune secretarul co
mitetului de partid din Întreprindere, 
maistrul modeller Kuti Dionisie. 
Există și unii tineri care se integrea
ză mai greu in viața colectivului. 
Chiar astăzi voi participa la o adu
nare a organizației'U.T.C. unde se va 
discuta această temă". Iar după un 
moment adaugă : ..Mă gindesc la cite 
s-au făcut in acești ultimi cinci ani 
in țara noastră. între creațiile cele 
mai de preț mi se par a fi insă oa
menii, colective întregi de muncitori, 
cum este și cel de aici, unde virsta 
medie nu depășește 22 de ani. colec
tive a căror răspundere matură con
trazice numărul anilor. Se vede și 
din aceste imagini care vorbesc despre 
un eveniment din iunie 1978, înscris 
cu litere de aur in scurta cronică a 
întreprinderii noastre". Fotografiile 
de pe pereții încăperii înfățișau as
pecte de la vizita secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. mereu înconjurat de chi
puri de muncitori luminate de bucu
ria de a-1 avea in mijlocul lor. Bu
chete ale tinereții acestui colectiv, 
care ar putea să simbolizeze tot așa 
de bine buchetele tinereții întregii 
țări.

Constantin VARVARA

în tot cursul anului
în stațiunea Pucioasa

Așezată pe malul sting al la- 
lomiței, la o altitudine de 350 m 
in zona subcarpatică, stațiunea 
Pucioasa se remarcă prin bogă
ția apelor sale minerale : sul
furoase. sulfatate, clorurate. so
dice. calcice. radioactive, care 
reprezintă tot atitia factori na
turali de cură și tratament.

Deosebit de indicată in afec
țiuni cronice ale aparatului lo
comotor. ale sistemului nervos 
și vascular periferic, ale căilor 
respiratorii superioare, in afec
țiuni ginecologice — ca boli aso
ciate — stațiunea funcționează 
in tot cursul anului, oferind con
diții optime de cazare si trata
ment.

Iubitorii de drumeții veniți la 
Pucioasa au prilejul de a vizita 
obiective turistice de larg inte
res. cum ar fi cele din Tirgo- 
viște, Fieni. Pietroșița. Moroieni, 
sau de a face excursii in Masi
vul Bucegi. unde le stau la dis
poziție cabanele Cheile Zănoa- 
gei, Scropoasa. Bolboci, Padina 
sau Peștera.

Pentru obținerea de locuri la 
odihnă și cură balneară, precum 
și pentru informații suplimenta
re cei interesați se pot adresa 
tuturor agențiilor si filialelor 
oficiilor județene de turism, pre
cum și la cele ale întreprinderii 
de turism, hoteluri și restau
rante București,
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Contabilul...
Încasat

De cum s-a văzut avansat in 
funcția de contabil-șef al Consi
liului popular din comuna Dis
tra, județul Maramureș, Ioan 
Hosctuc a și început să falsifice 
diferite acte contabile, insușin- 
du-și o parte din bani. Apoi a 
găsit — cine se aseamănă se adu
nă — încă doi amatori de clș- 
tig fără muncă. în persoana con- 
tabilului-șef și a unui gestionar 
de la cooperativa de consum din 
comună, cărora le-a zis :

— Voi vă faceți că livrați pri
măriei materiale de construcție, 
iar eu mă fac că "vă plătesc, 
după care banii ii impărțin^...

Acum vor „impărți" ce li se 
cuvine, după legp, iar legea ti 
acuză aspru pe contabilul-șef și 
pe cel doi pentru „săvirșirea 
infracțiunilor de delapidare 
(peste 350 000 de lei), fals 'mate
rial. fals intelectual și uz de 
fals".

Ca pe ace
Cititorul nostru Vasile Mărgi

nean, din Beclean. județul Bls- 
trița-Năsăud, a cumpărat o pla
pumă. Nici n-a apucat bine 
să se învelească, spre a-i simți 
căldura, că l-a si trezit... înțe
pătura. O înțepătură de ac. Di
buie omul pe întuneric, găsește 
acul cu pricina — un ac mare, 
de tricotat — il scoate. îl pune 
de-o parte, se culcă, dar cind se 
întoarce pe partea cealaltă sare 
ca... înțepat. Alt ac — tot de tri
cotat. II ia, il pune de-o parte, 
adoarme. Dimineața a mai 
găsit vreo zece ace. Toate mari, 
de tricotat. Omul ne trimite eti
cheta pe care citim : „Plapuma 
2 persoane : dimensiuni : 169-240 
cm ; NIL 1624 — 1972 ; preț de 
vinzarc 245 lei. CTC (puncte, 
puncte și— nici un înscris). De 
ce n-or fi scris plâpu marii din 
Bobilna. al V.J.C.C. Cluj cine o 
fi fost controlorul de calitate 2 
Ținem la dispoziție. trimise de 
cititorul nostru, acele cu pricina, 
pină se va găsi un... ac sl de 
cojocul cui trebuie.
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Invitație la Siănic Moldova
Situată Ia 12 km de Tîrgu Ocna, 

la o altitudine de 530 metri, stațiu
nea Siănic Moldova dispune de nu
meroase izvoare de apă minerală, 
bază de tratament proprie și sana
toriul din salina de la Tirgu Ocna 
(cu o capacitate de 400 locuri). Sta
țiunea oferă multiple posibilități 
pentru tratarea unor afecțiuni ale 
tubului digestiv și ale glandelor he- 
patobiliare : afecțiuni respiratorii : 
O.R.L. ; boli de nutriție și metabo
lism : afecțiuni neurologice perife
rice, post-traumatice, ale rinichilor

Si căilor urinare. Cazarea se face 
in hoteluri și vile confortabile, in
tre mijloacele de distracție si div®- 
tisment se înscriu spectacole de 
teatru și film, expoziții, jocuri me
canice si altele.

Informații suplimentare și bilete 
— la toate agențiile și filialele ofi
ciilor județene de turism, precum 
și la cele ale întreprinderii de tu
rism, hoteluri și restaurante Bucu
rești.

în fotografie : Vedere parțială a 
stațiunii Siănic Moldova.

EFICIENTĂ SPORITĂ CONTROLULUI OAMENILOR MUNCH 
-INSTRUMENT AL DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE!

Cînd controlul sesizează, dar cei vizați... tergiversează
Aproape 15 mii de oameni ai muncii din Ca

pitală — iar la nivelul țârii circa 200 de mii — 
aleși de colectivele unde lucrează, de organiza
țiile U.T.C. și de cele de femei din cartiere, au 
primit în aceste zile noile legitimații in baza că
rora iși vor putea exercita mandatul încredințat 
de oamenii muncii — de control asupra activității 
unor sectoare de cel mai larg interes public. 
Forțele antrenate in această activitate de mare 
semnificație, răspundere și utilitate socială sint 
mai numeroase decit în anul precedent, mai 
puternice și au o experiență mai bogată. Avind 
în vedere și faptul că măsurile adoptate in ul

tima perioadă. îndeosebi după cel de-al doilea 
Congres al Frontului Democrației și Unității So
cialiste, sînt de natură să le asigure o orientare 
mai clară, o activitate mai sistematică, mai bine 
coordonată, se poate aprecia că există condiții 
propice pentru creșterea nu numai a autorității 
controlului oamenilor muncii, ci și, in mod deose
bit, pentru șporirea eficienței saie. Acesta a fost, 
dealtfel, și scopul recentei ședințe de lucru a 
Comisiei centrale pentru coordonarea activității 
de control al oamenilor muncii, care a precizat 
măsurile de urmat pentru îndeplinirea in con
diții mai bune a sarcinilor încredințate.

Firește, pentru ca perfecționările aduse pe plan 
organizatoric să-și dea pe deplin roadele, tre
buie asigurate stricta respectare a legii de către 
conducerile tuturor unităților vizate, operativita
tea și promptitudinea reacției la sesizările echi
pelor de control.

Or. în această privință se mai constată încă 
unele deficiențe și anomalii — fenomene nega
tive a căror 'înlăturare este obligatorie pentru 
o creștere substanțială a eficienței activității 
acestui important instrument al democrației noas- ' 
tre socialiste.

■ ■ ■ I

I Miere... amară
Tatăl — Gheorghe Patria. • 

IFiul — llie i’etria. Craio- 
veni. $i tatăl »i țiul aveau I 
aceeași pasiune : apicultura. Dur | 
și același cusur : să ciștige mai

I mult declt Ic puteau oferi har- |
I nicele albine. Cum ? Să scoată I 

miere nu numai din faguri de 
miere. Au recurs la sirop de za- . 
hăr. Și astfel, in loc să se multu- I 
meatcă numai cu roadele wo- I

Ibositelor alergătoare din floa- 
re-n floare, tatăl si fiul, in pos- I 
tură de trlntori sadea, au început | 
să falsifice mierea. „indgind-'>“

Icu sirop de zahăr. Prinși de mi- ■ 
hție asupra faptului, cei doi — li 
și încă vreo citiva care le-au •

I călcat pe urme — constată acum 
că o astfel de miere, cu tot za- I 
harul, are un gust amar. î

De la
Administrația Asigurărilor de' 

Stal recomandă fiecărui automobi
list să contracteze ..asigurarea fa
cultativă de accidente a conducă
torilor de autoturisme șl a altor 
persoane aflate in autoturisme”.

Această asigurare acoperă, in li- • 
mita numărului de locuri admis 
la transport, consecințele acciden
telor intîmplate persoanelor, neno
minalizate. aflata in autoturisme.

ADAS
Primele anuale de asigurare sint 

intre 80 lei și 240 lei, in raport de 
nivelul sumelor asigurate pentru 
fiecare persoană, putindu-se plăti 
și in rate.

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări 
vă puteți adresa responsabililor eu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agențiior si inspectorilor de asigu
rare, filialelor A.C.R. sau oricărei 
unități ADAS.

Promptitudine, nu lînce- 
zeală, față de semnalele 
critice EstB ev'cient t:i una 
cerințele de bază ale creșterii efi
cienței controlului oamenilor muncii 
constă in operativitatea reacției față 
de sesizările acestora. Numai in acest 
fel se poate asigura înlăturarea ra
pidă a deficiențelor constatate,, se 
poate evita agravarea lucrurilor : gra
dul de operativitate este un indicator 
al răspunderii civice.

Cum se manifestă practic ?
...Plecăm pe teren impreunâ cu to

varășii Gheorghe Stănilă de la între
prinderea de mașini electrice și Mir
cea Girbă de la întreprinderea de 
confecții și tricotaje București in uni
tăți repartizate echipelor din aceste 
colective muncitorești. Un prim popas 
la chioșcul de piine nr. 81 (aparți- 
nînd fabricii de mine „23 August"), 
situat chiar in cârtea I.M.E.B. Am 
spune că insăși această amplasare, 
față in față eu clocotul producției, 
obligă la un comerț străbătut de res
pect față de muncitor. Răsfoim re
gistrul unic de control : un șir de se
sizări ale echipei oamenilor muncii, 
cu mereu aceleași 'observații privind 
comportarea celor două vinzătoare, 
neglijențele in aprovizionarea și gos
podărirea unității. Inclusiv observația 
gravă că, la achitarea cumpărăturilor, 
ele nu dau întotdeauna restul corect. 
Drept răspuns, doar apostilele mer
ceologului si citeva... avertismente 
date de acesta intre patru ochi : 
....daca se repetă, se vor lua și alte 
măsuri". Si... s-a repetat. Dar mai 
departe nu s-a intimplat nimic — de 
mult registrul ă-a fost răsfoit de ca
dre- din conducerea unității.

Articolul 28 din Legea care regle- 
mentează'organizarea și funcționarea 
controlului oamenilor muncii stipu
lează clar : „Conducătorii unităților 
controlate sini obligați să analizeze 
deficiențele constatate <le echipele tie

control al oamenilor muncii și să sta
bilească măsuri pentru inlăturarea 
acestora..." Dar pentru a stabiii mă
suri. constatările echipelor trebuie 
...cunoscute. Prima expresie a sub
estimării e aceea că registrele unice 
<ic control nu sint văzute cu regula
ritate de cadrele de conducere ale în
treprinderilor ierarhic superioare. 
Bunăoară, copia procesului verbal al 
controlului efectuat la data de 28 fe
bruarie 1979 la magazinul „Fortuna" 
din Complexul comercial C5-Drumul 
Taberei se afla, in martie 1980. tot 
în registru.

Evidența este o premisă a 
eficienței, dar nu o înlo
cuiește Dator't^ une' viziuni bi
rocratice. preocuparea pentru înlătu
rarea deficientelor constatate — obli
gatorie și esențială — este înlocuită, 
in multe, cazuri, cu preocuparea pen
tru... ținerea evidenței controalelor. 
Ce efect au produs, bunăoară, con
semnările din registrul — întocmit cu 
deosebită conștiinciozitate — la ofi
ciul de prezentare „Fortuna", de vre
me ce constatările echipelor de con
trol nu s-au bucurat de nici'un răs
puns luni și chiar ani de zile, așa 
cum se poate vedea din registrul unic 
al unității din cartierul Drumul Ta
berei ? Sau despre ce urmări con • 
crete ale controlului poate fi vorba 
intr-un șir de unități din subordinea 
O.C.L. „Alimentara" sectorul 6. cind 
registrul de evidență de aici conține, 
de fapt, o înșiruire, de Înscrisuri de 
genul „s-a luat la cunoștință de tov. 
merceolog..." ?!

în locul formalismului - 
măsuri ferme, judicioase. 
Eficiența — iată scopul principal al 
activității echipelor de control. Iar 
eficiență înseamnă măsuri ferme, se
rioase, temeinice pentru eliminarea 
lipsurilor constatate. Dealtfel, însăși

----- CUM SÎNÎ
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Camionul |
mergea singur

Un accident mai rar întilnit I 
s-a petrecut la secția Tulcea a 
Întreprinderii de utilaj greu I 
pentru transporturi si construe- | 
ții Brăila. Șoferul Constantin 
Petrescu revizuia motorul unui | 
autocamion Roman-diesel. a- I 
vind cabina ridicată, Deodată, ’ 
spre locul cu pricina a început , 
să ruleze, sinaur-singurel. un I 
alt autocamion, care fusese lâ- I 
sat ' în pantă neasiqurat. Din 
cauza tamponării, cabina ridica- I 
tă de ne mașina la care mefte- | 
rea C.P. a căzut brusc, strivlv- 
(iu-l. Avea doar 27 de ani si de t 
acum înainte doi copii nu mai I 
au cui să zică tată. *

Rubrică realizată de
Petre POPA •
și corespondenții „Scinteii" ,

Amplasamentul 
s-a dovedit 

judicios
Din orașul Novaci, 

județul Gorj. ne-a so
sit o scrisoare, sem
nată de mai multi ce
tățeni care solicitau să 
se reanalizeze. de fo
rurile competente, am
plasarea unor obiecti
ve de investiții din 
zona industrială a lo
calității.

în răspunsul său. 
Consiliul popular .ju
dețean Gorj, căruia 
redacția i-a adresat 
spre soluționare scri
soarea. ne-a răspuns 
că factori competenți 
au verificat la fata lo
cului problemele sem
nalate. constatindu-se 
că actualul amplasa
ment al noilor obiec
tive a fost judicios 
ales și corespunde cri
teriului eficienței eco
nomice. Astfel, fabri
ca de piine, grupul de

exploatare auto al 
I.T.A. și coloana auto 
a unității de mecani
zare și transport fo
restier Novaci urmea
ză să fie construite in 
zona industrială a o- 
rasului. in apropierea 
obiectivelor industriale 
existente, avincl asi
gurate utilitățile co
respunzătoare — ali
mentarea cu apă. cu 
energie electrică și 
termică etc. In plus, 
in răspuns se sublinia
ză că terenul ce va fi 
ocupat de cele trei o- 
biective este neagricol, 
fiind folosit in prezent 
cu fineată naturală de 
slabă productivitate.

Propunerea făcută 
de semnatarii scrisorii 
de a se ridica aceste 
obiective in zona Bă
lan nu putea fi accep
tată. deoarece aceasta 
se află în afara peri
metrului consțruibiț și 
este complet lipsită de 
utilități. Iar în ce pri
vește amplasarea co-

Ioanei auto a U.M.T.F. 
la fabrica de cheres
tea. ■ aceasta nu era 
posibilă din lipsa spa
țiului corespunzător.

Nesinceritatea 
nu poate 
estompa 
adevărul

într-o scrisoare a- 
dresată redacției. Lau- 
rian Băldean din co
muna Sărmașu, jude
țul Mureș, a reclamat 
că. in mod ilegal, con
ducerea cooperativei 
agricole de producție 
din localitate i-a des
făcut disciplinar con
tractul de muncă din 
l'unctla de sef de fer
mă. El susținea că în
totdeauna și-a făcut 
datoria. indeplinin- 
du-si obligațiile de 
serviciu, si că, prin ur
mare, măsura respec
tivă ar fi abuzivă.

Din răspunsul Co

mitetului județean 
Mures al P.C.R.. că
ruia i s-a trimis spre 
soluționare sesizarea, 
aflăm insă că lucruri
le se prezintă cu to
tul altfel. Verificările 
efectuate au scos la 
iveală faptul că nici 
pe departe nu era vor
ba de îndeplinirea o- 
bligațiilor de serviciu 
de către semnatarul 
scrisorii. Dimpotrivă. 
Ca șef de fermă, se 
menționează in răs
puns. L. Băldean a 
desfășurat o activita
te necorespunzătoare, 
nu a respectat indica
țiile primite din par
tea conducerii coope
rativei. nu a repartizat 
la timp suprafețele de 
teren ce urmau să fie 
lucrate de cooperatori, 
din care cauză au ră
mas culturi nelucrate 
și furaje nerecoltate. 
Ba, mai mult : el nu 
participa nici la adp- 
nările pe fermă și nici 
la ședințele consi

liului de conducere in 
care se analizau pro
bleme legate de mun
ca sa De asemenea, 
nu numai că nu și-a 
făcut datoria, dar. prin 
atitudinea sa. a intre- 
tinut.un climat de in
disciplină in cadrul 
fermei, a abuzat de 
funcție. numindu-si 
sofia ca șef de echi
pă : contrar prevede
rilor statutului. a luat 
furaje din C.A.P, pen
tru hrana animalelor 
proprietate personală. 
Pentru abaterile săvir- 
șite. a fost in repetate 
rinduri sancționat dis
ciplinar. dar nu a tras 
Învățămintele necesa
re. Asa stînd lucrurile, 
înlăturarea lui din 
funcție s-a dovedit a 
fi temeinică si legală.

în finalul răspunsu
lui se precizează că 
organele comunale de 
partid i-au oferit spri
jin lui L. Băldean pen
tru găsirea unui nou 
loc de muncă, dar a-

cesta a refuzat siste
matic să se încadreze. 
Poate de această dată 
va înțelege că nesin
ceritatea nu poate de
forma adevărul și că

legea prevede : „Măsurile luate de 
conducătorii unităților controlate se 
consemnează in registrul unic de con
trol. precizindu-se termenul de exe
cutare și persoana care răspunde de 
îndeplinirea lor". Tn lumina acestor 
prevederi, e și mai limpede că ase
menea rezoluții generale, vagi, cum 
sint acelea puse de conducerea 
magazinelor „Gostat", in urma unor 
repetate acțiuni ale echipelor de 
control al oamenilor muncii, in re
gistrul unic de control al unității 
din Complexul A 2 Drumul Taberei — 
„rog verificați zilnic starea calității 
produselor" ; „luați măsuri pentru 
menținerea curățeniei" ; „măsuri pen
tru ca întregul personal să se prezinte 
intr-o ținută corespunzătoare" — nu 
pot fi considerate nicidecum ea mă
suri cu adevărat serioase. Ele con
stituie doar niște stereotipii fade, 
manifestări ale formalismului.

★

Supunind atenției celor in drept 
constatările desprinse din observațiile 
de pe teren, subliniem — la aoest nou

început de drum a! echipelor — răs
punderea ce revine comisiilor pentru 
Îndrumarea și coordonarea activității 
de control al oamenilor muncii din ca
drul consiliilor teritoriale ale F.D.U.S. 
de a acționa sistematic nu numai in 
direcția hunei organizări a controlu
lui, ci mai cu scamă in direcția evi
tării lipsurilor din trecut — indeosebi 
prin urmărirea aplicării operative a 
măsurilor necesare. în acest context 
trebuie avută in vedere și respecta
rea riguroasă a prevederii legale — 
la ora actuală, se pare, uitată cam 
de mulți — prin care se stabilește 
obligația conducătorilor unităților su
puse controlului de a informa semes
trial, prin dările dc scamă prezenta
te in cadrul adunărilor generale ale 
oamenilor muncii — despre modul in 
care au fost rezolvate constatările și 
propunerile făcute de către, echipele 
de control. Ia aceste adunări trebuind 
să fie invitați și membrii echipelor 
care au acționat in unitățile respec
tive.

Maria BABOIAN

Amara — o renumita stațiune 
de tratament

Stațiunea Amara oferă si in 
acest sezon condiții excelente 
pentru efectuarea curei balneare 
in afecțiunile aparatului locomo
tor (reumatisme degenerative, 
inflamatorii, posttraumatice). in 
afecțiuni neurologice, periferice, 
ginecologice, dermatologice și 
altele. Proceduri multiple, cum 
sint băile calde sau raci, fizio- 
terapia. aplicațiile cu nămolul 
sapropelic, negru-onctuos, sul
furos, lodurat extras din lacul 
Amara au efecte terapeutice de
osebite in aceste maladii, con

tribuie la restabilirea sănătății 
și refacerea forțelor organismu- ! 
lui. Optind pentru tratamente 
balneare in stațiunea Amara, 
beneficiați de condiții bune de 
cazare, masă și confort.

Bilete, piecum și informații 
suplimentare se pot obține de la 
toate agențiile și filialele oficii
lor județene de turism, de la 
Întreprinderea de turism, hote- '■ 
luri ți restaurante București, 
precum șl de la comitetele sin
dicatelor din întreprinderi și in
stituții.

seriozitatea și răspun
derea. conștiinciozita
tea și corectitudinea 
se verifică tn procesul 
muncii, in activitatea 
de zi cu zi.

Spicuiri din răspunsuri
• Direcția județeană de drumuri si poduri 

Vilcea : S-a introdus in planul de lucrări al di
recției pe anul 1980 repararea drumului comunal 
Grădiștea — Băești — Romanești, pe tronsonul 
care traversează satul Zgubea. comuna Roșiile. 
Se va nivela platforma drumului cu autogredo- 
rul, se va transporta și așterne pietrișul necesar, 
se va construi un podeț, pentru care au si fost 
procurate materialele, se vor desfunda șanțurile 
laterale. Lucrările, la care isi vor aduce contri
buția și cetățenii satului Zgubea. vor începe de 
îndată ce timpul va deveni favorabil si se vor 
încheia in trimestrul al II-|ea al acestui an 
(Răspunsul este dat la sesizarea cititorului Ion 
Gheorghe).
• Uniunea județeană a cooperativelor agricole 

de producție Teleorman : Sesizarea adresată zia
rului de Vasile P I’opescu din satul Stejarul, 
comuna Botoroaga. a fost verificată la fata lo
cului de organizatorul de partid al con
siliului unic. agroindustrial din localitate, îm
preună cu primarul comunei si cu petiționarul. 
S-au luat măsuri pentru a se reda cooperativei 
suprafețele de teren deținute ilegal de către

unii cooperatori ca lot in folosință. Consiliul d« 
conducere al C.A.i’. va imputa celor in cauză 
contravaloarea producțiilor realizate anul tre
cut pe astfel de suprafețe.
• Comitetul executiv' al Consiliului popular al 

municipiului București : Inspectoratul școlar ai 
Capitalei a dispus mutarea disciplinară a învă
țătoarei Floarea B. de Ia Școala generală nr. 
192 la o altă școală, pentru folosirea unor meto
de nepedagogice, modificări de note in catalog, 
aprecierea subiectivă a cunoștințelor elevilor. 
Analizind contestația acesteia, biroul permanent 
al Comitetului executiv al C.P.M.B. a constatat 
că sancțiunea aplicată este întemeiată.

• Direcția sanitară a județului Prahova : Cele 
sesizate cu privire la atitudinea necorespunzătoa
re fată de pacient! a medicului stomatolog I. 
Stroie de la Policlinica din Bușteni s-au con
firmat. Pentru abaterile sale, medicul respectiv 
a fost sancționat disciplinar

• Regionala de căi ferate Galați : Pentru in
lăturarea greutăților întîmpinate de călători la 
urcarea si coborirea din. tren în stația Brăila, 
din lipsa peronului intre liniile 1 sl 2, s-a stabi
lit ca trenurile care circulă în direcția Galați să 
fie garate la linia I. iar cele in direcția Făurei 
— la linia 3. De asemenea, odată cu lucrările de 
electrificare se va prelungi si peronul dintre li
niile .2 și 3, iar in perspectivă se prevede reali
zarea unui tunel pietonal pe sub liniile 1 și 2, 
care va soluționa problema in întregime.

Gheorqhe PÎRVAN
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FISE COMPARATIVE ALE CONSUMURILOR DE ENERGIE

Oricît ar fi de ușor, aluminiul
cînturește încu prea greu 

in balanța energetica a țârii
FRUNTAȘILOR IN ÎNTRECERE DE LA ÎNTREPRINDEREA DE ALUMINIU DIN SLATINA 

LE PROPUNEM UN SCHIMB DE EXPERIENȚĂ CU PROPRIA EXPERIENȚĂ
Putini sint probabil aceia care știu 

că întreprinderea de aluminiu din 
Slatina este unitatea ce consumă cea 
mai mare cantitate de energie elec
trică din tară. Datele statistice arată 
că. aici, in procesul de elaborare a 
celor 260 000 tone aluminiu pe an — 
la cit va ajunge capacitatea între
prinderii la sfirșitul acestui cincinal 
— se consumă nici mai mult, nici mai 
pufin decit 7 (șapte) la sută din pro
ducția de energie electrică a tării. 
Adică, aproape tot atît cit în întrea
ga Capitală.

Se știe că. prin insăsi natura pro

cesului tehnologic, aluminiul este un 
produs energointensiv. De aceea, în 
ultimul timp £-au luat măsuri pen
tru limitarea consumului de alu
miniu la strictul necesar. Esen
țial este însă ca. și în aceste 
condiții, fiecare muncitor și specia
list din întreprindere să se simtă an
gajat cu toate tortele in acțiunea de 
reducere a consumului de energie. In 
ultimă instanță, consumul de energie 
electrică depinde nu numai de spe
cificul producției, ci și de felul cum 
se respectă disciplina tehnologică, de 
calificarea oamenilor, de experiența 
acumulată. Dovadă că de fiecare dată

cînd colectivul a acționat hotărît 
pentru întărirea spiritului de disci
plină, pentru întreținerea si repara
rea corespunzătoare a utilajelor și 
instalațiilor, consumul de energie a 
scăzut simțitor. Comparativ cu anul 
1975, consumul specific dc energie 
electrică pe tona de aluminiu a scă
zut cu 188 kWh in 1976, cu 246 kWh 
in 1977, cu 441 kWh în 1978 și cu 491 
kWli în 1979. De asemenea, in pri
mul trimestru din acest an. consurtiul 
de energie s-a redus cu 49 kWh pe 
tona de aluminiu, fată de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Consumul specific de energie electrică (în kWh) pe tona de aluminiu

Firește, această dinamică ilustrea
ză progresele făcute ca rezultat al 
măsurilor luate pentru perfectionarea 
tehnologiilor de fabricație și. impli
cit. pentru reducerea consumului de 
energie. Nu poate fi trecut însă cu 
vederea faptul că actualul consum de 
energie electrică este peste nivelul 
prevăzut in proiect. în același timp, 
chiar dacă față de unele țări • se fo
losește mai putină energie electrică 
pentru elaborarea unei tone de alu
miniu, in lume sint însă uzine care 
înregistrează consumuri energetice 
mai reduse decit întreprinderea de 
aluminiu din Slatina (singura unita
te producătoare din tara noastră). 
Iată numai citeva date comparative 
referitoare la consumul de energie 
electrică pentru producerea unei tone

de aluminiu la noi și in alte țări :
® Franța 14 000 kWh

® România 14 609 kWh
a S.U.A. 15 000 kWh
Rezultă, deci, că există încă rezer

ve suficiente pentru reducerea con
sumului de energie și creșterea efi
cienței economice a producției. De
altfel, această concluzie se impune 
nu numai dacă ne comparăm cu re
zultatele înregistrate pe plan mon
dial. Ba. sîntem înclinați să susținem 
că este preferabil și necesar să pri
vim cu mult mai aproape. Mai pre
cis, trebuie să ne raportăm chiar la 
rezultatele obținute de unele secții 
fruntașe ale întreprinderii din Slati
na. Vom găsi astfel destule elemen
te care să stimuleze și mai puternic 
spiritul de bun gospodar, date con
crete care să evidențieze posibilități

practice, imediate de diminuare a 
consumului de energie electrică.

Ce arată faptele ? în timp ce in 
unele secții consumurile specifice de 
energie se situează sub normele pre
văzute. in altele se înregistrează de
pășiri destul de mari. (Ne referim la 
felul cum se respectă normele de 
consum, deoarece instalațiile tehno
logice nu sînt aceleași în toate halele 
și in mod normal diferă și normati
vele). Un alt argument îl reprezintă 
l'aptul că, anul trecut. întreprinderea 
de aluminiu din Slatina s-a situat 
pentru a patra oară consecutiv pe 
primul loc în întrecerea socialistă și 
a primit înaltul titlu de Erou al Mun
cii Socialiste. Iată de ce propunem 
fruntașilor in întrecere de la Slatina 
un schimb de experiență cu... pro
pria experiență.

De la „efectele anodice!C
SECȚIA 2 ,

• In anul 1979, consumul de energie electrică a fost mai 
mic față de normativ cu un kWh pe tona de aluminiu.

O In primul trimestru din acest an, consumul specific i 
realizat a fost mai mic decit normativul cu 65 kWh.

la efectele indisciplinei
SECȚIA 3

® In anul 1979, consumul normat de energie electrică 
a fast depășit cu 216 kWh pe tona de aluminiu.

9 In primul trimestru din acest an, consumul specific 
realizat a fost mai mare decit normativul cu 102 kWh.

Apariția efectelor anodice în cu- 
vele de electroliză este principala 
cauză a depășirii consumurilor ener
getice. Exprimarea pare tehnicistă, 
dar lucrurile sînt destul de simple. 
Aluminiștii știu bine că nivelul con-

SECȚIA 2
® „Tocmai pentru că numărul efectelor anodice depinde 

de operativitatea cu care acționează fiecare muncitor la 
locul 1 d de muncă, acordăm o deosebită atenție pregătirii 
profesionale a oamenilor, întăririi spiritului de disciplină, 
ne spune tovarășul Grigore Goguiescu, șeful secției. De 
aceea, lunar facem o reinstruire teoretică și practică a 
tuturor muncitorilor. Tot lunar analizăm și rezultatele obți
nute de fiecare schimb. Prin comparație, ne dăm seama 
cine și de ce muncește mai bine, învățăm unii de la alții".

® Rezultatul : anul trecut și, în special, în primul tri
mestru din acest an, numărul efectelor anodice a fost mai 
mic decît normele prevăzute. Dovadă, reducerea conside
rabilă a consumului de energie electrică, deși in acest an 
și norma este mai mică decît anul trecut. In primul trimes
tru din acest an, consumul de energie electrică s-a redus 
cu 37 kWh față de aceeași perioadă a anului trecut.

sumului de energie electrică este cu 
atit mai redus cu cît și numărul 
acestor efecte anodice este mai mic. 
Și cum poate fi redus numărul efec
telor anodice ? Prin spargerea ope-

rativă a crustei și alimentarea la 
timp a cuvelor cu alumină. Să ve
dem acum ce se întimplă în cele 
două secții. Cum se respectă această 
elementară obligație tehnologică ?

SECȚIA 3
® Punem întrebarea ; nu se face și aici instruirea oa

menilor după aceeași metodă ? „Ba da, ne precizează 
tovarășul Matei Fira, secretarul comitetului de partid din 
întreprindere. Numai că, uneori, aceste consfătuiri s-au 
desfășurat formal, nu au avut un caracter de analiză exi
gentă a activității. în consecință, disciplina a lăsat de do
rit. Vorbesc la trecut nu pentru că acum lucrurile ar sta 
perfect. Dar din acest an a fost numit un alt șef de sec
ție, și situația a început să se îmbunătățească."

® Rezultatul : Anul trecut s-au înregistrat în plus 0,5 
efecte anodice pe cuvă și zi față de secția 2. Anul acesta, 
numărul mediu de efecte anodice este mai mare Cu 0,3 
decît normativul. Deci, situația este mai bună decît anul 
trecut. Ca dovadă, în primul trimestru din acest an, deși 
norma a fost depășită, consumul de energie a fost mai 
mic cu 134 kWh pe tona de aluminiu față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Deci, se poate și mai bine.

Automatizare... manuală ?
SECȚIA 2

• Menținerea în perfectă stare de funcționare a utilaje
lor și instalațiilor este un alt „secret" al colectivului acestei 
secții. Ca urmare, în primele trei luni din acest an nu s-a 
înregistrat nici' o defecțiune la instalația automată de 
stingere a efectelor anodice și reglare a tensiunii cuvelor. 
In felul acesta, curba consumului de energie electrică s-a 
înscris în limitele prevăzute de tehnologie.

SECȚIA 3
• Indisciplina, pregătirea profesională mai slabă a aces

tui colectiv se exprimă și prin numărul mare de opriri acci
dentale ale utilajelor. Așa se face că, deși halele sint do
tate cu instalații automate de stingere a efectelor anodice, 
utilajele sint dirijate manual c bună perioadă din timp. 
Deci, in ultimă instanță, depășirea consumului de energie 
nu este determinată de utilaje, ci de modul în care aces
tea sînt exploatate.

Ceea ce nu se vede in nici o
Ne-am referit mai pe larg la prin

cipalii factori de care depinde con
sumul de energie electrică in pro
ducția de aluminiu. Există însă multi 
alții : tensiunea de reglaj, înălțimea 
metalului și a electrolitului în cuve. 
mărimea taluzului ș.a. Sint factori 
necuprinși in date statistice, dar cu 
influență hotărîtoare asupra consu
mului energetic. Poate tocmai de 
aceea sint și mai greu de sesizat si 
stăpinitf Totul depinde de munca de 
zi cu zi a muncitorilor si specialiști
lor. de operativitatea cu care se in
tervine și răspunderea de care se dă 
dovadă pentru respectarea strictă a

disciplinei tehnologice. De aceea, re- 
ferindu-ne la aceste aspecte ale' teh
nologiei. nici nu mai punem fată in 
fată cele două secții. Dar faptul că. 
fată de anul trecut, activitatea sec
ției 3 înregistrează un progres vizibil 
odată cu schimbarea conducerii sec
ției, indiscutabil că întărirea discipli
nei tehnologice constituie calea prin
cipală de valorificare intensă a re
zervelor și posibilităților existente 
pentru reducerea consumului de 
energie în elaborarea aluminiului.

Sînt doar citeva fante care atestă 
că în această întreprindere, cea mai

statistică
mare consumatoare de energie elec
trică din tară, nu s-a ajuns incă la 
fundul sacului cu rezerve do econo
misire a energiei. Ce ar .fi dacă orga

nizația de partid din întreprindere, or
ganizațiile de bază din secții și-ar 
propune ca un obiectiv fundamental 
al muncii politico-educative tocmai 
întărirea disciplinei tehnologice și a 
muncii în toate sectoarele, astfel ca 
fiecare secție să se alinieze la nive
lul celor mai bune realizări existente 
în lume ? Un asemenea obiectiv este 
posibil să fie atins de acest harnic 
și entuziast colectiv. Ii urăm succes!

Oameni ai muncii de la întreprinderea de aluminiu din Slatina ! 
Reflectați asupra acestui calcul: în acest an, reducerea cu numai 1 
la sută a consumului de energie electrică echivalează cu o econo
mie de circa 30 milioane kWh, cantitate suficientă pentru a se pro
duce peste 2 000 tone aluminiu, ori 38 000 tone celuloză, sau 1 500 000 
tone amoniac, ori 43 000 tone oțel, sau 300 000 tone ciment.

Ancheta realizata de Ion TEODOR, Emilian ROUĂ

SEDIUL MUNCII 
ACTIVISTULUI UE PARTID 
- ALĂTURI DE OAMENI, 

actionlHd invreunâ cu ei penlni 
îndeplinirea srtiiter

Din preocupările organizației județene 
de partid Gorj privind îmbunătățirea 

activității în carierele și abatajele 
din bazinul carbonifer Oltenia

De la o producție anuală de 12 mi
lioane tone lignit în 1977 la circa 
36 milioane tone în 1980, urmînd să 
se înregistreze ritmuri deosebite de 
creștere în viitorul cincinal, pentru 
a se ajunge în 1985 la o producție 
anuală de 60 milioane tone cărbune 
— iată, succint, drumul ce trebuie 
parcurs de mineritul gorjean, cores
punzător prevederilor celui de-al 
Xll-lea Congres al partidului. Reali- 
zind aceste sarcini, Gorjul va deveni 
principalul furnizor de cărbune pen
tru marile termocentrale ’le țării, 
contribuind hotăritor la asigurarea 
independenței energetice a României 
in următorul deceniu.
, Preponderența industriei carboni
fere in economia județului, sarcinile 
deosebite ce revin organelor și orga
nizațiilor de partid de pe platformele 
miniere pentru soluționarea operati
vă a multiplelor probleme ridicate de 
dezvoltarea rapidă a extracției de 
lignit au pus în fața comitetului ju
dețean de partid, a fiecărui activist 
de partid îndatoriri de ega mai mare 
răspundere. „Trebuie făcut totul — 
ne-a indicat t o v a r a ș.u 1 Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
partidului, referindu-.se la aceste mă
rețe obiective — ca și bazinul Gorju
lui să devină un exemplu de organi
zare, de productivitate, de disciplină, 
de spirit muncitoresc, de spirit re
voluționar și comunist".

Am înțeles că acest spirit nou. de 
exigență și combativitate comunistă 
trebuie să înceapă cu noi, activiștii, 
că munca de partid nu poate da roa
dele scontate dacă nu ne aflăm per
manent în sectoarele de bază ale 
producției, dacă nu ne implicăm 
nemijlocit, din interiorul colective
lor de muncă. în problemele cu care 
se confruntă zi de zi organizațiile do 
partid din minerit.

Pentru a aplica întocmai indica
țiile secretarului general al partidu
lui. biroul comitetului județean de 
partid și-a repartizat membrii, 
ceilalți activiști, pe organizații de 
partid, astfel ca ei să fie prezenți cel 
puțin două treimi din timpul dc lu
cru în mijlocul minerilor, in mine șț 
cariere, manifestîndu-se ca princi
pali organizatori și coordonatori ai

eforturilor depuse de mineri pentru 
înfăptuirea sarcinilor de plan.

Experiența dobindită ne arată că, 
in noile condiții, cind sarcinile uni
tăților miniere au sporit considera
bil. reușita acțiunilor întreprinse de
pinde în mare măsură și de capaci
tatea noastră, a activiștilor, de a im
prima conținut activ, eficiență vieții 
interne de partid. contribuind la 
creșterea rolului dc conducător po
litic al organizațiilor dc bază, la apli
carea tuturor hotăririlor și măsuri
lor stabilite pentru a garanta honul 
mers al producției. Așa si explică și 
rezultatele superioare obținute de o

A fost necesar, desigur, și spriji
nul tehnic din partea altor unități 
pentru a se executa operativ volumul 
mare de reparații ia utilajele de ex- 
cavare, de haldat și la transportoa
rele cu bandă. Dar principalele lu
crări au revenit comuniștilor de la 
Roșia-Jiu. Și trebuie să spunem că. 
discutînd cu fiecare în parte, stabi
lind responsabilități concrete. încu- 
rajind inițiativa muncitorească, am 
reușit să im ingeni inertia, să deter
minăm participarea activă a întregu
lui colectiv la această amplă acțiune, 
să întărim ordinea si disciplina.

Desigur, in activitatea de extracție

COMUNISTUL - OM DE ACȚIUNE
serie de unități, cum sînt cele din 
bazinul carbonifer al Motrului, mina 
Urdari, carierele Gîrla, Lupoaia și 
Jilț-sud, unde am reușit să consti
tuim organizații de partid puternice, 
capabile să mobilizeze eforturile mi
nerilor in vederea realizării sarcini
lor de plan.

în ultima vreme, măsurile politice 
au fost intensificate la cariera Roșia- 
Jiu, unitate care s-a confruntat ani 
de-a rindul cu numeroase dificultăți. 
Răspunzind direct de această carieră, 
am atras întregul activ de partid, 
specialiștii și cadrele de conducere 
la examinarea' în detaliu a situației 
fiecărei linii tehnologice în parte, 
fiecărui utilaj, stabilind măsuri teh- 
nico-organizatorice și politice care să 
asigure creșterea indicilor de utili
zare a acestora. Acțiunea noastră a' 
fost precedată de atragerea comu
niștilor la buna desfășurare a vieții 
de organizație, la înfăptuirea sarci
nilor concrete, politice si profesiona
le stabilite de organizațiile de partid, 
în cadrul discuțiilor individuale pri
lejuite de preschimbarea documente
lor de partid, s-a analizat temeinic 
modul in care fiecare comunist se 
achită de sarcini, luîndu-se poziție 
fermă față de toți cei care au dat. 
dovadă de superficialitate și indisci
plină.

nu au fost încă soluționate multe 
probleme de ordin tehnic, îndeosebi 
cele ce privesc buna funcționare a 
transportoarelor. Bazinele Gorjului 
au in prezent în funcțiune peste 
200 km benzi transportoare, la care 
se folosește covor de cauciuc produs 
de nouă furnizori diferiți, dar la care 
operațiile de vulcapizare se execută 
cu plastic fabricat la C.A.T.C. Pi
tești, valabil doar pentru un singur 
tip de covor. Ca urmare, vulcaniză
rile efectuate cu acest material au 
fost de slabă calitate, ceea ce a con
dus la frecvente ruperi ale covorului 
de cauciuc — determinînd staționa
rea liniilor tehnologice, numai în 
1979, timp de peste 16 000 de ore. 
Adresăm și pe această cale un apel 
tovărășesc, insistent organizațiilor de 
partid, comuniștilor din . combinatul 
piteștean de a urgenta găsirea, solu
ției de îmbunătățire a plasticului de. 
vulcanizare — problemă esențială 
pentru desfășurarea normală a acti
vității de exploatare a cărbunelui în 
cariere.

Analiza temeinică a activității din 
cele peste 20 de mine și cariere din 
platformele Rovinari. Motru și Jilț 
pune in evidență încă multe defi
ciențe proprii. îndeosebi in ceea ce 
privește modul de întreținere și de 
folosire a utilajelor de mare capaci

tate. în ultimul timp, spre exemplu, 
indicele de utilizare a excavatoarelor 
cu rotor a fost de 57,3 la sută, față 
de 75 la sută cît era prevăzut. Se ma
nifestă incă lipsă de răspundere din 
partea unor cadre de conducere și a 
celor ce deservesc utilajele, superfi
cialitate la unii membri ai activelor 
de partid din sectorul minier care, 
in loc să desfășoare o muncă, vie, in 
abataje și cariere, „transpiră" încă în 
birou, ticluind fel și fel de circulare. 
Mai sint — o recunoaștem — și acti
viști care, nereușind să-și organizeze 
corespunzător munca, „rezolvă" pro
blemele producției... prin telefon.

în spiritul indicațiilor, date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din. 25—26 februarie ,a.c„ cu sprijinul 
comitetului județean de partid, orga
nizațiile din cariere și mine au între
prins măsuri importante menite să 
pună capăt perpetuării nejustificate 
a unor asemenea stări de lucruri. în 
esență, ele vizează : ridicarea indice
lui de folosire a complexelor de aba
taj la 85 la sută, iar al utilajelor de 
carieră Ia 75—80 la sută ; orientarea 
a cel puțin 40 Ia sută din personalul 
indirect productiv spre locurile direct 
productive ; calificarea muncitorilor 
de bază din cariere intr-o a doua 
meserie — acestea fiind, de fapt, căi
le de bază pentru sporirea produc
ției de cărbune. în această acțiune 
urmărim să ridicăm toate minele și 
carierele din bazinul Gorjului la ni
velul de productivitate cerut de rea
lizarea planului pe acest an și în vii
torul cincinal. în acest scop. noi. ac
tiviștii de partid, sîntem preocupați 
de a ne îmbunătăți mereu stilul 
de muncă, fiind mereu prezenți in 
mijlocul colectivelor de muncă, solu- 
ționind împreună problemele .ce se 
ivesc, contribuind mai activ la uni
rea eforturilor celor aproape 30 000 
de mineri ai Gorjului, subscrise im
perativului major : „Țării, tot mai 
mult cărbune energetic !“

Eaurențiu TOADER 
vicepreședinte al Consiliului 
de control muncitoresc
al activității economice și sociale, 
județul Gorj

■ ■■■■■■■■■■
Zile si ore decisive«

în bătălia recoltei
Mecanizatorii lucrează in schimburi

de zi si
(Urmare din pag. I)

intr-un timp, scurti acești oameni, au 
reușit să facă lucrări la fel de bune 
ca și ceilalți mecanizatori.

La semănat — după cum ne-am 
convins — in unitățile de aici lucrea
ză mecanizatori cu mai multă 
experiență. Organizatorul de partid. 
Alexandru Dogăiașu. cu care ne in- 
tilnim pe o solă a cooperativei agri
cole din Salcia, unde acționau din 
plin 5 semănători, ne oferă citeva 
date din care rezultă cum crește sim
țitor. cu fiecare zi, viteza la semă
nat. Luni. 7 aprilie, s-au însămînțat 
180 hectare; marți, 8 aprilie. cu 
toate că a plouat citeva ore în timpul 
nopții, s-au realizat la semănat 182 
hectare : miercuri — 9 aprilie — au 
fost insămințate 320 hectare, iar joi. 
10 aprilie s-a ajuns la 432 hec
tare. Ce determină creșterea tot mai 
accelerată a vitezei lă semănat ? Pre
gătirea . în avans a terenului, ca ur
mare a extinderii lucrului in schim
bul II în toate secțiile de mecani
zare ; transportarea din timpul nop
ții a seminței necesare la capătul so
lelor pe care se lucrează în ziua res-

de noapte
pectivă ; înlăturarea deplasărilor 
inutile, asigurarea de către fiecare 
unitate a mesei pentru mecanizatori 
la punctele unde se muncește.

Și în consiliul agroindustrial Recea, 
după cum reținem de la Ion Crăini- 
ceanu, inginerul sef al consiliului, 
schimbul II la pregătirea terenului a 
fost organizat încă de la declanșarea 
campaniei de primăvară. în unitățile 
de aici. 54 cooperatori, pregătiți pe 
timpul iernii, lucrează alături de 
mecanizatori cu experiență la execu
tarea. atît noaptea, cît si ziua, a lu
crărilor de pregătire a terenului. In
ginerul Ion Floricică, directorul trus
tului județean pentru mecanizarea 
agriculturii, ne spune’ că, pe ansam
blul județului, în schimbul II lu
crează 570 mecanizatori în toate sec
țiile de mecanizare, din care 170 sînt 
cooperatori. Ca urmare, numai în 
cursul zilei de ieri, 10 aprilie, in ju
deț s-au însămînțat 2 200 hectare cu 
porumb. Totodată, s-a pregătit in 
avans terenul pentru incă două zile 
de lucru la semănat.

Vîrcjiliu TĂTARU 
corespondentul „Scinteii"

Starea de expectativă a unor specialiștiI 
nu este cu nimic justificată

(Urmare din pag. I)
succes, inginerul-șef să-și susțină 
punctul de vedere.

— Treceți de îndată, dispune ingi
nerul V. Manta, la. însămînțarea pe 
acel teren a florii-soarelui, care face 
parte din epoca I și nu mai suferă 
aminare, spre deosebire de fasole, 
care poate fi semănată și mai tir- 
ziu. Cunoașteți doar indicațiile mi
nisterului că, în asemenea condiții de 
instabilitate a vremii, orice „fereas
tră" bună de timp trebuie șă fie fo
losită. că se admit' și chiar se im
pun schimbări de asolamente. pre- 
valind cerința de a se incorpora să- 
mința in sol în. cadrul limitelor op
time de timp și temperatura.

Asemenea tendințe de a aștepta 
condiții „și mai favorabile" (deși lu
crurile se petrec deseori invers, ploi
le locale care cad destul de des ne- 
ținind cont de dorința specialiștilor) 
am întilnit și în raza consiliului a- 
groindustrial Cărei. La ferma vege
tală Ianculești,. aparținind de I.A.S. 
Cărei, a fost din nou necesară in
tervenția directorului direcției agri
cole pentru a-i determina pe cei de 
aici să insămînțeze cu floarea-soa- 
relui un teren zvîntat, care era re
zervat porumbului. Pină la sfirșitul 
zilei s-a acționat conform acestei in
dicații, încorporindu-se în sol . semin
țe de floarea-soarelui pe 100 ha.

în contrast cu âstfel de cazuri, am 
întilnit, tot in raza consiliului unic

Cărei, exemple de intervenții ener
gice ale unor specialiști de aici pen
tru trecerea grabnică, fără nici o a- 
minare, ia semănat. Astfel, in a- 
ceeași zi, inginerul-șef al consiliului 
unic Cărei. Teodor Rațiu (e regre
tabil doar că i-a ..scăpat" situația 
întîlnită la I.A.S. Cărei), în urma 
controalelor efectuate, a scos din 
starea de expectativă pe specialiștii 
de la cooperativele agricole Cărei, 
Urziceni și Foieni. determinîndu-i să 
introducă semănătorile in cîmp la 
sfecla de zahăr. S-au semănat in a- 
ceastă zi 100 hectare cu sfeclă in raza 
consiliului, dar dacă lucrarea ar fi 
început dis-de-dimineațâ și nu pe la 
amiază, ca in unele locuri, desigur 
rezultatele ar fi fost mai bune. în 
raza consiliului Tiream s-au organi
zat numeroase acțiuni de ajutorare 
între unități la pregătirea terenului, 
erbicidarea și semănatul sfeclei de 
zahăr, grupindu-se și concentrîn- 
du-se formații mari pe terenurile 
care permit intrarea mașinilor agri
cole. Astfel, formațiile de mecaniza
tori de la cooperativa agricolă 
Ghenci au venit in ajutorul celor 
din Tiream ; Ia fel au procedat și 
cei din secțiile de mecanizare Hotoan 
și Căuaș, care au venit în sprijinul 
mecanizatorilor de la cooperativele 
agricole Vezendiu și Andrid.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

DIN CREAȚIA TEHNICO-ȘTIINTIFICĂ
ROMÂNEASCĂ

Linie tehnologică pentru fabricat 
talpă artificială

în larga gamă a pre
ocupărilor Institutului 
de proiectare pentru 
industria ușoară se 
evidențiază si cea a 
conceperii unor utilaje 
tehnologice care să va
lorifice anumite re
surse materiale refo- 
losibile. în acest sens, 
in cadrul institutului a 
fost proiectată, intr-o 
concepție originală, o

instalație complexă 
pentru fabricat talpă 
artificială utilizind ca 
materie primă tot ceea 
ce pină nu de mult, in 
industria pielăriei, se 
considera „deșeu". Este 
prima linie de acest 
tip realizată in tară — 
ea aflîndu-se în func
țiune în momentul de 
față la întreprinderea 
..Partizanul" din Ba

cău. Capacitatea de 
producție este de 2 400 
tone de talpă artifi
cială într-un an.

Așa cum remarca 
ing. Nicolae Radu, șe
ful atelierului linii 
tehnologice și utilaje 
din cadrul institutului, 
prin conceperea și 
realizarea acestui uti
laj se obține o econo
mie de peste 14 mi
lioane lei valută, eli- 
minindu-se. totodată, 
și importul unei mari 
cantități de talpă arti
ficială, în valoare de 
incă aproape 10 mi
lioane lei valută. De 
menționat, totodată, că 
această linie. în com
parație cu instalațiile 
similare străine, con
duce la o economie de 
energie electrică de 
circa 10 la sută.

Avind in vedere bu
nele rezultate obținu
te. o linie tehnologică 
similară va fi realiza
tă și pentru Tăbăcăria 
minerală din Corabia.

O ingenioasă mașină de măsurat 
în coordonate

CORDIROM-3C — 
rod al cercetării și 
gindirii tehnice ale co
lectivului de specia
liști din cadrul labo
ratorului A.M.C. al 
Centrului de cercetare 
științifică și. inginerie 
tehnologică pentru me
canică fină și scule 
din București — con- < 
stituie o premieră na
țională absolută. A- 
ceastă abreviere sin
tetizează, de fapt, de
numirea unei mașini 
de măsurat în trei 
coordonate cu afișare 
numerică și calculator 
electronic specializat, 
o aparatură de o mare 
ingeniozitate și com
plexitate tehnică, prin 
care, după cum ne re
latează ing. Gh. I. 
Gheorghe, șeful colec
tivului A.M.C., se 
pun bazele sistemului 
de măsurare și auto
matizare a controlu
lui în coordonate cu 
ajutorul calculatoru
lui in țara noastră.

Această mașină,, de o 
mare eficiență, vine 
în întîmpinarea unor 
deziderate ale indus
triei noastre construc

toare de mașini, a 
unor laboratoare de 
cercetare .și chiar a 
unor ateliere de a 
efectua, cu rapiditate 
și mai ales precizie, 
măsurătorile dimen
siunilor nominale și 
reperelor unor piese, 
simultan în toate cele 
trei coordonate. Ea 
conduce astfel la o 
totală modernizare a 
tehnologiilor de con
trol, elimină complet 
erorile subiective de 
măsurare care apar 
inevitabil atunci cind 
se folosesc șublerele,

micrometrele sau com
paratoarele și. nu in 
ultimă instanță, di
minuează cu circa 90 
la sută timpul efectiv 
de control.

CORDIROM-3C se 
situează, din punct 
de vedere funcțional, 
constructiv si econo
mic, la nivelul produ
selor similare existen
te pe plan mondial. 
Realizarea sa in țară 
duce la o economie 
valutară de circa 20 
milioane lei anual.

Radu VLAICU
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FESTIVALUL NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI**

Caracter permanent, conținut educativ
bogat activităților cultural-artistice

și de creație tehnică
Amplă manifestare politkzo-ideolo- 

gică și cultural-edueaUvâ, Festivalul 
național „Cintacea României" și-a 
ciștigat un binemeritat prestigiu în 
viața spirituală a țării, contribuind 
în mod sensibil la îmbogățirea și di
versificarea acesteia, Ia stimularea 
geniului creator al maselor, la mo
bilizarea lor activă în procesul con
strucției socialiste. Apreciind contri
buția deosebită a festivalului la 
făurirea culturii noi, la impulsiona
rea creației de masă, a artei 
interpretative. tovarășul NicOlae 
Ceausescu critica, in același timp, 
insuficienta atenție acordată acțiuni
lor educative, subliniind că ..mani
festările politico-eutturale ce au ioc 
în cadrul Festivalului „Cintarea 
României" nu trebuie să se re
zume mimai la serbări și Con
cursuri folclorice, la divertisment ar
tistic, ci trebuie să contribuie la 
intensificarea muncii politice și edu
cative de masă. împletind organic ac
tivitatea artistică, tehnico-științifieă 
și interpretativă cu munca creatoare 
in producție pentru realizarea marilor 
obiective ale dezvoltării patriei".

Urmărind in mai multe unități din 
județele Dolj și Timiș modul cum se 
îmbină aceste laturi esențiale pentru 
sporirea eficienței educative a ac
țiunilor organizate in cadrul festi
valului. vom nota mai întîi progrese 
în direcția diversificării gamei de ac
țiuni, a ancorării lor mai strinse in 
viața colectivelor de muncă, in pro
blematica lor specifică. In principa
lele întreprinderi din ambele județe 
s-au inițiat cicluri de dezbateri pe 
teme de mare interes economic și 
ideologic, cum ar fi perfectionarea 
conducerii științifice a societății noas
tre, confruntarea de idei in lumea 
contemporană, educarea patriotică a 
tinerei generații.

O formă deosebit de eficientă de 
cultivare a atitudinii înaintate față 
de muncă se dovedește a fi formația 
de lucru model ; este de fapt un 
miCrocolectiv care se detașează prin 
rezultatele obținute. De pildă, la în
treprinderea de aparate electrice de 
măsură Timișoara există trei aseme
nea formații. Zilnic, la încheierea 
fiecărui schimb se urmăresc riguros, 
pe bază de grafic, disciplina, calita
tea produselor, ritmicitatea, acțiunile 
educative fiind inspirate de realită
țile consemnate in grafic. O aseme
nea formă — ne spunea președinta 
comitetului de sindicat, tovarășa Vera 
JivănescU — creează posibilitatea 
unet intervenții rapide în cazul unor 
neimpliniri, iar urmărirea rezultate
lor determină o emulație creatoare, 
care mobilizează și celelalte colective 
la îndeplinirea și depășirea Olanului.

De menționat preocupările la nive
lul ambelor municipii pentru a sti
mula activitatea de creație științifică. 
I,a „Electrotimiș". de pildă, există 
un sistem de lectorate tehnice care 
antrenează majoritatea specialiștilor 
din unitate și cadre cu pregătire re
cunoscută din Unitățile învecinate, 
din iiivățămint și din cercetare, la 
soluționarea problemelor de produc
ție.

Cil toate aceste aspecte pozitive, in 
unele locuri continuă să persiste 
unele optici limitative care, imprt- 
miml manifestărilor din cadrul fes
tivalului caracterul de strict diver
tisment artistic, Ic diminuează rolul 
educativ. Este semnificativ în acest 
■sens faptul că. interesindu-tîe despre 
acțiunile ce se pregătesc in faza de 
masă a Festivalului național „Cîn- 
tttrea României" 1980—1981. am pri
mit un răspuns cu nuanțe de stereo
tipie : ,.A, da. avem un tatnf. o for
mație de dahsuri. una de muzică 
Ușoară".

Precizăm : nu am vrea să se înțe
leagă, că preocupările in domeniul 
cu! tuf al-artistic ar trebui diminuate. 
Dimpotrivă, ele so cor Continuate șl 
amplificate, dar in strinsă și perma
nentă imbinare cu cele politico-edu
cative.

Accentul pe activitățile de diver
tisment îngustează spațiul destinat 
unor dezbateri vii, în formele speci
fice ale muncii cultural-educative, 
ale analizării realizărilor și neiriiplini- 
ritor din viață colectivelor. în legătură 
cu această situație, și ca o reflectare a 
ei. se impune a fi relevată slaba pre
zență a genurilor active, incisive, 
care, folosind ironia, caricatura etc. 
să biciuiască diferite atitudini sau 
fenomene negative, să mobilizeze la 
acțiune. Or. așa cum dovedește viața, 
tocmai acestea au forță educativă mai

fiecare săptămmă sint. organizație 
programe artistice intoresăMe. susți
nute in comun de români și, ger
mani. La Segarcea ță Oslroveni *e or
ganizează cu regularitate spccracoSe. 
cu concursul nu numai al formații
lor de teatru, dansuri și cor. dar și 
al brigăzilor artistice lodale. In arest 
context menționăm și inițiativa de a 
se constitui, in cadrul consiliilor uni
ce agroindustriale, formații repre
zentative caro dau spectacole in toate 
comunele din raza consiliului.

Observăm insă că activitatea «tt-

acum, fiindcă au plecat in armată 
tinerii care o compuneau.

• Artistic-educativ, un raport care se cere judicios gindit 
si realizat

• Genurile active, încă o floare rară în repertoriu
• Obsesia concursului abate, cîteodată, activitatea cul- 

tural-educativă de la rosturile sale autentice
• Sfera largă de cuprindere — adevăratul „test" de reu

șită a fazei de masă

mare, un puternic ecou in conștiința 
și comportamentul oamenilor. Este 
concludent în această direcție ceea ce 
ne declara tovarășul Ion Tomescu. 
secretar adjunct cu problemele de 
propaganda al Comitetului de partid 
din comuna Biled : ..Sint oameni 
care preferă să plătească o amendă 
decit să fie puși la gazetă sau să 
figureze in textul unei brigăzi artis
tice". De acord 1 Nu am înțeles cine 
trebuie să plătească de această dată 
amenda. întrucît la una din gazetele 
din centrul comunei era afișat... an
gajamentul pe 1979.

Printre factorii care asigură spori
rea capacității de influențare și mo
delare a acțiunilor, la loc de frunte 
se situează caracterul lor permanent, 
sistematic. Și în această direcție am 
întilnit realizări meritorii, in noua 
zonă industrială a Timișoarei, de 
pildă, situată in calea BUziașUlui. 
există 10 cămine de nefamiliști. Pen
tru aceștia, in fiecare joi și simbătâ 
se organizează programe cultural- 
distractlve. expuneri și dezbateri pe 
cele mai diverse teme : politice, ce
tățenești. sanitare. în localități pre
cum Lenauheim. Biled. Lovrin in

tural-educativă este departe de a în
truni peste tot atributele permanen
ței și continuității. O cauză a acestei 
situații o constituie mentalitatea de 
a privi și evalua totul prin prisma 
premiilor și mențiunilor obținute, de 
a echivala în mod cu totul greșit 
festivalul cu o competiție al cărei 
unic țel este premiul, performanța.

..Cu festivalul ? Stăm bine ! Am 
avut o formație de dansuri care a 
mers pină la faza județeană, un cor 
care a ciștigat un premiu, o brigadă 
care a ajuns la făza>„ în prezent '? 
Se odihnesc pentru a relua cu forțe 
sporite întrecerea". ...Iată un răspuns 
care, in esență, ne-a fost repetat in 
unități industriale și localități din 
ambele județe.

Consecința nemijlocită a unei ase
menea „optici" este fie specializarea 
pe două-trei genuri cu șanse sporit” 
de a aduce premii și mențiuni, fie o 
„profilare" a unui număr de persoa
ne pe activitatea culturală, in dăuna 
caracterului de masă al acesteia. 
Semnificativă în acest sens ni s-a pă
rut discuția cU secretarul comitetului 
de partid din cadrul inlr< Prinderii 
„Electfotimiș". tov. tlie Ocskii :

— Brigadă artistică nu mal avem

— Și ciad înființați alta ?
— Păi, cind s-or libera !“...
Era oare atit de dificil să'se gă

sească ‘intr-o întreprindere cu peste 
trei mii de oameni cîțiva care să al-, 
cătuiască o brigadă artistică ? Soluția 
la care s-a recurs — de -a aștepta in- 
toarcerea tinerilor din armată — nu 
poate fi considerată în nici un fel re
zultatul unor deliberări serioase ale 
factorilor educativi din unități și a 
celor de îndrumare și control, care 
au dat neputincioși din umori.

în realitate, chiar șansele de a ob
ține premii și mehț.iuni depind de 
baza tic masă a mișcării cuKtuale. <te 
lărgirea sferei sale de cuprindere. O 
acțiune care antrenează sute de oa
meni oferă, in mod firesc, mai mari 
șanse de a atinge niveluri înalte de 
creație și interpretare. Este ilustrati
vă in acest sens situația a două uni
tăți doljene. care au condiții și se 
confruntă cu probleme asemănătoare: 
Uniunea județeană a cooperativelor 
meșteșugărești și întreprinderea de 
comerț Craiova. în cadrul primei 
unități sint antrenați prin interme
diul brigăzilor artistice, al grupurilor 
satirice, al formațiilor de teatru etc. 
peste 1 000 de artiști amatori. O mie 
de artiști din 8 000 de lucrători, iată 
un procent la care ar trebui să aspire 
multe unități. Săptăminal, se organi
zează spectacole in care elementul 
artistic se imbină cu cel critic-satiric, 
și cel de educare patriotică. Premiile 
numeroa.se obținute la faza pe țară 
incUnunează acest efort stăruitor și 
lăudabil, tu unitățile comerțului cra- 
iovean. în schimb, viața culturală se 
reduce la o brigadă care numără la 
ora actuală 5 membri. Din 5 000 de 
oameni. Un artist amator la o mie 
de lucrători nu poate fi decit cel 
mult un indicator al lipsei de preo
cupare.

Ca în-tr-un film docu
mentar as putea propune 
drept argumente pentru 
pledoaria noastră în favoa
rea calif ătii evenimentului 
artistic, pentru permanen
tul dialog între muzică si 
publicul tînăr — următoa
rele secvențe muzicale :

1. Se cinta Bach și sala 
era plină de studeuti 1 Este 
știut că Filarmonica „Gcot - 
ge Enescu" nre in mod o- 
bișnuit concerte joia st vi
nerea. Dar cine vrea să se 
convingă, poate să treacă 
intr-o luni seara pe la Ate
neul Român si va vedea că 
sala este plină oină la re
fuz de studenti. Este ziua 
„concertelor educative", ac
țiune realizată în colabora
re Cu Centrul universitar 
București. Si nu-i de mi
rare. pentru că la fel Sfe in- 
tîmplă și tfihd au loc „lec
țiile de muzică" pentru e- 
levi (in fiecare duminică, 
la ora 11. sosesc la Ateneul 
Român zeci de autocare cu 
elevi din comunele limo- 
trofo Capitalei) sau prele
gerile muzicale adresate 
copiilor, ln seara in care 
am fost. „Mustea ROdiviva" 
dirijată de Ludovic Raci 
cintn Haendel. Bach. piese 
pentru clavecin, orgă și or
chestră. un concert bran- 
demburgic. Era acea atmo
sferă de mare încordare, de 
atenție dasăvîrsftă ne care 
o întîlnesti numai la ma
nifestările de excepție. 
Trebuie să aducem. laudele 
cuvenite preocupării Filar
monicii pentru educarea ti
nerei generații, o valoroasă 
tradiție a acestei instituții.

2. Atelier-dezbatere {Or
ganizator : Radioteleviziu- 
nea română și Colegiul cri
ticilor muzicali — A.T.M.) 
în aula Bibliotecii cen
trale „M. Kminescu" din 
Iași. S-a ascultat la în
ceput Piesa „Ipostaze" pen
tru clarinet si Pian de Vid
rei Munteanu. 12 variațiuni 
ne o temă populară, care

i .

dozau tensiunea astfel incit 
cadența clarinetului venea 
ca o replică la momen
tele de meditație : apoi 
..Frescele" pentru violină 
solo de Cristian Misievici 
— structuri sonore, in care 
profunzimea, substanța mu
zicii asigurau dinamica in
terioară. în fine, compozi
ția „Arhitecturi I*t pentru 
12 instrumente de Anton 
Zeman — șapte suprafețe 
sonore eare pot fi orinduite

spectacole — varietăți de 
măre Popularitate, care să 
aducă -pe scenă nume pres
tigioase ale muzicii, ale 
teatrului. Recentul concert 
(in colaborare cu ARIA), 
numit „Pe aripile... cîntu- 
lui“. a propus versuri si 
muzică ihdhinate primăve
rii si dragostei, bămintului 
care renaște, care întine
rește in fiecare lună mar
tie. cintec si poezie închi
nate tinereții. tinerilor

UN DIALOG PERMANENT

Muzica - 
publicul tînăr

dună voia interpfetilor si 
Cvartetul al lil-lea de Sa
bin Pautza (una dintre cele 
mai frumoase pagini ale 
literaturii de gen. scrise 
de un tînăr compozitor ro
mân în ultimii ani), 
în interpretarea de re
ferință, in deplină cu
noaștere a sensului fiecă
rui sunet, datorată cvarte
tului „Voces". Patru lu
crări in aparentă mai pu
țin accesibile : cu toate a- 
cestea în aula bibliotecii 
ieșene erau zeci de stu
denti. iar dialogul compozi
tori — critici muzicali — 
publicul tînăr s-a ridicat 
peste nivelul simplei infor
mații sau al impresiei su
biective.

3. Binevenită ideea Aso
ciației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale 
și muzicale de â se re
lua acele concerte —

spectatori bucureșteni. Bi
neînțeles. aplauze pentru 
Nicolae Herlea. Magdalena 
Popa si Amatto Checiules- 
cu. Rodica Popescu si Sil
viu Stănculescu. Marina 
Voica si Doina Spătaru. 
pentru compozițiile semna
te de Temistocle Popa. Ca
melia Dăscălescu. Marius 
Țeicu, Horia Moculescu.

4. „Integrata simfoniilor 
beethoveniene". așa se nu
mește recentul ciclu edu
cativ’ initiat de către redac
ția muzicală a Radiotele- 
viziunii. Și-a ciștigat popu
laritatea după primele emi
siuni. pentru că a lansat, 
fără arabescuri, o dezbate
re originală, discuția si co
mentariul aprins, idei noi. 
îndrăznețe, tălmăciri argu
mentate. Nu exagerăm de
loc dacă spunem că Prin 
această emisiune Televi

ziunea română ne aminteș
te de „tectîilfe lui Bern
stein".

5. „Aș vrea să notați — 
spunea Maria Georgescu, 
directoarea 'Casei de cul
tură a sectorului 1 — că 
in fiecare dupâ-amiază Ia 
sediul nostru din strada 
Slătineanu pot fi găsiți 
zeci de tineri studiind, re
pet ind in Orchestra do mu
zică ușoară, in „Trio iaz", 
la secția de canto clasic 
„Lira", care in decembrie- 
ianuarie a avut concerte la 
sala Dalles". Trei formații 
îndrumate de artiști profe
sioniști. cu experiență, for
mații care in decursul ani
lor au demonstrat că pen
tru a fi aitist amator in 
adevăratul sens al t-uviritu
lui — adică, la locul lor de 
muncă, tinerii .sint munci
tori. chimiști. elevi, stu
denti. farmaciști. tehni
cieni. iar in timpul liber 
siudiază ramura artei pe 
care o îndrăgesc — este 
nevoie de seriozitate, de 
dăruire. de concentrare. 
„Și Casa de cultură nr. 2. 
din str. M. EmineScu — 
completează metodista Ana- 
Maria Zaharescu. poate a- 
duee cîteva exemple : An
samblul „Perinita". Clubul 
de iaz. condus de Mihai 
Berindei. Clubul de la ora 
7. supravegheat de Aurel 
Gherghel. Vin aici munci
tori. tehnicieni de Ia între
prinderea de mașini elec
trice. întreprinderea de 
pompe Aversa. întreprin
derea de mase plastice. <■- 
levi. studenți. tineri, sute 
de tineri dornici să se a- 
pronie de muzică, de artă".

Muzica și publicul tinăr. 
Ultimii ani au dovedit ■ 
larga deschidere a gustulrji ; 
tinerei generalii pont’ 
muzică, dorința de a .'.A i 
ceotiona tot ce este intr-a
devăr definitoriu pentru 
creația românească, pentru \ 
valorile muzicii universale. ■
Smaranda OȚEANV

faza de 
național 
1980—1981.

de

masă a 
„Cintarea 
Organele 

cei-

Sintem în 
Festivalului 
României" — 
si organizațiile de partid, 
lalți factori cu răspunderi în acest 
domeniu sint chemați să depună o 
activitate mai susținută pentru a în
lătura deficiențele care se manifestă- 
a asigura diversificarea și îmbogăți
rea substanțială a muncii de educație, 
stimularea spiritului de inițiativă al 
oamenilor, antrenindu-i într-o activi
tate cultural-cducativă de producție 
și creație tehnico-științifică perma
nentă. tot mai bogată și mai rodnică.

Paul DOBRESCU 
Nicolae PETOLESCU

» •

(Urinare din pag. I)

..ROMÂNIA-FILM'1 prezintă :

„BLESTEMUL PĂMlNTULUI - BLESTEMUL IUBIRII"
după rănianul „Ion" de Liviu Re- 
breanu, o producție a Casei de 

filme 5
Scenariul : TITUS POPOVICI; de
coruri : Marcel Boflos; costume : 
Neli Merola. muzica : Gheorghe 
Zamfir: montajul : Plena Pantazică: 
coloana sonoră : Nicolae Ciolcă: 
imaginea : Ion Marinescu: regia :

MIRCEA MU RERAN
Cu : Șerban lonescu. Ioana Crăciu- 
nescu, Sorina Stănculescu. Valen
tin Teodosiu, Petre Gheorghiu, Ion 
HesbiU. Octavian Cotescu. Tamara 
Buciliceanu. Catrinel Dumitrescu. 
Rodtea Negrea, Romeo Pop. Leo- 
poldina' Bălănuță. Costel Constan
tin. Ion Hldifan ?î Valeria Seciu.

Film realitnt in starfiourifr Cen
trului de producție cinematografică 
„București".

și realitatea lumii sale
prețuirii față de munca scrii
torului. Indivizii trăiesc, ac
ționează conform aptitudi
nilor. posibilităților și nu 
rareori norocului lor. apoi 
dispar. Scriitorul — și aici 
nu mă gindesc la „făcătorii 
de literatura'1, la cei ce re
duc scrisul la o simplă ches
tiune de tehnică, nU mă re
fer la veleitari, la zgomoto
șii cavaleri ai conjuncturii, 
ci la avei oameni in ochii 
cărora scrisul apare in pri
mul tind ca o îndatorire mo
rală, care nu sint capabili 
să îă stiloul in mină fâî'ă a 
simți neliniștea izvorită din 
răspunderea ce apasă pe 
umerii lor — adevăratul 
scriitor, deci, creează a- 
mintirile perene ale trecă
toarei vieți omenești. Do
rința. sensul vieții sale nu 
se rezdthă doar la a fi și a 
făptui, ei își adaugă ne
voia de autoexprimare, 
pentru sine și in locul tu
turor celorlalți. Nevoia de 
a ekbrima integral și pen
tru totdeauna tot ceea ce.
martor șl participant aci
al epocii șale, a apucat till 
numai să vadă, ci. uneori cu
prețul 
iască.

suferinței, să și tră-
Dorința i

de a ridica, sincer și cte 
rajos, probiethete ce-i bre-
ocupă 
lui. El

pe con tem por 
trebuie să fie

poet al luptei oamenilor, 
al voinței și dîrzeniei, un

apărător al purității, al bi
nelui. un acuzator neîn
duplecat a tot ceea ce în
grădește libertatea omului, 
drepturile sale fundamen
tale, a tot ceea ce neagă 
demnitatea umană.

lată de ce opera de artă 
se constituie ca expresie 
subiectivă. Apelînd la ex
periențe. impresii, analogii 
omenești comune, artistul 
îți formează și formulea
ză viziunea sa despre rea
litatea vieții, despre acea 
realitate in eare și taina 
hOfoSÎită, și senîtaentiil 
pină atunci nemărturisit 
al triumfului, fricii sau în
doielii. și dorința căreia i-a 
lipsit curajul pe potrivă 
iau cunoștință <le sine, se 
recunosc. Scriitorul creea
ză o realitate ce se afla si 
mai înainte acolo. în omul 
insuți, și. cu toate acestea, 
a devenit și devine reală 
doar in momentul nașterii 
cuvintului eare ii este 
nume.

Ce mare adevăr: cuvin- 
tiil poale deveni binecu- 
vintare și blestem, solie a 
luminii și demon al min
ciunii. Numai cuvintui 
drept e în stare să dea 
formă operei eare. rupin- 
du-se de cel ears a crea
t-o, devine un fapt social: 
factor de neinldcuit și par
ticipant nctiV lâ Viata po
zitivă a oamenilor vii.

în această ordine, apare 
in mod firesc și pmblema 
raportului dintre scriitor 
și realitate. Silit convins

că in urma respectivelor 
vizite prin sate și uzine 
iau naștere numeroase re
portaje. scrieri publicistice 
și bune versuri ocazionale. 
E greu de crezut insă ea 
nemijlocit ; in prelungirea 
unei asemenea documen
tări să se poată serie, să 
zicem, proză beletristică 
de reală valoare. Orice 
experiență saa impresie de 
acest fel — fără a mă în
doi cituți de puțin de im
portanța lor socială — il 
pot ajuta pe scriitor pen
tru a-și aprofunda pro
pria problematică. îl pot 
sluji în a-și fixa și 
mai bine punctul de vede
re. in â-și limpezi niște 
ginduri care îl reprezintă 
și-i aparțin. Examinarea 
oricît de temeinică a unor 
segmente ale realității — 
in cazul de față a unor e- 
dificii reprezentative alo 
industriei sau agriculturii 
noastre socialiste — nu-1 
poate determina pe scrii
tor să dea mai mult decit 
ceea ce ii aparține ca ata
re. Nu există teme, subiec
te cu ajutorul cărora să-și 
pontă masca sărăcia, nre- 
sununînd că. e sărac. Scrii
torul nevoit să-și caute 
subiecte, cel ce nu e din 
prima clipă un captiv al 
subiectului de care. cum 
se spune, a rost ales el si 
nu pe care și l-a ales, mă 
îndoiesc că poate realiza 
opere cu adevărat valoroa
se. Indiferent cit dc Inte
resant și de actual ar ti

subiectul aflat, el singur 
nu e in stare să producă 
un scriitor.

Parcă aud întrebarea o- 
ponenților: și Gauguin?
Experiența sa tahitiană 
care a dat un eu totul nou 
curs întregii sale arte ? 
înclin să mă declar de 
acord cu acei exegeți care 
afirmă că nu anii petre- 
cuțl în Tahiti l-au creat 
pe Gauguin, ci el a dus eu 
sine in Tahiti deșertul 
strălucitor al sufletului 
săii. expresie personală 
zguduitoare ‘ a unei civili
zații frustrate de omenie : 
în lipsa acestora. Tahiti 
n-ar fi putut constitui o 
„tematică gauguiniană".

E mai mult decit îndrep
tățită intrebarea: poate 
oare exista cineva ca scrii
tor. ca poet, dacă ființa sa 
e neîncăpătoare pentru 
problemele, telurile, sufe
rințele. nădejdile colectivi
tății in care-și duce viata 
și căreia i se adresează ? 
Poate fi creator un om a 
cărui subiectivitate e mai 
săracă și mai neintere
santă decît realitatea ne
mijlocită căreia ii apar
ține ?

în cele de mai. sus. am 
încercat să-mi susțin toc
mai convingerea că nu. Și 
sint. de asemenea, convins 
că. în urma dialogului sin
cer, cu cititorii noștri și. ccl 
puțin in aceeași măsură.-a 
confruntării exigente cu 
noi înșine, nici n-am pu
tea găsi alt răspuns.

Cu prilejul unei dezba
teri privitoare la romanul 
românesc exprimam opinia 
că această specie, atit de 
cultivată si eu izbinzi con
siderabile. se oprește ade
sea la epiderma vieții, cafi- 
tonlnd excesiv in pitoresc 
și calofilie stilistică, evitind 
anexarea mai decisă a zo
nelor adinei, de fervoare a 
spiritului. în stare să trea
că, dincolo de suprafețele 
senzoriale, la adevărata ori
ginalitate « substanței. Un 
scriitor de astăzi trebuie să 
fie in același timp un mare 
ginditoi. adică să dețină 
capacitatea pătrunderii in 
tainele existenței, extrăgind, 
de acolo, lamura nepieritoa
re. ..eterna substanță a lu- 
rhil“. cum suurlea Blaga t 
II. poate, hu Intîmplător. 
autorul „Cumpenei abelof" 
apare in „Cel mai iubit din
tre uăminteni" ca o sinte
ză a două dimensiuni înge
mănate : „Marele poet si 
filozof". înscriindu-se ih 
direcția prozei analitice si 
reflexive, mai puțin ilus
trata la noi (experien
ța lui Camil Petrescu 
e aproape o eKcepțle), 
hoții roman ăl lui Ma
rin Preda reprezintă, avem 
convingerea, itn IriUBlf âl 
tentativei de a lua in po
sesie falii substanțiale din 
marele necunoscut iiiCă, 
sufletul omenesc, eu adlh- 
fiimile lut. Evident, o ase
menea formulate a aspira
ției autorului poate face inc 
confuziei, trezind bănuiala 
unor Itiaetinte sau substi
tuiri ale altor discipline, 
cum ar fi in primul tind 
filozofia, mai ales că pro
tagonistul Cârtii este orin 
profesie (asistent universi
tar la filozofie) înzestrat 
cu o Vădită vocație spe
culativă. Cu uh tact ar
tistic remarcabil. rezul
tat ai unul ihdelung exer
cițiu la masa de sefis 
ți ăl unei ihtltitii sigure, 
superioare „Risipitorilor". 
„Intrusului" sau .,Marelui 
singuratic", in direcția că
rora trilogia actuală se în
scrie ih general, romancie
rul evită încălcarea terito
riilor. aslguririd verosimili
tate artistică unei materii 
grele de înțelesuri si unei

tipologii adesea Problema
tice, fără a-i sacrifica sub
stanța printr-o facila trans
figurare.

Dacă vrem să-i stabilim 
genul proxim tematic, evi
dent. simpliflcind lucrurile. 
„Cel mai iubit dintre nă- 
mintenl" este Un roman de 
dragoste (ca să folosim o 
formulă generiiă). adău
gind de îndată că este con
jugat. cu romgnul udei 
injustiții. Aceste două teme 
sint atit de strins legate, 
se interconditionează si se 
determină reciproc intr-o 
asemehea măsură incit se
pararea lor este imposibilă. 
Trilogia este alcătuită din 
confesiunile lui Victor Pe- 
trini. Tinăr de 25 de ani. 
asistent la facultatea de fi
lozofie a utiei mări uni vei- 
sitătl isc înțelege ca c vor
ba de cea din Cluj), el 
este condamnai, in bază 
unei erori judiciare (ne 
aflăm prin 1950) |n ani de 
inOhisoare. moment decisiv 
în întorsătura, tragică, a 
destinului său. Suferințelor 
iui li se adaugă dezârhâai* 
rlle în condițiile unei sus
piciuni generalizate, pro
prii acelei perioade. Prilej 
pentru romancier de a zu
grăvi. eu excepțională pă
trundere. dublată adesea de 
o ironie sardonică, aspecte
le contradictorii ale unei 
epoci cohtolexe. Numeroase 
capitole, mal aies din cel 
de-al doilea Volum, au as
pectul unei cronici -i vre
mii. cu scene percutante. 
Incisive, in eare apar si in
divizi abuzivi, inumani, a 
căror comportare nocivă 
întunecă atîtea destine. 
Cohdamnarea Iul Petrini. 
pe baza unei învinuiri abe
rante. feste Cea mai proban
tă in acest sens, deși nu 
Singura. Viata literară apoi 
este prinsă in citev» mo
mente Sefnhifîttative. ușor 
identificabile pentru cei 
care cunosc epoca. în a- 
ceaștă parte a sa. trilogia 
devine rin roman politic de 
o mare densitate a ideilor; 
in care dominante sint ca
pacitatea reflexivă, sonda
jul etico-psihologic. intui
rea resorturilor ascunse ale 
comportării Oamenilor. Ati
tudinea autorului e detașa
tă. superior ironică, lipsită

de orice urmă de didacti
cism fastidios și de o-teh- 
tație a opțiunilor, totdea
una Păgubitoare artei au
tentice. Textul transce- 
de simpla anecdotă sub- 
blimindu-se in caractero
logie Si mai ales in re
flecție existențială: Latura 
dtl rezistentă a cărții (ne 
iitigă făptui că 00 rămin in 
minte o sufnă de tablouri. 
Inerente dealtfel unui ro
man fluviu), substanța câr
tii trebuie căutată în adin- 
citnea și originalitatea me
ditației despre lume si des

tin mare savant, dar ești 
savant prin acumulare a 
ceea ce au aindi't și au 
trăit alții,., tu. de la tine, 
ce aduci ? Ce-ai trăit ? Ce 
experiență capitală te-a 
zguduit care m-ar cutremu
ra si pe mine ?" Care sint. 
Prin urmare,,..ă'cpje „expe
riențe capi l-ale", - spre care 
aspiră linărul asistent 
in filosofic ? Ce vrea 
el să comunice semeni
lor ? Și. in. finalul trilo
giei. chiar în ultimul oasai. 
el isl divulgă intenția : 
vrea, adică, să mărturiseas-

mare parte a trilogiei zu
grăvește .marile iubiri aie 
eroului. Tot. atitea eșecuri, 
in planul comun al existen
tei. Fiind o dimensiune a 
firii omenești, iubirea este, 
in același timp, condiție a 
supraviețuirii. Nu intim- 
plător dună momentele 
dramatice ale vieții, recu
perarea sa morală se săvir- 
șeste prin iubire. Ca orice 
sentiment cinci ia forme 
sțihfnice. dragostea poale 
duce., ea insăsi. la pierza
nie, Romanul impune, mai 
ales, prin paginile memora-

este edili ea t pe cale 11- 
vrescă. ,nu-l satisface, ex
periența nemijlocită este 
infinit mai complicată si 
incomparabil mai vie. Dar 
dacă pentru primele iubiri 
lipsea experiența decisivă, 
limită să spunem, ea nu îti- 
tîrzie sâ vină odată CU ul
tima iubire (să fie. totuși, 
ultima ?) anurtle eea pen
tru Suz.v Cu lata. Căci în 
imoreiurările acestei iubiri 
eroul, atacat de soțul fe
meii iubite, inii— un Ielele- 
rie. cu prilejul ilhei 
excursii lâ munte, iarna.

„Cel mai iubit dintre pămînteni“
Roman de Marin PREDA

pre fericire (avem de-a 
lare CU o oueră ureni” lila: 
eUdemohologleă) si prin 
cahac'ltatea de comunicare, 
be călea altei superioare, a 
rezultatelor investigației.

Nucleul generator al căr
ții. pariul ei (fiecare on : ă 
este un ijăriu al autorului 
cu el insusi) ni s-a părut 
a-1 afla ;n ultimele pagini 
ale celui de-al doilea Vo
lum. Aici. Ip un moment 
dat. eroul, care parcursese 
marile opere ale gindirii 
umanității, are. dintr-odată. 
senzația că aceste opere, 
sau o parte dintre ele. se 
întemeiază be livresc si nu. 
cum ar trebui, ne autenti
citatea trăirii. El. care re
ținuse recomandarea iui 
Goethe : „aruncă o privire 
în cărți și două în viață", 
surprinde fragilitatea. în 
ordine ontologică, a unei 
culturi de împrumut: „te-ai 
gindit bine — se adresează 
el unui autor de acest fel — 
cinci te-ai așezat la masă 
și ai strins între coperti 
atitea mii de pagini ? Te-ai 
gindit că riști să te nun la 
loc îh raft ?... Dă. știu, ești

că. pe baza propriei expe
riențe („prin trepte urcate 
și coborite de mihe") des
pre „mitul fericirii prin iu
bire" care, etern ta si omul, 
„n-a incetat și nu va în
ceta să existe ne nămlntul 
nostru, să moară si să re
nască perpetuu". Cartea o 
deci, cum anticipam, un foi 
de „ars ninandi". o cariz,’ 
despre iubire. Nu u,xc1us;f 
erotică (există in-rhmmi. 
de asemehea. iubirea mii- 
tertiă. iar scena Inortii ma
mei. tulburătoare, e o mare 
pagină literară, tâ să nu 
vorbim . de emoționanta iu
bire paternă a eroului, a- 
supra căreia vom reveni), 
ci mai ales erotică. Nu nea,-’ 
parat la modul senzual, 
deși nu lipsesc scenele sen* 
feuale. ci mâl ales ca o ten
tativă in nrdinea cunoaște
rii. canabllă prin descope
rirea sufletului parteneru
lui să creeze acea inefabilă 
comuniune spirituală, ipos
taza solitudinii ’ este' insu
portabilă. iar nevoia atașă
rii de oameni irenresibiiă. 
de unde Si âspirațlh per
manentă spre dragoste. ,O

bile de căutare infriguthlă 
a iubirii, sublime si in ace
lași timp demolatoare, ca in 
cazul tuturor marilor iu
biri. Femeile, toate, sint 
fascinante. exercitind o 
adevărată magie si eroul e 
gata să le acorde totul, eu 
o neîngrădită disponibili
tate. de atitea ori juvenilă, 
ciici orice dragoste inefene 
de la gtoddl' tafldofli. Pt> 
-întinsul a zeci si zeci de 
pagini, de <> eXceotiohală 
finețe psihologică, prozato
rul desfășoară resdț'sete 
marelui său talent de a 
descoperi, cu reînnoită Sur
prindere. unită eu ndrnle- 
xitatea. fetele aseun.se ale 
existentei feminine, nepă
trunsele ei enigme. în a- 
ceeașt măsură reconfbrtan- 
te si derutante : reconfor
tante prin nlăcereâ inedi
tului. ea un cumul de ex
periențe mereu proaspete 
si derutante prin absenta 
rațiunii coagulante, prlntr-0 
adevărată aporia. Multi
plele ipostaze ale Malildel 
sint ntroape criptice. iar 
expl:.-,tia cu eterna condi
ție a femeii, asupra căreia

înfăntuiește un omor. Ar fi 
de așteptat ca femeia care-l 
alintase dfepl „cel iiiâi iu
bit dintre oăminteni" (titlul 
trilogiei îmbracă, dună ce 
Vederii Ce se intimulă. un 
sens cvasiironie. după cum 
poate sugera relativitatea 
iubirii feminine, limitata la 
condiția terestră) odată cu 
ieșirea difi ihcliiSoaie (el 

' cfttpă doi hni'.'tea, dlroă uhu)
sâ 1 Se atăsere definitiv, să 
accepte riiălrimoriiul pro
pus de partener, mâi ales că 
Iubirea ei' oărea neîndoiel
nică.' Si totțțși.' Peliirii se 
convinge că logica, buna si 
sănătoasa noastră logică, 
asimilată prin acumulare, 
este (pentru a cita oară ?) 
umilită de jinotavizibilul. 
practic infinit, al vieții. Dar 
poate chiar acesta este far
mecul vieții. Și atunci, 
eroul. , însetat do nevoia 
certitudinii. Pe care n-o 
dobindise ip timpul celor
lalte iubiri, rămînind rife- 
reu uluit, are de astă dată 
revelația adfeVăriilui': „Si 
atunci mă bucurai că am 
fost condamnat. Liber, cu 
ea, n-aș fi avut, poate, a-

ceastă revelație, și n-aș ti 
putut ieși niciodată din 
paraclisul meu. din care 
insă aș fi fost gonit neîn
cetat prin mici revelații, 
iar eu m-a.s fi opus nein- 
ire'rupt si pină la Sllrsilul 
zilelor inele, iii iibsa ithei 
revelații unicii si totale... 
laivitufa oe etihe as fi nri- 
mit-o ar fi fost mai greu 
de suportat,.:" Eroul obser
vă. in același timn, că fi
sura cea mai gravă a eșe
curilor sale erotice constă 
în aeeea că femeile ihtîlrii- 
te craii, cum se ihtiriinlă. 
proiecția imaginației sale, 
„o invenție partldisiaeă'. 
Intervine, ne de altă narte. 
eoborirea in temporalitate, 
neputința trăirii „prin in- 
temnoralul din noi" : „Dar 
riu e Oare asta fericirea în
săși ’? Această lltizle după 
care gonim pe vastitatea 
unei timpii, pe rare lăsăm, 
moarte, bucăți di’n suîk’lUl 
nostru, pină cind no pier
dem. istoviți, dincolo do 
orizont Fericirea ar fl 
deci drilmul spre fertelre.

For.ta reflexivă a roman
cierului este în afara cliș
eul iei. Fapte cotidiene, psi
hologii, comportări și des
tine dobindesc o semnifica
ție atit de stirprlrizătttare. 
incit, trecute prin reWHelB 
nurificante ale unei ‘indiri 
dominate de ințelepciurie 
și Ciiriiliiticate Cil forța ex
presivă, egală in capacita
tea adincirii rfeflexiV?. 
transriend in teritoriul pe
ren al creației spirituale.

Finalii! trilogiei e succint, 
dar sublextul Incită puter
nic. La Virsta. infcă tinără. 
de 3c dc' ani. se va fi vin
decat Victor Petrini de 
boala. Vitală, (paradoxul e 
numai aparent) a iubirii ? 
Itnhoslbil. era chim- condi
ția existentei sale. Aici e 
cazul Zft observăm că iu
birea capătă un sens mult 
mai larg decit teritoriul 
erotic și scenele, de o în
duioșătoare. delicată gingă
șie dintre erori si fiică sa. 
Silvia, sint profund edifi
catoare : . „Valorile exis
tentei mole s-au potolit «1 
zeitatea care domnește a- 
cum-în viata mea este Sil
via. care mă vizitează in 
fiecare zi Spaima care mă 
chinuise in marea mea cri

ză de singurătate din în
chisoare. cind gindisem că 
in conștiința fetitei sensul 
de nevinovăție al condam
nărilor mele avea să se tul- ; 
bure, se dovedi neîntemeia
tă". O remarcă „eh bassanl" 
despre grija Matildeî ea 
fata să nti-si negi tatăl 
s-iir putea dezvolt» în bft- 
nutnla că reluarea căsni
ciei cu Matilda (cure divor
țase de ultirhul sot) pe te
meiul dragostei pentru fe
tită. n-ar fi intri) totul ex
clusă. Dimpotrivă. Ar pu
tea să Urmeze o nouă vira
tă a iubirii., cea matrimo
nială. a Căldurii căminului, 
vlrstn „Cărticicăi de seară". 
Protagonistul, treellt prin 
împrejurări dramatice, se 
reface, isi recapătă echili
brul si încrederea in oa
meni. Deocamdată oredă 
franceza, intr-un sat din a- 
Urnnlere. dar se întrezăresc 
siirisble rebriiiiifii ta Uni
versitate. își va încheia, bă
nuim. ooera începută. int->- 
nielatâ be o experiență rie 
viată ..capitală" si deci re
levantă si nu ne „acurnu- 
lare*. Episodul audierii h.ii- 
zicii lui Bach. din volumul 
ill. sugerează, in mod sub
til. depășirea unor vremuri 
Vitrege, rtlcunerârea valori
lor etern Umane ’ „Bine că 
putem s-o auzim... Astfel.\ 
Palestrina, ('oreili. Vivaldi. 
Bach. Hâendel. HttVtln. Mo
zart. Beethoven roinvia-ă 
pentru publicul nostril, care 
crezuse o vrerile că tot! a- 
cesi.ia vor fi.„“

Dominarea suverană r 
evcfiimentelor. fhiertta st 
caracterul mereu incllant «I 
textului, ascuțimea si sub
tilitatea analizei oslholrtgi- 
ce.. rhddetriîtălea scriiturii, 
dar mai ales cahacitab â 
reflexivității profuhde fac 
tlln „Cel mai iubit dintre 
păminteni" un eveniment 
al istoriei noastre literare. 
Ne aflăm, nu încape îndo
ială. in fata utieia din ma
rile opere ale tezaurului li
terar românesc. Cu „Mbro- 
rrtetji" și „Cel mai iubit 
dintre păminteni".’ autorul 
lor a intrat, triumfal, in 
familia creatorilor noștri 
fundamentali.

Pompiliu MARCEA

„UNA CĂRȚII
IN ÎNTREPRINDERI 

ȘI INSTITUȚII»
Astăzi, pretutindeni in .zeci

de biblioteci, case de cultură mar
chează incBbiitUl celei de-a dota de
cad.' dih cadrul „LUNII CĂRȚII ÎN 
ÎNTREPRINDERI și ÎNSTtTUTH" 
si anume „Decada cărții tehnico-ști- 
intifiee". Chiar in după-amiaza aces
tei zile, muncitorii, tehnicienii mari
lor înlreprindcii bucureșleiie „Etee- 
tronica". „Republiba" se inlnhesc la. 
duhurile muncitorești eu scriitori, 
redactori ai editurilor tehnico-știinti- 
fiee. Tema discuțiilor : ullliuem 
aoaritii editoriîile. Astfel, la Biblio
teca Clubului I.S.B. discuțiile vor 
avea loc sub genericul „Despre reli
gie". iar la biblioteca I.T.B.. in 
dezbaterea unei mese rotunde se va 
afla : „Cartea tehnică in sprijinul 
producției, rolul și sarcinile electri
cianului irt întreprinderile de trans
port".

Așadar. „Luna Cârtii in ihtre'prinderi 
și instttutii" — o manifestare dfe re
zonanță, cu adinei semnificații ln Via
ța poiitică-cuiturală a întregii țări — 
este in plină desfășurare. Dttpă ihlii- 
nirlle muncitorilor do la Atelierele 
„1B Februarie" șl Întreprinderea „Fe- 
leacul" din Cluj-Napoca. a publicului 
iubitor de carte clin Albă Ittiiâ cu 
reprezentanții editurii „Dacia" și. 
respectiv, ai editurilor „Minerea" și 
„Albatros", cu uri Însemnat grup de 
scriitori. între care și președiiitele 
Uniunii Scriitorilor. George Maco- 
vescu. intilniri care au marcat ia 
IReMOAS începutul acestei frumoa
se initiative culturale, alte manifes
tări vin să îmbogățească agenda „Lu
nii căi'jii ih ihtrdprihderP*. Acțiunile 
de rezonantă ale prirriei etape ale 
„Lecadei cârtii .sdcial-polîtiee". con
cretizate. de asein'criea, prin rodnice 
intilniri și dezbateri : la Clalâti —* 
la Combinatul siderurgic, la Oțelul 
Roșit — ia clubul întreprinderii 
„oțelul roșu", la Reșița — la Casa 
db cultură a Sindicatelor etc. vor cu
noaște o continuare firească prin ma
nifestările dedicate căttii tehnico. 
Urmind ca la 21 aprilie, odată cu în
cheierea „Decadei cărții tehnico-ști- 
ințifice", in Întreprinderi si inslitutii 
să sfe desfășoare numeroase manifes
tări dedicate cărții beletristice : de 
fapt ultima etapă a „Lunii cărții" — 
acțiune de mare popularitate, acțiu
ne care își dovedește și la această a 
V-a ediție utilitatea, prin apropierea 
marelui public de cartea românească.

M. COSTEA

numeroa.se
aseun.se
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Mesaje de felicitări de peste hotare
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste 

Romania, vă transmit, împreună cu Întregul popor maltez, felicitări călduroase 
și sincere urări de succes in înalta dumneavoastră funcție.

Sintem convinși că, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, cele două 
țări ale noastre vor menține și vor întări bunele relații care le leagă, in 
avantajul reciproc al popoarelor noastre și pentru asigurarea păcii în zona 
mediteraneeană.

ANTON BUTTIGIEG
Președintele Republicii Malta

Conferințele de dare de seamă și alegeri 
ale organizațiilor județene ale U.T.C.

TELEGRAMĂ

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele guvernului regal al Thailandei, am onoarea să vă adresez 
Excelentei Voastre sincere felicitări și cele mai bune urări cu ocazia reale
gerii in funcția de președinte-al Republicii Socialiste România.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea inaltei mele considerații.

PREM TINSULANONDA
Primul ministru al Thailandei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre, in numele Consiliului Națio
nal Palestinian și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări 
cu ocazia realegerii dumneavoastră. în unanimitate, ca președinte al Repu
blicii Socialiste România.

Noi vedem in aceasta. Excelență, o recunoaștere a conducerii înțelepte de 
către dumneavoastră a partidului și guvernului și a marilor realizări pe care 
le-ați obținut în toate domeniile in țara dumneavoastră.

Consiliul Național Palestinian folosește această ocazie pentru a exprima 
profundele sale mulțumiri pentru marele sprijin pe care Excelența Voastră, 
poporul, partidul și Guvernul Republicii Socialiste România prietene îl acordă 
cauzei palestiniene și poporului nostru arab palestinian in lupta sa justă 
pentru realizarea drepturilor sale naționale legitime.

Avem deplina încredere că acest sprijin va continua și că relațiile noastre 
se vor consolida și vor înregistra mari progrese spre bunăstarea si fericirea 
poporului nostru și pentru dreptul fiecărui popor la autodeterminare, suve
ranitate asupra teritoriului său și independență națională.

Exprimăm din nou Excelentei Voastre felicitările noastre cordiale și 
saMtul nostru călduros.

KHALED AL-FAHOUM
Președintele

Consiliului Național Palestinian

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am deosebita satisfacție să vă felicit cu prilejul realegerii dumneavoastră 
in funcția de președinte al Republicii Socialiste România. Adresez, pentru 
dumneavoastră și doamna Elena Ceaușescu. salutul meu cel mai afectuos.

JOSE FIGUERES FERRER
Președintele

Partidului Eliberarea Națională 
din Costa Rica

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Repu
blicii Socialiste România, vă transmitem cordiale felicitări și vă urăm viață 
lungă, multă sănătate și fericire, iar poporului român prosperitate.

S. RM. PL. SUBRAMANIAN V. G.S.V. PRESAD
Președinte Secretar general

Asociația de prietenie India—România 
Madras — statul indian Tamil Nadu

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România '

Cu prilejul realegerii dumneavoastră, prin votul unanim al Marii Adunări 
Naționale, in funcția de președinte al României prietene, vă rugăm să primiți 
felicitările noastre călduroase, impreună cu cele mai sincere urări de fericire, 
progres și prosperitate pentru dumneavoastră personal și pentru poporul 
român prieten.

Sintem convinși că, sub conducerea dumneavoastră luminată, poporul 
român va transforma in realitate visurile sale de făurire a unei Românii noi, 
libere, independente și prospere, aducindu-și in acest mod contribuția la 
consolidarea păcii și, destinderii mondiale, la dezvoltarea pe mai departe 
a prieteniei si colaborării româno-elene.

Din partea Asociației părinților studenților greci din România.

NIKOLAS MIROS PANDELIS PAPADOPOULOS
Președinte Secretar general

Ieri au început conferințele de dare 
de seamă și alegeri ale organizațiilor 
județene ale U.T.C.. moment cu pu
ternice și profunde semnificații in 
viața tinerei generații, care marchea
ză o nouă etapă in pregătirea și în- 
timpinarea Congresului al XI-lea al 
U.T.C., Conferinței a* XII-a a 
U.A.S.C.R. și a celei de-a IV-a Con
ferințe Naționale a Organizației Pio
nierilor.

In atmosfera de amplă angajare 
creatoare a întregului popor în ve
derea înfăptuirii 'exemplare a obiec
tivelor stabilite de Congresul al XII- 
lca al P.C.R.. a orientărilor și indi
cațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, date 
tinerei generații. Organizației sale re
voluționare. conferințele au dezbătut 
intr-un spirit de înaltă răspundere și 
exigentă activitatea desfășurată de 
organele și organizațiile U.T.C., sub 
conducerea și îndrumarea organelor 
de partid. în vederea unirii eforturi
lor tuturor ținerilor și creșterii con
tribuției lor ’ la realizarea sarcinilor 
economico-sociale. la traducerea in 
viață a politicii partidului și statului 
nostru. La lucrările conferințelor 
care au avut loc în județele Argeș, 
Brăila. Gorj, Hunedoara. Ialomița. 
Neamț, Olt, Satu Mare, Suceava si 
Vîlcea au participat un mare număr 
de uteciști, delegați și invitați, tineri 
muncitori, țărani, elevi, studenți. in
telectuali și militari ; de asemenea, 
au luat parte reprezentanți ai Orga
nelor de partid, ai organizațiilor de 
masă si obștești, cadre de conducere 
din unități economice și instituții.

Intr-un spirit de puternică însufle
țire. de înaltă mindrie patriotică, re
voluționară. dînd glas gindurilor și 
voinței întregului nostru tineret, toți 
vorbitorii, îndeplinindu-și mandatul 
încredințat de organizațiile U.T.C., au 
exprimat și cu acest prilej sentimen
tele lor de profundă satisfacție si 
bucurie pentru realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in funcția su
premă de președinte al Republicii So
cialiste România. Vorbitorii au sub
liniat in unanimitate faptul că pre
zenta tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului și statului re
prezintă garanția fermă a continuării 
cu succes, pe o treaptă superioară, a 
etapei istorice de puternică intensifi
care a construcției socialiste pe pă- 
mintul patriei — inaugurată cu 15 ani 
în urmă — chezășia înfăptuirii nea
bătute a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, a împlinirii 
celor mai cutezătoare aspirații de 
progres, bunăstare, libertate si pace 
ale întregului nostru popor.

■Analizind activitatea desfășurată 
de organele și organizațiile U.T.C.. 
de la alegerile precedente, conferin
țele au evidențiat faptul că în această 
perioadă, sub conducerea organelor 
de partid, au crescut preocupările 
organizațiilor U.T.C. in vederea edu
cării prin muncă și pentru muncă a 
tinerei generații, participării sale tot 
mai active la înfăptuirea sarcinilor 
economice, sociale și obștești. A fost 
intensificată activitatea de educare 
comunistă, revoluționară a tineretu
lui. s-au afirmat mai puternic prin
cipiile și normele eticii și echității 
socialiste. în același timp, au fost 
evidențiate o serie de lipsuri și nea
junsuri care se manifestă în activi
tatea organelor și organizațiilor 
U.T.C., stabilindu-se măsuri pentru 
îmbunătățirea întregii activități a or
ganizațiilor de tineret, pentru promo
varea mai fermă a spiritului munci
toresc, militant, revoluționar.

în cadrul conferințelor s-a relevat 
hotârirea tineretului de a-și mobiliza 
toate forțele pentru a îndeplini cu 
cinste și răspundere îndatoririle ce-i 
revin in realizarea unei calități noi. 
superioare, a unei înalte eficiente în 
activitatea economică și socială. In 
lumina hotărîrilor istorice adoptate 
de Congresul al XII-lea al partidului, 
conferințele au stabilit că obiectiv 
central al organizațiilor U.T.C. in pe
rioada următoare creșterea contribu

Tovarășul Ilie Verdeț. prim-minis- 
tru al guvernului, a primit o tele
gramă din partea primului ministru 
al Thailandei, Prem Tinsulanonda, 
prin care ii mulțumește pentru feli
citările transmise cu ocazia numirii

sale în fruntea guvernului thailandez, 
exprimind, totodată, convingerea că 
relațiile de prietenie și cooperare 
dintre România și Thailanda vor con
tinua să se dezvolte in interesul 
reciproc.

Cronica zilei

în Cîmpia Bărăganului, acolo unde oamenii 
și-au înnobilat numele prin muncă...

(Urmare din pag. I)
dificile care se leagă de 
existența acestei întreprin
deri. Și cițe nu au fost din 
acestea.

...Era spre sfirșitul unei 
ierni, cind o viitură puter
nică făcea impracticabil 
podul ' plutitor, apa ridi- 

cu mulți centi
metri deasupra stratului 
de gheață. In baltă erau 
oameni și animale. întreaga 
avere a întreprinderii. Spre 
seară, apa amenința să 
înece totul. Uitind de pro
priile lor necazuri, oamenii 
satelor au sărit cu toții in 
ajutorul celor aflați in pri
mejdie. Pericolul însă era 
prea mare pentru a se risca 
trecerea peste gheată. 
Aflat dincoace de baltă, 
mecanizatorul Constantin 
Dima a cerut să-și încerce 
curajul pornind trecerea cu 
tractorul peste gheață. Și-a 
luat cu el o plută de care 
să se agațe in caz de ne
voie. împotriva celor mai 
optimiste calcule; care dă
deau o singură șansă din o 
sută, gheața a rezistat pină 
ce oamenii au salvat În
treaga avuție a intreprin
derii : 500 vagoane de ce
reale. 20 000 oi. 2 500 porci, 
vaci, tractoare și mașini 
agricole. Apoi, zile și nopți 
de-a rindul au lucrat la 
consolidarea porțiunilor de 
dig rupte de apă. Anima
lele au fost lăsate in grija

și întreținerea localnicilor. 
Un nou examen de conști
ință a fost trecut cu cinste 
primăvara, cind ele au fost 
readuse in baltă pină la 
ultimul miel. ..Am trăit 
atunci, una din satisfacțiile 
vieții mele de activist — ne 
mărturisește acum tovară
șul Dumitru G. Dumitru. 
A fost incă un argument 
privind atașamentul aces
tor oameni la agricultura 
noastră socialistă. Tot cu 
acești oameni am trecu! 
apoi la materializarea unui 
amplu plan de îndiguire a 
întregului ostrov, care ne 
asigură acum o viață liniș
tită și sigură. O lucrare care 
l-a impresionat pină și pe 
moșul Ion Pușcăriașu, care 
la sfirșitul ei avea să decla
re : «Tată, pină aici nu 
am știut ce pot comuniștii. 
Dar ăștia pot să-I imblin- 
zească și pe dracu». Și se 
uita moșul și nu mai putea 
de bucurie văzind becul ur
zind in baltă, văzind noua 
viață a oamenilor de 
aici".

Dar pentru Dumitru G. 
Dumitru — un om caro se 
dăruiește cu pasiune exem
plară îndeplinirii sarcinilor 
ce-i revin — aceste .satis
facții aveau să se comple
teze pe măsură ce între
prinderea își continua, ra
pid și sigur, drumul spre 
progres, drumul deschis de 
partid. Pe acest drum, la

capătul căruia se află ma
rile prefaceri de astăzi, au 
l'ost ciștigate, in marea 
competiție pentru obținerea 
unor producții de virf, a- 
proape 70 de' ordine și me-/ 
dalii. I.A.S. Pietroiu face 1 
astăzi parte din rindul ace
lor unități* aflate in eșalo
nul de frunte al agricultu
rii noastre care, așa cum 
sublinia secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la re
centa Consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R., poate 
prezenta un exemplu demn 
de urmat, de multe alte 
unități agricole din țară. 
Primul drapel de frun
taș pe țara din agricul
tura noastră »socialistă a 
fast decernat acestei între
prinderi. Dincolo de toate 
acestea a fost închegată o 
mare familie de muncitori, 
tovarăși de bucurii și îm
pliniri care privesc cu 
mindrie asupra ogoarelor 
mănoase smulse apelor și 
stufărișului, vorbesc sim
plu și hotărît despre ceea 
ce mai au de făcut pentru 
a înfăptui indicațiile parti
dului, pentru ca, in viito
rul cincinal, acest ținut să 
devină un adevărat avan
post al agriculturii moder
ne românești. O parte din 
ei — Ion D. Nicolae. Ion 
Ivan, Ion Cazacu. Ion Șer- 
ban. Gheorghe Ropoteanu, 
Gheorghe Ivan, Gogu 
Ciaunu, Vasile Grancea,

Nicolae Grancea, Gheorghe 
Enescu ș.a. — sint aici incă 
din timpul „vremurilor 
grele". Alții au ieșit la pen
sie, dar și-au lăsat în loc 
copiii, fiecare cu cite o gos
podărie frumoasă și bogată 
in sat. Unii au optat pen
tru apartamentele confor
tabile din noile blocuri 
construite pentru muncito
rii I.A.S. Dintre vechii spe
cialiști a mai rămas doar 
„nea Mitică". Ceilalți au 
trebuit să plece pentru a 
ocupa diferite posturi de 
răspundere 19 au ajuns 
directori. 12 ingineri-șefi, 
iar 5 — șefi contabili. Dar 
la „academia agricolă" de 
la Pietroiu s-au format noi 
și noi cadre de specialiști, 
mulți dintre ei fiind capa
bili să primească astăzi 
orice muncă de răspundere 
in agricultură. Iar cine va 
ajunge la Pietroiu și ii va 
vedea la lucru pe Ștefan 
Poenaru, Ștefan Iulian, 
Nicolae Oarfă și pe colegii 
lor se vor convinge și mai 
mult de ceea ce înseamnă 
Pietroiu pentru agricultura 
românească.

Am plecat din această 
unitate lăsînd agricultorii 
din Pietroiu in frumoasa 
lor gospodărie, făurindu-și 
acum, in plină campanie 
de primăvară, noi planuri, 
mai frumoase și mai în
drăznețe, pentru a putea da 
roade și mai bogate patriei.

• TRIEREA POȘTEI 
CU AJUTORUL... VOCII.
Serviciile poștale nipone dispun 
de un ordinator cu ajutorul că
ruia se poate realiza pe cale vo
cală trierea efectelor poștale 
(scrisori, colete eic). Este sufi
cient ca funcționarul respectiv 
să citească, cu voce tare, adresa 
de pe plicuri, colete etc. pentru 
ca ordinatorul să dirijeze auto
mat efectele poștale spre com
partimentul respectiv. Un sin
gur inconvenient : in timpul 
orelor de muncă, funcționarii de 
la poștă nu vor mai putea dis
cuta intre ei. de pildă asupra 
ultimei emisiuni de televiziune 
sau rezultatelor unei întreceri 
sportive, intrucit aceste discuții 
sint de natură să... deruteze 
computerul.

• SONDA CARE... 
NU SONDEAZĂ. Cercetă" 
torii britanici au realizat o son
dă capabilă să analizeze gazele 
conținute in singe, fără a fi ne
voie să se perforeze pielea. Pla
sată pe o porțiune a pielii, sonda 
respectivă ridică temneratura a- 
cestei porțiuni pînă la un nivel 
care permite difuzarea gazelor 
prin porii epidermei. Unspectro- 
metru efectuează apoi analiza 
acestor gaze. Porțiunea de piele 
care trebuie încălzită nu depă
șește 9.5 cm pătrati. iar sonda 
este aruncată după folosire.

• COSTUM DE PRO
TECȚIE UNIVERSAL. Cer
cetătorii francezi au pus la 
punct un costum de protecție

confecționat dintr-un amestec 
de fibre acrilice si fibre de sti
clă. Costumul protejează atit 
împotriva căldurii (el poate su
porta o temperatură de pină la 
1 000 de grade). Cit și împotriva 
frigului, acizilor și altor dife
rite substanțe chimice. Materia
lul din care este confecționat 
costumul este impermeabil. Cos
tumul se poartă împreună cu o 
mască specială de respirație.

• ELECTRONICA IN 
SISTEMUL BANCAR.
Dreptunghiul de plastic din fo
tografie reprezintă primul mi- 
croordinator de buzunar : ih 
interiorul său este introdus un 
rnicroproce.sor și o memorie 
electronică. în această memorie 
este înregistrată, sub forma

ției tineretului la înfăptuirea sarcini
lor cincinalului 1981—1985 și perfec
ționarea intregii munci politico-orga- 
nizatorice și educative a organizații
lor U.T.C. A fost dezbătut proiec
tul Programului unitar privind edu
carea comunistă, revoluționară, prin 
muncă și pentru muncă a tinerei ge
nerații. subliniindu-se faptul că acest 
program — care va fi supus aprobă
rii Forumului tinerei generații — va 
asigura o bază largă perfecționării si 
intensificării întregii activități de 
educație comunistă in rîndul tinere
tului. îmbogățirii continue a forme
lor și metodelor de acțiune pentru 
angajarea plenară a potențialului 
creator al organizațiilor de tineret, 
sub conducerea partidului, în edifi
carea socialismului și înaintarea fer- 
,mă a României spre comunism.

Conferințele au adoptat hotârîri cu 
privire la modul în care vor acționa 
organele și organizațiile U.T.C.. toți 
tinerii, pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce revin Uniunii Tineretului Comu
nist și Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România din Ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al XII-lea al 
P.C.R., din directivele și programele- 
directivă adoptate de congres, pre
cum și din celelalte hotărîri de partid 
si do stat.

în cadrul conferințelor au fost 
alese organele de conducere ale or
ganizațiilor județene ale U.T.C., co
misiile de cenzori, au fost desemnați 
delegații la Congresul al XI-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist, pre
cum și candidatii pentru organele 
centrale ale U.T.C.

La lucrările conferințelor au parti
cipat și au luat cuvintul primii secre
tari ai comitetelor județene de partid 
respective.

Din partea Biroului Comitetului 
Central al U.T.C.. lucrările conferin
țelor de dare de seamă și alegeri ale 
organizațiilor județene au fost con
duse de : Nicu Ceaușescu la Argeș ; 
Dionisie Balint — Brăila ; Mihai 
Hirjău — Gorj ; Ion Sasu — Hune
doara ; Constantin Boștină — Ialo
mița ; Cristina Luca —. Neamț ; Pan- 
telimon Găvănescu — Olt ; Victor 
Năstăsescu — Satu Mare : Radu 
Enache — Suceava si Ioana Lăncră- 
jan la Vîlcea.

Ca primi secretari ai comitetelor 
județene ale U.T.C. au fost aleși : 
Nicolae Oprea la Argeș ; Marinache 
Andronic — Brăila ; Ion Perianu — 
Gorj ;. Uie Lavu — Hunedoara ; Eu
genia Coman — Ialomița ; Maria Tal
pă — Neamț ; Eleodor Mihai — Olt ; 
Elena Roca — Satu Mare ; Vasile 
Pârău — Suceava și Domnica Capotă 
la Vîlcea.

în încheierea lucrărilor, conferin
țele au adoptat intr-o atmosferă vi
brantă. de entuziasm tineresc, tele
grame adresate secretarului general 
al Partidului Comunist Român, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, in care, 
in numele uteciștilor, al tuturor ti
nerilor — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — se exprimă 
hotărirea de nestrămutat de a-și uni 
și mobiliza toate forțele în vederea 
îndeplinirii exemplare a mărețelor 
sarcini ce revin tinerei generații din 
Programul partidului, din documen
tele Congresului al XII-lea al P.C.R. 
In telegrame se dă glas angajamen
tului solemn al tinerei generații de ; 
a se afla întotdeauna alături de co- i 
munișți, in primele rinduri ale mun- • 
cii 'și luptei revoluționare a intre?"' : 
gului popor, hotăririi sale de a se ’ 
afirma și mai puternic ca factor ac- ; 
tiv. dinamic în industrie și agricul- ! 
tură, in invățămint. știință și cultu- I 
ră. in întreaga viață politică, eco- ■ 
nomică și socială a patriei, răspun- 
zinci prin noi și importante reali- ' 
zări chemărilor ș.i îndemnurilor in- i 
suflețitqare ale secretarului generai . 
al partidului, condițiilor minunate de ; 
formare și. afirmare pe care le a- ‘ 
sigură tinerilor partidul, întreaga 
noastră societate.

Vizita vicepreședintelui 
al R. A.

Joi s-au încheiat convorbirile ofi
ciale dintre delegațiile economice 
conduse de Ion Dincă, prim viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, și Abdel Kader 
Kaddoura, vicepreședinte pentru 
problemele economice al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Arabe Si
riene.

Analiza amănunțită a stadiului 
acțiunilor de cooperare inițiate în 
domeniile industrial, agricol și teh- 
nico-științific a evidențiat cursul 
ascendent al colaborării economice 
româno-siriene, spiritul de deplină

★
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a avut, 
joi, o întrevedere cu Abdel Kader 
Kaddoura, vicepreședinte pentru pro
blemele economice al Consiliului de 
Miniștri al R.A. Siriene, care face 
o vizită in țara noastră.

In spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor și convorbiri
lor dintre președinții Nicolae

Consiliului de Miniștri 
Siriene

înțelegere și conlucrare rodnică în 
finalizarea obiectivelor aflate in 
curs de derulare. Au fost studiate, 
de asemenea, posibilitățile de dezvol
tare a relațiilor economice dintre 
România și Siria, fiind identificate 
noi domenii de interes comun, pre
cum și căi și mijloace concrete de 
întărire a cooperării reciproc avan
tajoase, de extindere și diversificare 
a schimburilor comerciale.

La convorbiri a participat ambasa
dorul Republicii Arabe Siriene la 
București, Walid al Moualem.

(Agerpres)
★

Ceaușescu și Hafez Al-Assad, în 
cursul convorbirii au fost abordate 
probleme ale dezvoltării colaborării 
româno-siriene, fiind evidențiate noi 
căi și mijloace concrete de impulsio
nare a cooperării in diferite sectoa
re economice, de extindere si di
versificare a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări,

A participat Walid Al Moualem, 
ambasadorul R.A. Siriene la Bucu
rești. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

; 13 și 14 aprilie. In țară : Vremea va
I continua să seXîncălzească ușor și să 
' se amelioreze în toate regiunile țării. 
I Cerul va fi schimbător. Vor cădea 

averse izolate de ploaie, mai ales în 
nord-estul țării. Vint moderat, cu in
tensificări în zona de munte. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 1 și plus o 
grade, jar valorile maxime vor oscila 
între 10 și 20 de grade.

i

l

i
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lîACAU • De sub teascurile 
întreprinderii poligrafice din 
Bgcău a ieșit, in ediție de lux, 
cel de al 20-lea titlu din colec
ția „Eminesciana", apărută sub 
îngrijirea editurii „Junimea". 
Cele 20 de titluri de pină acum 
au fost editate intr-un tiraj de 
circa 500 000 de exemplare. (Gh. 
Baltă).

CRAIOVA • In organizarea 
Consiliului județean al educa
ției politice și culturii socialiste 
Dolj s-au desfășurat lucrările 
sesiunii de comunicări și refe
rate cu tema „Perfecționarea 
procesului de educație materia- 
list-științifică și umanist-revo- 
luționară a tineretului școlar", 
la care au participat di
rectori de școli generale și 
licee, cadre didactice de diverse 
profiluri din licee și Universi
tate. președinți ai consiliilor 
pionierești, conducători ai insti
tuțiilor cultural-artistice, scri
itori, artiști ș.a. (Nicolae Peto- 
lescu).

TG. MURES • In cadrul 
simpozionului consacrat ani-

tv
PROGRAMUL X

16,05 Teleșcoală
16,30 Emisiune în limba germană
18.35 La volan
18,50 loot de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Cu răspundere și cu toate forțele 

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

19.35 La ordinea zilei în economie : In
vestițiile

19.50 Film artistic : „Rondul de noapte".
21.20 Treizeci și două de anotimpuri 
21,43 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Flacăra vie a științei : acad. Con

stantin C. Iliescu (1892—1978)
17.00 Scene muzicale
17.30 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Caseta cu imagini
13.50 1001 de seri
19,M Telejurnal
19.20 Cu răspundere și cu toate, forțele, 

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

19,33 Concertul Filarmonicii „George 
Enescu"

Joi după-amiază a părăsit Capi
tala Joop den Uyl, liderul Partidu
lui Muncii din Olanda, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită in țara noastră.

La plecare, oaspetele a fost salu
tat de Constantin Dăscălescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizcla 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

A fost prezent Louis Jean Marie 
Bauwens, ambasadorul Olandei la 
București.

★
Cu prilejul celei de-a 33-a ani

versări a Partidului Socialist Baas 
Arab, Ambasada Republicii Irak la 
București a oferit, joi, o recepție.

Au participat Ion Coman, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Ion M. Nicolae. prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Gheorghe Dolgu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră. membri ai corpului diplomatic.

. ★Intre 8 și 10 aprilie au avut loc la 
București lucrările Comisiei mixte 
romăno-mexicane de cooperare cul
turală. La încheierea lucrărilor a fost 
semnat. Programul de cooperare in 
domeniile culturii și învățămintului 
pe perioada 1980—1982.

La semnare au luat parte Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
Ministerului Educației și învățămin
tului și ai altor instituții centrale.

A fost, de asemenea, prezent Emi
lio Calderon Puig, ambasadorul Sta
telor Unite Mexicane la București.

(Agerpres)

A apărut 
„Magazin istoric" 

nr. 4/1980

Vacanțele anului ’80--------
Ministerului Turismului, ca principal organizator al vacanțelor, ii 

revin mari și importante răspunderi pentru organizarea odihnei și 
refacerii sănătății oamenilor muncii. Tovarășul COSTACHE ZMEU, 
adjunct al ministrului, purtătorul de cuvint al acestui minister, a înfă
țișat, ieri, pe larg — în cadrul unei întilniri cu ziariștii — măsurile 
luate pentru asigurarea unor vacanțe cit mai reușite in sezonul turistic 
de vară 1980.

„înainte de a prezenta modul in 
care am pregătit anul turistic 1980 
și în special sezonul de vară, aș 
dori să rețin atenția — a subliniat 
vorbitorul — asupra cîtorva date 
referitoare la activitatea desfă
șurată de unitățile noastre in 
1979, care reprezintă anul celor mai 
importante realizări obținute pină 
acum in activitatea de turism din 
tara noastră. în anul trecut, aproape 
11 milioane de oameni ai muncii au 
beneficiat, prin intermediul pro
gramelor de odihnă și excursii or
ganizate de unitățile noastre, de 
baza materială a Ministerului Tu
rismului, iar numărul turiștilor 
străini care ne-au vizitat țara a 
fost cu peste 40 la sută mai mare 
decît in anul anterior. Am subli
niat aceste rezultate, pentru că 
ele au reprezentat baza de la care 
arh" pornit in pregătirea anului tu
ristic 1980. care marchează im
portante creșteri atît la turismul 
intern, cit și la cel extern.

Referindu-mă numai la turismul 
intern, am luat măsuri — prin 
compartimentele de resort ale mi
nisterului, prin oficiile județene 
de turism — ca aproximativ 2,5 
milioane de oameni ai muncii să 
poată beneficia de petrecerea va
canțelor în stațiunile de pe litoral 
și în celelalte stațiuni de odihnă 
și cură balneară din țară. De ase
menea, ne-am propus să atragem 
la acțiunile turistice din acest an 
peste 12 000 000 oameni ai muncii".

Ce pregătiri de ordin gospodă
resc s-au tăcut pentru anul 1980 
Râspunzînd întrebărilor de această 
natură, tovarășul adjunct al mi
nistrului a spus : „Datorită efor
turilor financiare mari făcute de 
.stat în ultimii 15—20 de ani, capaci
tățile noastre de cazare se ridică 
astăzi in hoteluri, vile și popasuri 
turistice la peste 100 000 locuri pe 
litoral. 38 000 în stațiunile mon
tane de odihnă și practicare a spor
turilor de iarnă, peste 45 000 în sta

țiunile de cură balneară și aproape 
20 000 in cabane și alte forme de găz
duire. Pe litoral se află în plină 
desfășurare un program cuprinză
tor de reparare a întregii baze ma
teriale, de modernizare a unui im
portant număr de hoteluri și vile, 
de amenajare a plajelor, a bazelor 
sportive și zonelor de verdeață, 
pentru care s-au alocat aproape 
200 milioane lei. S-a stabilit ca 
anul acesta, începînd chiar de la 1 
Mai, întregul litoral să fie pregă
tit pentru a-și începe activitatea.

Amănunte și informații utile 
furnizate ieri in cadrul 

unei conferințe de presă 
organizate de Ministerul 

Turismului

Asemenea pregătiri gospodărești se 
fac in toate stațiunile".

In cadrul conferinței de presă 
s-a făcut și următoarea remarcă : 
pe cetățean îl interesează, incă de 
pe acum, să afie ce măsuri a luat 
ministerul pentru ca serviciile ofe
rite să fie. in toate cazurile, la ni
velul exigențelor, ca turiștii să aibă 
de la început siguranța locului 
plătit.

„Observația este justă — a sub
liniat tovarășul adjunct al minis
trului — chigr dacă anul trecut au 
fost doar câteva cazuri de aseme
nea situații, cind turiștii au fost 
mutați dintr-un hotel in altul. Dar 
am fost și sintem preocupați ca in 
viitor să nu mai fie. Am hotărit ca 
anul acesta să vindem prin agen
țiile noastre. în proporție de peste 
80 la sută, locuri nominalizate pe 
hotel. Aceasta va da posibilitatea 
cetățeanului să știe, chiar in mo
mentul cumpărării biletului, atit 
hotelul, cit și camera în care va 
locui. Repet, este o operație ex
trem de grea, cel puțin in cazul

litoralului, dar absolut necesară 
pentru creșterea respectului față 
de cetățean. Dacă in alte țări acest 
sistem se practică cu rezultate 
bune, de ce să nu-1 practicăm și 
noi ? Și nu numai pe litoral, ci în 
toate stațiunile".

Subliniindu-se necesitatea creș
terii solicitudinii din partea, ghizi
lor. hotelierilor, responsabililor de 
restaurante, s-a formulat și între
barea : ce măsuri s-au luat pen
tru imprimarea unei atitudini pline 
de amabilitate, civilizate, din partea 
întregului personal față de turiști ?

..Prin organele noastre de spe
cialitate, prin firmele partenere, 
prin intermediul condicilor de su
gestii și reclamații, prin scrisorile 
primite de la cetățeni, am înregis
trat — a subliniat in încheiere re
prezentantul ministerului — intr-un 
tablou sintetic toate reclamațiile 
făcute de turiști anul trecut. După 
ce acestea au fost analizate amă
nunțit in ședința lărgită a consi
liului de conducere al ministerului 
din 12 februarie a.c., s-a stabilit ca 
ele să fie dezbătute — fiecare caz 
în parte — în colectivele de muncă 
în care s-au înregistrat. Acum ur
mează ca, in funcție de gravitatea 
faptelor, consiliile oamenilor mun
cii să stabilească dacă cei care au 
creat asemenea neajunsuri mai pot 
sau nu lucra în turism. Este pen
tru prima dată cind procedăm in 
acest fel. adică să punem in fața 
celor vinovaț.i atit. reclamația, cit 
și alternativa dacă mai pot sau nu 
lucra in turism".

Evident, măsuri cu caracter com
plex de pregătire și educare pro
fesională a personalului vor mai fi 
luate in continuare. Dar un rol ho- 
tăritor in civilizarea serviciilor tu
ristice îl avem și trebuie să-l avem 
noi, cetățenii, beneficiarii acestor 
servicii. Dacă fiecare dintre noi nu 
va trece cu vederea nici cel mai 
mărunt gest de impolitețe al unuia 
sau altuia și va sesiza prompt aces
te fapte in condicile de sugestii și 
reclamații, in scrisori adresate mi
nisterului, vom crea, fără îndoială, 
un climat general de înaltă respon
sabilitate față de calitatea servi
ciului oferit.

Constantin PRIESCU

versării a 2050 de ani de la 
crearea primului stat dac cen
tralizat și independent și împli
nirii a 700 de ani de la prima 
atestare documentară a munici
piului Sighișoara, au prezentat 
comunicări prof. univ. dr. Ha
drian Daicoviciu, prof. univ. 
Ioan Mitrofan ș.a. (Gh. Giurgiu).

GARAȚI • A ieșit de sub 
tipar volumul „Danubius", edi
tat de Muzeul județean de is
torie din Galați. Ajunsă la nu
merele VIII—IX, colecția cuprin
de. in cele peste 400 de pagini 
bogat ilustrate, lucrări aparți- 
nind cercetătorilor muzeului 
gălățean. Universității din loca
litate. precum și unor cer
cetători și specialiști din Bucu
rești, Brăila și Birlad. Volumul 
reunește lucrări de arheologie, 
etnografie, istorie feudală, mo
dernă și contemporană. (Dan 
I’lăeșu).

TIMIȘOARA • Aproape 600 
de fruntași în producție din u- 
nitățile timișorene distinse re
cent, prin decret prezidențial, cu 
inalte ordine ale Republicii So
cialiste România, cărora li s-au 
inmînat Steagul roșu de frun
taș pe țară in întrecerea 
socialistă pe anul 1979, precum 
și din alte întreprinderi, au 
fost invitați de consiliul mu
nicipal al sindicatelor la spec
tacolul „Omagiu patriei, parti
dului și muncii", susținut pe 
scena Clubului C.F.R. de for
mații artistice premiate la edi
ția a doua a Festivalului na
țional „Cintarea României". Cu 
același prilej, au fost deschise 
expoziții cu lucrări de artă 
plastică și fotografii și s-a pre
zentat o gală de filme realizate 
de cineamatori din întreprin
derile și instituțiile orașu
lui. (Cezar Ioana).
' SAEAJ. • La Zalău, „Luna

cărții in întreprinderi și insti
tuții" a debutat cu deschiderea 
expoziției de carte și cu manifes
tările cultural-educative organi
zate sub genericul „Zilele edi
turii ...Dacia" la Zalău", la care 
au participat scriitori din țară, 
autorii unor cărți tipărite la 
„Dacia" din Cluj-Napoca și 
membrii cenaclului Jiterar 
„Laur" al casei tineretului din 
localitate. Invitații se vor intil- 
ni cu cititori din Simleu Silva- 
niei, Cehu Silvaniei și Jibou. 
(Ion Mureșan).

CLL'J • La dezbaterea cu 
tema „Deceniul 1981—1990, de
ceniu al științei, tehnologiei, ca
lității și eficientei", organizată 
de cabinetul pentru activita
tea ideologică și politico-educa- 
tivă al Comitetului județean de 
partid Cluj, au participat acti
viști de partid, ai organizațiilor 
de masă și obștești, lectori ai 
comitetelor județean și munici
pal de partid, cadre didactice 
din invățămintul superior, cer
cetători, cadre dc conducere din 
unități economice. (Alexandru 
Mureșan).

unui cifru, „identitatea ban
cară" a persoanei respective. Cu 
ajutorul acestui microordinator 
pot ti efectuate cele, mai diverse

plăți, sumele debitate fiind 
transferate automat — cu aju
torul unor terminale — in ..me
moria centrală" a băncii unde 
persoana respectivă își are des
chis contul. Dispozitivul este 
menit să inaugureze o eră nouă 
in operațiunile bancare, aceea a 
transferului electronic al sume
lor bănești, ounindu-se. astfel, 
capăt sistemului de pină acum 
pe bază de cecuri, deopotrivă 
complicat și greoi.

• OMAGIU FILATE
LIC. Azi in virstă de 81 de ani, 
actrița americană Gloria Swan
son, una din celebritățile filmu

lui mut. urmează să se bucure 
de. un omagiu exceptional : efi
gia sa va fi reprodusă pe un 
timbru editat de O.N.U. pentru 
a marca lupta pentru eman
ciparea femeii. Timbrul va fi 
pus in vînzare in aceeași zi in 
care vor apărea și memoriile ac
triței. așteptate cu un deosebit 
interes deopotrivă dc cititori, ca 
și de istoricii celei de-a „7-a 
arte".

• PISTOL-RADAR.
Pentru a îmbunătăți serviciul 
jucătorilor de tenis, antrenorii 
americani dispun de un dispo
zitiv deosebit de ingenios, așa- 
numitul „pistol-radar". Este su
ficient de a îndrepta „pistolul" 
in direcția mingii în momentul 
cind racheta o lovește pentru 
ca un microprocesor să calcu

leze Instantaneu viteza mingii și 
să o afișeze pe un ecran. Cu- 
noseîndu-și astfel performantele, 
jucătorul știe spre ce elemente 
să-și îndrepte atenția pentru 
perfecționarea continuă a servi
ciului.

• FOTOGRAFIA ÎN 
RELIEF. Anul viitor va fi 
lansat ne piața internațională 
un aparat portativ, cu ajutorul 
căruia se pot face fotografii 
care dau impresia reliefului. O 
versiune pentru profesioniști a 
acestui aparat exista mai de 
mult. însă aparatul respectiv 
era foarte greoi, iar prețul său 
extrem de ridicat. Aparatul, de 
dimensiuni reduse. denumit 
„Niinslo" — după numele inven

tatorului său Jerry Nims — va 
avea, in plus, avantajul unui preț 
.modic. El va funcționa cu peli
culă obișnuită, insă prelucrarea 
se va efectua in laboratoare 
speciale.

• PÂRINJI FUMĂ
TORI - COPII BOLNAVI. 
O echipă de cercetători de la 
Universitatea din Copenhaga a 
studiat în ce măsură aerul vi
ciat de fumul de țigară se răs- 
fringe asupra sănătății copiilor. 
Pe baza unui eșantion de 3948 
copii intre 8—13 ani. s-a putut 
constata că 87 la sută din copiii 
provenind din familii unde atit 
mama cit și tatăl fumează su
feră de afecțiuni ale căilor res
piratorii.
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BEIJING 10 (Agerpres). — Tova-, 
rășul Hua Guofeng, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, l-a 
primit joi pe tovarășul Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim 
viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a to
varășei Elena Ceaușescu. a fost 
transmis un călduros salut și cele 
mai bune urări de sănătate tovară
șului Hua Guofeng, împreună cu 
sincere urări de progres și prospe
ritate poporului chinez.

Tovarășul Hua Guofeng a mulțumit 
pentru mesaj și a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu calde 
salutări și cele mai bune urări de 
sănătate, iar poporului român suc-

★
BEIJING 10 (Agerpres). — La 

Beijing s-a deschis, joi, expoziția in
dustrială a Republicii Socialiste 
România.

La ceremonia deschiderii au luat 
parte tovarășul GJieorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al. guvernului, șeful 
delegației economice guvernamentale 
aflate in vizită în R. P. Chineză cu 
prilejul inaugurării expoziției, mem
brii delegației române. De asemenea, 
a fost prezent Florea Dumitrescu, 
ambasadorul tării noastre la Beijing.

Din partea chineză au participat 
tovarășul Bo Yibo, membru al C.C. 
al P.. C. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat al R. P'. Chineze, mi
niștri și-alte cadre de conducere din 
instituții centrale chineze. Au fost 
prezenți șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la Beijing, prfecum și 
un numeros public.

în cadrul ceremoniei inaugurale, 
tovarășul Gheorghe Oprea a subliniat 
faptul că în urma vizitelor la nivelul 
cel mai inalt intre cele două țări, rela
țiile de prietenie frățească, solidari
tate militantă și colaborare multilate
rală dintre P.C.R. și P.C.C., dintre 
România și R.P. Chineză, dintre po
porul român și poporul chinez au in
trat intr-o nouă etapă, superioara, 
de amplă dezvoltare.

Luind cuvîntul în numele guvernu
lui chinez, tovarășul Zhou Zijian, 
membru supleant al C.C. al P.C.C.. 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, a evidențiat eforturile 
depuse de poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
în frunte cu tovarășul -Nicolae 
Ceaușescu. pentru valorificarea de
plină a resurselor tării și dezvoltarea 
accelerată a economiei naționale a

Sfii'-

l S3.. ,

cese tot mai mari îrl opera de con
struire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

în cadrul convorbirii au fost evi
dențiate relațiile de prietenie și co
laborare multilaterală dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, care 
se desfășoară și se amplifică in con
formitate cu ințelegerile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Huă 
Guofeng' convenite in cursul vizitelor 
efectuate la Beijing și la București 
în anul 1978.

Au fost exprimate dorința și hotă- 
rirea de a dezvolta și diversifica în 
continuare colaborarea și cooperarea 
economică și tehnico-științifică, de a 
aprofunda raporturile româno-chi- 
neze, în interesul ambelor țări și 
popoare.

întrevederea s-a desfășurat înțr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Ă participat Florea Dumitrescu, 
ambasadorul României la Beijing.

*
Ro.mâniei socialiste. Ministrul chi
nez a relevat 
reflectă roadele 
tului poporului 
porului chinez ■ 
menilor muncii — un bun prilej de 
a cunoaște realizările dobîndlte în 
dezvoltarea industriei și agriculturii, 
în construirea socialismului în Româ
nia. favorizează dezvoltarea schim
burilor comerciale, a colaborării si 
cooperării economice, tehnice și știin
țifice dintre România si China.

jDupă ce vicepremierul Bo Yibo a 
tăiat panglica inaugurală, a avut loc 
vizitarea expoziției.

in monumentalul hol de la intra
rea expoziției, încadrată de drapelele 
de stat. alț" Republicii

a că expoziția, care 
hărniciei și talen- 
român, oferă po- 

- specialiștilor, oa-

de stat. ale" Republicii Socialiste 
România și RP. Chineze, sint expu
se mari portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului Hua 
Guofeng.

Expoziția industrială a României 
prezintă, pe o suprafață de 11 500 mp, 
o gamă bogată de produse, fiind des
tinată să ofere specialiștilor și publi
cului larg din China o imagine cu
prinzătoare a posibilităților industriei 
românești.

tn cursul vizitei, vicepremierul 
Consiliului de Stat a făcut aprecieri 
elogioase in legătură cu exponatele, 
remarcind gradul tehnic și calitativ 
ridicat atins de industria românească. 
El a exprimat calde felicitări tovară
șului Nicolae Ceaușescu, poporului 
român pentru succesele remarcabile 
obținute in dezvoltarea economiei na
ționale, împreună cu cele mai bune 
urări de succese in înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al XII- 
lea al Partidului Comunist Român.

Expoziția va fi deschisă pină la 19 
aprilie 1980.

Sesiunea Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa
ADDIS ABEBA 10 (Agerpres). — 

în Capitala Etiopiei se desfășoară 
lucrările celei de-a XV-a sesiuni a 
Comisiei economice a O.N.U. pentru 
Africa și a celei de-a Vl-a Confe
rințe ministeriale pentru dezvoltare 
economică a țărilor africane.

In mesajul adresat participanților 
la lucrări, secretarul genei’al al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, si-a expri
mat speranța că hotărîrile adoptate 
la aceste reuniuni voi’ facilita eman
ciparea social-economică a țărilor 
Africii. Organizația Națiuniloi’ Unite, 
se spune în mesaj, se pregătește 
pentru o nouă rundă de negocieri 
globale in problemele cooperării in
ternaționale. Aceste tratative trebuie 
să contribuie la reglementarea celor 
mai stringente probleme in dome
niile resurselor naturale, energeticii, 
comerțului și relațiilor valutar-finan- 
ciare. O atenție deosebită in noua 
strategie a dezvoltării internaționale, 
precizează Kurt Waldheim, va fi 
acordată problemelor țărilor în curs 
de dezvoltare. în cadrul instaurării 
unei noi ordini economice.

Lumd cuvîntul în ședința inaugu
rală. Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Adminis
trativ Provizoriu a! Etiopiei, a men
ționat că țările Africii întâmpină in 
prezent mari dificultăți economice, 
ca urmare a îndelungatei dominații 
coloniale. El a subliniat că anularea 
datoriilor țărilor in curs de dezvol
tare față de statele industrializate ar 
fi o modalitate de rupere a „cercu
lui . vicios" ce caracterizează situația 
economică mondială. Șeful statului 
etiopian a precizat că această măsură 
trebuie să facă parte dintr-un an
samblu de decizii ale statelor indus
trializate și ale celor producătoare 
de petrol pentru a permite dezvol
tarea țărilor din lumea a treia. „Ță
rile industrializate si cele producă
toare de petrol trebuie să pună în 
practică mecanisme compensatorii 
care să vină in .sprijinul statelor in 
curs de dezvoltare, in special al ace
lora care sint cel mai afectate de 
creșterea prețurilor la petrol", a apre
ciat președintele țării-gazdă.
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Intervenția
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reprezentantului român la reuniunea de primăvară 
a Uniunii interparlamentare

OSLO 10 (Agerpres). — în cadrul 
lucrărilor reuniunii de primăvară, a 
Uniunii interparlamentare, care se 
desfășoară la Oslo, delegațiile parti
cipante au expus pozițiile țărilor lor 
asupra punctului înscris pe ordinea 
de zi a comisiei politice, privind con
solidarea procesului destinderii, ne
cesitatea încheierii de urgență a unor 
acorduri internaționale în domeniul 
controlului armamentelor și dezar
mării.

în intervenția sa, președintele 
Grupului, interparlamentar român. 
Stan Soare, a prezentat aprecierile 
și analiza tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele României, în legătură 
cu cauzele deteriorării situației in
ternaționale, cu primejdiile care 
amenință independența și libertatea 
popoarelor, destinderea și securitatea, 
precum și in ceea ce privește căile 
ds depășire a stării actuale de în
cordare. S-a subliniat necesitatea 
renunțării cu desăvîrșire la forță Și 
la amenințarea cu forța iu relațiile 
dintre state, a respectării riguroase 
a principiilor noi in relațiile inter
naționale, a angajării ferme a parla
mentelor in eforturile menite să ducă 
la reluarea politicii de destindere și 
independență, la promovarea spiri
tului de cooperare și înțelegere între 
popoare.

Delegația- română 
supra necesității de 
da o atenție deosebită 

a reuniunii i 
prin hotărîrile sale

a
a

insistat a- 
i se acor- 
i pregătirii 

temeinice a reuniunii de ia Ma
drid, care prin hotărîrile sale să 
impulsioneze înfăptuirea prevederi-

-lor Actului final de la Helsinki. A 
fost evidențiată necesitatea de a se 
pune pe prim plan trecerea la mă
suri concrete de dezangajare militară 
și dezarmare, fără de care nu pot fi 
concepute pacea și securitatea în 
Europa și in întreaga lume.

Delegația a subliniat, că parlamen
tele vor trebui să desfășoare intense 
contacte .și consultări, să inițieze 
acțiuni in direcția creării unui climat 

• favorabil desfășurării și încheierii cu 
rezultate concrete și pozitive a reu
niunii de la Madrid. în acest con
text a fost scoasă în evidență con
tribuția importantă care revine apro
piatei conferințe parlamentare euro
pene consacrate problemelor secu
rității și cooperării in Europa. în 
direcția pregătirii reuniunii de la 
Madrid.

Delegația tării noastre a relevat 
semnificația Apelului Marii Adunări 
Naționale a Republicii 
România 
popoarelor țărilor participante 
Conferința general-europeană de 
Helsinki, care cheamă la unirea efor
turilor parlamentelor acestor țări în 
vederea întăririi conlucrării și încre
derii intereuropene. Apelul M.A.N. a 
fost difuzat ca document de lucru al 
actualei sesiuni a 
lamentare.

A fost constituit 
redactare, din care 
delegației 
elaborarea ___ .
pe problemele destinderii și dezar
mării.

a Republicii Socialiste 
adresat parlamentelor și 

la 
la

Uniunii interpar-

un comitet de 
face parte și șeful 

române, însărcinat cu 
proiectului de rezoluție

Manifestări consacrate României
RABAT. — în cadrul mgnifeștărilor. 

dedicate celei de-a 2050-a-aniversări 
a constituirii primului stat ‘ dac cen
tralizat și independent, Ambasada 
română din Maroc a donat bibliote
cii generale și arhivelor din Rabat 
un set de 150 volume care prezintă 
momente semnificative din istoria 
poporului român, din arta, cultura și 
realizările multilaterale ale României 
socialiste.

De un deosebit interes s-au bucurat 
volumele conținind operele 
personalității tovarășului 
Ceausescu.

în cadrul ceremoniei au 
vîntul ambasadorul țării noastre la

Rabat, Ovidiu Popescu, și' șeful bi
bliotecii generale și arhivelor, Ab- 
derrahman El Fassi.
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SITUAȚIA DIN CIAD. Secretarul general al Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.), Edem Kodjo, a declarat la încheierea unei vizite in Ciad 
că „deși acordul de încetare a focului nu este pe de-a întregul aplicat 
se constată o îmbunătățire a situației față de perioada anterioară". Edem 
Kodjo a declarat că în timpul șederii la N'Djamena a avut convorbiri cu 
șeful statului, Goukouni Oueddei, și cu Hissene Habre, ministrul apărării, 
„întrevederile noastre, a spus el, s-au referit la problema încetării focu
lui și la evoluția pe viitor a situației din . Ciad". El a arătat că a con
statat o dorință spre dialog și Contacte menite să permită o rezolvare 
a problemelor interne din Ciad.

parlament, P.C. din Ecuador arată 
că nesoluționarea ei duce la accen
tuarea tendințelor oligarhiei reac
ționare din țară de a declanșa un 
complot antiguvernamental.

a.1

AUS- 
Bel-

VIZITA CANCELARULUI 
TRIEI IN IUGOSLAVIA. La 
grad a avut loc o convorbire intre 
Vladimir Bakarici, membru al Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., și can
celarul federal al Austriei. Bruno 
Kreisky, aflat în vizită oficială la 
Belgrad. După cum precizează a- 
genția Taniug, s-a făcut un schimb 
de păreri in probleme actuale ale 
relațiilor internaționale. Cancela
rul Bruno Kreisky s-a întîlnit, de 
asemenea, cu Lazar Kolișevski, 
vicepreședinte al Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia. In timpul convorbirii s-a 
subliniat dorința celor două țări de 
a-și aduce contribuția activă la 
menținerea păcii și continuarea po
liticii de destindere. Au fost evi
dențiate posibilitățile de lărgire a 
cooperării iugoslavo-austriece în 
domeniul economic.

odată. îngrijorarea față de situația 
din Ciad, pronunțindu-se pentru 
reglementarea pe cale negociată a 
conflictului din această țară.

RATA INFLAȚIEI ÎN SPANIA 
va fi în 1980 de 17 la sută, iar cea 
a șomajului de 11 la sută, fată de 
15,75 la sută și, respectiv, 9 la sută 
anul trecut, afirmă o prognoză a 
Organizației pentru cooperare eco
nomică și dezvoltare.

NOUL GUVERN MOZAMBI
CAN, format săptămînă trecută, a 
fost investit oficial cu atributele 
sale in cadrul unei ceremonii la 
care a luat parte președintele Sa
mora Moises Machel. Cu acest pri
lej, șeful statului mozambican a 
subliniat necesitatea întăririi dis
ciplinei în întreg aparatul de stat, 
precum și a ameliorării permanente 
a activității acestuia. Lărgirea 
componenței Consiliului de Mi
niștri va permite întărirea capaci
tății sale de: ă interveni la toate 
nivelurile asupra vieții economice 
și sociale a țării, a menționat pre
ședintele.

dedicate 
Nicolae

luat cu-

ANTANANARIVO. — Tn orașul 
Majunga, capitala provinciei cu ace
lași nume din Republica Democratică 
Madagascar, s-a deschis o expoziție 
fotodocumentară românească. La ver
nisaj au participat președintele Co
mitetului executiv al provinciei, pri
marul orașului, numeroase. personali
tăți civile și militare, reprezentantul 
Ministerului Artei și Culturii Revolu
ționare din Madagascar, precum și un 
numeros public.

ORIENTUL MIJLOCIU
Trupe ișraeliene ați pătruns în sudul Libanului • Protest 

O.N.U. • Maniiestafie a studenților palestinieni la 
(Cisiordania)

tervenției armatei ișraeliene împo
triva unei demonstrații organizate la 
Ramallah (Cisiordania), relatează a- 
genția France Presse. Un purtător de 
cuvint militar israelian a recunoscut 
că „a fost folosită forța" împotriva 
manifestantelor și că au fost arestați 
40 de tineri. Demonstranții au înălțat 
drapelul palestinian deasupra clădirii 
școlii normale, comem'orînd masacra
rea. în 1948, a locuitorilor arabi ai sa
tului Deir Yassin de către un grup 
extremist.

în aceeași zi, la Abu Dis, subur
bia de est. arabă, a orașului Ierusa
lim, alți studenți au manifestat îm
potriva închiderii colegiului lor de 
Studii științifice post-secundare, de 
către autoritățile militare ișraeliene 
din Cisiordania.

O.N.U. • Manifestație
Ramallah

BEIRUT 10 (Agerpres). — Peste 200 
de militari israelieni, dotati cu 
tancuri și transportoare blindate, au 
pătruns pe teritoriul Libanului, a 
anunțat un purtător de cuvînt al 
O.N.U. la Beirut. Acesta a precizat că 
trupele ișraeliene ocupă poziții la 
nord de localitățile Kouhin si Tireh.

TEL AVIV. — Un purtător de cu- 
vint militar israelian. citat de agen
ția France Presse, a confirmat pre
zența unor elemente ale armatei 
Israelului in sudul Libanului, care au 
trecut granița pentru a stabili așa- 
zise „poziții de apărare avansate".

NAȚIUNILE UNITE. — Un purtă
tor de cuvînt al secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a decla
rat că Națiunile Unite au protestat 
energic pe lingă autoritățile israelie- 
ne în legătură cu pătrunderea unor 
transportoare blindate ale Israelului 
pe teritoriul Libanului. într-o zonă 
aflată sub controlul Forței Interima
re a Națiunilor Unite în Liban 
(UNIFIL) — transmite agenția 
Reuter.

TEL AVIV. — Zece studenți pales
tinieni au fost răniți ca urmare a in-

NAȚIUNILE UNITE. — Dezbate
rile din Consiliul de Securitate al 
O.N.U. în problema palestiniană ău 
fost aminate pentru o dată ce va fi 
stabilită ulterior. în ultima ședință, 
desfășurat^ miercuri spre joi, toți 
vorbitorii s-au pronunțat pentru re
stabilirea drepturilor legitime ale po
porului palestinian, inclusiv dreptul 
la. un stat propriu, independent și 
suveran.
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CONVORBIRILE DE LA BISSAU 
dintre Luis Cabrai, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau, și președintele Re
publicii Populare Revoluționare 
Guineea, Ahmed Sekoit Toure, care 
a efectuat o vizită oficială în aceas
tă țară, au luat sfîrșit. Comunicatul 
comun dat publicității reafirmă ho- 
tărîrea celor două țări de a spri
jini lupta popoarelor din Namibia 
și Africa de Sud pentru indepen- 

■ dență națională. Cei doi șefi de 
stat au salutat victoria poporului 
Zimbabwe. Ei și-au exprimat, tot-

P.C. DIN ECUADOR SE PRONUN
ȚĂ PENTRU SOLUTIONAREA UR
GENTĂ A ACTUALEI CRIZE DINTRE 
PARLAMENT Șl GUVERN, care du
rează de mai multe luni și a fost, 
recent, accentuată de un proiect de 
reformă a Constituției preconizat 
de președintele țării, pentru conti
nuarea fermă a procesului de trans
formări democratice inițiat în E- 
cuador. Menționind că actuala si
tuație politică internă este greva
tă de opoziția dintre guvern și

SECETA IN AUSTRALIA. O su
prafață de aproximativ 1,7 milioane 
kilometri pătrați a fost declarată 
oficial zonă lovită de secetă, ca 
urmare a uneia dintre cele mai 
lungi perioade lipsite de' preci
pitații, din acest secol, din Austra
lia. Jack Hallam, ministrul agri
culturii din South Wales — statul 
cu cea mai numeroasă populație 
din Australia — a declarat ■mi 
dacă nu va ploua în următoarei 
săptămîni, actuala secetă, care a 
adus deja agricultura australiană 
într-o situație critică, va fi „un 
dezastru național".

I

CONSULTĂRI IN VEDEREA SOLUȚIONĂRII CRIZEI GUVERNA
MENTALE DIN BELGIA. Regele Baudouin a început joi consultările cu 
reprezentanții partidelor .politice și cu liderii centralelor sindicale, in 
încercarea de a se găsi o soluție crizei guvernamentale declanșate prin 
demisia cabinetului condus de Wilfried Martens. După aceste întrevederi, 
Șeful statului va desemna noul premier, care, la rindul său, va începe 
consultări politice in intenția de a evalua posibilitățile constituirii gu
vernului. Regele Baudouin i-a cerut lui Wilfried Martens să continue să 
gireze afacerile curente ale țării pină la formarea viitorului cabinet.
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In ultima săptămînă situația din Salvador s-a agravat, ceeo ce a determinat autoritățile să prelungească cu o 
lună starea excepționala. In același timp, ciocnirile dintre civili și militari, ca și dintre formațiunile extremiste ri
vale au sporit mereu, atingind, după părerea unor observatori din zonă, proporțiile unui inceput de război 
civil. Fotografia de mai sus - reprodusă după „Paris Match'1 - înfățișează un aspect al tragicelor evenimente 
petrecute recent ia San Salvador. Focurile de armă trase in timpul manifestației organizate cu prilejul funeralii
lor arhiepiscopului Oscar Romero, de a cărui asasinare continuă să se acuze reciproc organizațiile extremiste, 
au provocat intervenția forțelor de ordine, ciocnirile soldîndu-se cu 34 de morți și cîteva sute de răniți

Dezvoltarea încrederii și înțelegerii în Europa - în interesul vitai
al popoarelor continentului, al cauzei generale a destinderii

„SOIUZ-35''

Agenda politică europeană a înscris 
în ultimele săptămini un șir de eve
nimente care dau expresie preocupă
rii statelor continentului pentru asi
gurarea continuității procesului de 
destindere și securitate : forumul ști
ințific de la Hamburg, întîlnirea de 
la Helsinki a miniștrilor de externe 
ai țârilor membre ale Consiliului nor
dic, reuniunea consultativă de lucru 
din La Valletta a reprezentanților ță
rilor nealiniate din regiunea Medite- 
ranei, reuniunea de la Berna a repre
zentanților parlamentelor din țările 
europene nealiniate și neutre. Toate 
a dește schimburi de păreri au avut 
drept concluzie comună evidențierea 
necesității de a se intensifica efortu
rile pentru a se opri deteriorarea si
tuației internaționale, pentru salvgar
darea destinderii. Este o realitate că 
accentuarea din ultimul timp a în
cordării. ca urmare a ascuțirii con
tradicțiilor dintre unele state și gm- 
părl de state, tendințelor de reîm
părțire a sferelor de influentă, recru
descenței manifestărilor de forță, a 
afectat grav destinderea internaționa
lă. uunind in primejdie cauza păcii 
și independentei popoarelor.

S-a. confirmat astfel o dată mai 
mult ceea ce țara noastră a eviden
țiat in permanentă, și «mume câ 
destinderea nu a devenit incă un pro
ces ireversibil, ci sint necesare efor
turi susținute, permanente din partea 
tuturor statelor și popoarelor pentru 
întărirea cursului spre colaborare și 
pace. încă cu ani în urmă, parti- 

, dul nostru a prevenit asupra unor eu
forii neîntemeiate, a legănării in 
iluzii, subliniind in repetate rinduri 
că procesul de destindere este abia 
la inceput și are un caracter fragil. 
De aceea, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în discursul 
solemn rostit eu ocazia reinvestirii in 
suprema funcție de președinte al re
publicii. cu atit mai mult în condiții
le actuale, deosebit de grave, nu 
există sarcină mai importantă. de
mai mare răspundere, decit aceea de 
a face totul pentru reluarea și con
solidarea cursului spre, destindere, a 
politicii de pace, securitate și cola
borare intre popoare.

în acest cadru capătă o deosebită 
însemnătate eforturile pentru infăp- 
tuirea unei securități reale si trainice 
pe continent, ca una din cerințele 
fundamentale ale asigurării păcii 
mondiale. Desigur, destinderea are 
un caracter global, indivizibil. Aceas
ta face ca situațiile de încordare, 
existența unor focare de tensiune în 
diferite părți ale lumii să se reper
cuteze negativ și asupra climatului 
politic european ; fără îndoială, di
minuarea acestor focare ar înlesni re- 
vitalizarea cursului spre destindere și 
securitate pe continent. în același 
timp insă, se poate spune că orice 
progres pe calea spre edificarea secu
rității ne continentul nostru ar con
stitui o contribuție de seamă la cauza 
destinderii Și colaborării pe plan 
mondial, ar răspunde cerințelor nor
malizării vieții internaționale în an
samblu.

Este o realitate istorică, obiec
tiva. faptul că de aici, de pe con
tinentul european, au izbucnit cele 
două conflagrații mondiale, care au 
provocat, atâtea distrugeri și suferin
țe întregii omeniri. La fel este o 
realitate obiectivă faptul câ aici, in 
Europa, sint concentrați astăzi factori 
generatori de mari primejdii pentru 
destinele tuturor popoarelor lumii, 
în Europa se află fată ’în față cele 
două blocuri militare opuse ; pe con
tinentul nostru se află cele mai mari 
efective militare, avind în dotare 
două treimi din totalul tanedrilor, 
avioanelor de luptă, navelor si sub
marinelor de război ale lumii ; și tot 
aici se află cele mai numeroase baze 
militare, dotate eu cele mai puternice 
arme de distrugere în masă. Din cele 
50 000 de arme nucleare existente la 
ora actuală în lume, cea mai mare 
parte se află depozitate în țările eu
ropene ori sint instalate pe platfor
me de lansare îndreptate spre Eu
ropa. Continentul vestit ca leagăn al 
unei civilizații ce a exercitat o pu
ternică inrîurire asupra evoluției so
cietății umane a devenit astfel un 
uriaș arsenal al, celor mai distru
gătoare arme. Puterea distruc
tivă înmagazinată de aceste arme 
este echivalentă cu cea a unui milion

și trei sute de mii de bombe de tipul 
celei explodate la Hiroșima ’ Cu alte 
cuvinte, o forță care ar putea ucide 
de 200 de ori fiecare locuitor al con
tinentului. Intr-adevăr, s-ar putea 
spune că Europa este suprasaturată 
de arme — pe continentul nostru nu 
mai trebuie depozitată nici o armă, 
nici o bombă, nici o rachetă.

Interesele popoarelor continentului, 
ale tuturor popoarelor cer să se re
nunțe de aceea la orice, proiecte vi- 
zind dezvoltarea unor noi sisteme ra- 
cheto-nucleare. lată de ce România 
s-a pronunțat cu toată claritatea îm
potriva hotărîrii adoptate de N.A.T.O. 
Ia.sfîrsitul anului țrecut privind am
plasarea 
nucleare 
membre 
rindu-se 
discursul ____
parlamentului,
Ceaușescu arăta câ pentru popoarele 
europene problema amplasării de noi 
rachete nucleare distrugătoare nu 
este o chestiune teoretieă, ci o nro- 
hiemă vitală. Pentru că. intr-adevăr, 
instalară» de noi rachete ar stimula 
si mai puternic cursa înarmărilor! ar 
duce ia o si mai mare creștere a 
riscurilor de declâtfșare ă unei con
flagrații pustiitoare. Este evident că 
aceste rachete, departe de a servi 
drept „umbrelă protectoare", ar. putea 
lovi toate țările continentului —- si 
de o parte, și de cealaltă parte. De 
aceea, partidul și statul nostru consi
deră pecesar să se facă totul pentru 
anularea, sau cel puțin aminarea, 
aplicării acestei hotăriri. Experiența 
arată că este incomparabil mai ușor 
de prevenit asemenea acțiuni în faza 
de proiect, decit să se revină asupra 
lor după ce.au fost aplicate.

Astfel. în loc să se intensifice com
petiția pentru supremație 
niul înarmărilor nucleare 
condiții pentru începerea 
tive’in vederea renunțării 
la dezvoltarea arsenalelor de rachete 
in Europa. însăși logica lucrurilor 
arată că singura garanție viabilă a 
asigurării securității popoarelor con
tinentului ar oferi-o măsurile de rea
lizare a unui echilibru prin reduce-

unor noi tipuri de rachete 
în unele țări vest-europene 
ale acestei alianțe. Refe- 

la această măsură in 
solemn rostit de la tribuna 

tovarășul Nicolae

în dome- 
s-ar- crea 
de trata- 
definitive

rea continuă a nivelului înarmărilor. 
O asemenea direcție nouă de acțiu
ne ar permite cu adevărat începerea 
unui proces real de dezangajare și 
dezarmare, prin înlocuirea iluzoriului 
control al înarmărilor — care, de 
fapt, a dat noi impulsuri competiției 
militare — cu o dezarmare contro
lată.

După părerea României, echilibrul 
înarmărilor poate și trebuie să fie 
înlocuit prin echilibrul dezarmării. 
Aceasta presupune să se acționeze 
pentru realizarea unui echilibru in 
.jos, prin renunțarea concomitentă la 
crearea de noi tipuri de arme și ar
mamente, prin coborîrea continuă a 
plafonului cheltuielilor militare. Este 
evident că asemenea măsuri nu nu
mai că nu ar afecta securitatea vreu
nui stat, nici de o parte, nici de cea
laltă, ci, dimpotrivă, ar face să creas
că securitatea autentică a. tuturor 
statelor, â tuturor’ popoarelor. In 
acest sens, la Congresul al XI-lea al 
P.C.R. a fost definit un amplu și cu
prinzător program de acțiune pentru 
dezarnțare,.- caro și-a găsit, ulterior 
materializare, iii documentul de po
ziție prezentat la sesiunea specială a 
O.N.U. consacrată dezarmării, dez
voltat apoi în documentele Congre
sului al Xll-lea.

Pornind de la locul și rolul Euro
pei în eforturile pentru reluarea 
cursului spre destindere. România 
acordă o deosebită importantă bunei 
pregătiri a reuniunii general-europe- 
ne de la Madrid. Desigur. cea 
mai bună pregătire a acestei reu
niuni ar cons’titui-o înlăturarea obsta
colelor apărute in calea destinderii, 
eliminarea surselor de Încordare, 
astfel incit reprezentanții celor .35 de 
state participante să se poată așeza 
la masa tratativelor intr-o atmosferă 
degrevată de factorii majori de neîn
țelegere și confruntare. în același 
timp însă, tocmai ținind seama de 
caracterul indivizibil al 
întâlnirea de Ia Madrid 
condiționată de nici un 
mise j reuniunea însăși,
perioada pregătitoare, trebuie consi
derată cel mai potrivit prilej de mo
bilizare a eforturilor tuturor statelor

destinderii, 
nu trebuie 
fel de pre- 
începînd cu

pentru a determina slăbirea încor
dării internaționale..

Partidul și statul nostru consideră 
că, in fața deteriorării climatu
lui politic internațional, se impu
ne, mai mult ca orieînd. să se 
manifeste o atitudine activă, să se 
întreprindă de către fiecare guvern, 
de către fiecare stat, indiferent de 
orinduire socială, eforturi ample și 
susținute îndreptate spre micșorarea 
încordării, spre eliminarea surselor 
de tensiune, spre restabilirea încre
derii și înțelegerii, spre înfăptuirea 
măsurilor înscrise în Actul final de 
la Helsinki, și in primul rind a ace
lora de care depinde in mod nemij
locit asigurarea unei reale securități 
pe continent — a măsurilor de dezan
gajare militară și dezarmare. Țara 
noastră are in vedere în aceăt sens 
retragerea trupelor de pe teritoriile 
străine in interiorul granițelor națio
nale. reducerea efectivelor armate 
și armamentelor fiecărui stat, înghe
țarea bugetelor militare și micșora
rea cheltuielilor pentru înarmări, re
ducerea activității blocurilor milita
re. desființarea 
Totodată, 
subliniază 
cooperării 
plan economic, 
cultural 
îndoială, la. crearea pe continent a 
unui climat de Înțelegere si încre
dere. tot mai favorabil desfășurării 
cu succes a viitoarei reuniuni gene- 
ral-europene.

în acest spirit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de la tribuna 
Adunări Naționale, adresa 
ror statelor 
ferința de la 
vibrantă de 
rarea in vederea pregătirii te
meinice a reuniunii de la Madrid, 
astfel incit aceasta să se soldeze cu 
rezultate pozitive, asigurind in’ ace
lași timp toate statele și popoarele 
că și in viitor România socialistă nu 
va precupeți nici un efort pentru a 
contribui la edificarea unei Europe 
a păcii, înțelegerii și colaborării, la 
afirmarea destinderii în întreaga 
lume.

lor concomitentă, 
partidul și statul nostru 
necesitatea intensificării 
libere, neîngrădite, pe 

tehnico-științific și 
ceea cd ar contribui, fără

Marii 
tutu-

de Ia 
Naționale, 

participante la Con- 
Helsinki chemarea 

a-și întări colabo- 
vederea

Dumitru ȚINU

Pregătiri în vederea cuplării cu tandemul orbital
MOSCOVA 10 (Agerpres). — De la Centrul de dirijare a zborului cos

mic se anunță că la bordul navei „Soiuz-35“ cosmonauții Leonid Popov și 
Valeri Riumin continuă să se pregătească pentru cuplarea cu tandimul 
orbital ,,Saliut-6“—„Progress-8". Pină la 10 aprilie, ora 12,00 (ora Moscovei) 
„Soiuz-35“ a efectuat 13 rotații în jurul Pămîntuhii, timp in care r-Țwi 
realizată și o corectare a orbitei. Sistemele de bord ale navei cosmice 
funcționează normal. Starea sănătății celor doi cosmonauți este bună.

într-o declarație re
feritoare Ia 
navei cosmice 
35", generalul 
nent Vladimir 
care răspunde 
gătirea cosmonautilor. 
a relevat că. în cei 
peste doi ani și jumă
tate de cind a fost

lansarea
„Soiuz- 
locote- 

Șatalov. 
de pre-

plasată pe orbită sta
ția cosmică ..Saliut-6", 
la bordul ei au func
ționat trei echipaje de 
bază de cosmonaut!, 
care au petrecut pe 
orbită 96. 140 și, res
pectiv, 175 de zile. De 
asemenea, la bordul 
lui ,.Saliut-6“ s-au mai

aflat pentru perioade 
scurte si alti cosmo- 
nauți. Cu ajutorul na
velor automate de 
transport de tip ..Pro
gress" a fost realizată 
o legătură permanentă 

laboratorul

Ce-i preocupă pe tinerii vest-europeni ?
„Ce-i preocupă mai mult pe ti

neri?- La această întrebare au fost 
solicitați să răspundă 785 de ce- 
fățeht, între 17 și 29 de ani, consi
derați a forma „un eșantion repre
zentativ" al opiniei publice vest- 
germane. Iată ce concluzii desprin
de din această anchetă Institutul 
de cercetări in problemele tinere
tului:

„In ultimii șase ani (o anchetă 
similară a fost întreprinsă în 1973) 
a crescut puternic preocuparea pen
tru problemele, locului de muncă. 
Chiar in timpul anchetei, cind se 
semnalează o creștere economică, 
locul de muncă constituie preocu
parea nr. 1“.

Tinerețea e lipsită de griji. — se 
spune. Nu cumva tinerii chestionați 
constituie o excepție? Puțin pro
babil. de vreme ce in luna februa
rie oficiile de muncă din R.F.G. au 

de 
. . ... __ ... ani. In

Marea Britanie, în aceeași lună, e- 
xistau. printre cei 1,5 milioane de 
oameni rămași fără slujbe. 170 000 
de absolvenți de școli. In Italia, ar-

înregistrat ca șomeri 80 000 
băieți si fete sub 20 de

mata șomerilor între 14 si 29 de ani 
include 1 290 000 persoane. Un ra
port publicat la Bruxelles de Co
misia C.E.E. arată că. in cele nouă 
țări ale comunității vest-europene. 
două treimi din populația m virstă 
de 20—30 de ani „este afectată 
direct sau indirect de șomaj", 
„înainte de a. intra in viață — no
tează cotidianul parizian „Le 
Monde" — viitorul lor pare deja 
compromis". „Sint copiii Europei 
(occidentale) condamnați la inac
tivitate?" — se întreabă ziarul bri
tanic „Times", care constată că 
„milioane de tineri caută in zadar 
de muncă" si că ei „constituie una 
din problemele cele mai triste și 
împovărătoare ale societății eu
ropene".

Ajuns la acest grad de sincerita
te, cotidianul londonez preferă să 
rămină la stadiul de constatare ge
nerală, pentru că. în cazul șomaju
lui, nu este 
„geografice", 
societății de

vorba de caracteristici 
ci de caracteristicile 
consum.

P. STANCESCU
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