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Timpul frumos din întreaga tară
îndeamnă și obligă la

• Cu ce rezultate s-a încheiat această săptămînă ? • Azi, duminică, zi de lucru pe ogoare
• Schimburi prelungite pentru pregătirea și însămînțarea terenului 
mental pentru toate consiliile unice agroindustriale: vitezele zilnice 

realizate, ci și depășite

• Un obiectiv funda 
planificate nu numai

CONSTANȚA: De fa o zi la alta ritmul rămînă în sec-
2. sporirea nu- 
care lucrează

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate ale Republi
cii Socialiste România, a primit, sîm- 
bătă, în stațiunea Predeal, pe mareșal 
al Uniunii Sovietice V. G. Kulikov, 
comandant-șef al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

La întrevedere a participat general-

AZI VĂ PREZENTAM

pe mareșalul V. G.
maior Constantin Olteanu, ministrul 
apărării naționale.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
și cele mai bune urări de succes în 
întreaga activitate din partea tova
rășilor L. I. Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
A. N. Kosighin, președintele Consi
liului de Miniștri, și D. F. Ustinov,

mareșal al Uniunii Sovietice, minis
trul apărării.

Mulțumind, tovarășul Nicola® 
Ceaușescu a rugai să se transmită 
tovarășilor L.I. Bțrejnev, A.N. Kosî- 
ghin și D.F. Ustinov salutul său căl
duros și cele mai bune urări de 
nătate și succes în activitate.

A avut loc o convorbire, care 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
vprășească.

s-a 
to

s-a dublat—și se
10 aprilie, ora 20. Deși activitatea 

Ia semănat s-a încheiat, pe ogoarele 
constănțene munca continuă intens. 
De la această oră încep lucrul meca
nizatorii din schimbul II la pregăti
rea terenului. Tot la această oră în
cepe o radloconferință cu cadre de 
conducere din consiliile agroindus
triale. Pe baza rezultatelor obținute 
în ziua respectivă si a controalelor 
efectuate de activiștii comitetului ju
dețean de partid și specialiștii direc
ției agricole, sint evidențiate lucruri
le bune, dar mai ales sint puse in 
atenție neajunsurile care frmează a- 
tingerea unui ritm superior de luciu.

mai poate accelera
Ce concluzii s-au desprins ? Joi s-a 

lucrat mai bine decit in ziua prece
dentă. Totuși, ritmul realizat — 6 500 
hectare, doar 30, Ia sută din cel pla
nificat — este mult sub posibilități. 
Nu s-a intrat încă cu toate forțele la 
semănat. îndeosebi în întreprinderile 
agricole de. stat, specialiștii manifes
tă o reținere nejustificată de a trece 
cu întreaga capacitate de lucru la în- 
sămințarea porumbului.

Am reținut și măsurile stabilite cu 
acest prilej pentru a fi aplicate în 
ziua următoare : 1. în toate unitățile 
agricole să se lucreze la semănat cu 
Întreaga capacitate

o semănătoare să nu 
țiile de mecanizare ; 
mărului de tractoare 
noaptea in schimbul II Ia pregătirea 
terenului pentru a se crea front de 
lucru semănătorilor ; 3. in toate co
munele, consiliile populare -să mobi
lizeze forțele necesare pentru cură
țirea terenului de resturile vegetale.

Aplicarea întocmai a acestor mă
suri prezintă acum o importanță de-

osebită pentru intensificarea ritmului 
lucrărilor. Aceasta deoarece unitățile 
agricole din județul Constanta au de 
însămînțat 317 000 hectare, din care 
pină vineri seara au realizat numai 
60 400 hectare. Din analizele făcute 
rezultă că în județ există mijloace

Aurel PAPADIUC
(Continuare in pag. a Ill-a)

gorj = Imediat ce s-au zvintat terenurile

planificată, nici

Semănatul porumbului la C.A.P. Arcani, județul Gorj
Foto : E. Dicbfseanu

Iubirea de pămînt
r
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Fumegă altarul iernii brusc înăbușii cu rouă
ț _ seva-n muguri precum marea în furtună s-a umflat 
4 firea își clocește-n ierburi fabuloși ciorchini de ouă 

primăvară, mama noastră, cît de mult te-am așteptat 
în ferecaturi de aur, în aloes și descîntec 

zeității ce învie îi aducem jertfe vii
zugrăvit cu in și stele este rodnicul ei pintec

e un timp înalt și liber, fierb esențele-n cîmpii

ț

*

Iarba năpădește iarăși vechile cetăți și castre 
alchimist de geniu pare tot pămintul românesc 

el e soclul cel gigantic al statuii țării noastre 
frunze de acant și laur veșnic îl împodobesc 

și vâzindu-l cum renaște din cenușa iernii grele 
ca un împărat pe care însuși soarele l-a uns 

inima ni se înmoaie și uităm de toate cele 
întrebîndu-ne, cu spaimă, de-l iubim îndeajuns

El e pavimentul țării, îl purtăm cu noi în singe 
deopotrivă ne e leagăn și apoi mormînt curat 

și, deși străine palme ca pe-o pîine-au vrut a-l fringe 
el în sufletele noastre tot întreg ni s-a păstrat 

i-am spălat de răni obrazul, i l-am înflorit cu grine 
\ ........................................................ ‘

*

*

ț

*

*
*

*
*
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cu sudoare îl muncirăm, și l-am sărutat plingind 
toți martirii fără nume ai istoriei române

i-au îngenuncheat in templu, au murit cu el in gind

Legea fa e legea țârii, te-au descălicat părinții 
datinile lor și pilda noi le vom urma mereu 

germinația, și seva, și explozia seminții 
taina lor de prin adincuri e întîiul nostru zeu 

pâmînt bun ca untul proaspăt, rotunjit sub bolți solare 
cum e fruntea unui dascăl la lumina slovei vechi 

munte, deal și-apoi cimpie, piine izvorî nd și sare 
prind în tine rădăcină, și oșteni și cai, perechi

N-o să-ți spunem zi și noapte : te iubim, iți ducem dorul 
gustul vieții fără tine e ca un pocal amar 

insă de va fi nevoie ca un om, întreg poporul
te vom apăra cu viața lingă piatra de hotar 

iată jurămintul nostru de iubire și credință
te veghează Tricolorul, scapără comori sub plug 

dai patriei durată pe-o Planetă-n suferință
și-ți urâm, de-a pururi, pace, libertate și belșug I

tu

Corneliu Vadim TUDOR

Cea mai economică locuință rurală
LUGOJ : Instalație 

de recuperare
La întreprinderea de calapoa

de din Lugoj a fost concepută 
și realizată, de către specialiștii 
unității, in colaborare cu cerce
tătorii Institutului de proiectări 
pentru industria ușoară, o insta
lație modernă pentru recyipera- 
rea polietilenei din calapoadele 
de masă plastică uzate. După 
cum ne spune inginerul Mihai 
Barbălată, directorul unității, 
va putea fi recuperată astfel o 
cantitate de 1 300 tone granule 
de polietilenă pe an. Cea mai 
mare parte va servi ca materie 
primă la Fabrica de mase plas
tice din Buzău, circa 10 la sută 
urmînd să fie utilizată chiar de 
către întreprinderea din Lugoj. 
(Cezar Ioana).
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intră in acțiune semănătorile
Ajungem în mica „cimpie" de sud 

a Gorjului, pe o ploaie rece. La di
recția agricolă județeană întrebăm 
dacă să răminem sau nu pentru a 
doua zi. „Cum doriți, dar noi vă in
vităm să ne insoțiți pe teren, să ve
deți cum se seamănă porumbul in. 
zonele colinare".—.răspunde - di
rectorul adjunct al direcției agrico
le. tovarășul Ion Radu.

Pe Valea Bistriței, la cooperativa 
agricolă din Telești. șapte tractoare 
cu discuri și combinatoare creează 
front de lucru celor trei semănători 
ce întorceau ultimele brazde intr-o 
solă nisipoasă. Inginera șefă a coo
perativei. Ionica Mârășescu, ne spu
ne că temperatura solului la adin-

cimea de semănat se menține între 
7,5 și 8,5 grade, ceea ce asigură por
nirea in germinație a semințelor din 
hibridul timpuriu HD-208 care se 
semăna pe această solă. Pentru evi
tarea tasării terenului la pregătire și 
la semănat se lucra cu agregate cftm- 

-<--.plexe.--vare ' c&irtomitohL'
trei operații. E adevărat, aceasta li
mitează ritmul la semănat, dar in
ginera șefă ne spune că acum, după 
atîtea ploi, nu se poate altfel, mai 
ales că unitatea și-a propus să rea
lizeze in acest an 4 000—4 500 kg po-

Iosif POP
(Continuare in pag. a IlI-a)

Scrisoare către autorul unei scrisori...
și către alții

Birna din ochiul propriu...
„Tovarășă Constantina Dica. măr

turisim că scrisoarea dumitale, so
sită din comuna Teasc, județul 
Dolj, ne-a impresionat adine. Și cum 
să nu impresioneze, cînd rîndurile 
dumitale înfățișau o situație răscoli
toare. Ne scriai că, după „o muncă 
rodnică de 15 ani", ai fost înlăturată 
din postul de tehnician agricol la 
cooperativa agricolă de producție „8 
Martie" din Teasc sau. ca să respec
tăm întocmai cuvintele dumitale. că 
ai fost „lăsată pe drumuri". Nedrep
tatea — spuneai dumneata — se da
tora primarului comunei. Stan Iota, 
care „avind necaz", ar fi pus la cale, 
pe lîngă aruncarea pe drumuri, și 
scoaterea dumitale din funcția de se
cretară a unei organizații de bază din 
C.A.P. Primarul s-ar fi înconjurat 
„de oameni deochiați", cu ajutorul 
cărora „taie și spinzură". Despre 
N. Vișan, șofer la C.A.P., noul secre
tar al organizației de bază nr. 3, spu
neai că „nu știe nici să scrie și nici 
să citească", că a „distrus două ma
șini -Carpați» ale C.A.P., — una a 
luat foc", iar alta „zace în fata ma
gaziei".

Ne oprim însă aici, deși lista în
vinuirilor era lungă...

Cu scrisoarea dumitale în buzunar, 
am plecat grabnic spre ținuturile 
Doljului. în drum spre Craiova ne 
gindeam cu stringere de inimă la si
tuația dumitale. și ni se părea că 
trenul merge prea încet... La Craio
va. tovarășa Elisabeta Trăistaru. se
cretar al comitetului județean de 
partid, căreia i-am relatat cazul, a 
încercat și ea un sentiment de com
pasiune pentru dumneata.

Sosind în comuna Teasc am înce
put. împreună cu un activist al co
mitetului județean de partid, să cer
cetăm lucrurile, să găsim cauzele 
nedreptăților. Am stat de vorbă cu 
cooperatori, cu mecanizatori, i-am în- 
tilnit și pe inginerii Ureche și Flo
rian. Dar cei întrebați se uitau la 
noi ca la unii veniți de pe altă lume: 
„Nu, așa ceva n-am văzut și n-am 
auzit !“ Am intîlnit-o apoi pe tova
rășa Maria Marinca, organizatorul ds 
partid al consiliului unic agroindus
trial din Circea... care se ocupa, cu ce 
crezi ? Cu cercetarea unor învinuiri 
împotriva primarului Iota și a altor 
oameni din comună, formulate tot de 
dumneata, intr-o altă scrisoare, tri
misă comitetului județean de partid.

Tovarășa Marinca strinsese deja un 
maldăr de declarații de la diverși 
oameni diiv sat și era — de ce să n-o 
spunem — obosită de cercetarea care 
dura și amenința să nu se mai sfîr- 
șească. împreună cu tovarășa Ma
rinca am luat totul de la capăt, am 
reverificat încă o dată lucrurile.

Pentru ca să trebuiască să consta
tăm că plingerile dumitale n-au nici 
un temei, iar învinuirile dumitale de
parte de a fi adevărate, nu sint alt
ceva decît noroi aruncat în obrazul 
unor oameni serioși din comună...

Imaginea prezintă macheta a 
ceea ce autorii ei — arhitecții Mi
hai Tulbure și Laurențiu Ceobanu, 
profesorul Horia Negrescu și teh
nicianul Radu Tincu din Botoșani 
— numesc a fi „cea mai economică 
locuință rurală la ora actuală".

In condițiile județului Boto
șani, autorii propun ca pen
tru temelia casei să se utilizeze 
rezervele de piatră din raza loca
lității Onega (iar în alte zone — 
bolovani de rîu semiprelucrați), 
pereții se înalță din chirpici cu un 
adaos de gips, iar ca material lem
nos se va folosi cel de esență moale, 
inclusiv răchita, dudul sau salcîmul. 
Profilul construcției este inspirat din 
tradițiile arhitectonice locale.

Construcția este absolut auto
nomă din punct de vedere energe
tic. Panouri speciale, care se află 
deja în fabricație în țara noastră,

transformă lumina solară în ener
gie termică necesară încălzirii. Ener
gia electrică se obține pe baza fo
losirii forței eoliene, instalația fiind 
dotată și cu acupiulatori pentru a 
asigura permanent necesarul de 
curent electric. Anexa casei este 
destinată creșterii animalelor, acti
vitate pe baza căreia poate fi pusă 
în funcțiune o altă instalație, de 
biogaz, care să furnizeze energie 
termică. Apa necesară locuinței se 
poate aduce prin tuburi ceramice, 
fie de la rețeaua locală, fie din- 
tr-un puț, cu ajutorul unei moto- 
pompe ce funcționează pe seama 
energiei electrice furnizate de 
electromotorul pus în funcțiune de 
forța eoliană. Toate instalațiile 
care fac această locuință autonomă 
sub raport energetic se amortizea
ză în cel mult un an și jumătate. 
(Silvestri Ailenei).

FOCȘANI : în spațiile 
existente

capacitate 
de producție

La Filatura de lină pieptănată 
din Focșani a fost pu-să in func
țiune o nouă capacitate de pro
ducție prin mai buna folosire a 
spațiilor existente construite ți 
prin organizarea rațională a flu
xului de fabricație. Utilajela 
pentru noua capacitate — ma
șini de filat, răsucit, bobinat și 
sculuit — au fost furnizate de . 
întreprinderi constructoare din 
țară. Noua unitate produce trei 
noi sortimente de fire, cu cali
tăți superioare, destinate indus
triei tricotajelor, (Dan Drăgu- 
lescu).

o nouă

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI"
- formă nouă, originală a participării 
maselor la conducerea vieții sociale
• Cum se desfășoară ? Care sint principalele cerințe in domeniul organizării, participării, 

finalității ? • Ce concluzii relevă experiența de pină acum ?
— După cum se știe, in tara noas

tră,. urma. Congresului Frontului 
Democrației și Unității Socialiste s-a 
constituit și continuă să func
ționeze „Tribuna democrației". Ce ne 
putefi spune despre rolul și locul 
acesteia in sistemul general al de
mocrației societății noastre ?

— în procesul de perfecționare 
continuă a cadrului organizatoric 
de participare efectivă a tuturor 
categoriilor de oameni ai mun
cii la vasta operă de înfăptuire 
a Programului adoptat de Congresul 
al XlI-lea al P.C.R. — program și 
operă ale întregului popor — „Tri
buna democrației", avind ca initiator 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, se 
înscrie ca o formă nouă, originală, 
menită să aibă o înaltă eficientă so
cială. Așa cum este cunoscut, 
secretarul general al partidului nos
tru acordă o deosebită atenție sis
temului dinamic al democrației so
cialiste, dezvoltării și adîncirii sale 
neîntrerupte pe temeiul 'unei atente 
și riguroase analize a procesului re
voluționar al construcției socialiste in 
țara noastră și de afirmare pe plan 
politic a fiecărui membru al socie
tății, crearea „Tribunei democrației" 
răspunzînd cerințelor stadiului supe
rior al acestei opere de construc
ție. După constituirea organelor 
puterii, in această a 8-a legislatură 
a Marii Adunări Naționale și nouă 
legislatură a consiliilor populare, apar 
și mai evidente condițiile create pen
tru înfăptuirea mandatelor încredin
țate de cetățeni printr-un contact di
rect. de zi cu zi, cu masele de oameni 
ai muncii, precum și pentru exerci
tarea controlului sistematic, perma
nent și democratic 
pra activității celor

Deși acest preambul ar_putea,z. părea, 
'excesiv de ampla. țiA iottisf să măi' 
adaug că. așa cum subliniază docu
mentele partidului, dezvoltarea și per
fecționarea conducerii vieții sociale au 
Ioc printr-un proces neintrerupt de 
critică și autocritică — „armă fireas
că" a adevărului, realismului și exi
gentei. „Tribuna democrației" vine 
tocmai să îmbogățească formele exis
tente de manifestare a responsa-

ol

Convorbire cu tovarășa 
Tamara DOBRIN, 
președintele executiv 

Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste

bilității colective, de întărire a răs
punderii individuale a tuturor celor 
învestiți cu funcții de conducere și, 
de asemenea, să valorifice la nivelul 
fiecărei colectivități teritoriale iniția
tivele, schimbul deschis și direct de 
opinii, critica și autocritica, controlul 
și gradul de angajare, ca mijloace de 
perfecționare a activității, a stilului și 
metodelor noastre de muncă. „Tribu
na democrației" este, așadar, o moda
litate permanentă de întilnire și dia
log între oamenii muncii și repre
zentanții puterii și administrației de 
stat, ai conducerilor de unități și 
servicii puse în slujba populației.

— Ce ne putefi spune despre ca
drul organizatoric practic de desfă
șurare a acestor adunări ?

— Organizatorii „Tribunelor" sint 
consiliile teritoriale ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, căro
ra le revin ca sarcini directe, proprii, 
problemele convocării acestora. „Tri-

bunele" se prganizează, la nivel teri
torial — pe municipii și orașe (după 
caz, în cartierele și sectoarele aces
tora), pe comune, sate. Cit priveș
te periodicitatea, se prevede a fi 
cel puțin lunară. Este de datoria 
organizatorilor să aleagă, potrivit 
posibilităților și tradițiilor locale, 
un cadru adecvat de desfășurare, in 
așa fel incit să nu rezulte nici 
adunări-gigant, și prin aceasta ino
perante. nici prea restrinse, lipsite 
de semnificație. Totodată. în sarcina 
lor cade și stabilirea unor zile si ore 
potrivite, care s^ permită partici
parea tuturor celor interesați.

Este foarte Important ca datele eu 
privire la locul si ora desfășurării 
„Tribunei democrației" să fie anun
țate in mod public, bine popularizate 
prin organizațiile democrației si uni
tății socialiste, ca și prin celelalte or
ganizații componente ale F.D.U.S., cu 
ajutorul afișelor, stațiilor de radio, al 
mijloacelor curente de informare în 
masă, astfel ca cetățenii să ia cunoș
tință din timp. Pentru păstrarea 
ritmicității și crearea unei legături 
între adunări, este de dorit ca locul, 
ziua și orele să rămînă. cel puțin pe 
o anumită perioadă, neschimbate.

— Cine sini participanta la aceste 
adunări ?

— întrucit este vorba de un dialog 
între organele locale și cetățeni, pri
ma condiție a bunei desfășurări o 
constituie programarea de către con
siliile F.D.U.S. — periodic și prin ro
tație, la fiecare adunare — a prezentei 
reprezentanților organelor locale de

(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a V-a)

DIN GEOGRAFIA MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

al acestora asu- 
aleși.

Convorblre realizată de 
Maria BABOIANA. MUNTEANXJ

ANI DIN VIAȚA 
DUȘI ODATĂ CU 

FUMUL DE ȚIGARĂ 
Ancheta „Scînteii
în pagina a Il-a
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Ani din viață, duși odată
cu fumul de țigară

Date noi, opinii ale oamenilor de știință 
și cercetătorilor din tara noastră 

așază pe banca acuzării: TUTUNUL țigara este dăunătoare oricînd și pentru oricine, dar este de neadmis pentru 
femeia viitoare mamă

Fumatul provoacă in fiecare an zeci de milioane de îmbol
năviri și milioane de morți inutile. Considerînd acest obicei 
nociv ca una dintre principalele cauze evitabile de îmbolnă
vire, Organizația Mondială a Sănătății a întreprins cu ocazia 
Zilei Mondiale a Sănătății o largă campanie de informare și 
educare a oamenilor, în special a tinerilor. Campania se des
fășoară sub deviza „Tutunul sau sănătatea ? Alegeți I" și 
urmărește conștientizarea tuturor asupra consecințelor grave 
ale tutunului.

întreaga lume științifică își sporește eforturile de sensibi
lizare și convingere a opiniei publice din fiecare țară asu
pra pericolului grav pe care-l reprezintă fumatul pentru să
nătate. Oamenii noștri de știință, prestigioase cadre universi
tare, cercetători s-au ocupat și se ocupă cu stăruință de 
elucidarea consecințelor fumatului, de ansamblul de feno
mene legate de răspîndirea acestui obicei nociv.

La ancheta „Scînteii" în legătură cu principalele rezultate 
ale cercetărilor efectuate în acest domeniu în țara noastră 
ne-au răspuns și au exprimat opinii prof. dr. docent C. ANAS- 
TASATU, directorul Institutului de ftiziologie ; prof. dr. docent 
O. COSTĂCHEL ; dr. docent AL. TRESTIOREANU, directorul 
Institutului de oncologie ; dr. docent B. BARHAD, directorul 
Institutului de igienă și sănătate publică din București ; docto
rii MATEI și ELENA BARNEA de la același institut ; conf. dr. 
V. COMES, de la I.M.F. Cluj-Napoca, și alții.

Și-a exprimat, de asemenea, opiniile sale, cu numai citeva 
zile înaintea prematurei sale dispariții, eminentul om de știință, 
regretatul prof. dr. docent ION E. BRUCKNER.

in ancheta de față, interlocutorii noștri — prestigioși oa
meni de știință - aduc date noi cu privire la gradul da 
răspîndire și de nocivitate a fumatului, atrag atenția asupra 
proliferării acestui flagel, îndeosebi în rîndul femeilor și ti, 
neretului, relevă, în lumina rezultatelor cercetărilor științifice 
și ale practicii medicale, consecințele grave asupra individului 
și a societății, sînt unanimi în opiniile lor despre necesitatea 
combaterii energice a acestui fenomen.

„Sandvișul" de ora 10

Ce arată cercetările 
de dată recentă

— Datele Institutului oncolo
gic — ne spune prof. dr. O. 
Costăchel — confirmă intru 
totul rezultatele unor ample cer
cetări din alte țări, potrivit că
rora 90 la sută din marii fu
mători — de cite 40 de țigări pe 
zi și peste — fac cancer pulmo
nar. De regulă, aceste grave 
îmbolnăviri survin după o pe
rioadă care depășește 10—15 ani 
de fumat intensiv. Obiceiul no
civ al fumatului este de natură 
să afecteze sănătatea întregii 
populații,' a generațiilor viitoa
re. La femeile gravide sau care 
alăptează, la numai 5 minute 
după terminarea fumatului, pro- 
dușii toxici din tutun se regă
sesc în glandele mamare, ceea 
ce face ca și sugarul să. sufere 
consecințele țigării. Cînd pă
rinții fumează în prezența co
piilor, tot numai după vreo 
cinci minute, în urina acestora 
din urmă apare nicotină. Fu
matul in timpul gravidității 
duce la sarcini patologice, naș
teri premature, copii subponde
rali. decese neonatale și ano
malii congenitale — toate a- 
cestea mai ales dacă femeile 
au fumat în primele două luni 
ale sarcinii. Toate aceste ur
mări la femeile gravide fumă
toare sînt de 3—6 ori mai frec
vente decît la femeile nefumă
toare.

La rîndul său, în dosarul aces
tei endemii toxice dr. Al. Tres- 
tioreanu adaugă o nouă filă 
acuzatoare: „Regăsim fumatul 
frecvent printre cauzele altor 
cancere — al cavității bucale, 
laringelui, stomacului, vezicii 
urinare, probabil șl în alte lo
calizări. In timp ce cu două- 
trei decenii în urmă cancerul 
pulmonar ocupa locul opt in 
rîndul localizărilor de cancer 
in general, in momentul de față 
•1 se situează pe locurile 1—2 și 

tinde spre ocuparea fermă a lo
cului întii. Deosebit de conclu
dentă este această- evoluție în 
cazul cancerului pulmonar la 
femei. In urmă cu trei decenii, 
la zece cancere pulmonare la 
bărbați revenea unul la femei, 
fapt ce oglindea, în Linii mari, 
raportul dintre numărul mari
lor fumători în rîndul ambelor 
sexe. în prezent, ca rezultat al 
creșterii numărului de femei 
care fumează acest raport este 
de 1 la 4 pe țară și de 1 Ia 3 în 
București, el prezentînd tendin
țe de înrăutățire. Două treimi 
din rîndul celor decedați sînt 
persoane Ia vîrste active".

Dar dosarul fumatului oferă 
și probe de altă natură.

— Fumul de tutun reduce ca
pacitatea de apărare a organis
mului — ne explică prof. dr. C. 
Anastasatu. Omul fumător suferă 
de boli mai multe, mai frecven
te și cu evoluții mai grele. De 
pildă, riscul de a te îmbolnăvi 
de bronșită cronică obstructi- 
vă, de a suferi un infarct mio
cardic, eventual de cancer pul
monar, este de 30—60 de ori mal 
marc la fumători decît la ne
fumători. Și virozele pulmonare 
le fac de cîteva ori mai frecvent 
fumătorii. Am spus de la început 
fumul de țigaretă și nu fumatul, 
deoarece observațiile arată că și 
nefumătorii, care stau in me
diu viciat, sînt periclitați. O ex
periență făcută la noi pe iepuri 
puși „să fumeze", adică să in
haleze fumul de tutun, a arătat 
că aceștia se îmbolnăvesc cu 
30—50 la sută mai frecvent de 
tuberculoză și în forme mai 
grave decît loturile martor. 
Alte experiențe care sînt încă 
în curs arată că fumul de ți
gară diminuează aproximativ la 
jumătate capacitatea de apărare 
a organismului.

Deci un fumător poate să nu 

se îmbolnăvească de cancer, dar 
ii pîndesc alte boli grave — tu
berculoza, bronșita tabagică, vi

De ce crește numărul 
fumătorilor din rmdurile 

tinerilor si femeilor?
-r- în momentul de față, în 

medie, în fiecare zi, în țara 
noastră se vînd cîte 4—5 țigări 
pe locuitor — de la sugar pînă 
la persoana cea mai în vîrstă. 
Cu 15 ani în urmă, reveneau 
mai puțin de 3 țigarete pe zi 
de persoană. Numai în Bucu
rești — ne spunea dr. AI. Tres- 
tioreanu — s-au fumat în 1979 
circa 4 miliarde țigarete, cu 
mult peste media pe tară.

— Consumul de țigarete este 
în continuă creștere — afirmă 
prof. O. Costăchel. Din to
talul fumătorilor, aproape 60 la 
sută îi reprezintă bărbații adulți, 
20—30 la sută femeile și 10—20 
la sută adolescenții. Creșterea 
cea mai accentuată a număru
lui de fumători in ultimii ani 
se constată în rindurile femeilor 
și tineretului. Intrucit toată ex
periența de pînă acum atestă 
faptul că e mai ușor să nu 
devii fumător decît să te lași de 
fumat, rezultă că eforturile și 
activitatea frontului nostru ști
ințific, ale propagandei, ale e- 
ducației, ale școlii, ale opiniei 
publice în general trebuie ori
entate cu fermitate în acțiuni 
de prevenire a apariției de noi 
fumători. Pentru aceasta secere 
să fie ștudiate temeinic motiva
țiile, psihologia tinerilor și șco
larilor care încep să fumeze. A- 
dolescentul nu acceptă argu
mente referitoare la ce i se va 
intimpla la bătrînețe. El este 
atit de viguros și plin de viață, 
incit nu înțelege noțiunea de 
imbătrînire, de suferință, pe 
care le consideră fenomene 
foarte îndepărtate pentru el.

Datele pe care le prezentăm 
în continuare in ancheta noas
tră confirmă întocmai această 
apreciere și atrag, totodată, a- 
tenția asupra necesității de a se 
întreprinde măsuri concrete mai 
hotărîte pentru a apăra noile 
generații de nocivitatea fumatu
lui.

Cercetări efectuate pe un lot 
de mai bine de 3 000 de tineri, 
elevi și studenți, in vîrstă între 
16 și 25 de ani, din Brașov și 
Petroșani — aflăm dintr-o lu
crare a cercetătorului dr. M. 
Barnea de la Institutul de 
igienă și sănătate publică — 
arată că procentul băieților 
fumători se situează în jur de 
50 la sută, iar al fetelor între 
27 la sută (Brașov) și 32 la sută 
(Petroșani). în București, pro
centul studenților fumători se 
apropie de 60 la sută. (La medi
cină sînt 38 la sută). Altă con
statare este creșterea numărului 
celor ce fumează din rîndul fe
meilor. De asemenea, numărul 
tinerilor fumători este mult mai 
mare în rîndul celor care provin 
din familii de fumători, decît al 
celor din familii de nefumători.

Cercetările arată că virsta de 
debut a fumatului se situează, 
pentru majoritatea băieților, în
tre 15 și 18 ani, adică tocmai în 

CONSECINȚE ALE FUMATULUI
• Anual, mor in lume de cancer 5—6 mi

lioane de oameni. Un sfert din aceste decese 
au drept cauză fumatul.

• Bolile coronariene reprezintă principala 
cauză a decesului în țările dezvoltate, iar ris
cul de a muri din ele este de 2—3 ori mai 
mare la fumători decît la nefumători.

• Bolile respiratorii acute — bronșite, tra- 
heite, pneumonii ș.a. - sînt de 2,2 ori mai 
frecvente la fumători decît la nefumători. 
Simptomele bronșitei cronice sînt de 3,1 ori 
moi frecvente la băieții fumători și de 2,5 ori 
— la fetele care fumează. Explicația frecvenței 
mai mari la băieți o oferă faptul că vîrstă de

debut a fumatului la aceștia este mai fra
gedă și, deci, plăminii lor au fost expuși o 
perioadă mai îndelungată acțiunii nefaste a 
fumului de țigară.

• Cei doi indicatori CVF (capacitatea vi
tală forțată) care reflectă starea de sănătate 
a plăminilor — capacitatea respiratorie și re
zistența căilor respiratorii - precum și VEMS 
(volumul expirator maxim pe secundă) care 
corespunde debitului de evacuare a aerului 
din plămîni și arată cît de libere sau astu
pate sînt căile respiratorii și elasticitatea 
pulmonară - indică o frecvență a cazurilor 
subnormale de 2 ori mai mare chiar și la 
fumătorii tineri în comparație cu nefumătorii.

Desene de Viorel SA'NDU

roza pulmonară, infarctul mio
cardic, arterita obliterantă și 
alte afecțiuni.

perioada cînd aceștia trebuie să 
se maturizeze fizic și intelectual. 
Ba, mai mult : circa 7 la sută 
din numărul băieților șl de 1—2 
la sută din cel al fetelor încep 
să fumeze la vîrste și mai fra
gede, adică la 12—13 ani sau și 
mai puțin, într-o perioadă cînd, 
efectiv, fiecare țigaretă în parte 
poate influența negativ dezvol
tarea tinerelor organisme, mai 
ales instalarea normală a puber
tății. Majoritatea fetelor insă 
încep să fumeze între 18 și 21 de 
ani. Pe parcursul cercetărilor e- 
fectuate în timp se constată o 
tendință periculoasă, și anume 
aceea de reducere a vîrstelor de 
debut ale fumatului.

— Deși cunosc mai mult sau 
mai puțin efectele vătămătoare, 
imediate și îndepărtate ale fu
matului asupra sănătății — arată 
conf. dr. V. Comes — tinerii și 
tinerele încep să fumeze ocazio
nal sau devin fumători perma- 
nenți din cele mai diferite cau
ze, uncie puerile : „din curiozi
tate", din imitație, din dorința 
„de a fi în rîndul oamenilor", de 
a nu părea „papă-lapte" și a fi 
socotiți maturi, de a trece drept 
emancipați... Foarte puțini din
tre ei străbat calea întoarsă 
a dezvățului de fumat. Tatăl 
acasă, profesorul la, școală, prie
tenii precoci sau emancipați, 
foarte des medicul la policlinică 
sau la spital — iată tot atitea 
exemple nocive oferite tineri
lor.

— Publicitatea insidioasă, dar 
foarte eficace a marilor firme 
occidentale de țigarete — ne 
spune dr. Elena Barnea — a 
creat un portret agreabil al tî- 
nărului sau tinerei care fumează. 
Reclama a pătruns în film și pe 
micul ecran. Iar tinerii, recep
tivi, vor să fie primii în pas cu 
moda. Și astfel, filmul — fie Ia 
cinematograf, fie pe micul 
ecran — a devenit un mare 
răspînditor al modei eroilor și 
eroinelor cu pahar și țigaretă. 
Este o adevărată îneîntare pen
tru tinerele dornice de emanci
pare să imite vedeta, mișcarea 
grațioasă a degetelor care ma
nevrează țigara și lansează cu 
voluptate rotocoale de fum în 
juru-i. Dimpotrivă, propaganda 
de combatere a fumatului ar 
trebui să prezinte urmările con-) 
crete ale acestui viciu, portre
tul real al fumătorului învete- 
rat, cu sănătatea șubrezită, por
tretul real al femeii îmbătrînite 
înainte de vreme, tușind, respi- 
rind greu, vorbind răgușit, cu 
degetele și unghiile îngălbenite 
de fum, cu gura duhnind a 
tutun.

Din păcate, adăugăm noi, 
nici mamele, nici tații deveniți 
robi ai tutunului nu-și averti
zează din timp copiii și nu-i 
feresc suficient de efectele no
cive ale fumului produs chiar 
de ei în casă. Tocmai lipsa unei 
propagande ofensive, perma
nente, bine argumentate și con
vingătoare, capabile să capteze 

atenția și interesul a avut drept 
urmare proliferarea fumatului.

Datele cu privire la răspândi
rea fumatului au fost comple
tate și cu alte confirmări din 
partea prof. dr. Ion Bruckner, 
care ne-a spus :

— Cercetătorii din Institutul 
de medicină internă „N. Gh. 
Lupu" au constatat că în func
ție de eșantionul studiat frec
vența fumatului variază intre 
9 și 74 la sută din populație 
(după vîrstă, sex, loc, mediu 
etc.). In rîndul bărbaților in 
vîrstă de 40—60 de ani se găsesc 
în medie 53 la sută fumători, 9

Țigara este ieftină, preful 
plătit de om și de societate

este scump
S-a acreditat ideea că fuma

tul — ca orice viciu — este o 
treabă strict personală, care 
privește și afectează individul 
în cauză, omițindu-se faptul că 
prin frecvență și urmări afec
tează de fapt întreaga societate. 
Și nu oricum, ci foarte grav. 
Avem de-a face cu o veritabilă 

agresiune împotriva colectivi
tății, a intereselor ei. Nu există 
calcule amănunțite care să con
tabilizeze totalitatea daunelor 
individuale și sociale provocate 
de fumat. Este vorba, firește, de 
îmbolnăviri grave și decese ca 
urmare a cancerelor și altor 
boli, de cheltuielile enorme 
pentru tratarea bolilor provo
cate sau agravate de fumat, de 
ajutoarele medicale și pensiile 
de urmaș. Ca să nu mai vorbim 
de pierderile provocate produc
ției prin reducerea capacității 
de muncă. Toate acestea sint 
suportate de societate, de fiecare 
dintre noi. Interlocutorii noștri 
ne-au oferit date concrete care 
arată eît de mult costă fuma
tul.

— Țigara e ieftină, dar urmă
rile ei sînt scumpe — ne averti

Care sînt căile de a
Opiniile și metodele sint diferite. Unii susțin necesitatea unor 

tratamente cu produse speciale, acupunctură sau psihoterapie. 
Alții socot că este bine să te lași brusc de fumat sau că și mai 
bine ar fi s-o faci treptat, lată părerea prof. O. Costăchel: „Prin
cipalul este voința. Cine se poate lăsa brusc, s-o facă. Experiența 
noastră arată că la unii mari fumători întreruperea bruscă dă tul
burări destul de neplăcute - insomnii, irascibilitate, scăderea pof
tei de mîncare etc. și în disperare reiau obiceiul fumatului. De 
aceea, personal recomand reducerea treptată a numărului de 
țigări fumate. Cel mai bine - cu o țigară zilnic, într-o săptămînă. 
Cine a fumat 20 de țigarete va fuma doar 19, săptămina urmă
toare 18 și așa mai departe. Efortul este minim, organismul se 
adaptează bine, iar pericolul reluării este redus. Și chiar dacă

te lăsa de fumat ?
cineva nu a renunțat definitiv la fumat, dar a redus, să zicem, 
numărul țigaretelor de la patruzeci ia douăzeci sau cincisprezece 
a înregistrat de pe acum un succes în protejarea propriei sănătăți".

★
DESCHIZIND ACEST „DOSAR AL FUMATULUI", CU OPINIILE 

OAMENILOR NOȘTRI DE ȘTIINȚA, SOCOTIM CA SINTEM ABIA 
LA ÎNCEPUT DE DRUM. INVITĂM PE TOTI CITITORII NOȘTRI - 
FUMĂTORI Șl NEFUMĂTORI - SA CONTRIBUIE CU SUGESTII 
Șl OPINII LA COMPLETAREA DOSARULUI, LA DESFĂȘURAREA 
UNEI EFICIENTE CAMPANII ÎMPOTRIVA FLAGELULUI FUMATU
LUI, LA STĂVILIREA Șl, IN ULTIMA INSTANȚĂ, REDUCEREA 
URMĂRILOR ATIT DE NOCIVE PENTRU SĂNĂTATEA OMULUI.

Pagină realizată de Al, PLAIEȘU

foști fumători și 38 la sută ne
fumători. In comparație cu anii 
anteriori se constată o creștere 
a fumatului la femei și tineri. 
Se înregistrează o scădere a fu
matului la bărbații care au de
pășit vîrstă de 50 de ani și care, 
devenind simptomatici — tu
șesc, prezintă tulburări car
diace — se lasă de fumat. Ace
eași tendință de scădere a nu
mărului de fumători se observă 
în rindul medicilor și studenți
lor în medicină, datorită cu
noașterii mai amănunțite, di
recte, din spitale a efectelor 
fumatului.

zează dr. Trestioreanu. Foarte 
scumpe, atit pentru individ, cit 
și pentru societate. Din 1960 
încoace, numărul deceselor de 
cancer pulmonar a crescut de 
peste 2 ori și continuă să crească 
în ritm alert. La acestea se 
adaugă o bună parte din cei 
care mor de alte cancere, de alte 
boli cauzate sau agravate de 
fumat. Țigaretele scurtează cu 4 
pînă la 8 ani durata medie a 
vieții ! Deci, alte zeci de mii de 
ani de viață irosiți prin fum și 
scrum. Să nu uităm că nu totul 
poate fi cuprins statistic sau 
convertit în lei. De pildă, sufe
rințele fizice și psihice ale celor 
loviți de boli, ale celor din jur 
care îi îngrijesc.

Cea mai mare pagubă pentru 
societate o constituie nu atit 
cheltuielile — deși considerabile 
pentru spitalizarea și tratamen
tul bolnavilor — cit pierderile 
de vieți omenești, morțile pre
mature, care seceră oameni la 
vîrste active, oameni în plină 
putere de muncă și creație, atit 
de utili societății.

— în ce privește cheltuielile 
impuse de urmările nocive ale 
fumatului — a arătat prof. Ion 
Bruckner — trebuie luate în con
siderație nu numai îngrijirile 
medicale, dar și incapacitatea 
temporară sau definitivă de 
muncă provocată de bolile a că
ror frecvență este crescută de 
tutun.

— Tratamentul repetat cu ci- 
tostatice La un suferind de câni 
cer de plămîni, intervențiile chi
rurgicale, iradierile cu cobalt, 
medicamentele, îngrijirea spita
licească — a subliniat prof. C. 
Anastasatu — costă zeci de mii 
de lei, iar rezultatele sînt mini
me. Procentul celor smulși mor- 
ții se situează cu mult sijb zece 
la sută. Deci, se cheltuiesc sute 
de mii de lei pentru a ușura 
suferința — care nu poate fi e- 
valuată în bani — la 10—15 bol
navi, pentru a le prelungi viața 
cu 6—18 luni și în final pentru 
a putea salva, efectiv, doar unul 
singur. In cazul bronșitei croni
ce. care afectează între 2 și 5 la 
sută din populație, înregistrăm 
o mare reducere a capacității de 
muncă și numai o mică parte 
dintre aceștia se tratează. De 
asemenea, mortalitatea de pe 
urma tuberculozei este de 7 ori 
mai mare la fumători, iar mai 
bine de jumătate din bolile car
diovasculare au drept cauză 
principală fumatul.

CE ASCUNDE... FUMUL 
DE ȚIGARĂ

• Fumul de țigară conține circa 2 000 de substanțe nocive 
identificabile, din care 46 de substanțe chimic dozabile s-au 
dovedit a fi cancerigene.

• Cercetări recente arată că fumul de țigară se combină 
cu aerul și formează compuși cancerigeni foarte puternici și 
agresivi, așa-numitele nitrozamine, care reprezintă, de fapt, un 
mare pericol pentru nefumători.
• Fiecare țigaretă fumată poate reduce speranța de viață 

cu 5 pînă la 15 minute.

Insistînd asupra pagubelor 
enorme aduse societății de con
secințele fumatului, prof. dr. 
O. Costăchel ne-a spus : „Numai 
în S.U.A., de pe urma consecin
țelor fumatului se pierd peste 
50 milioane zile/muncă la nivelul 
unui an. In plus, se știe că și 
capacitatea de muncă a fumăto
rului este redusă cu aproape 20 
la sută. Raportîndu-ne la reali

Ce trebuie făcut pentru 
combaterea eficientă 

a fumatului?
— Flagelul fumatului — ne 

spune prof. C. Anastasatu — a 
atins proporții îngrijorătoare. 
Ținind însă seama că la o com
batere eficientă trebuie să co
laboreze mai mulți factori — re
prezentanții celor care cultivă tu
tunul, care fabrică țigaretele, 
care le comercializează și le sta
bilesc prețul, cei chemați să facă 
muncă educațională, cei puși să 
vindece pe suferinzii de pe urma 
afecțiunilor provocate de fu
mat etc. — se impune înființarea 
unei comisii alcătuite din repre
zentanții forurilor centrale im
plicate, ministere, organizații de 
masă și obștești, care să elabo
reze strategia combaterii con
secvente a fumatului și să aibă 
răspunderea aplicării ei.

— în cadrul luptei împotriva 
fumatului — arată prof. O. Cos
tăchel — măsurile trebuie între
prinse la toate nivelurile de deci
zie. Trebuie luată în considerare 
și eventualitatea reducerii pro
ducției de țigarete, modificării 
raportului de prețuri între țigă
rile scumpe și ieftine — care 
azi sînt o adevărată invitație la 
fumat — și a lărgirii și diversi
ficării producției în alte ramuri, 
la fel de rentabile. O parte în
semnată din beneficii de pe 
urma comercializării țigaretelor 
trebuie folosită pentru propa
ganda împotriva fumatului, fi
nanțată editarea de broșuri, 
pliante, filme.

- — O combatere eficientă a fu
matului — a subliniat prof. dr. 
Ion Bruckner — trebuie realiza
tă printr-o consecventă propa
gandă și educație sanitară prin 
radio, televiziune, presă si Prin 
viu grai. Ea trebuie să se adre
seze tuturor, incepind cu copiii 
de la cele mai fragede vîrste. 
Chiar de Ia grădiniță. O deose
bită importanță are exemplul 
personal ce trebuie dat tinere
tului de către învățători și pro
fesori în școli de diferite grade 

tățile noastre, vom ajunge la 
concluzia că și la noi se pierd 
citeva milioane zile/muncă pe 
an. plus cei douăzeci la sută din 
capacitatea de muncă a fumăto
rilor. Dacă am putea să le calcu
lăm în valori materiale, care nu 
au mai fost produse, ele ar re
prezenta. fără îndoială, cu mult 
mai mult decît întregul buget al 
ocrotirii sănătății".

și facultăți, ca șl de către pă
rinți în familie. Medicii, de ase
menea, trebuie să renunțe, la fu
mat și să fie un exemplu demn 
de urmat pentru bolnavii . lor, 
Trebuie interzis cu desăvirșlre 
fumatul în instituții publice, bi
rouri, mijloace de transport în 
comun, reuniuni publice, ședințe. 
De asemenea, ar fi utile studii 
multidisciplinare întreprinse de 
sociologi, psihologi și medici 
asupra motivațiilor fumatului, 
pentru elaborarea unor metode 
cît mai convingătoare de educa
ție a copiilor și tineretului.

— Combaterea ignorantei ri
dicată la rang de argument — 
opinează dr .M. Barnea — tre
buie să joace un rol important 
în lupta antifumat. Unii dau ca 
exemplu pe cîte un unchi sau 
bunic fumător și longeviv. Ex
cepții, firește, există. Dar regu
la ne-o oferă statistica medicală 
și aceasta nu poate fi contrazisă 
și trebuie larg utilizată în com
baterea fumatului.

— Este necesar, afirmă dr. 
Barhad să se instituie obligati
vitatea pentru fabricile de pro
duse de tutun să analizeze pen
tru fiecare produs conținutul in 
gudron, oxid de carbon și nico
tină și să comunice periodic da
tele obținute Ministerului Sănă
tății sau Institutului de igienă 
și sănătate publică. De aseme
nea. se va înscrie pe fiecare 
ambalaj al produselor de tutun 
conținutul în substanțe toxice, 
odată cu mențiunea : „Acest 
produs este dăunător sănătății". 
Este necesar să se interzică im
portul de produse de tutun cu 
conținut în substanțe toxice mai 
mare decît cel al produselor ro
mânești. Să se instituie o taxă 
specială pe produsele de tutun, 
care să fie alocată cheltuielilor 
de propagandă antitutun și ac
țiunilor de combatere a cance
rului.
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RITMICITA TEA PRODUCȚIEI
„Foarte puțin44 - „Puțin44 - „Foarte mult44 

sau oscilațiile producției 
în cele trei decade lunare

10 aprilie. Sfîrșit de decadă la în
treprinderea ..Timpuri noi“ din Capi
tală. Ce rezultate marchează străda
niile acestui colectiv pe parcursul 
celor zece zile din aprilie ? în aceas
tă perioadă, întreprinderea ar fi tre
buit să realizeze o productie-marfă 
în valoare de 12 milioane lei, dar a 
finalizat o producție de numai 6 mi
lioane lei.

Așadar, planul pe această primă 
decadă din aprilie a fost îndeplinit 
numai în proporție de 50 la sută, iar 
realizările nu reprezintă decit 10 la 
sută din sarcinile întregii luni. Un 
prim semn al neritmicitătii care, in
discutabil, cere colectivului între
prinderii să depună eforturi substan
tial sporite, mai ales în ultima de
cadă, pentru a recupera restantele 
din primă parte a lunii. Să fie vorba 
de o situație de excepție ? Apelăm la 
datele statistice. Iată. în tabelul de 
mai jos, ■ cum s-a realizat planul pe 
decade în primul trimestru al anu
lui.

rilor de materiale și subansamble. 
Promisiuni care deseori nu sînt ono
rate".

Din afirmațiile de mai sus reiese, 
așadar, drept o cauză a cauzelor 
neritmicitătii. indisciplina furnizori
lor. Să lăsăm deocamdată deoparte 
acest aspect și să prezentăm citeva 
observații desprinse din schimbul doi 
al ultimei zile a decadei.

Turnătoria — sectorul de unde por
nește fluxul de fabricație pentru 
numeroase din produsele realizate in 
întreprindere. Ordinea și disciplina 
sint evidente în activitatea de aici.

— Este și firesc, ne spune șeful de 
echipă Ilie David. Prima decadă este 
o perioadă de vîrf pentru secția 
noastră. Trebuie să asigurăm un de
calaj de cel puțin 10—20 de zile in
tre sectorul nostru și montaj. Pozi-

Luna Decada
I II III

ianuarie 7,5 10 82.5
februarie 4.4 17 78.6
martie 7,4 17 75.6

La întreprinderea 
„Timpuri noi“ 

din Capitală, doar 7 
la sută din planul lunar 
se realizează în prima 
decadă și 17 la sută 
în cea de-a doua...

Se desprinde, cu claritate, că, în fie
care din lunile trimestrului I, reali
zările din primele două decade nu 
au depășit 25 la sută din sarcinile 
de plan. Este vorba deci de o nerit- 
micitate cronică. Și aceasta persistă 
într-o întreprindere cu producție de 
serie, cu un ciclu de fabricație a pro
duselor destul de redus. în care acti
vitatea în ansamblu poate si trebuie 
să fie programată nu numai pe de
cade, ci chiar și pe zile sau ore.

Ce consecințe, ce implicații decurg 
din această neritmicitate cronică ? în 
primul rind, este lesne de întrevăzut 
suprasolicitarea muncitorilor si ca
drelor tehnice din ultima decadă a 
fiecărei luni, după cele două prime 
decade in care s-a muncit relaxat, 
intr-un ritm care nu reflectă nici pe 
departe potențialul de producție al 
întreprinderii. în al doilea rind. a- 
ceastă neritmicitate provoacă o dere
glare a mecanismului intern al pro
ducției pe întregul ciclu de fabricație. 
Cit de „științific" poate fi programa
tă și organizată producția în aceste 
condiții ? — îl Întrebăm pe șeful ser
viciului producție al unității. ing. 
Ioan Coman.

— Deoarece nu putem ști cu exac
titate ce produse vor putea fi finali
zate in fiecare lună, din cauza neasi- 
gurării integrale a bazei materiale, la 
începutul lunii se lansează în fabri
cație un volum cu circa 20—25 la sută 
mai mare de repere decit ar fi nor
mal. pentru a avea în ultima de
cadă din ce „alege" producția fizică 
de motocompresoare și electrocom- 
presoare. Așa putem regla, cît de cit, 
producția spre sfîrșitul lunii. Deși 
sectoarele calde si prelucrătoare lu
crează din plin, as spune peste capa
citate. la montaj se aglomerează re
pere . peste repere care reprezintă 
producție neterminată. Se ajunge in 
aceste condiții la mari imobilizări de 
fonduri și materiale, valorînd zeci de 
milioane de lei, concentrate în pro
ducție neterminată.

Deci implicațiile negative ale ne
ritmicitătii se regăsesc și în situația 
financiară a întreprinderii. Și ceea ce 
este și mai grav, un fapt poate fi les
ne de prevăzut : munca in asalt, fără 
o perspectivă cit de cît clară, deter
mină apariția rebuturilor, scăderea 
calității, necesitatea unor cheltuieli 
suplimentare pentru remedieri.

Cum explică această situație, care 
sint in acest sens opiniile unor fac
tori de răspundere din între
prindere ?

Constantin Stanciu, secretarul co
mitetului de partid și președinte al 
consiliului oamenilor muncii : „In 
fiecare lună avem in fabricație peste 
50 de tipuri de produse. Circa 40 la 
sută din fabricație este integrată în 
întreprinderea noastră. Restul repe- 
relv subansamblelor le primim
prin colaborare de la alte unități. 
Nerespectarea contractelor și necore- 
larca in livrări determină neritmici
tate in realizarea producției fizice. 
Este o chestiune discutată și răsdis- 
cutată. încercăm să asimilăm in fa
bricație reperele „problemă". Soluția 
de fond se află însă în afara unității.

Ionel Radu, șeful serviciului plan : 
..în locul unei planificări riguroase a 
producției, eșalonate judicios pe de
cade. facem o planificare pornind de 
la situația stocurilor de piese din 
depozite și. în cele mai multe cazuri, 
bazindu-ne pe promisiunile furnizo-

ția-cheie din planul zilei o constituie 
chiulasele pentru blocul motor de 
120 CP. Trebuie să turnăm 30 de bu
căți pe schimb. Ceea ce s-a și rea
lizat.

La prelucrări mecanice apar pri
mele semne că ne aflăm în decada I 
a lunii. în schimbul II. despre care 
fusesem informați că este complet, 
numărăm citeva mașini-unelte care' 
nu mergeau. Unele erau defecte, iar 
la altele muncitorii nu se apucaseră 
de lucru încă, deși trecuse o oră și 
45 de minute de la intrarea în schimb.

— Am fost la ședință de grupă 
sindicală, ne spune strungărita Ca- 
trinuța Dogaru.

— Si ce ati dezbătut ?
— îndeplinirea planului. S-a pre

lungit ședința căci nu stăm prea gro
zav. Am stabilit să ne concentrăm 
mai mult.

Oricît s-ar „concentra" strungărița 
Dogaru, 100 de minute din timpul de 
muncă nu mai pot fi recuperate. Ar 
fi putut realiza in acest timp aproape 
100 de organe de asamblare de care 
uzina duce lipsă.

în alte ateliere din sectorul de pre
lucrări activitatea se desfășoară nor
mal la prima vedere, deși — după 
cum ne precizează maistrul Ion Petre 
— lipsa chiulaselor pentru compre
sorul de 350 1/minut. care trebuiau să 
sosească de la „23 August" din Capi
tală, a încurcat fluxul de prelucrare. 
Vitrina calității din secție este și ea

o imagine fidelă a muncii care se 
desfășoară deseori în salturi. Rebu
turile apar de regulă atunci cind 
secției i se cer eforturi suplimentare, 
adică in ultima parte a lunii.

La montaj, ritmul producției este 
și mai scăzut.

— A devenit de acum o regulă să 
lucrăm mai lent în prima parte a 
lunii — ne spune șeful de echipă 
Tudor Marin. Veniți să vedeți ade
văratul randament al montorilor in 
ultima decadă. Atunci realizăm pes
te jumătate din planul lunii. Nu este 
ușor, dar uzina trebuie să-și realizeze 
sarcinile, așa că schimburile prelun
gite au devenit ceva obișnuit.

Așadar, la încheierea primei deca
de a lunii aprilie, realizările din sec
toarele calde sînt bune, cele de Ia 
prelucrări se situează sub plan, în 
timp ce montajul este mult rămas în 
urmă fată de sarcinile stabilite. Și 
mai ales în comparație cu posibilită
țile reale de care dispune colectivul.

Dincolo de problemele legate de 
cooperarea cu alte unități, este evi
dent că organizația de partid dispune 
de un cîmp larg de acțiune pentru, a 
pune ordine in sectoarele de produc
ție și a schimba mentalitățile care 
determină neritmicitatea. O cerință 
majoră ce trebuie înțeleasă. în pri
mul rind. de specialiștii care organi
zează și programarea producției. 
Spunem acest lucru deoarece viciile 
neritmicitătii își au originea chiar în 
modul cum se programează produc
ția pe decade, aceasta făcîndu-se cu 
ochii la „ce există" în depozite și cu 
urechea la promisiunile furnizorilor 
și nu, cum este normal, pe baza ana
lizei aprofundate a potențialului teh
nic și uman de care dispune unitatea, 
între planificare, organizare și apro
vizionare se pare că nu există încă 
o conlucrare strinsă, de natură să 
elimine neritmicitatea cronică de care 
suferă producția întreprinderii. După 
cum este la fel de evident cu nerit
micitatea este generată și de furni
zori. Majoritatea reperelor și suban
samblelor livrate de întreprinderea 
de utilaj chimic și forjă din Km. Vâl
cea, „23 August". I.F.M.A. si între
prinderea de mașini electrice din 
Capitală sosesc abia in a doua ju
mătate a lunii sau cu întîrzieri și 
mai mari, ceea cp perturbă activita
tea de producție de la „Timpuri noi".

Ritmicitatea nu este un scop în 
sine. Practica arată că pierderile de 
producție din primele două decade 
nu pot fi recuperate întotdeauna in
tegral. Așa se ajunge la schimburi 
prelungite, la muncă în asalt, cu con
secințe nedorite asupra calității unor 
produse, la neonorări de contracte. 
Iată de ce asigurarea ritmicității pro
ducției, trebuie să preocupe mai 
stăruitor consiliul oamenilor muncii 
și organizația de partid de aici.

Dan CONSTANTIN

LEGUMELE
Lotul de lingă casă 

din fiecare gospodărie individuală 
- o grădină roditoare

Din experiența unor noi pasionați de legumicultura, 
din comuna Grivița, județul Ialomița

La sfîrșitul lunii februarie 1975, 
locuitorii comunei Grivița, din jude
țul Ialomița, au decis să cultive fie
care palmă de pămint din vatra sa
tului. Dar nu oricum, ci în modul cel 
mai eficient, și anume — cu legume. 
Pornind de la faptul că erau destule 
suprafețe lăsate pîrloagă de ani și 
ani in gospodăriile personale si 

I multe locuri virane in interiorul ce- 
I lor trei sate. membrii consiliului 

popular comunal, în frunte cu pri
marul Nicolae Miu, au luat cele trei 
sate la rind, trecînd de la un gospo
dar la altul, explicînd fiecăruia ce 
ar putea realiza prin cultivarea tere
nurilor respective cu legume. S-a 
arătat pe îndelete că fiecare ar de 
pămint din ogradă poate produce le
gume în valoare de cel puțin 1000 
lei.

Urmînd aceste indemnuț-i. multi 
cetățeni au trecut la treabă, desfun- 
dind cu cazmaua pământul din curtea 
personală, din fata casei. Au fost si 
din cei care priveau cu neîncredere 
această acțiune, spunînd că in Bă
răgan nu se pot face roșii și cartofi, 
că legumele reușesc doar în zona 
Buzăului, unde oamenii se pricep la 
grădinărit., Cu aceștia s-a stat pe în
delete de vorbă, arătindu-se ce ar 
putea cîștiga, în mod concret, prin 
cultivarea terenurilor din jurul case
lor. îndemnul — cine cumpără le
gume de la chioșc, acela nu-i gospo
dar — a fost folosit cu foarte multă 
competentă de cei care desfășurau

munca de la om la om. Iată si rezul
tatele : astăzi sint 110 hectare de gră
dină în vatra satului Grivița. 90 hec
tare în satul Traian și 70 hectare la 
Smirna. Chioșcul, care pină nu de 
mult vindea legume, s-a transformat 
în centru de achiziții, preluînd pro
dusele de la cei cărora le prisoseau. 
Prinzind gustul grădinăritului, oame
nii au venit cu propunerea să fie 
cultivate cu cartofi terenurile de pe 
ulițele laterale. în primăvara anului 
1977 cind tractoarele au intrat să 
are ulițele, unii priveau chiorîș. spu
nând că pe unde vor mai intra căru
țele. Problema circulației a fost re
zolvată. Toamna și cei mai neîncre
zători s-au convins că cine a pus 
cartofi pe aceste terenuri a avut de 
cîștigat. Producția a fost de 28 000 kg 
la hectar. în acest an. în cele trei 
sate se cultivă 54 hectare cu cartofi. 
56 hectare cu roșii. 8 hectare cu ar
dei, 40 hectare cu ceapă, 2 hectare 
cu usturoi, 9 hectare cu castraveți si 
23 hectare cu fasole și suprafețe în
semnate cu rădăcinoase și verdețuri.

în primăvara anului 1979, dornici 
să realizeze legume timpurii, multi 
din locuitorii comunei Grivița au în
ceput să-și ridice solarii. în aceste 
condiții, primarul comunei. împreună 
cu citiva gospodari fruntași au ple
cat să „cerceteze" modul cum lu
crează grădinarii din Poiana Mare, 
județul Dolj. Au fost, au văzut și 
s-au convins. Solariile s-au extins. 
Toader Bancu și Dumitru Ștefan

au avut anul trecut cite 100 mp de 
solarii în care au cultivat roșii tim
purii. După producția vindută ei au 
realizat și cite un ciștig de 5 200 lei 
fiecare. 5 200 lei rămași după ce au 
scăzut toate cheltuielile, la care se 
adaugă și o bună parte din roșiile 
consumate în familie. Anul acesta, 
cei doi gospodari și-au mărit consi
derabil suprafețele de solarii, ajun
gând la 400 mp fiecare. Ba. mai mult, 
s-au angajat să dea primele cantităti 
de tomate Ia I.L.F. la începutul 
lunii iunie. Un alt gospodar, care 
și-a dublat suprafața de solar, este 
Nicolae Băbuș. în luna martie. îna
inte să pregătească solarul pentru 
tomate, el a scos 500 căpătini de sa
lată verde, ce au fost predate cen
trului de legume-fructe. El își pro
duce singur răsadul de ardei și vi
nete, confecționând cutii pe care, in 
timpul Iernii, le adăpostește în locuri 
călduroase.

Față de anul trecut, cind în cele 
trei sate au fost doar trei hectare de 
solarii, anul acesta suprafața s-a tri
plat. în satul Traian, de exemplu, 
și-au dublat suprafețele de solarii 
gospodarii Dumitru Gheorghe, Mihai 
Nicolescu, MandăChe Mocanu, Con
stantin Burghel. iar alții — Dumi
tru Oprea, Ion Constantin. Ste- 
lian Axinte și încă vreo 40. și-au ri
dicat solarii în ultima săptămînă. Și 
în satul Smirna, solariile au început 
să răsară precum ciupercile după 
ploaie ; experiența lui Ion Voinea,

Ovidiu Berbecel, Rotaru Vasile șl 
Gheorghe Zburătură a fost preluată 
de toți vecinii lor. Un lucru intere
sant este și acela că în cadrul ore
lor de invătămint agrozootehnic spe
cialiștii din cele trei cooperative 
agricole au introdus lecții de legumi
cultura. inarmind cetățenii cu cu
noștințe pentru o cît mai bună. între
ținere a culturilor.

Cind vorbim despre experiența 
grivitenilor, despre tradiția în ale 
grădinăriei, pe care singuri si-au 
creat-o. nu putem uita faptul că în
1979 ei au realizat in comună 2 800 
tone legume, aceasta numai pe su
prafețele din vatra satelor. în va
loare de peste 5 milioane lei. De pe 
cele 47 hectare cultivate cu cartofi 
pe străzile laterale s-au obtinut 760 
tone. în valoare de peste un milion lei. 
Și tot ca argument. în primul lor an. 
de producători de tomate timpurii ei 
au livrat pe bază de contract 150 tone, 
obținând un venit de un milion lei. în
1980 însă se estimează, după numă
rul mare de solarii ce s-au construit 
în ultimul timp, că se vor realiza 
tomate timpurii în valoare de 6 mi
lioane lei.

Astfel, la Grivița, oamenii și spi
ritul lor gospodăresc au creat tradi
ția grădinăritului, contrazicând pe 
cei care ani si ani au susținut că in 
Bărăgan nu se pot produce legume.

Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scinteii"

Mulți locuitori din comuna Grivița-lalomița se întrajutoreazâ la amenajarea solariilor (fotografia din stingă) și la executarea lucrărilor de întreținere 
a răsadurilor (fotografia din dreapta)

BIOGAZUL
O sursă de energie prin valorificarea căreia

întreprinderea „30 Decembrie44 își propune să obțină
autonomia energetică

Economii echivalente cu necesarul 
pentru realizarea a mii de tone de produse

La numai 18 km de București, la întreprinderea de sere „30 De
cembrie" am fost de fată în momentul cind s-a aprins focul la-’ primul 
cazan al noii stații de producere a biogazului. Dacă din punct de ve
dere experimental nu se mai poate vorbi de o noutate (instalația de 
la Periș — Ilfov, de exemplu, a pus in mișcare citeva motoare încă 
clin vara trecută), în ce privește producția propriu-zisă de biogaz 
asistăm la un eveniment de mare importantă. Capacitatea inițială a 
instalației, conform proiectului, este de 800 mc de biogaz in 24 de ore, 
ceea oe echivalează cu consumul de energie electrică pentru 800 
apartamente într-o zi. Cu o precizare : în următoarele 2—3 luni, această 
capacitate urmează să fie de trei ori mai mare, prin atingerea para
metrilor stabiliți pentru încheierea perioadei de probe. în legătură cu 
aceasta, tovarășul Alexandru Ienciu, 
făcut următoarele precizări :

pe vechile amenajări de la statia 
de epurare, discutăm cu inginerul 
Petru Popescu, șeful statici. La pri
ma vedere, procesul de producție 
este foarte simplu : prin fermen
tarea unaeroba a nămolului din cele 
două metantancuri cu o capacitate 
de 400 mc fiecare se obțin bacterii 
metanogene care produc biogaz, 
dirijat apoi prin conducte spre 
centrala termică. „O'problemă mai 
dificilă este asigurarea unui regim, 
tetmic constant, astfel ca tempera
tura să nu treacă nici un grad peste 
— sau sub — limita normală stabi
lită.
raosferice 
Petru Popescu.

directorul Întreprinderii, ne-a
indiferent de condițiile at- 

ne-a spus inginerul 
Avantajul este tri-

ZILE Șl NOPȚI DE EFORT 
MAXIM LA ÎNSĂMÎNJĂRI

CONSTANȚA
(Urmare din pag. I)

Premieră în 
industria chimică

Instalația de bisfenol 
produce

Bacău. Pe platforma petrochi
mică de pe Valea Trotușului au 
fost obținute primele cantități 
de bisfenol. Este vorba de un 
produs chimic, realizat in pre
mieră. după o tehnologie origi
nală elaborată de specialiști de 
la ICECITIM București. Instala
ția. ea însăși un unicat pe plan 
național, prevăzută cu un înalt 
grad de automatizare, a fost pro
iectată și realizată in întregi
me de specialiștii noștri. Utila
jele, de asemenea, poartă in 
marea lor majoritate emblema 
unor prestigioase întreprinderi 
constructoare de mașini din tară. 
Referindii-se la noul produs, 
ing. Nicolae Tonoiu, directorul 
Uzinei de cauciuc sintetic și 
produse petrochimice, preciza :

— Bisfenolul are largi utilizări 
în industria medicamentelor, a 
lacurilor și vopselelor și în alte 
ramuri ale economiei. Materia 
primă din care se obține o con
stituie fenolul și acetona, și ele 
fabricate in combinatul nostru. 
Prin obținerea acestui produs, pe 
platforma din Borzești se re
nunță la importul unor cantități 
de citeva mii - de tone anual de 
bisfenpl, ceea ce contribuie la 
realizarea unor importante e- 
conomii valutare. (Gheorghe 
Baltă. corespondentul ..Scin
teii").

— Programul întocmit de , noi, 
impreună cu institutele de cerce
tări cu care colaborăm (Institutul 
de studii și proiectări construcții 
pentru agricultură și industria ali
mentară, Institutul de cercetări 
pentru industrie și chimie alimen
tară. Institutul de proiectări al ju
dețului Ilfov, Institutul d© cercetări 
în construcții si economia construc
țiilor, Institutul de construcții 
București), prevede ca in prima 
etapă să înlocuim, prin mijloace 
proprii, o treime clin energia si 
combustibilul care se consumă in 
prezent pentru producție, iar în 
etapa a doua, pină la sfirsitul viito
rului cincinal, să dublăm această 
cantitate, sau chiar să renunțăm 
complet la orice alt combustibil și 
consum do energie electrică

— Cu alte cuvinte, veți ajunge la 
autonomie energetică.

— într-adevăr. putem si trebuie 
să devenim independenți de surse
le de energie tradiționale. Ne-o cere 
partidul, ne-o cere timpul. Ca să 
ajungem la această autonomie, ac
ționăm pe două căi : biogazul — pe 
care-1 obținem din nămolurile pro
venite de la complexele de porci 
— și bateriile solare — pe care echi
pele noastre au și început să le 
monteze.

...Pentru a avea o imagine a di
mensiunilor acestei acțiuni, a diver
sității producției, complexității ba
zei tehnico-materiale și a gradului 
înalt de industrializare a întreprin
derii de sere „30 Deoembrie". o a- 
devăratâ uzină a agriculturii care 
consumă anual pentru producție 
14 000 MWh și 25 000 tone combus
tibil conventional, consemnăm citer 
va date definitorii. în incinta între
prinderii funcționează fabrici de 
conserve, de produse lactate, de 
mezeluri și pepsi-cola. abatoare. De 
asemenea, întreprinderea dispune 
de 20 ha de sere, de complexe pen
tru creșterea păsărilor și porcilor, 
precum și de un sistem local de

Să

Instalația de biogaz de Io întreprinderea „30 Decembrie"
Foto : S. Cristian

irigații. La acestea se vor mai a- 
dăuga alti mari consumatori de 
combustibil și energie electrică : o 
fabrică de nutrețuri combinate, una 
de gheață, secții de produs bioxid 
de carbon și făinuri proteice, noi 
complexe zootehnice ș.a. Calculele 
arată că prin înlocuirea in propor
ție de numai 50 la sută a consu
mului de combustibil și energie 
electrică realizate prin mijloace 
clasioe se pot produce intr-un an 
cu energia obținută prin noile insta
lații de biogaz și baterii solare 1 000 
tone legume în sere, 1 500 tone de 
conserve. 1 000 tone preparate din 
carne, 35 000 hl lapte, 5 000 tone 
came. 11 milioane ouă ș.a.

La instalația de biogaz. executa
tă in numai două luni și jumătate

piu : producem biogaz, evităm po
luarea, iar reziduurile stabilizate le 
vom folosi ca îngrășăminte".

— Concomitent — ne informează 
tovarășul Dumitru Mihai, director 
adjunct al întreprinderii — conti
nuă cercetările in vederea creșterii 
valorii energetice â nămolului de 
la 3 mc de biogaz dintr-un metru 
cub de nămol, cît s-au obtinut ex
perimental la Periș. la 6 și chiar la 
mai multi metri cubi de biogaz. Un 
spor substantial de randament la 
biogaz — de trei ori — se va obține 
prin înlocuirea arderii cu conver
siunea directă a biogazului în ener
gie electrică și termică. Această 
operațiune se va realiza cu ajuto
rul unor motoare — asa-numitele 
„totemuri".

O altă sursă importantă de în
locuire a combustibilului clasic o 
constituie bateriile solare care vor 
contribui la prepararea apei calde 
pentru toate sectoarele, la fabrica
rea gheții, la funcționarea instala
țiilor de condiționare tehnologică 
și deshidratarea legumelor, si fruc
telor. Calculată la un an, capacita
tea energetică a unei baterii de 2 
mp, produsă la Găești, echivalează 
cu 160 kg de combustibil conventio
nal. Pînă acum au fost montate, 
sub acoperișurile de sticlă ale se
relor. peste 60 de astfel de baterii. 
Cu inginerul Mihai Huniadi, șeful 
sectorului mecanic al întreprinderii, 
am discutat despre modelul unei ba
terii solare de mare randament, ca
pabilă să ridice temperatura agen
tului de lucru pînă la 200 grade C, 
realizată de institutele de construc
ții și politehnic din București, in 
prezent in curs de experimentări.

— Pentru ca rezultatele cercetării 
să se materializeze cit mai repede în 
activitatea economică, este de dorit 
ca oamenii de știință, proiectantii 
■să colaboreze cit mai strâns cu spe
cialiștii din producție. în ce ne pri
vește, intenționăm să amenajăm 
instalații pilot chiar in incinta în
treprinderii, pentru ea drumul cer- 
cetare-proiectare-exploatare să fie 
cit mai scurt și cit mai eficient 
posibil.

Este cunoscut că hotărârile Con
gresului al XII-lea al partidului 
nostru ne cer să ne concentrăm si 
mai mult eforturile in vederea în
locuirii combustibililor clasici cu 
alții mai ieftini si aflati la inde- 
mina oricărei unități agricole. Cer
cetătorii, comitetul de partid si spe
cialiștii de la întreprinderea „30 
Decembrie" acționează cu răspun
dere în această direcție. Primele 
rezultate sint promițătoare. Este 
insă numai un început. Programul 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie prevede adâncirea 
cercetării în vederea atingerii pa
rametrilor obținuți de țări avansate 
in acest domeniu, pentru realizarea 
de instalații de biogaz și în alte 
ferme zootehnice. Pentru întreprin
derea „30 Decembrie" se poate an
ticipa cu certitudine că, la sfîrșitul 
acestui an, cheltuielile privind con
sumul de energie și combustibil vor 
fi reduse substantial, datorită inte
resului și spiritului de adevărati 
buni gospodari cu care cercetătorii, 
constructorii, specialiștii din pro
ducție lucrează pentru transpunerea 
în viată a ideii de „autonomie ener
getică".

Lucian CIUBOTARII 
corespondentul „Scinteii”

tehn ice necesare pentru încheierea 
insămințărilor pină la 25 aprilie. Con
diția esențială pentru respectarea 
acestui termen o constituie temeini
ca organizare a activității pentru 
utilizarea la capacitate maximă a- 
mijloacelor mecanice, întrucît numai 
in acest fel sint posibile realizarea și 
depășirea vitezei planificate la se
mănat. Cum se acționează in această 
privință ?

Vineri l-am însoțit pe tovarășul 
Dumitru Anghelina, directorul direc
ției agricole județene, prin mai multe 
unități agricole. C.A.P. Viișoara. 
Toate cele 10 semănători sînt in braz
dă la porumb și pe ultimele supra
fețe — la floarea-soarelui. în cimp 
îi găsim pe tovarășii Florin Toader, 
inginerul-șef, Gheorghe Steriu, șeful 
fermei, și Ioan Mindrut, reprezentan
tul direcției agricole. De la început 
se impune atenției organizarea te
meinică a lucrărilor. Reținem de la 
șeful fermei că viteza zilnică stabilită 
la semănat va fi depășită cu 30 de 
hectare. Cum ? — îl întrebăm.

— Ne îngrijim să pregătim din 
seara precedentă fiecare loc de mun
că pentru a doua zi. Aducem semin
țele. celelalte substanțe și carburan
ții la locurile stabilite. în felul aces
ta putem intra in brazdă la ora 6.30 
dimineața. Seara, lucrul încetează 
cind nu se mai văd urmele do la 
marcatoare. Adică pe la ora 20. Cîști- 
găm astfel 2—2.5 ore de lucru.

Intr-adevăr, este un ciștig hotărâtor 
în bătălia cu timpul pentru a încheia 
mai repede semănatul. Și acest ciștig 
de timp nu se bazează pe un efort 
suplimentar, ci pe mai buna organi
zare a muncii, ceea ce trebuie să 
preocupe pe specialiștii din ‘toate 
unitățile agricole.

La ora prînzului ajungem pe te
renurile C.A.P. Cobadin. Și aici toa
te forțele sînt concentrate la semă
nat. Mecanizatorii din formația de 
semănat floarea-soarelui erau tocmai 
în. pauza de masă. Li se servea în 
cimp hrana caldă asigurată de coo
perativa agricolă. între timp sosește 
și șeful secției de mecanizare, tova
rășul Gheorghe Nuțu. „La noi; toate 
formațiile de tractoare rămin peste 
noapte in cimp, in tabere organizate, 
sub pază. Dimineața, la 5,30 aducem 
mecanizatorii ia cimp cu remorci 
special amenajate, iar la 6—6,30 în
cepem lucrul. Seara, cind se întu
necă, vin mecanizatorii din schimbul 
II. îar pe cei care au lucrat ziua îi 
transportăm la casele lor. Nu ne 
mai putem permite să plimbăm 
tractoarele".

Este și aceasta o măsură ce se ge
neralizează acum în tot județul.

Directorul I.A.S. Cobadin, tovară
șul loan Oancă, ne-a asigurat că de 
vineri toate cele 21 de semănători au 
fost introduse in lucru. La ferma 
condusă de Costică Popa aveam să 
constatăm însă altă situație : la lu
cru — doar o semăhătoare de po
rumb. Alte două se aflau pe drum 
(dar nu au. ajuns nici pînă la ora 12), 
a patra semănătoare nu putea începe 
lucrul deoarece nu fusese reglată. 
Este inadmisibil ca după luni de zile 
de pregătire a utilajelor, după săp-

tămîni în șir de așteptare a timpu
lui bun. acum, cind este momentul 
să se intre cu toate forțele la semă
nat, semănătorile să nu lucreze din 
plin ! Oare ce probleme mai impor
tante a avut de rezolvat șeful fer
mei decit aceea de a-și pregăti uti
lajele ? Răspunsul nu vine decit să 
confirme concluzia radioconferinței, 
în unele intreprinderi agricole de 
stat semănatul demarează greoi, for
mațiile de tractoare specializate pe 
lucrări nu sînt organizate temeinic.

Seara, la direcția agricolă, ni se 
comunică bilanțul zilei de vineri. în 
total au fost semănate cu sfeclă de 
zahăr, floarea-soarelui, porumb și 
soia aproape 13 000 hectare — dublu 
față de ziua precedentă. Este, pentru 
acea zi. un rezultat notabil, dar încă 
insuficient pentru a apropia cît tre
buie încheierea Insămințărilor de 
termenul stabilit.

GORJ
(Urmare dîn pag. I)

rumb boabe la hectar, ceea ce obli
gă La exigență față de calitatea fie
cărei lucrări.

La Telești, printre „ferestrele" din- 
trei ploi, s-au insămințat, în cursul 
acestea, săptămînî, aproape 90 hec
tare cu porumb. în pofida condiții
lor climatice nefavorabile, semăna
tul s-a desfășurat normal, cu respec
tarea regulilor agrotehnice. Se în- 
săminta și una din solele zvifitate 
ale fermei de cimp aparținind coo
perativei agricole din. Peștișani. For
țele erau concentrate pe o parcelă 
relativ mică pentru că, in aiua aceea, 
numai aceasta a permis semănatul 
porumbului. Vineri și sîmbătă, la co
operativele din Cilnic și Ciuperceni 
tractoarele .și semănătorile au trebuit 
să fie muiate de trei ori. Dar s-a 
lucrat de dimineața pină seara : cite 
5—10 hectare intr-un loc, unde pă- 
mintul s-a zvintat, dar care, aduna
te, ajung la 25 și 35 hectare. Pină 
sîmbătă seara, in județul Gorj s-au 
insămințat aproape 800 hectare cu 
porumb, și aceasta in condițiile in 
care in zona de 'sud nu s-a putut lu
cra datorită ploilor.

Chiar dacă ritmul nu e maxim. în 
unități se depun eforturi susținute 
pentru grăbirea lucrărilor. Formații
le de mecanizatori sînt conduse de 
cite un specialist, pe cimp se afla 
cadre de răspundere și activiști de 
partid trimiși să sprijine unitățile. Și 
fiecare dintre ei lucrează efectiv ad
iaturi de mecanizatori și cooperatori. 
La Peștișani, primarul comunei. Con
stantin Goga, împreună cu co
operatorii de la ferma Brădiceni, 
planta cartofii pe ultimele 15 hectare, 
unde nu au putut să intre mașinile. 
La Telești, inginerul Mihai Tabacu, 
din Ministerul Agriculturii, pregătea 
soluția pentru erbicidare. iar la un 
alt punct de lucru, tovarășul Vasile 
Lupulescu, activist al comitetului ju
dețean de partid, ajuta la marcarea 
terenului pentru erbicidarea griului. 
Aceste exemple n-u sint singulare. Se 
poate afirma că ceea ce s-a realizat 
în județ in aceste zile este în strinsă 
legătură și cu modul în care acești 
oameni au arjkonat pentru a se folosi 
cît mai bin  ̂fiecare oră bună de 
lucru.
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ACTUALITATEA TEATRULUI ISTORIC
—= PAUL ANGHEL ------------- „

LITERATURA DE INSPIRAȚIE 
ISTORICĂ

literatură a prezentului, a idealurilor 
contemporanilor noștri

Obiectiv, literatura e un act de 
simulare a trăirii unui ins sau a 
unei societăți, o experiență de viată 
refăcută în cuvinte, în spațiul unei 
pagini, pe scenă sau pe ecran. 
Trăim războiul Troiei recitindu-1 pe 
Homer, coborim în infern conduși 
de Dante, ne lăsăm uciși împreună 
cu regii lui Shakespeare, care au 
murit pentru noi. zburam spre Lună 
cu Jules Verne. Trecut și viitor sînt 
spatii de fantezie, accesibile litera
turii. Dar amîndouă aceste spatii 
cresc din prezentul care le animă 
ca și pe niște aripi. Fără prezent, ca 
unic punct de reazim. nu putem 
decola nicăieri.

Literatura de inspirație istorică 
este deci o literatură a prezentului, 
ne ducem în trecut — ca si in viitor 
— ca să aflăm ce-i cu ziua de azi, 
să găsim acolo un combustibil sal
vator pentru criza energiei, pentru 
criza de crez sau pentru criza de 
oxigen, pentru tot soiul de crize și 
dureri, pe care nu le vindecă litera
tura — nu e rostul ei acesta — dar 
le arată, iar arătîndu-le ne vindecă 
de o suferință mai grea decît toate : 
sentimentul singurătății cosmice a 
omului. Nu e puțin lucru să știi că 
drama ta a fost și drama celor care 
te-au precedat, va fi și drama vii
toare. Dintr-un prezent restrîns, 
capeți dintr-o dată o altă perspec
tivă, care se întregește prin cea a 
unui fantastic trecut și prin cea a 
unui incomensurabil viitor. Chiar 
necazurile tale la zi par altfel, ra
portate la destinul lui Oedin și la

dilenia lui Hamlet. Avem mari ve
cinătăți de suferință, de năzuință și 
de împlinire cu toti acești eroi. în 
galeria celor mai mari, românii au 
adăugat incă unul. Meșterul Mânole. 
iar pilda acestuia e reactualizată 
mereu de omenire, nu numai de 
noi. Mereu la temelia izbînzilor se 
pune jertfă, mereu plinge în zid 
cite cineva, mereu zidurile proaspe
te plîng, ca să tină. E o lecție 
veche, cine să ne-o spună dacă nu 
literatura, dacă nu cea mai eficientă 
literatură — teatrul !

Teatrul nostru de inspirație is
torică are izbinzi remarcabile, iar 
utilitatea lui e mai presus de orice 
discuție. Variat ca modalități de ex
presie. aoest teatru a impus texte 
de antologie, dintre care, cele mai 
recente, aparținînd lui .Marin Sores
cu. Dan Tărchilă, Alexandru Sever, 
vor intra cu siguranță în repertoriul 
nostru clasic.

Ce-ar fi de dorit pentru acest 
teatru? Un singur lucru, poate : un 
mai mare coeficient de universali
tate în problematică. Spectatorii sau 
cititorii, dar de fapt mai întîi au
torii ar trebui să înțeleagă — in
clusiv cel ce subscrie — că drama 
noastră istorică e departe de a fi 
o dramă locală, autohtonă în sens 
restrîns, ci. dimpotrivă, e o dramă 
de interes universal. Ceea ce în
seamnă că românii n-au făcut is
torie numai pentru ei, ci în contul 
lumii întregi. Cum o fac si azi. 
Cum trebuie s-o facă și dramatur
gia de inspirație istorică.

— DAN ALEXANDRESCU .......

LITERATURA DE INSPIRAȚIE 
ISTORICĂ 

permanentă, vie lecție 
de patriotism socialist

Festivalul teatrului istoric de 
la Craiova — aflat la a treia 
ediție — însotit de un colocviu 
despre „Funcția eroului în teatrul 
istoric românesc modern", mi-a sus
citat cîteva reflecții pe marginea 
acestei importante misiuni a teatru
lui contemporan. Fără a-mi pro
pune să revin la constatări 
asupra cărora juriul s-a pro
nunțat cu răspundere și maturitate 
— trebuie, totuși, să spun că pre
zenta unor teatre nu s-a manifestat 
la acest festival decît ca un „act 
colegial" : am văzut un spectacol 
strict marcat de avatarurile „evocă
rilor jubiliare" și al cultului hieratic 
pentru istorie („Cuza Vodă" de ion 
Luca. în interpretarea colectivului 
piteștean), un altul încă nedespovă
rat de recuzita pelerinajelor în crip
tele montărilor tradiționaliste (va
rianta arădeană a „Luceafărului") și, 
în sfirșit, o evocare — pe alocuri ar
tificioasă — a unor momente ale ac
tivității în ilegalitate a partidului 
(in spectacolul cu piesa lui Radu F. 
Alexandru „O șansă pentru fiecare" 
al colectivului gălătean). în com
pensație. ni s-au oferit două spec
tacole de referință, care demon
strează pilduitor stadiul actual — și 
real — de dezvoltare a piesei româ
nești de inspirație istorică si al 
exegezei pe acest tărîm vast. Deloc 
întimplător, ambele spectacole — 
ale Naționalului craiovean si tea
trului din Sibiu — au pus sub re
flectorul performantei artistice două 
piese de Marin Sorescu : „A treia 
țeapă" și „Răceala". Și tot în afara 
întimplării se situează împrejurarea 
că ambele spectacole s-au datorat, 
în principal, unor realizatori — pe 
cît de tineri, pe atit de stăpîniți de 
neastimpărul creator al căutărilor : 
regizorii Mircea Cornișteanu si Iu-

lian Vișa, scenografii Dana Lăzanu 
și Mihai Mădescu.

Un distins teoretician în domeniul 
teatrului istoric, profesorul Ion 
Zamfirescu, menționa cu îndreptă
țire că „drama istorică scrie si ea 
istorie". De aici trebuie să se iște, 
permanent în noi. întrebarea : ce 
istorie scrie drama istorică contem
porană. cum și pentru cine o scrie?

în materie de dramaturgie istori
că, creația contemporană se poate 
prezenta, la orice moment bilantier, 
cu fruntea sus. Există, desigur, 
destul de multe lucrări dramatice 
care afișează calitatea în sine de 
dramă istorică prin simpla folosire 
a unui subiect istoric, există recon
stituiri istoricizante sau, dimpotrivă, 
altele care lansează o „manie a 
demistificărilor" sterile, există piese 
în care construcțiile parabolice or
golioase sînt niște haine comode 
pentru fabulații fără coloană verte
brală, de tip — să cităm calificările 
făcute odată de Paul Everac acestor 
păgubitoare mimetisme de import 
— „de tip ratiocinator și filosofard. 
proustiano-sartriano-albeeist". Dar 
există — și tabloul este tonifiant, 
optimist și de o anume densitate 
valorică — și o dramaturgie con
temporană inspirată din faptul is
toric de generalitate, permanentă și 
implicație profundă, de revoluțio
narism implicit și cu deschideri și 
dezbateri de gîndire și Confruntare 
dialectică ; există piese istorice-ma- 
nifest, cu finalități etice de adîncă 
înrîurire pe planul conștiinței. Dacă 
ne-am referi numai la dramaturgia 
de inspirație istorică a lui Paul 
Everac.' Marin Sorescu. Mihnea 
Gheorghiu sau Paul Anghel. și ar 
fi îndeajuns pentru un bilanț po
zitiv. pentru reliefarea unei măsuri

a calității și a modului superior în 
care întruchipăm astăzi istoria in 
teatru, de la înălțimea viziunii con
temporane — o viziune complexă, 
echilibrată, dialectică, novatoare. 
Diversitatea de formule de creație 
(„teatru documentar", „basorelief 
dramatic", „evocare istorică", „dra- 
mă-spectacol“, „eseu dramatic", 
„spectacol-proces". „reportaj dra
matic" etc.) — beneficiază. în crea
ția acestui „nou val" al dramatur
giei istorice (din familia cărora fac 
parte, neîndoios, mult mai multi 
creatori!), de concepte, mobiluri și 
semnificații integratoare care înlă
tură efemerul și fac din istorie (și, 
implicit, din teatrul istoric) o sinteză 
vie de valori și opțiuni, de semni
ficații. virtualități si deveniri ine
dite. In piese istorice de atmosferă 
sau de acțiune (în „Răceala", in 
„Capul", „Zodia taurului". „Vi
teazul" ș.a.) ne întîlnim cu o repo
vestire a istoriei, cu un teatru 
poetic cu irizări de istorie, cu o 
dramaturgie experimentală sub pre
siunea vitală a ineditului, cu demi- 
tizări care nu sint conduse de ra
țiuni reci sau orgolioase, ci de ra
țiunile fierbinți ale unei situări mai 
exacte, dialectice, in istorie. Perso
najele acestor drame istorice nu 
mai sînt niște încarnări de principii, 
ci individualități distincte, cu di
mensiuni umane vii, trecute prin 
„probele de foc" ale istoriei, încercate 
de palpitul înfruntării cu timpul.

Orice încercare de retrospectivă 
In zona teatrului istoric contemporan 
ne subliniază, de fiecare dată, un 
adevăr: acest gen special de creație 
dramatică și scenică, investit astăzi 
cu funcțiuni, meniri și prerogative 
superioare — se confundă cu tea
trul politic: teatrul istoric este un 
teatru de luptă in sensul cel mai 
complex al cuvîntului. un teatru de 
Înaltă valoare etică. De aici cred 
că trebuie să privim împlinirile, ca 
și neimplinirile acestui teatru, unele 
izvorite poate și din limitarea, din 
îngustarea lui. Căci sentimentul de 
solidaritate cu trecutul, nevoia de a 
ne determina apartenența ființei 
noastre istorice prin teatrul istoric 
și de a da prilej publicului să vadă 
cum se face istoria si astfel să 
ciștige libertatea și satisfacția inte
lectuală de a înțelege și interpreta 
contemporaneitatea nu trebuie să 
ne împiedice a considera viata so- 
cial-politică contemporană ca o 
carte deschisă pentru creația de tea
tru istoric. Dramaturgii și toti oa
menii de teatru sînt încă datori — 
așa cum s-a subliniat și la cel de-al 
XII-lea Congres al partidului — să 
evoce in opere artistice viabile tot 
ce a realizat poporul nostru în 
acești 35 de ani luminoși, să reali
zeze — amplu, valoros, retrospec
tiv — investigarea poetică a isto
riei oontemporane. Accepțiunea de 
„teatru istoric" trebuie considerabil 
lărgită astăzi cind, ceas de ceas, 
făurim o istorie vie. Istorie înseam
nă: Insurecția din August 1944 (iar 
la Craiova am avut ocazia să pun 
în scenă „Seară de taină" de I. D. 
Sirbu, inspirată din acest moment 
istoric capital și generos), naționali
zarea, Încheierea procesului de coo
perativizare a agriculturii, revoluția 
culturală cu etapele și dimensiunile 
ei de perpetuă ofensivă spirituală 
etc. „Puterea și Adevărul" este tot 
atît de „istorică", ca și „Passacaglia"; 
drama lui I. D. Sirbu „Simion cel 
drept" — dramă a însingurării ță
ranului care se rupe anevoios de le
găturile tradiționale ale satului și 
mentalitățile lui, mi se pare tot 
atît de „istorică" sau de „eroică" ca 
și „Piatra de hotar", „Rapsodia 
transilvană" sau „Iarna lupului ce
nușiu", drame istorice ale aceluiași 
autor. Liniile de forță ale dezvoltă
rii societății anilor noștri trebuie să 
devină, tot mai mult, direcții tema
tice în teatrul istoric contemporan, 
înlăturînd efemeridele spectaculare 
festiviste, printr-o interpretare ve
ridică și politică a contemporanei
tății, în lumina noului umanism 
revoluționar,- cu o translare a is
toriei în prezent, cu o nouă perspec
tivă sub care să privim un trecut 
foarte apropiat de noi, de tendințe
le, năzuințele și sensibilitatea con
temporanilor noștri. Prin scriitură, 
ca șl prin formulele teatrale noi, 
sintetice și de' esentializare in care 
să se implice cea mai lucidă gîn
dire politică și cel mai fierbinte 
patos revoluționar, trebuie să dăm 
publicului de astăzi, cu deosebire, 
un teatru istoric viu. al contempo
raneității noastre, al „aniversărilor 
de fiecare zi", al drumului parcurs 
eroic și al orizonturilor către care 
tindem.

................. IOAN TAUB ............

LITERATURA DE INSPIRAȚIE
ISTORICĂ

operă dedicată înnobilării gîndirii 
și sensibilității umane

Cred că este foarte firesc interesul 
pe care-l manifestă creatorii, indi
ferent de forma lor de exprimare, 
fată de izvorul generos al istoriei. 
Firește, mă gindesc la acei creatori 
cu har, cu putere de analiză si sin
teză, înzestrați cu fantezia si sensi
bilitatea cu care sînt capabili să 
„recompună" adevărul vieții, mai 
autentic și mai sugestiv chiar decît 
a fost el în realitate.

Tot așa de firesc mi se pare și 
interesul consumatorului de artă 
fată de operele care tratează teme 
istorice. De la primele povesti aflate 
în copilărie, despre eroii neamului 
tău, pînă ajungi ca tu însuti să le 
povestești nepoților, filtrat si îmbo
gățit de o viată, mereu trăiești ală
turi de ei. Este un proces continuu 
și natural, prin care fiecare popor 
înnobilează gîndirea și simțirea fii
lor săi. prin care se transmit acu
mulările spirituale ale nenumărate
lor generații de înaintași si a cărei 
strălucire nu e cu nimic mai palidă 
ca a monezilor de aur. dezgropate 
după somnul lor de veacuri.

Dar m-aș referi la o altă dimen
siune a problemei, și anume la a- 
ceea prin care o națiune, un popor 
își aduce contribuția proprie la 
tezaurul spiritual al întregii civili
zații. La necesitatea, chiar obligația 
universală, ca oamenii de pretutin
deni să beneficieze de experiența, 
de rezultatul cunoașterii, de specifi
cul frumosului născut si crescut, 
aici, în jurul Carpaților.

Referindu-ne în speță la arta 
teatrală, piesele noastre istorice au 
misiunea de a deveni creații perso
nale. neconfundabile, o culoare 
aparte care completează caleidos
copul artei teatrale universale. Să 
pătrundă pe poteca bătătorită de 
Brâncuși, Enescu și atîtia alții, în 
conștiința lumii, ca un aport specific 
al poporului nostru, dar' valabil 
oriunde.

Dar — și acest „dar" trebuie ac
centuat continuu — această misiune 
nu poate fi îndeplinită decît la un 
nivel calitativ care să-i asigure a- 
ceastă circulație mondială. Nu 
ajunge tema aleasă, oricît de im
portantă și de nobilă ar fi ea. oricît 
de dragă ne-ar fi nouă, celor care 
am trăit-o. Poți trata cele mai im

portante momente sociale, politice 
ale neamului — și intr-adevăr a- 
ceasta e misiunea tuturor creatori
lor! — dar ca să te faci ascultat, 
înțeles de semenii tăi de aici si din 
alte părți este nevoie de talent, de 
maturitate creatoare. O temă obiș
nuită, dacă geniul creator a reușit 
s-o învăluie în vraja artei, străbate 
timpul și se impune spectatorilor. 
Doi tineri se iubesc și părinții sînt 
contra : ce poate fi mai comun și 
totuși, datorită lui Shakespeare, a- 
ceastă temă comună este Romeo și 
.Iulieta. Dar dacă problemele coti
diene mai puțin importante — oare 
există asemenea probleme ?! — nu 
par a-I obliga pe autor la respon
sabilități speciale. în cazul temelor 
majore, inspirate din istoria unui 
popor, datele problemei se schimbă 
radical. Calitatea artistică devine 
obligatorie. Căci în cazul unei 
nereușite a artistului și momentul 
cel mai strălucitor devine tern, 
neînsemnat. Cred că în această pe
rioadă. în care interesul creatorului 
și al consumatorului de artă se în
dreaptă. poate, cu mai mult interes 
spre temele istorice — acestea cu- 
prinzînd și temele prezentului nos
tru istoric — cînd interesul mani
festat pentru România a crescut 
considerabil, exigenta estetică, ar
tistică fată de opera dramatică sau 
spectacolul realizat trebuie să fie 
hotărîtoare. Aplaudarea unor opere 
sau spectacole numai datorită tema
ticii adevărate, dar vădit nereali
zate artistic, nu numai că nu ajută, 
dar și întîrzie afirmarea litera
turii adevărate. Trebuie să aplau
dăm opere izbutite, valide, răs
colitoare, inspirate din marile 
fapte ale trecutului, din bătăliile 
prezentului pentru formarea unui 
om nou. însuflețit de dragoste față 
de patria socialistă, luptător în
flăcărat pentru cauza partidului.

Desigur, toti creatorii își propun 
să realizeze capodopere, dar mai 
putini reușesc. în cazul teatrului 
istoric, trebuie să avem curajul să 
nu spunem că e bine, cînd nu e. 
Să nu aducem spectatorul în situa
ția nefericită să se plictisească sau 
chiar să refuze ceva din ceea ce 
păstrează cu drag dintotdeauna în 
eul său cel mai intim.

-.........- MIRCEA CORNIȘTEANU __

LITERATURA DE INSPIRAȚIE 
ISTORICĂ

vibrant mesaj al epocii 
contemporane, pentru fiii de azi 

și de mîine ai patriei

Dintotdeauna teatrul de inspira
ție istorică s-a bucurat de o largă 
audientă în rîndurile publicului 
nostru. în perioada luptei pentru 
dobîndirea independentei de stat si 
naționale, pie£a istorică avea drept 
principal scop creșterea conștiinței 
de sine, a sentimentului patriotic al 
maselor. înfățișînd glorioasele fapte 
de arme ale marilor noștri înaintași 
și îndelungata luptă a poporului 
împotriva cotropitorilor de tot soiul 
care ne-au călcat tara, piesele lui 
Alecsandri, Delavrancea, Davila, 
Iorga au constituit o pasionantă 
lecție de istorie și patriotism pen
tru nenumărate generații de spec
tatori. După o perioadă în care 
piesa istorică s-a manifestat cu mai 
putină vigoare, în anii ’60 și mai 
ales ’70 au apărut numeroase opere 
de acest gen, dintre care unele au 
însemnat o reconsiderare atît a tex
tului dramatic, cît și a viziunii de

ansamblu asupra istoriei. Au apărut 
foarte multe piese cu subiecte in
spirate din istorie: unele pe linia 
pe care aș numi-o clasică, de repro
ducere aproape fidelă a evenimen
tului; altele, și acestea sînt cele 
mai însemnate după opinia mea, 
care folosesc subiectul istoric pen
tru a ne vorbi despre noi. cei de 
astăzi, și care ne ajută nu atît să 
memorăm date sau fapte, ci să a- 
dîncim sensul marilor evenimente 
din viața poporului și a tării și de 
a sublinia rezonanta lor actuală.

Existența unui bogat fond de dra
me istorice, din care fac parte pie
sele lui Horia Lovinescu (mai ales 
„Petru Rareș"), Paul Everac („Iancu 
la Hălmagiu". „Urme pe zăpadă"), 
Al. Voitin („Procesul Horia"), Paul 
Anghel („Viteazul”. „Săptămina 
patimilor"), Mihnea Gheorghiu 
(„Capul", „Patetica 77"). Paul Cor
nel Chitic („Cronica particulară a

x
lui Laonic"), Titus Popovici („Pu
terea și Adevărul"), Teodor Mazilu 
(„O sărbătoare princiară"), D.R. Po
pescu („Muntele"), marchează un 
adevărat salt atît în ceea ce pri
vește viziunea generală asupra is
toriei și a semnificațiilor sale, cît și 
in domeniul propriu-zis al scriiturii 
dramatice. Deși foarte diverse. în 
mod firesc, din punct de vedere al 
mijloacelor artistice pe care le uti
lizează, toate aceste piese, și încă 
destule altele, au ceva comun, și 
anume meditația asupra istoriei și 
problemelor ei importante: cea a 
puterii, a rolului personalității și 
maselor, a războiului și a păcii, a 
patriotismului, a atitudinii fată de 
asuprirea socială și națională, toate 
guvernate de preocuparea de a se 
da răspunsuri de pe pozițiile ma
terialismului dialectic și istoric, de 
pe pozițiile de.astăzi ale partidului 
și statului nostru. Intr-o formă ar
tistică nouă, piesele „Răceala" si 
„A treia țeapă" de Marin Sorescu 
deschid noi căi afirmării teatrului 
românesc. în generai, și spectacolu
lui istoric în particular, contribuind 
la dezvoltarea nu numai a litera
turii, ci și a spectacologiei noastre. 
Rămin momente de referință re
prezentațiile cu „Petru Rareș" la 
Teatrul „Nottara" și la Naționalul 
ieșean, cu „Procesul Horia" la Tîrgu 
Mureș, cu „Săptămina patimilor" și 
„Capul" la Naționalele din Craiova 
și București, cu „Cronica particu
lară a lui Laonic" și „Muntele" la 
Piatra Neamț, cu „Puterea și Ade
vărul" la Teatrul „Bulandra", cu 
„Răceala" tot la Teatrul „Bulandra" 
și recent la Sibiu, sau cu „A treia 
țeapă" pe mai multe scene ale tării.

Toate aceste spectacole, și lista 
este departe de a fi completă, au 
însemnat pentru actori, scenografi 
și regizori posibilitatea de a-și în
noi mijloacele de expresie. în raport 
cu evoluția sensibilității și a gustu
lui omului oantemporan, reprezen
tația cu piesa istorică trebuind să 
fie in pas cu epoca. Spectatorul de 
astăzi nu mai este interesat de re
constituirea temă a momentului în 
care se petrece acțiunea, de bărbi 
stufoase, de costume încărcate de 
blănuri și strasuri, de buzdugane 
sau de ziduri din lespezi ce par 
reale. Personaje statuare, care 
rostesc într-o limbă arhaico-dialec- 
tală adevăruri generale și îndem
nuri stereotipe, sînt mai greu cre- 
ditabile. Desigur, scena este locul 
pe care trebuie să evolueze marile 
figuri ale poporului no,stru, eroii 
care au însuflețit masele în lupta 
lor, dar se cere și aici o viziune 
nouă asupra personajelor care, res- 
pectînd adevărul istoric asupra lor. 
trebuie să ne fie apropiate, să ni 
se adreseze verosimil și nu ca statui 
rigide, fără viață interioară. Omu
lui din zilele noastre trebuie să-i 
punem înainte idei, să-l provocăm 
la meditație, sâ-i limpezim semni
ficația faptului istoric, nu anecdota 
lui, să-i deschidem porțile înțelege
rii prezentului, ca pe o evoluție 
firească, pe un plan superior, a tu
turor cuceririlor poporului nostru 
de-a lungul a mai bine de două 
milenii de luptă, suferință, jertfă 
și împliniri. în aceasta constă, cred,. 
misiunea principală a teatrului is
toric. contribuția lui la formarea 
omului nou. Slujitorii teatrului, 
conștienți de răspunderile ce le re
vin în acest sens, sînt tot mai vizi
bil preocupați să creeze spectacole 
moderne in formă și actuale în con
ținut, purtătoare ale mesajului de 
pace, colaborare și înțelegere între 
popoare, pe care partidul si statul 
nostru îl aplică în politica sa in
ternațională.

Dacă ideile pe care le conține 
spectacolul, sînt paupere, nepene
trante, neincitante, spectacolul, in
diferent de forma în care este pre
zentat, nu este modern, ci, cel mult, 
„modernist", nejustificîndu-se în 
nici un fel și în ultimă instanță do- 
vedindu-se nefolositor și inactual.

Actualitatea actului teatral o în
țeleg deci, în primul rind. ca pe o 
problemă de conținut. Tensiunea 
dezbaterii, calitatea ideilor enunța
te, mesajul umanist, curajul de a 
spune lucrurilor pe nume, refuzul 
convenției comode, situarea pe po
zițiile cele mai înaintate ale filo
zofiei materialismului dialectic și 
istoric, toate acestea fac din spec
tacolul de teatru istoric un act de 
cultură profund contemporan și 
contribuie la formarea personalită
ții omului nou, eliberat de preju
decăți, apt să-și asume responsa
bilitatea faptelor sale. Ca artiști 
militanți, noi, oamenii de teatru, 
avem datoria să creăm asemenea 
spectacole, Îndeplinind înalta mi
siune ce ne-a fost încredințată de

IDIVERS!
1 Să vă trăiască!
(împreună cu soția si cu cei 

doi copii ai săi. Ion Boțea din 
Călărași călătorea cu autobuzul 

Ispre Rm. Sărat. Pe drum, soției 
sale, care era gravidă, i s-a făcut 
rău. Șoferul autobuzului le-a 

I rugat pe două dintre călătoare 
să se pregătească pentru... mo
șit, iar el a condus cu toată 
atenția, ocolind fiecare groapă.

I Totul s-a petrecut însă neaș
teptat de repede. Exact in clipa 
în care autobuzul oprea la poar-

Ita primului spital intîlnit in 
cale, la Pogoanele, femeia a adus 
Pe lume o fetiță.

I
I
I

— Să vă trăiască !. le-au urat 
părinților fetiței șoferul autobu
zului și ceilalți călători, la care 
s-a adăugat și urarea medicilor 
veniți s-o ia in grija lor.

„Linia Onedin" 
din... Poiana

I Codrului

I
I
I
I
I
I
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I
I
I

Prețul decăderii
O ticăloșie rămine o ticăloșie, n-ar avea 

nevoie de semnificații negative suplimen
tare pentru a fi repudiată. Totuși, apar une
ori în insectarul amoralului cazuri pe care 
le-am putea caracteriza ca ticăloșii „com
plexe", in care prin unul și același fapt se 
atentează Ia mai multe valori.

Furdui Maria a lucrat 25 de ani ca secre- 
tar-dactilografă la Spitalul nr. 9 din Bucu
rești. Fără să fi depus jurămîntul lui Hipo- 
crat, ea purta totuși un halat alb, stătea in 
preajma alinătorilor de suferințe, i se pe
rindase prin fața ochilor, într-un sfert de 
veac, o mulțime de drame. In concluzie, 
omeniei de care trebuie să dăm dovadă 
fiecare, era de bănuit că specificul locului 
in care lucra i-a adăugat și un plus de no
blețe de caracter ; era de presupus că, fie 
și ca secretar-dactilografă. F. M. și-a adus 
o contribuție, oricît de mică, oricit de in
directă, la inestimabila operă de recuperare 
a bolnavilor.

Intr-o zi însă, Furdui Maria a comis cu 
seninătate o faptă care discreditează grav 
toată viața ei profesională. A telefonat unei 
cunoștințe, care era și soția unui fost pa
cient, turnindu-1 în urechi zvonul, de ea 
fabricat, al unui pericol imaginar. Concret, 
a mințit că s-a creat o comisie care răs
colește dosarele mai vechi ale bolnavilor, 
pentru... a li se retrage permisul de circu
lație. Scopul telefonului și al minciunii : 
ea, Furdui Maria, ar putea „aranja" situa
ția. Pretindea 3 000 de lei ca să sustragă 
dosarul.

Va să zică — mita era mită, faptă abjectă

in sine. Pe care o dubla și cu sustragerea 
unor acte oficiale. în plus, subscria la ideea 
atit de nocivă că, dînd bani, se poate aranja 
orice. Totodată, invented imaginara comi
sie, lansa pe piața zvonurilor o minciună 
neliniștitoare.

Cel mai grav e însă faptul că ea dădea 
în cap cu un baros omului pentru a cărui 
recuperare oamenii spitalului la care lucra 
depuseseră susținute eforturi. Bărbatul su
ferise de o stare depresivă anxioasă. Era 
vindecat. Inventînd imaginarul pericol, după 
cițiva ani in care omul trăise și muncise 
liniștit și senin, îl împingea din nou și grav 
în beznele deprimării.

Din fericire, fostul bolnav s-a comportat 
normal ; a sesizat autoritățile. Cu acest 
prilej s-a descoperit și mobilul ticăloșiei 
complexe. Maria Furdui se lansase într-un 
împrumut ambițios, nu din necesitate, ei 
din lux. Voia să se întindă mai mult decit 
îi era plapuma. Și cum n-avea cu ce iși 
rotunji suma, a acceptat s-o completeze cu 
prețul decăderii.

Hoțul de pdgubaș
Procesul șoferului Ioniță Niculae a fost 

presărat de ciudățenii. Era inculpat de fur
tul si omorîrea a două oi. Reclamant — cio
banul Ionită Ion (simplă coincidentă de 
nume). Șoferul își avea vina lui însă, după 
cum a reieșit la judecată, proporțiile, și 
semnificația faptei nu justificau nici seve
ritatea rechizitoriului, nici dubla incrimi
nare.

Care sînt ciudățeniile ?

Ciobanul e un cioban cu domiciliul în... 
București. La bloc. Stîna lui e o stînă fără 
sălaș. Consiliul populai' al comunei Cernica, 
unde s-a comis fapta, a comunicat scris că 
„numitul Ionită zis Căruță Verde (?) nu a 
avut pășune repartizată in cadrul comunei 
noastre". Cum o turmă de oi nu prea poate 
fi păscută pe scara blocului sau in balcon, 
se pune întrebarea : unde iși păștea „Că
ruță Verde" mioarele ?

Răspunde cooperativa agricolă, tot dih 
Cernioa : primăvara pe tarlalele cu griu și 
porumb abia răsărit ale cooperativei. Pro- 
vocind numeroase stricăciuni. Aducind la 
exasperare pe gospodarii pămîntului ob
ștesc.
în aceste circumstanțe s-au produs „furtul" 

și distrugerea celor două oi. Inculpatul a 
făcut parte dintr-o poteră a păgubașilor 
— el la volan, incă doi șoferi și brigadierul 
Aîecu Ștefan — care au încercat să alunge 
turma din lan și, conform obiceiului, să 
ducă un animal sau două la oborul comu
nei, să se plătească gloabă. Baciul și aju
toarele au sărit cu ciomege și cuțite. In 
ciuda încleștării, șoferul apărător al cultu
rilor de pe tarlaua obștii a călcat cu ca
mionul două oi, ducînd victimele la sediu, 
în chip de „corp delict".

Poate că inculpatul Ioniță Niculae, indîr- 
jit pe comportarea perseverent arbitrară 
a ciobanului din București, a procedat prea 
pătimaș. Asta nu trebuia să îndemne și la 
instrumentarea, tot cu patimă, și a recla- 
mației față de un om care, împreună cu 
alții, s-au ridicat, fie și cu exces de îndîr- 
jire, în apărarea unui bun obștesc. Severi
tatea exagerată a mai fost temperată în fi
nalul procesului, șoferul Ioniță fiind achitat 
de acuzația de furt și amendat numai pen
tru distrugere.

Să încurajăm creșterea oilor, dar să în
curajăm și „creșterea" dreptății.

Mutații
________ ■ ________

Lumea se schimbă, morala înaintează ; nu 
rămin nemodificați nici indivizii ce «e mai 
complac în decădere ; ca gunoaiele și hir- 
tiile în urma trenului accelerat, sint atrași 
și ei in vîrtejul schimbărilor, chiar dacă 
iși păstrează năravurile.

Berariu Dumitru din comuna Voluntari 
este „un fel" de hot de găini... modern. 
După specificul breslei lui. s-a furișat 
noaptea la coteț, cu sacul pregătit, a tras 
cu urechea, a așteptat să se liniștească du
lăii... Dar fapta, veche prin nărav, are par
ticularități, cum spuneam, moderne, inte
resant de notat.

Ih primul rind găinarul nu mai venea să 
fure găini, ci nutrii. In al doilea rînd. reci
divist și fără ocupație fiind, s-a deplasat 
la locul faptei cu „Wartburg"-ul personal. 
Țăranul păgubaș, modernizat și el, n-a mai 
ieșit în ușă să strige „care ești acolo, bă 
ci a urmărit mai atent... sistemul de sem
nalizare electric ! După ce îi mai dispăru
seră 7 nutrii, pusese să i se instaleze la 
cotețe senzori-capcană. Văzînd că sistemul 
de alarmă se declanșează, n-a răcnit „hoții", 
ci a dat două telefoane, chemîndu-și doi 
consăteni în ajutor. Aceștia au ajuns re
pede la fața locului, pentru că Si ei au 
venit cu mașinile lor.

Cam așa arată un atac nocturn la cotețe 
dintr-o comună subordonată Capitalei, la

condițiile deceniului 8. Esența răminîndu-i 
neschimbată, la fpl de reprobabilă.

Cam așa «trată și modalitatea de reacție 
a cetățenilor, semnificativă pentru mutațiile 
condițiilor de viată...

Din caietul 
grefierului

— Nu e adevărat că inculpata l-a bătut 
pe soțul ei cu aspiratorul. In realitate, par
tea vătămată, adică soțul, a călcat-o pe pi
cior, iar inculpata a ridicat prelungitorul 
aspiratorului doar ca să se apere ; din virful 
prelungitorului s-a desprins peria, peria a 
căzut pe Umărul bărbatului, iar cînd acesta 
a întors capul să privească, s-a zgiriat in 
peria care stătea pe umăr. Așa a început 
a-i curge singe din nas.

(Declarație făcută la procesul nr. 
620/79, de la Judecătoria sectorului 3)

— Soția pîritului e de vină că se despart. 
Nu gătea.

— De unde știți dumneavoastră, martor ?
— Pentru că piritul mergea mai des la 

restaurant decît acasă.
— Și asta de unde știți ?
— Păi, mergeam împreună.

(Comunicată de tovarășul judecător 
Ștefan Apăteanu, de la Tribunalul ju
dețean Botoșani)

Serqlu ANDON
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Știați că faimoasa „Linte One
din''. cunoscută din serialul de 
pe micul ecran, trece de o'filmă 
bucată de vreme si prin Poțf'J, 
Codrului din județul Satu Mă. e? 
Bineînțeles, nu este vorba de o 
nouă linie maritimă, ci de o li
nie de... sticlă, dar care are o 
strinsă legătură cu celebra co
rabie cu pînze a lui Onedin. In 
ultimul timp, la întreprinderea 
de sticlărie „Victoria Muncii" 
din Poiana Codrului se realizea
ză un foarte frumos set de arti
cole pentru export — între care 
o cană de bere si un serviciu de 
vin — pe care se află gravată 
corabia lui Onedin. Intrucit a- 
ceste articole se bucură de mare 
succes pe piața externă, sintem 
asigurați că „linia de sticlă One
din" are „vînt la pupa".

Piatra din praștie
Acceleratul de pe ruta Timi

șoara — București începuse .să-și 
încetinească mersul, spre a opri 
in gara Craiova. Un călător ie
șise pe coridor și privea pe 
geam. Deodată, o izbitură pu
ternică a spart geamul în ■ țăn
dări și omul a fost lovit de o 
piatră. Puțin a lipsit ca ciobu
rile să nu-i atingă ochii...

Relatindu-ne întâmplarea, la 
care a fost martor ocular, stu
dentul Emanoil Duțescu adaugă: 
„Imediat ne-am uitat cu toții in 
direcția de unde venise piatra și 
am zărit un grup de copii. Unul 
din ei se jucase cu praștia...".

Cazul readuce în atenție și pe
ricolul pe care-l prezintă, deo
potrivă, aruncarea de către călă
tori, pe geamul trenului, a tot 
felul de sticle, borcane, cutii... 
Odată, dintr-o asemenea arun
cătură, un om aflat lingă o linie 
ferată și-a pierdut lumina ochi
lor pentru toată viața.

Gindac 
și... narcisele

Degeaba li ziceau ai lui. de
geaba căutau oamenii să-l aducă 
pe calea cea bună, adică să în
ceapă și el, Vasile Gindac. om 
la 39 de ani, din orașul Săcele, 
să se apuce de o treabă serioasă. 
In sfirșit, deunăzi s-a hotărit să 
facă și el ceva. S-a dus la Ora
dea, de unde a cumpărat 7 000 
fire de narcise de grădină. A 
doua zi a venit cu ele la Brașov, 
unde a început să le vîndă de 
6 ori mai scump decît le luase. 
Printre cumpărători s-a nimerit 
și un lucrător de miliție, cam 
curios din fire, care i-a cerut lui 
Gindac niște explicații. După 
care Gindac a aflat că negoțul 
lui nu e decît speculă sadea, fapt 
pentru care i s-a confiscat mar
fa. Si astfel, narcisele au ajuns 
într-un magazin de stat, iar 
Gindac s-a îndreptat spre >casăt 
pentru a se apuca într-aAe ~A' 
de o treabă serioasă. .

De 40 de anî
De patru decenii. Eroul Mun

cii Socialiste Nicu Gheorgliiță 
Macovei, de la Șantierul naval 
din Galați, se află fără întreru
pere in preajma navelor. Piuă 
să ajungă șeful atelierului de 
montaj-corp al secției întâi, el 
a fost, pe rind, ucenic, nituitor, 
meșter. Dar mai. presus de toate, 
în cei 40 de ani. el a fost mar
tor și părtaș direct la transfor
marea șantierului dintr-o unita
te modestă, care repara ambar
cațiuni pescărești, intr-una din 
marile citadele ale industriei 
noastre, unde se construiesc. în
tre altele, mineraliere de 55 000 
tdw și platforme de foraj mă- 
■rin. La urările de ■ sănătate și 
viață lungă pe care i le-au 
adresat cei din jur, le adăugăm 
acum și pe ale noastre.
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| Un „cimitir"
• al neglijenței
I La marginea municipiului Su- | 

ceava, pe malul apei, au fost

I parcate și abandonate mai multe ■
autovehicule, aflate acum într-o 
stare jalnică, prin „bunăvoința" 1 

I amatorilor de parbrizuri. faruri,
cauciucuri. Numai numerele de I 
înmatriculare n-au prezentat in- I 

I teres pentru cei porniți să le
dezmembreze si au rămas tot la I 
locul lor : 31—B—8688, 31—B— I 
2401 și 31—OT—2516

I Anunțăm și pe această cale I 
întreprinderile de care aparțin | 
cele trei autovehicule, precum

I că respectivele nu se află în re- ■ 
parații capitale, pentru că nu au | 
fost primite la întreprinderea de •

I specialitate. Și nu au fost pri
mite, pentru că veniseră cu 
atâtea defecțiuni, incit, practic, | 
erau ireparabile. Nu știm cum

I rămine cu iresponsabilitatea ce- | 
lor care le au in evidentă. Seu- I 
zațl, neglijență !

I 
L_

Rubricâ realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii^j
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului angolez, al M.P.L.A. — Partidul Muncii, al Guver

nului Republicii Populare Angola și al meu personal, am onoarea și plă
cerea să vă exprim felicitările noastre cu ocazia realegerii dumneavoastră 
de către Marea Adunare Națională, la 28 martie a.c., ca președinte al Re
publicii Socialiste România.

Sintem siguri că sub orientarea clarvăzătoare a Excelenței Voastre, po
porul, partidul și guvernul român vor continua ferm drumul spre progres.

Realegerea dumneavoastră constituie, de asemenea, o victorie a tuturor 
popoarelor iubitoare de pace și libertate, a celor care luptă împotriva impe
rialismului, colonialismului și neocolonialismului, rasismului și oricăror 
forme de exploatare a omului de către om.

Vă rog să primiți, tovarășe președinte, împreună cu urările noastre, ex
presia celei mai înalte și frățești considerații.

Lupta continuă ! .
Victoria este sigură I

JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

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

în atmosfera de puternică anga
jare creatoare cu care uteciștii, în
tregul tineret se pregătesc să întîm- 
pine forumul tinerei generații — 
Congresul al XI-lea al U.T.C., Con
ferința a XII-a a U.A.S.C.R. si cea 
de-a IV-a Conferință a Organizației 
Pionierilor — au continuat să se des
fășoare conferințele de dare de sea
mă și alegeri ale organizațiilor jude
țene ale U.T.C.

Participant» la lucrările conferin
țelor ce au avut loc în județele Alba, 
Constanța. Dîmbovița, Dolj, Ilfov, 
Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu și 
Teleorman au dat glas dragostei și 
rec«4ioștinței fierbinți pe care le nu- 
tr<£.. toți tinerii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, față 
de strălucita și neobosita activitate 
revoluționară pe care o desfășoară 
în fruntea partidului și statului nos
tru tovarășul Nicolae Ceaușescu, cti
torul României moderne, libere si su
verane, patriot înflăcărat, internațio
nalist consecvent, de numele și fapta 
căruia se leagă perioada cea mai bo
gată în împliniri și izbinzi din în
treaga istorie a patriei.

Analizind cu exigență și responsa
bilitate comunistă întreaga activitate 
desfășurată de organizațiile U.T.C., 
sub conducerea și îndrumarea orga
nelor de partid, participant» la lu
crările conferințelor au adoptat hotă- 
rîri menite să asigure ridicarea pe o 
treaptă nouă, superioară a activității 
organelor și organizațiilor U.T.C. în 
vederea înfăptuirii hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, a
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Campionate 
FOTBAL

Derbiul etapei de azi: Universitatea 
Craiova - F.C. Baia Mare

Astăzi se vor desfășura întîlnirile 
celei de-a 28-a etape a campionatu
lui diviziei A la fotbal. Iată progra
mul meciurilor : A.S.A. Tg. Mureș — 
Jiul ; Politehnica Timișoara — Glo
ria ; Sportul Studențesc — Olimpia 
(stadionul Republicii) ; Universita
tea Cluj-Napoca — F.C. Olt ; S.C. 
Bacău — Steaua ; Chimia Rm. Vîlcea 
— C.S. Tirgoviște ; F.C. Argeș — 
F.C.M. Galați ; Politehnica Iași — 
Dinamo ; Universitatea Craiova — 
F.C. Baia Mare (partidă televizată).

Jocul de la Craiova va începe la 
15,30, iar cel de la Bacău la ora 16.00. 
Celelalte partide sînt programate de 
la ora 17,30. Stațiile noastre de 
radio vor transmite pe programul 1 
cu începere din jurul orei 17,00, as
pecte de la toate întîlnirile.

BASCHET
Ieri și azi la Floreasca i 

Steaua — Dinamo
în Sala Floreasca din Capitală, în- 

tr-unul din tradiționalele derbiuri ale 
campionatului național masculin de 
baschet, echipa Steaua a întrecut cu 
84—75 (51—38) formația Dinamo. 
Principalii realizatori ai echipei în
vingătoare au fost Cernat și Ermu- 
rache, ambii cu 21 puncte marcate. 
De la dinamovlștl s-au remarcat

r ■ ■■■■■■■■■ ■■
„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI"

(Urmare din pag. I)
partid, a membrilor birourilor consi
liilor populare și a directorilor direc
țiilor de specialitate, a conduce
rilor instituțiilor, secțiilor și servi
ciilor importante și de larg interes 
cetățenesc din raza lor teritorială. 
Este bine, astfel, ca odată cu anun
țarea publică a adunării să se pre
cizeze și participarea nominală a fac
torilor de răspundere locali.

Fără indoială, prezența acestora la 
„Tribunele democrației" trebuie să 
aibă la bază cunoașterea de către 
consiliile F.D.U.S. a principalelor pro
bleme care ii preocupă pe cetățenii 
din localitatea respectivă, spre a se 
asigura ca participarea cadrelor de 
conducere să fie cit mai aproape de 
cerințele probabile ale asistenței. In 
același scop, este necesar ca. in pre
alabil, să fie analizată și problemati
ca rezultată din sesizări, audiente, 
scrisori, cit si alte date si propuneri 
venite din partea deputatilor. a mem
brilor organizațiilor componente ale 
F.D.U.S. Aceasta cu atit mai mult cu 
cit „Tribunele democrației" trebuie 
folosite tot mai activ și pentru a se 
da răspunsuri competente probleme
lor ridicate cu frecventă mai accen
tuată in scrisorile și audientele adre
sate organelor de partid și de stat.

Este evident că cetățenii sînt invi
tați să participe în număr cit mai 
mare : nu poate fi vorba de nici un 
fel de limitări. Pot — și au datoria — 
să participe toți cetățenii, indiferent 
de virstă, loc de muncă, preocupări, 
sex, naționalitate — practic acei lo
cuitori din teritoriul respectiv dor
nici să ridice, să dezbată și să pri
mească precizări asupra diferitelor 
aspecte politico-economice sau socia
le decurgînd din politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru. probleme de cunoaștere și apli
care a legalității socialiste, probleme 
de interes general, acute sau de prio
ritate in acel moment, probleme 
practice, concrete. în vederea sporirii 
contribuției lor la soluționarea aces
tora.

— Ce fel de întrebări sînt aștep
tate din partea cetățenilor care iau 
parte la „tribune" ?

— „Tribuna democrației" nu presu
pune nicidecum o tematică prestabi
lită ; problemele ce se iau în discu

orientărilor și indicațiilor date de se
cretarul general al partidului.

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

Din partea Biroului C.C. al U.T.C., 
lucrările conferințelor au fost condu
se de : Cristina Luca la Alba ; Mihai 
Hîrjău — Constanța ; Ioana Lăncră- 
jan — Dîmbovița ; Constantin Boști- 
nă — Dolj ; Nicu Ceaușescu — Ilfov ; 
Victor Năstăsescu — Maramureș ; 
Ion Sasu — Mureș ; Radu Enache — 
Sălaj ; Pantelimon Găvănescu — Si
biu și Dionisie Balint Ia Teleorman.

Ca primi secretari ai comitetelor 
județene ale U.T.C. au fost aleși: 
Teodor Creț la Alba ; Costică Poteră 
— Constanța ; Maria Fiștoc — Dîm
bovița ; Elena Cismaru — Dolj ; Sil
via Stoica — Ilfov ; Viorel Deghid — 
Maramureș ; Zinia Costea — Mureș ; 
Silvia Perneș — Sălaj ; loan Curta — 
Sibiu și Ion Cită la Teleorman.

în încheierea lucrărilor. într-o 
atmosferă de entuziasm tineresc, par- 
ticipanții la conferințele județene ale 
organizațiilor U.T.C. au adresat 
telegrame tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, în care 
se exprimă hotărîrea întregului tine
ret de a se afla întotdeauna, alături 
de comuniști, în primele rînduri ale 
luptei și muncii revoluționare ale 
poporului, pentru înfăptuirea exem
plară a mărețelor obiective înscrise 
în Programul de edificare a socialis
mului și comunismului în România.

naționale
Uglai (16) și Mihuță (13). în clasa
ment conduce Steaua (85 puncte), ur
mată de Dinamo (84 p.). Cele două 
echipe se intîlnesc astăzi în joc re
vanșă de la ora 11. tot în sala Flo
reasca.

CANOTAJ 
ACADEMIC 

La Timișoara, pe canalul Bega
Campionatele naționale de canotaj 

academic, probe de fond, au continuat 
sîmbătă la Timișoara, pe canalul 
Bega, cu întrecerile feminine. în pro
ba de schif simplu campioana mon
dială Sanda Toma (lotul olimpic) a 
cîștigat detașat în fața Doinei Ni- 
chiteanu. Iată ciștigătoarele celorlal
te probe : dublu cu visle — Olga Ho- 
meghi, Valeria Roșea ; 'dublu cu rame 
— Elena Oprea, Florica Dospinescu ; 
schif 8 plus 1 — echipajul lotului 
olimpic.

HOCHEI;
Pe patinoarul „23 August** 

din Capitalâ
Aseară, la patinoarul „23 August" 

din Capitală, în campionatul națio
nal de hochei pe gheață, echipa 
Steaua a învins cu scorul de 3—2 
(1—0, 0—2, 2—0) formația Sport 
Club Miercurea Ciuc. Astăzi, cele 
două echipe se întîlnesc din nou în- 
cepînd de la ora 17.

ție sînt cele pe care le ridică parti- 
cipantii. Fiecare este liber să supună 
atenției atît probleme care, potrivit 
părerii personale, se cer clarificate 
sau rezolvate, de la cele mai mici in 
aparentă, dar importante pentru des
fășurarea vieții de fiecare zi — vi- 
zind. de pildă, aprovizionarea, servi
ciile. gospodărirea, activitatea In do
meniul edilitar etc., etc. — cit si al
tele. privind semnificația unor ac
țiuni. măsuri, acte normative sau 
aspecte ale politicii interne si interna
ționale. Evantaiul problemelor este 
practic nelimitat, iar exprimarea e 
pe deplin liberă. Nimeni nu poate fi 
etichetat in nici un fel pentru o în
trebare ce ar putea părea unora 
nelalocul ei sau pentru o critică, chiar 
dacă nu ar fi pe deplin indreptățită.

Discuțiile se poartă în modul cel 
mai simplu, mai direct și mai deschis 
cu putință. „Tribunele democrației" 
desfășurindu-se fără prezidiu. Dialo
gul are loc. ca să spunem așa. de Ia 
om Ia om. între public și factorii de 
conducere. întrebările, propunerile 
se formulează succesiv și tot astfel 
se. dau răspunsurile, in limita com
petenței celor prezenți. La întrebări
le sau problemele ce nu-și pot găsi 
răspuns pe loc urmează a se răs
punde la viitoarea ședință. Absolut 
toate problemele trebuie să fie cla
rificate temeinic, pină la capăt, fie
care cetățean avind dreptul de a în
treba și de a primi un răspuns com
petent, operativ. în măsura în care 
unii participanți pot clarifica ei in- 
șiși unele probleme aduse în discu
ție de ceilalți, contribuția lor va fi 
bine venită. Desigur, este bine ca răs
punsurile să informeze pe cetățeni 
și asupra aspectelor generale legate 
de problema respectivă, să o situeze 
în contextul politicii partidului, spre 
a se evita o „fărimitare" practicistă, 
măruntă — fără însă a se cădea în 
extrema opusă. în teoretizări și ge
neralități. Cetățenii din zonele cu 
naționalități conlocuitoare au firește 
deplina libertate de a se exprima in 
limba maternă.

— Pe lingă experiențele bune acu
mulate in scurtul răstimp de cind 
ființează „Tribunele democrației", 
s-au constatat și unele tendințe 
eronate in desfășurarea lor. In ce 
au constat ele — dacă au existat —

Primire la primul ministru al guvernului tv
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit pe mare- 
Îal al Uniunii Sovietice. V. G. Kuii- 
:ov, comandant-șef al Forțelor Ar

mate Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Cronica zilei
Sîmbătă, tovarășa Suzana Gâdea. 

președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, a avut o între
vedere cu Zygmunt Najdowski. mi
nistrul culturii și artei din R. P. Po
lonă.

în cadrul convorbirii au fost evi
dențiate relațiile de prietenie și co
laborare existente între România și 
Polonia, fiind subliniat rolul însem
nat al schimburilor cultural-artistice 
în mai buna cunoaștere si apropiere 
între popoarele celor două țări.

La întrevedere a participat Jerzy 
Kusiak, ambasadorul Poloniei la 
București.

★
Sîmbătă au început în Capitală lu

crările celui de-al VI-lea Colocviu 
național de geografia populației și 
așezărilor din Republica Socialistă 
România, organizat de Societatea de 
științe geografice în colaborare cu 
Comisia națională de demografie și 
universitățile din București si Iași.

★
La Institutul român pentru relații

le culturale cu străinătatea s-a des

Încheierea primei sesiuni a cursurilor 
de perfecționare a profesorilor 

de științe sociale și istorie
La București, Brașov, Cluj-Napoca, 

Craiova, Galați, Iași și Timișoara, 
s-a încheiat sîmbătă prima sesiune 
a cursurilor de perfecționare a pro
fesorilor de științe sociale și istorie 
din învățămîntul gimnazial și liceal, 
organizată de Academia „Ștefan 
Gheorghiu", în colaborare cu Minis
terul Educației și Invățămîntului.

Programul a cuprins expuneri, 
simpozioane, informări, dezbateri pe 
probleme actuale ale politicii parti
dului și statului nostru în lumina 
documentelor Congresului al XII-lea 
al partidului, privind confruntările 
de idei în domeniul științelor sociale, 
pe teme de istorie a patriei și uni
versale, precum și pe problem^ ale 
modernizării metodologiei și cerce
tării predării acestor discipline.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în orașul Heidenheim se desfă

șoară întrecerile „Cupei Europei" la 
spadă pe echipe. In preliminarii, 
echipă Steaua București a învins cu 
14—2 formația din Innsbruck (Aus
tria), cu 14—2 echipa orașului Bel
grad și cu 11—5 echipa din Buda
pesta. în sferturile de finală, Steaua 
a întrecut cu 8—6 pe Lyon, califi- 
cîndu-se în semifinale.
• în orașul Tarbes s-a disputat

intilnirea internațională amicală de 
baschet dintre selecționatele femini
ne ale Franței și României. Baschet
balistele românce au obținut victoria 
cu scorul de 72—64 (34—30), avind
cele mai bune jucătoare în Ileana 
Chiraleu (14) și Maria Roșianu (12). 
Din echipa franceză s-a remarcat 
Catherine Malfois (22).
• Campionatele europene de tenis 

de masă au continuat la Berna cu 
desfășurarea partidelor probelor indi
viduale. La feminin în turul doi 
Maria Alexandru (România) a învin
s-o cu 21—10, 21—10, 21—9 pe Da- 
nileviciute (U.R.S.S.), iar Eva Fe- 
renezi (România) a eliminat-o cu 
21—12, 21—10, 21—13 pe cunoscuta 
jucătoare vest-germană Hendriksen. 
In proba de dublu masculin, pere
chea suedeză Bengtsson, Carlsson a 
ciștigat cu 3—1 în fața lui Bohm, 
Doboși (România).

• Turneul internațional de șah de 
la Londra, la care participă 14 mari 
maeștri și maestri internaționali din 
nouă țări, a continuat cu desfășurarea 
partidelor din runda a doua. Marele 
maestru român Florin Gheorghiu a 
remizat cu iugoslavul Liubojevici.

și ce sarcini revin consiliilor terito
riale ale F.D.U.S. pentru ca acestea 
să nu se mai repete ?

— Desigur, este o experiență nouă 
atîț pentru consiliile F.D.U.S.. cit și 
pentru cetățeni. Și. ca orice lucru 
nou, în inițierea acestor acțiuni nu 
am fost lipsiți de unele greșeli, pro
venite tocmai dintr-o înțelegere ne- 
satistacătoare a rolului ce revine 
„Tribunelor democrației" în viața 
politică a țării, a noului pe care ele 
îl reprezintă. Principalele neajunsuri 
se referă la tendința unora din con
siliile F.D.U.S. de a organiza, con
form experienței și tradițiilor lor. un 
șir de consfătuiri tematice, dealtfel 
foarte utile — pe probleme de pro
ducție. comerț, servire — pe care 
le-au numit. în mod evident eronat, 
„Tribuna democrației". Prin specifi
cul acestor consfătuiri, ținute la ni
vel teritorial sau in întreprinderi, 
participarea cetățenilor a fost res- 
trinsă, iar dialogul — caracteristica 
de bază a „Tribunei democrației" — 
a fost practic absent, fiind înlocuit 
prin tot felul de expuneri si confe
rințe.

Organizarea de consfătuiri, de 
acțiuni cu caracter profesional 
etc. constituie și în viitor o obligație 
pentru consiliile F.D.U.S. „Tribuna 
democrației" se înscrie, alături de 
acestea, ca o adevărată școală de for
mare democratică, revoluționară a 
maselor și — așa cum o arată însăși 
denumirea — trebuie să se afirme 
mereu mai puternic drept un instru
ment activ, eficient de adîncire a de
mocrației in societatea noastră.

— Și acum, o ultimă întrebare: 
cum se asigură finalitatea, care este 
modalitatea de urmărire a conclu
ziilor rezultate din discuții ?

— Evidenta inițiativelor, probleme
lor ridicate, a modului cum s-a răs
puns fiecăreia este asigurată prin 
înregistrarea concluziilor practice de 
către un reprezentant al consiliului 
teritorial al F.D.U.S. Conform atri
buțiilor ce revin consiliilor F.D.U.S., 
toate aspectele rezultate din discuții 
sînt transmise imediat factorilor de 
decizie implicați ; consiliile F.D.U.S. 
sînt datoare să urmărească respecta
rea termenelor stabilite pentru solu
ționarea unei probleme sau alteia de 
către foruri locale sau de către orga

A fost prezent general-maior Con
stantin Olteanu, ministrul apărării 
naționale.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

chis, sîmbătă. expoziția fotodocu- 
mentară „Trecut viu — monumente 
arhitectonice din Dortmund".

în alocuțiunile rostite la vernisaj 
a fost reliefată contribuția schimbu
rilor culturale la mai buna cunoaș
tere reciprocă, la promovarea păcii 
și prieteniei între popoare.

La vernisaj au asistat reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, ai altor instituții, un 
numeros public.

Au luat parte membri ai ambasa
dei R.F. Germania la București.

★
Simbătă s-a încheiat la Iași faza 

republicană a Concursului științific 
de biologie „Emil Racoviță", orga
nizat de Ministerul Educației și In- 
vățămîntului și Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist. Au 
participat peste 400 de elevi din toa
te județele țării, precum și din mu
nicipiul București, care au dovedit 
o bună pregătire, un ridicat nivel de 
Înțelegere și interpretare a fenome
nelor biologice.

(Agerpres)

Cu acest prilej, au fost dezbătute 
sarcinile ce revin cadrelor didactice 
care predau științele sociale în edu
carea patriotică și revoluționară a 
tineretului, în activitatea social- 
obștească și în direcția perfecțio
nării conținutului și metodicii pre
dării acestor discipline în învățămînt

La încheierea cursurilor, partici
pant» au adoptat telegrame adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care se angajează să desfășoare, în 
continuare, o intensă activitate pen
tru a-și aduce întreaga contribuție 
la perfecționarea neîntreruptă a 
școlii românești, la îndeplinirea sar
cinilor stabilite de primul Congres 
al educației și învățămîntului.

în clasament conduce Korcinoi cu 
2 puncte urmat de Fl. Gheorghiu, 
Sosonko, Speelman și Timman cu 
cite 1,5 puncte.

• în sferturile de finală ale tur
neului internațional feminin de tenis 
de la Hilton Head Island (Carolina 
de sud) au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Tracy Austin — 
Yvonne Vermaak 6—1, 6—1 ; Regina 
Marsikova — Evonne Goolagong
5— 7, 7—6, 6—4 ; Hana Mandlikova —
Kathy Jordan 3—6, 6—3, 6—1 ;
Ivanna Madruga — Virginia Ruzici
6— 4, 1-6, 7—5.
• La Forssa (Finlanda), meciuri 

în turneul feminin de calificare pen
tru campionatul european de baschet: 
Belgia — Suedia 75—70, Scoția — 
Irlanda 75—64. In clasament conduce 
Finlanda cu 6 puncte, urmată de 
Belgia — 6 puncte, Suedia — 4 
puncte etc.
• Campionatele de natație ale 

S.U.A. au continuat în orașul texan 
Austin. în proba de 200 m liber, a- 
mericanul Rowdy Gaines a fost cro
nometrat cu timpul de 1’49” 16/100 
(nou record al lumii). Un record 
mondial a stabilit și suedezul Par 
Arvidsson: 100 m fluture în 54” 15/100. 
Proba feminină de 100 m fluture a 
revenit americancei Mary Meagher 
cu 59” 26/100, -de asemenea nou re
cord al lumii.

• Cursa ciclistă internațională 
„Turul mediteranean", ce se desfă
șoară pe țărmul sudic al Turciei, a 
continuat cu etapa Anamur—Alanya 
(136 km), cîștigată de Mathias Vierke 
(R.D.G.), în 3h37’23”.

ne superioare, centrale. Din aprecie
rea frecventei unor sesizări sau pro
puneri vor rezulta, fără îndoială, și 
măsuri cu caracter mai general, de 
larg interes cetățenesc. Este o înda
torire esențială de a se da curs ime
diat propunerilor și ideilor valoroase 
legate de participarea maselor la în
deplinirea obiectivelor stabilite.

Scrisoare către autorul unei scrisori
(Urmare din pag. I)

Să vedem însă ce s-a întimplat. Nu 
de mult, cooperativa agricolă din 
Teasc s-a contopit cu cea învecinată 
(măsură în care primarul Ioța 
n-are nici un amestec). Ca urmare, 
au fost contopite și brigăzile. Patru 
brigadieri, printre care și dumneata, 
au rămas... fără brigadă. Consiliul de 
conducere al C.A.P. a hotărît să fiți 
trecuți în alte posturi. Dumneata ai 
fost numită șefă de echipă si. tot
odată. ajutor al unui șef de brigadă 
zootehnică. Ținînd seama de dorința 
dumitale, consiliul de conducere ți-a 
promis că vei reveni pe postul de 
brigadier, imediat ce se va ivi posi
bilitatea înființării unei noi brigăzi. 
- Oare a fost vorba de o nedrepta
te ? Poate că înainte de a fi pus mina 
pe condei să ne scrii și să te plîngi 
că ai fost ..năpăstuită", ar fi fost mai 
util de analizat ce a călăuzit condu
cerea cooperativei în alegerea făcu
tă. Pentru că iată ce spun registrele 
cooperativei : în 1977. în grădină, c£-i 
drept ai obținut cu 2,5 tone mai 
multe fructe, dar la vie ai dat o 
producție de 135 de tone în loc de 
160, iar la tutun numai 38,5 tone în 
loc de 338 cîte erau în plan — a- 
proape a zecea parte. In anul urmă
tor. 1978, brigada dumitale a obținut 
numai 41 de tone în loc de 174 la vie. 
20 de tone in loc de 362 tone la tutun 
și 10 tone în loc de 24 la pomi. Iar 
rezultatele anului 1979 au fost si mai 
slabe. Este atunci chiar așa de greu 
de înțeles că la comasarea brigăzilor 
a fost desemnat un alt șef de bri
gadă ?

Cind oamenii au aflat ce ai scris 
în scrisorile pe care le-ai trimis la 
Craiova și la București nu și-au pu
tut ascunde mirarea. „Cum — spuneau 
ei — tovarășa Dica. pe drumuri 7“ Și 
ne-au relatat că ai casă frumoasă, 
că ai un lot personal de pe care obții

Programul 1
9.00 Tot Înainte !
9.25 Șoimii patriei
9.35 Film serial pentru copil

10.00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13.05 Album duminical
16.15 Șah.
15.30 Fotbal : Universitatea Craiova — 

F.C. Bala Mare — in divizia națio
nală A. (Transmisiune directă de 
la Craiova)

17.20 Film serial : „Linia maritimă One- 
dln“

18.10 Cutezători spre viitor
îs.oo Telejurnal
19.20 Antena „Cîntăril României" 

Spectacol prezentat de județul Ga
lați.

20.20 Film artistic : „Simon Templar 51... 
năseocitoril de ficțiune"

21.50 Telejurnal
Programul 2
9.00 Consultații pentru elevii cursuri

lor serale
10.00 La Ruse, Sofia Si Ttmovo — cu 

orchestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunli române

11.00 Baschet masculin : Steaua — Di
namo (derbiul campionatului na
țional). Transmisiune directă de 
la sala Floreasca

18.30 Din muzica popoarelor
13.00 Capcane vegetale
13.50 Teatru TV : „Țesătorii" de Ger

hardt Hauptmann
15.20 Bucureștiul ieri, azi, mîine
15.35 Vldeoteca muzicală
16.55 Reportaj „T"

ARAD • Sub genericul „Viitor 
în satele de munte" s-a desfășu
rat un colocviu la care au parti
cipat, alături de doctorul Radu 
Rey, autorul cărții „Viitor în 
Carpați", cadre cu munci de 
răspundere și specialiști de la 
Direcția județeană agricolă, 
U.J.C.A.P., Trustul județean hor
ticol, Direcția sanitară a jude
țului etc. • La sala „Forum" 
s-a deschis expoziția de grafică 
naivă din Franța cuprinzînd 50 
de lucrări semnate de 19 artiști 
francezi. (Mircea Dorgoșan).

ARGEȘ • O săptămînă cul- 
tural-educativă dedicată activi
tății din pomicultură s-a des
fășurat în comuna Bughea de 
Jos. în program au fost seri de 
întrebări și răspunsuri, de
monstrații practice în livezi. 
• Sub genericul „Azi casa este 
a noastră", la Casa de cultură 
a sindicatelor din Pitești, artiș
tii amatori de la întreprinderea 
de textile din localitate au pre
zentat un program dedicat frun
tașilor în producție. (Gh. 
Cîrstea).

REȘIȚA • Stațiunea Băile 
Herculane a găzduit, timp de 
trei zile, în cadrul tradiționa
lelor colocvii „Hercules", o am
plă dezbatere pe probleme ac
tuale ale limbii și literaturii ro
mâne. Au participat cadre uni
versitare și cercetători din 
București. Cluj-Napoca. Timi
șoara, Iași și alte centre. • La 
Oțelul Roșu — timp de trei zile, 
conducerile școlilor de pregăti
re a cadrelor din metalurgie 
pentru întreaga țară au dezbă
tut tema „Preocuparea cadrelor 
didactice și a conducerilor de 
școli pentru ridicarea nivelului 
de pregătire a elevilor, lichida
rea pe această bază a repeten- 
ției, pentru creșterea eficienței 
procesului instructiv-educativ". 
A urmat o sesiune de comuni
cări pe tema integrării învăță- 
mintului cu cercetarea și pro
ducția. (Nicolae Cătană).

CLUJ • Colectivul Teatrului 
Național din Cluj-Napoca a pre
zentat simbătă seara in premie
ră pe tară piesa „Labirintul" de 
Fernando Arrabal, in regia lui

vremea
Timpul probabil pentru 14, 15 și 16 

aprilie. In țară : Vremea va fi in ge
neral frumoasă și va continua să se în
călzească ușor. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea averse de ploaie izolate, mai 
frecvente în nordul tării și zona de

în concluzie, s-ar putea spune că 
„Tribuna democrației" — care tre
buie organizată cu toată seriozitatea 
și răspunderea — va asigura îmbo
gățirea permanentă a experienței ca
drelor de conducere prin legătura di
rectă cu cetățenii ; la rîndul lor. par
ticipants își vor îmbogăți orizontul 
de cunoaștere și înțelegere a proble

un cîștig bun și recolte bune (chiar 
mult mai bune decit realizezi la 
C.A.P.), că bărbatul dumitale. munci
tor la o întreprindere din Craiova. 
are o retribuție bună, că ti-ai cum
părat o mașină „Dacia-1300" (s-o fo
losești sănătoasă I) etc. etc. Și d-ta 
ne scrii că „ai rămas pe drumuri !?!“

Cum putea tovarășul Iota să te 
„scoată" din funcția de secretar al 
unei organizații de partid ? Astă- 
toamnă au fost aleși noii membri ai 
birourilor organizațiilor de bază. Pe 
una din listele de candidați figurai 
și dumneata, dar 40 de comuniști au 
tăiat numele dumitale... așa că n-ai 
mai fost aleasă. Nici alți tovarăși din 
cei propuși și înscriși pe listă n-au 
fost aleși. Oare și pe aceștia 
va fi avind „necaz" noul primar ? 
Cum ar fi putut oare să-i controleze 
tovarășul Stan Ioța cind au votat și 
cum putea să le comande pe cine să 
taie de pe listă ? Nu e oare mai pro
babil că rezultatele obținute la bri
gada dumitale. recoltele slabe pe care 
le-a dat în ultimii ani au cintărit 
serios in nerealegerea ca secretară ?

Cit despre acuzațiile pe care le 
aduci celorlalți oameni din comună, 
trebuie s-o spunem că și acestea 
s-au dovedit a fi vorbe riejudecate. 
Noul secretar al organizației de bază, 
Nicolae Vișan a fost într-adevăr șo
fer pe un autocamion al C.A.P. cînd 
acesta a luat foc. Numai că asta s-a 
întimplat cu... 16 ani în urmă. O co
misie de expertiză venită atunci de 
Ia Craiova a constatat că accidentul 
s-a datorat unor defecțiuni tehnice, 
de care nu era vinovat tovarășul Vi
șan. Dealtfel, comisia l-a scutit de 
plata pagubelor. Cealaltă mașină stă 
într-adevăr în fata magaziei, dar nu 
„distrusă" de Vișan. ci în bună stare, 
fiind „blocată" și la dispoziția Di
recției agricole județene. Și să mai 
știi, tovarășă Dica. Vișan... scrie și 
citește bine. Ne-a citit și nouă,

17.10 Festival pe platou
18.10 Prin muzee șl expoziții
18.35 Muzică populară
19.00 Telejurnal
10.20 Telerama
19.50 Ritm și melodie
20.20 Desene animate
20.45 Emisiune literară
21,15 Romanțe și melodii lirice
21.50 Telejurnal

LUNI 14 APRILIE 1980
Programul 1
16.00 Emisiune tn limba maghiară
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Cu răspundere și cu toate forțele 

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

19.35 Combustibil pentru totdeauna
20.30 Cadran mondial
20.50 Roman-folleton : „La răscruce de 

vlntuzi"
Episodul 2

21.40 Telejurnal
Programul 2 
16.00 Cîntec pentru tinerețea tării
16.30 Momente folclorice
16.50 Gala Galaction (film documentar- 

artistlc)
17.25 Recitalul interprețllor de muzică 

ușoară
Connie Stevens șl Neil Sedaka

18.25 De pretutindeni
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Cu răspundere șl cu toate forțele 

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

19.35 Mozaic (selecțiunl)
20.30 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
20.30 Studio liric ’80
21.40 Telejurnal

Mihai Manițiu. Scenografia a- 
parține lui Octavian Osman, iar 
muzica lui Mircea Octavian. In 
distribuție au evoluat cu succes 
actorii Marcel Iureș. Victor Ni
colae. Melania Ursu, Tudorel 
Filimon și Petre Băcioiu. (Ale
xandru Mureșan).

TULCEA • Sub genericul 
„Tinerețe, ani de aur", la Tul
cea se desfășoară un festival co
ral interjudețean. La această 
manifestare artistică, dedicată 
celui de-al XI-lea Congres al 
U.T.C., participă formații corale 
aje tineretului din județele Ar
geș, Botoșani, Brașov. Cluj, Mu
reș. Sălaj, Sibiu. Timiș. Tulcea 
și municipiul București. (Neculai 
Amihulesei).

BISTRIȚA • în cadrul Festi
valului județean de teatru con
temporan care se desfășoară sub 
genericul „Eroi ai zilelor noas
tre". formația artiștilor amatori 
a căminului cultural din Tîr- 
lișua a prezentat în premieră 
piesa „Cocoșul cu două creste" 
de Gheorghe Vlad • La Casa de 
cultură a sindicatelor Bistrița, 
membrii studioului experimen
tal de teatru au pus în scenă 
piesa „Barajul la prima ve
dere" de Iosif Naghiu • împli
nirea a 25 de ani de la înfiin
țarea casei memoriale a renu
mitului foclorist Ioan Pop Re- 
teganul, precum și a 75 de ani 
de la moartea sa, au fost oma
giate în comuna Petru Rareș 
printr-o sesiune de comunicări 
științifice. (Gh. Crișan).

OLT • în cadrul celei de-a 
III-a ediții a festivalului națio
nal „Cîntarea României", consi
liul județean al sindicatelor și 
Biblioteca județeană au organi
zat „Luna cărții" în întreprin
deri și instituții. Pe lingă expo
ziții de carte social-politică, be
letristică și pentru tineret, în 
toate unitățile economice din 
județ, la punctele de informare 
și documentare, la cluburi și la 
casele de cultură au loc simpo
zioane, dezbateri, mese rotun
de și întîlniri cu scriitori, pe 
diferite teme de politică internă 
și externă. (Emilian Rouă).

munte. Minimele vor fi cuprinse Intre 
minus 2 și plus 8 grade, mai coborite 
In depresiuni, iar maximele între 10 și 
20 de grade. Ceață dimineața și seara. 
Frecvent, se va produce brumă în cea 
mal mare parte a tării, la începutul in
tervalului. In București : Vreme în ge
neral frumoasă și in încălzire. Cerul 
va fi variabil. Vînt moderat. Tempera
tura în creștere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între 6 și 8 grade, iar ma
ximele intre 12 șl 17 grade. Ceată dimi
neața.

melor actuale și de perspectivă ale 
dezvoltării în profil teritorial, ale în
tregii politici interne și externe a 
partidului si statului și. prin aceas
ta. va crește participarea conștientă 
a tuturor cetățenilor la înfăptuirea 
nenumăratelor sarcini pe care le ri
dică grandioasa operă de construcție 
socialistă în tara noastră.

curgător și inteligibil, dintr-o carte 
găsită la întimplare pe o masă la se
diul cooperativei !

Dacă ai aruncat cu noroi în Ioța, 
în Vișan și în alții (pe care nu-i mai 
înșir fiindcă nici dumitale nu ti-ar 
cădea bine și nu te-ar uita satul) ai 
făcut-o pentru că nu ai vrut să-ți 
vezi propriile lipsuri, încercînd să a- 
runci asupra altora răspunderea pen
tru ele. Pentru că oamenii te7au ju
decat pe drept, după fapte, ai socotit 
că îți vor răul și ai lovit în ei. în- 
fierbîntată de un necaz (pentru care 
n-aveai pricină) ai apucat-o pe dru
mul calomniei și neadevărului. Așa
dar. tovarășă Dica, n-ai ajuns „pe 
drumuri", in sensul obișnuit al ex
presiei — ci pe drumuri nere
comandabile, incorecte. Dar drumu
rile acestea nu duc departe, pentru 
că. la fel ca minciuna, cu care este 
soră geamănă, și calomnia are „pi
cioare scurte"...

...Rîndurile acestea sînt destinate 
și altor cititori, deoarece nu este uni
cul caz cînd primim scrisori în care 
faptele relatate nu respectă adevă
rul. autorii încercînd să învinovă
țească pe alții pentru propriile lip
suri. A adresa o scrisoare unor in
stituții. unor foruri de partid sau de 
stat înseamnă un act de răspundere 
socială. în rîndurile acestora nu tre
buie „să scape" nici un cuvînt fără 
temei — cu atît mai puțin nici o ten
tativă deliberată de dezinformare, de 
calomnie și minciună. Luptăm pen
tru o societate în care să se înstă- 
pinească în întregime principiile eti
cii. ale cinstei, o morală înaintată. 
Neadevărul, fie sub semnătură, fie 
strecurat anonim, nu are sorti de iz- 
bindă.

Și, nu trebuie uitat, societatea dis
pune și de arme — armele legii — 
împotriva practicilor celor care. în
cercînd să discrediteze pe alții, se 
autod is creditează...

DE PRETUTINDENI
• LASERUL Șl CAR

TOGRAFIA. In statd« UnÂte 
a fost experimentat cu succes 
un sistem de înregistrare carto
grafică, cu ajutorul laserului, a 
reliefului submarin în zonele de 
coastă de mică adîncime. Zone
le respective, survolate din eli
copter, sînt sondate cu ajutorul 
unui dispozitiv, care emite 400 
de fascicule laser pe secundă — 
reflectate mai întîi de suprafa
ța apei și după aceea de fun
dul mării. Diferența de timp 
dintre cele două momente de in
cidență a fasciculelor laser ser
vește la calcularea, cu o mara 
precizie, a adîncimii apei. Co- 
roborînd fiecare cifră astfel 
calculată cu poziția de zbor din 
momentul respectiv se obține o 
fidelă imagine cartografică a re
liefului submarin din zonele da 
litoral.

• FRIGIDER IN ZONA 
ÎNGHEȚULUI VEȘNIC.Ia 
regiunea Urengoi (U.R.S.S.). si
tuată dincolo de Cercul polar, în 
zona înghețului veșnic, se con
struiește o stațiune complexă 
pentru ...răcirea gazului metan. 
Spre deosebire de alte zone ale 
U.R.S.Ș., gazul extras aici tre
buie supus unui asemenea trata
ment înainte de a lua drumul 
conductelor subterane, spre dife
rite centre economice din țară. 
Stațiunea respectivă va răci 
anual circa 10 miliarde metri 
cubi de gaz. pînă la cîteva grade 
sub zero. Răcirea este necesară 
atît pentru creșterea capacității 
de transport a conductelor, cît si, 
mai ales, pentru a feri de dez
gheț stratul de pămînt ce le aco
peră și a le menține în felul 
acesta stabilitatea.

• „CIORCHINII- IGNI
FUGI. O companie finlandeză 
a fabricat un tip special 
de material, pe bază de fibre 
de sticlă, care se dovedește 
foarte eficient, atît în stingerea 
incendiilor provocate de petrol, 
cit și in curățirea apelor polua
te cu produse petrolifere. Aceas
ta substanță se fabrică din mici 
fragmente dispuse sub forma u- 
nor ciorchini care, împrăștiate 
în zona incendiată, au proprie
tatea de a împiedica pătrunde
rea aerului, contribuind astfel 
la stingerea focului. Atunci cînd 
sînt răspindite pe o porțiune de 
apă poluată cu petrol, fragmen
tele respective pot absorbi o 
cantitate de țiței de zece ori 
mai mare decît greutatea pro
prie. Produsul, ușor de stocat, 
de transportat și folosit, poate 
fi lesne dispersat de la bordul 
unui vapor sau al unui aparat 
de zbor.

• PUNE DIN... OREZ. 
Profesorul japonez D. Yamamo
to, de la Universitatea din Osa
ka. a elaborat o tehnologie de 
fabricare a pîinii din făină de 
orez. După părerea specialiștilor, 
noul produs are toate șansele de 
a fi larg solicitat in arhipela
gul nipon, unde populația, prin 
tradiție, se hrănește cu orez.

• RENUL DE HIMA
LAIA SUB PROTECȚIE. 
Guvernul nepalez a luat măsuri 
pentru salvarea de la dispariție 
a unui exemplar faunistic ex
trem de rar — renul mosc „ka- 
barghi". din Himalaia. Renumit 
pentru secreția cu largă utiliza
re în industria farmaceutică și 
a parfumeriei, „moscul de Hi
malaia" este vînat excesiv, în 
special de braconieri. Statul ne
palez a luat măsuri de creare 
a unor rezervații naturale în re
giunile muntoase unde trăiește 
acest animal, vinarea lui fiind 
limitată conform unei legislații 
speciale.

• LITERATURĂ IN 
LIMBA QUECHUA. In 
Peru a apărut, de curînd, sub 
îngrijirea Centrului de cercetări 
lingvistice al Universității San 
Marcos, prima antologie de li
teratură pentru copii in limba 
quechua — limba indienilor din 
această regiune a Americii La
tine. Antologia, intitulată „Po
vestiri și obiceiuri in Quechua", 
cuprinde 20 de lucrări literare 
— opere ale unor scriitori cu
noscut»

• BIBLIOTECA NE
VĂZĂTORILOR. Uniunea 
nevăzătorilor din Polonia a des
chis o bibliotecă centrală desti
nată nevăzătorilor. Aici sînt păs
trate peste 17 000 volume tipări
te in alfabetul special Braille. 
Fondul bibliotecii conține atit 
literatură de specialitate, cît și 
lucrări de beletristică. Nu lip
sesc nici magnetofoanele cu în
registrări de versuri.

• FĂRĂ BUSOLA IN 
ATLANTIC. Patru americani 
au început la 11 aprilie, la bor
dul unei ambarcațiuni cu pinze 
cu o lungime de 12 metri, o că
lătorie în cursul căreia inten
ționează să traverseze Atlanticul 
fără să recurgă la vreun instru
ment de navigație. Cei patru 
temerari — un profesor de geo
grafie. un chirurg pensionar, un 
constructor de nave și un ci
neast — au luat startul din lo
calitatea Atlantic City, avjnd ca 
destinație litoralul statului afri
can Senegal. El doresc ca în 
călătoria lor transatlantică să se 
ghideze exclusiv după Soare, 
stele și curent» marini, renun- 
țind nu numai la instrumente
le clasice ale navigatorilor, dar 
chiar și la posibilitatea realiză
rii de legături prin radio. To
tuși, pentru orice eventualitate, 
instrumentele necesare unei na
vigații normale au fost luate la 
bord intr-un sac sigilat. Totoda
tă, ca măsură de siguranță, la 
bord se află plasat un emițător 
special, datorită căruia poziția 
navei va putea fi reperată din 
șase în șase ore de aparatura 
unui satelit artificial pentru co
municații, fără însă ca naviga
torii să beneficieze de vreo in
formație. Prin condițiile dificile 
de navigație autoimpuse. partl- 
cipanții la expediție doresc să 
demonstreze că vechii marinari 
puteau traversa mările si ocea
nele bizuindu-se doar pe price
perea lor.



In interesul pregătirii temeinice, »»

constructive a reuniunii de la Madrid
• încheierea reuniunii de primăvară a Uniunii inter 

parlamentare
OSLO 12 (Agerpres). — în capitala 

Norvegiei s-au încheiat, sîmbătă, lu
crările reuniunii de primăvară a 
Uniunii interparlamentare, pe a cărei 
ordine de zi au fost înscrise proble
me de Importanță deosebită privind 
destinderea și dezarmarea, elaborarea 
strategiei celui de-al III-lea Deceniu 
al dezvoltării, decolonizarea și reali
zarea dreptului popoarelor la auto
determinare. acțiuni pe plan parla
mentar in vederea edificării securită
ții și dezvoltării cooperării europene 
și altele. Au luat parte delegații din 
peste 80 de țări. Delegația grupului 
interparlamentar român a fost con
dusă de tovarășul Stan Soare, pre
ședintele grupului.

Reprezentanții tării noastre au 
participat activ la lucrările reuniu
nii. prezentînd în intervențiile lor 
aprecierile și analiza tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind evoluția

vieții internaționale. în acest spirit, 
ei au subliniat necesitatea renunțării 
cu desăvîrșire la forță și la amenin
țarea cu forța în relațiile dintre state, 
a respectării riguroase a principiilor 
noi în relațiile internaționale, a an
gajării ferme a parlamentelor în 
eforturile menite să ducă la reluarea 
politicii de destindere și independen
tă, la promovarea cooperării și înțe
legerii între popoare.

Comisiile de specialitate ale reu
niunii au elaborat proiectele de rezo
luții care urmează să fie înaintate 
conferinței uniunii, din toamna a- 
cestui an — documentul referitor la 
destindere și dezarmare, cel referi
tor la al III-lea Deceniu al dezvol
tării, în problemele necesității lichi
dării colonialismului și neocolonialis- 
mului, precum și proiectul de rezo
luție privind aspectele juridice șl 
umanitare ale problemei refugiatilor.

• întrunirea reprezentanților grupurilor parlamentare 
din țările europene, S.U.A. și Canada

OSLO 12 (Agerpres). — La Oslo a 
avut loc o întrunire a reprezentan
ților grupurilor parlamentare din 
țările europene, Canada și S.U.A. 
care au procedat la schimb de vederi 
în legătură cu amplificarea acțiunilor 
de sprijinire pe plan parlamentar a 
procesului de edificare a securității 
și de dezvoltare a cooperării în Eu
ropa. în acest context, ținînd seama 
de actuala încordare din viața inter
națională, participant» au relevat im
portanța celei de-a IV-a confe
rințe parlamentare asupra proble
melor securității și cooperării in

Rezoluție 
a Consiliului 
de Securitate 

Condamnare a acțiunilor 
agresiv® ale regimului 

sud-african împotriva Zambiei
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a condamnat energic, în unanimitate, 
Republica Sud-Africană pentru inter
vențiile militare întreprinse împotri
va Zambiei. avertizînd că repetarea 
unor asemenea acte va determina 
consiliul să ia în considerare aplica
rea de sancțiuni împotriva R.S.A.

Rezoluția adoptată cere Republicii 
Sud-Africane să-și retragă imediat 
toate forțele militare din teritoriul 
zambian, să înceteze orice acțiuni de 
violare a spațiului aerian al Zambiei 
și să respecte pe viitor cu strictețe 
suveranitatea și integritatea terito
rială ale statului zambian.

Adoptarea rezoluției a fost prece
dată de denunțarea cu tărie de către 
vorbitori a acțiunilor agresive comi
se de regimul de la Pretoria.

Europa, care urmează să aibă loc 
luna viitoare, la Bruxelles, subliniind 
hotărirea grupurilor parlamentare 
din țările semnatare ale Actului 
final de la Helsinki de a determina 
guvernele statelor participante Ia 
reuniunea de la Madrid să acționeze 
cu înaltă răspundere pentru a se asi
gura dezbaterea realistă și construc
tivă a problemelor ce preocupă Po
poarele continentului.

Șeful delegației române a eviden
țiat necesitatea ca viitoarea confe
rință parlamentară europeană să 
aibă ca principal obiectiv crearea 
climatului favorabil pregătirii și în
cheierii cu rezultate concrete a reu
niunii de la Madrid, care să ducă la 
impulsionarea pe toate planurile a 
aplicării angajamentelor asumate 
prin Actul final, în mod deosebit în 
ceea ce privește trecerea la măsuri 
hotărîte în direcția dezangajării mi
litare și dezarmării în Europa. A fost 
relevată semnificația Apelului Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România adresat parlamen
telor și popoarelor țărilor participan
te la Conferința general-europeană 
de la Helsinki, care exprimă voința 
tuturor deputaților români, a între
gului popor, pentru crearea unui cli
mat de încredere și conlucrare pe 
plan european.

Un articol din ziarul „L’Umanitâ"
Pactul de la Varșovia. Ea inspiră 
marile dezbateri în cadrul organiza
țiilor internaționale — cum a fost 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată dezarmării, 
care a evidențiat, de asemenea, con
secințele economice ale cursei înar
mărilor, iar dezvoltarea raporturilor 
între națiuni și state a beneficiat, la 
rîndul ei, de importante contribuții 
din partea președintelui român. Po
ziția sa în politica internațională s-a 
inspirat întotdeauna din conceptul 
depășirii politicii de bloc, a orică
ror reziduuri ale acesteia, de natură 
practică și ideologică.

„Lui Nicolae Ceaușescu îi aparține, 
de asemenea, o concepție dintre cele 
mai novatoare privind noua ordine 
economică internațională — se sub
liniază în încheiere. Orientările și 
logica sa, în toți acești 15 ani, rămîn 
un exemplu de adevărată și uma
nistă politică internațională a unei 
națiuni".

ROMA 12 (Agerpres). — Ziarul 
„L’Umanîtă“, organ al Partidului 
Socialist Democratic Italian, publică 
un amplu articol, sub titlul „Solida
ritate și dialog internațional in po
litica umanistă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu", consacrat perso
nalității și vastei activități desfășu
rate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cei 15 ani de cînd se află în frun
tea Partidului Comunist Român. 
„Acești 15 ani au făcut ca Repu
blica Socialistă România să devină 
o mare protagonistă pe arena inter
națională".

Analizînd cronologia întîlnirilor și 
a contactelor la nivel înalt ale secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român rămîi impresionat — se 
relevă în articol. Opera sa, deosebit 
de activă, promovează orientări noi. 
Nu se poate să nu amintim luările 
sale de poziție în favoarea dezar
mării, a desființării concomitente a 
blocurilor militare — N.A.T.O. și

Criza de guvern din Belgia
BRUXELLES 12 (Agerprăs). — 

Regele Baudouin l-a însărcinat, sîm
bătă, pe Willy Claes (socialist fla
mand (cu o misiune de informare 
în urma demisiei pe care a prezen- 
tat-o joi guvernul belgian al premie
rului Wilfried Martens.

în cercuri politice belgiene, citate 
de agenția France Presse, se aprecia
ză că misiunea lui Willy Claes, mi
nistru al economiei în guvernul de- 
misionar, va fi dificilă, întrucît si
tuația politică belgiană pare a fi 
blocată prin pozițiile deosebite ale 
partidelor francofone și anumite 
partide flamande, in special social- 
creștinii, majoritari in Flandra.

Congresul Partidului Comunist din Martinica
FORT-DE-FRANCE 12 (Agerpres). 

— La 12 aprilie s-au deschis in lo
calitatea Lament in lucrările celui 
de-al VII-lea Congre>s al Partidului 
Comunist din Martinica. Congresul 
analizează activitatea desfășurată și 
urmează să stabilească orientările și 
sarcinile viitoare ale partidului, să 
aleagă organele sale de conducere.

Partidul Comunist Român este re
prezentat la acest congres de tova
rășul Cornel Onescu. membru al C.C. 
al P.C.R., care. în prima zi a lucră
rilor, a adresat delegați lor, tuturor 
comuniștilor și oamenilor muncii 
martinichezi, din partea C.C. al 
P.C.R., a secretarului general al par

tidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a comuniștilor și oameni
lor muncii din Republica Socialistă 
România, -un cald mesaj de prietenie 
și solidaritate. împreună cu urarea 
de succes deplin în desfășurarea lu
crărilor Congresului și în activitatea 
pentru traducerea în viață a hotărî- 
rilor ce vor fi adoptate, consacrate 
apărării intereselor fundamentale ale 
celor ce muncesc, ale poporului din 
Martinica, luptei pentru realizarea 
idealurilor libertății naționale și so
ciale, ale progresului și democrației, 
ale păcii și colaborării internațio
nale.

gBlGEItfniLE DE PRESA
- pe scurt

• ...
.........................

Manifestări consacrate României
HELSINKI 12 (Agerpres). — In 

cadrul manifestărilor consacrate 
împlinirii a 2050 de ani de la con
stituirea primului stat dac centra
lizat și independent, 
României la Helsinki, împreună cu 
Asociația " . ' ' ’
România, a organizat la Școala âe 
cadre „Sirola Opisto“ a Partidului 
Comunist Finlandez din Hammen- 
linna, expoziția foto-documentară 
„România azi“.

Ambasada

de prietenie Finlanda-

crearea primului stat dac centrali
zat și independent, la Ambasada 
Republicii Socialiste România din 
Stockholm a avut loc o seară cul
turală romăno-suedeză, dedicată 
evenimentului sărbătorit.

ÎN SPRIJINUL EFORTURILOR DE DEZVOLTARE. în capitala Re
publicii Peru au luat sfirșit lucrările primei reuniuni a miniștrilor de 
finanțe și președinților băncilor centrale din țările membre ale Sistemu
lui Economic Latino-American. Rezoluțiile adoptate preconizează spriji
nirea sporită a eforturilor țărilor mai puțin dezvoltate din regiune in 
direcția echilibrării balanțelor lor comerciale și de plăți.

REZULTATELE SCRUTINULUI

STOCKHOLM 12 (Agerpres). —
In cadrul manifestărilor consacrate 
împlinirii a 2 050 de ani de la

LUXEMBURG 12 (Agerpres). — 
In cadrul manifestărilor dedicate 
împlinirii a 2 050 de ani de la con
stituirea primului stat dac centra
lizat și independent, la Obercorn 
— important eentru muncitoresc 
din Luxemburg — a fost organizată 
o seară românească, avînd ca temă 
„Turismul și sănătatea in Româ
nia".

DIN CAMERUN, arată că șeful 
statului, Ahmadou Ahidjo, candidat 
unic din partea partidului Uniunea 
Națională Cameruneză, de guvemă- 
mint, a fost reales ca președinte 
al țării pentru un nou mandat pe 
cinci ani.

| DECLARAȚIA COMUNA IN-
DIANO-VIETNAMEZA. La înche- 

1 ierea vizitei oficiale efectuate în 
1 India de premierul guvernului

R. S. Vietnam, Fam Van Dong, a 
fost dată publicității o declarație 
comună indiano-vietnameză. După 

Icum informează agenția V.N.A., în 
cadrul convorbirilor pe care pre
mierul vietnamez le-a avut cu pri- 

I mul ministru al Indiei, Indira
Gandhi; părțile au constatat cu sa- 

I tisfacție că relațiile bilaterale s-au
consolidat și dezvoltat.

LOVITURA DE STAT ÎN LIBE
RIA. Un purtător de cuvînt al ar
matei liberiene a anunțat, într-un 
comunicat transmis de postul de 
radio Monrovia și reluat de agen
țiile France Presse, Reuter și 
United Press Internațional, că gu
vernul Liberiei a fost răsturnat, 
sîmbătă, „de membri ai Gărzii Na
ționale".

COMITETE PENTRU APARAREA

FESTIVALUL FOLCLORIC AL 1
TARILOR DUNĂRENE se desfă- ,
șoară în aceste zile la Novi Sad. I
Participanții — cîntăreți, instru- •
mentiști, formații și orchestre — 
vor prezenta un program variat și 
bogat. Festivalul se desfășoară în |
spiritul cooperării ți prieteniei.

CONDAMNARE. Gurtea supremă 
a R.F. Germania a confirmat sen- < 
tința de condamnare la închisoare 
pe viață a criminalului de război I 
năzist Friedrich Wilhelm Heinen. | 
Instanța supremă a R.F.G. a res
pins cererea de rejudecare a pro- i 
cesului, prezentată de fostul „SS"- 
ist, condamnat de un tribunal din ‘ 
Saarbriicken în iulie 1978 pentru . 
asasinarea a trei deținuți într-un 
lagăr de exterminare nazist situat | 
pe. teritoriul Poloniei.

ȘOMAJUL ÎN SUEDIA. în cursul 
lunii martie, numărul șomerilor îrv*. • 
registrați in Suedia a fost de apu.- ' , 
ximativ 76 000, la o populație acti
vă de 4 190 000 persoane

DEMOCRAȚIEI. In Bolivia au luat I 
ființă comitete la nivel național și departamental pentru apărarea de- | 
mocrației, care și-au fixat ca obiectiv principal lupta împotriva tuturor 
Încercărilor de a împiedica desfășurarea normală a procesului de trans- I
formări democratice inițiat in țară. Documentul precizează că organi- | 
zațiiie de bază ale Comitetelor de apărare a democrației vor fi formate 
din membri ai sindicatelor muncitorești și țărănești, reprezentanți ai parti- [ 
delor politice și ai organizațiilor și asociațiilor studențești și cetățenești | 
din țară.
-----------------------------------------------------------------1

SALISBURY 12 (Agerpres). —_ 
Președintele ales al viitorului stat 
Zimbabwe, Canaan Banana, a lansat, 
in primul discurs rostit in această 
calitate, un apel întregii populații a 
țării pentru continuarea politicii de 
reconstrucție și reconciliere naționa
lă, pe care primul ministru, Robert 
Mugabe, a definit-o ca obiectiv prio
ritar al actualei etape. Totodată, el 
și-a exprimat satisfacția față de ma
niera în care s-a reușit instaurarea 
păcii în Rhodesia, apreciind că acest

proces trebuie continuat în interesul 
tuturor locuitorilor săi.

Canaan Banana va prelua efectiv 
funcția de șef al statului pe data de 
18 aprilie, cînd . urmează să fie 
proclamată independența Rhodesiei, 
ce va lua atunci numele de Zim
babwe.

SEUL

Orhidee în Cosmos
Partidul Nou Democratic

MOSCOVA 12 (Ager- 
.pres). — Ziua mondială 
a aviației și cosmonau
ticii a fost întimpinată 
de cosmonauții sovietici 
Leonid Popov și Valeri 
Riumin la bordul com
plexului orbital „Saliut- 
6“ — „Soiuz-35“ — „Pro- 
gress-8“. în cursul di
mineții, ei au fost feli
citați de 
Centrului de dirijare a 
zborului, de colegii lor 
cosmonauți și li s-au 
transmis urări de succes

in îndeplinirea progra
mului de zbor.

Echipajul complexu
lui continuă lucrările de 
repunere in funcțiune a 
sistemelor de bord, uti
lajelor și aparatelor ști
ințifice ale stației „Sa- 
liut-6“. în conformitate 
cu programul de expe
riențe biologice, cosmo- 

personalul nauții au pus în func
țiune instalațiile desti
nate urmăririi procesu
lui de dezvoltare a unor 
plante in condițiile zbo-

rului cosmic. Una din 
aceste instalații, o seră 
în miniatură cu orhidee, 
va permite 
creșterii 
Cosmos.
același 
echipaj 
meritară ...
bună dispoziție.

Leonid Popov si Va~ 
Ieri Riumin se simt 
bine, iar sistemele de 
bord ale complexului or
bital științific funcțio
nează normal, precizea
ză agenția T.A.S.S.

studierea 
acestor flori în 
constituind, in 
timp, pentru 
o sursă supli- 
de recreare și

cere eliberarea deținuților 
politici sud-coreeni

SEUL 12 (Agerpres). — Partidul 
Nou Democratic din Coreea de sud, 
cel mai puternic partid de opoziție, 
a adresat o scrisoare autorităților de 

, la Seul, in care se cere eliberarea 
tuturor deținuților politici și rein- 
staurarea libertăților democratice în 
această parte a Coreei. Totodată, în 
scrisoare sint reclamate abrogarea 
„stării excepționale" și a tuturor le
gilor antidemocratice aflate în vi
goare din perioada dictaturii lui Pak 
Cijan Hi.

O preocupare pe toate meridianele :

RECUPERAREA $1VALORIFICAREA RESURSELOR MATERIALE REFOLOSIBILE

In ciuda acordului de încetare a focului încheiat luni, ca și a eforturilor 
de mediere întreprinse de secretarul general al Organizației Unității 
Africane, Edem Kodjo, în capitala Ciadului, N’Djamena, continuă luptele. 
In prezent, situația in Ciad continuă să rătnînă gravă, cu atit mai mult 
cu cit în conflict au intervenit și trupele conduse de vicepreședintele țării, 
Abdelkader Wadal Kamougue. Fotografia de mai sus, reprodusă din 
revista franceză „Paris Match", înfățișează exodul populației din regiunile 

in care se desfășoară luptele

Recuperarea resurselor materiale refolosîbile - 
multă vreme ignorate - se afirmă ca o preocupare de 
stringentă actualitate in tot mai multe țări ale lumii, 
fie ele sărace sau bogate. In condițiile penuriei cres- 
cinde de combustibili și de materii prime, „reciclarea", 
cum este denumit cu un termen generic acest proces, 
se conturează din ce în ce mai convingător ca o moda
litate cu multiple avantaje : reintroducerea in circuitul

productiv o unor valoroase materiale, economisirea 
energiei, atit de prețioasă, și, nu în ultimul rind, prote
jarea mediului inconjurător. „Este necesar ca regulile 
permanentului circuit din natură să devină linii direc
toare ale filozofiei noastre industriale". Aceste cuvinte 
ale unui economist vest-german pot fi considerate ca 
un moto din cele mai potrivite ale acestor preocupări.

SURSE DE IMENSE ECONOMII
• în vederea obținerii unui kilo

gram de cupru trebuie extrase 60 
kilograme minereu. Aceeași cantitate 
poate fi obținută din numai 3 kilo
grame de cablu vechi, folosindu-se 
doar a opta parte din energia elec
trică ce se consumă la prelucrarea 
minereului.

De la economia risipei 
la economia reciclării

Se creează noi instituții, 
se nasc noi profesii

• Pentru producerea unei anvelo
pe de camion se folosesc 105 litri 
petrol, iar a unei anvelope de auto
turism — 26 litri. Reșaparea acestor

anvelope necesită numai 29 și, res
pectiv, 9 litri petrol.

• Pentru a se produce un kilo
gram de aluminiu — din bauxită — 
este nevoie de energie electrică to- 
talizînd 16 kWb, th timp ce retopi
rea unui kilogram de aluminiu recu
perat necesită doar 0,8 kWh.
• întrucît cioburile au un punct 

de topire mai coborît decît cuarțul, 
fabricarea sticlei din asemenea de
șeuri necesită cu 15 la sută mai pu
țină energie decît din materiile pri
me respective.

„Deșeurile rezultate în țările membre ale Pieței co
mune ating o valoare potențială de aproximativ 43 
miliarde franci ; recuperarea lor ar permite să se eco
nomisească între 20—30 miliarde franci din costul to
tal al importurilor C.E.E., care se ridică la circa 860 
miliarde franci".

Din publicația franceză „EMBOUTEILLAGE 
CONDITIONEMMENT"

Diagramă din revista vest-germană„STERN“

Resturi

iComorile din lada de gunoi

'.r'Zfțfa';'-'?? P.' ' > ‘
S Materiale 

plastice, _ 
piele, cauciuc

Sticlă ——-

Cenușă, porțelan

• Bancă de date privind 
materialele secundare. La 
Dresda, în R.D.G., s-a în
ființat o bancă de date cu- 
prinzind, pentru uzul în
treprinderilor, date și ca
racteristici a peste 400 ti
puri de materii prime se
cundare și deșeuri. Specia
liștii institutului — care 
dispun de un sistem de 
computere —■ se informea
ză in permanență asupra 
rezervelor existente in a- 
cest domeniu, prospectînd 
și posibilitatea folosirii lor.
• Consilieri în materie 

de evacuare și refolosire a 
deșeurilor. In cadrul C.E.E. 
a fost creat un comitet de 
administrare a deșeurilor,

însărcinat să faciliteze 
schimburi de materiale și 
să pună, totodată, la dispo
ziția întreprinderilor consi
lieri în materie de valori
ficare a deșeurilor.
• Bursă a materialelor 

secundare. Camera de co
merț din Torino (Italia) e- 
ditează un buletin special 
pus la dispoziția întreprin
derilor industriale, cuprin- 
zînd rubrici de „oferte și 
cereri" privind diferitele 
materiale secundare exis
tente într-o întreprindere 
sau de care are ea nevoie 
— cu precizări privind ca
litatea, cantitatea, genul de 
ambalaj, mijloacele de 
transport ș.a.

DEȘEURI Șl PROSPERITATE

Știința oferă soluții ingenioase
• Un grup de chimiști din UNIUNEA SOVIETICA a 

pus la punct o tehnologie de folosire completă a reziduu
rilor rezultate din cocsificarea cărbunelui. Acestea pot fi 
utilizate pentru obținerea de produse chimice superioare, 
ca, de pildă, anilina.

• ÎN UNGARIA s-a pus la .punct un procedeu de reci
clare a materialelor plastice secundare, care se bazează pe 
calitatea acestora de a se topi la căldură. Polietilena, poli- 
propilena sau poliamidele, prin simpla tratare termică și 
mecanică, sint transformate intr-un valoros material fono 
și termoizolant.

• în cadrul unei reuniuni a experților în probleme de 
reciclare desfășurate la Manila, capitala FILIPINELOR, 
s-a relevat că o mare parte a resturilor menajere poate fi 
transformată in îngrășăminte organice cu ajutorul unui 
vierme denumit „Lumbricus rubellus". Această specie se 
înmulțește foarte rapid și poate transforma în îngrășă
minte naturale peste 150 tone deșeuri menajere pe zi.

• în cadrul unui proiect-pilot. în orașele Aalen și Hei
denheim din R.F. GERMANIA, resturile menajere rezul
tate de la 120 000 gospodării sint transformate în electri
citate și căldură pentru 60 000 apartamente.

• în R.D.G. urmează să fie reva
lorificate anul acesta 21 milioane 
tone materiale secundare — sufi
cient pentru a acoperi 10 la sută 
din consumul de materii prime.

In prezent, în această țară :
• FIERUL VECHI constituie 75 

Ia sută din. materia primă metali
feră necesară oțelăriilor.
• 45 la sută din materia primă 

necesară Industriei hîrtiei și carto
nului este asigurată de MACULA
TURĂ.
• fabricile de textile folosesc 10 

la sută ȚESĂTURI VECHI.
• 60—70 la sută din necesarii! 

AMBALAJELOR DE STICLA pen
tru industria alimentară provine

din recuperarea de la consumatori 
a sticlelor și borcanelor.

• In S.U.A., în 1978, 40 Ia
sută din totalul producției de 
cupru, 25 la sută din aluminiu, 22 
la sută din oțel și 20 la sută din 
hirtie s-au obținut de pe urma fo
losirii materialelor recuperate.

• Deși SUEDIA posedă un fond 
forestier foarte bogat, cantitatea 
deșeurilor de hirtie și carton recu
perate ajunge la aproape 30 la sută 
din consumul total da hirtie și 
carton.

• în POLONIA au fost recon
diționate în 1978 360 000 anvelope 
auto, în acest an cifra respectivă 
urmind să ajungă la 500 000.

Ce se ascunde într-un metru cub 
de reziduuri menajere

Gospodăriile din R. F. Ger
mania produc într-un an 80 mili
oane metri cubi de resturi mena
jere — un munte la bază cit mai 
multe stadioane de fotbal și înalt 
cit cel mai înalt pisc din R.F. Ger
mania, Zugspitze (2 963 m). în acest 
munte zac materiile prime ale 
viitorului.

Iată care este compoziția unei

tone de resturi menajere: 14 la 
sută sticlă, 23 la sută hirtie și car
ton, 18 la sută mase plastice, pie
le și cauciuc, 5 la sută metale — 
inclusiv aur curat. Nimeni nu bă
nuiește ce comoară zace în poleia
la ambalajelor. Un metru cub de 
reziduuri menajere dintr-un oraș 
conține mai mult aur decît același 
volum de minereu de aur.

Grupaj realizat de Mariana SASARMAN
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Ghinionul CynthieL.

Tragediile Nordului au un specific aparte, nu sint ca celelalte, de . 1, 
prin alte zone ale globului - tragedii care s-au banalizat și se con
sumă ca semințele de dovleac. Tragediile Nordului au un specific *” 1 
aparte, un fior de inefabil și mister.

...Sint peste 10 ani de cînd liniștea rece, împietrită și albă a Groen
landei a fost spintecată de bubuitură și foc: peste mantia banchizei 
se prăbușise un bombardier. Nu un bombardier obișnuit - accidentele 
avioanelor militare s-au banalizat și ele datorită circulației supraaglo
merate. Cel în speță avea la bord patru bombe cu hidrogen.

Din fericire, grație mecanismului de siguranță, bombele n-au ex
plodat. Dar s-au autodistrus, căci le era cuplat un dispozitiv special 
care, probabil pe considerente de pudoare, împiedică priviri străine 
și pofticioase să examineze trupul dezgolit al vreunei bombe intacte.

Autodistrugerea a provocat însă degajarea de plutoniu; discret, 
fără știrea opiniei publice - cum spunea Jack London. Marele Nord 
știe să păstreze bine tainele — zăpezile și ghețurile au fost răzuite în
delung, porțiunile suspecte de contaminare au fost încărcate în con- 
teinere și îndepărtate.

Și totuși, o cantitate de plutoniu ejectată a străbătut banchiza și 
s-a depus pe fundul mării, într-o zonă bogată în scoici și moluște.

Deși acestea sint utilizate de eschimoși pentru hrană, totuși, ca ex
presie a grijii față de om și de drepturile lui, nu s-a interzis'pescuitul în 
zona respectivă, nu a fost avertizată populația ; au fost door 
citeva expediții pentru măsurarea radioactivității scoicilor.

Concluziile au fost minunate, entuziasmante: plutoniu! se afundă 
tot mai adine în sedimentele mării, iar moluștele sint bine 
nătoase și zglobii; scoicile — la fel, sar într-un picior de 
vesele și sprințare ca niște fete zburdalnice.

Norocui lor — ai scoicilor și molușteior.

organizate

merq, sâ- 
optimism,

Cynthia este o fată Ia frumoasa vîrstă de 22 de ani. Dar nu este 
nici veselă și sprințară, nici optimistă sau zburdalnică. Dimpotrivă, 
este un caz tragic, zguduitor - o făptură monstruoasă, cu grave de
formări fizice, cu malformații ale coloanei vertebrale, arierată mintal, 
cu o subdezvoltare cerebrală de copil oligofren.

Cynthia nu locuiește pe banchize polare, ci in orășelul St. George, 
din Utah, situat la vreo 200 de kilometri de deșertul Nevada - faimosul 
poligon de experimentare a armelor atomice.

Aproape 100 de explozii atomice au ridicat de 100 de ori spre 
ceruri imensa ciupercă otrăvitoare - pe care locuitorii orașului o pri
veau admirativ, ignorînd primejdia cumplită a căderilor radioactive. 
Pentru că din grija față de om și de drepturile iui, nimeni, nici o autori
tate, nu i-a avertizat împotriva pericolului imens. Așa au continuat lu
crurile din 1951 pînă in 1963, localitatea St. George transformîndu-se, 
cu încetul, într-un panopticum al ravagiilor produse omului de către om 
- făpturi monstruoase, canceroși, paralitici, copii născuți cu malformații 
fără mîini, fără degete, cu mutilări intelectuale.

Acum, o comisie senatorială demască indignat și acuză vehement 
„modul deliberat în care populația a fost ținută în ignoranță asupra 
consecințelor experiențelor nucleare".

Acuzații care nu pot compensa ghinionul Cynthiei.
Ghinionul că s-a născut fată într-o lume atit de civilizată, și nu mo

luscă in marea Marelui Noid.
N. CORBU
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