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Pentru recuperarea grabnică a tuturor întârzierilor 

in executarea lucrărilor agricole, în toate județele 

și unitățile este imperios necesar să se lucreze

întregul nostru popor o salutat 
cu profundă satisfacție șl bucu
rie realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în suprema funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România. In numeroase scrisori și 
telegrame, oamenii muncii din 
toate colțurile țării - muncitori, 
țărani, intelectuali, tineri și vîrstnicl,

bărbați șl femei, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul înaltei în
vestituri, călduroase felicitări și 
urări, dînd glas convingerii ferme 
că alegerea sa ca președinte al 
Republicii reprezintă cea mai sigură 
garanție a înaintării neabătute a 
patriei pe calea înfloririi multi

laterale, a înfăptuirii mărețelor o- 
biective de dezvoltare economico- 
socială a țării stabilite de Con
gresul al Xll-lea al partidului, a în
tregii politici interne și externe a 
României socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat tuturor celor ce l-au feli
citat cu acest prilej următoarea 
scrisoare de mulțumire:

Ziua - la sumânat, 
noaptea - la pregătirea terenului

I

Realizarea și depășirea vitezei zilnice planificate, asigurarea densității optime 
la toate culturile - obiective majore ce trebuie urmărite pretutindeni

MEHEDINȚI

Prin buna organizare a muncii - suprafețe
importante însămînțate

Cu cele 56 248 hectare însămînțate, 
unitățile agricole din județul Me
hedinți se situează pe un loc mai 
avansat Ia executarea lucrărilor de 
primăvară. Acest rezultat nu este în- 
timplător. Și in această zonă a tării a 
plouat, însă printr-o bună organizare 
a muncii s-a reușit să se însămînteze 
cu prioritate suprafețele zvîntate. 
Desigur, au existat terenuri care s-au 
uscat mai repede, unitățile respective 
încheind sau fiind pe terminate cu 
Insămîntările. Că se poate lucra mai 
repede, fără a se neglija normele de 
calitate — peste tot se urmărește asi
gurarea densității optime de plante 
la hectar — o dovedește experiența 
acelor unități agricole care au tere
nuri ce abia în ultimele zile s-au 
zvintat.

Ieri, 15 aprilie, ne-am aflat In con
siliul agroindustrial Devesel, mai pre
cis la cooperativa agricolă din Scă
pău. Aici, datorită excesului ridicat 
de umiditate, inițial se aprecia ca se
mănatul porumbului pe cele 
tare să se termine în jurul 
20—21 aprilie. Cum însă in 
zile vremea s-a ameliorat, 
zatorii și cooperatorii 
să lucreze, fără întrerupere, zi-lumi- 
nă, de la ora 6 dimineața pînă la 
ora 21 seara și chiar la lumina fa
rurilor. Mecanizatorii de aid au reu
șit să însămînteze, în medie. în ulti
mele zile, 19—20 hectare pe semănă
toare. E ora 20 cînd transmitem și 
mecanizatorii Ion Căpeț, Dumitru 
Pătrașcu, Traian Ardeleanu și Dumi
tru Grecu continuă semănatul. Ca 
urmare, cooperativa agricolă din Scă
pău a recuperat rămînerea în urmă

la semănat cauzată de ploi. Numai în 
cursul zilei de ieri, cei patru meca
nizatori au Insămînțat 79 hectare, 
suprafața totală însămînțată cu po
rumb ajungînd la 520 hectare. La ora 
cînd aceste rînduri văd lumina tipa
rului. mecanizatorii din Scăpău se 
află în plină activitate la semănat 
pe ultimele 20 hectare.

Șl în alte unități agricole din ju
dețul Mehedinți ritmul însămînțării 
porumbului crește cu fiecare zi. Au 
apărut numeroase inițiative meritorii, 
avind ca scop folosirea fiecărei zile 
și ore bune de lucru. în consiliul 
agroindustrial Vînju Mare, la coope
rativa agricolă Rogova, terenul este 
pregătit peste noapte, iar ziua se lu
crează cu 5 semănători. „Duminică — 
ne spune președintele cooperativei — 
cînd am lucrat din zori și pînă sea
ra, cu 8 semănători, noi am reușit să 
încheiem semănatul porumbului. De 
ieri am trecut, după cum vedeți, la

semănatul fasolei în cultură pură pe 
cele 50 hectare, lucrare care va fi 
gata în cursul zilei de miercuri".

Pe o solă din apropiere, la vecini, 
cei din Vînjuleț, aceeași activitate 
susținută. Terenul unde se lucrează 
cu 5 semănători a fost pregătit încă 
din timpul nopții. Avantajul este evi
dent : cei 5 mecanizatori care sînt la 
semănat — Ilie Molea, Ion Șaptebani, 
Mihai Pipelca, Petru Bețiu și Ilarie 
Țîmboi, intrînd în brazdă odată cu 
Ivirea zorilor, reușesc pînă seara, 
cînd se lasă întunericul, să realizeze 
16—17 ha pe semănătoare. Inginerul- 
șef al unității, Victor Mihăilescu. ne 
spunea că pînă seara se va ajunge la 
560 hectare semănate cu porumb, din 
cele 800 ha prevăzute în plan. Bine 
s-a lucrat ieri și la cooperativa agri
colă Vînju Mare. La cele 660 de hec
tare din zilele precedente, s-au mai 
adăugat alte 110 hectare semănate cu 
porumb.

Seara tîrziu, la analiza operativă a 
muncii, bilanțul a fost rodnic : pe în
treg consiliul Vînju Mare porumbul 
s-a Insămînțat pînă acum pe aproape 
1 700 ha, din cele 2 688 ha planificate. 
Sînt rezultate care ilustrează buna 
organizare a muncii, hărnicia meca
nizatorilor.

răspundere să nu Înțeleagă Impe
rativele prezentului.

La ora 6,30, la sediul consiliului, 
nimeni din conducere nu apăruse 
încă. Alături, la secția de mecanizare. 
Îmbulzeală de tractoriști la o șuetă. 
Întreținută de cel care avea atribuții 
de cu totul altă factură, adică șeful 
secției. 11 intilnim pe șeful fermei

540 hec- 
datei de 
ultimele 
mecani- 

au hotărît

„Doresc să exprim vii mulțumiri colectivelor de oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții, din ministere și organizații economice și social-culturale centrale și lo
cale, organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, tuturor cetățenilor pa
triei noastre, fără deosebire de naționalitate, pentru felicitările și urările pe care mi 
le-au adresat cu prilejul realegerii mele ca președinte al Republicii Socialiste România.

Apreciez toate aceste calde manifestări la adresa mea ca o expresie a atașa
mentului și încrederii poporului nostru în partid, în politica sa internă și externă, ca o 
nouă și puternică afirmare a voinței întregii națiuni de a înfăptui neabătut mărețul 
program al înfloririi economico-sociale a Republicii Socialiste România adoptat de Con
gresul al Xll-lea al partidului, de a-și făuri, în strînsă unitate, viitorul luminos, socialist 
și comunist, asigurînd ridicarea patriei pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres.

Folosesc acest prilej pentru a adresa tuturor celor ce m-au felicitat, întregului 
nostru popor urările mele cordiale de noi succese, de realizări și satisfacții tot mai 
mari în muncă și in viață, multă sănătate și fericire".

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Islanda

Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scînteii

Am urmărit ieri în consiliul unic 
agroindustrial Cîrcea — județul Dolj, 
modul în care se acționează pentru 
intensificarea lucrărilor din actuala 
campanie agricolă. Am stat o zi în

Virțjiliu TATARU 
corespondentul „Scînteii

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți după- 
amlază, pe Hannes Jonsson, amba-(Continuare in pag. a IlI-a)

la justificări

TIMIȘOARA

unitățile acestui consiliu — care dis
pune de circa 13 000 ha — și am pu
tut constata la Za ta locului cum iner
ția este cvasistăpînitoare, cum nepă
sarea îi face pe unii factori de

sadorul Republicii Islanda la Bucu
rești, în vizită de rămas bun, in 
legătură cu încheierea misiunii a- 
cestuia în tara noastră.

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

Știința propune noi soluții pentru

Cunoașterea resurselor hidrologice 
și gospodărirea rațională a apelor

LA ClRCEA-DOU

„Am fost o săptămină constructor de case A început să producă 
o modernă instalație

Reporterul a încercat să surprindă realitatea 
trăind-o nu ca om venit in documentare, ci Ia 
modul propriu, ca personaj direct al realității.

Am muncit o săptămină de zile pe unul din 
șantierele de locuințe din Brăila. De ce din 
Brăila 7 Pentru că e una din nenumăratele lo
calități în care s-a construit enorm, dar și pen
tru că e un oraș în care, în primele două luni 
ale anului acesta, nu s-a dat in folosință nici un 
apartament.

Observațiile pe care le-am făcut In acest răs
timp, direct, discuțiile amănunțite pe care le-am 
purtat după aceea, incă o săptămină, cu factorii 
de răspundere, pun în evidență un șir întreg de 
probleme de cea mai mare importanță. Sînt acele 
probleme care se regăsesc, dacă nu pe toate', 
oricum pe multe șantiere din țară. De rezolvarea 
lor depinde in mare măsură cum se va realiza 
planul la locuințe.

Partidul și statul nostru au considerat — Ș<

consideră — construcția de locuințe un element 
esențial al ridicării nivelului de trai. Sint mai 
mult decit grăitoare in acest sens ritmurile de 
construire înregistrate mai cu seamă în ultimii 
15 ani. Ritmuri fără precedent, care, raportate la 
numărul de locuitori, se numără printre cele mai 
ridicate din lume : de la 344 000 de apartamente 
între anii 1966—1970 la 513 000 în perioada 1971— 
1975 și la aproximativ 1 000 000 in actualul 
cincinal.

Cu toate acestea, nevoia de case este Încă 
mare, iar statul face In continuare eforturi pe 
măsură. Pe bună dreptate se pretinde ca aceste 
eforturi să fie dublate din partea constructorilor 
de muncă mai multă și mai bună. Dorim cu 
toții, și e fireso să fie așa, ca locuințele să fie 
construite mai repede și mal bine. Unii con
structori insă, în locul cheilor de Ia noile apar
tamente, oferă™ explicații : se plîng de greutăți, 
aruncă vina nerealizărilor pe furnizorii de ma-

teriale, se vaită că el sînt prea puțini, Iar sar
cinile prea mari ș.a.m.d. De multe ori au drep
tate. La timpul potrivit vom vedea cît și unde. 
Să vină însă toate acele greutăți și neajunsuri 
din afară, odată cu vagoanele de materiale, 
Incognito, ca reporterul ! 7

Dacă în această relatare dominante vor fi ac
centele critice, dacă ne vom opri mai mult asu
pra aspectelor negative, facem acest lucru nu 
cu intenția de a generaliza. In fond, casele se 
construiesc, apar cartiere noi, se înalță orașe 
întregi, radical schimbate. Cheltuielile și timpul 
ar putea fi insă mult micșorate. S-ar putea lucra 
cu un randament net superior. Risipa ar putea 
fi definitiv înlăturată. Aceasta dacă situații, 
„concepții" și practici de felul celor înfățișate în 
materialul nostru ar fi mai ferm curmate. Toc
mai de aceea, vom încerca să scoatem în evi
dență acele aspecte și practici care atirnă greu, 
chiar foarte greu in „bilanțul" nerealizărilor.

La Întreprinderea de mase 
plastice și articole de cauciuc 
„Dermatina" din Timișoara, uni
tate aflată în plin proces de dez
voltare, a intrat în funcțiune o 
modernă instalație pentru fabri
carea adezivilor. Concepută de 
specialiștii unității. In colabora
re cu Institutul de proiectări 
pentru Industria ușoară, instala
ția — prima de acest fel reali
zată In țara noastră — va asi
gura o gamă variată de adezivi 
utilizați în industriile textile și 
marochinărie. Este de mențio
nat faptul că noua capacitate 
de producție, care valorifică re
zultatele unei cercetări proprii, 
a fost executată în regie pro
prie și a intrat în circuitul eco
nomic cu o lună mai devreme 
dectt termenul planificat (Cezar 
Ioana).

Cutremurul de acum trei ani a 
avut, în afară de alte consecințe mai 
grave, și unele destul de ciudate, nu 
lipsite de urmări supărătoare. La 
Băile Olănești. de exemplu, seismul 
a dus la schimbarea radicală a com
poziției apelor minerale ale diferite
lor izvoare. Or, se cunoaște, fiecare 
izvor avea o destinație terapeutică 
bine stabilită, fiecare se aplica la 
tratamente îndelung studiate, veri
ficate. Evident, schimbarea produsă 
în compoziția apelor avea pentru sta
țiunea balneară o 
bită. Ce se putea 
face în noua si
tuație 7 Din feri
cire, cu puțin 
timp înainte, o 
echipă de cerce
tători de la Insti
tutul de tehno
logie izotopică și 
moleculară din Cluj-Napoca a stu
diat compoziția izotopică a acestor 
ape. în particular conținutul de izo
top greu (deuteriu) al hidrogenului. 
Imediat după cutremur, măsurăto
rile de deuteriu au fost reluate și s-a 
putut constata cu amănunțime felul 
în care și-au schimbat cursul apele 
subterane, cum s-au amestecat iz
voarele, s-a putut urmări cum se 
„reface" pămîntul, revenind treptat 
la un nou echilibru.

Pină la urmă, apele dinainte de 
cutremur au fost regăsite în noi iz
voare, iar cînd dinamica revenirii 
și-a atins echilibrul final. întreaga 
capacitate terapeutică a stațiunii 
putea fi folosită, totul revenind la 
normal, salvîndu-se însemnate 
vestiții și o reputație medicală 
mare prestigiu.

Am dat acest exemplu pentru 
el se află la intersecția a două pre
ocupări majore de mare actualitate î 
aplicațiile fizicii nucleare și gospodă
rirea rațională a apelor, a resurselor 
hidrologice.

Prin industrializarea Intensivă a 
tării noastre, problema folosirii ra-

importantă deose-

ționale a resurselor de apă pentru 
nevoi Industriale, pentru utilizări 
energetice și pentru agricultură a de
venit o problemă prioritară. în docu
mentele Congresului al Xll-lea al 
partidului, tntr-o serie de acțiuni ale 
conducerii partidului și statului se 
subliniază necesitatea gospodăririi 
exemplare a apelor, resursă naturală 
de importantă primordială. în cir
cuitul lor natural, apele se scurg si 
se adună la suprafața 
vizibil, prin ploi, 
lacuri, mări : dar

Prof. univ. dr. Victor MERCEA 
membru corespondent al Academiei, 
directorul Institutului de tehnologie 
izotopică și moleculară Cluj-Napoca

in- 
de

că

pămîntului, 
zăpezi. în rîuri, 

circuitul se închi
de și în subteran, 
prin izvoare, pîn- 
ze de ape subte
rane și adevărate 
lacuri subterane, 
care rămîn însă 
Invizibile. Există 
metode ale hidro- 
geologiei clasice 

care permit detectarea apei în 
subteran, aprecierea cantităților de 
apă acumulate, dar ele nu pot 
face două dintre constatări, decit cel 
mult indirect : determinarea originii 
apelor subterane și a mișcărilor aces
tora. Totuși, cunoașterea acestor fac
tori este deseori de importantă ca
pitală.

Aici Intervin Izotopii. în cazul de 
la Olănești s-a lucrat cu deuteriu, izo
topul greu al hidrogenului, care are 
marele avantaj de a nu fi radioactiv, 
de a nu se descompune, deci de a avea 
o viață practic infinită. El se găsește 
ca însoțitor permanent al hidroge
nului, ded și în apă. ce e drept doar 
în cantități infime, de ordinul unei 
sutimi de procent. Evaporările, Înghe
țul, condensarea sub formă de nori 
sau ploaie aduc modificări conținutu
lui de deuteriu. Consecința e că in a4 
pele de rîuri, în cele din ploi, tn ză- 
padă, in ordinea amintită, deuteriul 
este prezent tot mai puțin. Ceea £• 
permite deosebirea apelor de munte 
de cele de șes, a celor de iarnă da
(Continuare în pag. a IV-a)

Avatarurile încadrării pe postul de zidar
în 1952 — ne povestea, la sfîr- 

șitul documentării, la o ceașcă de 
cafea, tovarășul Ion Voicu, secreta
rul Comitetului de partid al între
prinderii județene de construcții- 
montaj-Brăila — țin minte că era 
mare nevoie de constructori la Com
binatul siderurgic din Hunedoara. Eu 
lucram pe atunci la șantierul naval, 
în Brăila. Să fi fost tot așa. prin 
februarie, martie. într-o bună zi a 
venit la mine secretarul de partid și 
mi-a spus : „Mă Voicule, ești băiat 
tinăr. N-ai nevastă, n-ai copii. De 
ce nu te duci tu la Hunedoara ?“. Nu 
m-am lăsat întrebat de două ori. în
tr-o simbătă, m-am suit în tren și 
am plecat. Cu încă un prieten. La 
Hunedoara am ajuns duminica di
mineață. Tin minte ca și acum. Gaia 
era undeva în șantier. Ploua cu gă
leata, noroi pină la glezne. A coborît 
din tren toată lumea. Am coborît si 
noi. După citeva minute am rămas 
singuri pe peron, eu. prietenul meu 
și încă doi băieți veniți de pe un
deva de prin Moldova. Tot ca noi. 
Ne întrebam cu ochii încotro să o 
luăm, cind s-a apropiat un bărbat 
mai în vîrstă, plouat ciuciulete. 
„Ați venit pentru Combinat 7". Da, 
i-am răspuns. „Atunci să fiți bine
venit!. Sint șeful personalului". Ne-a

luat cu dînsul. în spatele gării ne 
aștepta un camion. Ne-am suit. Am 
mers întii la cantină: „Să mîncați 
și voi o ciorbă fierbinte, că oți fi 
flămînzi șl înghețați de frig". Pe 
urmă a mers cu noi la dormitor. La 
o baracă. „Să vă odihniți bine că de 
miine începem treaba". Noi ne-am 
culcat. Dînsul s-a întors la gară. Mai 
avea de așteptat alte trenuri.

I.J.C.M. Brăila are de rezolvat în 
primul rînd, dealtfel ca orice între
prindere de construcții, problema 
forței de muncă. De aceea, tot în 
primul rind (și fără să cunoască e- 
vocarea ulterioară a tovarășului 
Voicu) reporterul a încercat să con
state cum e lntîmpinat un candidat 
la încadrare, cum e prețuită, de la 
bun înoeput, orioe eventuală pereche 
de brațe de muncă.

Marți, 25 martie... Direct din tren 
(îmbrăcat... zidar) mă prezint la în
treprindere. Nu cunoșteam obiceiuri
le casei, așa că am dat să intru pe 
ușa principală. în ghereta portaru
lui o femeie vorbea la telefon. Aș
tept să termine. Mă „prețuise" însă 
dintr-o singură privire. S-a întors cu 
spatele și și-a continuat liniștită con
vorbirea. După zece minute de aș
teptare am dat să sui pe scară.

N-apuc să urc 10 trepte, că m-am 
auzit strigat :

— Unde te repezi așa 7 Nu vezi că 
vorbesc la telefon 7 ! Jos !

— Am venit pentru angajare...
— Ce angajare I (Și iar mă măsoa

ră). Te-a chemat cineva 7
— Nu.
— Atunci ieși pe ușa de colo (alta 

decit cea pe care intrasem) și vezi-ti 
de drum. Astăzi nu se fac an-ga-jări.

— Atunci cînd se fac 7
Stă o clipă, se gîndește, pe urmă, 

lndoindu-și degetele unul cîte 
in podul palmei, mă lămurește :

— Azi e marți... miercuri...
unul
așa,

,Joi... Vino luni I Luni dimineață poa
te ai noroc.

douaN-am așteptat o săptămină. A 
zi, miercuri (îmbrăcat... ziarist) n-am 
mai avut probleme cu intrarea în 
întreprindere. Dar e adevărat că 
Cerberului de la poartă îi tinea lo
cul o persoană foarte amabilă care 
m-a condus personal pînă la biroul 
tovarășului director : inginerul Ale
xandru Popescu. M-am prezentat, 
m-am legitimat și i-am relatat pe 
scurt întimplarea petrecută cu o zi 
înainte și intențiile mele. Mi-a dat 
o foaie de hîrtie.

— Faceți o cerere de angajare.
Am făcut. în fata mea a scris pe 

cerere „De acord". Mi-a promis toa
tă discreția. I-am promis să discut 
cu dînsul tot ceea ce voi constata.

Și unul, și celălalt ne-am ținut de 
cuvînt. Cererea de angajare, aproba
tă, avea să ajungă în aceeași zi pe 
biroul șefului serviciului personal, 
învățămînt, retribuire : Anton Ciuhla- 
ru. Eu in schimb, chiar și în aces
te condiții voi ajunge mult mai greu 
pînă la „domnu’“ Ciuhlaru — cum 
îi spun toți cei care mă vor cerce
ta în dimineața următoare.

Joi, la ora 7 fix, intram pe ușa în
treprinderii. Ușa din spate, firește. 
I-am spus portăresei că vreau să 
ajung la serviciul personal, că am 
cererea aprobată, că sînt așteptat. îi 
arătam că vreau să cîștig o zi, o zi 
de muncă, o zi a mea, care putea 
deveni și a șantierului. Fără folos. 
După o oră de așteptare mi-a venit 
ideea să-i spun cine îmi aprobase 
cererea. în sfîrșit, m-a lăsat să intru 
și m-a îndrumat la biroul lui Ciuhla
ru. Dar citi or ti avînd norocul să le 
aprobe încadrarea în muncă însuși 
directorul întreprinderii 7 I

Peste o jumătate de oră eram po
sesorul legitimației de serviciu nr. 
08296 — numărul avea să mi se pună 
mai tîrziu la șantier — vizată, ștampi
lată și

Eram 
trecuse.

semnată.
convins că hopul cel mare 
Dar...

Florin CIOBANESCU
(Continuare in pag. a III-»)

Șoferi sătmăreni pe șantierul Canalului 
Dunărea — Marea Neagră

în seara zilei de marți, 15 aprilie, 
după parcurgerea unui traseu de 
1 000 km, în apropiere de Constan
ta a sosit un lot de 20 de autobas
culante de cîte 16 tone. Ele sînt 
pilotate de primul lot de șoferi din 
cadrul întreprinderii de transpor
turi auto Satu Mare, care vor lu
cra timp de șase luni pe șantierul 
Canalului Dunărea — Marea Nea
gră. După cum am aflat de la di
rectorul I.T.A. Satu Mare, tovarășul

Aurel Farcău, colectivele autoba
zelor sătmărene au hotărît să parti
cipe în acest an la lucrările Cana
lului Dunărea — Marea Neagră cu 
70 de șoferi șl cu numărul cores
punzător de autobasculante. O altă 
serie de zece șoferi, care în prezent 
tac rodajul unor autobasculante 
noi, vor lua drumul șantierului săp- 
tămîna viitoare. (Octav Grumeza).

Foto : Martin Sorea

Constructorii 
de utilaj chimic 

de la „Grivița roșie** 
au îndeplinit 

cincinalul
Ieri am consemnat un suc

ces de prestigiu la întreprinde
rea de utilaj chimic „Grivița 
roșie" din București: avansul 
Înregistrat In producție de-a lun
gul perioadei care a trecut pînă 
acum din actualul cincinal a 
ajuns la ultima filă a acestui 
an. Binecunoscuta întreprindere 
bucureșteană — care în acest 
răstimp a livrat tn premieră nu
meroase utilaje de mare com
plexitate pentru economia națio
nală sau pentru export — și-a 
Îndeplinit sarcinile de plan la 
producția industrială. Acest suc
ces tn muncă este sărbătorit 
prin muncă. Pînă la sfirșitul 
anului, colectivul întreprinderii 
este hotărît să realizeze, peste 
prevederile cincinalului, o pro
ducție industrială în valoare de 
1,21 miliarde lei, concretizată în 
utilaje tehnologice care vor fi 
asigurate tn avans noilor obiec
tive de investiții. (Dumitru 
Tircob).
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Ca plinea caldă
La ultimul concurs profesio

nal, care a avut loc de curind, 
brutarii din Alba au obținut lo
cul întîi pe tară, prilej de a le 
adresa cîteva întrebări :

— Cum a fost apreciată plinea 
„rumenită" în concurs ?

— Pufoasă, gustoasă, ca la 
mama acasă.

— Cum ati „dospit" această 
performantă 7

— Am fost tari la teorie, dar 
nici la practică n-am lăsat-o mai 
moale.

— Ce ginduri si proiecte vă 
„frămintă" acum ?

— No, amu că s-or „copt" toa
te condițiile, musai să întărim 
premiul cu vorbele oamenilor 
care ne știu strădania de fiecare 
zi, iar vorbele lor să fie ca... 
plinea caldă.

Un record nedorit
De citva timp, brașovenii sînt 

martorii unor performante ne- 
maiîntîlnite pe traseele autobu
zelor care duc navetiștii spre 
Ghimbav. Din cauză că nu se 
asigură suficiente autobuze sau 
sînt trimise în cursă unele cu 
capacitate redusă, pasagerii le 
burdușesc pînă la refuz. Pe a- 
celași traseu s-a înregistrat si 
un record în materie : autobu
zul condus de șoferul Ion Vrîn- 
ceanu a transportat in ziua de 8 
aprilie, intre Ghimbav si Brașov, 
într-o singură cursă — cea de 
la ora 16 si 15 minute — nici 
mai mult, nici mai puțin de... 
131 pasageri. Aceasta, in condi
țiile în care capacitatea maximă 
a autobuzului e de 50 de locuri 
pe scaune sau — cu greutate — 
80 în picioare I Cum or fi călă
torit incă 51 7 tn cite un picior 
sau vîrf de deget 7 N-am aflat 
incă dacă printre ei s-a aflat 
cumva si cineva din conducerea 
întreprinderii județene 
port.

Companie 
de ocazie

Deunăzi, Nibhita T. 
cea avea chef să facă 
de zile mari. „Da, dar ... 
— se întreba el — că de unul 
singur nu merge. D-aia se si 
zice să stai la un pahar de 
vorbi, adică îl cinfi, îl des- 
cînți..."

In drum spre restaurant l-a 
intilnit pe un anume Gheorghe 
Mușat, zis Gigei, din comuna 
Mircea Vodă. Auzindu-i „neca
zul", Gigei s-a oferit bucuros 
să-i țină companie lui Nichita. 
După ce s-au aghezmuit zdra
văn, Nichita l-a invitat pe Gi
gei să doarmă la el. Cînd s-a 
'.trezit Nichita a doua zi, mai iă~l 
pe Gigei de unde nu-i. Plecase 
pe furiș, luind cu el si un mic 
suvenir de 6 000 lei din econo
miile gazdei. Ca să n-o uite 
ușor.

„Pasagerul" 
neobișnuit

Călătorii care ap vrut să urce 
în troleibuzul de pe linia 26 din 
Cluj-Napoca au rămas surprinși 
văzînd că nu li se deschide ușa 
din spate. Abia după aceea s-au 
dumirit. Ușa nu era defectă, ci 
blocată de un „pasager" neobiș
nuit. fără bilet Si fără abona
ment. Era un porc, pe care abia 
îl cumpărase din tirg un prieten 
al șoferului Valentin Sabău. 
Parcă pentru a da apă la moară 
călătorilor care iși manifestau 
dezaprobarea, patrupedul gro
hăie și guifa ca-n pragul Igna
tului. Ei n-a tăcut, pină nu s-a 
văzut ajuns la domiciliu.

Semnal... întîrziat

de trans-

din Tut
un... chef 
cu cine ?

Pe o linie moartă din aara 
Borzești zac zeci de vagoane fără 
stăpîn. Zeci de vagoane despre 
care nimeni nu mai știe de unde 
au venit si încotro trebuiau să 
plece. Zeci de vagoane imobili
zate nu de ieri, de alaltăieri, ci 
de luni întregi de zile, benefi
ciarii acestora așteptindu-le și 
acum sau căutîndu-le prin cine 
știe ce colt de tară. Ba. mai 
mult : două vagoane — unul cu 
leșie de sodă și altul cu con
strucții metalice — împlinesc în 
curind un an de cind au sosit de 
la Adjud fără ca nimeni să se 
intereseze de soarta lor. Alte 
două vagoane, trimise de la Co- 
mănești ca vagoane goale, zac 
încărcate cu motorină si ulei in
dustrial.

Lista ar putea continua cu alte 
vagoane încărcate cu tot felul de 
mărfuri. Toate așteaptă 
Iul plecării. Cine le dă 
beră 7

„Colega
I se mărita"
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semna-
cale li-

repedeVestea s-a răspîndit 
prin Pădureni — Iași:

— Ati auzit ? Valentina se mă
rită !

— Sd fie intr-un ceas bun. 
Cine-i băiatul?

— Chiar asa. tu, nu vrei să ne 
spui si nouă cine-i fericitul ?

— E student — a răspuns Va
lentina Birlădeanu. $i tocmai 
pentru că e incă student si băia
tul n-are bani, trebuie să mă 
împrumut eu, să ne cumpărăm 
ce ne trebuie. Am si găsit unde 
să mă împrumut. La Banca de 
credit. Dar cică trebuie să am 
pe cineva care să mă gireze...

S-au oferit pe loc să-i fie gi- 
ranți doi coteai de muncă — 
Maria Cotrufă și Gheorghe Ena- 
che. După ce Valentina s-a vă
zut cu banii luafi. și-a luat si ea 
tălpășița cu „studentul" ei. dar 
cu care nu s-a mai căsătorit, 
(Nepotrivire de caracter!). Cit 
despre colegii care au garantat 
pentru ea, pină cînd i-or da de 
urmă, plătesc din buzunarul lor 
împrumutul

Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii
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O întrebare de reporter:
CINE FACE PROPUNERI, CINELE ÎNFĂPTUIEȘTE?
...și răspunsul dat de comuniștii de la „Semănătoarea
• Terna în discuție : găsirea unor 

modalități de creștere cu 30 la sută 
a capacității sculăriei. Propunerea 
ajustorului-modelier Tudor Bălan, 
secretarul comitetului de partid din 
secție : dezvoltarea pe verticală. Mai 
exact, construirea în hala sculăriei a 
unei platforme-etaj pentru două 
ateliere care minuiesc și execută 
piese și scule mai ușoare, eliberîn- 
du-se astfel spații pentru montarea 
de noi mașini. ..Cam fantezistă ideea

au spus unii ! Să ne gîndim to
tuși dacă n-ar putea fi aplicată". Și 
s-au gîndit : întîi, comuniștii din or
ganizația de bază nr. 14 sculărie. dls- 
cutînd-o într-o adunare generală, 
după care a urmat dezbaterea într-o 
plenară de comitet. Concluzia : ela
borarea unui program special de apli
care, pe etape, cu termene si respon
sabilități precise. Prm urmărirea si 
respectarea lor riguroasă, in șapte 
luni lucrarea a fost încheiată. Efi
ciența finală : s-a evitat construirea 
unei noi sculării: s-au cîștigat 600 
metri pătrați spații de producție ; 
ulterior, alți comuniști — între care 
Ștefan Radu, Alexandru Opriș, Ser
giu Alexe, Alexandru Badea — au 
propus aplicarea acestei idei si în 
atelierul de modelărie.
• Au loc convorbirile individuale 

în organizația de bază de la turnă
torie, Doi membri de partid — topi- 
torul Tudor Crăciun și maistrul Ion 
Mărculescu — avansează aceeași 
idee : modificarea virolei de stampa- 
re a cuptoarelor electrice cu inducție 
în vederea măririi duratei de func
ționare de la 28—30 de zile la 40—45 
zile. Propunerea este analizată in 
aceeași zi de membrii biroului, de ca
drele tehnice și acceptată. Noua vi- 
rolă — realizată chiar de către cei 
care au propus-o — a și fost montată. 
Cîștig final : prelungirea duratei de 
funcționare a cuptoarelor electrice cu 
inducție între două reparații ; creș
terea productivității muncii ; îmbu
nătățirea calității fontei elaborate.

• Și o altă propunere — aparți- 
nlrid maistrului Constantin Ispas — 
de organizare pe verticală : de astă- 
dată a schimburilor din atelierul de 
debitare. Cu alte cuvinte, realizarea

în flux continuu, de la un schimb la 
altul, a diferitelor repere de mare 
serie. Propunere imediat dezbătută, 
acceptată și pusă în practică în mai 
puțin de o lună, așa cum dăduse ter
men comitetul de partid.

• Vorbește tînărul comunist Tudor 
Vasile : „Propun ca, periodic, specia
liști din uzina noastră să ne prezinte 
cele mai ' noi realizări tehnice din 
domeniul de care ne ocupăm. înso- 
țindu-le de demonstrații practice, 
spre a ne ajuta să le aplicăm". Inte
resantă și utilă propunerea — au

apreciat membrii biroului organiza
ției de bază de la sculărie si. fiind 
de interes mai larg, au transmis-o ne- 
întîrziat comitetului de partid din 
secție. Stadiul actual : încredințată 
spre îndeplinire, ca sarcină concretă 
unui comunist, a și fost întocmit un 
program de dezbatere a unor teme 
tehnice începînd din luna aprilie.

• Cităm și propunerea tânărului 
membru de partid Marin Stîngă, fre
zor : spre a fi mai eficiente, a nu se 
irosi nici un fel de materiale, temele 
date concurenților la olimpiadele pe 
meserii organizate în întreprindere să 
vizeze realizarea unor produse ne
cesare pentru producția curentă. Dru
mul acestei propuneri a fost la fel 
de rapid : de la organizația de bază 
nr. 15 spre comitetul de partid din 
secție, de unde s-a transformat în 
sarcină pentru comitetul U.T.C. pe 
secție, în sensul de a acționa pentru 
aplicare și, prin comitetul U.T.C. pe 
întreprindere, pentru generalizarea 
ei.

Iată, așadar. în expresia faptelor, 
cîteva din răspunsurile posibile la 
întrebarea adresată la începutul aces
tor însemnări : cine face propuneri 
în organizația de partid si cine le 
Înfăptuiește ? Sînt... eșantioanele mii
lor de propuneri pe care le formu
lează zi de zi cei aproape 2 000 
de comuniști de la „Semănătoarea“.

Cheia promptei aprovizionări
si sporirea rentabilității
7

Deunăzi, am dat o raită prin pivni
țele și podurile unde sînt depozitate 
alimentele cantinei Combinatului de 
fibre sintetice din Iași. Gemeau de 
produse ! Cartofi din belșug, varză, 
la fel, ceapă, usturoi, rădăcinoase. 
fasole, mălai, făină, prune uscate. To
tul era atît de bine organizat, incit 
putea crea impresia că centrala de 
legume și fructe din localitate a des
chis acolo expoziții agroalimentare.

Tovarășul Mihai Pancu, respeinsâ- 
bilul cantinei, vorbește puțin. Ne-a 
spus, totuși, că prețul prînzului mun
citorilor de la combinat nu depășește 
in nici un caz... 5 lei. L-am întrebat :

— Ce se poate mînca cu 5 lei ?
— Haideți la masă, ne-a invitat, în 

loc de răspuns.
Am intrat în cantină împreună cu 

cinci-șase sute de muncitori, unii de la 
combinat, alții din alte întreprinderi 
vecine. Ni s-a servit o masă de ex
celentă calitate, 
variată și apeti
santă (borș de fa
sole cu afumături, 
tocană moldove
nească, plăcinte 
poale-n brîu). De
sigur, pentru unii 
pare ciudat că un 
meniu complet și 
gustos poate costa 
doar 5 lei. Totuși, 
la combinat atît costă. L-am rugat, 
în consecință, pe tovarășul Pancu să 
ne arate și nouă care sînt „cheile" 
cu care a deschis dumnealui lacătele 
prosperității și rentabilității acestei 
cantine (cantina e rentabilă), ce sis
tem de aprovizionare folosește Incit 
depozitele să fie permanent înțesate 
de produse. .

Ne-a răspuns : #
— Sînt nenumărate metodele prin 

care o cantină muncitorească poate 
deveni pe placul miilor de oameni 
care mănîncă acolo (unii chiar se 
aprovizionează cu produse 
pentru acasă). Vă dau 
exemplu :- am pornit de la 
noi nu vom putea oferi 
muncitorilor, cu un leu, o 
dacă o cumpărăm de la 
Practic, ar însemna s-o cumpărăm cu 
doi lei și s-o revindem cu un leu ! 
A apărut atunci ideea înființării in 
cantină a unui laborator de cofetărie. 
Am scăpat astfel de transporturi, de 
adaos și rabat comercial, de prețuri 
mai mari decit cele pe care le reali
zăm noi înșine.

O altă „cheie" pe care am folosit-o 
pentru creșterea rentabilității canti
nei. a calității mîncărurilor este sis
temul nostru de aprovizionare. N-am 
așteptat și nu așteptăm niciodată să 
cumpărăm, de exemplu, cartofi, 
varză, fasole și celelalte produse de 
bază, atunci cind piețele încep să 
ducă lipsă de ele. Dimpotrivă, urmă
rim cu atenție momentul cînd, așa 
cum spun producătorii, acestea fac 
„explozie", sint in mare abundentă 
pe piață, iar prețurile scad în mod 
deosebit. Atunci ne facem aprovizio
nările și în 
ceapa cu 5 
doi ; în loc 
lei. îi luăm

— Sint. a arătat tov. Gh. Manoliu, 
directorul alimentației publice L... 
Iași, doar o parte din metodele prin 
care această cantină muncitorească 
reușește să fie fruntașă pe țară. Poa
te că aspectul cel mai important este 
creșterea pe lîngă cantină a anima
lelor. Cum știm, tovarășul Nicolae

Experiența bună a cantinei 
Combinatului de fibre 

sintetice din lași 
merită extinsă în toată țara

culinare 
un prim 
faptul că 
niciodată 
prăjitură, 
cofetărie.

loc, de exemplu, să luăm 
lei kg, o luăm doar cu 

să luăm cartofii cu doi 
cu un leu.

din

J
Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la 
consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. sublinia că „este necesar să se 
treacă la organizarea, creșterii pe 
lîngă cantine, care dispun de mari 
cantități de resturi alimentare, a pă
sărilor și porcilor". Pot confirma că 
această preocupare oferă avantaje 
deosebite atît pentru economia na
țională, cît și pentru aprovizionarea 
curentă a populației, pentru îmbună
tățirea meniurilor în cantinele mun
citorești. Cantina combinatului de fi
bre sintetice, unde ne aflăm, a cres
cut anul trecut peste 100 de porci. 
Prețul de cost al fiecărui kilogram de 
carne n-a ajuns niciodată la mai mult 
de 9 lei. Explicația e simplă : baza 
hranei acestor animale constă în res
turile menajere. Să mergem mai de
parte cu calculul. La cantina care 
crește animale (a căror carne ne cos
tă astfel sub 9 lei kg) costul acestui 
produs la porția de fel II, spre exem

plu, nu poate fi 
mai scump de 2— 
2,20 let Iată de 
ce am organizat 
extinderea creș
terii păsărilor, a 
porcilor. Ne gîn
dim ca în anul în 
curs să creștem 
cel puțin 200 de 
animale.

— E bună mîn- 
... ______  — l-am întrebat

pe 'ffie Marin, muncitor, imul dintre 
abonații de la combinat.

— E ca la mama acasă. în combi
natul de fibre sintetice și în cel de 
utilaj greu avem nu numai cantina, 
pilonul alimentației, dar mai funcțio
nează și o rețea de 23 de chioșcuri 
alimentare, alte 11 microcantine sînt 
amplasate în preajma sectoarelor- 
cheie. Nimeni nu se poate plînge, la 
noi alimentația e bine organizată.

— După ce am reușit — ne spu
nea responsabilul cantinei — prin 
măsurile amintite, simple și la 
îndemîna oricui, să ridicăm acti
vitatea cantinei, ca să mă exprim 
așa. la pătrat, am apelat și apelăm 
zilnic. în interesul lor, și la ajutorul 
voluntar al muncitorilor din combi
nat. Am hotărit, împreună cu comi
tetul de cantină, ca. în fiecare zi. să 
fie delegat un muncitor din schimbu
rile libere la bucătărie. Acesta nu are 
altă obligație, cît stă acolo (o dată pe 
an ori și mai rar) decît să controleze 
calitatea și gustul mîncărurilor. să 
supravegheze starea de igienă. Ca să 
spun așa. ne-am autoimpus o formă 
continuă de control muncitoresc. De 
fapt, toate aceste semne de bună gos
podărire au la bază și respectul pe 
care îl nutrim și îl cultivăm față de 
omul muncii. Respectînd omul care 
se așază la masă. îl respectăm mun
ca si drepturile lui. Rezultatele sînt 
peste așteptări. Foarte rar mai au
zim reproșuri. Ba mai mult, activi
tatea cantinei e mereu in creștere. 
Ca să vă formați o idee mai clară 
despre „deverul" el. putem arăta că 
anul trecut au fost așezate pe mesele 
muncitorilor combinatului mîncăruri 
în valoare de peste 24 milioane lei 1 

Fără îndoială, la Combinatul de fi
bre sintetice din Iași a fost acumu
lată o experiență bună și nu degeaba 
cantina a obținut, cu un an in urmă, 
în întrecerea cu celelalte unități si
milare, un Ioc pe podiumul de onoa
re. Nu rămîne decît ca direcțiile co
merciale județene să analizeze aceas
tă experiență, ca și altele, și să le 
răspîndească în toată tara.

Gheorghe GRAURE

carea la cantină ?

Un concediu reconfortant în stațiunea Tușnad
Situată in depresiunea Ciuc, 

avînd un microclimat cu aer pu
ternic ozonat, bogat în aerosoli 
rășinoși și ioni negativi, ape mine
rale carbogazoase, feruginoase și 
hidrocarbonate, stațiunea Tușnad 
este indicată pentru tratarea boli
lor funcționale ale sistemului ner
vos central și afecțiunilor apara
tului cardiovascular, precum și 
pentru odihnă.

Oaspeții stațiunii au la dispoziție 
bibliotecă, cinematograf, piscină. 
Amatorii de drumeții pot participa

la excursii pe diferitele trasee tu
ristice din preajmă.

Baza materială cuprinzătoare — 
hoteluri și vile — oferă condiții 
optime pentru vacanță sau trata
ment în tot timpul anului.

Locuri și informații suplimentare 
se pot obține de la agențiile și fi
lialele oficiilor județene de turism 
din întreaga țară, de la întreprin
derea de turism, hoteluri și restau
rante București, precum și de la 
comitetele de sindicat din între
prinderi și instituții.

vădind o arie largă de preocupări. 
Sint propuneri — ne asigură ing. Si- 
mion Lazăr, secretar adjunct al co
mitetului de partid din întreprinde
re — care converg, toate, spre înde
plinirea sarcinii trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind ridicarea 
gradului de mecanizare a lucrărilor 
de recoltare. In acest sens, ne-a preo
cupat realizarea într-un termen cît 
mai scurt posibil a unui produs nou. 
combina de recoltat porumb ne patru 
rinduri C.A.R.P. 4. Din acest produs 
nou — intrat acum in fabricație —

urmează a se livra în viitoarele cinci 
luni peste 4 000 de bucăți. Urmărim, 
de asemenea, asigurarea pieselor de 
schimb necesare mașinilor agricole, 
realizîndu-se numai în trimestrul I o 
producție în valoare de 53 milioane 
lei, față de 31 milioane în trimestrul 
I 1979, modernizarea combinelor 
recoltat, solicitate îndeosebi la 
port.

— Dacă am izbutit să faoem 
lucru bun în legătură cu valorifi
carea propunerilor formulate de co
muniști — afirmația fiind valabilă 
și pentru propunerile făcute de cei
lalți oameni ai muncii — apoi cred 
că aceasta constă în instituirea re
gulii ca acei care au o idee bună să 
fie antrenați și la traducerea ei 
în viață, acordîndu-li-se bineînțeles 
ajutorul necesar — ne spune tovară
șul Petre Drâghici, secretarul. comi
tetului de partid din secția turnăto
rie. Trebuia Să punem capăt unei 
situații mai vechi, cînd unii deveni
seră „specialiști în idei'" — ceea ce, în 
fond, era un lucru bun — dar nu se 
prea înghesuiau să le realizeze, lăsîn- 
du-le în seama altora.

— Și chiar nu mai sînt asemenea 
6ituații ?

— Ar mai fi. Una este chiar „în 
curs", ca să spunem așa — ne răs
punde secretarul comitetului de partid 
de la sculărie. Iată, organizarea debi
tării este încă o problemă spinoasă 
pentru sculăria noastră : sînt lipsuri, 
în asigurarea materialelor. în siste
mul de trasare și debitare. în folo
sirea cu spirit de economie a tablei 
groase. Cu prilejul convorbirijor in
dividuale, ca și al unor recente adu
nări generale ale organizațiilor de 
bază nr. 15 și 16, comuniștii au făcut

de 
ex-

un

mal multe propuneri concrete, care 
au devenit, practic, sarcini ale șefilor 
de atelier respectivi, ei înșiși numă- 
rindu-se printre cei care au oferit 
soluții de îmbunătățire a muncii. A 
trecut însă mai bine de o lună și 
lucrurile nu se urniseră din loc. Si
gur, am luat măsuri, dar aici apare 
fenomenul amintit : unii propun și 
așteaptă apoi să vină alții să le în- 

■ făptuiască ideile...
— După cum mai sint unii care nu 

propun niciodată nimic, mulțumin- 
du-se cu ideile celorlalți — adaugă 
tovarășul Ion Istrate, secretarul or
ganizației de bază nr. 9 montaj.

— Iată de ce — intervine în dis
cuție lăcătușul Dumitru Stirbu — în 
organizațiile noastre de partid s-a 
lansat deviza „eu propun.. eu înfăp
tuiesc", cei mai activi înoereînd să-i 
atragă în jurul lor și pe ceilalți. Căci 
în înfăptuirea obiectivelor noastre — 
economice, organizatorice, politico- 
educative — este nevoie de aportul 
de gindire și inițiativă al fiecăruia 
dintre noi.

Ni s-au arătat caiete și registre de 
evidentă a propunerilor formulate în 
organizațiile de partid ; ni s-a vorbit, 
de asemenea, despre diferitele moda
lități cu ajutorul cărora se ajunge 
pe un drum cît mai scurt de la pro
punere la înfăptuire, stabilindu-se în 
acest sens răspunderi și termene fer
me ; a fost statornicită drept regulă 
ca toate propunerile comuniștilor, in
diferent de natura lor. să primească 
răspuns prin organizațiile de bază.

— Dar controlul respectării terme
nelor ?

— Se face pe parcurs, îndeosebi cu 
ajutorul unor colective de comuniști 
— explică tovarășul Ion Sauciuc. se
cretarul organizației de bază din sec
ția de proiectare. Aceasta nu înseam
nă însă că nu mai sînt și întârzieri...

Am constatat astfel că o foarte im
portantă propunere — urmărirea de 
către proiectanți a combinelor în ex
ploatare. pe cimp. și colectarea cu 
acest prilej a părerilor și observații
lor celor care le folosesc, ca o con
diție a îmbunătățirii performantelor 
prin proiectare — nu a fost îndepli
nită pentru că proiectanții n-au avut 
...un mijloc propriu de transport. Pe 
drept cuvînt, membrii organizației au 
criticat lipsa de fermitate în apli
carea acestei măsuri și au insistat ca 
ea să fie realizată acum cu hotărîre. 
chiar și cu o întîrziere de... un an.

Maria BABOIAN

Sovata 
pentru

Cadrul natural pito
resc, factorii de cură, 
multiplele dotări re
comandă stațiunea 
balneoclimatică Sovata 
ca pe o localitate plă
cută și reconfortantă 
pentru petrecerea va
cantei și tratament. 
Situată In depresiunea 
Praid-Sovata, pe Tîr- 
nava Mică, stațiunea 
este indicată pentru a- 
fecțiuni ginecologice, 
precum șl pentru boli 
ale aparatului locomo
tor (reumatisme dege
nerative, abarticulare,

stațiune căutată deopotrivă 
odihnă și tratament 
inflamatorii, posttrau- 
matice, neurologice, 
periferice).

Baza de 
modernă și 
hotelurile 
„Sovata". 
„Căprioara", 
confortabile 
condiții optime 
cură balneară și ca
zare. Stațiunea dispu
ne de o sală de spec
tacole, club, cinema
tograf, bibliotecă, sală 
de gimnastică și or
ganizează excursii in
teresante pentru ama
torii de drumeții.

GALAȚI

tratament 
complexă, 

elegante 
„Aluniș“, 

vilele 
asigură 

de

Edificii
spitaluluiLa Tecuci, în cadrul 

municipal a fost dată în folosință 
o nouă secție de pediatrie. Cu pri
lejul inaugurării, tovarășul Mihai 
Stoica, director adjunct al Direcției 
sanitare a județului Galați, ne-a 
spus :

— Noua secție este dotată cu a- 
paratură modernă de diagnostic și 
tratament, fiind încadrată cu per
sonal medical bine pregătit. Nu este 
însă singura noutate în ce privește 
creșterea bazei materiale a asisten
tei sanitare a județului Galați. Zi
lele acestea, în municipiul Galați 
a început construcția noului spi
tal de copii cu 300 de pa
turi și policlinică, edificiu care se 
ridică în Piața siderurgiștilor. De

Locuri pentru cură 
balneară sau odihnă, 
ca și informații supli
mentare se pot obține 
de la toate agențiile și 
filialele oficiilor jude
țene de turism, de la 
întreprinderea de tu
rism, hoteluri si res
taurante București, 
precum și de la comi
tetele de sindicat din 
Întreprinderi si insti
tuții.

în fotografie : unul 
dintre noile hots ** 
ale stațiunii.

ale sănătății
asemenea, în curind va începe con
strucția noii policlinici a combina
tului siderurgic, care va dispune de 
toate cabinetele de specialitate, de 
servicii de urgență și de recuperare 
a forței de muncă și de stație de 
salvare.

Mai amintim, totodată, că la cen
trul stomatologic din cartierul Ți- 
glina I a început să se monteze apa
ratura medicala necesară. După da
rea în folosință în acest an a dis
pensarului 
prezent se 
pensarelor 
urmînd să
celor din comunele Cavadinești șl 
Măstăcani. (P. Dan).

din comuna Jorăști. în 
grăbește execuția dis- 
din Cosmești si Barcea, 
înceapă si construcția

Recurs, din păcate tardiv, la dosarul unor recolte... nerecoltate

Pe unde calcă nepăsarea plînge și pămîntul
Se știe că și micile întîmplări își 

au uneori tilcul lor...
Astfel, îhtr-una din zilele trecute. 

Ia ferma legumicolă Bălăceanca a 
I.L.F. Berceni din Capitală, stăteam 
de vorbă cu inginerul-șef al S.M.A. 
Popești Leordeni, tovarășul loan 
Constantinescu. Deodată s-a apropiat 
de noi, venind din cîmp, unde meca
nizatorii lucrau la semănat, o tînără
— șefa fermei respective. Ținea în- 
tr-o mînă o piesă de metal pare-se 
de aluminiu. „Ce-i cu asta 7“ — a în
trebat-o surprins inginerul de la 
S.M.A. „Bănuiesc că-i de la un uti
laj agricol — i-a răspuns 
Mihăiescu. Am găsit-o la o margine 
de tarla. Nu-i păcat ? Poate că folo
sește la ceva". Și iată și o altă intîm- 
plare petrecută în aceeași zi. la fer
ma nr. 2 Glina, aparținînd aceleiași 
întreprinderi legumicole. Arătînd 
spre mine, inginerul Olimpiu Zologu 
i s-a adresat șefei de fermă Paras- 
chiva Velican : „Tovarășul vrea să 
ajungă la terenul cu morcovi". Neîn- 
țelegînd, probabil, ce vrea să spună 
inginerul (sau înțelegind în felul ei), 
șefa de fermă îi strigă paznicului 
aflat In preajmă : „Ghiță, niște mor
covi pentru tovarășul !“ Iar paznicul
— un zdrahon de bărbat, ilustrînd de 
minune expresia „nu există sudoare 
de paznic" — trecu să execute, fără 
să clipească, dispoziția dată de șefa 
de fermă. Vizibil stînjenit de întim- 
plare, inginerul repetă apăsat: 
„M-ați înțeles greșit. Tovarășul vrea 
să ajungă la terenul cu morcovi".

Aceste două mici întîmplări s-au 
ivit parcă anume să pună gaz pe fo
cul discuției pe care o purtam cu in
ginerul de la I.L.F. Prima : gestul 
tinerei, atît de simplu și firesc, de a 
nu trece nepăsătoare pe lîngă o piesă 
rătăcită în cîmp, de a o recupera în
tr-un fel sau altul, exprima, indife
rent de valoarea obiectului, grijă fată 
de un bun obștesc. A doua, istoria 
cu „dă-i niște morcovi"... Dar să re
latăm faptele mai in detaliu.

De pe muchea dimbului unde se 
desfâșurase episodul cu morcovii poți 
îmbrățișa cu privirea lunca Dîmbo
viței, unde se întind grădinile de le
gume nr. 1 și 2 ale întreprinderii 
sus-amintite. Era un cîmp arat, așa 
cum ii stă bine cîmpului Ia început 
de primăvară. Pe această suprafață 
se distingeau cîteva persoane săpind. 
Oameni săpind în grădină — ce poa
te fi mai obișnuit în aceste zile de 
primăvară ? In aparentă doar, fiind
că observind ce se „lucra" acolo, 
faptul, se dovedea straniu : oamenii 
culegeau... morcovi. Vreo metodă 
nouă, descoperită de specialiștii din 
fermele legumicole ale I.L.F. Berceni
— și anume de a crește iama mor
covi și de a-i recolta primăvara ?

Să urmărim faptele mai îndeaproa
pe. In 1979, cele 7 ferme ale I.L.F. 
Berceni au cultivat, între altele, 70 
de hectare cu rădăcinoase : morcovi, 
pătrunjel, păstirnac ș.a. La morcovi,

Ivenița

O „probă" din miile de kilograme de 
pâstirnac, care au iernat la ferma 
nr. 1 Glina. scoasă cu ușurință din- 
tr-o brazdă de către inginerul O- 
limpiu Zologu. De ce nu s-au scos 
aceste rădăcinoase la vremea lor ?

„Puteam strînge mai mulțl morcovi
- ne spunea

— dacă nu 
adine în 
prinsă la

fie
de

persoana din fotogra- 
ar fi fost ingropați atît 
pămînt". Imagine sur- 
ferma nr. 2 Glina

care s-au cultivat pe 15 hectare, po
trivit datelor din scripte, recolta a 
fost de 11 000 kg la hectar, față de 
20 000 kg cît prevedea planul. Un plan 
de minimă rezistență, deoarece o 
producție normală se cifrează la 
30 000—35 000 kg la hectar. C 
putea crede, așadar, că s-au 
doar 11 000 kg la hectar ? E 
sine înțeles că, în realitate, 
a fost mult mai mare. Șl . .
unde sînt morcovii 1 Misterul se dez
leagă ușor : astă-iarnă, la fermele 
Glina. Dobroești și Postăvaru tere
nul a fost arat, iar morcovii rămași 
neculeși, morcovii „stînjenitori" 
fost ingropați sub brazdă. Iată ce 
legeau acum oamenii din Glina.

Niciodată nu se va ști exact 
cantitate s-a obținut aici ; doar me
canizatorii știu ce au îngropat sub 
brazdă. Tovarășul I. Gribincea. șef 
de secție S.M.A. la Popești Leordeni, 
spunea că la ferma Postăvaru mor
covii înroșiseră brazdele de pămînt 1 
Dacă avem totuși în vedere numai 
producția minimă planificată — 20 000 
kg. la hectar — care putea 
atinsă. înseamnă că la cele 
tare cultivate s-au pierdut 
kg — o cantitate suficientă 
consumul pe timp de o 
mînă a circa 200 000 de 
din Capitală. Să zicem 
fra ar putea fi contestată deoarece 
nu știe nimeni ce a acoperit brazda 
plugului. Dar pe o suprafață de 3,5 
hectare păstîrpacul nu a fost deloc 
recoltat. Această mostră putea fi 
„admirată" Ia fermele nr. 1 și 2 de

Cine ar 
i realizat 

de la 
recolta 
totuși,

au 
cu-

ca

fi ușor
15 hec-

135 000 
pentru 
săptă- 
familil 

că ci-

Așa au fost itrinse astă-toamnă. Așa le-a prins primăvara, dar... stricate

Glina și la ferma Postăvaru, nula 
departe de șoseaua Olteniței. Despre 
păstîrnacul lăsat de izbeliște toată 
iarna șefii respectivelor ferme spun 
cu dezinvoltură : „îl avem în custo
die". în a cui custodie s-a aflat păs- 
tirnacul ? ...A pămîntului care rabdă 
multe, iar in acest caz mult prea 
multe. Numai: că acest „custode" iși 
are legile lui : odată cu venirea pri
măverii s-a încălzit, a prins umezea
lă și, ca atare, a silit rădăcinile să 
pornească in vegetație. La ce va mai 
fi bun păstîrnacul cu smoc de frun
ze ? Tot la ferma nr. 2, pe o tarla 
erau atîtea ridichi negre incit nu le 
deosebeai de pămînt, iar la ferma 
nr. 5 a rămas și ceapă nerecoltată.

Prin urmare, la fermele I.L.F. Ber
ceni s-au pierdut însemnate cantități 
de legume-rădăcinoase. De ce s-a 
ajuns la această situație ? Am pus 
întrebarea șefilor de fermă intîlniți 
aici (unii au fost transferați în alte 
posturi), precum șl tovarășilor Olim
piu Zologu, inginerul coordonator, și 
D. Iorgu, directorul I.L.F. Berceni. 
Motive se găsesc cu duiumul. Se in
vocă, întîi de toate, lipsa brațelor de 
muncă la recoltat, insuficienta mij
loacelor mecanice. în cazul morcovi
lor, nici unul din interlocutori nu a 
recunoscut că au fost ingropați sub 
brazdă, susținînd că „orice ai face, 
circa 10 la sută din producție tot ră- 
mîne în pămînt". De acord, asigu
rarea forței de muncă pentru legu
micultura constituie o problemă. Dar 
să vedem cînd și cum s-au recoltat 
morcovii...

Documentele pe care le-am consul
tat la sediul întreprinderii, mai pre
cis facturile de livrare a produselor, 
scot la lumină fapte de netăgăduit, 
care denotă o totală lipsă de răspun
dere pentru valorificarea în bune 
condiții a producției. Astfel, recolta
rea a început tîrziu și s-a prelungit 
pînă la căderea iernii. în ziua de 
8 octombrie au fost livrate primele 
cantități — infime — de rădăcinoase 
(1 454 kg la ferma nr. 2) ; la 18 octom
brie 13 200 kg păstirnac și 22 000 kg 
pătrunjel de la ferma nr. 1 (singura 
fermă cu activitate eficientă), pentru 
ca abia în ultima decadă a lunii să 
înceapă mai intens recoltarea și livra
rea produselor. Cele mai mari canti
tăți sînt consemnate în lunile noiem
brie și decembrie — aproximativ 5 
vagoane morcovi — ca în ultima zi a 
anului să se factureze 18,5 vagoane 
de păstirnac și țelină. încă nu s-a 
inventat nici o mașină care să poată 
fi utilizată la recoltarea rădăcinoase- 
lor din pămîntul desfundat de ploile

din lunile noiembrie-decembrie și nici 
oamenii nu sint dispuși să lucreze în 
asemenea condiții. Bunul gospodar 
știe că fiecare lucru trebuie făcut ia- 
timpul său.

Am consemnat mal sus explicațiile 
furnizate de specialiștii acestei între
prinderi prin care ei încearcă să de
monstreze că s-a făcut „tot ce a fost 
cu putință". Numai că, față în față 
cu realitatea de pe teren, asemenea 
explicații întristează profund. întris
tează deoarece vin de la oameni care 
cunosc prețul cu care se obține pii- 
nea (fie că e făcută din griu, fie că 
e o altă componentă a meniului nos
tru zilnic, așa cum sint legumele) șl 
mai știu la fel de bine că misiunea 
lor este ca toate roadele pămintuiui 
să ajungă pe masa oamenilor. Și oare 
mai trebuie spus că in vremea din 
urmă s-a simțit lipsa morcovilor pe 
piață și. că in iarnă s-au vindut. de 
către producătorii individuali, la pre
turi cam... nefirești ? Recolta de orice 
fel înglobează in ea trudă multă, 
cheltuieli de producție, deci nu tre
buie precupețit nici un efort pentru 
stringerea și valorificarea ei cores
punzătoare. Cum poate deci un șef 
de fermă sau alt specialist din între
prindere să afirme resemnat, ca în 
fața unei fatalități, că a lipsit forța 
de muncă ? Dacă toate încercările 
conducerii acestei unități de a rezol
va problema nu au dat rezultate, te 
întrebi de ce nu s-a apelat. în ulti
mă instanță, la unele întreprinderi 
de alimentație publică sau la alte î” 
treprinderi, care au cantine și 
ar fi fost fără îndoială interesate de 
această recoltă. Să le fi spus doar : 
„Veniți să culegeți aceste produse 
pentru voi, numai să nu se piardă 
munca de-o vară !“ Fără îndoială, 
asta necesita bătaie de cap. alergă
tură. obligații în plus. Dar nu este o 
suferință incomparabil mai mare să 
asiști cum se provoacă o serioasă pa
gubă în avuția obștească ?

Intervine însă aici confortul omului 
negospodar : „pierderile planifica
te". Căci fermele I.L.F. Berceni au 
prevăzute, prin plan, pierderi. Or, 
prin portița pierderilor se strecoară 
toate neajunsurile, alimentind la șefii 
de fermă, la ceilalți specialiști ai în
treprinderii, mentalitatea: „sintem 
acoperiți". Atunci de ce să-și mai 
bată capul să organizeze recoltarea 
la timp și valorificarea în bune con
diții a produselor ? Și astfel, in timp 
ce unele recolte sînt abandonate în 
cimp, fermele I.L.F. Berceni și-au 
încheiat activitatea pe 1979 cu pier
deri ce puteau fi mult diminuate sau 
chiar evitate dacă toate 
erau recoltate la timp, 
te gîndești că unii 
cadrul întreprinderii (sau care au lu
crat aci) au fost trimiși în străină
tate pentru a se specializa în cultura 
legumelor. Dar cu ce rezultate ? La 
întoarcere, au adus diapozitive colo
rate care au fost proiectate în fata 
altor specialiști. Era prezentată acolo 
și tehnologia cultivării morcovilor. 
Dar ce s-a învățat și ce s-a aplicat, 
am văzut !...

S-o spunem deschis. Dacă fermie
rul dintr-o țară capitalistă iși lasă 
produsele nerecoltate, este sortit fali
mentului. La noi însă, unii își fac 
socoteala că a lăsa legumele neculese 
nu-i mare lucru: pagubele de pe 
urma nepăsării se contabilizează la 
pierderi pe care le suportă statul. Ei 
nu vor să priceapă că a lucra cu 
pierderi este o mentalitate nefastă, o 
mentalitate de falit și falimentară, iar 
acel șef de fermă, economist, condu
cător de unitate care procedează în 
acest fel își semnează propria desca
lificare profesională. Nicăieri nu tre
buie admise pierderile, risipa. Iar în 
cazul de mai sus circumstanțele sînt 
agravante, deoarece faptele au fost 
săvirșite de oameni care știu foarte 
bine cu cită sudoare se obține re
colta.

produsele 
Și cînd 

specialiști din

loan HERȚEG



SCÂNTEIA — miercuri 16 aprilie 1980 PAGINA 3

Ziua - la semănat.
noaptea - la pregătirea terenului

Azi vă informăm despre:

Ample lucrări hidrotehnice 
pe apele interioare ale țării

ÎN CONSILIUL AGROINDUSTRIAL 

CĂLUGĂRENI-ILFOV

la ura cind țoală lumea trebuie să fie 
în cîmp, cadrele de conducere visau 

că se insămînțează
In zorii dimineții de marți pornim 

«pre Călugăreni — Ilfov, pentru a 
urmări la fața locului modul in care 
mecanizatorii, specialiștii 'și cadrele 
de răspundere încep și își desfășoară 
munca in acest consiliu agroindustrial 
cu multe lucrări intîrziate in actuala 
campanie de primăvară.

Știam că una din măsurile speciale 
luate pentru impulsionarea ritmului 
de lucru este organizarea schimbului 
II de noapte în care să se lucreze la 
pregătirea terenului în vederea creă
rii frontului de lucru pentru semănă
tori. De la intrarea în județul Ilfov, 
privim de o; parte și de alta a șose
lei, dar nu vedem în brazdă nici mă
car un tractor. Am ținut să facem 
această remarcă întrucît mai tîrziu, 
pe parcursul zilei, în această zonă 
aveam să întîlnim o serie de puncta 
de lucru.

La, Călugăreni ajungem la ora 6 și 
10. flrivind la poarta zăvorită de la 
im. ea în sediul S.M.A., am avut 
peni.ru moment impresia că am 
sosit prea tîrziu. Apare insă paznicul 
Hie Mușat, care ne liniștește, asigu- 
rindu-ne că sîntem primul vizitator 
in dimineața respectivă. „Dintr-o cli
pă in alta trebuie să apară și tovară
șul director, dar dacă doriți, mă duc 
să-l deranjez pe tovarășul Dumitru 
Vătășelu, președintele consiliului, 
care se află în cameră" — ne spune 
el. Noi îl rugăm să ne însoțească la 
secția de mecanizare, poate.găsim pe 
cineva acolo, dar omul ține să ne in
formeze că nu a venit nimeni încă.

Pentru că gazdele întirziau să 
apară, o rugăm pe centralistă să ne 
facă legătura cu celelalte unități agri
cole din raza consiliului. La C.A.P. 
Călugăreni răspunde paznicul Ion 
Stelian. „Președinta cooperativei este 
in zootehnie, iar inginera-șefă 
nu a sosit încă". După informația 
ofițerului de serviciu de la Consiliul 
popular al comunei Călugăreni. pri
marul ar fi chipurile tot prin sec
torul zootehnic, iar ajutoarele aces
tuia pe teren. De la C.A.P. Uzunu 
primim informații tot de la omul de 
serviciu, care se scuză spunîndu-ne 
că „nu poate să-l scoale pe ingine- 
rul-șef al cooperativei, „care se află 
în cameră". „Sigur că doarme 7" 
„Cum să nu fie sigur tovarășe, dar eu 
ce păzesc aici ?“.

După ce sunăm în zadar la coope
rativele agricole din Brăniștari. Stoe- 
nești și Singureni, la ora 6,35 încer
căm la Consiliul popular al comunei 
Mihai Bravu. De la celălalt capăt al 
firului ne răspunde primarul comu
nei, tovarășul Iosif Martin, care ne 
informează că se lucrează la semă
natul sfeclei și pregătirea terenului 
și ne invită să scriem ci leva rînduri 
frumoase despre harnicii mecaniza
tori de aici. Documentarea noastră 
„telefonică" se încheie la Singureni, 

unde femeia de serviciu de la primă
rie are inspirația de a ne face legă
tura cu locuința vicepreședintelui 
consiliului popular, tovarășul Petre 
Nigrilă. „Cum stați cu semănatul, to
varășe vicepreședinte 7“ „Merge tova
rășe ziarist, sintem cu toții prezenți 
la datorie. Semănăm sfeclă, pregătim 
terenul, erbicidăm. facem tot ce -e 
cere". Concluziile acestui raid telefo
nic le lăsăm pe seama factorilor răs
punzători, organelor agricole județe
ne.

Ora 6,45. își face apariția primul 
mecanizator, sus pe tractor, pe nume 
Marin Bîlea, care și intră în brazdă, 
pe fîșia de teren din fața S.M.A. 
După el apar alți trei, tot cu tractoa
rele : doi au venit după ulei, iar al 
treilea — după mașina de împrăștiat 
îngrășăminte. La 7 și 10 fix sosește 
și șeful secției de mecanizare, 
Dan Tase, alături de care a- 
sistăm la ieșirea tractoarelor din 
sat. Ne asigură că acestea nu 
aparțin secției, dar nervos le făcea 
semne furioase să se grăbească. Nu
mai că unii, neînțeleg'înd despre ce 
este vorba, opresc în mijlocul șoselei 
și ne lămurim că de fapt aparțin sec
ției tovarășului Dan Tase.

Dar să Vedem la ce oră începe to
tuși lucrul in cîmp.

Ne urcăm pe un tractor și pornim 
spre o solă aparținind C.A.P. Călu
găreni. Ajungem la 7 și 30 și pe cei 
cîtiva mecanizatori sosiți îi găsim în 
jurul focului, la care cu un ceas mai 
devreme se încălzea doar moș Ștefan 
Enache, paznicul de noapte, și proba
bil, singurul om care poate spune că 
a lucrat aici în schimbul doi. Mai 
tîrziu intră și primele , trei discuri în 
brazdă, dar ultimul nu începe lucrul 
decît la 8 și 30. Erbicidarea și semă
natul florii-soarelui nu încep încă 
pentru că lipseau sămînța si substan
țele chimice. Se făcuse ora 8 și cele 
trei semănători stăteau încă la capă
tul tarlalei ; le lipsea nu numai să
mînța, ci și frontul de lucru pentru 
ziua respectivă, care era doar de 
10 hectare. Pină la urmă își fac apa
riția președintele cooperativei, tova
rășa Paulina Hader. și inginera-șefă. 
Florentina Pica. Singurul .lucru pe 
care îl aflăm de la dumnealor este

In urmă la însămînțări, dar... primii 
la justificări

(Urmare din pag. 1) 
nr. 1 Coșoveni, care vine imediat eu 
justificarea : pămîntul este încă 
umed, s-a încercat cu o zi înainte să 
se însămințeze, dar a fost imposibil. 
Ceea ce nu. corespunde realității. 

că „într-adevăr situația nu este bună, 
dar că se vor strădui să îndrepte lu
crurile".

Cum nu puteam să ne explicăm 
cum înțr-o unitate agricolă atît de 
mare s-au semănat pină acum doar 
15 hectare cu floarea-soarelui și alte 
cîteva hectare cu plante furajere, ne 
întoarcem la sediul consiliului agro
industrial. Aici, oină la urmă, ii gă
sim la „datorie" pe președintele con
siliului și pe ajutorul acestuia, tova
rășul Gheorghe Ciobanu. După ce 
sini de acord cu constatările noastre 
de la prima oră, ne-invită să mergem 
pe teren pentru a ne arăta și unele 
lucruri bune.

Pe parcela cooperativei agricole 
din Brăniștari, unde trebuia să lu
creze semănătorile la floarea-soare- 
lui. am ajuns la ora 9 și 20. Pe drum 
îi ajungem din urmă pe președintele 
cooperativei. Ion Logofâtu. și pe in- 
ginerul-șef Ion Slujitorul. între timp 
— și timp idea] de lucru — așteptăm 
să sosească aici cele două semănă
tori de la tabăra de parcare. „De ce 
atît de tîrziu cînd mai este mult de 
semănat 7“ — ii întrebăm pe cei doi. 
Cauza ar constitui-o, chipurile, fap
tul că tractoarele respective au lu
crat și in schimbul de noapte cu i.iți 
mecanizatori. Că s-a lucrat si noap
tea este foarte bine. Rău este insă 
că nu se lucrează cum trebuie toc
mai pe lumina zilei. Pentru că marți, 
la Brăniștari. alte două semănători 
nici măcar nu au fost introduse în 
brazdă, justificîndu-se prin existen
ța unor porțiuni mai umede caro în
greunează uniformitatea semănatu
lui. Noi am adăuga doar că ăici, la 
restanțele de pînă acum, în cursul 
zilei de marți s-au mai adăugat alte 
30 hectare.

La cooperativa agricolă din Hulu- 
bești am ajuns tîrziu, dar cele 110 
de hectare de teren pregătite de me
canizatori în cursul nopții și dimi
neții, precum și întinderea mare de 
teren în care se vedeau urmele 
proaspete ale semănătorilor ne dove
desc că aici munca este intr-adevăr 
organizată așa cum se cere, că, în 
ciuda unui teren mai greu, această 
cooperativă se situează cu lucrările 
agricole în rîndul unităților mai 
avansate. Fapt este că mârți după- 
amiază mecanizatorii de aici au în
cheiat semănatul florii-soarelui pa 
întreaga suprafață de 200 hectare, 
iar pînă seara au fost semănate 40 
hectare cu porumb. Există asigurat 
în același timp și un front de lucru 
de aproape 150 hectare, ceea ce în
seamnă un avans de două zile față 
de ritmul de semănat. Este, credem 
noi. un exemplu de ceea ce trebuie 
și putea să se realizeze în fiecare 
unitate agricolă din consiliul agroin
dustrial Călugăreni. Dar după cum s-a 
văzut, în alte unități din acest con
siliu „ceasul muncii" din zori a găsit 
prea putini oameni la lucru, ne cîmp.

Iosif POP

Temperatura în sol depășește 8 grade, 
timpul oferă acum condiții dintre 
cele mai favorabile pentru muncă, 
însă oamenii preferă să audă zumze
tul tractoarelor în incinta unității, și 
nu în cimp.

în jurul orei 7 își face apariția in-

La cooperativa agricolă din Hulubești, pe terenurile pregătite în timpul 
nopții, mecanizatorii însămințează acum ultimele hectare cu floarea-soarelui

Soarele s-a ridicat sus pe cer, dar moș Ștefan Enache mai trebuie să pă
zească tractoarele pentru că la C.A.P. Călugăreni lucrul in cîmp începe 

după ora 8,30

ginerul-șef al consiliului, Florea 
Bora, care ne prezintă situația la zi 
a lucrărilor : _ pînă acum s-au insă- 
mînțat cu floarea-soarelui numai 
100 ha din cele 1 050 ha planificate, 
iar porumbtd a fost semănat pe 
280 ha din cele 3 300 ha prevăzute.

Așadar, situația nu este deloc roză, 
dar nici nu se face mai nimic -pentru 
a se recupera grabnic răminerile în 
urmă.

...Soarele s-a ridicat pe cer și ajun
gem la ferma nr. 1 Malu Mare, fermă 
in care s-au semănat abia 85 ha cu 
floarea-soarelui și 60 ha cu porumb 
din cele 500 ha și, respectiv, 996 ha 
planificate. Ing. Ion Florigoanță și 
Sebastian Popescu, inginerul-șef al 
cooperativei agricole din localitate, 
împreună cu mecanizatorii Ion Stan, 
Ilie Bobolin și Ion Niță stau la ca
pătul unei tarlale, in loc să intre în 
cîmp. Se scuză ba că ar fi rouă, ba 
că ar fi ud terenul, uitînd că doar cu 
o zi înainte insămînțaseră pe o solă 
despărțită de această tarla numai de 

șoseaua asfaltată. Mai mult, la ora 
8.30, sămînța încă nu ajunsese în 
cimp, fiind așteptată o căruță care 
„tocmai trebuie să vină din clipă în 
clipă".

Spre prînz, ne aflam la Teasc, Ia 
circa 4 km pe șoseaua principală. Ing. 
.Maria Matei discută cu un mecaniza
tul- și apoi se trece la semănat, con- 
statîndu-se cu surprindere că nisipu
rile de aici nu sînt umede și că trac
torul se poate deplasa ca pe orice 
teren uscfit.

Ziua s-a încheiat, dar s-a pierdut 
timp prețios de lucru. Chiar- dacă în 
evidente s-au înregistrat cîteva zeci 
de hectare însămînțate. Aceasta în
seamnă mult prea puțin fată de po
sibilitățile existente. Viteza zilnică 
stabilită de 250 ha la insămînțarea 
florii-soarelui rămîne astfel doar un 
deziderat., Cînd se va pune aici or
dine, cînd se vor lua măsuri de con
ducerea acestui consiliu agroindus
trial pentru a se lucra cu toate for
țele la semănat 7

Impetuoasa dezvoltare economico- 
socială a țării solicită an de an can
tități tot mai mari de apă potabilă, 
industrială, pentru irigații, utilizări 
energetice, piscicultura și alte folo
sințe. Sursa principală o constituie 
riurile. Deoarece debitul acestora nu 
este constant in tot cursul anului, 
pentru a se asigura cantitățile nece
sare, precum și pentru ă stăpîni 
apele, apărînd de inundații localită
țile. terenurile agricole, diferite alte 
obiective ecppomico-sociale. în fie
care an se execută un important 
volum de lucrări pentru acumulări 
de apă, canale, îndiguiri, taluzări, 
regularizări de albii. Prin aceste lu
crări se asigură realizarea treptată, 
corespunzător nevoilor țării, a sarci
nilor prevăzute în Programul națio
nal de perspectivă pentru amenaja
rea bazinelor hidrografice din Repu
blica Socialistă România.

Peste 60 la sută din volumul total 
al acumulărilor realizate in, ultimii 
4 ani revin, ca titular de investiții, 
Consiliului National al Apelor. Pe 
harta hidrografică a tării au apărut 
25 de lacuri de acumulare de folosin
ță complexă, cu un volum total de 
peste un miliard metri eubi. Intre 
acestea se numără Stînca-Costești, 
pe , riu! Prut, Bucecea — pe rîul 
Șiret, Plopi — pe rîul Bahlui, Cuibul 
Vulturilor — în bazinul Bîrladului, 
Surduc —- în bazinul Timișului. în 
prezent, alte zeci de lacuri de acu
mulare se află în diferite stadii de 
realizare în toate zonele țării. Astfel, 
în cadrul sistemului hidrotehnic Pra
hova—Teleajen se lucrează Ia reali
zarea acumulării Măneciu, lucrare 
situată pd rîul Teleajen, în apropiere 
de localitatea Măneciu — Ungureni, 
unde se înalță un baraj din mate
riale locale de 75 metri înălțime. 
Acumularea va avea o capacitate de 
aproximativ 60 milioane metri cubi 
de apă. Constructorii au deviat apele 
rîului Teleajen de pe albia veche, 
care trece prin amplasamentul bara
jului, printr-o galerie de deviere de 
circa 450 m lungime, săpată în malul 
drept al rîului. Acumularea Măneciu 
va asigura în viitor regularizarea 
debitelor pe rîul Teleajen în aval de 
baraj, precum și apa necesară pen
tru alimentarea municipiului Ploiești 
și a platformelor industriale Brazi 
și Teleajen, va crea posibilitatea 
irigării unei suprafețe de 2 400 ha, 
realizindu-se și o atenuare a viitu
rilor pe rîul Teleajen. Se preconi

PLANUL ANUAL - ÎNDEPLINIT EXEMPLAR
Două întreprinderi din muni

cipiul Tecuci și-au realizat înain
te de termen sarcinile pe între
gul cincinal. Amănunte ne oferă 
tovarășul Dumitru Funea. secre
tar cu probleme economice al 
comitetului municipal de partid 
Tecuci.

— Este vorba de întreprinderea 
de ambalaje metalice pentru agri
cultură și industria alimentară și 
de întreprinderea mecanică pentru 
agricultură și industria alimentară, 
care la începutul acestei luni și-au 
onorat sarcinile actualului cînpjnal. 
Pînă la finele anului ele vor da 
produse suplimentare în valoare de 
320 milioane lei și, respectiv, 117 
milioane lei.

— V-am ruga să menționați 
cîteva dintre căile care au dus la 
acest succes. 

zează și producerea de energie elec
trică.

în județul Harghita se desfășoară 
lucrările la acumularea Frumoasa, 
pe rîul cu același nume, al cărei lac 
de acumulare va avea 10,6 milioane 
mc și va duce la îmbunătățirea ali
mentării cu apă potabilă a orașului 
Miercurea Ciuc. In aceeași zonă, 
prin oficiul județean de gospodărire 
a apelor, s-au efectuat lucrările de 
recuperare a unor terenuri nepro
ductive. De asemenea, se află in 
curs de execuție lacuri de acumulare 
pe Mostiștea, județul Ilfov, acumu
lările Colibița (90 milioane rac), care 
vor asigura alimentarea cu apă a 
municipiului Bistrița, Siriu (155 mi
lioane mc) pe rîul Buzău, Rogojești 
— pe Șiret, Bolboci în bazinul Dîm
bovița și altele. Numai in acest an 
urmează să fie date în exploatare 
lacuri de acumulare cu un volum de 
peste 77 milioane metri cubi.

Printre lucrările de acumulare al 
căror titular de investiții este Minis
terul Energiei Electrice, acumulări 
cu folosință preponderent hidroener
getică al căror volum total în peri
oada 1976—1979 a atins 690 milioane 
metri cubi, se numără cele de la 
Fîntînele pe Someșul Cald. Dăiești, 
Băbeni, Străjești și Zăvideni pe rîul 
Olt, Budeasa, pe Argeș, Valea lui 
Iovan pe rîul Cerna. Se află în di
ferite stadii înaintate de execuție 
acumulările hidroenergetice Gilceag 
pe riul Sebeș, Slătioara, Arcești și 
Drăgășani pe rîul Olt.

în ultimii patru ani, unitățile din 
subordinea Consiliului Național al 
Apelor au realizat peste 1 700 km lu
crări de regularizare a albiilor și în
diguiri în vederea protejării împo
triva inundațiilor a localităților, 
obiectivelor economice și terenurilor 
agricole. în zona Miercurea Ciuc— 
Tușnad, pe o lungime de 36 km, 
apele Oltului au fost regularizate și 
îndiguite, protejîndu-se împotriva 
inundațiilor 2 370 ha. Pe malul drept 
al rîului Prut, între localitățile Scu- 
leni și Gorban, în județul Iași, au 
început lucrările de îndiguire și re
gularizare a rîului Jijia, pentru a 
feri de inundații o suprafață de teren 
de circa 27 500 ha și 24 de localități.

Ample lucrări de îndiguire și regu
larizare se realizează, de asemenea, 
pe riurile Mureș, Tirnave, Someș, 
Olt, Șiret, Bîrlad, Călmățui, Buzău 
și pe alte cursuri de apă.

Al. PLXIEȘU

— Buna organizare a producției 
și a muncii, promovarea cu curaj 
a inițiativelor muncitorești în fie
care secție sau atelier, ridicarea 
continuă a calificării profesionale, 
a nivelului de pregătire al perso
nalului — au fost hotărîtoare. Fie
care unitate, pe profilul ei. a rea
lizat valoroase autodotări. între 
altele. întreprinderea de ambalaje 
metalice s-a încumetat să recondi
ționeze cu forțe proprii cîteva uti
laje uzate, iar întreprinderea me
canicii a acordat o atenție specială 

■și constantă asimilării unei game 
largi de.. p,iese pentru agricultură. 
Factorul motor al tuturor acțiuni
lor, al întrecerii socialiste, au fost 
în primul rînd membrii de partid, 
cei mai dinamici mobilizatori ai co
lectivelor de muncă unde acționea
ză. (Dan Plăeșu).

„Am fost o săptamină constructor de case"
(Urmare din pag. I)

...Cînd am intrat in biroul personal- 
retribuire (P.I.R.) de la șantierul nr. 4 
mai mulți bărbați ședeau cu capul in 
niște hirtii sau vorbeau de-ale lor. Pe 
șoptite. Ara dat bună ziua, n-a răs
puns nimeni.

— Sînt angajat la dumneavoastră. 
M-au trimis aici. De la întreprindere.

Am întins ostentativ legitimația 
unui funcționar mai tînăr. A luat-o. 
A întors-o.'Pe o parte. Pe cealaltă. 
M-a măsurat din cap pînă-n picioare.
l-a întors, în sfîrșit, către șeful șău :
— Ia vezi matale, nea Fane, ce-i 

cu ăsta.
Și-i dădu legitimația. Era primul 

contact cu tehnicianul normator Ște
fan Gheorghe, zis „nea Fane Ban
ditu".

Nea Fane nu s-a grăbit să mă... 
vadă. A luat legitimația și, fără să se 
uite pe ea, a scris. Ce a scris 7 „La 
șanț. 4 nu avem nevoie de tempo
rari" ! ! !

De necrezut în raport cu situa-

ția forței de muncă pe șantierele 
brăilene, la care mă. voi referi mai 
tîrziu.

în mod normal — „normal" pentru 
acel birou — in această situație eu 
ar fi trebuit să mă rog, nea Fane să 
se lase greu înduplecat și să mă ac
cepte in condițiile convenite de co
mun acord. După care aș fi dus-o „de 
milioane".’ Dar toate acestea aveam 
să le aflu cîteva ore mai tîrziu. „Ne
știutor", m-am dus înapoi la tovară
șul Ciuhlaru și i-am pus legitimația 
pe birou. A citit-o și m-a întrebat 
zimbind :

— Cine a scris comedia asta 7
— Unul, nea Fane.
— Nea Fane Banditu’ 7 — și se în

toarse spre o subalternă :
— Prinde-mi la telefon șantierul 4.
(Cînd i-am povestit tovarășului di

rector episodul, dînsul mi-a destăi
nuit : „După ce i-am dat cererea 
de angajare aprobată l-am rugat pe 
Ciuhlaru să nu te poarte prea mult 
pe drumuri că ești un om necăjit". 
De aici solicitudinea șefului persona
lului).

„Micul dejun" al șefilor de echipă și 
normatorilor durează uneori patru ore!
Am ajuns înapoi la șantierul 4. 

Intre timp — trecuse de 9 și jumătate
— biroul P.I.R. se umpluse de lume. 
Pe un birou, în fund, „masă" mare. 
Pește. Pește și o sticlă care apărea și 
dispărea de după același birou. 
La rînd, vreo zece inși. Le știu nu
mele, dar n-are importantă acurat.

N-au avut timp de mine pină nu 
și-au pus burta la cale. Cînd aproape 
că pierdusem orice răbdare, nea Fane 
s-a întors spre unul dintre șefii de 
echipă, Gheorghe Ivana, „omul cu 
șapcă roz și mîinile veșnic în buzu
nare", și i-a spus, treeîndu-și mîneca 
de haină de-a curmezișul feții, peste 
gură :

— Să-l iei p-ăsta la tine în echipă.
— Pe care 7 Pe ăsta 7 — s-a făcut 

omul cu șapcă roz că nu înțelege. 
Nu-1 iau. N-am nevoie de el.

Reîncepea... odiseea :
— Apucă-te măi băiete de altă 

meserie. Că aici e greu... Greu de tot. 
Nu răzbești.

I-am spus că nu mi-e frică de 
muncă. S-a dat mai aproape.

— Nu-i vorba de muncă...
Nu pricepeam.
— Te-ai înțeles cu ăștia doi. e bine. 

O duci de milioane. Altfel...
— Care ăștia doi 7 Că sînt patru.
— Ăștia de la normare. Nu face pe 

prostu’.
M-a lăsat baltă și s-a îndreptat spre 

nea Fane.
— Te-aș lua la mine în echipă — 

ml-a zis unul numit „Bucureșteanul"
— dar acum nu pot. Plec acasă. Mă 
Întorc tocmai după sărbători.

— Nu te odihnești, mă. prea mult 7 
— îl întrerupse „Cel ce bea numai 
pe banii lui".

— De unde odihnă ! Mă duc să fac 
bani. Acu’ e timpu’ lor.

Au plecat toți șefii. Eu rămîn. Aș
tept. Ce 7 Să fiu sincer nu mai știam. 
Dar ce să fac, n-aveam de ales. In
trat în joc, trebuia să beau paharul...

noului angajat pînă la fund. Iar con
ținutul paharului era fără echivoc : 
mi se încerca răbdarea pînă dincolo 
de limitele el. Pînă m-oi plictisi și o 
voi lua din loc. Dar eu stăteam.

A venit vremea să se. ducă și nor- 
matorii pe unde aveau treabă. Cînd 
să lasă pe ușă, unul. Chirilă. se în
trebă așa, ca pentru el :

— Plecăm fără să ne bem cafeaua 7 
A urmat ritualul cafelei. La fel de 

lung ca și ritualul peștelui si al sti
clei trecute de La unul la altul.

Se făcuse aproape 12. Deci, 
după mai bine de patru ore de 
Ia începutul programului de 
muncă, zece oameni, șefi de e- 
chipă și normatori, care ar fi 
trebuit să organizeze munca pe 
șantier, au „organizat" peștele, 
băutura și cafeaua. Așadar, 10 
oameni — normatori și șefi de 
echipe — factori de cea mai 
mare răspundere pe șantier, pier
duseră ore întregi pentru pro
pria lor îndestulare, pentru ta
clale. Ce făceau oamenii lor pe 
șantier, ce lucrau, cum lucrau, e clar.

Și toate acestea cind zile în 
șir, în birourile conducerii, dar 
mai ales pe șantier, sc auzeau, 
ca un laitmotiv, aceleași și a- 
celeași 5 cuvinte : „nu avem for
ță de muncă, nu avem forță de 
muncă, nu avem forță de muncă...".

Tîrziu de tot Chirilă a întrebat cu 
destul dispreț :

— Cu omu’ ce facem 7
Nu i-a răspuns nimeni. A luat o 

bucată de hîrtie și mi-a scris o reco
mandare pentru „echipa Ivana".

200 lui. Dar la mine nu știu dacă 
scoți 2 000 intr-o lună.

— Păi. de ce 7
— De cej! Ăla e cu valiza la dor

mitor. La tel și oamenii lui. Nu-i dă 
normatorul cit cere, pleacă. E clar : 
are și normatorul partea lui.

— Dumneata de ce...
— Din ce 7 Pe mine mă omoară cu 

devizul. Pentru mine nu există nor
mă republicană. Oamenii cîștigă mai 
puțin. De unde să le...

Ce să-i răspunzi la o asemenea în
trebare. L-am lăsat să continue.

— Să-l ameninți pe normator cu 
plecarea, iar nu. tine. Știe el că noi 
nu plecăm/'Eu, de pildă, m-am sta
bilit în Brăila. Am casă, gospodărie, 
un rost. Ciștig cîteva mii pe lună. 
Mai cîștigă și- nevasta vreo două. 
Unde să te duci 7

— Oricum ar fi și eu rămin.
— Bine. Rămîi. Dar ne-am înțe

les — și-mi face cu ochiul.
— înțeles.
— Atunci, vino încoace.
Intrăm la parterul unui bloc ală

turat. Un bloc terminat. în care, se 
mutaseră de mult locatarii. Avea 
cheia unei cămăruțe de la parter.

— Ei — și-mi face iar cu ochiul.
— Ei! — răspund și eu făcîndu-mă 

că nu înțeleg.
— Păi 7 — insistă el mirat și cam 

nervos.
— Păi. să vedem întii cum merge 

treaba. Cit „ies" luna asta.

I-a pierit zimbetul de tot. A rupt 
două foi dintr-un carnet de pontaj 
și s-a apucat să scrie un bilet. Pen
tru nea Fane Banditu’. Trebuia să 
i-1 duc; să-l citească, după ce a- 
veam să-mi fac, la întreprindere, 
fișa de instructaj de protecția muncii.

în drum am citit ce scria in bi
let : „Nea Fănică. Tov. n-are nici 
fișa de instructaj. Ia vezi poate te 
râzgindești, am vorbit c.u omu’ și nu 
prea sînt de acord".

Din tot ce v-am relatat pînă acum 
s-ar putea să trageți concluzia că la 
fel pățesc toți cei care se încadrează

în muncă la I.J.C.M. Brăila. Ar fi o 
gravă eroare. Se mal întîmplă și 
altfel. Cind 7 Cînd te alege chiar nea 
Fane : Cum s-a întîmplat. spre pildă, 
cu zidarii Cornel Grigore, Marin Pur- 
cărescu sau Ștefan Gîscă, temporarii 
temporarilor, care, odată angajați (la 
recomandarea personală a lui nea 
Fane Banditu’) și-au încasat... avan
sul. cite 500 de căciulă, și duși au fost. 
E adevărat, intr-o săptămînă au reu
șit să pună un perete intr-un apar
tament : în blocul A F 3. De aseme- 
,nea, dacă ești... sportiv de perfor
manță.

Stau in birou și se lamentează: 
„nu avem forță de muncă!"

Fie și la scara experienței unul sin
gur ora, cele relatate sînt cu atît 
mai surprinzătoare cu cit șantierele 
I.J.C.M. Brăila duc și se plîng de o 
acută lipsă de forță de muncă : 900 de 
oameni deficit la începutul anului și 
aproape 400 la sfîrșitul lunii martie : 
zidari, dulgheri, fierari, betoniști. zu
gravi, mozaicari, tîmplari. Program 
de asigurare a forței de muncă — 
aprobat de comitetul județean de 
partid și de comitetul executiv al 
consiliului popular județean — ne
realizat și, după aprecierea tovarășu
lui director. în mare parte nerealiza
bil vreodată ; din cei 500 de munci
tori care trebuiau recrutați de primă
riile comunale pentru încadrare și 
calificare la locul de muncă, n-au 
ajuns la I.J.C.M. decît 87. Toți coope
ratorii calificați la I.J.C.M. din anul

1977 încoace s-au angajat între timp 
la alte unităti de construcții. Din cei 
350 de muncitori care trebuiau deta
șați pe șantierele de locuințe din ce
lelalte întreprinderi și instituții brăi
lene, la sfîrșitul lui martie abia veni
seră 97. iar acțiunea de recrutare a 
300 de muncitori din județele Vran- 
cea. Buzău, Suceava. Botoșani — 
pentru care exista o aprobare a Mi
nisterului Muncii — a fost departe de 
succesul scontat. Se încadraseră in 
muncă doar 239. urmînd ca. de aici 
înainte, să sa aștepte pînă la vară 
cînd, potrivit amintitului program, 
urma să se organizeze largi acțiuni 
de muncă ’ patriotică. Din 514 con
structori. încadrați în muncă de la 
1 ianuarie și pină la 31 martie. 275, 
deci mai mult de jumătate, fac parte 
din categoria celor nepjanificati. ne

programați : „încadrați la poarta 
unității".

Acestea sint argumentele pentru 
care am socotit îndreptățită urmă
toarea întrebare pusă tovarășului 
Anton Ciuhlaru.

— Nu credeți că modul de organi
zare al încadrării in muncă ar tre
bui îmbunătățit 7

— In ce sens ?
— De pildă, să reglementați intr-un 

fel mai simplu accesul solicitatorilor 
pină la serviciul personal. Să nu lă- 
sați programul de angajare la latitu
dinea și inspirația portarului. Să-l 
mutați pe funcționarul care perfec
tează documentele de încadrare în 
muncă, cu birou cu tot. la intrarea 
în întreprindere. Iar aducerea la în
deplinire a încadrării să nu mai de
pindă de „solicitudinea" și tabieturile 
Iui „nea Fane".

— Tovarășul Găzdoiu (șeful servi
ciului1 administrativ n.ns.) n-ar ac
cepta să urce cine vrei și cine nu vrei 
pe scări. Se murdăresc. Iar eu unul, 
nu sint dispus să cobor și să urc scă
rile de cîteva ori pe zi, numai ca să 
dau aprobări pe cererile de încadrare 
în muncă ale nu știu cui.

Scurt pe doi.
Soluția, care în acel moment părea 

de negăsit, a dat-o pină la urmă di
rectorul întreprinderii.

— întregul serviciu personal. învă- 
tămînt, retribuire, în frunte cu 
Ciuhlaru se va muta de la etajul V, 
la parter. Dacă nu în gară, măcar 
mai aproape de poarta întreprinderii.

Deci, se poate. Despre alte aspecte 
perfectibile, tot cu intervenția- tova
rășului director, în numerele urmă
toare.

Șeful meu de echipă m-a învățat, 
mai intîi, să „fac cu ochiul"

Am plecat și m-am întîlnit cu omul 
cu șapcă roz și mîinile veșnic în bu
zunare. Mă ia cu el. Exact în sens 
invers decît mă îndrumase pe mine 
normatorul. La colțul străzii ne oprim.

— Stai aici că am niște treabă •— 
îmi zice.

Se întoarce după vreo oră.
— Stai, că mai am niște treabă.
Iar stau. Ce să fac 7 Vorba aceea : 

vremea trece, leafa merge, noi cu 
drag muncim. El pe o leafă mult mai 
mare.

A dispărut pe o stradă paralelă cu 
strada pe care venisem. Se întoarce 
cu o foarfecă. Intră într-o baracă 
(S 4 290/27). Pe mine mă lasă la ușă. 
In frig. Al naibii de frig. Mă încăl
zeam și eu, din ochi, uitîndu-mă De 
ușa barăcii la o plită mare, electrică, 
încinsă pină la roșu. După vreun sfert 
de oră, aruncă două bucăți mari de 
plasă de sîrmă afară, în noroi ;

— Fă-le sul !
Le-am făcut, le-am luat în circă șl 

am plecat. O ia cu doi pași înainte. 
Eu după el.

— Nu te-ai răzgîndit 7
— Nu.
— De ce-ai venit tocmai aici 7
— De ce, de ne ce, am venit. Am 

de gînd să mă și calific.
— Dacă aș. ști că vrei într-adevăr 

să te califici, dacă aș fi sigur că me
rită să-mi bat capul cu tina ar fi 
altceva.

— Eu zic că merită.
— Sigur?
— Sigur.
— Cit de sigur 7
Nu i-am răspuns. L-am lăsat să-și 

ducă gîndul pină la capăt.
— Vezi tu. dacă te lua .„bucu

reșteanul". era altă treabă. Așa. ne
calificat cum ești, și tot încasai 2 000 
la chenzină. 1 800 iți rămineau ție,

- Eu dragul meu, beau. Dar nu 
sînt ca alții. Beau pe banii mei - 
ne mărturisește șeful de echipă 
Alecu Codreanu.

Foto : E. Dichiseanu |

- Vorbe tovarăși, vorbe, li faci o- 
mului bine, ii dai un ciștig in plus 
și te alegi cu belele — zice încrun
tat normatorul Ștefan Gheorghe 
poreclit nea Fane Banditu'.

- Drăguțule, om te-aș face. Dar 
acum n-am timp. Mă duc să fac 
bani - mi se adresează Ion Toma, 
zis „Bucureșteanul”.

- Șeful reporterului-zidar, „omul cu 
șapcă roz și cu mîinile veșnic în 
buzunare", pozează: nu le mai ține 
în buzunare.

peni.ru
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PREGĂTIREA PRACTICA A ELEVILOR. VIITORI MUNCITORI
Obstacole cunoscute și necunoscute

Galerii

pe drumul de la ac... la strung
bucureștene

La Liceul industrial nr. 1, eu profil 
mecanic, din Drobeta-Tr. Severin în
vață, Ia cursurile de zi și serale, 
2 264 elevi. Cit forța de muncă a unei 
uzine 1 — se spune adesea. Compa
rația nu este deloc forțată. Chiar nu
mai simpla enumerare a noilor obiec
tiva economice ce vor apărea pa 
harta Mehedințiului in anii viitoru
lui cincinal relevă cerințele mari 
de forță de muncă in diferite 
meserii, largul orizont de pregătire 
profesională ce se deschide în fața 
tineretului. Bazinul minier Livezile și 
mina Huznicioara (vor da anual mi
lioane de tone de cărbune), laminorul 
de profile mici, hidrocentrala „Por
țile de Fier" II, întreprinderile de 
aparate de măsură și control, de pie
se grele forjate și matrițate. de an
velope, boghiuri, burghie, utilaj chi
mic, prelucrarea maselor plastice, fi
laturile și țesătoriile și multe altele 
vor oferi absolvenților treptei I și 
a Il-a de liceu, absolvenților școlilor 
profesionale locuri de muncă în care 
să-și exercite priceperea șl capacita
tea de creație, să participe cu hărni
cie la progresul și prosperitatea ju
dețului lor, a țării întregi.

Viitorii muncitori ai acestor între
prinderi sînt, așadar, astăzi, pe băn
cile școlii. Cum sint pregătiți in ve
derea îndatoririlor de miine 7

— Liceul nostru dispune de condi
ții corespunzătoare pentru pregătirea 
științifică, tehnică și practică a viito
rilor muncitori — ne spune ing. 
Nicolae Voiculescu, directorul li
ceului.

într-adevăr, liceul are amenajate 
cabinete și laboratoare funcționale 
pentru disciplinele de bază din pla
nul de lnvățămînt, dispune de un 
complex de 12 ateliere de producție',’ 
dotate cu utilajele necesare pregăti
rii practice temeinice a elevilor, este 
Încadrat cu personal de specialitate, 
numeroși ingineri și profesori avind 
gradele didactice II și I. Urmărim, 
£e viu, activitatea practică a elevilor 

itr-o zi obișnuită de muncă.
în atelierul de mașini-unelte lu

crează clasa a Xl-a C. După 5 săptă
mîni de practică, elevii știu să mînu- 
lască mașinile, execută corect opera
țiile prevăzute în programă.

— Ce lucrezi, acum 7, îl întrebăm 
pe Fălcan Viorel, unul dintre elevii 
buni ai clasei.

— Un ștuț pentru întreprinderea 
mecanică.

— La ce folosește această piesă, ai 
văzut-o montată ?

Elevul ridică nedumerit din umeri, 
nu cunoaște utilitatea piesei respec
tive. La altă mașină, 2 eleve filetea
ză șuruburi.

— Sînt șuruburi speciale, ne spune 
Ionașcu Nela> (dar nici ea nu știe să 
spună la ce folosesc).

— Ce ați mai lucrat pînă acum 7
— Alte șuruburi, buloane...
Trecem mai departe. Atelierul de 

freze este gol, la fel cel de sudură. 
„Nu avem lucrări de executat", ni se 
spune. In atelierul de lăcătușerie, 
elevi din treapta I execută mobilier

lorifică deplin condițiile materiale 
de care dispun, timpul de lucru pen
tru temeinica pregătire profesională, 
pentru formarea elevilor în spirit 
muncitoresc, al disciplinei și hărni
ciei Un sprijin mai susținut din 
partea întreprinderilor cu care co
laborează, pentru care, de fapt, pre
gătesc forță de muncă este absolut 
necesar ; ca și obligația unităților 
economice de a asigura atelierelor- 
școală front de lucru permanent, așa 
cum se procedează in alte județe 
din țară.

Ne continuăm investigația. Elevii 
din cîteva clase terminale ale liceu-

Cîteva constatări Ia Liceul industrial nr. 1 
din Drobeta-Turnu Severin pe care 

le supunem atenției forurilor centrale 
de specialitate

metalic pentru cantina ți căminul 
liceului.

— Ce operații ai Învățat In aceste 
prime săptămîni de lăcătușerie T — 
o întrebăm pe eleva Nicocea Mioara.

Nici un răspuns 1
— Ce note al la practică ?
— Media 6 pe primul trimestru, un 

7 și un 4 pe al doilea. Vin dintr-o 
comună, Sisești, unde în școala gene
rală n-am făcut lăcătușerie. (A cam 
lipsit de la orele de practică, „moti
vează" maistrul instructor).

— De ce te-ai Înscris la acest 
liceu ?

— Vreau să lucrez la șantierul 
naval.

— Ai fost vreodată acolo ?
— Am dus odată niște piese, cu 

camionul, dar organizat, cu explica
ții, niciodată.

Elevii care provin din mediul rural 
Întâmpină reale dificultăți în acomo
darea cu cerințele activității prac
tice, confirmă și ing. Gheorghe Ne- 
tedu, inspector de specialitate la In
spectoratul școlar al județului Me
hedinți. Cauza ? Nu peste tot atelie
rele școlilor sătești sint dotate cores
punzător și Încadrate cu personal di
dactic de profil. Nu este însă mai 
puțin adevărat că nici liceele nu va-

lui amintit fac practică direct în 
secțiile Șantierului naval Drobeta- 
Tr. Severin. îi găsim lucrînd in echi
pe de muncitori, sub îndrumarea 
specialiștilor. Alături de ei, foști ab
solvenți ai aceluiași liceu.

— Faptul că în ultima clasă de li
ceu am făcut practică în secția și în 
echipa unde urma să fim încadrați 
la absolvire ne-a facilitat integrarea 
rapidă in producție — ne spune Vir
ginia Cîrstea, lăcătuș.

— în schimb, absența orelor de 
desen tehnic dțn treapta a Il-a de 
liceu ne creează dificultăți In pro
ducție, unde se lucrează mult cu schi
țe tehnice — 
practicant In 
montaj.

— Iar dacă
mai mult pe mașini, am fi 
mai bine operațiile pe care trebuie 
să le efectuăm acum — menționează 
și Ion Cațea, proiectant în atelierul 
de lăcătușerie.

Dincolo de observațiile directe, la 
obiect, făcute de elevi sau absolvenți 
referitoare la desfășurarea activității 
practice în anii de liceu, am reținut 
de la interlocutorii noștri — factori 
de răspundere din școli și de la în

adaugă Marian Istrate, 
atelierul de ajustaj

la scoală am fl lucrat 
cunoscut

spectoratul școlar județean — unele 
opinii vizînd asigurarea unui carac
ter unitar pregătirii tehnico-produc- 
tive a elevilor (nu numai din jude
țul Mehedinți 1).

în cadrul unei interesante consfă
tuiri de lucru, organizată de specia
liștii laboratorului de orientare șco
lară și profesională din municipiul 
Drobeta-Tr. Severin, cu diriginți ai 
claselor a VIII-a, s-a relevat, de 
exemplu, cerința reactualizării siste
mului de practică din învățămîntul 
gimnazial șl corelării mai raționale 
cu cel din liceu. „In clasele V-VIII, 
elevele lucrează cu acul, iar elevii 
fac tîmplărie și lăcătușerie, dar in 
treapta I de liceu se regăsesc, cot la 
cot, în aceleași ateliere cu profil 
mecanic, electrotehnic etc, cu ine
rentele greutăți întîmpinate de eleve 
pentru recuperarea rămînerii in 
urmă — relata prof. Laurențiu Sma- 
du, de la Școala nr. 5. Cred că or
ganizarea și desfășurarea pregătirii 
practice șl activității de producție ar 
trebui gîndite unitar, pe toate ciclu
rile școlarității, așa cum se proce
dează cu celelalte discipline de în- 
vățămînt".

Pe de altă parte, ni s-au semnalat 
necorelări între programele de teh
nologie și de practică. „Noțiunile da 
bază ale meseriei sînt expuse teore
tic, de ingineri, de-a lungul între
gului an școlar ; dar la atelier, elevii 
încep să lucreze din prima zi, iar 
maistrului îi interzicem să le facă 
teorie — menționa Mihai Sbârnău, 
director adjunct la liceul amintit. 
Există în școli discuții pro și con
tra privind prezența... tablei în ate
lier. Normal ar fi ca teoria și prac
tica să se facă simultan, atelierul 
devenind un fel de laborator al dis
ciplinelor tehnologice de profil".

Sînt opinii pe care, la rtndul nos
tru, Ie supunem spre analiză foru
rilor centrale de specialitate.

Așadar, liceele mehedințene 
condiții corespunzătoare pentru 
marea profesională și educarea
torilor muncitori. Dar și obligația de 
a le folosi — cu sprijinul activ al 
unităților economice de profil — cu 
mai mult spirit gospodăresc și efi
ciență, în pregătirea forței de muncă 
pentru viitorul cincinal.

au 
for- 
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După nn exercițiu de 
geometrizarc a motivelor 
picturii și poate de adap
tare a lumii la un prin
cipiu matematic, N, G. 
lorga se întoarce, acum, 
către sugestivitatea in
trinsecă a realității. De
plasarea s-a săvîrșit, ob
servăm, in limite tradi
ționale ale expresiei pic
turale (peisaj, natură sta
tică), cu discreție și oa
recare naturalețe, ceea 
ce ar face — rămîne să 
înțelegem — din fiecare 
etapă străbătută procesul 
unei necesare clarificări 
interioare. Din rigoarea 
accentuată pe care și-a 
impus-o anterior. N. G. 
Iorga păstrează astăzi o 
remarcabilă limpezime a 
compoziției, o nobilă sim
plitate in configurarea 
imaginii, o expresivă va
lorificare stilistică a de
taliilor. In pictorul N. G. 
Iorga, spun unii, ar fi în
vins „sedentarul", și nu 
călătorul neliniștit, avid 
de noi și noi panorame 
vizuale, cu alte cuvinte, 
ar fi învins propria sa 
natură, și nu presiunile 
gustului modem (era gă 
scriem monden). Poate 
că este într-adevăr așa, 
dar atunci s-ar cuveni să 
remarcăm că a triumfat 
mai degrabă curajul de a 
încerca o omenească și 
vie emoție în fața frumu
seții nhturii, curajul de 
a fi calificat drept senti- 
mental și de a se destăi
nui cu sinceritate. (Gale
ria de artă „Simeza").

Ion Pană a evoluat, 
dimpotrivă, către o abor
dare nonfigurativă a pic
turii. Sarcina sensului a 
fost preluată exclusiv de 
culoare, de tensiunea ges
tului și a raporturilor 
cromatice, fiindcă forma, 
chiar în această viziune, 
pare mereu supusă fluc
tuațiilor, metamorfozelor, 
transformărilor 
te, fie și atunci 
să se înțeleagă 
citva s-ar fi

Zilele filmului din R. P. Ungară"
//
Asemeni producțiilor ci

nematografice ale altor țări 
socialiste și prietene, mul
te din peliculele realizate 
tn R. P. Ungară sint bine
cunoscute In tara noastră. 
Cinefilii români au petre
cut ore agreabile si intere
sante urmărind filme șan- că a unei apreciabile diver- 
nate de Zoltan Fâbri, sificari tematice și a 
Mărton Keleti sau Makk explorării pătrunzătoare a 
Kăroly,

Prin eforturile conjuga
te ale unor talente aparti- 
nind citorva generații, la 
numele lui Miklds Jancsd, 
Kovăcs Andrăș. Gâbor Păi, 
adăugîndu-se, de pildă, cele 
ale mai tinerilor K6sa 
Ferencz, Săndor Păi. Gotha 
Ferencz sau Darday Istvăn, medii sau drame, creațiile 
cinematografia ungară cu
noaște, în ultima vreme, o 
înflorire remarcabilă a mo
dalităților estetice : de la 
filmul de inspirație directă 
și notație realistă, sugerind 
stări psihologice, or relații 
prin surprinderea 
comportamente, la 
cinematografice — 
ca violente și 
structuri simbolice, 
rice ; de la ample desfășu
rări epice la portrete preg
nante ; de la construcții 
clasice, de maximă simpli
tate, la altele ce propun, 
experimentînd cu dezinvol
tură in plan formal, ima-

gini filmice luxuriante, 
metafore cinematografice 
originale prin tratarea spa
țiului, timpului, fluxului 
memoriei, zbaterilor con
științei.

Varietatea stilistică, este
tică este consecința fireas-

subiectelor șl ideilor. Fapt 
și mai important, ambele 
fenomene sînt, evident, 
expresia unei exigente con
științe de sine a cineaștilor 
unguri, expresia maturității 
cu care ei concep .rolul ar
tei în dezvoltarea socială si 
perfecționarea morală. Co-

iminen- 
cind lasă 
că intru - 
Închegat.

Construcția lucrărilor ar 
consta in structurarea 
materiei și logica armo
niei cromatice, cind in- 
ttens contrastantă, cind 
monocrom tonală, mizind 
pe înrudiri subtile. Ion 
Pană pune preț în aceste 
ultime lucrări pe dina
mismul articulărilor, pe 
tensiunea lor interioară. 
Pictura sa trădează in 
multe situații o stare fe
brilă. un neastîmpăr. poa
te chiar o labilitate a 
trăirilor : el pare ajuns 
într-un teritoriu al liber
tății formale absolute, 
care-i solicită acut și în- 
tr-o oarecare măsură de
rutant atenția, atitudinea 
conceptuală și afectivă. 
Iată de ce am afirma că 
Ion Pană, pictor realmen
te înzestrat, ne apare 
deocamdată dominat de 
viziune, de anume resor
turi intime puse irevoca
bil în mișcare, dar greu 
de stăpînit pe deplin, în
tr-un sens ordonator su
perior ; iată de ce am 
spune că această expozi
ție reprezintă numai o 
treaptă în cristalizarea 
noii sale opțiuni și a unor 
procedee plastice virtual 
nelimitate. (Galeria de 
artă „Orizont").

Expoziția de pictură și 
desene a Cristinei Tănă- 
sescu poate fi calificată 
drept un promițător de
but. Remarcăm de la bun 
început un simț deosebit 
al culorii, o vitală exal
tare a calităților ei, care-i 
particularizează paleta, un 
simț aparte pentru poeti
zarea cotidianului, intr-o 
manieră cvasinaivă, cu 
fermecătoare, dar voite 
stângăcii (ce divulgă pro
fesionistul sedus de can
doare). Cristina Tănăses- 
cu pictează peisaje și in
terioare și în fiecare lu
crare reușește să eludeze 
ticurile genurilor, să des
copere perspective și tra
tări insolite, ce transfor
mă lumea evocată in bas
mul unor grădini ademe-

CONSTANTIN CALAFETEANU Peisaj

nitor colorate. Sînt evi
dente bucuria artistei de 
a picta, jubilația neprefâ- 
cută în mînuirea culori
lor, precum și înțelepciu
nea de a nu alerga după 
un stil consacrat și epa
tant. de a-și construi o 
personalitate artistică fal
să. prin parodierea operei 
altora, cum se mai întîm- 
plă uneori foarte tineri
lor creatori. (Galeria de 
artă „Orizont", Atelier 35).

Ileana Szasz umblă cu o 
foarfecă imaginară prin 
cotidian decupînd cele 
mai anodine crîmpeie ale 
celor mai anodine situații. 
O fustă și două sacoșe, un 
fragment dintr-un depozit 
de alimente, obiecte de 
toaletă, o oglindă de baie, 
un autoportret și o pe
reche de papuci, o închi
puită vitrină cu pălării 
de damă etc., etc., deli
mitează pe scurt aria „te
matică" a acestei picturi. 
Ne aflăm in fața unei op-

, unor 
poeme 

pelicule 
șocante 
alego-

lor explorează devenirea 
istorică a Ungariei în ulti
mele decenii și mal ales 
devenirea oamenilor, men
talităților lor în anii socia
lismului. Zugrăvirea unor 
portrete contemporane de
finite prin generozitate, no
blețe, căldură, semnifica
tive pentru mutațiile petre
cute în ultimele decenii, se 
îmbină cu dezvăluirea luci
dă a unor atitudini si 
fenomene negative.

„Zilele filmului din 
It, P. Ungară", desfășurate 
recent la București și Pi
tești, au prilejuit iubitori
lor români ai filmului o in-

tilnlre cu trei producții de 
factură diversă. Am putut 
vedea o spumoasă comedie 
de situații și caracter, după 
o nuvelă de Mihăly Babits 
(scenariul : Lâszld Nădassy, 
Lâszld Ranody, regia 
Lăszld Ranody). Am regăsit 
cu plăcere în „Grădina cu 
trandafiri" chipul si talen
tul remarcabilului actor 
de la Vlgszinhăz — Lâszld 
Tahi Toth. Am urmărit cu 
interes și un inspirat 
film de știință populari
zată intitulat „Animale
le răspund" (scenariul 
și regia : Agoston Kollânyi, 
imaginea : Lajos Vâncssa).

Gîndindu-ne la cea mai 
importantă peliculă a „Zi
lelor filmului" ar trebui să 
vorbim, de fapt, de Întâl
nirea cu Miklos Jancsd, 
una din cele mai mari per
sonalități ale cinematogra
fiei din tara vecină, cineast 
de faimă mondială. „Așa 
am venit", prezentat cu pri
lejul galei, este unul din 
filmele ce aparțin primei 
etape de creație a lui 
Jancsd („Sărmanii flăcăi", 
„Roșii și albii" au fost fă
cute după aceea, lor ur- 
mindu-le „Poporul cere", 
„Agnus dei" etc., ca să nu 
mai vorbim de recentul 
„Rapsodia ungară" ș.a.). 
Realizat în 1964 împreună

cu scenaristul Gyuia Her- 
nâdy, cu care Jancso a 
făcut aproape toate filmele, 
„Așa am venit" relatează 
cu simplitate șl pregnanță 
(recreând atmosfera de con
fuzie și așteptare, specifi
că perioadei din preajma 
terminării celui de-al doi
lea război mondial, adân
cind stările prin care trec 
eroii în condițiile nou crea
te) deruta unui gimnazist 
ungur luat prizonier si apoi 
întîlnirea lui cu un alt tî- 
năr : un soldat sovietic 
prietenos și generos (care 
va muri însă din cauza 
unei răni primite pe front).

Filmul, de un sugestiv 
realism, și cu un final con
cis și dramatic, urmărește 
nașterea firească a unei 
adînci legături umane, 
„Așa am venit" fiind o ple
doarie cinematografică pen
tru înțelegere între oameni.

„Zilele filmului ungar" 
au prilejuit cineaștilor șl 
spectatorilor români întîlni
rea cu Miklds Jancso, care, 
în cadrul vizitei pe care a 
întreprins-o in țara noas
tră, a acordat mai multe 
interviuri, a stat de vorbă 
cu cineaștii români și a 
prefațat premiera româ
nească a filmului său.

Natalia STANCU

Cunoașterea resurselor hidrologice
(Urmare din pag. I)
cete căzute în timpul verii. Foarte 
important e că se pot stabili cu exac
titate apele fosile, rămase de mii și 
milioane de ani în subteran, izolate 
de circuitul natural al apei sau par- 
ticipînd foarte puțin la acesta.

Metoda ar părea să prezinte un 
interes mal mult științific. Dimpotri
vă, ea contribuie, uneori decisiv, in 
arii extrem de vaste, din aproape 
toate sectoarele activității umane. 
Unde nu se lucrează cu apă 7

Săparea canalului Dunărea-Marea 
Neagră, împreună cu irigarea a vaste 
suprafețe ale Dobrogei, a dus și la 
modificări în gospodărirea apelor 
din această parte a țării. S-a con
statat, între altele, că există riscul ca 
apele să se reverse în canal, s-au 
observat o serie de izvoare noi 
apărute în toată zona de sud a Do
brogei. Care era cauza acestui fenb- 
men cu implicații extrem de vaste ? 
Să fie o infiltrare de apă marină, sau 
de apă din Dunăre ? Ori erau puse 
în libertate pînze de ape subterane ? 
Un studiu izotopic sistematic, care a 
completat pe cel hidrogeologic, a 
permis să se stabilească cu precizie 
sursa și mișcările apelor subterane. 
Unele proveneau din irigații, altele 
în schimb, deși aflate in imediata 
vecinătate a Mării Negre, s-au do
vedit, in mod cu totul surprinzător, 
a fi ape de munte, venite de 
departe ! Cercetările au permis, șl a- 
jută, in continuare, să se adopte so
luții judicioase la construcția mari
lor obiective industriale din această 
regiune a tării.

Apele termale, mai ales cele din 
zona devest a țării, reprezintă o im
portantă resursă naturală, care poate 
fi folosită atît ca o nouă sursă de 
energie, precum și in scop terapeu
tic. cum se face de exemplu la Băile 
Felix și „1 Mai". Se poate vorbi și 
de apele termale de pe litoral, din 
zona Mangalia, a căror acțiune bene
fică este binecunoscută. Mai mult, se 
scontează că prin folosirea apelor 
termale (mai ales pentru încălziri de 
locuințe, de sere etc.)' se pot rea
liza importante economii de combus
tibil. întrebarea este : de unde vin 
aceste ape, rezervele sint oare limi-

tate sau nelimitate, cit se poate ex
trage din pămint fără a periclita echi
librul lor natural ? Cercetări siste
matice. folosind măsurători de deu- 
teriu. au pus în evidență un rezul
tat surprinzător : aceste ape sînt, in 
majoritate covârșitoare, ape de 
munte, chiar și cele de la Mangalia! 
S-au putut delimita astfel bazinele 
din Munții Apuseni care se regăsesc 
într-o regiune anume de izvoare ter
male ; e drept, au fost găsite uneori 
și ape fosile, a căror exploatare e 
limitată. Acesta informații „izoto- 
pice" au fost și sint in continuare 
de un mare ajutor în prospectările 
hidrogeologice și exploatarea apelor 
termale din aceste regiuni; se poa
te spune că azi ele au devenit, in 
acest domeniu, o practică curentă.

în stațiunile de pe valea Oltului, 
studiate cu deosebită atenție, s-a 
putut demonstra că amenajările hi
drotehnice nu vor influența izvoarele 
de ape minerale din imediata veci
nătate (cum sint cele de la Călimă- 
nești și Căciulata). S-au determinat 
pe această cale perimetre de protec
ție pentru a nu se modifica în nici 
un fel calitatea apelor minerale prin 
lucrările industriale. în general, apli
cațiile din acest domeniu, efectuata 
de-a lungul a aproape două decenii, 
s-au dovedit extrem de fructuoase.

Delta Dunării a constituit un alt

obiectiv deosebit de important. Echi
librul apelor din Deltă, eventualele 
infiltrații de apă marină, sărată, a- 
mestecarea apelor dulci cu cele să
rate in sistemul de lacuri de la su
dul Deltei reprezintă date extrem de 
importante pentru agricultura și pis
cicultura din această regiune. A fost 
demonstrat faptul că apa de mare nu 
pătrunde sub Deltă, că, dimpotrivă, 
la adincimi mari se găsește prepon
derent apă de munte și s-au putut 
delimita, in lacul Razelm, de exem
plu, zonele de apă provenită din 
mare de cele cu apă de Dunăre. In 
exploatările miniere, metoda deute- 
riului permite să se aprecieze origi
nea apelor care invadează fie gale
riile subterane, fie exploatările des
chise, la zi.

Aceste rezultate reprezintă. în afa
ră de interesul lor practic, și o reali
zare de prestigiu a științei românești. 
Trebuie sâ spunem aici că România 
este una dintre puținele țări ale lu
mii iu care metoda deuteriului a fost 
aplicată sistematic, pe scară largă, cu 
consecventă și cu rezultate deosebite. 
Cercetările noastre sint cunoscute in 
lumea intreagă și ne vin solicitări 
din străinătate in acest domeniu, 
ceea ce ne obligă să ne menținem pe 
o poziție de vîrf în multiplele apli
cații ale tehnicilor elaborate din da
tele fizicii nucleare.

TIMIȘOARA • în cadrul tra
diționalelor legături de colabo
rare dintre Muzeul Banatului din 
Timișoara și Muzeul Voivodlnei 
din Novisad. (R.S.F. Iugoslavia), 
recent. în orașul din tara vecină 
și prietenă a fost organizată o 
expoziție de artă populară ro
mânească. După cum ne spune 
prof. Nicolae Săcară. director 
adjunct al muzeului timișorean, 
publicul vizitator a avut posibi
litatea să ia cunoștință de unele 
din cele mai valoroase creații de 
artă populară din Banat, aflate 
în colecțiile secției de etnogra
fie : costume naționale, țesături 
decorative, ceramică, pictură pe

lemn și sticlă, cioplituri în lemn 
și altele. (Cezar Ioana).

SUCEAVA 9 La Teatrul popu
lar „Matei Millo" din Suceava 
a avut loc premiera pie
sei „Gaițele" de Kiritescu, in 
regia lui Ion Traian Bordușan. 
Același colectiv pregătește acum 
„Fii cuminte, Cristofor" de 
Aurel Baranga. • La casele de 
cultură, căminele culturale 
cluburile muncitorești 
suita manifestărilor 
artistice, simpozioane, 
concursuri gen „Cine 
tigă", prezentări de filme docu- 
mentar-artistice dedicate ani
versării a 2050 de ani de la con
stituirea primului stat dac cen-

și
continuă 
cultural- 

expuneri, 
știe, cîș-

ctl 
ce
In 
a- 
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tici de fotoreporter care 
aspiră să devină pictor 
prin simpla utilizare a cu - 
lorii. Pictura, ca atare, e 
în bună măsură uscată și 
stridentă, banală in sem
nificații, elocventă pentru 
posibilitățile autoarei, su
gerind ceea ce ar putqa 
deveni ea. pictura, dr
am uita-o timp de un < •’
col și apoi am repraeti- 
ca-o iar, reluînd lucru
rile de la zero, numai 
o vagă amintire a ceea 
va fi. fost cîndva arta, 
ciuda pretențiilor unei 
semenea formule dt
cit viabile poate la alții, 
nu putem scăpa de sen
zația diletantismului în
cercării la care ne refe
rim, la o neîndemînare 
vizibilă a pictoriței. (Ga
leria de artă „Căminul 
artei" — parter).

Călător și poet 
gibil. Constantin 
teanu ne poartă 
dată prin Veneția, Paris. 
Bretania, Valea Loarei. 
Corsica șl Tulcea. Lucră
rile sale, în ciuda sponta
neității notației, sint mal 
mult decît 
pelerinaj, 
stări de 
creatorului 
întâlnim predispoziția 
pentru, tonuri strălucitoa
re, intens strălucitoare, cu 
reflexe de vitraliu, pen
tru lumini de amurg, ce 
conferă o notă de drama
tism peisajelor. Pictura 
lui Constantin Calafeteanu 
rămîne totuși o pictură 
fără „complicații" și pre
tenții filozofice, o pictu
ră născută din senti
ment, cum se mal spune, 
o pictură agreabilă, încor
porând certe câștiguri pro
fesionale. in sfirșit, o pic
tură directă, capabilă să 
incite interesul unui pu
blic foarte larg. (Galerii
le de artă ale municipiu
lui București).

Incori- 
Calafe- 
de astă

Insemnări de 
«înt picturi șl 
spirit proprii 
lor. în toate

sa

Florlca DINULESCU

Atlasul Republicii 
Socialiste România
De curind, a apărut în Editu

ra Academiei fascicula 5 a „At
lasului Republicii Socialiste 
România", cu care se încheie 
această lucrare fundamentală a 
științei românești.

După cum este cunoscut, at
lasul face o prezentare unitară 
și complexă a trăsăturilor geo
grafice ale teritoriului Româ
niei, consemnînd prefacerile 
cele mai profunde, structurale, 
de ordin economic, social-politic 
și cultural din istoria societății 
românești.

Avind în vedere importanța 
acestei lucrări, in cadrul mani
festărilor prilejuite de „Luna 
cărții în întreprinderi și institu
ții" va fi organizată la Facul
tatea de geografie o întîlnire cu 
cititori, academicieni, profesori, 
studenți

Ion Gheorghe nu e un 
calofil care să cultive vor
ba frumoasă, formularea e- 
legantă. Vocabularul său, 
țărănesc, "arhaizant, e frust, 
iar versul in cadențe alea
torii. Și totuși, in ciuda 
anticalofiliei manifeste, 
poetul e un degustător al 
savorilor verbale. Inven- 
tind, la o adică, mai ales 
în Zoosophia, cuvinte și 
sintagme, in intenția de a 
coborî, prin ele. spre valo
rile semantice ale etimoa- 
nelor, reale și Îndeosebi 
presupuse. Investigația fi
lologică e. evident, gratui
tă. de vreme ce contează 
în primul rînd sonoritatea 
cuvintelor și încărcătura 
lor de sugestie. Nu e însă 
deloc gratuit discursul liric. 
Prin gravitatea, noutatea și 
sistemul lui de asociații. 
Prin universul explorat. 
Prin funcția conferită con
ceptului de logos. De acțiu
nea, altfel spus, a Cuvin- 
tului nu doar ca instru
ment de comunicare, cit ca 
microcosm, ca forță a na
turii însăși, ca „iarbă" a 
cunoașterii, cum apare în 
Cavalerul trac. Logos care, 
în viziunea poetului, e pri
mordial. „cuvintul de izvor 
al cuvintelor". „Logosalvia 
— buruiana cuvîntului / cu
vintelor ; / al cuvîntului 
tainic și al zodiei / Capri
cornului și-al tuturor, tutu
ror. tuturor zodiilor." Iarba 
logosului, din care am ci
tat, ca și Logosul turbat 
ne introduc în semnificații
le mitice ale aventurii tî- 
nărului heghemon Mani- 
mazos. „flăcău curat ca ar
gintul". Aventura'cunoaște
rii în absolut. A fericirii și

trâllzat ș! independent. „Tine
rețea unei vechi cetăți" este 
genericul expoziției de pictură 
și grafică a tinerilor artiști plas
tici amatori din județul Sucea
va. deschisă recent la Casa de 
cultură a sindicatelor din Su
ceava, manifestare dedicată 
celui de-al XI-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
(Gheorghe Parascan).

SATU MARE • în cadrul 
„Studioului artistului amator", 30 
de brigăzi artistice ale sindica
telor. așezămintelor culturale și 
cooperativelor meșteșugărești din 
județ au luat parte la o primă 
trecere în revistă din acest an 
organizată la clubul muncitoresc

NICOLAE G. IORGA
Cornel Radu 
CONSTANTINESCU

nefericirii acesteia. Aven
tura tulburătoarei trans- 
cenderi a realului prin cu- 
vint. Descoperirea teribilei 
puteri magice a Logosului. 
Admirabil, întregul ciclu 
închinat „cavalerului trac" 
echivalează cu tentativa de 
a asocia ideii de putere 
(„heghemonie") condiția 
gnoseologică. A limitei și 
mai cu seamă a nelimitei 
acesteia. A consecințelor.

Practic, regnul vegetal și 
cel animal. Orizontul fami
liar țăranului. Orizontul do
mestic al acestuia, cu înde
letnicirile, ritualurile, ele
mentele sale, ca in Mega
litice. unde pîinea. plăma
da. cartofii, simburii. mie- 
jii. ceapa, via. mioara, ca- 
loianul sînt nu doar reali
tăți ontice, ci si adevăruri 
mitice. La fel de esențiale 
ca si acelea imaginate in

Ion GHEORGHE :

„Proba logosuluia

Cunoaștere care însemnea
ză contactul cu văzutele și 
nevăzutele. „Proba" logo
sului fiind vocația Poetului 
de a lumina obîrșii, de a 
intui esențe, de a releva 
relații tainice între feno
mene. de a-1 vedea pe om 
ca metaformă existențială. 
De unde fascinanta atrac
ție. la Ion Gheorghe. a lu
milor trecute și totuși pre
zente. a istoriei și protois- 
toriei, a evenimentelor și a 
statutului lor alegoric, a 
„noimelor" și a simboluri
lor megalitice. Prin forța 
lucrurilor, zeii tutelari ai 
mitologiei create sînt chto- 
nici. Pe poet interesindu-I 
pămintul și nu cerul : „Ma
rele Șarpe", „arbora-maica 
arborilor". „Maica-mumă" 
(id est Gea). „vîntul tur
bat", „iarba", „pietrele", să- 
minta". „mistrețul" „oul".

Mai mult ca plînsul, după 
tehnica picturii naive din 
icoanele pe sticlă. Tehnică 
a contaminării motivelor, 
prin laicizare, caracterul 
apocrif și ipostazierea lor 
în circumstanțe originale. 
Prin recitirea acestora din 
unghiul imanentelor, ca in 
Zoosophia, unde mitul mio
ritic capătă, printre altele, 
reverberații pastorale si 
naționale, traversând, prin 
semnificațiile sale, istoria 
tragică a umanității. Ispi
ta de a generaliza, de a 
palpa, prin interpretare, 
consubstanțialități e, la Ion 
Gheorghe. definitorie. în
seși elementele pe care le 
celebrează stau mărturie. 
Prin vitalitatea lor. Con
cretă si abstractă. Prin di
mensiunea micro și macro 
creatoare a destinului lor. 
Unul există prin perechea

sa Doimea ; în tara lui Ma- 
nimazos „arborii aveau tați 
și mame / și erau copaci 
băieți și copăcițe / fecioa
re ; / lua coarna pe băiatul 
corn, / fecioara cireșa îl 
lua pe cireșul". E o țară e- 
vident de formulă edenică, 
o lume orfică a descintece- 
lo-r și a incantațiilor. Proba 
logosului fiind inițierea 
prin fabulos. în structurile 
unei spiritualități țărănești. 
Folclorice. Deduse din căr
țile populare. din basme, 
din balade, din lirica ora
lă. Unde fantasticul e in
corporat. realului sau e o 
proiecție a acestuia, iar zo- 
omorfia e o sugestie a an
tropologicului. O lume a 
diversității infinite, in care 
totul e posibil, categorialul 
se disimulează în particu
lar, particularul se inte
grează in semnificativ, ti
pologiile se incifrează în 
simboluri, cuvintul se con
topește cu sine însuși. O 
lume întrezărită în articu
lațiile ei elementare. O pa
trie în care omul de azi își 
caută anii etnogenezei. Ani 
imemorabili, intuibili în 
frumusețea și grandoarea 
lor. prin sublimarea atitu
dinii umane în legendă, 
dans, cântec. desen și sculp
tura țărănească. Versul 
blagian „Eu cred că veșni
cia s-a născut la sat" poa
te figura ca epigraf progra
matic la întreaga creație a 
lui Ion Gheorghe^ Adevăr 
demonstrat excelent în 
prefața la Proba logosului, 
urmărind etapele si obse
siile consecutive ale poe
ziei lui Ion Gheorghe.

Aurel MARTIN

Programul 1
19.00 Telex
16,03 Teleșcoală, Școli și profesii.
16.30 Fotbal : Rapid București—Jiul Pe

troșani In „Cupa României”. Transmisiune directă de la Craio
va. In pauză : Tragerea Pronoex- pres.

13.20 Muzică ușoară cu formația Va- 
lențiu Grigorescu.

13.30 Repere daneze — film documentar.
M. 50 1W1 de seri.
19,00 Telejurnal.

• 1 " 
tele

19.20 Cu 
—la 
rile 
natul.

19.30 Noi, femeile t
80,05 Telectnemateca : „Sfat si conslm- 

tămînt" — producție anglo-ame- 
ricană. Premieră p« tară.

21,95 Telejurnal.

Mai 1930 — Zilei muncii 
de muncă ale țării, 
răspundere, cu toate forței» 
cea mai grabnică dintre lucră- 

acestei primăveri : semă-

Programul 1
17.30 Contrapunct la Piatra Neamț — 

film documentar. Regia : Erik 
Nussbaum. Producția a studioului „Sahiafilm”.

17,40 Scena teatrului muzical. Secvențe 
din baletul .iacul lebedelor” de Ceaikovskl

18.45 Publicitate.
18.50 1.001 de seri.
19,00 Telejurnal.

• 1 Mai 1880 — Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării.

19,20 Cu răspundere, eu toate forțele 
— ia cea mai grabnică dintre lu
crările acestei primăveri : semă
natul.

19.30 Studio T ’80. Spirit de inițiativă 
și responsabilitate comunistă. Ac
țiuni ale tinerilor din Capitală de
dicate Forumului tinerei generații.

20,00 Muzică ușoară.
20,35 Inscripții pe peliculă ; Pescari, ai 

nordului. Producție a studiourilor 
canadiene.

21.00 Treptele afirmării.
21,55 Telejurnal.

„Unio". Evoluția brigăzilor a fost 
urmată de dezbateri metodice, 
care au scos în evidentă necesi
tatea îmbunătățirii nivelului in
terpretativ, găsirii unor formule 
artistice atrăgătoare. O viitoare 
trecere în revistă a altor citorva 
zeci de brigăzi va avea loc in 
luna mai. (Octav Grumeza).

TG. MUREȘ. • „Prezenta Tea
trului Național din Tg. Mureș 
în mișcarea națională teatrală" 
a fost tema unei mese rotunde 
organizate la Tg. Mureș, la care

au participat critici de speciali
tate din București, Tg. Mureș și 
alte centre culturale ale țării. 
® La cinematograful „Arta" din 
Tg. Mureș a avut loc spectaco
lul de gală cu noul film româ
nesc „Ultima noapte de dra
goste", în regia lui Sergiu 
Nicolaescu. Vizionarea peliculei 
a fost urmată de o întîlnire a 
spectatorilor cu principalii reali
zatori. • La galeriile ,.Apollo" 
din Tg. Mureș a fost vernisată o 
expoziție fotografică a membri
lor fotoclubului „Apollo" al casei 
de cultură a studenților. Expo
natele — 37 de fotografii în alb- 
negru — ilustrează aspecte ale

peisajului nostru industrial șl 
frumusețile naturii patriei. • Ga
leriile revlstelo-r „Vatra" și „Uj 
Elet" din Tg. Mureș prezintă iu
bitorilor artei penelului o expo
ziție de desene si una de pic
tură. Expun Haller Jozsef și 
Dudăs Gyuia. • în sala festivă 
a Institutului de medicină și far
macie din Tg. Mureș este în curs 
de desfășurare (in perioada 
8—22 aprilie) cea de a doua edi
ție a „Zilelor muzicale ale me
dicilor și studenților tirgumure- 
șeni“. Alături de orchestra me
dicilor și studenților din Tg. Mu
reș, laureată a Festivalului na
țional „Cîntarea României" ediția 
a doua, își dau concursul mem-

bri ai filarmonicii de stat din 
localitate și orchestra medicilor 
din București. (Gh. Giurgiu).

IAȘI. • în holul Casei de 
cultură a tineretului si studen
ților din Iași s-a deschis o expo
ziție de creație tehnică și știin
țifică in cadrul căreia se expun 
realizările obținute in moderni
zarea și introducerea de tehno
logii noi, asimilarea de piese de 
schimb și subansamble. care 
înainte se aduceau din import, 
produse noi și reproiectate, 
proiecte și studii privind creș
terea productivității muncii, re
ducerea consumurilor, îmbună
tățirea calității produselor etc. 
(Manole Corcaci).
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A DANEMARCEI

Maiestății Sale
Regina MARGARETA A II-A A DANEMARCEI

COPENHAGA
Cu prilejul Zilei naționale a Danemarcei, imi face plăcere să vă 

adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, precum și urări de prosperitate și progres pentru poporul danez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Die Verdeț. prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a transmis lui Anker 
Joergensen. prim-ministru al Dane-

La Helsingdr, pe un promontoriu 
ieșit din apele înspumate ale mă
rii, veghează de secole construcția 
masivă a unui castel, peste ale că
rui ziduri, spun legendele, plutește 
umbra rătăcitoare a nefericitului 
prinț Hamlet. Chiar dacă Shakes
peare, autorul nemuritoarei dra
me inspirate din istoria daneză, 
n-a fost niciodată la Helsingor, ce
lebra replică „A fi sau a nu fi", 
incrustată de cine știe ce vizitator 
pe una din porțile fortăreței, îm
bracă semnificații de simbol. Nimic 
nu ar putea să exprime mai suges
tiv alternativa pe care a înfrunta
t-o, bineînțeles la altă scară, po
porul danez în lupta sa îndîrjită 
pentru a asigura. în ciuda tuturor 
vicisitudinilor naturii și istoriei, 
suveranitatea și independenta pa
triei, mersul el Înainte pe calea 
progresului.

Hărnicia și dîrzenia în muncă ale 
danezilor au compensat ' zgircenia 
unei naturi austere. Ei nu au moș
tenit de\it „o bucată de pămînt și 
de nu *, pe care au reușit să le 
pună in valoare printr-un uriaș 
efort creator. In perioada postbeli
că, Danemarca și-a făurit o indus
trie modernă, în cadrul căreia pon
derea principală o ocupă ramurile 
de vîrf, cum sînt construcția de 
mașini și utilaje, aparatură electro-

Doctoranzi străini în
Aproape 800 tineri din 58 de state. 

Intre care Algeria, Bulgaria. R.P.D. 
Coreeană, Ecuador. Egipt. Guineea. 
Iordania, Irak, Peru. Siria, Sudan. Re
publica Socialistă Vietnam etc., efec
tuează în prezent stagii de docto
rat sau urmează diferite forme de 
specializare postuniversitară in facul
tățile din țara noastră. Prezenta a 
numeroși tineri străini la cursurile 
internaționale postuniversitare care 
se desfășoară la Institutul de petrol 
și gaze din Ploiești confirmă încă o 
dată bunele aprecieri privind nivelul 
de pregătire asigurat de țara noas
tră în domeniul petrolului si petro
chimiei. Dealtfel, în cei 13 ani de 
funcționare, acest curs s-a bucurat 
de participarea unor absolvenți din 
peste 40 de state din diferite conti
nente.

Alți tineri se perfecționează în do
menii în care țările lor au nevoie de 
cadre cu înaltă calificare, cum sint 
specialitățile aparținînd lnvătămîntu-

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI 

— DIRECȚIA CIRCULAȚIE

Atenție la starea vremii i
Vremea este capricioasă și ea va

riază de la o zonă la alta a țării. In 
unele zone se semnalează soare și 
cer senin, în altele — ploaie sau 
ceață. La fel sînt și șoselele : tron
soane uscate alternează cu altele 
umede, alunecoase. Tocmai de aceea, 
conducătorii auto care pornesc la 
drum în aceste zile trebuie să țină 
seama de caracterul schimbător al 
vremii, de condițiile de drum. Un 
accident foarte grav, produs ca ur
mare a neadaptării vitezei la condi
țiile drumului, a avut loc lingă Foc
șani. Autoturismul l-BZ-1662 a de
rapat și s-a tamponat cu o autoizo- 
termă care venea din sens opus. Toți 
cei patru ocupanți ai autoturismului

Bun venit în stațiunile de pe Valea Oltului 
la Călimănești-Căciulata

Stațiunea Călințănești-Căciulata 
de pe malul Oltului, cu renumitele 
sale ape minerale cloruro-sodice, 
iodurate și sulfuroase este un izvor 
de sănătate pentru persoanele sufe
rinde de boli ale tubului digestiv 
și căilor urinare, de afecțiuni reu
matismale sau ginecologice.

Baza de tratament, instalațiile și 
procedurile moderne, personalul 
medical de înaltă calificare oferă 
condiții optime pentru efectuarea 
curei balneare. 

marcei, o telegramă de felicitări, 
urări de sănătate și fericire personală 
cu ocazia zilei naționale a acestei 
țări.

nică, instrumente de înaltă preci
zie, precum și o agricultură de 
mare randament.

Deși situate în regiuni diferite ale 
Europei și cu orînduiri social-poli- 
tice diferite, România și Danemar
ca sînt deopotrivă interesate în sta
tornicirea pe continent a unui cli
mat de destindere și încredere, de 
largă colaborare între toate țările. 
Ambele state manifestă preocupare 
pentru înfăptuirea securității euro
pene, pentru buna pregătire a vii
toarei reuniuni de la Madrid, ast
fel incit aceasta să dea un impuls 
eforturilor în vederea edificării u- 
nei Europe a națiunilor libere, con- 
lucrind pentru progresul general.

România și Danemarca au stabi
lit și dezvoltă relații prietenești, re
ciproc avantajoase, un aport de 
șeamă în această direcție avînd con
tactele și schimburile de yizite, 
convorbirile purtate la diferite ni
veluri, înțelegerile convenite pri
vind cooperarea in domeniile eco
nomic, industrial și tehnico-științi- 
fic, programele de schimburi cultu
rale și științifice. Extinderea și 
adîncirea in continuare a relațiilor 
dintre cele două țări se înscriu, 
totodată, ca o contribuție impor
tantă ,1a progresul cauzei păcii, în
țelegerii și destinderii în Europa și 
în lume.

facultățile din România
Iul politehnic, economic, agronomic, 
medico-farmaceutic. de matematică, 
fizică, chimie, filozofie, artă etc., din 
București, Cluj-Napoca, Iași. Timi
șoara, Tg. Mureș. Brașov. Galați, 
Craiova, Petroșani.

în timpul stagiului, doctoranzii au 
posibilitatea să se pregătească sub 
directa îndrumare unor cadre di
dactice de prestigiu, să folosească 
experiența științifică și baza mate
rială de care dispun instituțiile de 
învățămînt superior și unitățile de 
cercetare din țara noastră. Ei parti
cipă. de asemenea, la activitatea 
științifică organizată în cadrul colec
tivelor de catedră : dezbateri, infor
mări științifice, simpozioane, sesiuni 
de comunicări, la cursuri, seminarii 
și lucrări practice in atellere-școală 
și laboratoare, precum si la diferite 
alte acțiuni ce urmăresc buna pre
gătire în disciplinele strins legate de 
specialitatea aleasă.

(Agerpres)

și-au pierdut viața. Pe drumul na
țional Tg. Jiu-Petroșani, conducăto
rul autoturismului l-GJ-701 a „tăiat" 
o curbă periculoasă și, înainte de a 
se redresa, s-a tamponat cu autotu
rismul 2-HD-1475 ce venea din sens 
opus. Automobilistul a plătit cu viața 
această imprudență.

Intrucît mulți șoferi auto amatori 
nu au condus mașinile în timpul ier
nii, se recomandă reluarea deplasă
rilor in mod treptat, la început pe 
distanțe mai scurte, pe timp frumos 
și cu viteze moderate, evitind depă
șirile dacă nu sînt absolut necesara 
și mersul după lăsarea serii. înainte 
de plecare, se cere revizuirea temei
nică a autovehiculului și asigurarea 
stării tehnice a acestuia.

Stațiunea Călimănești-Căciulata 
este recomandată, de asemenea, 
pentru odihnă și petrecerea vacan
țelor.

Biletele pentru cură balneară, 
precum și pentru odihnă în această 
frumoasă stațiune se găsesc la toa
te agențiile și filialele oficiilor ju
dețene de turism din țară, la comi
tetele sindicatelor din întreprinderi 
și instituții.

In fotografie: Aspecte din sta- 
țiunea Călimănești.

Cronica zilei
Marți, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, a pri
mit pe dr. Hildegard Hamm-Briicher, 
ministru de stat la Ministerul Aface
rilor Externe al R.F. Germania, care, 
cu prilejul zilelor culturii acestei țări, 
efectuează o vizită în România.

în cursul întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor bilaterale pe multiple pla
nuri, precum și unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

*
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de sărbătorirea a 2050 de ani de la 
crearea primului stat dac centralizat 
și independent, marți a avut loc la 
Muzeul militar central sesiunea de 
comunicări „Aspecte ale vieții poli
tice și militare a geto-dacilor“.

Participanții — istorici și cercetă
tori științifici, cadre militare — au 
audiat cu interes comunicările despre 
civilizația materială și spirituală în 
epoca constituirii statului geto-dac, 
fortificațiile și armamentul geto-daci- 
lor, precum și despre războaiele 
daco-romane și semnificația lor în 
Istoria patriei noastre.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 aprilie. In țară : Vremea va fi 
In general caldă. Cerul va fl variabil, 
ou înnorărl mal accentuate în sud-ves- 
tul tării. în a doua parte a interva
lului, cînd local va ploua. In rest — 
ploi izolate. Pe alocuri, vîntul va pre
zenta intensificări de scurtă durată. 
Minimele vor fi. cuprinse între zero și 
10 grade, iar maximele între li șl 21 de 
grade, izolat mal ridicate, in Bucu
rești : Vremea va fi relativ caldă. Ce
rul va £1 schimbător, favorabil ploii 
spre sfirșltul intervalului. Vint slab 
pină la moderat. Minimele vor fl cu
prinse între 3 și 7 grade, iar maxi
mele între 17 și 21 de grade.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Azi, în „Cupa 
României" la fotbal

Astăzi, în patru orașe au loc me
ciurile sferturilor de finală din ca
drul „Cupei României" la fotbal, 
competiție care se desfășoară sub 
egida „Daciadei". Iată programul în- 
filniriloc :

Craiova: Rapid București — Jiul 
Petroșani; Sibiu: Gloria Bistrița — 
Politehnica Timișoara; Medgidia : 
F.C.M. Galati — Steaua; Rm. Vîlcea: 
Universitatea Craiova — Sportul stu
dențesc.

Toate partidele încep la ora 16,30. 
Stațiile noastre de radio vor transmi
te, pe programul 1. cu Începere din 
jurul orei 16,15, avancronici și as
pecte de la cele 4 jocuri.

• în orașul Lusaka s-au Intilnit 
în cadrul preliminariilor turneului 
olimpic de fotbal selecționatele Re
publicii Arabe Egipt și Zambiel. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate: 1—1 (1—0). în primul meci, 
fotbaliștii egipteni obținuseră victo
ria cu 4—1, astfel că ei s-au calificat 
pentru J.O. de la Moscova.

Un „upercut" toleranței față de abateri 
in lotul de box

Cu cîtva timp în urmă, trei boxeri 
din formația reprezentativă au fost 
excluși din viața sportivă pentru re
petate abateri grave de la normele 
de conviețuire în societate.

Membrii loturilor reprezentative se 
bucură din plin de grija și atenția 
tuturor factorilor răspunzători, ca și 
a opiniei publice. Față de asemenea 
eforturi, desfășurate timp îndelun
gat, în favoarea creșterii lor ca spor
tivi de înaltă performanță și a for
mării lor civice, cei trei, Negoită 
Gheorghe (B.C. Brăila), Sandu Leon- 
tin (Prahova Ploiești) și Simion 
Gheorghe (Dinamo București) au 
răspuns prin infracțiuni aproape in
calificabile, pentru care, pe bună 
dreptate, au fost sancționați în mod 
exemplar.

Cum să ne explicăm, totuși, faptul 
că membri ai formației naționale, 
care, ca sportivi, ar fi trebuit să re
prezinte un model de muncă și com
portament, ajung să decadă pînă în- 
tr-atît ? Ce motive s-au acumulat la 
nivelul lotului reprezentativ, astfel 
incit ele să aibă drept efect, Irepa
rabil, măsurile extreme ?

Mai tntii, câteva observații prea
labile cu privire la mentalitatea uno
ra dintre cei ce conduc și poartă răs
punderea pentru bunul mers al aces
tui lot. La unii antrenori, ca și la unii 
membri ai biroului federației, persis
tă părerile, adesea mărturisite pu
blic, după care boxerului „de valoa
re" 1 se cuvine un tratament „înțe
legător", că boxerul ar fi „altfel" de 
om, sau că n-ar exista „înlocuitor" 
pe măsură etc. etc. Pornindu-se. încă 
din perioada selecției, cu asemenea 
păreri fundamental greșite, se pro
movează în loturi unii pugilist! cu 
grave carențe de educație și compor
tament civic, departe de profilul ne
cesar reprezentării cu demnitate a 
culorilor noastre sportive. Și sînt 
menținuți în loturi, deși încalcă pe 
mai departe cele mai elementare re
guli de conduită.

— Ce aveți cu Budușan? — îi întreba 
D. Ciubotaru. secretar responsabil al 
F.R.B., pe acei membri ai biroului fe
deral care se opuneau includerii lui in 
formația reprezentativă pentru un 
turneu In străinătate. Ciudată între

„Zilele culturii Republicii Federale 
Germania"

în cadrul „Zilelor culturii Repu
blicii Federale Germania", la Muzeul 
colecțiilor de artă s-a deschis marți 
o expoziție cu lucrări de grafică sem
nate de trei cunoscuți reprezentanți 
ai impresionismului german : Max 
Liebermann (1847—1935), Lovis Co
ninth (1858—1925) și Max Slegovt 
(1868-1932).

Personalitatea și activitatea artiști
lor reuniți în expoziție, specificul 
operei lor în contextul creației plas
tice europene din perioada de sfîrșit 
a secolului XIX și prima jumătate a 
secolului XX, precum și contribuția 
schimburilor de expoziții, și din alte 
domenii ale culturii și artei, la mai 
buna cunoaștere, la întărirea si dez
voltarea relațiilor româno—vest- 
germane, la aplicarea în practică a 
prevederilor Actului final al Confe
rinței de la Helsinki, au fost relevate 
în alocuțiunile rostite de Viorel 
Oprea, directorul Oficiului pentru or
ganizarea expozițiilor, și dr. Hilde
gard Hamm-Briicher, ministru de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe 
al R. F. Germania.

La festivitate au participat Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor extern.e. Aurel Duca, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ion Irimescu, pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au luat parte, de asemenea. Mi
chael Jovy, ambasadorul R. F. Ger
mania la București, și membri al am
basadei. /

Erau prezenți șefi de misiuni diplo
matice acreditat! în tara noastră, 
membri ai coreului diplomatic.

Campionatele 
de gimnastică

Participă gimnaștl și
Tradiționalele campionate interna

ționale de gimnastică ale tării noas
tre se vor desfășura, cu începere de 
joi, 17 aprilie, în Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală. Cea de-a 
23-a ediție a acestei oompetiții va 
reuni, timp de 4 zile, pe unii dintre 
cei mai valoroși sportivi și sportive 
din 18 țări, o adevărată cifră-record 
care explică faptul că acest concurs 
este fără îndoială cel mai important 
înaintea Jocurilor Olimpice de la 
Moscova. Alături de gimnaștii și 
gimnastele noastre, la campionate 
vor participa sportivi din Anglia, 
Bulgaria, Canada. Cehoslovacia. R. P. 
Chineză. Cuba, Elveția, Franța. R. D. 
Germană, R. F. Germania, Mexic, 
Norvegia, Polonia, Spania, S.U.A., 
Ungaria și U.R.S.S.

Programul de desfășurare a cam
pionatelor este următorul: Joi, în 
prima zi, de la ora 17 — exercițiile 

bare tocmai din partea aceluia care 
știa, mai bine decît oricare alt mem
bru al biroului, de ate ori a fost pe
depsit și răspedepsit Budușan (Me
talul București) pentru abateri în 
șir. unele dintre acestea stîmind in
dignarea și protestul colocatarilor 
din bloc. Totuși, în urma insistențe
lor secretarului F.R.B. (oare deține 
și responsabilitatea de conducător al 
lotului reprezentativ), biroul fede
ral face greșeala și îl include pe 
susmenționatul boxer în formația 
tricoloră. Dar, de la aeroportul 
Otopeni, formația reprezentativă va 
pleca în „zece", fiindcă al 11- 
lea, Budușan. abia urma să se tre
zească din ...ebrietate. Culmea, după 
putină vreme, așa. ca să vadă parcă 
și cei tineri că o beție in plus sau în 
minus nu înseamnă mare lucru la 
activul „performerului", Budușan a 
fost trimis să reprezinte boxul nostru 
la alt turneu internațional !

— Ce-aveți cu Simion ? — întreba 
același secretar menționat si dacă 1 
se răspundea că este un afacerist in- 
veterat, ce ne mai făcuse de rușine 
la vreo două turnee internaționale, 
zimbea. Care zlmbet, presupunem, 
i-a înghețat pe buze, atunci cind, in 
calitate de responsabil al lotului, a 
fost pus față în față cu noile abateri 
ale lui Simion.

Alt caz. In timp ce lotul se afla la 
cabana Piatra Arsă, trei boxeri 
și-au procurat pe furiș băuturi al
coolice. Gravă și această abatere, dar 
nu atît ca acelea care aveau să-i ur
meze. Unul dintre cheflii, Ion Cernat 
(Steaua), se dovedea rău la beție. 
Antrenorul responsabil în acel mo
ment, Ion Dumitru, i-a admonestat 
pe toți trei și le-a cerut să-și facă 
bagajele, să părăsească în zori tabăra. 
Ceilalți doi vinovați, dintre care unul 
cu nume altădată atit de sonor prin
tre amatorii de box, incit ne este jenă 
să-l rostim în asemenea circumstanțe, 
au înțeles de cuvint și s-au pregătit de 
plecare. Cernat însă i-a luat la ghion- 
turi și amenințări pe unii mai mici, 
pe Tiberiu Cucu, de exemplu, ca să 
plece din tabără odată cu el I Pină 
la urmă, a fost potolit și expediat la 
București. Nu mică le-a fost mirarea 
(șl supărarea !) antrenorilor, cînd. 
după vreo două-trei zile, s-au pome

„Zilele filmului din Republica Fe
derală Germania" au fost inaugu
rate marți seara la cinematograful 
„Studio" din Capitală cu filmul 
„Winterspelt", în regia Iui Eberhard 
Fechner, o incursiune în lumea plină 
de atrocități a războiului, ecranizare 
a romanului cu același titlu al lui 
Alfred Andersch.

In programul manifestării se mal 
află înscrise și alte lung-metraje ar
tistice — „Celula de sticlă", „Inimi în 
flăcări", „Fiecare pentru sine, iar 
Dumnezeu împotriva tuturor". „A- 
guirre, mînla lui Dumnezeu" — rea
lizate de cunoscut! regizori, precum 
Werner Herzog, Walter Bockmayer 
și Hans W. Geissendorfer.

La spectacolul de gală au luat par
te Cristea Chelaru, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai Asociației 
cineaștilor, oameni de artă si cultu
ră, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul R.F. Germania la Bucu
rești și membri ai ambasadei, pre
cum și șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră și membri 
ai corpului diplomatic.

★

în aceeași zl, in Capitală, Teatrul 
de păpuși din Miilheim a prezentat 
spectacolul „Omul care face ciu
curi". Spectacolul, realizat de actri
țele Martha Stocker și Gisela Loh
mann, inițiatoarele și protagonistele 
teatrului, a fost primit cu deosebit 
interes de micii spectatori. Același 
colectiv artistic va mai susține spec
tacole in orașele Brașov. Sfîntu 
Gheorghe, Sighișoara. Mediaș, Sibiu 
și Cluj-Napoca.

(Agerpres)

internaționale 
ale României 

gimnaste din 18 țări
impuse, la masculin și feminin. Vi
neri, de la ora 17,30 — exercițiile 
liber alese la masculin; sîmbătă, de 
la aceeași oră — exercițiile liber 
alese la feminin. Duminică. în ulti
ma zi a competiției, de la ora 10,30 
— finalele pe aparate.

Lotul nostru feminin este alcătuit 
din tripla campioană olimpică și 
europeană Nadia _ Comăneci. Emilia 
Eberle, Melita ’ Ruhn, Dumitrița 
Turner, Rodica Dunca. recenta cîști- 
gătoare a „Turneului campioanelor" 
de la Londra, Marilena Vlădărău, la 
care se adaugă, printre altele, și 
tinerele speranțe Ecaterina Szabo, 
Radu Mariana. Lavinia Agachi, care 
se pregătesc pentru campionatele 
europene de junioare. Din lotul mas
culin fac parte, printre alții. Dan 
Grecu, Kurt Szilier, Ion Checiches, 
Aurelian Georgescu, Radu Branea și 
Romulus Bucuroiu.

nit înapoi cu Cernat, „din dispoziția 
federației" (ceea ce. de fapt. însemna 
din dispoziția unor persoane de la 
federație, nu a forului ca atare). 
Pe bună dreptate, întreba antre
norul Ion Dumitru, cu ocazia ra
portului in fața biroului federal, 
cum rămîne cu autoritatea antrenori
lor ? Ce fel de Influență educativă au 
întoarcerea si menținerea lui Ion 
Cernat în lot asupra altor boxeri, 
care muncesc și își văd de treabă ? 
Din păcate, întrebările isi păstrează 
însemnătatea și astăzi ; nu numai că 
Cernat n-a fost exclus din lotul re
prezentativ, a cărui ordine o submi
nase, dimpotrivă s-a văzut trimis la 
un mare turneu, ați ghicit, peste ho
tare I

*
A fi in lotul național constituie 

culmea onoarei și ambiției competi
tive Ia care aspiră un sportiv. Tînă- 
rului căruia i se deschid porțile a- 
cestui lot trebuie să fie nu numai 
bun „din punct de vedere tehnic", 
ci și un bun cetățean, un sportiv în 
adevăratul înțeles al cuvîntuiui. In 
această privință, jocul foarte pericu
los cu normele de conduită sportivă 
și civică, extinderea tolerantei din
colo de orice limite ale normalului 
sint de neadmis. Sigur, greșelile pe 
care le săvîrșesc unii se cer bine 
cumpănite și sancționate pe măsură, 
în scopuri educative. Insă, in fața 
evidentei faptelor negative, nu este 
deloc firească atitudinea, chipurile 
„înțelegătoare", și, cu atit mai puțin, 
acordarea girului pentru promovarea 
unor elemente necorespunzătoare pină 
la nivelul formației ce reprezintă cu
lorile naționale. Această atitudine 
labilă, izvorită de cele mai multe ori 
din teama că, prin sancționarea 
exemplară, se vor văduvi rindurile 
formației de „valori", s-a dovedit deo
sebit de păgubitoare. Astăzi, cînd 
tragem linia, rezultă că s-au irosit 
eforturi și s-a pierdut destul timp cu 
unele false valori umane si sportive. 
Deci să punem piciorul în prag tole
ranței față de abateri în lotul de box! 
E și mai sănătos, e și în interesul 
dezvoltării și bunei reprezentări a a- 
cestui popular sport.

Valerlu MIRONESCU

Vechile și noile comori 
ale Cracoviei

Despre Cracovia se spune că tim
brul și farmecul său aparte pot fl 
cel mai bine înțelese în lunile mai 
și iunie. Atunci, la cumpăna dintre 
primăvară și vară, „cel mai frumos 
oraș al Poloniei", cum îl recomandă 
pliantele turistice, își adaugă la bla
zonul de multiseculară vechime a- 
tributul de capitală a artelor și a ti
nereții.

In mal. festivitățile studențești de 
prestigioasă tradiție — „Juvenalia" 
— aduc în prim planul atenției ge
nerale pe cei cincizeci de mii de stu- 
denți ai orașului, care iau efectiv 
în stăpînire străzile burgului medie
val, realizînd spectacole folclorice, 
recitaluri de cîntece, expoziții de 
artă, spectacole de teatru, concursuri 
oratorice etc. Exuberantă șii viu co
lorată în aspectul său exterior, „Ju
venalia" este in fapt o sărbătoare a 
artelor, în acele zile tinerimea uni
versitară dînd proba talentului șl 
forței sale de creație, a puterii de a 
regîndi șl de a reînnoi mijloacele de 
expresie artistică.

Nici nu s-au stins încă acordurile 
„Juvenaliei" și Cracovia este, în luna 
iunie, gazda unor 
noi manifestări 
culturale de pres
tigiu — bienala 
internațională a 
artelor grafice, 
festivalurile na
țional și internațional de scurt- 
metraje, tîrgul de artă populară 
etc; dar cel mai așteptat eve
niment rămîne defilarea „Lajko- 
nik“-ului la mijlocul lui cireșar ; este 
o manifestare populară care-și are 
originea’în evul mediu, cinstind fap
tele de vitejie ale unui brav cavaler 
local care s-a avintat în luptă cu tă
tarii pentru salvarea orașului ; vic
torios, el a parcurs străzile acestuia 
urmat de un impunător alai. Acum, 
„Lajkonik“-ul este o paradă a portu
lui popular, dar și o întrecere plină 
de fantezie și ingeniozitate, în reali
zarea unor costume pitorești. Este, 
în fond, o revărsare de culoare și de 
voioșie, semnificînd perpetua tine
rețe a unui oraș care a însemnat 
mult în istoria Poloniei.’

Cracovia își menține insă în toate 
anotimpurile un tonus ridicat al ani
mației ; circa 4 milioane de turiști 
vin sau revin, an de an, aici spre 
a-i admira vechile valori arhitecto
nice — peste o mie de edificii de 
acest gen — capodoperele de artă 
strînse în zeci de muzee și colecții ; 
spre a cunoaște „pe viu" istorice 
locuri, cu rezonantă adîncă in tre
cutul de luptă și in viata culturală a 
țării (aici s-a întemeiat prima uni
versitate, a apărut primul ziar, și-a 
deschis porțile primul muzeu public 
din Polonia etc.), spre a depune 
o floare la statuile eroului național 
Tadeusz Koscziuszko și poetului Adam 
Mickiewicz. Străbătînd sălile caste
lului Wawel, cu splendidele-i tapise
rii flamande — 156 la număr — și 
cu tezaurul coroanei poloneze; pă
șind prin Piața Tirgului și ascultînd 
fanfara celebră din turnul bisericii 
Sfinte Maria ; intrind in vechile clă
diri ale Universității Jagellone. fon
dată în 1364 — gîndul că pe aceste 
lespezi și pe sub aceste bolți și-au 
purtat pașii cîndva străluciți cărtu
rari șl voievozi români, că va
lorile neprețuite pe care le poți privi 
aici s-au aflat poate printre cele care 
au fost salvate de furia și rapacita

NOTE DE CĂLĂTORIE 
DIN R.P. POLONA

Noutăți din stațiunile balneare 
Eforie Nord și Mangalia

Serii mai scurte pentru cura bal
neară și noi medicamente originale 
românești, iată noutățile pe care le 
oferă în acest sezon stațiunile bal
neare Eforie Nord și Mangalia. 
Pentru prevenirea și tratarea in 
faze incipiente a afecțiunilor reu
matismale. a sechelelor posttrau- 
matice este eficientă cura balneară 
de numai 12 zile. Medicația din sta
țiunile Eforie Nord și Mangalia 
cuprinde, printre altele, „Boicil- 
forte", „Pell-Amar", „Gerovital", 
produse farmaceutice românești cu 
bune efecte curative.

Rețineți deci că factorii naturali 
de cură, cum sînt apa sărată a 
mării, nămolul din lacul Techir- 
ghiol, apa mezotermală sulfuroasă 
din izvoarele captate chiar pe pla
ja din Mangalia sau din apropiere 

tea nazistă cu ajutorul statului ro
mân — momente luminoase în croni
ca tradițiilor de prietenie ce leagă 
cele două popoare și țări ale noastre 
— face pe vizitatorul din țara noas
tră să le vadă cu alți ochi, să le 
simtă mai aproape de sufletul său.

La Cracovia sint însă prezente șl 
ritmurile vii ale unei mari citadela 
industriale, ale unui important cen
tru al muncii științifioe și culturala 
a Poloniei socialiste, Al patrulea 
oraș ca mărime al țării cu cele trei 
sferturi de milion de locuitori ai săi. 
Cracovia contează ca un centru cu o 
pondere importantă în producția de 
aluminiu, îngrășăminte fosfatlce, da 
mașini și agregate pentru industria 
chimică, dar mai ales în cea de oțel. 
Una din cetățile industriale ale primi
lor ani ai construcției socialiste, com
binatul metalurgic cracovian a în
ceput să fieinălțat în anul 1949, 
iar în 1954 a furnizat primele 
lingouri de oțel. Gazdele țin să amin
tească faptul că pe atunci, combina
tul, cu o producție de 1.5 milioana 
tone oțel, era cea mai mare Între
prindere da profil din țară, depășind 

volumul produc
ției de oțel a 
întregii Polonii da 
dinainte de 1939. 
Mărturie a puter
nicului avint pa 
care industria po

loneză a oțelului l-a cunoscut în 
anii socialismului, combinatul a
ajuns să producă acum 6 mili
oane de tone — adică circa o trei
me din întreaga cantitate de oțel a 
țării — ocupind locul al doilea între 
marile unități de profil din țară, fiind 
întrecut de Combinatul metalurgic 
de la Katowice, înălțat intre timp.

Vorbind de dezvoltarea combina
tului — un colos întins pe circa 1500 
hectare — gazdele fac o firească pa
ralelă intre aceasta și creșterea în
săși a orașului ; intr-adevăr, ca reflex 
firesc al construirii și lărgirii com
binatului, in treizeci de ani populația 
Cracoviei a crescut de trei ori, iar 
numărul celor care lucrează în indus
trie s-a mărit de două ori și jumă
tate. Și sub aspect edilitar transfor
mările sînt profunda: suprafața o- 
cupată de locuințe s-a dublat, iar 
spațiul afectat unităților industriala 
a sporit de șase ori. Alături de ve
chea Cracovie s-a înălțat, practic, un 
oraș nou care numără sute de mii 
de locuitori.

Congresul al VIII-lea al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez a adoptat 
importante măsuri care privesc re
facerea și modernizarea bazei de 
producție a metalurgiei", creșterea 
producției de oțel a țării. Se esti
mează astfel că în anul 1985 se vor 
produce 22—24 milioane de tone de 
oțel, în condițiile sporirii ponderii 
otelurilor de calitate superioară, a 
ridicării eficienței economice, a va
lorificării și gospodăririi mai judi
cioase a materiilor prime, a energiei 
electrice și a combustibililor. Sini 
obiective majore pentru a căror în
făptuire miile de muncitori și spe
cialiști de la Combinatul metalurgia 
din Cracovia iși mobilizează puter
nic energiile și capacitatea lor crea
toare, lzvorîte din convingerea că a- 
ceasta slujește dezvoltării continue a 
țării, creșterii bunăstării poporului 
podanea»

Silviu ACHIM

au și în această perioadă aceleași 
efecte ca în sezonul cald.

Cazarea în hoteluri confortabile 
cu acces direct spre bazele de tra
tament prin coridoare'acoperite și 
încălzite, bazinele de înot acoperi
te, diferite alte mijloace de agre
ment fac din cura balneară la Efo
rie Nord și Mangalia un agreabil 
concediu de odihnă.

Biletele pentru cură balneară se 
pot procura de la agențiile și filia
lele oficiilor județene de turism din 
țară, de la întreprinderea de tu
rism, restaurante și hoteluri Bucu
rești, precum și de la comitetele 
sindicatelor din întreprinderi și 
instituții.

în fotografie s unul din moder
nele hoteluri din Eforie Nord.

• AGREGATELE SA
LUBRITĂȚII Șl RECUPE
RAREA MATERIALELOR 
REFOLOSIBILE. Frank' 
furt pe Main vor fi date cu- 
rind în folosință mașini de sa
lubritate care vor „înghiți" 
atît resturile menajere obișnuite, 
cit și obiecte voluminoase ieșite 
din uz, fără a fi nevoie ca aces
tea să fie demontate în preala
bil. Prevăzute cu deschizături 
mari prin care pot fi introduse 
cu ușurință diferite piese de mo
bilă stricată, frigidere vechi etc, 
agregatele asigură mai întîi pre
sarea hidraulică a obiectelor 
(pină la a cincea sau a șasea 
parte din volumul lor) și apoi 
împingerea lor spre fundul ma
șinii. Pe lingă faptul că asigură

debarasarea locuințelor orașului 
de obiecte inutile și voluminoa
se, noul sistem de mașini înles
nește reintroducerea in circuitul 
productiv a unei importante 
cantități de materiale revalori- 
ficabile.

• ȘOMAJUL - FAC
TOR PATOLOGIC. Șoma
jul poate fi comparat cu un ve
ritabil agent patologic, care pro
voacă o serie de boli. La o re
centă conferință, organizată de 
Institutul ..Sigmund Freud" 
(R.F.G.), medicii au evocat o se
rie de cazuri de ulcer, tulburări 
cardiovasculare ș.a. la pacienți 
tineri care prezentau numitorul 
comun că sînt Cu toții șomeri. 
Au fost consemnate, de aseme
nea, multiple cazuri de depre
siune nervoasă și o proporție

înaltă a sinuciderilor printre șo
meri care „se simt inutili din 
punct de vedere social". Alcoo
lismul și consumul de droguri 
constituie alte forme de reacție 
a șomerilor față de situația in 
care se află.

• O MAȘINĂ DE 
SCRIS MINIATURALA, 
care este, în același timp, prin 
caracterul compact și maniabil 
un calculator electronic de bu
zunar, a fost pusă în vînzare in 
S.U.A. Avind o claviatură cu 
numai cinci clape, „Micro Wri
ter", cum a fost denumită ma
șina, funcționează grație unui 
microprocesor. Cu ajutorul aces
tor clape pot fi reproduse toate 
caracterele prezente pe o clavia
tură clasică — litere, cifre, sem
ne de punctuație etc — cu con

diția de a cunoaște codul mași
nii, care a fost Întocmit în ra
port de forma literelor și a ci
frelor. Procedeul de imprimare 
utilizat permite celui ce manipu
lează mașina să depună un efort 
minim, doar o ușoară apăsare pe 
clape, fără deplasarea mîinii. 
Textul reprodus In caractere 
numerice seamănă cu cel de la 
calculator. Conectînd mașina Ia 
un imprimator se obține dacti
lograma respectivă.

• HOȚUL DE ...PĂ
GUBAȘ. Buster Edwards, 
unul dintre autorii celebrului
furt din vagonul poștal al tre
nului Glasgow—Londra, din

1963, cînd au fost sustrase 2,5 
milioane de lire sterline, a fă
cut, recent, pe propria-i piele o 
„neplăcută" experiență : în timp 
ce lipsea de acasă, apartamen
tul său a fost spart, hoții luîn- 
du-i obiecte și bijuterii în va
loare de 3 000 de lire sterline. 
„Sînt sigur că hoții nu au știut 
că este apartamentul meu" — a 
declarat Edwards, care, acum, 
după executarea celor zece ani 
de închisoare, este patronul unei 
florării din gara Waterloo din 
Londra. Pe de altă parte, iro
nia soartei, Edwards este asigu
rat la aceeași companie ca și 
trenul poștal pe care l-a jefuit, 
împreună cu complicii săi, in 
urmă cu 17 ani.

• ALCOOLUL, PRO
MIȚĂTOR CARBURANT 
DE SCHIMB. Alcoolul este 
cel mai sigur înlocuitor al car
buranților care va fi disponibil, 
din punct de vedere comercial, 
în mari cantități încă înainte de 
anul 1985, afirmă un raport dat 
publicității de Departamentul E- 
nergiei din S.U.A. Subliniind că 
agricultura reprezintă un poten
țial „important" de aproviziona
re cu carburanți pe bază de al
cool (respectiv etanol și meta
nol), raportul consideră că pină 
In 1985 S.U.A. ar putea econo
misi 40 000 de barili de țiței pe 
zi, ceea ce anual ar însemna 
milioane de tone. Raportul apre
ciază că utilizarea alcoolului 
drept carburant ar putea crește 
foarte mult in viitor, în funcție

de dezvoltarea capacităților de 
producție și de măsura în care 
consumatorii se vor adapta la 
noul tip de carburant. Actual
mente, pe teritoriul american 
există 700 de stații care distri
buie un asemenea carburant.

• CRATERE DE ME
TEORIȚI. Cercetările geologi
lor sovietici au stabilit că trei 
mici lacuri de pe teritoriul 
R.S.S. Estone ascund sub luciul 
apei cratere de meteoriți. Spe
cialiștii apreciază chiar că este 
vorba despre craterele meteori- 
tice care s-au conservat cel mal 
bine din toate cite sint cunos
cute pe suprafața planetei. Geo
logii au ajuns la concluzia că 
cele trei cavități, aflate in sudul 
Estoniei, sînt rezultatul Impac
tului cu suprafața Terrel al păr

ților principale ale unul meteo
rit gigantic, care s-a dezintegrat 
în cursul căderii sale, produse 
cu aproximativ 6 000 de ani in 
urmă. Diametrele craterelor va
riază între 50 și 80 de metri. 
Iar profunzimea lor actuală este 
de circa 13 metri.

• JAPONEZII DE AZI 
SINT MAI INALȚI decSt pă
rinții șl bunicii lor — aceasta 
este concluzia unui raport e- 
laborat de „Kawaga Nutrition 
College". Astăzi — subliniază 
raportul — Înălțimea medie a 
tinerilor în vîrstă de 20 de ani 
este de 1,68 metri, ceea ce în
seamnă că depășește pe cea a 
părinților lor cu 5 cm, iar pe 
cea a bunicilor cu 11,5 cm.



Deschiderea celei de-a XXXV-a sesiuni 
a Comisiei Economice O.N.U. 

pentru Europa
• Reprezentantul României a fost ales președinte al sesiunii

GENEVA 15 (De la trimisul nos
tru special). La Palatul Națiunilor 
«lin Geneva au început marți lucră
rile celei de-a 35-a sesiuni a Comi
siei Economioe pentru Europa (C.E.E./ 
O.N.U.), la care participă reprezen
tanți din țările europene, S.U.A. șl 
Canada.

Pentru țara noastră această sesiu
ne dobîndește o semnificație deose
bită în activitatea din ultimele două 
decenii a comisiei, dat fiind că în 
ședința inaugurală, la propunerea șe
filor delegațiilor Austriei și Poloniei, 
participanții au ales in unanimitate 
ca președinte al actualei sesiuni pe 
adjunctul ministrului român al afa
cerilor externe, Constantin Oancea. 
Alegerea unui reprezentant al Româ
niei socialiste, la conducerea lucrări
lor acestui important organism regio
nal al Națiunilor Unite într-un mo
ment jubiliar din istoria comisiei — 
35 de ani de activitate — constituie 
desigur un omagiu adus României și 
poporului român, o expresie eloc
ventă a prețuirii unanime si înaltu
lui prestigiu de care se bucură poli
tica internațională a tării noastre, a 
președintelui Nicolae Ceausescu, po
litică pusă in întregime si cu consec
ventă în slujba cooperării si înțele
gerii între toate statele, asigurării 
unui climat de destindere si pace in 
Europa și in lume, făuririi unei noi 
ordini economice Internationale.

Tn declarația de deschidere a lu
crărilor, președintele actualei se
siuni, prezentînd concepția și apre
cierile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
In legătură cu evoluția situației poli
tice și economice din Europa și din 
lume, necesitatea dezvoltării proce
sului de destindere și colaborare in
ternațională, a subliniat importanța 
mobilizării eforturilor tuturor țărilor 
membre ale C.E.E./O.N.U. în vederea 
rezolvării problemelor economice de 
anvergură mondială cu care sînt con
fruntate majoritatea statelor în vede
rea găsirii tn comun de soluții globale, 
corespunzător intereselor și progresu

lui tuturor popoarelor. Direcțiile în 
care comisia și țările membre trebuie 
să acționeze cu fermitate sporită — 3 
arătat vorbitorul — converg spre re
alizarea obiectivelor fundamentale 
ale omenirii contemporane : lichida
rea subdezvoltării, accelerarea creș
terii economice, edificarea raporturi
lor dintre state pe baze noi și echi
tabile. făurirea unei noi ordini eco
nomice mondiale mai bune și mal 
juste. A fost relevată, totodată, prio
ritatea absolută ce revine preocupă
rilor pentru înfăptuirea dezarmării 
și dezangajării militare în Europa și 
în lume, avînd în vedere pericolul 
grav al accelerării cursei înarmărilor, 
care absoarbe fonduri imense în sco
puri distructive, dlminuînd substan
țial resursele necesare soluționării 
problemelor vitale ale dezvoltării e- 
conomice și sociale.

Desfășurarea într-o manieră con
structivă a lucrărilor prezentei se
siuni și încheierea sa cu rezultate 
pozitive — a subliniat în continuare 
vorbitorul — vor fi de bun augur 
pentru pregătirea reuniunii general- 
europene de la Madrid. Trebuie să 
depunem toate eforturile pentru ca 
cea de-a 35-a sesiune a C.E.E./O.N.U. 
să se înscrie ca o contribuție utilă 
la activitatea depusă pentru conti
nuarea și amplificarea politicii de 
destindere bazate pe egalitate în 
drepturi, respectul absolut al inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne ale 
altui stat, nerecurgerea la forță sau 
la amenințarea cu forța.

In ședința inaugurală s-a dat citire 
mesajului adresat de secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, în 
care, printre altele, se exprimă spe
ranța că C.E.E./O.N.U., centru al 
cooperării economice, va continua să 
joace un rol major în pregătirea stra
tegiei internaționale a dezvoltării 
pentru anii '80, care urmează să 
fie adoptată la sesiunea extraordi
nară a Adunării Generale a Națiu
nilor Unite consacrată noii ordini e- 
conomice internaționale.

Ședința Consiliului C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul activității de planificare

ULAN BATOR 15 (Agerpres). — 
La Ulan Bator, R.P. Mongolă, a avut 
loc ședința a 22-a a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul activității de planificare, la care 
au participat delegații din țările 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. De
legația română a fost condusă de to
varășul Nicolae Constantin, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării.

Participanții la ședință au fost sa
lutați de tovarășul J. Batmunh, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P.M.

In cadrul ședinței a fost marcată 
aniversarea a 110 ani de la nașterea 
iul V. I. Lenin.

Comitetul C.A.E.R. a adoptat ra
portul privind stadiul coordonării 
planurilor economice ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe 1981—1985 
și «1 realizării acțiunilor de colabo

rare, cooperare și specializare în pro
ducție, prevăzute în programele spe
ciale de colaborare pe termen lung. 
Totodată, au fost elaborate propuneri 
privind accelerarea finalizării coor
donării planurilor și soluționării pro
blemelor rămase deschise.

Au fost examinate, de asemenea, 
probleme ale organizării colaborării 
în construirea pe teritoriul U.R.S.S. 
de întreprinderi pentru materii pri
me feroase, precum și ale înfăptuirii 
convenției generale referitoare la 
colaborarea în construirea de capa
cități pentru producția de nichel și 
cobalt în Republica Cuba ; au fost 
dezbătute și alte acțiuni de colabo
rare în domeniul construcțiilor de 
mașini, agriculturii șl industriei ali
mentare.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească și de lucru.

Canada va participa activ la eforturile 
pentru înfăptuirea dezarmării

OTTAWA 15 (Agerpres). — La 
Ottawa se desfășoară lucrările se
siunii parlamentului canadian, rezul
tat în urma alegerilor din luna fe
bruarie a.c., care, după cum se știe, 
au fost cîștigate de Partidul Liberal, 
condus de primul ministru. Pierre 
Elliott Trudeau. Dezbaterile parla
mentare au fost inaugurate prin tra
diționalul discurs al tronului, rostit, 
în numele suveranei britanice, de gu
vernatorul general al Canadei, 
Edward Schreyer.

în acest discurs, elaborat de pre
mierul Pierre Elliott Trudeați, și ca
binetul său, au fost prezentate prin
cipalele orientări ale guvernului libe
ral în politica internă și externă. Re-

ferindu-se la apropiatul referendum 
din provincia Quebec, în care cei 
patru milioane de alegători sînt che
mați să se pronunțe asupra statutului 
acestei regiuni, s-a făcut un apel la 
menținerea și întărirea unității Ca
nadei, pe baze federale.

Discursul a reafirmat principalele 
orientări tradiționale ale politicii ex
terne canadiene. Intre altele, s-a 
anunțat crearea, în cadrul adminis
trației, a unui post de ambasador 
pentru problemele dezarmării și s-a 
precizat că în viitor Canada va par
ticipa activ la eforturile pentru opri
rea cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noile atacuri ale Israelului Împotriva Libanului în dezba 

terea Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager

pres). — Consiliul de Securitate s-a 
întrunit din nou, luni seara, în cadrul 
celei de-a treia ședințe consacrate 
examinării situației dip sudul Liba
nului ca urmare a atacurilor declan
șate de forțele conservatoare conduse 
de maiorul disident Saad Haddad 
împotriva forței interimare a Națiu
nilor Unite în Liban (U.N.I.F.I.L.) și 
a incursiunilor unor blindate isra
eliene.

Au luat cuvîntul reprezentanții Li
banului, Israelului, Iordaniei, U.R.S.S., 
Franței, Ligii Arabe și O.E.P.

Ambasadorul Libanului. Ghassan 
Tueni, a cerut Consiliului de Secu
ritate să adopte o rezoluție care să 
prevadă, între altele, „încetarea ime
diată a tuturor actelor ostile Forței 
interimare a Națiunilor Unite în Li
ban, extinderea amplasării U.N.I.F.I.L, 
pînă la frontierele internaționale re
cunoscute ale Libanului, precum și 
condamnarea agresiunii israeliene și 
retragerea imediată și necondiționată 
a armatei israeliene și desființarea 
și dezarmarea forțelor conservatoare 
ale maiorului disident Haddad". Re
prezentantul libanez a cerut, de ase
menea, „reactivarea acordului de ar
mistițiu libanezo-israelian".

Reprezentantul Israelului laO.N.U., 
Yehuda Blum, a afirmat că forțele 
armate israeliene au întreprins în 
sudul Libanului „anumite măsuri li
mitate", și a susținut că acestea au 
fost organizate ca urmare a unui 
atac al forțelor palestiniene asupra 
unei localități israeliene.

Observatorul permanent al O.E.P. 
la O.N.U., Zehdi Labib Terzi, a de
clarat că membrii Consiliului de

Vizita delegației P. C.
BEIJING 15 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția China Nouă, 
Hua Guofeng, președintele C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, s-a în- 
tîlnit marți cu delegația Partidului 
Comunist Italian, condusă de Enrico 
Berlinguer, secretarul general al 
P.C.I., aflată în vizită la Beijing. Au 
fost discutate cu acest prilej relațiile 
dintre cele două partide și o gamă 
largă de probleme internaționale.

Totodată, la Beijing s-a desfășurat 
prima rundă de convorbiri între Hu 
Yaobang, secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez, și Enrico Berlinguer. 
Potrivit agenției citate, înainte de 
convorbiri, Hu Yaobang a arătat că 
„P.C. Chinez și poporul chinez spri
jină reluarea relațiilor și desfășura
rea de convorbiri între cele două 
partide pe baza deplinei egalități, a 
independenței și respectului reci
proc".

La rîndul său, Enrico Berlinguer a

de relații interamericane, în 
consolidării climatului de 
de cooperare, pe principii 

regiune. „Numele păcii este

SANTIAGO DE CHILE 15 (Ager
pres). — Secretarul general al Orga
nizației Statelor Americane (O.S.A.), 
Alejandro Orfila, a subliniat. într-o 
declarație făcută la Santiago de 
Chile, necesitatea restructurării sis
temului 
vederea 
pace și 
noi, în
dezvoltare ; o lume în care sute de 
milioane de oameni trăiesc în mize
rie nu mai poate fi tolerată" — a 
spus, potrivit agenției E.F.E., Ale
jandro Orfila, referindu-se la situația 
din zonă, unde trăiesc peste 600 mi
lioane locuitori.

Secretarul general al O.S.A. • 
precizat că organizația și-a fixat 
drept obiectiv principal pentru anul 
în curs elaborarea unor proiecta de 
documente vizînd revizuirea tuturor 
conceptelor învechite privind promo
varea cooperării regionale, documen
te ce vor fi supuse aprobării, anul 
viitor. în cadrul unor sesiuni extra
ordinare ale Organizației Statelor 
Americane.

Securitate „trebuie să Impună sanc
țiuni împotriva Israelului" pentru 
violarea teritoriului libanez și atacu
rile împotriva forțelor O.N.U. Ceilalți 
vorbitori au condamnat noile atacuri 
israeliene împotriva teritoriului liba
nez.

★
Secretarul general al O.N.U.. Kurt 

Waldheim, a făcut cunoscut. în ca
drul ședinței, că guvernul Israelului 
l-a informat oficial despre retrage
rea forțelor sale din sudul Libanului. 
„Dar, a adăugat el, U.N.I.F.I.L. nu a 
fost in măsură să confirme amploa
rea retragerii, deoarece libertatea eî 
de mișcare în zonă este încă sever 
limitată".

★
TEL AVIV 15 (Agerpres). — Isra

elul a amînat alegerile de primari de 
pe malul de vest al Iordanului, care 
urmau să aibă loc în primăvara aces
tui an, pînă cînd se va realiza un 
acord privind autonomia palestiniană 
— relatează agenția United Press 
International. Primarul orașului Ra
mallah (Cisiordania) a declarat că el 
și primarii din alte 24 de orașe de 
pe malul de vest nu vor accepta 
această hotărîre și se vor întîlni în 
curînd pentru a elabora o linie de 
acțiune, precizează aceeași agenția.

★
WASHINGTON 15 

Președintele S.U.A., 
și primul ministru 
Menahem Begin — 
shington într-o vizită oficială 
avut marți o primă întîlnire consa
crată discutării problemei tratative
lor israeliano-egiptene privind auto
nomia palestiniană.

GENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

(Agerpres). — 
Jimmy Carter, 
al Israelului, 
sosit la Wa- 

au

Italian în R. P. Chineză
subliniat : „Partidul comunist și po
porul italian sînt satisfăcute de re
luarea relațiilor dintre partidele 
noastre, deoarece aceasta este nu nu
mai în interesul celor două partide 
și popoare, ci și al cauzei păcii mon
diale și progresului".

REUNIUNE CONSACRATA DEZARMĂRII. La Geneva s-a desfă
șurat o ședință de lucru, organizată sub egida Comitetului Pugwash, 
consacrată examinării problemelor forțelor nucleare din Europa. La 
dezbaterile reuniunii au luat parte 30 de savanti, diplomati si înalți 
reprezentanți guvernamentali din circa 20 de țări socialiste, occiden
tale și în curs de dezvoltare. în comunicatul dat publicității se subli
niază că adoptarea unor măsuri de dezarmare trebuie să aibă loc pe o 
bază justă, care să garanteze dreptul fiecărui stat la securitate, astfel 
îneît, în orice etapă a procesului de dezarmare, nici un stat sau grup de 
state să nu poată obține superioritatea asupra altuia.

MANIFESTARE ROMANEASCĂ LA 
TAMPERE. Filiala din orașul Tam
pere a Asociației de prietenie 
Finlanda—România a organizat o 
adunare festivă consacrată aniver
sării a 2050 de ani de la constitui
rea primului stat dac centralizat șl 
independent. In alocuțiunea rostită, 
Halme Vilho, președintele Consiliu
lui municipal al orașului Tampere, 
a evidențiat importanța acestui e- 
veniment în istoria poporului român, 
succesele obținute de țara noastră 
în construcția economică și socială. 
Au fost proiectate apoi diapoziti
ve și filme documentare româ
nești.

CONFERINȚA. La Addis Abeba 
au început lucrările unei conferințe 
sindicale internaționale de solida
ritate cu oamenii muncii din Africa 
de Sud, la care iau parte reprezen
tanți ai unor organizații sindicale 
de pe continent și din diferite țări 
ale lumii. La reuniune participă o 
delegație a U.G.S.R. Deschlzînd 
lucrările, ministrul etiopian al mun
cii și problemelor sociale, Kasa 
Kebede, a lansat un apel către toa
te organizațiile sindicale din lume 
să sprijine lupta de eliberare a 
muncitorilor sud-africani.

L'

TÎRGUL INDUSTRIAL INTER
NAȚIONAL „FICO" 1980. în orașul 
argentinian Cordoba s-a deschis 
Tirgul industrial Internațional 
„FICO" 1980, la care România 
participă cu două standuri — unul 
de mașini-unelte, iar celălalt de 
produse chimice și artizanat. Ziua 
inaugurală a fost dedicată țării 
noastre, standurile românești fiind 
vizitate de guvernatorul provinciei 
Cordoba, de alte oficialități argen- 
tiniene, de specialiști, oameni de 
afaceri și un numeros public. A 
fost prezent ambasadorul României 
în Argentina, Gheorghe Apostol.

COLABORAREA FRANCO-VE- 
NEZUELEANĂ. Președintele Fran
ței, Valery Giscard d’Estaing, a 
avut la Palatul Elysăe o primă 
rundă de convorbiri cu președintele 
Venezuelel, Luis Herrera Campins,

care face o vizită oficială la Paris. 
Interlocutorii au examinat proble
me privind cooperarea economică 
dintre cele două țări și s-au pro
nunțat pentru o relansare a dialo
gului Nord-Sud. Președintele Cam- 
pins a precizat că, în concepția țării 
sale, un dialog asupra energiei nu 
trebuie să fie rupt de contextul ge
neral al problematicii dialogului 
Nord-Sud.

CONCURS. La Rotterdam s-a 
desfășurat in aceste zile cel de-al 
XVI-lea concurs international 
„Gaudeamus" pentru interpretare 
muzicală, la care au participat 37 de 
formații Și soliști din 24 de țări, 
intre care și România. Clarinetistu
lui român Florian Popa i s-a decer
nat pramiul I (soliști).

MANEVRE. Cele mai mari ma
nevre militare aeriene organizate 
în Marea Britanie, „Elder Forest 
’80", au început marți. Potrivit 
agenției Associated Press, la aceste 
exerciții militare participă, alături 
de Marea Britanie, Belgia, Canada, 
Danemarca, Franța, R.F.G., Olanda, 
Norvegia și S.U.A. Manevrele vor 
dura două zile, ele fiind primele 
dintr-o nouă serie plănuită de 
N.A.T.O.

PREMIILE „OSCAR" PE 1979. Cea mai înaltă distincție^ oferită In 
S.U.A. slujitorilor celei de-a „șaptea arte", „Oscar“-ul pentru mai 
bun film american al anului 1979 a revenit lui „Kramer vs. : j^mer" 
(„Kramer împotriva lui Kramer"), care a primit, de asemenea, /distinc
ția pentru cea mai bună regie — Robert Benton, pentru cel mai bun 
actor — Dustin Hoffman (interpretul rolului principal), pentru cel mai 
bun rol feminin secundar — Meryl Streep, și pentru cea mai bună 
adaptare a scenariului — același Robert Benton. Premiul pentru cea 
mai bună interpretare feminină a fost acordat actriței Sally Field, 
pentru rolul principal din filmul 
Douglas i-a fost decernat premiul pentru cel mai bun rol masculin se
cundar, interpretat în filmul „Being there" („Acolo"). Pelicula „Brea
king away" („Primii pași") a primit distincția pentru cel mai bun sce
nariu original, semnat de Steve Tesich.

„Norma Rae", iar actorului Melvyn

Demonstrație la Londra împotriva proiectelor de denaționalizare a unor între
prinderi aflate in proprietate publică

Programul guvernului italian
ROMA 15 (Agerpres). — Primul 

ministru Francesco Cossiga a prezen
tat luni după-amiază mai întîi în 
Senat șl apoi în Camera deputaților 
programul guvernului tripartit format 
din reprezentanți ai partidelor de- 
mocrat-creștin, socialist și republi
can. Guvernul — a spus primul mi
nistru — va acționa „pentru reduce
rea ritmului inflaționist pînă la ni
velul mediu al Pieței comune, solu
ționarea problemelor structurale ale 
economiei constituind obiectivul prin
cipal pe terenul politicii economice", 
în domeniul energetic, guvernul „își 
propune să reducă dependența Italiei 
de petrol prin conservarea și utiliza
rea rațională a surselor de energie, 
prin dezvoltarea surselor renovabile 
și a celor alternative". Apreciind te
rorismul drept „cea mal gravă pro
blemă cu care trebuie să se măsoare 
astăzi societatea italiană", Cossiga a 
arătat că guvernul intenționează să

adopte „măsuri deosebit de incisive" 
în acest domeniu.

După ce a caracterizat situația in
ternațională ca „gravă, complexă și 
delicată", și a arătat că procesul des
tinderii este paralizat în mod îngrijo
rător, primul ministru a reamintit, 
apoi, cunoscuta poziție a Italiei față 
de partenerii săi vest-europeni și față 
de S.U.A., de „participare solidară la 
Alianța atlantică" și la Piața comună 
vest-europeană. în ce privește rapor
turile cu alte state, primul ministru 
Cossiga a subliniat că intenția gu
vernului este de a se folosi de rela
țiile pozitive ale Italiei cu țările din 
Europa răsăriteană „atît politice cit 
și economice, pentru a continua dia
logul. Aceasta Îndeosebi pentru a 
contribui la salvgardarea rolului 
esențial pe care îl poate avea în fa
voarea destinderii Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa".

Armando Nicolas — reales
FORT-DE-FRANCE 15 (Agerpres). 

— în localitatea Lamentin au luat 
sfîrșit lucrările celui de-al VII-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Martinica. In raportul de activitate, 
prezentat de secretarul general al 
P.C.M., Armando Nicolas, precum șl 
în intervențiile deiegaților la congres 
a fost analizată activitatea desfășu
rată. pînă în prezent, de comuniștii 
martinicanl, au fost stabilite orientă-

secretar general al partidului
rile și sarcinile viitoare ale partidu
lui.

Congresul a ales noile organe de 
conducere . ale partidului. In funcția 
de secretar general al P.C. din Marti
nica a fost reales Armando Nicolas.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat la congres de tovarășul 
Cornel Onescu, membru al C.C. al 
P.C.R.

Orientările noului guvern liberian
MONROVIA 15 (Agerpres). — în

tr-o declarație făcută la postul de ra
dio Monrovia, citat de agențiile A.P., 
U.P.I. și Reuter, noul președinte al 
Liberiei, Samuel K. Doe, care deține 
și funcția de premier, a prezentai 
principalele linii directoare ale poli
ticii pe care guvernul său intențio
nează să o promoveze pe plan intern 
și extern. El a subliniat, astfel, că 
obiectivul prioritar al noilor autori
tăți, instaurate la conducere după lo
vitura militară de stat, este „edifi
carea unei societăți noi, eliberată de

orice privilegii, bazată pe dreptate șl 
echitate, pe respectarea demnității 
umane". Urmărim respectarea dreptă
ții și egalității tuturor locuitorilor tă
rii, indiferent de statutul social sau 
de locul lor de origine — a spus eL

Pe plan extern, se relevă că Libe
ria va acționa pentru „dezvoltarea 
relațiilor sale cu toate țările priete
ne". în mod special, Samuel K. Doa 
s-a referit la solidaritatea tării sala 
cu lupta pentru completa decoloni
zare a continentului african.

Evoluția complexului spatial sovietic
MOSCOVA 15 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția T.A.S.S., cos
monauta sovietici Leonid Popov și 
Valeri Riumin continuă executarea 
programului lucrărilor 
complexului spatial 
„Soiuz-35“ — „Progress-8". 
verificat sistemele de aprovizionare 
cu combustibil a motoarelor stafiei, 
etanșeitatea conductelor și alte ele
mente ale sistemului.

Marti au fost demontate unele 
aparate și agregate epuizate. Tot
odată, au fost instalate acumulatoare 
electrice noi, aduse de nava de

la bordul
„Saliut-6", 

Ei au

transport „Progress", tn paralel cu 
aceasta, se demontează unul din 
blocurile sistemului de orientare a 
bateriilor solare și blocul de condi
ționare al sistemului de regenerare 
a apei din vaporii atmosferici. Apa
ratele și agregatele demontate se 
transbordează in compartimentele 
navei de transport „Progress".

Programul zilei de marți a cu
prins, de asemenea, antrenamente 
cu bicicleta ergonometrică și obser
vații vizuale asupra Pământului. 
Starea sănătății cosmonautilor este 
bună.

Universitățile „uzine de șomeri“

I

I

Moment de bilanț al activității des
fășurate de Comisia Economică a 
O.N.U. pentru Europa în direcția 
dezvoltării raporturilor de cooperare 
dintre statele membre, de investigare 
a posibilităților de extindere și di
versificare a schimburilor intereuro- 
pene, lucrările celei de-a XXXV-a 
sesiuni se înscriu ca unul din cele mai 
importante evenimente cu caracter 
economic din viata continentului. In 
același timp, această întrunire la 
scara continentului dobîndește sem
nificații sporite în împrejurările 
complexe ale actualei situații inter
naționale, ale activităților pregătitoa
re ale reuniunii general-europene din 
toamna acestui an de la Madrid.

După cum se știe, activitatea 
C.E.E./O.N.U. — organism regional 
al Națiunilor Unite, învestit. încă de 
Ia înființarea sa, cu țeluri și respon
sabilități precise pe linia amplifică
rii colaborării economice dintre ță
rile continentului — a fost pusă în
tr-o lumină nouă de prevederile sta
bilite în Actul final de la Helsinki 
al Conferinței general-europene. Se 
poate spune că întregul mecanism și 
funcțiile multiple ale comisiei au 
fost concepute șl adaptate potrivit 
necesității de dezvoltare a unui sis
tem de relații de colaborare econo
mică și tehnico-științifică întemeiate 
pe principiile unanim recunoscute ale 
dreptului internațional, care să ofere 
o bază materială tot mai trainică 
operei de edificare a destinderii și 
securității pe continent.

în promovarea acestor obiective 
fundamentale, România a adus o 
contribuție substanțială, remarcin- 
du-se cu o serie de initiative și pro
puneri valoroase, constructive pe 
planul cooperării europene.

în documentele de sinteză pregăti
te pentru actualele dezbateri se evi
dențiază diversificarea cooperării 
multilaterale între statele membre, 
potrivit prevederilor Actului final de 
la Helsinki. De asemenea, se relevă 
creșterea. în ansamblul schimburilor 
economice, a ponderii formelor mo
deme de cooperare industrială, în

deosebi in domeniile in care pro
gresul tehnic joacă un rol primor
dial — industriile chimică, electri
că și electronică, construcții de ma
șini, metalurgie și transporturi — 
sub egida comisiei aflindu-se, la ora 
actuală, circa 400 de asemenea ac
țiuni de cooperare.

Se cuvin menționate. totodată, 
contribuțiile pozitive ale C.E.E./ 
O.N.U. în cadrul unor reuniuni cum 
ar fi cea de la La Valletta privind co

Colaborarea economica intereuropeană — 
contribuție importantă la promovarea 

destinderii și păcii pe continent
operarea țărilor mediteraneene. Fo
rumul științific de la Hamburg, Con
ferința O.N.U. pentru știintâ șl teh
nologie de la Viena, reuniunea de 
la Geneva privind protejarea mediu
lui înconjurător, precum și la 
seminariile de specialitate în pro
blemele energiei și transporturi
lor, în legătură cu dezvoltarea 
comerțului intereuropean. promo
varea unor proiecte la scara con
tinentală (magistrala transeuropea
nă Nord-Sud, interconectarea sis
temelor de transmisie a energiei elec
trice in Balcani, calea navigabilă Du
năre — Marea Egee ș.a.).

Pe de altă parte, in dosarele pre
gătite pentru dezbaterile actualei se
siuni, figurează statistici semnificati
ve referitoare la proliferarea practi
cilor comerciale protecționiste și la 
persistența și multiplicarea fenome
nelor de recesiune și criză economi
că, de inflație și șomaj intr-un șir 

de țări occidentale — dificultăți de 
natură să contribuie la accentuarea 
încordării internaționale.

în acest context, este de așteptat 
ca actuala sesiune de la Geneva, ca 
parte și continuare a dialogului in
tereuropean premergător reuniunii de 
la Madrid, să adopte noi măsuri în 
direcția extinderii șl diversificării 
conlucrării economice și tehnico-ști- 
intifice dintre toate țările continen
tului, fără deosebire da sistem poli-

DE IA TRIMISUL NOSTRU 
LA GENEVA

tic «au nivel de dezvoltare econo
mică, precum și a colaborării cu state 
din toate zonele geografice, inscriin- 
du-se ca o contribuție efectivă la 
promovarea înțelegerii și păcii, a 
securității și destinderii in Europa 
și în lume, Ia micșorarea și înlătu
rarea decalajelor dintre state și fău
rirea unei noi ordini economice 
mondiale.

Dealtfel, însăși problematica in
clusă pe ordihea de zi a dezbaterilor 
evidențiază necesitatea și urgența 
găsirii de «olutii eficiente, unanim 
acceptabile, în domenii de larg inte
res, cum ar fi : dezvoltarea comerțu
lui și cooperării industriale, colabo
rarea in domeniul științei și tehnolo
giei, utilizarea rațională a surselor 

de energie (o atenție specială va fi 
acordată cooperării în promovarea 
tehnicilor noi de extracție și utilizare 
a cărbunelui), protejarea mediului 
înconjurător, dezvoltarea transportu
rilor internaționale, inclusiv a legă
turilor directe ale Europei cu alte 
regiuni ale lumii, sprijinirea țărilor 
în curs de dezvoltare etc.

Pornind de la dificultățile ce con
tinuă să greveze asupra dezvoltării 
neîngrădite a colaborării dintre state.

«esiunea își propune să mobilizeze 
eforturile în vederea reducerii și eli
minării obstacolelor din calea schim
burilor economice interregionale. De
sigur, o însemnătate deosebită au, 
în acest sens, propunerile de acțiuni 
concrete, cu rezultate practice pen
tru țările membre, în domeniul libe
ralizării comerțului, proiectele orien
tate spre intensificarea și multipli
carea formelor moderne de coopera
re industrială, tehnică și științifică, 
inclusiv — așa cum a propus Româ
nia — prin crearea unui Centru eu
ropean pentru promovarea cooperă
rii industriale.

Țara noastră consideră că o con
tribuție substanțială poate și trebuie 
să aducă activitatea C.E.E./O.N.U. 
in scopul continuării punerii în apli
care a programelor de cooperare 
preconizate de Actul final de la Hel
sinki, precum și traducerii In viață 
a recomandărilor Conferinței O.N.U. 

pentru știință și tehnologie, desfă
șurate la Viena anul trecut.

înfăptuirea obiectivelor propuse, 
sporirea rolului și eficienței activită
ții Comisiei Economice a O.N.U. pen
tru Europa reclamă adaptarea neîn- 
tîrziată a organizației la exigențele 
noi ale cooperării stabilite de Con
ferința general-europeană. Fără în
doială, sesiunea C.E.E./O.N.U. are 
de îndeplinit un rol deosebii de 
important în actualele condiții inter
naționale, care reclamă să se acțio
neze intr-un spirit de înaltă respon
sabilitate pentru a se opri cursul în
cordării, pentru a se pune în func
țiune toate canalele de apropiere, 
dialog și conlucrare, pentru reluarea 
și dezvoltarea politicii de destindere 
și pace. Ținîndu-se seama de faptul 
că destinderea poate fi realizată nu
mai cu participarea activă și egală a 
tuturor statelor, indiferent de mărime 
sau de orînduire socială, apar cu cla
ritate responsabilitățile sporite ce 
incumbă comisiei în domeniul edifi
cării unor relații de tip nou pe con
tinent și aplicării în viață a princi
piilor și obiectivelor Actului final al 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare de la Helsinki, ale făuririi 
noii ordini economice și politice in
ternaționale. în acest chip, marele fo
rum economic de la Geneva va pu
tea juca un rol favorabil în procesul 
de pregătire a reuniunii pentru secu
ritate și cooperare de la Madrid, 
avînd rezonanțe politice pozitive asu
pra întregii vieți Internaționale.

în conformitate cu principiile de 
bază ale politicii sale externe, Româ
nia participă la lucrările sesiunii 
C.E.E./O.N.U. animată de voința po
litică de a contribui din plin, cu ini
țiativă și spirit constructiv, împreună 
cu celelalte state, pentru angajarea 
unor negocieri de fond, de natură să 
conducă la adoptarea unor măsuri 
concrete, eficiente de intensificare a 
cooperării europene, in concordanță 
cu interesele tuturor națiunilor conti
nentului, ale cauzei securității și păcii 
internaționale.

Viorel POPESCU

ln țările capitaliste, unde criza 
economică face ravagii, studenții 
sînt profund îngrijorați de per
spectiva de a nu găsi un loc de 
muncă la absolvirea facultăților.

Rar intilnit în Franța in perioada 
postbelică, șomajul în rîndul pose
sorilor de diplome universitare — 
așarnumitul „șomaj academic" — a 
luat după 1970 o amploare tot mai 
mare, în 1979 fiind înregistrați circa 
25 000 de titrafi fără slujbe. Pro
blema debușeelor pentru absol
venții facultăților este deosebit de 
gravă și in alte țări vest-europene. 
In Italia, in 1979, 34 la sută din 
absolvenții universităților n-au gă

sit un loc de muncă, față de numai 
16 la sută in 1967. în R. F. Germa
nia, din totalul de un milion de 
șomeri (4 la sută din populația 
activă) 2,8—3,1 la sută sînt titulari 
de diplome, deși aceștia nu repre
zintă decît 5,3 la sută din populația 
activă.

Confruntați cu astfel de realități, 
tot mai îngrijorați fată de finalitatea 
învățământului superior, studenții 
demonstrează, așa cum se vede și in 
fotografia de mai sus, împotriva 
unui sistem social care a transfor
mat universitățile in adevărate 
„uzine de șomeri".
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