
I

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri dimineață, pe 
Imad Abdin, reprezentantul perma

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe reprezentantul permanent la București 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei
nent la București . al Organiza
ției pentru Eliberarea Palesti
nei, in vizită de rămas bun, 
in legătură cu încheierea mi

siunii acestuia în țara noastră.
A avut loc. cu acest prilej, o con

vorbire care s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.
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VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

< JLCEA

Pretutindeni, în toate județele, prin folosirea

mijloacelor mecanice la capacitatea maximă, prin

mobilizarea puternică <î tuturor forțelor de la sate

Pînă la sfîrșitul lunii aprilie

Toate suprafețele - Insămlntate!
CUM SE REALIZEAZĂ

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“

Ritmul a crescut, dar nu la nivelul VITEZA ZILNICĂ LA SEMĂNAT ?

LA ZALĂU

Laminorul de sîrmă 
a intrat în probe 

tehnologice ia cald
La întreprinderea de țevi — 

unul din marile obiective aflate 
în construcție pe platforma in
dustrială a municipiului Zalău — 
a intrat in probe tehnologice la 
cald laminorul de sîrmă. Echi
pat cu mașini și utilaie moder
ne, laminorul a început să pro
ducă primele cantitâti de sîrmă 
din cele 280 000 tone cît este pro
iectat să realizeze anual.

Odată cu intrarea în funcțiu
ne la întreaga' sa capacitate. în
treprinderea de țevi din Zalău 
își va aduce o contribuție însem
nată la realizarea de către ju
delui Sălaj a producției indus
triale prevăzute pentru sfîrșitul 
acestui cincinal. (Ion Mureșan).

LA COMBINATUL

posibilităților reale
Cele 56 442 hectare — aproape o 

treime din suprafețele planificate — 
insămințate pină in seara zilei de 15 
aprilie, situează Tulcea în rîndul ju
dețelor cu rezultate bune în această 
campanie. Practic, semănatul cultu
rilor din epoca I a fost încheiat și 
s-au insămînțat 16 000 hectare cu po
rumb și 2700 hectare cu soia. Acum, 
hotărîtoare este trecerea cu toate for
țele la însămintarea porumbului, 
soiei și fasolei, culturi ce ocupă peste 
100 000 hectare, încit și aceste lucrări 
să se încheie cel tîrziu la 25 aprilie. 
Se pune însă întrebarea : acest ter
men va fi respectat 7

Da, însă numai prin folosirea la 
întreaga capacitate a utilajelor din 
dotarea stațiunilor de mecanizare a 
agriculturii, care permit realizarea 
unei viteze la semănat de 9 600 hec
tare pe zi. Din păcate însă, trebuie 
să semnalăm că, deși viteza zilnică 
stabilită de minister este și mai 
mare — de 12 650 hectare — cea 
fixată de direcția agricolă jude
țeană este fie numai... 6 740 hectare.

De ce aceste diferențe 1 Se pare 
că, stabilind o viteză zilnică de se
mănat mai mică, direcția agricolă 
județeană a luat în considerare... și 
deficientele ce se manifestă în orga
nizarea muncii, care determină o 
insuficientă utilizare a mijloacelor

mecanice. Iată de ce faptul că in ziua 
de 15 aprilie s-au semănat peste 7 000 
de hectare nu constituie un motiv 
de automulțumire. Ce-i drept, este 
mai mult decit viteza zilnică stabili
tă in mod arbitrar, dar mult mai pu
țin decit posibilitățile reale de care 
dispun unitățile agricole. Această si
tuație creează o imagine eronată a 
mersului lucrărilor, determină o sta
re de automulțumire. „La noi nu este 
nimic senzațional, dar nici anormal. 
Desfășurăm o activitate bună, fi
rească" — este de părere directorul 
direcției agricole, tov. Augustin To- 
dea. referindu-se la mersul lucrărilor 
de însămințări.

Ceea ce am văzut In consiliul unic 
agroindustrial Ceamurlia de Jos. care 
nu stă cel mai rău, infirmă părerea 
directorului general. Să urmărim 
desfășurarea activității în două mo
mente esențiale -* și anume, cind în
cepe și cind sfirșește munca la cimp. 
Unitățile din acest consiliu au semă- 
nat in ziua de 15 aprilie doar 588 
hectare, față de 735 cit este ritmul 
planificat. Aceasta. intr-o zi hună de 
lucru ! Cooperativele agricole Lunca 
și 6 Martie au realizat și depășit vi
teza planificată. în timp ce cooperati-

__________ Aurel PAPAPIUC 
(Continuare in pag. a III-a)

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pînă în seara zilei 
de 15 aprilie au fost insdmințate 1 065 000 hectare, din cele peste 6 mi
lioane hectare prevăzute pentru culturile din prima și a doua epocă. 
După cum reiese insă din tabelul alăturat, chiar dacă ritmul insămințărilor 
a crescut, in ziua de 15 aprilie nu s-au atins vitezele stabilite de minister 
in nici unul din cele 12 județe din zona I. Concluzia care se impune este 
că, in toate județele, vitezele de lucru trebuie mărite considerabil, chiar 
peste cele prevăzute, pentru ca semănatul să se încheie pină cel tîrziu 
la sfîrșitul acestei luni.

DE UTILAJ GREU

DIN CLUJ-NAPOCA

Primul obiectiv — 
la parametrii proiectați

Hala de utilai tehnologic pen
tru sectoare calde a fost primul 
obiectiv pus in funcțiune, cu 60 
de zile mai devreme, la Combi
natul de utilai greu din Clui- 
Napoca. De atunci, aici s-au fa
bricat mari cantităti de utilai 
tehnologic : cuptoare pentru tra
tamente termice, utilaj rutier, 
utilaj chimic, confecții metalice 
etc. In fiecare lună, in fiecare 
trimestru, planul a fost depășit. 
Acum — cu trei luni mai devre
me fată de data prevăzută — au 
fost atinși parametrii proiectați. 
(Al. Mureșan).

Cuptorul de propulsie al laminorului de la Zalău
Foto : I. David

Cînd citiți aceste rînduri...

Robinetele din Rimnicu Vîlcea sint alimentate 
de o nouă sursă de apă

Incepînd de astăzi, 17 aprilie, mu
nicipiul Rîmnicu Vîlcea dispune de 
o nouă sursă de alimentare cu apă 
potabilă, prin încheierea lucrărilor 
de captare a apelor fiului Olănești.

— Valorificarea rîului Olănești, 
al cărui debit este de peste două 
ori mai mare decît cel al captărilor 
existente — ne spune tovarășul Ion 
Predescu, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular municipal — se 
realizează fără folosirea sistemelor

clasice de pompare, apele ajungînd 
în stația de tratare prin cădere gra
vitațională, ceea ce înseamnă o 
mare economie de energie electrică. 
Odată cu terminarea lucrărilor de 
construcții la barajul și hidrocen
trala aflată în execuție pe rîul 
Cheia, pină la sfirșitul acestui tri
mestru se va asigura întregul ne
cesar de apă potabilă și pentru 
unitățile industriale din municipiu. 
(Ion Stanciu).

EFICIENȚA-
capitol esențial și pentru „decontul** deplasărilor 

pe teren ale specialiștilor din ministere

„Am fost o săptâmînâ constructor de case"(ii)

„ELANUL" MÎINILOR ÎN BUZUNAR SAU TEORIA
RELATIVITĂȚII... TIMPULUI DE MUNCĂ

Un reporter al „Scinteii“, angajat muncitor-zidar 
pe un șantier, relatează situații care îndeamnă la măsuri 
ferme pentru întronarea ordinii, lichidarea risipei 
și accelerarea ritmului in construcția de locuințe

După trei zile de la prima tentativă de încadrare ca muncitor 
necalil'icat pe un șantier al I.J.C.M.-Brăila, unde avea să audă repe- 
tindu-se pînă la obsesie „nu avem forță de muncă" („Scinteia" nr. 
11711 de ieri, 16 aprilie), „reporterul zidar" ajunge. în sfirșit, 

să biruie inertia birocratismului și jocul intereselor mărunte, să fie 
pină'la urmă acceptat și de șeful echipei.

Continuăm relatarea faptelor.
Prima impresie : se pierde enorm 

de mult timp. Productivitatea mun
cii e doar așa... o expresie. Nu spun 
că nu m-aș fi așteptat să existe re
zerve de timp. Dar ca o echipă de 
zidari — cu două, trei excepții — 
să-și irosească in beție aproape o zi 
întreagă de muncă (vineri), iar sim- 
bătă dimineață „omul cu șapcă roz" 
să convoace o ședință la care să se 
analizeze... beția, chiar nu mă aștep
tam ! (N-am participat la ședință. Nu 
mă îmbătasem. De curiozitate, l-am 
întrebat pe colegul meu Ilie :

— A sancționat pe cineva ?
— Nici vorbă. Cei mai beți fuseseră 

oamenii lui.
Dan a adăugat :
— Mie unul, dacă-mi zicea ceva, îi 

spuneam de la obraz : „Mi s-a făcut 
poftă de ,băut de la kilu’ de vin pe 
care l-am băut împreună la prînz").

Dar asta a fost o paranteză. E drept 
— o paranteză pe care multi dintre 
colegii mei de-o săptămînă o deschi
deau în fiecare zi, ore întregi. Una 
două — la birt. Una două — la bău
tură. Una două li se făcea foame, 
foamea dădea în sete, setea iar in 
foame si uite tot așa.

Să ne întoarcem la a patra zi de 
contact cu șantierul, respectiv prima 
zi de acceptare la lucru...

...Vineri dimineața, pe la șapte, 
șapte și jumătate plecaseră care în
cotro. Am rămas să deprind cum se 
pornește și cum se oprește turboso- 
lul — un compresor cu care se urcă 
mortar la înălțime.

— Dacă în două săptămîni înveți, 
om te-ai făcut — mă încurajează 
șeful. Și pleacă.

N-am avut ocazia să-mi pun la 
încercare iscusința : nu era mortar 
de pompat ! în așteptarea mortaru
lui. le-am dat trei găleți de apă la 
sfoară — „unealtă" de ridicat care, 
în istoria tehnicii, a precedat scripe- 
tele — celor care lucrau la etaj.

Pe la 8 șl jumătate, șeful, omul cu 
șapcă roz, reapare. 11 trimite pe unul 
dintre noi nu știu unde, iar mie îmi 
face semn să-1 urmez. Nu fac zece 
pași că-mi zice :

— Ia cu tine o lopată.
— De unde 7
— Vezi și tu p’aici.
M-am uitat, am văzut și am. luat... 

A cui era, nu știu. Oricum, nu m-a 
întrebat nimeni de ea patru zile. 
Timp in care, tot așa, am mai făcut 
„rost" și de două roabe, un ciur de 
strecurat mortar, o cască de protec
ție, o ușă și altele de care am mai 
avut nevoie. Nu-i mai puțin adevă
rat că la fel de — să zicem —- sim
plu, au făcut și alții „rost" de la 
unii din echipa noastră de sculele 
colegului meu Gîrba, de, hainele de 
lucru ale lui Pintilie și de casca mea 
de protecție. Și nimeni nu s-a mirat, 
nimeni nu s-a scandalizat. Așa era 
obiceiul.

Acolo unde se cară „apa cu ciurul“ 
nu mai întrebi de preocupările 

pentru mecanizare
Dar să revenim de unde am ră

mas. Cu lopata la spinare, mă iau 
după... șapca roz : sărind peste băl
toace, plescăind prin noroaie prima 
la stingă, a doua la dreapta, incă 
douăzeci de metri și ajungem in colt 
la AG 5. îmi face semn să rămîn pe 
loc.

— Așteaptă aici pină vina morta
rul.

După o jumătate de oră se în
toarce cu un bon.

— Să-1 dai șoferului de pe bascu
lantă. Pe urmă, după ce descarci 
mortarul, te întorci la AF 3 și le 
spui celor repartizat! la „soclu" că 
a venit mortarul. Știu ei ce-au de 
făcut.

Pe la nouă și jumătate sosește ma
șina. Tocmai „obosisem" sprijinin- 
du-mă în lopată mai mult de o oră. 
Vreo zece minute s-a chinuit bietul 
șofer să răzbată prin gropile din ju
rul blocului pînă la coltul de trotuar

pe care trebuia să descarc mortarul. 
Cum se pot descărca 3 tone de mor
tar și cum se poate curăța o bascu
lantă fără cizme de cauciuc în picioa
re să nu mă întrebați.

Odată dusă treaba pînă la capăt, 
m-am întors la AF 3 să-1 chem pe 
cei repartizați la „soclu". Mă opresc 
în fața blocului și strig cit pot de 
tare :

— Cine-i repartizat la „soclu" 7 Că 
a venit mortarul.

Nici un răspuns. Mai strig o dată. 
Nici o mișcare. Strig încă o dată.

Se făceau că nu mă aud. Tocmai 
se „luptau" cu . niște sticle de vin. O 
luaseră de dimineață. Intr-un tîrziu, 
coboară Ilie și cu Radu.

Am muncit împreună patru zile. 
Am fost ca frații. Cu Ilie eram a- 
proape de-o seamă. îmi spunea nea 
Florine, eu — nea Ilie. Nu 
era prea vorbăreț. Dar cind spunea 
o vorbă era vorbă. Fusese șofer și 
marinar. Zidar se făcuse după însu
rătoare. Radu abia împlinise 18 ani. 
Altă fire, altă vîrstă, ne ziceam pe 
nume. Era cel mai mare dintr-o fa
milie cu 3 copii. Brăilean. Ducea 
aproape toată leafa acasă. Nu-și 
oprea decit o sută. (Din păcate, pen
tru băutură). Ne-am întors împreună 
la AG 5. în drum, Radu a făcut 
„rost" și de o roabă.

— O să-ți fie mai ușor să. cari 
mortarul cu roaba decît cu găleata.

Avea dreptate. Numai că m-am 
bucurat de pomană. Cind am în
cărcat-o, după doi pași, i-a sărit 
cauciucul de pe roată. Era aproape 
pătrată. Așa că pînă la urmă tot cu 
găleata am cărat mai mult. Cu ce 
spor, e ușor de imaginat. Deci eu eram 
cu căratul. Ilie și Radu cu tencuitul. 
In urma lor, mortarul abia „aruncat" 
pe zidărie a început să cadă. A 
văzut și maistrul Robitu. S-a repezit 
cu gura la Ilie :

— Zidar ești tu. mă 7 Dă-i „șpriț" ! 
Nu vezi că nu ține 7

Ilie i-o închide imediat :
— Cit țin banii la mine în buzu

nar, ține și mortarul ăsta.

Florin CIOBĂNESCU

„Sintetizind observațiile mele de 
pină acum, ne spunea tovarășul Aris
tide Silvestru, directorul întreprin
derii de confecții Bacău, i-as imparii 
pe trimișii ministerelor și centralelor 
în trei categorii : unii, și aceștia for
mează cea mai mare parte, vin deciși 
să facă treabă, examinează împreună 
cu noi diferite probleme care nu 
și-au aflat rezolvarea, găsim soluții, 
iar ei, întorși la „centru", se strădu
iesc să contribuie la înlăturarea difi
cultăților care ne depășesc ; alții, cum 
sosesc, se interesează mai intii de 
cazare, apoi de... rezervarea unui loc 
la tren sau la avion, ceea ce, intr-un 
fel, tot e bine ; există insă și catego
ria acelora care, după ce și-au asi
gurat hotelul, masa și intoarcerea. în 
mare grabă vor să arate că fac 
ceva ; sugerează măsuri formale, 
încureîndu-ne și răpindu-ne timpul".

O clasificare pe care unele situații 
întîlnite în județul Bacău o confir
mă. Intr-adevăr, cei mai multi din
tre delegații instituțiilor centrale tri
miși să ajute unitățile productive 
lasă, ca să spunem așa, urme. De 
pildă, la comitetul iudețean de partid 
ni s-a vorbit despre strădaniile și 
reușitele unuia dintre trimișii Minis
terului Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, Ion Năstase. Un exem
plu : întreprinderii „Metalurgica" 
i se sistase la un moment dat livra
rea de covăsii de către o unitate din 
București. Iată cum a acționat, după 
relatarea unui activist de partid, tri
misul ministerului : „A înțeles inte
resele întreprinderii. Calm și meto

dic a știut să catalizeze factorii de 
care depindea rezolvarea problemei, 
a mișcat niște oameni din inertia lor. 
A căutat soluții, le-a găsit și s-a în
tors acasă abia după ce „Metalurgi
ca" a primit covasilul de care avea 
nevoie".

Sau un alt exemplu : „Intr-o peri
oadă, directorul general al Centralei 
industriale de utilaj tehnologic, chi
mic 'și rafinării București. Aurel Var- 
tic. și-a mutat biroul în unitățile pe 
care le coordonează : a stat în județ 
atît cit a fost necesar, a rezolvat 
problema aprovizionării cu fontă, la
minate și oteluri inoxidabile, a înlă
turat unele dereglări în colaborarea 
dintre unități".

Dar să ne oprim și asupra celor
lalte două categorii de delegați din 
clasificarea amintită. Felul în care ei 
acționează pe teren te duce uneori 
cu gîndul la cunoscuta maximă atri
buită lui Cezar, pe care ar fi spus-o 
după ce l-a înfrînt pe regele Pontu
lui : „veni, vidi. viei". Numai că în 
acest sens sînt necesare cîteva... pre
cizări. Mai intii. istoricii susțin că 
Cezar, pentru a epata Roma, a cam 
exagerat și că nu simpla lui prezentă 
a determinat victoria, ci faptul că a 
știut să analizeze în profunzime si
tuația la fata locului, raportul de for
te. părțile slabe ale adversarului. In 
al doilea rînd, revenind la ale noas
tre, unii delegați „aplică" numai pri
mii doi termeni ai maximei, adică 
vin și văd, dar nu înving nici o difi
cultate.

Se întîlnesc situații — așa cum zia
rul nostru a relatat recent — cind

unii specialiști (din Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare) se 
prezintă la unități avind servietele 
burdușite cu adrese, formulare, pe 
care urmează să le completeze „la 
fața locului". Alteori, pentru a-și jus
tifica deplasarea, unii se întorc „la 
centru" cu cît mai multe rapoarte și* 
situații. Și intr-un caz și în altul se 
împovărează munca oamenilor in loc 
să fie ajutați, așa cum ar fi de aștep
tat. Cam așa a procedat — 'ni se 
spune — și inginerul Vasile Radu 
din Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini, care a descins la „Me
talurgica" de două ori într-o lună. In 
momentul respectiv, întreprinderea 
era confruntată cu unele dificultăți 
și cei de aici au fost bucuroși să afle 
că a sosit cineva de la minister, spe- 
rînd că ar putea să-i ajute. Dar de- 
legatul-specialist din minister a ținut 
să precizeze că pe el nu-1 interesează 
alte probleme „decît obținerea grafi
celor de livrare a unor produse". A 
sosit la Bacău cu trenul de ora 11, a 
primit graficele, a dat delegația la 
semnat si a plecat în aceeași zi (cu 
trenul de ora 16). Veni, vidi... Și atît.

In discuțiile pe care le-am purtat 
cu directorii și secretarii organizații
lor de partid din unele unitătij băcă
uane. cu activiști de partid, am reți
nut faptul îmbucurător că. în ultimul 
timp, a sporit prezenta în unitățile 
economice a trimișilor instituțiilor

Constantin VARVARA 
Gheorghe BALTA

(Continuare în pag. a Il-a)

GENEROZITATEA Șl EXIGENȚA
atribute cu
La încheierea festivalu

lui teatrului scurt desfășu
rat. după cum se știe, la 
Oradea, am avut cu totii 
satisfacția demnă de invi
diat de a vedea un admi
rabil spectacol al Teatru
lui National din Timișoara, 
cu „Unchiul Vania" de An
ton Pavlovici Cehov. in re
gia înțeleaptă, subtilă si si
gură a Iui Ion Ieremia. 
M-a bucurat desigur reuși
ta excepțională a înzestra- 
tilor actori ai Teatrului 
National din Timișoara — 
nu e la indemîna oricui să 
fie desăvîrșit într-o piesă 
de Cehov. și încă în „Un
chiul Vania", poate cea 
mai adîncă, mai nobilă și 
mai tristă dintre capodo
perele genialului drama
turg — demonstrație de ta
lent și de gravitate a regi
zorului Ion Ieremia. Dar 
m-a bucurat — în egală 
măsură — căldura cu care, 
alături de public, mină în 
mină, confrații au privit 
acest triumf. Noi. mă re
fer acum la ..oamenii de 
meserie", regizori si actori, 
veniti din toate colturile 
tării, critici de teatru, dra
maturgi, am considerat iz-

drepturi egale ale climatului artistic
bînda Teatrului National 
din Timișoara ca pe pro
pria noastră izbindă. Nici 
regizorului, nici actorilor 
nu le venea aproape să 
creadă că izbînda lor poa
te să-i bucure atît de mult 
pe ceilalți „oameni de me
serie" și că mitul bicisnic

e necesar ca aerul și apa 
un climat deschis, generos, 
prielnic,, creației. Geniul 
moral al poporului român 
ne avertizează că nu nu
mai meseria e brățară de 
aur. ci și modestia. De aici 
se poate trage o concluzie 
tonică, o mare lecție de

însemnări de Teodor MAZILU

al „răutății si invidiei co
legiale" a primit încă un 
avertisment. Eu consider 
această atitudine drept o 
dovadă emoționantă a cli
matului din ce in ce mai 
deschis, mai liber, mai ge
neros. mai dezgolit de va
nități oarbe, care își face 
loc din ce in ce mai ener
gic în viata noastră artis
tică.

Nu e o figură de stil fap
tul că tara întreagă e un 
șantier, ci o realitate im
placabilă. și noi. artiștii, 
pictorii, scriitorii, muzicie
nii sîntem părtași la acest 
nemaiîntîlnit efort de crea
ție. De aceea e obligatoriu,

viată ; modestia este nu 
numai o trăsătură de ca
racter. ci și o metodă de a 
investiga realitatea. Pen
tru cei vanitoși, pentru cei 
prea plini de ei. porțile în
țelegerii sint închise. Cu 
cît egocentrismul e mai 
dezvoltat, mai îmbălsămat 
în sarcofagul vanității ne
gre. cu atît razele inteli
genței, ale științei și ale 
adevărului pătrund mai a- 
nevoie..

Egocentrismul, vanitatea 
deșănțată si iresponsabilă, 
dorința de a-ti ciopli cu 
propria-ti mînă marmura 
eternității, de a te impune 
posterității cu materialul

clientului e un fenomen 
care încă mai stingherește 
uneori, mai tulbură din 
cînd în cînd viata artistică 
și literară. Societatea noas
tră nu împiedică pe nimeni 
să aibă geniu, dimpotrivă, 
îi asigură toate condițiile 
de manifestare. Nu susți
nem că geniile s-au născut 
cu precădere în trecut. Nu, 
se nasc si în zilele noastre, 
există printre noi. ne pot 
fi chiar vecini de bloc. Dar 
geniul nu poate fi confun
dat cu un dictat pe care 
îl impunem altora : dacă 
pentru a fi genial ar fi su
ficientă doar convingerea 
că ai geniu, lucrurile ar fi 
foarte simple. în adîncul 
flintei sale, fiecare n-are 
decît să creadă orice, să se 
compare cu Dante si Emi- 
nescu, dar cînd această 
convingere — trădată de e- 
videntă — e impusă osten
tativ. nu mai e o inocentă 
mărturisire, ci se transfor
mă în formă de agresiune, 
degradează climatul de or
dine și de echilibru, de 
simt al măsurii, atît de ne
cesar creației. Mi-am pier-
(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a III-a)
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Concert pentru 
un fruntaș

De 40 de ani bătufi pe muchie • 
șeful unei vestite echipe de 
lăcătuși, Iosif Szarvadi, lucrează 
la secția de utilaje și transport | 
a Întreprinderii județene de 
construcții-montaj Satu Mare, a 
Cole'gii de muncă l-au sărbătorit, 
i-au oferit flori pentru- acești 1 
numeroși și rodnici ani de mun
că in același loc. In timpul solem- I 
nității, atelierul s-a transformat 1 
intr-o veritabilă scenă pe care a 
apărut formația de muzică popu- I 
Iară „Țara Oașului", susținind un I 
adevărat concert în cinstea lui ' 
Ioșca baci. Și încă o surpriză : 
un foarte talentat artist plastic, ‘ I 
pensionarul Vasile Șimonca, i-a I 
oferit sărbătoritului portretul 
său, realizat cu aleasă măiestrie I 
și in „secret", după o fotografie | 
a lui Ioșca baci aflată la panoul 
de onoare al fruntașilor.

Recorduri 
de primăvară

I
I

Vestita rasă „Merinos de Pa- I 
las", de la care se obțin in jur | 
de 25 kg lină de fiecare oaie, 
se dovedește a fi și deosebit de ■ 
prolifică. Motiv pentru care spe- 1 
cialiștii de aici și-au propus să. • 
ia in studiu 124 de oi. Dintre ele, 
in acest an, 28 de oi au avut 
un singur miel, 73 cite doi miei,' | 
18 cite trei, iar cinci oi au atins 
recordul de cite 4 miei fiecare. ■

Să le urăm celor doi cercetă- | 
tori constănțeni — inginerii Ga
briel Vicovan și Alexandru Ur- i 
sescu T- cit mai multe oi', cit 
mai mulți miei și primăveri din ■ 
belșug, să le tot numere / ■

Pe adresa unui 
P.T.T.R. I

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCIIADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Așa cum este cunoscut, la conducerea parti

dului, pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sosesc numeroase scrisori de la oameni ai muncii 
din diferite domenii, de felurite profesii, în care 
se fac propuneri de îmbunătățire a activității 
economico-sociale, de înlăturare a unor deficiențe 
sau neajunsuri care frînează mersul înainte, 
evidentiindu-se oameni și experiențe înaintate,

criticîndu-se mentalități și comportări contrare 
normelor societății, intereselor generale.

Firește, aceste scrisori sînt încredințate, spre 
cercetare și pentru aplicarea de măsuri cores
punzătoare. diferitelor organe de partid și de 
stat. Trebuie însă subliniat că, paralel cu mani
festarea spiritului de răspundere al majorității 
covîrșitoare a organelor care au primit spre re

zolvare asemenea scrisori, tn unele cazuri insti
tuțiile respective dau dovadă de formalism, nu 
iau măsuri suficient de ferme, de natură să 
determine eradicarea hotărilă a lipsurilor, pre- 
intimpinarea lor in viitor.

în cele ce urmează, relatăm modul profund 
diferit in care au fost soluționate două scrisori 
cuprinzînd probleme de o deosebită actualitate 
pentru dezvoltarea agriculturii noastre socialiste.

Unitățile turistice
ale cooperației de consum invită

Un program concret de masuri 

ferme, exigente

I
I
I
I
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întrebare adresată conducerii 
Direcției județene P.T.T.R. Tul- 
cea :

— Avefi o autospecială 7
— Avem.
După cum o arăta și numele, 

este o mașină pentru curse 
speciale.

— Știți cumva unde se află in 
momentul de față 2

— Cum să nu ? In cursă.
— Cursă specială, nu ?
— Bineînțeles.
De neînțeles este insă faptul 

că autospeciala se afla in mo
mentul acela oprită de miliție, 
ia marginea orașului, surprinsă 
într-o afacere... specială. Șofe
rul mașinii, in cirdășie cu un 
amic, Ion Roman, se duseseră la 
șantierul naval, unde încărcaseră 
mașina cu tablă, ca de pe moșia 
lor. Fapt pentru care și legea 
se va ocupa de ei in mod... 
special.

Tovarășul Endochiu Vescu lu
crează de 30 de ani ca medic vete
rinar în Dobrogea. De la un timp 
conduce activitatea circumscripției 
sanitar-veterinare din comuna Cru
cea. într-o scrisoare adresată secre
tarului general al partidului, el 
arăta că sectorul zootehnic din 
această circumscripție, îndeosebi 
din cooperative agricole de pro
ducție, nu se dezvoltă pe măsura 
posibilităților datorită îndeosebi 
neasigurării hranei animalelor ; 
totodată, autorul scrisorii făcea 
unele- observații și propuneri.

Scrisoarea a fost încredințată 
spre analizare Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., care au trimis 
la fața locului activiști ai respecti
velor organizații și specialiști al 
organelor agricole județene. Por
nind de la faptul că anul trecut nu 
a fost îndeplinit planul de produc
ție la taurine, ovine și porcine, 
lapte de vacă și lină de oaie, răs
punsul precizează că nerealizările 
au fost determinate îndeosebi de 
indicele scăzut de natalitate la 
toate speciile de animale și de nu
mărul mare de pierderi prin mor
talitate și sacrificări din așa-zlsă 
„necesitate". Au existat neajunsuri 
serioase în activitatea comitetului 
comunal de partid, a organizațiilor 
de bază, a conducerii unităților și 
specialiștilor, în ce privește orga
nizarea producției și a muncii, asi
gurarea furajelor necesare anima
lelor, întreținerea adăposturilor, 
folosirea la întreaga capacitate a 
mașinilor agricole din dotare.. Se 
precizează, de asemenea, că nerea- 
lizarea volumului de furaje la 
nivelul necesarului se datorează 
producțiilor mici obținute la cultu
rile furajere, lipsei de preocu
pare a conducerilor de unități, a 
specialiștilor, pentru amplasarea 
culturilor furajere pe solele cele 
mai bune în sistem irigat, nefolo- 
sirii la întreaga capacitate a ma
șinilor pentru recoltarea la timp a 
culturilor, lipsurilor în conserva
rea și depozitarea furajelor etc.

Să redăm însă măsurile luate, 
vădind exigență și fermitate. S-a

Imputat unui număr de 21 cadre de 
conducere și specialiști (4 pre
ședinți de C.A.P., 4 contabili șefi, 3 
ingineri șefi de C.A.P., 6 șefi de 
ferme zootehnice etc.) de la coope
rativele agricole Băltăgești, Cri- 
șan, Gălbiori și Stupina suma de 
72 232 lei reprezentînd contra
valoarea unor pierderi, produse din 
vina lor, prin mortalități și sacri
ficări a 409 porci, 275 miei și 75 
viței ; . pentru incompetență în 
muncă au fost înlocuiți din funcție 
directorii adjuncți cu producția 
animalieră și vegetală ai Direcției 
agricole județene Constanța, direc
torul și epizootologul de la I.A.S. 
Stupina și șeful fermei zootehnice 
de la C.A.P. Băltăgești ; pentru ne- 
asigurarea funcționării în bune 
condiții a mașinilor necesare recol
tării întregii suprafețe de furaje 
și indisciplina manifestată de me
canizatori au fost retrogradați pe 
timp limitat șefii secțiilor de me
canizare Crucea și Stupina ; supra
fețele destinate bazei furajere 
pentru anul 1980 au fost amplasate 
pe cele mai fertile terenuri. în sis
tem irigat, în apropierea fermelor 
zootehnice ; a fost pus în func
țiune sistemul de irigații de pe raza 
comunei Crucea și s-au remediat 
defecțiunile constatate pe canale ; 
secțiile de mecanizare care ser
vesc unitățile agricole socialiste 
din comună vor fi dotate în acest 
an cu încă 25 tractoare, 20 remorci, 
5 combine de recoltat furaje și 
alte mașini și vor fi ajutate să-și 
recruteze mecanizatorii necesari ; 
S-a organizat o secție de mecani
zare care să execute lucrările agri
cole pe suprafețele de teren desti
nate asociației economice inter- 
cooperatiste pentru creșterea tine
retului taurin ; pînă la 15 septem
brie a.c. se vor construi, in co
muna Crucea, două stații de mă- 
cinis pentru prepararea furajelor 
grosiere și concentrate, care vor 
servi unitățile agricole de pe raza 
acestei localități.

Deci, un „program" de acțiune 
— cu puncte concrete, cu preve
deri ferme și precise, evidențiind 
spirit de exigență.I
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Unde-i lege 
nu-i tocmeală!

Deși are o meserie frumoasă, 
deși e in plină putere''de muncă 
și sănătos tun, Dănuf Girardi din 
Brașov stătea toată ziua, bună 
ziua de pomană. In limbaj 
popular, asia se cheamă că tăia 
frunză la dini. In limbajul legii 
— „mod de viață parazitar". A 
fost judecat și condamnat la 
șase luni închisoare contraven
țională, cu executarea pedepsei 
la locul de muncă. Dar chiar a 
doua zi după ce s-a prezentat la 
locul de muncă D.G. l-a părăsit, 
continuind să zacă fără nici o 
ocupație. Zilele trecute a ajuns 
din nou in fața instanței de ju
decată, care i-a dat o nouă con
damnare. dar cu... suplimentul 
de rigoare.

Un revizor 
de... revizuit

I
I
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In loc să-i spună : „Mii, j 
omule, du-te acasă, nu vezi că I 
abia te ții pe picioare, cum o să • 
mai ții volanul in mină ?“, revi- 
zorul tehnic de la întreprinderea 
„Avicola" din Florești, județul | 
Cluj, l-a lăsat (și rău a făcut !) 
pe Nicolae Raba să plece in | 
cursă. A plecat la volanul auto
camionului 31-CJ-2690. Circu- 
lind insă cu viteză excesivă, la , 
un moment dat s-a angajat | 
intr-o depășire si a pierdut con- I 
trolul volanului. Autocamionul 
s-a proiectat intr-un stilp, iar de | 
acolo, un recul puternic l-a izbit j 
intr-o casă, nu înainte de a-l lovi 
și pe un cetățean pașnic. Pe ■ 
lingă cele cuvenite șoferului, re- I 
vizorul tehnic a fost amendat și • 
i s-a pus in vedere că dacă nu-și 
va „revizui" purtarea, o să-i 
poarte și lui legea de grijă.

I Martorul n-a mai | 
I vrut sâ mintă
* Procurorul-șef al județului

I Prahova, D. Cozma, ne sesizează . 
un fapt mai puțin obișnuit. Va- I 
lentina Bujoreanu, de la o uni- I 
tate de alimentație publică apar-

1 finind de O.J.T. Prahova, este | 
implicată intr-o cauză aflată pe | 
rol la comisia de cercetare a

I provenienței unor bunuri dobin- > 
dite in mod ilicit. Pentru a 
scăpa basma curată, ea a adus I

Iin fața comisiei pe martorul C. A. 
care a declarat, sub prestare de I 
jurămint, că i-ar fi împrumutat J 
Valentinei o sumă foarte mare

Ide bani. Dar lată că, după puțin I 
timp, martorul a revenit in fața 
aceleiași comisii cu altă deda- '

I rație, regretînd sincer că prima . 
dată s-a lăsat „îmbrobodit" și a 
mințit, I

Așa se face că acum Valentina 
I Bujoreanu este cercetată și I 

pentru infracțiune de instigare 
la mărturie mincinoasă.

I Totuși, cel puțin moral, un ■ 
astfel de martor se face, firește, I 
vinovat.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

Răspuns incredibil 

și ^probabil" provizoriu
Intr-un amplu memoriu adresat 

conducerii partidului nostru, Geor
ge Petrescu, merceolog principal

la I.A.S. Moțăței-Dolj, relata două 
fapte, una mai gravă decît alta. In 
primul rind, el semnala că directo

rul I.A.S. Moțăței, ing. Ion Ba di, 
i-a desfăcut ilegal contractul de 
muncă printr-un abuz de funcție, 
în al doilea rînd, faptul că în gos
podărie persistă mari neajunsuri în 
privința organizării muncii, func
ționării conducerii colective, înregis- 
trîndu-se mari pierderi. în legătu
ră cu directorul întreprinderii se 
arăta că acesta are comportări 
„dictatoriale", săvîrșește abuzuri și 
incorectitudini — inclusiv dezinfor
marea organelor superioare prin 
raportarea de date fictive, menite 
să escamoteze situația reală a gos
podăriei — memoriul cuprinzînd 
date și fapte concrete in sprijinul 
afirmațiilor făcute.

Scrisoarea a fost verificată de 
Curtea Superioară de Control Fi
nanciar, iar răspunsul trimis de 
aceasta conține mai multe capitole. 
Primul este intitulat „Raportări 
nereale de producție, în mod repe
tat" și arată cum în perioada octom
brie 1977—iunie 1979 s-au constatat 
trei raportări fictive privind creș
terea în greutate a tineretului tau
rin, greutatea efectivă a animale
lor fiind mai mică decît cea înre
gistrată în scriptele întreprinderii 
cu 94 tone la 25 octombrie 1977, cu 
79 tone la 8 decembrie 1978 și cu 
123 tone Ia 25 iunie 1979. Deci, în 
numai trei luni — o fraudă de a- 
proape 300 de tone!

Capitolul al doilea se Intitulează 
„înlăturarea unor cadre de specia
litate din întreprindere". Se arată 
că numai la ferma de tineret taurin 
și la ferma de vaci au funcționat în 
perioada 1974—1979 12 specialiști, 
din care jumătate au rămas în uni
tate mai puțin de un an. Medicului 
veterinar Mănescu i s-a desfăcut 
contractul de muncă în mod ilegal, 
ca „incomod", fiind după aceea re
încadrat de către justiție. In schimb, 
la ferma de vaci nr. 4 a fost în
cadrat, de la 1 ianuarie 1978, ca șef 
de fermă, cumnatul directorului în
treprinderii.

La capitolul al treilea sînt inse
rate fapte și mai grave :■ „Pierderi 
mari de efective prin mortalități și 
«sacrificări»". Se precizează astfel 
că numai în pirioada 1977—31 
august 1979 s-au pierdut prin mor
talități și sacrificări din așa-zisă 
„necesitate" aprbape 4 000 /capete 
taurine, reprezentând 14—16 la sută 
din efectivul rulat. La verificarea 
făcută a reieșit că în 1979 s-a ra
portat nereal numărul de animale 
sacrificate din așa-zisă „necesita
te" : numai 60 de capete, în loc de 
469, cite s-au sacrificat în realitate.

Din cercetări a rezultat, de ase
menea, că pe linia acordării asis
tenței sanitar-veterinare se men
ține de mai mult timp o situație 
intolerabilă ; în cadrul complexului 
de tineret nu se cunoaște și nu se 
aplică tehnologia sanitar-veterinară 
de profilaxie și combatere a îm
bolnăvirilor ; s-au administrat furaje 
necorespunzătoare calitativ (uruială 
din porumb mucegăit), din care

cauză s-a produs o intoxicație la 
ferma de tineret taurin, cu un 
efectiv de 2 200 capete. Ca o con
cluzie de ansamblu se arată că din 
1974, de cînd întreprinderea este 
condusă de Ion Badi, situația eco- 
nomico-financiară s-a înrăutățit 
continuu ; in acest răsțimp nu s-au 
realizat peste 2 300 tone planificate 
la producția de carne, la lapte — 
peste 42 000 hl ; s-au depășit chel
tuielile de producție — la carne cu 
aproape sută la sută, întreprinde
rea înregistrînd pierderi în perioa
da 1974—1978 de peste 42 milioane 
lei. In 1979 s-au înregistrat, de ase
menea. mari nerealizări la produc
ția de lapte și carne și la livrările 
la fondul de stat, ceea ce a con
tribuit ca, în loc de beneficii pla
nificate de 1,7 milioane lei. să se 
înregistreze pierderi de peste 14 
milioane lei. Desigur, o situație 
gravă, scăndalizantă și revoltătoa
re, ilustrind o lipsă de grijă ele
mentară față de avutul obștesc, pe 
lingă abuzuri șl uzuri de fals. De 
aceea pare de o... delicatețe depla
sată concluzia formulată în nota de 
cercetare prin care se propune ca 
Departamentul agriculturii de stat 
să analizeze dacă Badi mai poate 
fi menținut în funcția de. director 
al I.A.S. Moțăței.

La această propunere plină de 
candoare departamentul respectiv a 
dat linsă un răspuns „și mai și" : 
se arată că în ce privește abuzul 
de desfacere a contractului de mun
că al autorului sesizării, acesta a 
fost reîncadrat în întreprindere pe 
un post de contabil principal ; 
I.A.S. îi va achita 10 863 lei drept 
despăgubire pentru perioada cit n-a 
lucrat, sumă ce va fi recuperată 
de la ing. I. Badi, care „a săvîr- 
șit cu intenție desfacerea contrac
tului de muncă".

In ce privește problema funda
mentală, problema mare si deose
bit de gravă a dezordinii si risi
pei. a proastei gospodăriri a avu
tului obștesc, pagubele mari pro
duse economiei, raportările fictive 
și dezinformatoare, ei bine, se a- 
rată că pentru deficientele consta
tate de organele Curții Superioare 
de Control Financiar, tov. Ion Badi 
a fost sancționat, prin ordinul de
partamentului nr. 3 008/1980. cu re
ducerea retribuției și a indemniza
ției cu 10 la sută pe timp de două 
luni. Atît și nimic mai mult. Pare 
incredibil, dar acesta-i adevărul.

N-ar fi oare cazul să i se acor
de celui în cauză vreo primă, ca 
să-i vină mai ușor să suporte re
ducerea de 10 la sută pe cele două 
luni pentru pagubele de milioane 
și milioane produse ?

Dar este probabil că nu s-a pus 
încă punct acestui caz și că mai 
urmează cuvîntul conducerii minis
terului de resort, ca și al Comite
tului județean Dolj al P.C.R.

Neculai ROȘCA_ ____  y

Pe cei ce călătoresc 
pe meleagurile județu
lui Timiș, cooperația 
de consum ii invită să 
viziteze unitățile sale 
turistice ospitaliere, 
locuri de plăcut po
pas în orice anotimp.

Astfel, în stațiunea 
balneoclimaterică Bu- 
ziaș, renumită pentru 
proprietățile curative 
ale apelor sale mine
rale. se află hotelul 
„Silagiu", unitate da 
categoria I. Cele 27 de 
camere ale hotelului 
dispun de încălzire 
centrală și oferă găz
duire în condiții con
fortabile pentru 64 de 
persoane, iar la restau
rantul acestuia . sînt 
servite zilnic specia
lități culinare bănățe
ne. In localitatea Fă
get, pe drumul națio
nal Lugoj — Făget —

Deva (D.N. 68 A km 
36) se află amplasat 
complexul turistic 
„Padeșul" cu 20 de ca
mere (42 locuri), avind 
confort modem șl în
călzire centrală. Com
plexul dispune și de 
un restaurant. Hote
lul „Deta“ din centrul 
orașului cu același 
nume dispune, de ase
menea, de un restau
rant, un cafe-bar, bu- 
fet-expres, cofetărie 
și locuri de cazare. La 
9 km de Lugoj spre 
Făget, într-o livadă 
de meri, a fost con
struit hanul „Ana Lu- 
gojana". Unitatea are 
un restaurant unde 
într-o ambianță plă
cută se pot servi gus
toase specialități culi
nare bănățene. La dis
poziția turiștilor se 
află și cîteva locuri

de cazare In camere 
cu încălzire centrală.

Acestea sînt numai 
cîteva dintre unitățile 
turistice ale coopera
ției de consum din ju
dețul Timiș, care este 
preocupată de extin
derea și modernizarea 
rețelei sale comercia
le și de alimentație 
publică. Astfel, anul 
trecut, în localitatea 
Ciacova a fost dat în 
folosință un modern 
supermagazin cu o su
prafață de 1 500 mp, 
care cuprinde o ali
mentară cu autoservi
re și mai multe raApeA 
ne pentru încălțăr .- 
te, articole elect e, 
de menaj, mobilă, .ri- 
cotaje, țesături, con
fecții, parfumerie și 
cosmetice.

în fotografie: hotelul 
„Silagiu“ din Buziaș.

COMERȚUL SI COMODITATEA
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-două noțiuni incompatibile

b b b
(Urmare din pag. I)
centrale. Dealtfel, tovarășul Radu 
Manoliu, secretar al Comitetului ju
dețean de partid Bacău, a tinut să 
ne precizeze : „Aproape că-i întîlnesc 
peste tot în deplasările mele în ju
deț. Cei mai multi depun pasiune, 
fac dovada competentei și experien
ței lor în rezolvarea problemelor. 
Multi reușesc să ne ajute. Alții sînt 
mai puțin eficienți. Aceasta si pen
tru că — am impresia — în unele 
ministere și centrale deplasările pe 
teren nu constituie o activitate bine 
coordonată. Unii delegați par a nu fi 
îndrumați nici înainte de plecare, nici 
întrebați la întoarcere ce-au făcut. Ar 
fi bine ca organizațiile de partid din 
ministere și centrale să acorde o mai 
mare atenție eficientei deplasărilor 
pe teren, stilului de muncă al dele- 
gafilor, organizării sistemului de. în
drumare a unităților subordonate. 
Criticînd acest sistem de lucru mă 
gindesc la o seamă de exemple pozi
tive : mă gindesc mai ales la cei din 
chimie, din minerit și petrol, care, 
deși au de învins uneori dificultăți 
mari, sînt confruntați cu probleme 
complexe, nu se lasă copleșiți. ,Sînt 
prezenți în unități de dimineața pînă 
seara, pun umărul la înlăturarea 
greutăților".

s ® O B B B B B B
O EXPERIENȚA SE RECOMANDA 

PENTRU GENERALIZARE. La Mi
nisterul Minelor, Petrolului și Geolo
giei am întilnit o preocupare con
stantă din partea organizației de 
partid și conducerii ministerului de 
a acorda o atenție prioritară eficien
tei deplasărilor in unități. „Pentru

întoarcerea sa, delegatul să prezinte 
directorului de resort un raport de 
activitate și uneori, în cadrul adună
rilor generale de partid, să informeze 
despre modul cum și-a îndeplinit, pe 
teren, îndatoririle. Mai mult, cei re
partizați să lucreze în unităti mari, 
cu probleme complicate, in momentul

EFICIENTA
9

noi a devenit o regulă — ne spune 
Hie Vlad, secretarul comitetului de 
partid — de a organiza, cel puțin de 
două ori pe an, adunări ale activului 
de partid cu participarea conducerii 
ministerului, unde sint stabilite di
recțiile principale de acțiune pe te
ren. sînt evidențiate modalități de 
lucru, experiențele cele mai bune. 
Această consultare oferă jaloane de 
orientare în elaborarea detaliată, de 
către conducerea ministerului si de 
către direcții, a ceea ce trebuie să re
zolve concret delegații trimiși in uni- 
tăți, pe teme bine conturate", A de- • 
venit o practică curentă ca. la

In care se întorc, de regulă la 15 zile, 
transmit problemele altor delegați în 
prezenta ministrului sau a unui ad
junct al său.

în urma unei evaluări critice a efi
cientei deplasărilor pe teren — pen
tru care a fost consultat întreg acti
vul de partid din minister — de la 
începutul acestui an s-a trecut la 
constituirea unor colective mixte 
formate din specialiști ai ministeru
lui. centralelor, combinatelor si în
treprinderilor. a căror activitate se 
desfășoară în trei faze legate organic 
între ele : analiza situației într-un 
anumit domeniu, stabilirea de solu

ții și răspunderi precise, precum și 
trecerea la aplicarea acestora. Pentru 
colectivele trimise la combinatele 
miniere Oltenia și Valea Jiului a fost 
stabilită o tematică specială, mini
mală, incepînd cu aspectele esențiale 
ale activității productive’ și cuprin- 
zîndu-le și pe acelea ale organizării 
timpului liber al personalului mun
citor.

Să adăugăm aici și faptul că tema 
eficientei deplasărilor pe teren con
stituie cel puțin o dată pe an un 
punct distinct de dezbatere în adu
nările organizațiilor de bază și a ple
narelor comitetului de partid, ea re
venind sub diferite forme șl în abor
darea altor aspecte ale muncii comu
niștilor. In aceste dezbateri se pune 
accentul nu atît pe laturile tehnice și 
specifice ale activității trimișilor în 
unităti, cît pe mobilizarea membri
lor de partid, pe sporirea angajării 
lor în îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin, pe implicarea lor in problema
tica unităților productive, mergînd 
pînă la identificarea cu interesele 
colectivelor de oameni ai muncii.

O experiență, un stil de muncă, 
consecvență in valorificarea eficientă 
a prezenței delegatilor ministerului 
in teren — iată ce considerăm că me
rită să fie cunoscut și generalizat.

Unele restaurante sătești, pen
tru a fi mai bine aprovizionate, 
fac și achiziții de legume, păsări și 
ouă direct de la cooperatori. E un 
lucru cît se poate de firesc și de eco
nomic.

Am trecut nu de mult pe la un ase
menea local al cooperației de consum 
aflat in Tîrgu Cărbunești — Gorj. 
Nici n-ai zice că e un local „de tîrg". 
Vitrinele sînt înțesate, ca intr-o ex
poziție. cu preparate culinare, zilnic 
fiind oferite zeci de feluri de mîn- 
care și băuturi răcoritoare, iar îm
brăcămintea și comportarea oameni
lor care servesc sînt aproape irepro
șabile.

Am aflat de la Ana Dogaru, șefa 
acestui local, că la o sută de lei 
vinzare aproape jumătate se obțin 
din mîncăruri, că rentabilitatea e de 
aproape 8 la sută 
— de aproape 
două ori mai 
mare decît norma 
minimă prevăzu
tă de Ministerul 
Comerțului Inte
rior — că planul 
de desfacere e cu 
aproape 10 Ia 
sută depășit și că 
oamenii care vin 
și mănîncă acolo sînt mulțumiți.

Secretul profesional al tovarășei Ana 
Dogaru? Umblă permanent după măr
furi, . sondează efectiv cererea popu
lației, nu se sfiește să ser
vească ea însăși clienții, diversifică 
preparatele in funcție de preferințe, 
e prezentă peste tot și. după cum 
spun chiar locuitorii „tîrgului", lu
crează de dimineața pină seara. în 
egală măsură, la realizarea sarcini
lor de plan o ajută crescătoria de 
animale, pe care a infiintat-o pe lîngă 
restaurant. „E păgubitor — ne spune 
ea — să arunci ceea ce prisosește — 
cojile de cartofi, de fructe, alte 
resturi menajere, cînd poți crește 
cu ele animale sau păsări".

Dar de-a lungul și de-a latul șose
lelor naționale sînt multe locuri 
de popas și restaurante. Ne-am 
oprit deunăzi și în comuna Tismana, 
din același județ, la restaurantul- 
motel. Te uiți în vitrine și nu-ti vine 
să crezi. Numai salam de Sibiu și 
conserve, numai șupei și alte meze
luri. Un singur fel de mlncare gătită 
are localul. In schimb, etalate fru
mos pe rafturi, strălucesc în lumina 
becurilor, care ard pe întrecute la 
lumina zilei, sticle cu licori ce re
prezintă aproape tot sortimentul de 
băuturi.

— Unde sînt mîncărurile ?
— Păi, n-avem ! zice Nicolae Safta, 

șeful acestui local mare cît un sta
dion. N-avem pentru că la noi. la 
tară...

Valoarea desfacerii de mărfuri aid 
e mai scăzută decît la centrul de 
răcoritoare din piața orașului Galati 
care vinde... bragă.

Achiziții ? Nu se obișnuiește la 
„Tismana" să se achiziționeze păsări, 
ouă, legume, fructe etc. de la țărani 
(cum procedează celelalte unităti). în

Anchetă în unități 
ale cooperației 

de consum 
din județul Gorj

schimb, se achiziționează numai carne 
și salam de la Tg. Jiu. Rentabili
tate ? „Parcă ce. noi știm dacă avem 
sau nu rentabilitate ? — se întreabă 
mirat șeful localului. Noi nu știm, 
cei de la contabilitate știu".

Localul din Tismana are în jur mii 
de metri pătrați de teren... înțele- 
nit. Nici o palmă nu e folosită. Nici 
o pasăre nu e prin curte. Ce fac 
oamenii de aid cu resturile mena
jere ? Le aruncă. Localul trăiește „pe 
pidor mare" : are mobilier din ste
jar ; pe jos — mochete ; 80 de becuri 
ard în încăperea principală (!) ; me
sele sînt tot din stejar. Nicolae Safta, 
responsabilul, în loc să se îngrijească 
pentru ca acest restaurant-motel, 
care a costat astă-vară cooperația 
de consum 5 milioane lei, să producă 
efectiv, să-și înființeze secții anexe, 

să-și mărească 
rentabilitatea, se 
interesa de achi
ziționarea de... ți
gări din import. 
Probabil ca să 
aibă sătenii un 
sortiment mai di
versificat.

Nu e un exem
plu izolat de risi
pă, de indolentă 
comercială. Ase

menea localuri găsești și prin alte 
comune din Gorj. Birtul din comuna 
Scoarța — ca să mai dăm un exem
plu — unde nu se găsește mai nimie 
din categoria preparatelor culinare, 
ne-a lămurit mai bine de ce coopera
ția de consum din Gorj a ajuns ca la 
capitolul producție proprie, in loc da 
50 la sută pondere, cît prevăd regle
mentările în vigoare, să aibă... 8 la 
sută !

— Nu oferă mai nimic de mîncare 
birtul, ne spusese încă înainte de 
a intra in local tovarășul Ion Oproiu, 
șeful alimentației publice din cadrul 
U.J.C.C. Gorj. Dacă n-avem omul po
trivit... Tot din această cauză, în tot 
județul secții-anexă iarăși nu prea 
avem.

Tovarășul Oproiu începuse, să se 
plîngă de parcă nu el, personaj*»? 
răspunde de alimentația publică id
eală, de oamenii care sînt puși șefi 
de unități economice.

Situația pe care am lntî!nit-o în 
cele mai multe dintre unitățile de 
consum ale cooperației de consum 
din Gorj este reflexul comodității 
profesionale în care se complac, și 
sînt tolerați de cooperație, responsa
bilii respectivelor unități. Ai impre
sia că unii dintre președinții coope
rativelor de consum și responsabili 
de unități au rămas la mentalitatea 
că „la tară merge orice", iar comerțul 
se face de la sine. Trebuie făcuți să 
înțeleagă limpede că, pusă în slujba 
oamenilor muncii, activitatea de co
merț nu înseamnă numai a cîntărl 
marfa și a încasa banii, ci și a-ți 
pune gîndirea și forțele în acțiune, 
pentru o circulație a produselor tot 
mai eficientă și o servire a populației 
tot mai bună, mai civilizată.

Gh. GRAURE

O „pajură" în decădere
Cartierul ..Pajura" 

se putea lăuda pe bună 
dreptate pină acum 
vreo doi ani cu as
pectul său atrăgător 
— străzi curate si spa
tii verzi. îngrijite de 
mîini gospodărești. In
tre timp însă, această 
faimă s-a cam com
promis. Cum ? De 
cine?

Mal lntîi au venit 
constructorii, care au 
deschis lucrările la 
cîteva blocuri-plombă 
de pe strada Hrisovu
lui. Au lucrat, au ter
minat, și-au plecat, 
dar în urma lor au 
rămas noroaiele: por
țiuni de stradă nepa
vate, șanțuri neastu
pate. bălti, mormane 
de pămint și materia
le. Ceea ce se vede în 
fotografia alăturată era

înainte un frumos si 
căutat spațiu de joacă 
pentru copii. Acum, nu 
numai că micii ama
tori nu mai au unde 
să se joace si să facă 
sport, dar locul cu 
pricina a devenit un 
focar de murdărie și 
infecții. Precizăm: este 
numai o imagine din 
multe altele, asemă
nătoare. ce puteau fi 
fotografiate.

O contribuție la pro
ducerea și întinderea 
noroaielor din cartier 
o aduce și I.T.B. Se 
știe că aci există 
depoul Bucurestii-Noi, 
la care sînt garate și 
troleibuze. Din como
ditate sau din alte 
pricini, multi șoferi nu 
mai ajung noaptea 
pînă la garaj, ci par
chează troleibuzele pe

strada Pajura, suin- 
du-le pe trotuarul din
spre partea Casei de 
cultură „Modern". Pie
tonii nu mai au pe 
unde trece, și sînt ne- 
voiți să calce peluza 
cu iarbă. Iar asfaltul 
— turnat abia cu un 
an în urmă — a cedat 
sub greutatea mașini
lor. încit au apărut alte 
gropi și, bineînțeles, 
noroaie și bălti.

Cetățenii care ne-au 
scris la redacție și 
ne-au trimis fotogra
fia ce ilustrează aceas
tă situație se întreabă 
dacă cineva dintre e- 
dilii sectorului sau din 
conducerea depoului 
I.T.B. ori deputata 
de circumscripție nou 
aleasă au trecut vreo
dată prin aceste locuri 
ale „Pajurei", care

Ambalaje cu... cîntec

altădată erau exemple 
de curățenie. Si dacă 
au trecut, le-a plă
cut ?

Ii întrebăm și noi, 
așteptînd să le publi

căm răspunsul. Mai 
ales că respectivii ce
tățeni sînt gata să lu
creze voluntar pentru 
a face din nou din 
Pajura o mindrete de

cartier... dacă și pri
măria îi. va ajuta, iar 
I.T.B. va întări spiri
tul de disciplină al lu
crătorilor săi. (Gheor- 
ghe Mitroi).

Din nou am plecat 
de la magazinul de 
produse apicole de pe 
Calea Victoriei 118 cu 
sacoșa plină... cu bor
cane goale. Explicația 
reiese din ceea ce 
ne-a spus responsabila 
magazinului :

— Cu plăcere pri
mim twist-gex și 
twist-k. Pe celelalte 
le luati înapoi.

Nedumerit, explic că 
e vorba de borcane, nu 
de twist sau alte dan
suri și insist :

— Eu v-am oferit 
borcănașe.

— Dar nu sînt tip 
„twist". „Twistul" este 
tn 3 colturi. Noi nu 
primim decît borcane 
în 3 colțuri.

— Dar pe acestea, în 
care ne-ați livrat a-

preclatele dv. produse 
„Energin", ..Floral", 
de ce nu le primiți ? 
E păcat. Sînt borcane 
frumoase, dintr-o sti
clă bună, de parc-ar 
fi pentru parfum. Nu 
ar fi util să fie refo- 
losite ?

— Pentru întreprin
dere ar prezenta inte
res să recupereze nu 
numai asemenea bor
cane. dar și alte am
balaje. Bunăoară, cu
tiile de polen, confec
ționate dintr-o tablă 
inoxidabilă, ce consu
mă cositor și alte ma
terii prime valoroase.

— Atunci ?
— Procedăm con

form instrucțiunilor 
filialei Ilfov a Asocia
ției crescătorilor de 
albine, care spun : 
„Intensificați acțiunea

de recuperare a am
balajelor". Dar se re
feră doar la borcanele 
„twist".

— Bine. Asta a fost 
și înainte. Acum 
există decretul care 
prevede obligativita
tea recuperării tuturor 
ambalajelor și care 
sancționează refuzul...

— Știm. Dar în lipsa 
unor noi instrucțiuni 
ce putem face ?

Responsabila rămîne 
în așteptarea instruc
țiunilor prin care să 
se dea curs aplicării 
prevederilor decretu
lui. Iar între timp 
clienții fac cale-ntoar- 
să, cu borcane și cu 
borcănașe goale. Nu ar 
fi cazul să se pună ca
păt acestor nedorițl 
pași de... twist ? (I.
Florea).

I
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vele Jurilovca. Ceamurlla de Jos, 
Slava Cercheză, Slava Rusă și I.A.S. 
Baia nu au atins ritmul stabilit la 
semănat. De ce 7

Am ajuns pe terenurile consiliului 
In după-amiaza zilei de 15 aprilie. Se 
lucra cu toate semănătorile. Un lucru 
bun, dar nu în toate unitățile activi
tatea a continuat pînă s-a lăsat întu
nericul. La C.A.P. Lunca, deși trecu
se de ora 20, cele patru semănători 
au lucrat pînă nu s-a văzut urma 
marcatoarelor. Șeful fermei, ing. Fi
lip Iordan, a plecat din .cîmp odată 
cu mecanizatorii, după ce au parcat 
tractoarele în tabăra de noapte. „Am 
făcut astăzi peste 20 hectare de fie
care semănătoare — ne spune el. 
Pînă sîmbătă încheiem șl semănatul 
porumbului". Deși Întunericul a cu
prins cîmpul, se muncește zdravăn 
le pregătirea terenului. La fel s-a 
lucrat și la C.A.P. Slava Cercheză și 
Jurilovca. Dar in alte unități din 
consiliu — 6 Martie, Slava Rusă, 
Baia — s-a pierdut mal bine de o oră 
de lucru, deoarece semănatul s-a în
trerupt în jurul orei 19. Ingirierul-șef 
al cooperativei agricole 6 Martie. Tu
dor Vlădulescu, pe care îl găsim prin 
comună, ne asigură că a doua zi se
mănătorile vor fi la lucru de la ora 6.

16 aprilie, dimineața. Este ora 6,30 
și la C.A.P. 6 Martie cîmpul este 
pustiu. Semănătorile se aflau la ca
pătul parcelei. Dar tractoarele nu 
s-au urnit din curtea secției de me
canizare. Inginerul-șef al cooperati
vei, aflat la secție, dă din umeri și 
«v riș : „Ce să facem, așa este di- 
U eața, pînă ne adunăm...". Ca și 
ți așa ar fi normal 1 La Lunca,

'a Cercheză, Jurilovca. la ora 5 și 
jumătate mecanizatorii erau trans
portați La cîmp. iar la ora 6 au intrat 
cu semănătorile în brazdă.

Cînd se pierde o jumătate de oră 
plnă la începerea activității, pot fi 
găsite mai ușor justificări. Dar cînd 
trec două-trei ore pînă ce tractoarele 
intră în brazdă, aceasta înseamnă 
proastă organizare. Este cazul coope
rativei Slava Rusă. Președintele coo
perativei, Maxim Nichlta, 
șef Virgil Lalescu, Însoțiți 
rul Gheorghe Masll, de 
agricolă, se Întrebau pe la 
un sfert dacă să meargă la cimp sau

să mai zăbovească prin comună. Pe 
tot traseul pînă la punctul de lucru, 
aflat la peste 9 km de sat. multe 
tractoare umblau care-ncotro, iar me
canizatorii opreau mașina cooperati
vei să întrebe : „Unde lucrăm azi 7“ 
Aceasta, după „organizarea" muncii 
făcută cu o seară înainte ! La ora 
8,30, la punctul de lucru abia porneau 
tractoarele. In cooperativă se mai 
seamănă încă floarea-soarelui, la po
rumb nici nu s-a început.

Dacă intr-un consiliu agroindustrial 
unde se consideră că activitatea este 
bine organizată există astfel de defi
ciente, care este situația in consiliile 
rămase în urmă — Casimcea. Baia și 
Mihail Kogălniceanu 7 Chiar directo
rul trustului județean S.M.A., 
Eugen Obrejan, recunoaște că

OLT

se

tov. 
tre-

burile nu merg prea bine si că aceste 
consilii au nevoie de ajutor pentru 
a încheia la timp însămînțările. 
Adică să dea „ajutor" celor care s-au 
lăsat pe tînjală chiar oamenii din 
unitățile care fac din noapte zi și din 
zi noapte, care muncesc din răsputeri 
pentru a încheia cit mai repede însă- 
mînțările 7 1 Cel mai important în 
momentul de fată este ca în toate 
unitățile să fie folosite la Întreaga 
capacitate mijloacele de care dispun, 
în această direcție trebuie să acțio
neze ferm activiștii comitetului ju
dețean de partid, specialiștii direc
ției agricole, punînd accentul pe buna 
organizare a muncii, pe folosirea din 
plin a fiecărei ore de lucru, încît să 
se realizeze zi de zi o viteză maximă 
la semănat.

Pentru atingerea vitezei stabilite, acum

inglnerul- 
de ingine- 
la direcția 
ora 8 fără

contează fiecare oră din zi și din noapte
nul celor din Găneasa. Au început 
lucrul imediat. La C.A.P. Piatra Sat 
întilnim la ora 6 și 15 minute o re
morcă cu tractor care-i duce pe me
canizatori la cîmp. Imediat, sub su
pravegherea președintelui cooperati
vei agricole, ing. Ilie Vasile. a șefei 
de fermă și a șefului de secție S.M.A. 
s-a trecut la pregătirea terenului 
pentru floarea-soarelui și semănatul 
sfeclei de zahăr. Citeva ore mai 
tîrziu ajungem pe ogoarele C.A.P. 
Slătioara. Și aici specialiștii se aflau 
în cîmp, iar mecanizatorii lucrau la 
semănatul porumbului și sfeclei de 
zahăr.

La ora 11 revenim pe ogoarele 
cooperativei din Găneasa. Aici. în alt 
punct de lucru decît cel unde am fost 
de dimineață, munca nici nu înce
puse. Unul dintre mecanizatori, venit 
și el in sprijin de la S.M.A. Strejești, 
a intrat în brazdă abia la 11,45. 
Alături, două tractoare au așteptat 
pînă la ora 12 sosirea altora pentru a

tn județul Olt, viteza zilnică la se
mănat a fost stabilită la 21 000 hec
tare. Cum se realizează acest ritm 7 
în ziua de 14 aprilie s-au insămîn- 
țat 5 472 hectare, la 15 aprilie — 
8 000 hectare, iar ieri — 10 000 hectare. 
Prin urmare se lucrează mult sub 
ritmul planificat. Din calculele fă
cute rezultă că dacă asemenea viteze 
s-ar menține, atunci semănatul celor 
200 000 hectare cîte au mai rămas s-ar 
prelungi cu cel puțin 20 de zile. Pot 
crește vitezele zilnice la semănat la 
nivelul celor prevăzute în program 7 
Evident că da. Demonstrăm aceasta 
prin constatările din unitățile care 
fac parte din consiliul agroindustrial 
Găneasa.

Realizarea unor viteze sporite Ia se
mănat depinde mult de modul în 
care este efectiv folosită fiecare oră 
din schimbul de zi și de noapte. în 
zorii zilei ne aflăm la C.A.P. Gă
neasa : primii care au intrat la se
mănat într-o tarla au fost mecaniza
torii de la Strejești, veniți în spriji-

începe pregătirea terenului. Șl cele 
două semănători repartizate pentru 
această tarla la semănatul porumbu
lui au sosit cu întîrziere. Așadar, din 
zorii zilei și pînă la amiază o parte 
a mijloacelor mecanice s-au plimbat 
pe cîmp, fără ca mecanizatorii să știe 
dinainte unde anume să lucreze.

Seara, la ora bilanțului, con'sem- 
năm : in timp ce la cooperativele 
agricole din Piatra Sat și Slătioara 
viteza zilnică a fost depășită, la Gă
neasa. din cele 72 hectare prevăzute 
s-au însămînțat numai 37. Pe an
samblul consiliului intercooperatist. ’ 
viteza zilnică la semănat s-a realizat 
în proporție de numai 60 la sută. In- 
trucît neajunsuri de felul celor sem
nalate mai sus — și de altă natură — 
se constată și în alte unități, este ex
plicabil de ce vitezele planificate pe 
ansamblul județului nu au fost atin
se în ultimele zile.

Se ridică întrebarea : ce măsuri în
treprind organele județene, consiliile 
agroindustriale pentru a se insămîn- 
ța pretutindeni în ritmul prevăzut 7 
La comandamentul județean pentru 
coordonarea lucrărilor din agricultură 
ni se spune că în 10 consilii agroin
dustriale s-a organizat schimbul II 
pe tractoare, iar de' ieri în alte 5 con
silii agroindustriale, prin redistribui
rea unor motopompiști din consiliile 
agroindustriale Stoenești, Rusănești, 
Corabia și Vișina, se va asigura 
schimbul doi pe un mare număr de 
tractoare ; din unități industriale vor 
fi trimiși 380 de mecanici pentru a 
lucra în schimbul II pe tractoare și 
In celelalte stațiuni pentru mecani
zarea agriculturii. Ca urmare. 70 la 
sută din numărul tractoarelor vor lu
cra In două schimburi. Măsuri bune, 
dar ele trebuie aplicate operativ și 
cu răspundere ! Concomitent însă, 
este necesar ca In toate consiliile 
agroindustriale cadrele de conducere, 
specialiștii să organizeze temeinic lu
crările, astfel ca peste tot mijloacele 
mecanice să fie utilizate la întreaga 
capacitate, să fie folosit din plin 
timpul de lucru în fiecare oră din zi 
și din noapte.

îngrășăminte, nu justificări!

SA CUNOȘTI PERMANENT
SI SĂ

CERINȚELE
întreprinderea „1 Mai“ din Ploiești 

este o prestigioasă unitate a indus
triei noastre constructoare de mașini, 
bine cunoscută peste hotare. O cifră 
concludentă : 70 la sută din produc
ția de utilaj petrolier a întreprinderii 
este destinată exportului în peste 25 
de țări ale lumii. Ce se intreprinde 
aici pentru ca și cel 
partener străin să fie 
fost zilele trecute în 
Consiliul oamenilor 
analiza rezulta
tele obținute la 
export pe primul 
trimestru. Datele 
arată că s-a lu
crat bine, că pla
nul a fost înde
plinit. înregistrîn- I 
du-se chiar o de
pășire substanția
lă la piesele de 
schimb. îl ascul
tăm pe inginerul 
Paraschiv Vlăs- 
ceanu, responsabil 
cu problemele de 
export :

— Am pornit-o 
acest an. Colectivul nostru a înțeles 
pe deplin cît de importante sînt pro
blemele exportului pentru noi, ca și 
pentru întreaga țară. A depus și de
pune eforturi pentru a învinge orice 
greutăți și a satisface cit mai bine 
cerințele partenerilor noștri externi. 
Acum, cînd facem bilanțul primului 
trimestru, ne gîndim, de fapt, la ceea 
ce trebuie să realizăm în continuare, 
nu numai pentru a ne onora exemplar 
contractele, dar și pentru a ridica și 
mai mult competitivitatea utilajului 
petrolier românesc, pentru a asigura 
noi contracte pe piața externă. în 
mod deosebit vreau să subliniez că 
produsul cel mai nou al întreprinde
rii, instalația de foraj F—200 cu ac
ționare electrică, se bucură de larg 
interes în rîndul multor clienți ex
terni. Dealtfel, primele trei instalații 
au și fost contractate și se află în 
diferite faze de realizare ; altele sint 
în curs de contractare cu țări din Asia 
și America Latină.

Facem’ un scurt popas în atelierul

mai pretențios 
satisfăcut 7 Am 

întreprindere, 
muncii tocmai

ONOREZI PROMPT
PARTENERILOR EXTERNI
de concepție, unde se naște de fapt 
competitivitatea, unde ideea tehnică 
se împlinește pe planșetă. Aflăm că 
planurile tehnice pe anul trecut, dar 
mai ales pe 1980, sînt cele mai dina
mice din cite a cunoscut unitatea. 
Aproape 80 Ia sută din întreaga pro
ducție a acestui an este innoită și 
modernizată. Spre exemplu, instala
ției de foraj F—200. foarte solicitată 
la export, în cîțiva ani i s-au adus 
atîtea modificări încît, față de primul

Buna organizare a muncii, permanenta înnoire 
și modernizare a producției, exigența față 
de calitatea produselor - argumentele coti
diene ale experienței rodnice a întreprinderii 
„1 Mai“ din Ploiești în realizarea planului 

la export

bine Ia drum în

Dincolo de grija deose
bită pentru calitatea lu
crărilor șl a seminței, 
pentru încadrarea semă
natului în epoca optimă, 
podzolurile și prundișuri- 
le Gorjului au nevoie 
Înainte de toate de În
grășăminte. Pentru că, 
oricît de bine ar fi lu
crat pămintul, oricît ar fi 
de bună sămînța, dacă 
plantelor nu 11 se asigu
ră substanțele nutritive 
necesare. în această zonă 
nu se poate obține o re
coltă cît de cît accepta
bilă. Există aceste Îngră
șăminte 7

— Nu avem In unita
te nici un kilogram de 
Îngrășăminte — ne spune 
inginera Elena Găman. de 
la cooperativa agricolă

din Peștișani. Știu că e- 
xistă greutăți In asigura
rea acestora — și tocmai 
de aceea ne-am pregătit 
să le folosim gospodăreș
te. Am zis pînă la urmă 
că ne vom mulțumi să 
administrăm măcar atîtea 
cît să putem îngrășa fî- 
șia de pe rîndul plante
lor ; după cum vedeți, se
mănăm. dar cutiile ferti
lizatoarelor sînt goale.

Fără ■ îngrășăminte se 
însămînța și la Telești, 
Clinic, Cîlcești. Arcani, 
Ciuperceni și, după cite 
am aflat. în aproape toa- , 
te unitățile agricole din' 
județul Gorj. Din repar
tiția primului trimestru, 
de 6 200 tone îngrășămin
te complexe, s-au primit 
doar 1 000 tone. La aceas-

ta se adaugă restanta de 
îngrășăminte azotoase și 
fosfatice : peste 3 700 
tone. Dar de cele com
plexe este nevoie acum 
cel mai mult pentru po
rumb. S-a mers pînă a- 
colo încît s-au trimis ca
mioanele și remorcile la 
Combinatul de îngră
șăminte Craiova. dar 
delegații care le-au în
soțit au fost avertizați să 
nu mai vină că vor fi 
puși in situația 4 de a se 
întoarce cu ele goale. De 
atunci au trecut multe 
zile, iar în Gorj nu a so
sit nici un kilogram de 
îngrășăminte.

In această primăvară, 
suprafața ce se cultivă cu 
porumb în județ este de 
peste 23 000 hectare. Dacă

la fiecare hectar se va 
pierde numai o tonă de 
porumb din cauza lipsei 
de îngrășăminte, va tre
bui să plătim mult prea 
scump pentru a nu lua 
atitudine împotriva celor 
care, prin nerespectarea 
obligațiilor contractuale, 
dijmuiesc recolta tării. Și 
aceasta se așteaptă în 
primul rînd din partea 
conducerii Ministerului 
Industriei Chimice, care 
este dator să pună capăt 
unor astfel de acte de 
indisciplină, să-i determi
ne pe cei în cauză să în
țeleagă că agricultura are 
nevoie acum de îngră
șăminte, nu de justifi
cări I

Iosif POP

Emillan ROUĂ 
corespondentul „Scînteii

In zorii zilei, la cooperativa agricolă Slava Cercheză, județul Tulcea, se lucra 
însămînțăriintens la

prototip, nu mal păstrează din carac
teristicile tehnico-funcționale decît 
20 la sută. Se mai poate adău
ga și faptul că prin diversificare 
se realizează astăzi cel puțin șapte 
variante ale aceleiași instalații. Ase
menea observații sînt valabile și 
pentru pompele de noroi, pentru 
agregatele de cimentare, pentru pre
venitoarele de erupție, pentru alte 
echipamente ale instalației de foraj.

Tot acest efort de înnoire, de mo
dernizare a produselor ține seama, 
în primul rînd, de exigențele parte
nerilor externi, dovedindu-se recepti
vitate, chiar dacă greutățile legate de 
schimbarea tehnologiilor de fabricație 
se arătau a fi foarte serioase. Ing. 
Virgil Caratnan, șeful serviciului de 
pregătire a fabricației, ne-a vorbit 
despre o serie de exemple de schim
bări, uneori structurale, solicitate de 
parteneri și realizate prompt de pro
ducător. De pildă, s-au modifi
cat troliile de foraj de la instalația 
F—-400 ; tot la aceasta, grupurile de 
antrenare a masei rotary și gama de 
geamblacuri au fost structural modi
ficate ; grupurile motopompă de la 
2—PN—1 600 au fost total reproiec- 
tate.

Ne-am oprit apoi In una din ma
rile secții de prelucrare — mecanică I. 
Aici se fabrică de mulți ani pentru 
export toată gama de pompe de no
roi, capetele hidraulice, geamblacu- 
rile și alte componente ale instalației 
de foraj. Aflăm din nou că nu s-a 
înregistrat nici un fel de redamație, 
ci, dimpotrivă, s-au primit felicitări 
pentru calitatea produselor realizate. 
Inginerul Titus Georgescu, șeful sec
ției, ne pune la curent 
la zi : „Avem depășiri 
catorii pe trimestrul I. 
primordial îl punem 
muncii, de care depinde 
cărui subansamblu al
Exigențele de ordin calitativ sînt spo
rite în condițiile unei și mai mari 
diversificări, înnoiri și modernizări 
ale utilajelor". Reluăm Ideea și în
trebăm : „Vă dă bătaie de cap această 
continuă luptă pentru modernizarea 
și înnoirea produselor 7“ Inginerul 
zîmbește șl întreabă la rîndu-i : 
„Dumneavoastră ce credeți 7 Poți 
într-o unitate ca a noastră, care re-

cu producția 
la toți indi- 
Dar accentul 
pe calitatea 
calitatea fie- 
instalatiilor.

alizează produse complexe, să nu 
ai bătaie de cap cu tehnologia de 
fabricație 7 Dar în această privință 
întregul nostru colectiv se străduiește 
să găsească, odată cu proiectanții, 
tehnologia cea mai corespunzătoare 
care să asigure calitatea, dar și o 
productivitate mai înaltă, o eficiență 
economică sporită. în primul rind, 
am făcut și facem în continuare mo
dificări de flux, ținînd seama ca la 
montaj să sosească ansamblele și 

subansamblele în
tr-o 
dine 
ta te.
dus 
gat pentru 
lucrarea tremelor 
de pompă, a bie
lelor ș.a. Multe 
utilaje și linii teh
nologice s-au rea- 
zat prin autouti- 
lare.

— Ce conside
rați că este țotuși 
cel mai impor
tant pentru asi

gurarea unei producții ritmice, de 
calitate 7

— Dacă al asigurate toate condiții
le materiale, cel mai mult contează 
ordinea și disciplina în ateliere și 
echipe, pe schimburi. La noi în sec
ție s-au întronat o ordine și o disci
plină riguroase datorită celor peste 
200 de comuniști, care prin munca 
lor constituie un exemplu pentru în
tregul colectiv.

Maiștrii, oamenii de Ia mașini de 
aici, dar și din secțiile mecanică 2 
și 5, ne-au vorbit despre strînsa co
laborare dintre sectoarele primare și 
cele prelucrătoare. Am aflat că oțe- 
larii, turnătorii de la fontă, forjorii 
uzinei se străduiesc să asigure piesele 
necesare la timp, eșalonat. Și, ceea 
ce este foarte important, de calitate, 
în aceste sectoare calde s-au luat un 
șir de măsuri tehnico-organizatorice 
în scopul eliminării rebutului. Reți
nem de la inginerul Mihai Mateescu, 
șeful organizării producției, că s-a 
extins controlul ultrasonic la semi
fabricatele forjate, că s-au perfecțio
nat multe tehnologii de turnare. De
altfel, toți șefii de secții au apreciat 
că „turnatele și forjatele" din uzină 
sînt de calitate excepțională față de 
unele pe care le primesc de la alte 
unități. Am aflat astfel că multe 
greutăți creează unității ploieștene 
întreprinderea de piese turnate din 
Cîmpina, uzinele „Progresul“-Brăila, 
„Grivița roșie“-București și întreprin
derea de țevi Roman, care, cu toate 
apelurile, solicitările scrise și telefo
nice, nu au înțeles încă 8â trimită 
numai produse de calitate.

Drumul nostru pe fluxul de pro
ducție s-a încheiat la montajul ge
neral. Aici, oameni cu multă expe
riență fac ultimele operații de întru
pare a instalațiilor, de pregătire a 
acestora pentru expediere către par
tenerii de peste hotare. „Exigență, 
exigență, exigență la calitate'!“ — 
este deviza de muncă a acestui co
lectiv, afișată pe frontispiciul marelui 
platou de montaj. Și deviza este fapt 
împlinit. Semne în plus că producția 
de utilaj petrolier pentru export se 
află în mîini bune.

anumită or- 
de priori- 
Am intro- 

mașini-agre- 
pre-

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scînteii"

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

Maistrul s-a făcut că nu aude și 
a plecat la țreburile lui. Nu m-a 
lăsat inima să nu-1 întreb pe Ilie :

— Cum de-ai avut curaj sâ-i spui 
așa ceva 7

— De ce să n-am ! Pe el nu l-ai 
auzit ce spune : „Stau zidurile în pi
cioare și plafonul deasupra 7 E bun 
apartamentul". Intr-adevăr,. așa 
•pusese.

Totuși, Ilie l-a pus pe Radu să dea 
„șpriț". Nu-1 lăsase inima să facă 
lucru de mîntuială. Chiar dacă in
tr-un anume fel și el era adeptul 
devizei : „Lasă să se strice că tot noi 
venim in urma noastră". Cu reparați
ile. Pe bank Dar să nu anticipăm.

La prînz am mlncat împreună cu 
Radu, prietenul meu. la cantina de la 
„Laminorul". In drum spre șantier 
m-am oprit la un bufet să luăm și 
niște mid. Eu m-am așezat La rînd. 
Radu și-a luat o bere. înăuntru, plin 
de lume. Cei mai mulți, lucrători de 
la I.J.C.M., între care și șefi de echi
pă, și maiștri. Cînd am plecat l-am 
Întrebat :

— Cum de-al avut curaj să bei dnd 
ai văzut că-i plin bufetul de șefi 7

— Asta-i bună 1 Dar ei ce făceau, 
nu beau 7

Ce era să-l zic, avea si el drepta
tea lui. „Dreptatea" lui care explică 
cum, practic, in fiecare zi. zeci de 
oameni lipseau ore întregi de pe șan
tier sub cele mai diferite pretexte : 
Ivana să dea un telefon, nu știu care 
să facă o comandă de materiale, care 
la complex după vin, altul să facă 
„rost" de o roabă ș.a.m.d. Iar toate 
acestea se intîmplau deloc întimplă- 
tor pe un șantier unde — așa cum 
am mai spus-o — aveam să aud a- 
proape în fiecare zi același laitmotiv, 
repetat pînă la obsesie : nu avem 
forță de muncă, nu avem forță de 
muncă, nu avem forță de muncă...

Bei o bere, ți se face foame. Măninci, ți se face poftă de o bere. Și moi bei una. Chiar dacă te afli in timpul programului de lucru.
Instantaneu la birtul din apropierea șantierului Foto : E. Dichiscanu

...Vineri, după pauza de prînz, s-a 
stat mai tot timpul de pomană. De 
data asta exista mortar, dar nu se 
uscase cel dat de dimineață ; deci, 
nu era front de lucru — ceea ce nu-i 
deloc extraordinar pe șantier la 
Brăila. Iar cine a vrut, a băut în 
continuare. Ceea ce de asemenea nu-i 
ieșit din comun. După al treilea drum 
la complex, Radu a venit fericit (7 I).

— Nici nu mă mai întreabă fetele 
alea ce doresc. De acuma mă cunosc. 
Știu și ce culoare să-mi dea.

Sîmbătă s-a întîmplat -exact cum

Grămada de moloz nu a fost uitată 
la ușa blocului din întimplare. Este 
„comoara de sub scară", o ascunză
toare de materiale pentru viitoarele 

ciubucuri 

prevăzuse Iile. Peste noapte, morta
rul înghețase tun. Era ca piatra. Tre
buie înmuiat. De unde apă 7 Am luat 
gălețile, un cancioc și m-am dus să 
caut. Nu plouase de trei zile. Ale 
naibii băltoace parcă secaseră toate. 
Am bătut cale de două străzi pînă 
am găsit o groapă mai ca lumea. 
Am numărat : într-o găleată intră 
cincisprezece canciocuri. Dacă pe 
șantier ar fi fost trasă o țeavă cu 
apă n-aș mai fi învățat acest ra
port matematic dintre cancioc și 
găleată. în schimb, aș fi cîștigat timp, 
Timp de muncă.

Stau și mă gîndesc : cum nu se ob
servă la timp aceste imense irosiri 
de minute, ore și zile irecuperabile 7! 
Chiar trebuie un ochi „proaspăt" ca 
să remarce deficiente elementare? 
Bunăoară: unde se petrecea expe
riența cu canciocul 7 Pe un șantier. 
Adică într-o unitate de producție 
formată din zeci de meseriași, pentru 
care nu trebuie să constituie nici cea 
mai mică dificultate tragerea si ra
cordarea unei țevi. în loc de această 
soluție simplă, zeci de oameni cărau 
zilnic „apă cu ciurul".

La urma urmei, ce să fac cu 
timpul? Orele economisite sîmbătă... 
le-aș fi irosit, oricum, duminică.

Ivana ne spusese să venim la ora 
șapte. Coincidență. La 7 fix eram... 
fix 7. La 7 și jumătate ne-am făcut 
8. Venise și omul cu șapca roz. Tot 
cu mîinile în buzunare. Era totuși o 
șansă. Șansa că-1 vedeam la față. 
Menționez că. de-a lungul zilelor pe
trecute pe șantier, foarte rar și pen
tru foarte puține minute mi-a fost 
dat să mă aflu sub privirile șefului. 
Nu știu pe unde umbla, dar în zona 
în care lucram eu. puțin m-am bucu
rat de îndrumarea și controlul lui. 
Dar. ca să fim drepți, nici el. ca șef 
de echipă, nu era „stînjenit" de pre
zența altor cadre din ierarhia șantie

rului la punctul fierbinte de lucru 
unde se deoide soarta investiției.

Deci, eram prezenți 8 din 16. Nu-i 
rău! In fond, puteau să nu vină nici 
atîția. Puteam să nu venim deloc. 
Pentru că n-a venit omul care era 
indispensabil : macaragiul. L-am tot 
pindit pînă pe la 9, cind ne-am lămu
rit că îl așteptăm în zadar. Un 
vecin de-al lui și coleg de-al nostru 
se dusese să-l cheme. Avea dezlegare 
să-i promită chiar două sticle cu vin. 
Degeaba. Nu s-a lăsat momit. Tre
buia să ne ajute să băgăm în blocul 

• AF 3 patru pachete de „Itong“-uri.
Ce-s alea „itonguri"? Niște panouri 
prefabricate, mai înalte decît o ușă. 
Se fac din ele pereții dintre camere. 
Cît atîrnă puse pe bascule să nu mă 
întrebați că nu știu. „Prețuite" cu 
spinarea atîrnă... cît un zid. Acum 
îmi dă mina să zîmbesc. Atunci, nu 
prea. în fine, asta era situația.

„Tot noi venim pe urmele noastre” 
sau, mai direct spus, în ce constă 

„tehnologia ciubucului”
Există insă și perioade in care 

meseriașii zumzăie ca albinele. Cînd 7 
După ce încep să roiască și proprie
tarii care se mută în casă nouă : în 
blocul AG 5, la scara 3, de pildă.

Să fi fost otfa 12, 12 și jumătate 
cînd au început să apară proprietarii. 
Nu se zărea picior de meșter pe șan
tier. Erau la ciorbă de burtă. Ca un 
făcut, după ivirea proprietarilor și-au 
făcut apariția și meseriașii. De tot 
felul : tîmplari, zugravi, instalatori, 
electricieni, geamgii. Zidari au venit 
mai puțini. îl știau prezent pe Ilie. 
Cind s-a mai liniștit forfota, a apărut 
și stăpinul cheilor de la magazia de

Cum s-a rezolvat totuși problema ? 
Ne-a salvat alt macaragiu care toc
mai venise cu o echipă de mecanici 
să... demonteze macaraua ! Da, da. 
Nu este nici o greșeală. Ați citit 
exact. Să demonteze macaraua. Și 
aveau dreptate. Nu era vina lor că 
cine construise zidurile uitase de... 
pereți.

— Bine, mă. Vi le ridic. Dar pe 
unde le băgați înăuntru 7

întrebare încuietoare.
— Să încercăm pe fereastră.
Tîndală a fost un dulce copil. GIgă 

un mare naiv. Apartamentele — din 
care lipseau numai pereții interiori 
— aveau și ferestrele, și caloriferele 
montate. Motiv pentru care a trebuit 
mai întii să înlăturăm „obstacolele" 
din calea pachetelor cu „itonguri". A 
fost nevoie de o rangă. Cu mina mea 
am smuls cercevelele și caloriferele 
din perete. încercaseră și ceilalți, 
dar nu reușiseră. Erau prea trai
nic fixate. „Norocul" meu, al 
nostru, a fost că macaragiul — 
neînvățat să bage „itonguri" pe fe
reastră — tot izbindu-le de ziduri 
a sfărîmat cam un sfert din ele.

materiale. întîmplător ? La fel de în- 
tîmplător cum s-a și lăsat cinstit de 
Ilie cu o sticlă de spumos.

— Nu știi cind ai nevoie de el. Ba 
niște faianță, ba niște ciment alb... 
Uită-te bine la ce se întimplă în jur 
și învață. Că ciubucul nu se face cum 
cred unii. Are și el regulile lui.

M-am uitat. Am ascultat cu aten
ție și cred că sînt în măsură să re
produc fără greșeală principalele mo
mente ale ceea ce s-ar putea numi 
„tehnologia ciubucului", respectiv 
antitehnologla construcției corecte și 
de calitate :

® să fii prezent în preajmă atunci 
cînd se dau locuințele in folosință ; 
dacă se dau ;

• in momentul realizării propriu- 
zise a apartamentului să se lucreze 
potrivit devizei „tot noi venim pe 
urma noastră" ;

® executarea unei lucrări de cea 
mai bună calitate undeva in apropie
rea blocului, scării sau apartamentu
lui care se dă în folosință ;

• convingerea celui la care s-a 
executat respectiva lucrare să accep
te „vizionarea" ei de către alți ama
tori (reclama — sufletul comerțu
lui) ;

• investigarea disponibilităților fi
nanciare ale solicitanților (criterii 
orientative : gestionar sau nu, achi
tat apartamentul integral sau în rate, 
persoană necăsătorită ori familie cu 
copil mic) și stabilirea în consens cu 
„concurența" a celor două categorii 
posibile de prețuri ;

• tocmeala fermă ;
• prospectarea surselor de apro

vizionare existente în șantier : mortar 

„depozitat" pe trotuar, sac de ciment 
alb „uitat" sub scară, faianțe sau su
porturi de chiuvetă „rătăcite" în gră
mada de moloz din fața blocului 
ș.a.m.d. Dacă este cazul, atunci cînd 
aceste „resurse" interne au fost epui
zate cu prilejul clubucurilor făcu
te anterior, se apelează la „creditul"
— în băutură — acordat la timpul 
potrivit omului cu cheia și lăcata ;
• preluarea de la proprietar sau 

chiriaș a cheilor de la „locul de mun
că", unde te încui și lucrezi liniștit. 
Oricine ar bate la ușă, nu deschizi.

Respectarea cu strictețe a tuturor 
fazelor acestei — trebuie recunoscut
— foarte bine puse la punct tehno
logii poate asigura reușite de invi
diat.

— Eu Împreună cu nevastă-mea — 
se lăuda la un pahar de... vorbă, sîm
bătă pe la prînz, un zidar de la șan
tierul 4 — scot iarna intre 5 și 8 000 
de lei pe lună. Vara ajung pînă Ia 
20 000 (7 !). Anul trecut, in 6 luni, am 
cîștigat bani de-o mașină.

Cu toate că am văzut atîtea, tot 
nu-mi vine să-l 
cred. Dar ce mo
tiv avea să se 
laude 7

Cîteva zile mai 
tîrziu, cînd „re- 
devenisem" zia
rist, i-am relatat 
toată „tehnologia" 
tovarășului Pavel 
Buga, primul vi
cepreședinte al 
Comitetului exe
cutiv al Consiliu
lui popular mu
nicipal Brăila. 
N-a fost surprins:

— Să vă spun 
ce mi s-a întîm
plat mie. Astă- 
iarnă mă duse
sem la recepția 
preliminară a u- 
nui bloc. Nu știu 
pe cine mai aș
teptam să vină, 
cînd... văd un ti
nerel, muncitor 
pe șantier, intrînd 
intr-un aparta
ment cu o sticlă 
de vin în mină. 
Dau să-1 urmez, 
să văd ce face 
el cu sticla în 
timpul progra
mului, dar... îmi 
închide ușa in 
nas. Ciocănesc, 
nici vorbă să-mi 
deschidă. Nu zic 
nimic și mă duc 
direct la I.J.C.M. 
Mă întorc cu 
tovarășul Po
pescu (directorul 
I.J.C.M. — n.n.). 
Batem amîndoi 
la ușă, anunțăm 
cine sîntem, tot 
nu ni se deschi
de. Insistăm. Pînă 
la urmă și-au 

pierdut cei dinăuntru răbdarea. Erau 
la ciubuc. Nu numai unul, ci o echi
pă întreagă !

Cam acesta este ritmul în care se 
muncește pe șantier la Brăila. Rit
mul omului cu șapca roz și cu mîini
le veșnic în buzunare — în fond el 
însuși un permanent absent de la 
muncă — omul pe care-1 vedeam în 
răgazul dintre două plimbări.

S-or fi gîndit vreodată cei veș
nic îngrijorați de lipsa forței de mun
că ce „rezervă" formidabilă este res
pectarea riguroasă a programului de 
lucru, cît de mult contează în eco
nomia unei zile timpul pierdut ca să 
faci „rost" de unelte, ce înseamnă la 
nivelul întreprinderii orele in șir 
cînd oamenii așteaptă sprijiniți in 
lopată să vină mortarul, cimentai 
sau BCA-ul ? Cu siguranță, nu ! Poa
te totuși, pînă la urmă, se va des
coperi și la Brăila „mina de aur" a 
disciplinei, a organizării muncii. 
„Prețul" timpului pierdut 1 împreună 
cu alte „comori", despre care vom 
relata în numerele viitoare.

Tîndală a fost un dulce copil...
După ce s-au pus ușile, ferestrele, caloriferele, și-au 
adus aminte că n-au băgat pereții în casă. Și atunci, 
mina pe rangă : strică, dărîmă ce s-a construit ca să 

încapă mastodonții
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Larg cîmp de manifestare inițiativei consiliilor CRONICA TEATRALĂ

de educație politică și cultură socialistă

REALIZAREA UNEI NOI CALITĂȚI
IN ACTIVITATEA POLiTICO-IDEOLOGICA

— In cursul celor aproape patru 
ani de cînd ființează, consiliile edu
cației politice _ și culturii socialiste, 
constituite la nivel județean, munici
pal. orășenesc și comunal, au dobîn- 
dit o experiență destul de bogată in 
coordonarea și stimularea activității 
desfășurate de diversele organisme 
cu atribuții in domeniul educațional.

Care sint, tovarășe secretar — 
ne ' adresăm 
calitatea pe care 
ședințe al consiliului județean 
educaițe politică și cultură 
listă 
cu ajutorul cărora consiliul ju
dețean de educație politică si cultură 
socialistă acționează pentru coordo
narea și îndrumarea unitară a activi
tății de educație comunistă ?

— Experiența consiliului de edu
cație politică și , cultură socialistă 
din județul Cluj pune în lumină 
rolul important pe care-1 au in 
asigurarea acestei coordonări pla
nurile de muncă. în special cele 
trimestriale. Elaborate în 
tură organică cu planurile de 
muncă ale comitetului județean de 
partid, aceste planuri au în vedere 
atit acțiunile politico-ideologiee si 
cultural-educative desfășurate de or
ganizațiile de partid, de masă și ob
ștești. de recent createle organizații 
ale democrației și unității socialiste, 
de școli, așezăminte de cultură și 
artă, cit și acțiunile inițiate de con
siliul județean de educație politică și 
cultură socialistă.

Metodele principale pe care le fo
losim sînt analizarea și coordonarea 
planurilor de muncă trimestriale ale 
forurilor de educație încă în stadiul 
elaborării lor. aprobarea programelor 
principalelor acțiuni politico-tdelo- 
gice întreprinse de organizațiile fie 
masă și obștești, efectuarea de ana
lize în ședințe plenare ale consiliului 
județean de educație politică si ale 
altor foruri de educație. Pentru exem
plificare. considerăm rodnică or
ganizarea cu regularitate a plenarelor

și 
dumneavoastră și in 

o aveți de pre- 
de 

socia- 
— instrumentele și metodele 

ajutorul

comune ale consiliului județean de 
educație și ale comitetului județean 
de cultură si educație socialistă, care 
au analizat activitatea depusă de toii 
factorii interesați în cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României" 
și au aprobat măsurile și acțiunile 
pentru etapa următoare.

Experiența ilustrează faptul că o 
asemenea coordonare permite o mai 
judicioasă eșalonare în timp a acțiu
nilor educative, conjugarea eficientă 
a eforturilor colective, evitîndu-se pa
ralelismele și fărîmițarea forțelor. 
Deosebit de eficientă s-a dovedii

cel de-al Xll-lea Congres al •parti
dului, si în domeniul activității poli-' 
tico-ideologice se impun trecerea la 
o calitate nouă, superioară, sporirea 
aportului factorului educativ la înfăp
tuirea sarcinilor construcției socialis
te. înainte de toate a celor economice 
Care sint principalele preocupări ale 
consiliului în această privință ?

— Preocuparea primordială a consi
liilor de educație politică si cultură 
socialistă, ca dealtfel a tuturor facto
rilor educaționali, constă in a asigura 
însușirea aprofundată si valorificarea 
cit mai eficientă a inestimabilului te-

Convorbire cu tovarășul Aurel NEGUCIOIU
secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R.

legă-

practica folosită de consiliul județean 
de a-si asuma o răspundere directă 
în organizarea unor acțiuni mai com
plexe, de mai mare anvergură, legate 
de evenimente importante în viata 
politică a tării, de aniversarea unor 
momente marcante din istoria patriei 
și. partidului.

Se poate afirma că perfectionarea 
stilului de muncă al consiliului nos
tru județean a contribuit la îmbogă
țirea conținutului educativ si la creș
terea eficientei activității politico- 
ideologiee si cultural-artistice. Așa 
cum a rezultat insă dintr-o recentă 
analiză intreprinsă de secretariatul 
comitetului județean de partid, rezul
tatele ar fi fost și . mai bune dacă in 
activitatea consiliului județean nu 
s-ar fi manifestat anumite neajun
suri, ca, de pildă, tendința de a pune 
accentul pe numărul manifestărilor in 
dauna calității, aglomerarea unor ac
țiuni în special in anumite perioade, 
suprasolicitarea unor formații și per
soane, slaba preocupare pentru extin
derea unor activități cu audiență la 
public,- insuficienta legare a activită
ții politico-ideologiee și cultural-edu
cative de problemele specifice.

— Potrivit orientărilor stabilite de

zaur de idei cuprinse în documentele 
Congresului al Xll-lea, în cuvîntările 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Concomi
tent cu sprijinirea organizațiilor de 
partid, a organizațiilor de masă 
și obștești în studierea aprofun
dată a acestor documente, consiliul 
județean.' celelalte consilii lscilc 
de educație
socialistă sint preocupate de orien
tarea întregii

consilii locale 
politică si cultură
activități politice si 

cultural-educative spre cunoașterea 
temeinică de către fiecare forma
ție de lucru, de către fiecare om 
al muncii a sarcinilor concrete ce le 
revin din planul pe anul 1980 și din 
angajamentele asumate în întrecerea 
socialistă ; pentru ilustrare menționez 
că legarea strînsă a activității poli- 
tico-ideologice de probleme cardinale 
ale întreprinderilor, cum sînt folo
sirea intensivă a mijloacelor de mun
că și spatiilor de producție, promo
varea progresului tehnic, economi
sirea materiilor prime și materialelor 
și refolosirea lor. ridicarea 
de calificare, dau tot mai 
ținut și eficientă acestei 
Un aport substanțial la 
obținute de județul Cluj in

nivelului 
mult con- 
activităti 
succesele 

întrecerea

CRONICA FILMULUI
Opera lui Liviu Re

breanu a inspirat două 
creații cinematografice me
morabile : „Pădurea spîn- 
zuratilor", in regia lui 
Liviu Ciulei, și „Răscoala". 
Casa de filme 5 ne oferă 
acum o nouă realizare după 
„Ion". Regizorul Mircea 
Mureșan, căruia ii datorăm 
și „Răscoala", și-a aliat în 
acest demers dificil talen
tul viguros al unui scriitor 
contemporan ce. s-a impus, 
printr-o remarcabila voca
ție a construcției clasice, 
prin realismul observației 
sociale și modernitatea sti
lului. și totodată ca un 
exersat condei de scena
rist : Titus Popovici.

Ne aflăm in fața unei e- 
cranizări, după unii teore
ticieni, de tip exemplar, a- 
dică a unei transpuneri fi
dele in care personalitatea 
și originalitatea cineaștilor 
nu grevează asupra perso
nalității si originalității o- 
perei literare, respectîndu-i 
in genere mai ales per
spectivele. înțelesurile și e- 
chilibrul clasic. Coloana de 
susținere a filmului rămine 
destinul eroului 
prin el. meditația 
breanu asupra condiției 
ranului 
faptele și situațiile, se tin
de spre restituirea dimen
siunilor obiective ale uni
versului creat de Rebreanu.

Vom regăsi deci in film 
realismul viguros al obser
vației. obiectivitatea excep
țională ce a caracterizat 
metoda de creație a lui Re
breanu. Vom regăsi ceea ce 
se remarcă la orice lectură 
matură a cărții : filmul nu 
edulcorează realitățile căr
ții, dar, mereu, pe 
propriilor ei situații, 
tretizări și argumente, ex
plică și motivează cum a 
apărut și cum s-a consoli
dat acel instinct al posesiu
nii in slujba căruia Ion 
pune o „inteligentă ascuțita, 
o cazuistică strînsă. o vi
clenie procedurală și. cu 
deosebire, o voință imen
să". cum spunea Lovinescu. 
Vom regăsi o lume aspră, 
un erou a cărui existență e 
direcționată de o cumplită 
patimă pentru pămint. dar 
vom ințelege foarte clar că 
acolo unde unii au văzut 
chemare irațională, intuiția 
scriitorului a surprins „foa
mea unei vechi sărăcii", nu 
o fatalitate biologică, ci o 
formă paroxistică a dorin
ței de a domina; acea fata
litate socială care era po
sesiunea averii, a proprie
tății : un, aspect al unei 
străvechi drame sociale.

Dezumanizarea lui Ion 
este expresia presiunii sis
temului de valori în care 
există, 
peste 
peste 
născut 
complex social, din 
rațiuni sociale. în care pă- 
mint înseamnă nu numai 
averi, bogăție, casă etc., ci și 
prestigiu uman, public, su-

titular și. 
iui Re- 

ță- 
roman. Respectind

firul 
por-

port al demnității și stimei 
de care te bucuri printre 
ceilalți, iar sărăcia — o 
continuă umilință.

Radiografia 
secția mișcărilor 
jului sint exacte. Spectaco
lul tine strîns în frîu pati
mile devastatoare, lava ma
rilor pasiuni apare în film 
oarecum înghețată, solidi
ficată.

Organizat in jurul unui 
personaj-cheie de boltă și al 
unei mari pasiuni. ..Ion" 
este totodată o adevărată 
frescă epică, numită de 
unii chiar epopee. „Ion" — 
scria Șerban Cioculescu — 
„este tezaurul unei experi
ențe în care se oglindesc o 
provincie și un popor"..,, 
„prima înfățișare completă 
a satului românesc, cu toa
te categoriile sociale, pre-

stărilor, di-
persona-

tipde un ilustrativism de 
folcloric.

Monografie 
„Blestemul 
blestemul iubirii" acordă a- 
tenție și lumii intelectuali
lor satului sau micului oră
șel Armadia. deși cele mai 
multe comprimări si renun
țări aparțin acestei zone. 
Pe urmele 
(dar parcă ceva mai apă
sat) filmul face, intr-un fel. 
procesul lipsei de coeziune 
a acestor preoți, dascăli, a- 
vocați și cel al insuficientei 
solidarizări cu țăranii. Nu 
se insistă nici pe drama
tismul existenței acelorași 
eroi, și nici pe rolul lor ma
jor totuși în întreținerea 
conștiinței naționale.

într-un film de două se
rii. cu foarte multe perso
naje — între care nu pu-

a satului, 
pâmintului.

lui Rebreanu

„Blestemul pămîntului, 
blestemul iubirii44

zentate fără nici o ten
dință".

Mergind 
chestrării 
manului, 
mintului, blestemul iubirii" 
ambiționează să recreeze 
cinematografic aceste di
mensiuni.

Pătrundem și ieșim din 
lumea ficțiunii pe drumul 
real și simbolic al cărții. 
Imagini expresive, ample, 
aerate, compuse cu mește
șug. se succed sub semnul 
unui realism nu o dată 
simbolic si chiar nelip
sit de o anume mo
numentalitate — (imagi
nea : Ion Marinescu ; mu
zica : Gheorghe Zamfir ; 
montajul : Elena Pantazică: 
decoruri : Marcel Bogos : 
costume : Neli Grigoriu 
Merola). Ritmul este bine 
temperat, un ritm ce vre i 
să sugereze ceva 
curgerea specifică 
țiunii. ce include 
cu un epos dens 
răgazuri analitice

pe urmele 
polifonice a 
..Blestemul

or- 
ro- 
pă-

as- 
de 
cu 
re- 
în-

Patima care trece 
propriu-i suflet si 
sufletele altora s-a 

dintr-un puternic 
vitale

din 
nara- 
odată 
vaste 

i analitice si re
flexive. subtile reverberații 
lirice. Filmul reface firul 
destinelor, tensiunea dintre 
aspirații și realități, zbuciu
mul eroilor. situ.indu-ie 
constant în „rama" vieții 
obișnuite? tipice unui sat 
ardelenesc. Este recreată 
atmosfera specifică petre
cerilor duminicale, în rit
muri de „Someșană". a 
nunților și inmormîntărilor 
înveșmintate într-un cere
monial bogat și impresio
nant, a muncilor cîmpului 
și sărbătorilor tradiționale. 
Bine documentate, aceste 
secvențe au autenticitate, 
culoare, dar suferă uneori

ține proeminente și com
plexe. unice — actorii, ta
lentul lor. stilul de joc in 
care sint îndrumați, adevă
rul. personalitatea și forța 
emoțională a jocului au un 
rol deosebit de important. 
Mircea Mureșan a trecut cu 
notabil succes aceasta pro
bă — filmul relevînd o dis
tribuție inspirată, făcută 
prin asumarSa unor riscuri 
uneori destul de mari.

Mai întîi, riscul lipsei de 
experiență cinematografică 
și teatrală in cazul inter
pretului lui Ion — Șerban 
Iouescu, ca să nu mai vor
bim de distribuirea discuta
bilă, in rolul Floricăi. a ne- 
profesionistei Sorina Stăn- 
culescu. Indicațiile lui Re
breanu cu privire la atitu
dinile contradictorii si trăi
rile sufletești extrem de 
complexe ale eroului prin
cipal sint extraordinar de 
bogate, nuanțate, incit pot 
avea chiar un rol inhibant 
asupra celui chemat să 
transfigureze personajul pe 
ecran. Tinărul actor schi
țează convingător o parte 
din acestea, transfigurează 
eu adevărat o altă part ', 
trecînd, de pildă, expresiv 
de la vanitatea rănită la 
certitudinea loviturii bine 
date, de la iubire la ură. de 
la calm reținut la furie 
dezlănțuită. Rolul cerea un 
plus de pasionalitate și 
trăire paroxistică, ante să 
exprime mai emoționant, 
odată cu clocotul sîngelui, 
loviturile de ciocan ale ini
mii și impactului conștiin
ței, tristețea victoriilor ■ do- 
bîndite. Creația cea mai 
convingătoare a filmului o 
realizează Ioana Crăciunes-

cu. Cu fata ei prelungă, 
cuțită. cu o întipărire 
suferință permanentă, 
„glas plîngător", actrița 
alizează o admirabilă
truchipare a Anei (și a con
diției femeii), dînd suferin
ței expresivitate estetică și 
salvind rolul de monotonie 
— prin tensiunea interioară 
subtilă cu care-1 susține 
și-1 orchestrează. Linia in
terpretării altor eroi țărani 
relevă preocuparea subli
nierii umanității lor origi
nare în. pofida alterațiilor 
survenite. E o constatare 
pe care o facem și în ca
zul lui Valentin Teodosiu 
(memorabil in George) și 
în cel al lui Petre Gheor
ghiu (emoționant în rolul 
lui Vasile) sau al Leopol- 
dinei Bălănuță. O apariție 
inedită, interesantă, deși 
cam artificioasă, amintind 
lumea unor filme de factu
ră mai modernă. Savista, 
încarnată de Valeria Seciu, 
personaj misterios, amestec 
de bunătate și răutate, con
știință ce veghează dublată 
parcă de un dar al premo- 
niției.

Compoziții închegate și 
unitare realizează și inter- 
preții ce aparțin „surtuca- 
rilor" satului. Ne gîndim la 
un grup in care tentația 
unui pitoresc și unei satire 
de calitate este pe cit de 
evidentă, pe atît de bine su
pravegheată : Catrinel Du
mitrescu („domnișoara" 
Laura), Rodica Negrea
(Gheghi, drăgălașă si amu
zantă). Romeo Pop („poe
tul" cu frecvente înflăcă
rări, patriotul Titu Herde- 
lea). Costel Constantin (un 
Grofșoru care a școlit par
că în lumea ltd Caragiale) 
și. mai ales, 
ciuceanu, rafinat 
de 
ră 
na 
dă 
greutate și culoare preotu
lui, ce-și păzește autorita
tea cu mijloace care nu pot 
fi scuzate de scop. Rolul 
învățătorului Herdelea mar
chează un moment impor
tant în cariera lui Octavian 
Cotescu. creației complexe, 
rafinat orchestrate si nu
anțate din acest film nelin- 
sindu-i decît fiorul unui 
dramatism mai răscolitor 
pentru a fi desăvîrșită.

Fără a avea vigoarea, au
tenticitatea și complexita
tea romanului care l-a in
spirat si fără a evita întru 
totul capcana ilustrativis- 
mului și cea a reprezentării 
patimilor în locul recreării 
lor originale, cu mijloace 
cinematografice, „Blestemul 
pămîntului. blestemul iubi
rii" constituie o ecranizare 
în cel mai pur sens al cu- 
vintului.. cu toate calitățile, 
dar și cu dezavantajele 
care izvorăsc dintr-o ase
menea întreprindere.

Tamara Bu- 
amestec 

omenie si ifos, de măsu- 
și temperament (doam- 
Herdelea). Ion Besoiu 
contur ferm și autentic,

Natalia STANCU

ALBA • La Muzeul Unirii 
din Alba lulia a avut loc o sea
ră muzeală consacrată aniversă
rii a 2050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat și 
independent condus de Burebista. 
• Pe lingă biblioteca documen
tară „Timotei Cipariu" din Blaj 
a luat ființă un cenaclu literar- 
artistic, care poartă numele 
ilustrului cărturar blăjea.n. la 
reuniunile căruia participă peste 
35 creatori, animatori ai vieții 
culturale din localitate. (Ștefan 
Dinică).

BRAlLA. • La Galeriile de

artă din Brăila s-a deschis o ex
poziție de pictură și sculptură a 
artiștilor plastici gălătenl 
Nicolae Spirescu și Constantin 
Dimofte. Expoziția se înscrie in 
ansamblul unor schimburi intre 
cele două orașe. © La secția de 
etnografie a Muzeului Brăilei 
s-a deschis o expoziție de artă 
populară a tinărului artist Con
stantin Mena.gache. Sint expuse 
numeroase obiecte de, uz casnic 
— furci, torcătoare, cuiere, sol
nițe etc. — sculptate de artist în 
stil popular. (Corneliu Ifrim).

MARAMUREȘ. 9 La Casa de 
cultură a sindicatelor din Baia 
Mare a avut loc. sub egida co
mitetului județean de cultură si 
educație socialistă, o seară cul
turală dedicată Zilei editurii 
, Kriterion". Cu acest prilej, zece 
scriitori și directorul editurii. 
Domokos Geza. s-au intilnit cu 
publicul băimărean. în cadrul 
aceleiași manifestări s-a deschis 
o expoziție retrospectivă cu lu
crări literare apărute în această 
editură. O întîlnire a scriitorilor 
de limbă română si limbă 
maghiară a fost organizată și in

socialistă dintre județe a avut și in
tensa muncă politică de masă desfă
șurată in toate unitățile economice 
pentru realizarea cerinței exprimate 
îr. lozinca : „Azi mai mult, mai bun, 
mai economicos și mai frumos decit 
ieri, mîine mai mult, mai bun, mai 
economicos și mai frumos decit as
tăzi".

— Cum se preocupă consiliul jude
țean de educație politică si cultură 
socialistă de permanentizarea acțiuni
lor valoroase inițiate în cadrul Fes
tivalului național ..Cîntarea Româ
niei", de creșterea înrîuririi educative 
a activităților artistice si de creație 
tehnică ? -

— Manifestările valoroase, bogate 
în conținut, interesante și atractive 
își fac singure „reclamă", au audiență, 
se bucură de o numeroasă și activă 
participare. Esențialul constă în men
ținerea elanului și după finalul con
cursului. Ca urmare a hotărîrii adop
tate de plenara comună a consiliului 
județean de educație politică și cul
tură socialistă si a comitetului jude
țean de cultură, fiecare cămin cultu
ral, bibliotecă, formație cultural-edu- 
cativă întocmesc programe săptămî- 
nale care cuprind toate acțiunile or
ganizate in instituția respectivă. în 
toate localitățile și îndeosebi în co
mune au fost repartizate, spre a acor
da îndrumarea necesară, cadre ale 
comitetului județean de cultură și 
educație socialistă, ca și ale organi
zațiilor de masă.

— Ați menționat, intre metodele fo
losite de consiliul județean pentru 
conducerea unitară a activității poli
tico-educative. organizarea de analize, 
studii și controale în unitățile eco
nomico-sociale. Cum se realizează 
analizele și acțiunile de control 1

— în acest
pe
tic ___ ___  ______ ___
contribuie la perfectionarea activității 
ideologice-educative. în prezent, con
siliul județean de educație politică și 
cultură socialistă realizează, cu ajuto
rul unui colectiv constituit din 70 de 
cadre. îndrumarea și controlul predă
rii istoriei, filozofiei, economiei poli
tice, cunoștințelor economice și so- 
cial-politice in întreg invătămîntul 
preuniversitar din mediul urban, ca 
și in 39 de școli din mediul rural. Cu 
ajutorul unor colective, care numără 
158 lectori și propagandiști, se reali
zează controlul și îndrumarea învă- 
țămîntului de partid, de U.T.C. și de 
masă organizat de sindicate si consi
liile locale ale F.D.U.S. Alte 4 colec
tive controlează și sprijină învătă- 
mîntul agrozootehnic de masă, anali
zează stadiul realizării indicațiilor 
conducerii partidului privind inte
grarea învătămîntului cu producția și 

. cercetarea, controlează activitatea co
legiilor de redacție1 ale revistelor 
clujene. îndrumă acțiunea de 'îmbu
nătățire a propagandei vizuale.

Oprindu-ne aici icu exemplificările, 
subliniem că activitatea acestor co
lective nu e privită ca un scop în 
sine. în cursul sondajelor, controlul 
este îmbinat cu îndrumarea si spriji
nirea unităților respective în solutio
narea problemelor cu care se con
fruntă. Concluziile desprinse cu aceste 
prilejuri de comitetul județean de 
partid sînt dezbătute cu toti factorii 
dc răspundere din unitățile con
trolate, ne ajută în fundamentarea 
unor decizii și măsuri de perfec
ționare a activității politico-ideolo- 
gice și cultural-educative.

Convorbire realizată
Al. MUREȘAN
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în „Coloana nesfîrșită", 
poemul dramatic al lui 
Mircea Eliade, sînt „puse 
în scenă" motivele esenția
le ale creației geniului de 
la Hobița : „coloana", sim
bolul obsedant al ascensiu
nii, magia zborului și dan
sul, acesta din urmă fiind 
întrupat de Fată, personaj 
amintind oarecum de 
„feea" din povestirile popu
lare, pasărea măiastră care 
fură cele trei mere de aur 
din pomul miraculos. Pasă
re și zeiță, fapt este că în 
primele variante (cele din
tre 1912—1917), Brâncuși a 
dorit să sublinieze dubla 
natură, feminitatea Măias- 
trei. într-un poem drama
tic desigur că această pri
mă ipostază, de personaj 
feminin, era mai adecvată. 
Poemul ni-1 înfățișează 
pe sculptor într-un subtil 
dialog — cu sine însuși, cu 
oamenii și autoritățile și cu 
miraculoasa „Fată" — ?ee 
măiastră a dansului — in 
jurul sensului „Coloanei 
nesfîrșite", ce urmează să 
se înalțe din solul patriei, 
aici, de unde se poate vedea 
cel mai bine", legînd țara 
„cu cerul și dincolo de cer" 
și pe care oamenii să urce 
continuu, să se înalțe me
reu.

în concepția lui Mircea 
Eliade, Brâncuși a regăsit 
în „Coloana fără sfîrșit" un 
motiv folcloric românesc, 
„Coloana cerului", care 
prelungește o temă mitolo
gică atestată încă din pre
istorie, răspîndită pretutin
deni. „Coloana cerului" 
susține bolta, în alți ter
meni este o „axis mundi". 
Concepția despre „Coloana 
de piatră" ce sprijină lu
mea reflectă probabil cre
dințe caracteristice culturi
lor megalitice (mileniile 
IV—III î.e.n.). în folclorul 
românesc ea este o credin
ță arhaică și Brâncuși va fi 
auzit fără îndoială vorbin- 
du-se despre coloana ceru
lui în satul său natal, pe 
pășunile Carpaților, unde 
și-a făcut ucenicia de păs
tor. Imaginea l-a obsedat 
permanent, căci ea Se inte
grează profund simbolismu
lui ascensiunii.

La rîndul său, stilpul 
romboidal al locuințelor 
țărănești ține el însuși de 
cîmpul simbolic al străve
chiului motiv al „axei lu
mii". Ceea ce-1 obsedează 
pe Brâncuși, artist modern, 
nu mai este ascensiunea 
spre cer a cosmologiilor 
arhaice și primitive, ci zbo
rul intr-un spațiu infinit. 
Autorul poemului dramatic 
arată undeva că, numin- 
du-și coloana sa „fără sfîr
șit" Brâncuși a făcut-o nu 
numai pentru că o aseme
nea 
niciodată 
deosebi 
lansează, 
într-un ...
poate avea limite. Spațiul 
infinit al acestei Libertăți 
este însuși spațiul în care

se avîntă în zbor Păsările 
lui Brâncuși. „Coloana" ne 
apare astfel strins legată de 
celelalte mari simboluri 
ale operei lui Brâncuși, 
„pasărea măiastră" sau 
„dansul", toate la un loc 
alcătuind complexul zboru
lui, obsesia a ceea ce artis
tul a căutat, după propria-i 
mărturisire. întreaga viată: 
esența zborului. „Zborul, ce

„zborul", gravitația și ne
gația sa. Pe scurt, acestea 
sint ideile fundamentale 
descoperite de Mircea Elia- 
de studiind opera lui Brân
cuși, în strînsă legătură cu 
creația poporului român, 
cu folclorul și mitologia lui, 
care conservă motive stră
vechi, în care omul acestor 
locuri și-a pus unele din 
cele mai adinei și mai du-

t

Premieră la T 1 Eminescir
Botoșani

„Coloana
nesfîrșită"

de Mircea ELIADE

Coloană nu poate fi 
terminată, ci în- 
pentrti că ea se 

inaugurîndu-1, 
spațiu care nu

fericire !“ — este o excla
mație ades auzită și notată 
de cei care au trăit 
în preajma lui. Căci zbo
rul este într-adevăr e- 
chivalentul fericirii. întru- 
cit simbolizează depășirea 
condiției umane, traduce o 
ruptură, spargerea unei si
tuații „pietrificate" sau „în
chise", „cîștigarea libertății 
de mișcare". Marele sculp- 
tor-filozof a reușit să ex
prime elanul ascensional — 
propriu năzuinței firești ă 
omului spre libertate de
plină, utilizînd chiar arhe
tipul gravitației, materia 
prin excelență : piatra. în 
același obiect — Coloana 
sau Pasărea măiastră — el 
a făcut să coincidă tendin
țe contrarii : „materia" și

rabile aspirații ale sale și 
cărora un artist de geniu 
ca Brâncuși le-a putut găsi 
„cheia", secretul Înțelegerii. 
Este important să subli
niem că astfel savantul se 
înscrie, și cu această lucra
re dramatică, într-o veche 
și lungă dezbatere în jurul 
originilor și influențelor 
exercitate asupra lui Brân
cuși ; contrar unor opinii 
unilateral fondate, el de
monstrează că, indubitabil, 
capodoperele lui Brâncuși 
rămîn legate nu de influ
enta „decisivă" a școlii pa
riziene, ci de arta populară 
românească, de universul 
formelor plastice și ale mi
tologiei populare românești 
cu care sint profund soli
dare, și că întîlnirea cu a- 
vangarda pariziană sau cu

creațiile lumii arhaice (a- 
fricane) va declanșa acea 
„mișcare de interiorizare" 
prin care el regăsește ma
rile simboluri ale lumii in 
care s-a născut. Din acest 
complex de idei s-a născut, 
probabil, „poemul drama
tic" pe care Teatrul din 
Botoșani l-a pus recent în 
scenă.

Viziunea regizorală apar
ține actorului Mihai Vel- 
cescu. Cele trei acte se ten
sionează gradat, precum un 
poem simfonic lisztian, ul
tima secțiune rezolvînd lu
minos un conflict al erou
lui cu el însuși și cu tot 
ceea ce îi era potrivnic. E, 
prin comparație, aceeași 
viziune pe care Enescu 
avea să o dea lui Oedip 
sau Beethoven — forței 
prometeice a omului. De
altfel, în acest scop, regizo
rul Mihai Velcescu a re
curs la un spectacol sin
cretic, din care remarcăm 
„coloana" sonoră foarte in
spirată a tinerei și talenta
tei compozitoare Maya Ba
dian. Sceneografia, sem
nată de Constantin Molo- 
cea. transpune, de la bun 
început, spectatorul în am
bianța atelierului brâncu- 
șian, „colorîndu-l“ cu ele
mente macrodimensionate 
ale coloanei, iar costumele, 
realizate de Constantin 
Ghiniță și Eva Comănici, 
susțin fericit intențiile re
giei.

Actorul Sbastian Co
mănici realizează, în per
sonajul . . '
carierei sale de pînă acum. 
El redă în Brâncuși pe ță
ranul din Hobița Gorjului, 
dar în același timp pe 
tistul de geniu, ce-și def 
șește epoca ; un Brânci / 
spunînd într-o vorbă it 
alții într-un lung discurs ; 
Brâncuși patriotul înflăcă
rat ce-și contemplă fericit 
capodopera „înfiptă" la 
Tîrgu Jiu, după care re
nunță. timp de peste două 
decenii, la toate celelalte 
proiecte, tocmai pentru ca 
înălțimea „Coloanei" lăsată 
țării sale să fie... nesfîrșită 
(și iată aici, poate, explica
ția unei controversate „ste
rilități"). Ramificații ale 
personajului principal, ce
lelalte șapte personaje-sim- 
bol comentează și ii im
plică pe Brâncuși. Actorii 
care interpretează aceste 
personaje — Marina 
can, George Țoropoc, 
diu Gherasim-Robu. 
stantin Ghiniță, Stela 
rasim, Narcisa 
Sofia Moga - 
convingător 
care trec.

Montarea 
botoșănean 
ioana nesfîrșită" de Mircea 
Eliade este un act de cul
tură, un omagiu adus lui 
Constantin Brâncuși și ca
podoperei sale, izvorîtă din 
adîncurile spiritualității ro
mânești.

principal, rolul

Mai- 
Ovi-
Con- 
Ghe- 

Vornicu și 
conturează 

ipostazele prin

de la teatrul 
a lucrării ..Co-

Silvestri AILENEI

răspundere, cu toate forțele — la cea 
mal grabnică dlntră lucrările acestei 
primăveri : semănatul. 19,50 Dosarul re
surselor refoloslbile. 20.10 Mugurel de 
primăvară. 20,40 Ora tineretului. 21,36 
Telejurnal.

Generozitatea
PROGRAMUL 1
10,00 Teleșcoală. 10,30 în direct de la 

Politehnică. 11,00 Roman-foileton : „La 
răscruce de vinturi". Reluarea episodu
lui 2. 11,50 Telex. 12.00 * ' '
gramului. 16,00 Telex. 
Teleșcoală. 16,25 Curs 
16,45 Educația sanitară.
Al Sawra — simbol al înnoirii. 17,25 Via
ta culturală. 18,15 Mult e dulce. 18.35 De
sene animate. 19,00 Telejurnal. 19,25 Cu

închiderea pro- 
16,05 Colocviile 
de limba rusă. 
17,05 R.A. Siria.

PROGRAMUL 2 și exigența
17,30 Radar pionieresc. 17,50 Film se

rial : ..Linia maritimă Onedin“. Relua
rea episodului 9. 18,40 Instantanee bucu- 
reștene. 19,00 Telejurnal. 19,25 Cu răs
pundere, cu toate forțele — la cea mai 
grabnică dintre lucrările acestei primă
veri : semănatul. 19,50 Buletinul rutier 
al Capitalei. 20.00 Concert în studioul 
Radiatele viziunii.

(Urmare din pag. I)

Voci alese ale poeziei și muzicii

omagierii patriei 
interiorizat al 

„colinde de inimă",

Am urmărit-o recent, 
în Gala „Scinteii", pe A- 
dela Mărculescu rostind 
versuri de Emil Botta, 
Geo Bogza, Ana Blandia- 
na, Nina Cassian, Eugen 
Jebeleanu, Marin Sorescu 
și Nichita Stănescu. Am 
putut aprecia. încă o 
dată, ce contribuție sub
stanțială au teatrele și 
slujitorii scenelor noas
tre în relevarea valorilor 
excepționale atinse de 
poezia românească con
temporană. în larga și su
perioara „popularizare" a 
acestor creații. Am putut 
înțelege din nou — urmă
rind felul în care Adela 
Mărculescu a recreat în 
fața noastră universuri 
poetice din cele mai dife
rite. trecînd de la pate
tismul 
la tonul 
unei

de la evocarea purității 
copilăriei la delicatețea 
unor confesiuni tainice, 
de la nostalgia evocării la 
vibrația implicării — ce 
mari calități și ce deose
bite disponibilități presu
pune adevărata interpre
tare a versurilor : trans
figurarea poeziei. Evolu
ția Adelei Mărculescu 
ne-a arătat că a susține 
un recital înseamnă nu 
numai a iubi poezia, ci a 
avea și un fin spirit de 
discernămînt în selecta
rea valorilor ei si a ace
lor „unde" cu care tu, ar
tistul, intri în cea mai 
fericită vibrație. Poe
tic. teatral, recitalul ade
vărat e mai presus de 
orice un spectacol al in
teligenței și sensibilității, 
mizînd pe forța sugestiei.

Și tot la Gala „Scin- 
— cei dinții repre-

zentanți ai jazului ro
mânesc. Este vorba de 
arhitectul Marius Popp — 
pianist, organist, compo
zitor. de Alin Constanțiu 
—clarinetist, saxofonist,
de Florin Diaconescu — 
percuție, membru al Fi
larmonicii „George Enes- 
cu“ și Bogdan Cristea — 
chitară bas. absolvent al 
Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu". 30 de mi
nute de jaz. o scurtă in
cursiune în lumea jazu
lui in care, fără îndoială, 
au fost evidente virtuozi
tatea instrumentală, ta
lentul de a improviza (ne 
referim la Marius Popp), 
claritatea expunerii și 
prelucrării temelor — ca
litate a întregii forma
ții — verva abordării u- 
nor piese clasice, precum : 
„Espagna" și „Poșta ae
riană" de Benny Good
man ; 
faptul
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asemenea, 
„„............ . cei patru
muzicieni stăpinesc cele 
mai diverse stiluri 
jaz, de Ia jazul 
sic al anilor 1950 pînâ la 
cele mai moderne tălmă
ciri. Dar, in primul rînd, 
concertul a demonstrat 
largul ambitus al posibi- 
lităfilor pe care le are 
jazul românesc, jazul 
inspirat de temele popu
lare. de ritmurile si me- 
lopeele folclorului nostru. 
ExemDle edificatoare : 
compoziția „Cetățile Po
norului". 
Marius Popp, 
tâ prelucrare 
hategane.

de 
că

de 
cla-

aparținînd lui 
și o inspira- 
a unei teme

M COSTEA

dut ceasuri întregi ca să-1 conving 
pe un tînăr drmaturg — altfel foarte 
talentat — că la Caragiale dialogul 
se leagă parcă ceva mai bine. Și. 
după cum bine se știe, de la gran
domanie pînă la ridicol nu e decît 
un pas. La despărțire a avut onoarea 
să-mi spună ; „Dă-mi o săptămină la 
Sinaia, o mașină de scris, o sticlă de 
vodcă și-ți scriu într-o zi -“Scrisoarea 
pierdută»". Asemenea forme hilare, 
incredibile, de egooentrism. de lipsă 
de simt ai măsurii au consecințe 
dezastruoase nu numai asupra trăsă
turilor morale ale scriitorului, ci si 
asupra forței artistice, a vitalității si 
originalității operei sale. Lumea vas
tă. obiectivă, nemărginită, plină de 
farmec și de inedit. încărcată de aro
mele grele ale existentei autentice, 
e înlocuită cu o lume restrânsă, devi- 
talizată. anemică, dietetică, populată 
de personaje care nu exprimă decît 
excelenta părere pe care o are auto- 
rul fată de sine însuși.

Climatul literar se poate degradia 
și dacă critica literară se transformă 
într-un fel de „casă de ajutor re
ciproc" 
valoros, o valoroasă, o altă valoroa
să. într-o excelentă poezie, publicată 
cu ani în urmă, Nina Cassian ne sfă
tuia „Să ne facem daruri". Statul își 
păstrează și acum actualitatea : sigur, 
să ne facem daruri, să oferim celor 
dragi flori gingașe și obiecte de uz 
practic, dar nu articole încărcate de 
elogii neîntemeiate. Sigur, știu foarte 
bine că nu există artist mediocru care 
să nu se teamă de mediocritatea al
tora — cum s-ar fi putut altfel ? Dar 
exigența, intransigența față de impos
tură, fată de cei care-și trădează din 
oboseală sau din trindăvie talentul, 
fată de cei care denaturează realita
tea nu pot decît să învioreze clima
tul nostru artistic. Imensa, legendara, 
exemplara generozitate nu l-a împie
dicat pe Titu Maiorescu să se ridice 
împotriva „beției de cuvinte", să ofe
re literaturii noastre un avertisment, 
întotdeauna de mare actualitate.

Cînd e vorba de climatul nostru 
artistic, ar trebui să ne amintim mai 
des de Titu Maiorescu. Să nu uităm 
că din flacăra din care s-a născut iu
birea pentru Eminescu și Caragiale 
s-a născut și disprețul față de impos
tură. Și astăzi, generozitatea si in
transigenta sînt în egală măsură in
dispensabile climatului nostru artistic.

— un valoros apreciază alt

satul Arduzel, comuna Ulmeni. 
(Gh. Susa).

SLOBOZIA. • Muzeul jude
țean Ialomița a initiat o serie 
de acțiuni dedicate aniversării a 
2 050 de ani de la întemeierea 
primului stat dac centralizat și 
independent. în municipiul Că
lărași, secția de istorie-arheolo- 
gie a muzeului a organizat ex
poziția ..2 050 — dava getică de 
la Piscul Crăsani". în același

oraș a avut loc și simpozionul 
„Ctitori de limbă și cultură ro
mânească". susținut de un colec
tiv al muzeului (Mihai Vișoiu).

REȘIȚA. • Ateneul tineretu
lui din Reșița a găzduit prima 
ediție a concursului republican 
de dans initiat de Comitetul 
Central al U.T.C. și organizațiile 
județene. Au evoluat perechi de 
tineri dansatori din 30 de județe 
ale tării. Orchestra de muzică

ușoară a ateneului tineretului 
reșițean a fost condusă de Mir
cea Bucsok. Marele premiu a 
fost acordat reprezentanților ju
dețelor Timiș pentru evoluția de 
ansamblu a perechii Senea Iova- 
novici și Ion Marta, ,pe locurile 
II și III situîndu-se reprezen
tanții județelor Brașov și Caraș- 
Severin. (Nicolae Cătană).

SUCEAVA. • „Tinerețea unei 
vechi cetăți" este genericul ex
poziției de, pictură și grafică a 
tinerilor artiști plastici amatori 
din județul Suceava deschisă re
cent la Casa de cultură a sindi

catelor din Suceava, manifestare 
dedicată celui de-al XI-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Co
munist. O La casele de cultură, 
căminele culturale și cluburile 
muncitorești continuă suita ma
nifestărilor cultural-artistice, 
simpozioane, expuneri, con
cursuri gen „Cine știe, cîștigă", 
prezentări de filme documentar- 
artistice dedicate aniversării a 
2 050 de ani de la constituirea 
primului stat dac centralizat și 
independent. ® La Teatrul 
popular „Matei Millo" din Su
ceava a avut loc premiera piesei 
„Gaițele" de Al. Kirițescu, în

regia lui Ion Traian Bordușan. 
Același colectiv pregătește acum 
„Fii cuminte, Cristofor" de Au
rel Baranga. (Gheorghe Paras- 
can).

IAȘI © „Prelectiunile Juni
mii", manifestare culturală cu 
tradiție, se desfășoară la Mu
zeul de literatură al Mol
dovei. de la casa „V. Pogor" din 
Iași. în cadrul primei intilniri 
cu publicul, a conferențiat istori
cul ieșean Alexandru Zub despre 
„A. D. Xenopol în orizontul cul
turii europene". (Manole Cor- 
caci).
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CELUI DE-AL III-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI SOCIALIST DIN COSTA RICA

SAN JOSfi
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu dorim să adresăm participantilor la cel de-al 
III-lea Congres al Partidului Socialist din Costa Rica, conducerii și tuturor 
membrilor partidului un cald salut tovărășesc, împreună cu mesajul nostru 
de prietenie și solidaritate militantă.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite cordiale urări de succes în 
activitatea dinamică pe care o desfășurat!, împreună cu celelalte forte 
progresiste și patriotice naționale, pentru promovarea intereselor vitale ale 
poporului prieten costuri can, pentru triumful idealurilor sale de libertate, 
democrație, dreptate socială, bunăstare și progres.

Exprimînd satisfacția noastră deplină fată de evoluția ascendentă a rela
țiilor de colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist din Costa Rica — caracterizate prin încredere, înțelegere, 
stimă și respect reciproc — avem convingerea profundă că ele vor contribui 
activ la întărirea prieteniei și conlucrării reciproc avantajoase, pe multiple 
planuri, dintre cele două țări și popoare, la promovarea cauzei unității 
tuturor forțelor antiimperialiste de pretutindeni,, a păcii, destinderii și înțe
legerii Internationale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20. în țară : Vremea va fi în ge
neral caldă. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi locale în sud-vestul ță
rii șl izolate în rest, îndeosebi în a 
doua parte a intervalului. Vîntul va

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 16 APRILIE 1989

Extragerea I : 45 39 11 38 42 37
Extragerea a II-a : 34 43 14 19 9 7
Fop- total de cîștlguri : 969 464 lei, din care 15 744 lei report la categoria I.

FOTBAL

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

Ieri, în „Cupa României"
Steaua, Universitatea 
Craiova, Politehnica 

Timișoara și Rapid București 
s-au calificat 

pentru semifinale
Meciurile din sferturile de finală 

ale „Cupei României" la fotbal, dis
putate ieri pe terenuri neutre, s-au 
încheiat fără surprize, dar scorurile 
au fost strînse. iar în partida de la 
Craiova dintre Rapid și Jiul califi
carea a fost decisă numai după exe
cutarea loviturilor de la 11 m. Iată 
rezultatele:

Rm. Vîlcea: Universitatea Craio
va — Sportul studențesc 1—0 (0—0). 
Derbiul „sferturilor", disputat între 
cele mai în formă echipe ale sezo
nului de primăvară, a confirmat aș
teptările, oferind spectatorilor un joc 
atractiv, cu unele reușite tehnioe, joc 
încheiat cu victoria studenților cra- 
ioveni. Unicul gol al partidei a fost 
marcat de Cămătaru. în minutul 64, 
la o pasă foarte bună primită de la 
Crișan.

Sibiu: Politehnica Timișoara — 
Gloria Bistrița 2—1 (1—1). Echipa 
timișoreană a obținut o calificare di
ficilă, în fața unei divizionare B care 
a dat o replică ambițioasă, apărin- 
du-și șansele pînă la fluierul final. 
Scorul a fost deschis în minutul 5 de 
Anghel. dar după numai patru minu
te Gloria Bistrița a egalat prin 
punctul realizat de Moga. Califica
rea in semifinale a formației timi
șorene a fost decisă în urma unei 
lovituri de la 11 m, transformată de 
Dembrovschi (min. 63).

Medgidia: Steaua — F.C.M. Galați 
1—0 (1—0). Peste 25 000 de specta
tori au fost prezenți în tribunele 
frumosului stadion din Medgidia 
pentru a urmări o partidă în care 
Steaua, deși a înscris un singur gol. 
a fost superioară în toate comparti
mentele de joc. A înscris Marcel Ră- 
ducanu — in minutul 25.

Craiova: Rapid — Jiul 7—6 (la 
terminarea timpului regulamentar și 
după prelungiri 0—0).

Pentru semifinalele „Cupei Româ
niei’ nrogramate miercuri. 28 mai, 
s- j ..alificat echipele Steaua Bucu
rești. Universitatea Craiova. Politeh
nica Timișoara și Rapid București.

Campionatele 
internaționale 
de gimnastică

Astăzi, în Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală încep Întrece
rile celei de-a 23-a ediții a campio
natelor internaționale de gimnastică 
ale tării noastre la care participă 
sportivi și sportive din 18 țări: 
Anglia, Bulgaria, Canada, Cehoslova
cia, R. P. Chineză, Cuba. Elveția, 
Franța, R. D. Germană. R. F. Germa
nia, Mexic, Norvegia, Polonia. Spa
nia, S.U.A., Ungaria, U.R.S.S. și 
România.

Conform programului anuntat, as
tăzi de la ora 17 au loc exercițiile 
impuse pentru J.O. (feminin și mas
culin). Vineri, de la ora 17.30, se des
fășoară exercițiile libere la masculin, 
iar sîmbătă de la aceeași oră exer
cițiile libere la feminin. întrecerile 
se vor încheia duminică dimineața, 
cînd de la ora 10 sînt programate 
finalele pe aparate (masculin și fe
minin). 

sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
zero și 10 grade iar cele maxime între 
13 și 23 de grade, izolat mai ridicate în 
sudul țării. în București : Vremea va 
fi caldă, cu cerul schimbător, favora
bil ploii spre sfîrșitul intervalului. 
Vîntul va sufla în general slab. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 4 și 7 grade, iar cele maxime între 
21 și 24 de grade. (Corneliu Pop, me
teorolog de serviciu).

Dincolo de cifrele raportate și de haina festivă
Marea competiție națională „Da- 

ciada" a intrat de pe acum în tra
diția mișcării noastre sportive, în 
viața tineretului, a asociațiilor și clu
burilor de la orașe și sate, a orga
nizațiilor și organelor sportive ca una 
din marile acțiuni de larg interes. 
De-a lungul celor aproape patru ani 
de existentă ai „Daciadei" — orga
nizată din inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — practic în 
fiecare loc din țară au apărut idei 
noi și acțiuni noi. menite să con
ducă la realizarea celor două obiecti
ve esențiale stabilite de partid pen
tru această permanentă acțiune de 
masă : pe de o parte, cuprinderea 
întregului tineret și a celor mai largi 
categorii de cetățeni în practicarea 
exercitiilor fizice, a sportului și tu
rismului ; pe de altă parte, desco
perirea și pregătirea cît mai mul
tor talente noi. în scopul lansării lor 
în eșaloanele de performantă ale 
sportului românesc.

Succesele incontestabile înregistra
te în organizarea „Daciadei" sînt 
insă, prea adesea și în prea multe 
locuri, umbrite și minate de o ten
tă de festivism și de un formalism 
care contravin flagrant scopurilor 
atît de nobile cu care a fost în
vestită această generoasă si îndră
gită acțiune de largă respirație. Con
statarea. dealtfel la îndemina orică
ruia dintre noi. ne-a fost întărită nu 
de mult, cind am asistat la una din 
situațiile de acest fel (una din 
multe !).

...Fusese o zi minunată, prima du
minică de pînă acum inundată de 
soare în această primăvară întîrzia- 
tă. Vremea bună adusese pe 
aleile Parcului tineretului din Ca
pitală mulțime de copii echipați pen
tru cros. Au fost. în general. între
ceri vioaie, antrenante, chiar plăcu
te. Dar au suferit și ele de forma
lism : unii copii au fost chemați de 
la ora 8 dimineața, pentru ca pro
fesorii lor să vină la 9, ba cîtiva din
tre aceștia n-au mai venit deloc ; 
unii copii participaseră și la faze
le de calificare anterioare, alții însă 
nu. veniseră atunci prima dată și 
concuraseră ; vreo cîtiva au fost lă- 
sați să alerge îmbrăcat! în treninguri 
și pulovere (cum plecaseră de-aca- 
să) ; Ia sosire era o îmbulzeală în- 
cît apuca, tichet de sosire (care in
dica locul) nu atît cine fusese mai 
iute de picior, ci acela care era mai 
iute de mînă ș.a.m d. Copii, cum 
spuneam, sumedenie : am numărat 
peste o sută la categoria 8—10 ani, 
peste o sută cincizeci la categoria 
11—12 ani și două sute și ceva 
la categoria celor mari, de 13—14

• Pe arena din Parcul copilului 
din. Capitală s-p disputat ieri meciul 
internațional de rubgi dintre selec
ționatele de tineret ale României și 
Poloniei. Victoria a revenit tinerilor 
rugbiști români cu scorul de 41—3 
(13-3).

în deschidere, echipa de juniori a 
clubului bucureștean „Grivlța rOșie" a 
întrecut cu scorul de 26—10 (4—6) se
lecționata de juniori a orașului Huli 
(Anglia).
• în bazinul acoperit din Cluj- 

Napoca s-a desfășurat aseară întîl- 
nirea internațională amicală de polo 
pe apă dintre selecționatele României 
șl U.R.S.S. Partida, viu disputată și 
de un bun nivel tehnic, s-a încheiat 
cu scorul de 9—7 (2—3, 3—1, 2—2,
2—1) în favoarea sportivilor români.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Biroului Politic, al Comitetului Central al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, al guvernului și poporului Somaliei, vă adresez 
călduroase felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de 
președinte al Republicii Socialiste România.

Sintem convinși că realegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii 
Socialiste România va conduce la întărirea și mai mult a poziției României 
socialiste în viața internațională.

Ne exprimăm dorința de a dezvolta bunele relații existente intre 
partidele, guvernele și popoarele noastre.

Vă urez dumneavoastră multă sănătate, iar poporului prieten român, 
sub conducerea dumneavoastră dinamică, progres și prosperitate.

General-maior MOHAMED SIAD BARRE
Secretar general

al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 
Președintele Republicii Democratice Somalia

Cu prilejul celei de-a XXXV-a aniversări

a eliberării Ungariei

ADUNARE
Cu prilejul celei de-a XXXV-a 

aniversări a eliberării Ungariei de 
sub dominația fascistă, la clubul în
treprinderii de confecții din Focșani 
a avut loc. miercuri, o adunare festi
vă. Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
oameni ai muncii din întreprindere și 
din alte unități ale orașului.

Despre semnificația evenimentului 
sărbătorit au vorbit primarul orașu
lui. Alexandrina Mocanu. prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Focșani 
al P.C.R., și Rajnai Sandor, amba
sadorul R.P. Ungare la București. S-a 
relevat importanta acestui moment 
din istoria poporului ungar, succesele 
dobîndite în toate domeniile vieții 
economice, sociale și politice de oa— 

ani ; la al patrulea start, deschis tu
turor vîrstelor între 8 și 14 ani. n-am 
mai numărat fiindcă aci s-au reu
nit toți cei pe care-i numărasem 
înainte pe categorii. Dar a doua zi 
într-un ziar de Capitală se scria că 
acele finale pe municipiul București 
ale „Crosului pionierilor", la care fu
sesem de față, aduseseră la start, 
potrivit datelor furnizate de organiza
tori. „peste 1 500 de competitori". 
Așadar, nu aproape 500 (citi numă
rasem bine), ci de trei ori mai multi, 
peste 1 500. N-am înțeles de ce a 
fost nevoie de o asemenea rotunji
re de cifră (fiindcă și cei 500 reali 
fuseseră în număr îndeajuns pentru 
d fază finală, unde se presupunea 
că veniseră numai cei calificați pri-

Formalismul - o prezență 
nedorită la startul unei mari 

competiții sportive
mii în fazele anterioare, pe sectoa
re), după cum n-am să înțeleg nici
odată pe cine „răcorește" ploaia de 
cifre care în general inundă rapoar
tele după fiecare competiție de masă.

Este un fapt — regretabil, dar 
real — că multi dintre factorii spor
tivi, din orice localitate sau județ 
ar ti și de orice nivel ar fi, au de
prins reaua obișnuință de a raporta 
organelor ierarhice, de a informa pre
sa scrisă și vorbită mai ales în ci
fre, cît mai multe cifre cu cît mai 
multe zerouri, despre numărul așa- 
zișilor participant! la competițiile de 
masă pe care le inițiază si le or
ganizează. Dacă ar fi să ne luăm 
după aceste rapoarte care gîlgîie de 
cifre, ar însemna să credem nu nu
mai că toți copiii noștri ci în
tregul nostru tineret participă la „Da- 
ciadă". dai- că și noi înșine am 
concurat, chiar fără să știm și fără 
să fi avut de gînd.

Fenomenul — fiindcă exemplele 
numeroase s-au constituit deja in 
fenomen — este însoțit și de alte 
manifestări de formalism, la fel de 
dăunătoare, deoarece încearcă și reu
șesc. împreună, să îmbrace în au- 
tomulțumire o acțiune de importan
tă națională, dar care nu se desfă
șoară în întregime in spiritul și in
tenția în care a fost concepută. De 
multe ori haina festivă înseamnă to
tul. Se aduc la arenă copii si tineri 
în costume de sport, se fac ceva de
monstrații (nu întreceri sportive au
tentice — demonstrații), se bate din 
palme și cu asta gata, sezonul de

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Astăzi, tot la Cluj-Napoca, are loc 
meciul revanșă.
• Selecționata de polo pe apă a 

României va evolua între 23 și 27 
aprilie la Turneul internațional 
„Cupa Tungsram", care va avea loc 
la Budapesta. La acest turneu vor 
mai participa echipele Italiei, Iugo
slaviei, R. F. Germania, S.U.A. și 
Ungariei.
• în primul tur al turneului in

ternational feminin de tenis de la 
Amelia Island (Florida) jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a învins-o 
cu 6—2. 6—2 pe cehoslovaca Renata 
Tomanova.
• Conducerea clubului de fotbal 

F.C. Barcelona a anunțat că actualul 
antrenor Helenio Herrera va fi nu

FESTIVĂ
menii muncii din țara vecină. In cei 
35 de ani care au trecut de la eli
berare.

Evidențiindu-se lupta poporului un
gar, sub conducerea P.M.S.U., pentru 
eliberarea de sub jugul fascist, a fost 
subliniată contribuția armatei româ
ne, alături de armata sovietică, la 
eliberarea întregului teritoriu al Un
gariei.

Au fost evidențiate bunele relații 
statornicite intre România și Un
garia. intilnirile și convorbirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Jănos Kădăr, care au un rol esențial 
pentru dezvoltarea, pe multiple pla
nuri. a colaborării româno-ungare, în 
interesul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

primăvară (sau de iarnă) al ..Dacia
dei" a fost deschis în mod festiv (se 
va raporta cu lux de amănunte des
pre reușita deschiderii festive), iar 
oamenii așteaptă în continuare me
ciul de fotbal, că pentru el au ve
nit.

Un asemenea mod de organizare 
formalist și festivist, o asemenea 
goană după cifre de participări cît 
mai umflate sînt atît de dăunătoare 
Incit este de mirare cum organele 
sportive — din localități, din jude
țe, de la C.N.E.F.S. — îl trec cu ve
derea, și chiar îl acceptă (prin a- 
ceasta încurajîndu-l), în loc să-l 
combată și să-1 elimine din practi
ca si din gîndirea organizatorilor de 
acțiuni sportive. Pentru că. pe bună 
dreptate.se ridică întrebarea: cui fo
losesc acestea toate, la ce folosesc 
festivismul, formalismul și rapoarte
le cu cifre fictive 7 Duc ele la în
tărirea sănătății tineretului și a ce
lorlalți cetățeni, asigură ele îm
prospătarea sportului de performan
tă cu mereu alte și alte valori 7 
Nicidecum 1 Persistența fenomenelor 
pe care le incriminăm aici ne de
termină și ne îndreptățește, prin ur
mare. să punem sub semnul îndoie
lii exactitatea comunicatelor care vor 
să ne convingă, spre exemplu, că „în 
anul 1979—1980 la acțiunile sportive 
de masă din cadrul „Daciadei albe" 
au luat parte peste 400 000 de pre
școlari, 4 400 000 școlari, 110 000 stu
dent!, 2 700 000 oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții, 1 000 000 din 
mediul rural și 200 000 din coopera
ția meșteșugărească, reprezentînd o 
creștere cu peste 800 000 participant! 
față de ediția trecută". Și chiar dacă 
ar fi riguros exacte aceste cifre, ce 
exprimă de fapt ele 7

Iată de ce. mai mult decît orica
re cifră de participant! sau relatare 
festivă, important este în ce măsu
ră oamenii capătă deprinderea de 
a face zilnic sport, întru sănă
tatea lor și a generațiilor vii
toare. și în ce măsură ne alegem cu 
valori propulsate din rindul maselor. 
Orice inițiativă^ și realizare în a- 
ceste direcții merită într-adevăr să 
fie popularizate si încurajate — chiar 
dacă se exprimă în cifre, dar cifre
le să fie reale ; cifrele cît de mici, 
dacă sînt reale bucură mai mult și 
înseamnă mai mult decît suratele lor 
cu multe, multe zerouri, adăugate 
„dintr-un condei".

In acest spirit, cerut și promovat 
de partid, trebuie să acționeze or
ganele sportive locale și trebuie să 
fie îndrumate și controlate acestea 
de către organele de conducere ale 
mișcării sportive.

Gheorghe MITROI

mit peste citeva zile consilierul teh
nic principal al clubului catalan. Pe 
postul de antrenor urmează să fie 
angajat iugoslavul Milian Milianici 
sau englezul Bob Robson, care în 
prezent se ocupă de echipa Ipswich 
Town.

• Pe poligonul Școlii de șoferi 
amatori din Capitală (ștrandul între
prinderii de mecanică fină, tramvai 
28) va avea loc sîmbătă. de la ora 13, 
prima etapă a campionatului auto
mobilistic de îndemînare, în organi
zarea comisiei de specialitate a Fi
lialei A.C.R. București. întrecerile se 
desfășoară sub egida „Daciadei" și au 
caracter de masă, fiind deschise tu
turor automobiliștilor amatori. în
scrieri zilnic la filiala A.C.R. (Calea 
Victoriei 18—20) șl în ziua concur
sului — la locul de start.

Cronica zilei
în Capitală a avut loc. miercuri, 

o manifestare culturală organizată 
de Institutul pentru relațiile culturaîe 
cu străinătatea și Asociația de prie
tenie româno-siriană, cu prilejul Zilei 
naționale a Republicii Arabe Siriene. 
Manifestarea a fost deschisă de 
Florian Balaure, prorector al Acade
miei „Ștefan Gheorghiu", vicepreșe
dinte al Asociației de prietenie ro
mâno-siriană.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
Ligii române de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, un numeros 
public.

Au fost de față Walid Al Moualem, 
ambasadorul R.A. Siriene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La Palatul culturii din Iași s-a 

deschis expoziția documentară „Flo
rența — note de istorie și urbanis
tică", organizată de municipalitatea 
orașului Florența, împreună cu Aso
ciația italiană pentru relațiile cultu
rale și științifice cu România.

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai organelor locale de stat, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public, precum și Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

★
La Universitatea din Craiova a 

avut’ loc, miercuri, semnarea unor 
documente privind acțiunile ce se 
vor realiza în anul 1980 pentru apli
carea înțelegerii de colaborare între 
universitatea din localitate și univer
sitatea „Kiril și Metodiu" din Skoplje 
— R.S.F. Iugoslavia.

*
Miercuri seara. Casa universitari

lor din Capitală a găzduit o manifes
tare consacrată aniversării a 80 de 
ani de la nașterea cunoscutului fizi
cian francez Frederic Joliot-Curie, 
laureat al Premiului Nobel, președin
te fondator al Consiliului Mondial al 
Păcii. .

Manifestarea, organizată — în ca
drul aniversărilor culturale mondia
le recomandate de Consiliul Mondial 
al Păcii pentru anul 1980 — sub 
auspiciile Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii, Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste și Uni
versității cultural-științifice Bucu
rești, a fost prezidată de acad. Radu 
Voinea. rectorul Institutului politeh
nic din București.

Au participat academicieni, cadre 
didactice universitare, cercetători ști
ințifici, studenti. un numeros public.

Cu acest prilej, prof. dr. docent 
Alexandru .T. Balaban a prezentat 
o expunere referitoare la viata și cer
cetările marelui fizician Frădâric 
Joliot-Curie.

★
Un tînăr colectiv artistic din Mttn- 

chen, ..Theater in der Kreide", a pre
zentat, miercuri seara, în Capitală 
un spectacol cu piesa „Opera de trei 
parale", realizată de Bertolt Brecht 
după „The Beggars Opera" de John 
Gray.

La spectacol au participat repre
zentanți ai Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, Ministerului Afa
cerilor Externe, un numeros public, 
precum și membri ai Ambasadei 
R.F. Germania la București.

Orchestra formației de instrumente 
de suflat din Detmold a prezentat, 
miercuri seara, în cadrul „Zilelor 
culturii Republicii Federale Germa-1 
nia“, un concert la Sala mică a Pala
tului Republicii.

★
Miercuri, în sala „Victoria" din Iași 

a fost deschis cel de-al 6-lea Salon 
de artă fotografică — manifestare 
cultural-artistică înscrisă în Festiva
lul național „Cîntarea României".

(Agerpres)

In locuri pitorești — 
gazde ospitaliere

Dacă doriți să vă petreceți va
canta pe frumoasele meleaguri ale 
județului Neamț rețineți numele 
cîtorva unități turistice ale coope
rației de consum, unde găsiți con
diții optime de găzduire în orice 
anotimp. La poalele Cetății Neam
țului. la Tg. Neamț, vă așteaptă 
Hanul „Casa arcașului", o unita
te turistică reprezentativă a coo
perației de consum, care dispu
ne de camere elegante, cu în
călzire centrală, de un restau
rant și un bar de zi. Tot în județul 
Neamț, în apropierea mînăstirii A- 
gapia se află Hanul Agapia, care 
oferă condiții bune de cazare și 
gustoase preparate culinare cu spe
cific local. Hanul Ancuței este, 
de asemenea, o atrăgătoare unitate 
turistică situată pe drumul national 
Bacău — Suceava, la marginea lo
calității Tupilați. ridicată pe locul 
și în același stil cu vestitul han de 
odinioară, amintit în proza sa- 
doveniană. Unitatea are 72 locuri 
de cazare In camerele hanului și în 
căsuțe tip camping și un restaurant 
unde se servesc traditionale mîncă- 
ruri moldovenești.

Ospitaliere unităti sînt și Popasul 
turistic „Poiana teiului" situat pe 
malul lacului Bicaz, drumul națio
nal Tg. Neamț — Poiana Teiului — 
Borsec și Popasul turistic „Bra
niște" amplasat pe aceeași rută, 
la marginea localității Vînători — 
Neamț.

în stațiunea balneară Băltățeștl, 
cooperația de consum a construit o 
modernă unitate de alimentație pu
blică (restaurant, braserie si cofe
tărie) de categoria I.

Agenția de turism a cooperației 
de consum cu sediul în holul casei 
de bilete a Sălii Palatului din str. 
13 Decembrie nr. 26, telefon 14 52 09 
face rețineri de locuri, din timp, 
la unitățile cooperației de consum 
din toată tara.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ARABE SIRIENE
Excelenței Sale Domnului HAFEZ AL-ASSAD

Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 
Președintele Republicii Arabe Siriene

DAMASC
Cu prilejul celei de-a XXXIV-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 

Arabe Siriene, doresc să vă adresez. în numele poporului român și al meu 
personal, cele mai calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire 
personală, de progres, pace și prosperitate poporului sirian prieten. Poporul 
român urmărește cu viu interes și se bucură sincer de succesele obținute 
de poporul sirian prieten, sub conducerea Partidului Baas Arab Socialist, 
în dezvoltarea economico-socială liberă și independentă a patriei sale.

Sînt deosebit de bucuros să constat că raporturile româno-siriene de 
strînsă și rodnică colaborare urmează un curs mereu ascendent, conlucrarea 
dintre țările și popoarele noastre materializîndu-se in rezultate deosebite 
atit pe plan bilateral, cît și în viața internațională.

îmi amintesc cu deosebită plăcere de vizita efectuată în 1979 în fru
moasa dumneavoastră țară, de discuțiile și înțelegerile la care am ajuns 
împreună și care dau o amploare tot mai mare relațiilor de colaborare 
româno-siriene în toate domeniile de activitate și vă asigur că, in ceea ce 
ne privește, vom face totul pentru transpunerea în viață a celor convenite.

Sînt pe deplin convins că raporturile dintre partidele, țările și popoarele 
noastre se vor amplifica și diversifica și în viitor, în spiritul hotăririlor 
noastre comune, în interesul și spre binele popoarelor român și sirian, al 
cauzei păcii, dezvoltării independente, destinderii, progresului și înțelegerii 
în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Construit acum cîtiva ani în zona 
unde apele fluviului Eufrat au fost 
zăgăzuite pentru a fertiliza întinde
rile aride ale deșertului, orașul Al 
Saura („Revoluția") constituie un 
simbol al transformărilor înnoitoare 
înregistrate în Siria în cursul peri
oadei care a urmat proclamării in
dependentei acestei țări (17 aprilie 
1946). Odinioară, un mic sat fără 
importantă, el numără azi peste 
70 000 de locuitori, în marea lor ma
joritate muncitori veniti pe șantie
rul barajului — obiectiv de frunte 
al economiei siriene. Apele lacului 
Assad, format după terminarea ba
rajului în martie 1978, vor permite 
irigarea a 640 000 hectare de teren, 
iar centrala hidroelectrică din 
aceeași regiune va atinge 1 100 MW, 
contribuind din plin la electrifica
rea satelor siriene.

Transformări profunde au loc nu 
numai în valea fluviului Eufrat, 
acolo unde se dă bătălia pentru ex
tinderea suprafețelor agricole, ci și 
în celelalte regiuni ale Siriei. Pre
tutindeni pot fi văzute șantiere ale 
unor noi obiective industriale, clă
diri administrative, așezăminte de 
cultură care oferă imaginea unei 
țări în plină dezvoltare. Această 
operă vastă de transformare și mo
dernizare a țării a luat o deosebită 
amploare mai ales începînd din no
iembrie 1970, cînd la conducerea 
Siriei a venit președintele Hafez 
Al-Assad. în decurs de numai un 
deceniu, pe harta țării au apărut 
zeci de mari obiective industriale, 
au fost date în exploatare impor
tante resurse de petrol și fosfați, a 
luat un puternic avînt dezvoltarea 
agriculturii. Au intrat, de aseme
nea, în funcțiune, o serie de impor
tante întreprinderi, ceea ce a dus 
la consolidarea unor ramuri indus
triale, cum sînt cele textilă, chimi
că, petrolieră, alimentară.

Poporul român urmărește cu viu

,^FRANKFURTER RUNDSCHAU" :

Știința promite hrană 
tuturor locuitorilor Terrei

• Dezvoltarea agriculturii pe baza științei, marea speranță pen
tru milioanele de înfometați • Există 350 000 specii de plante, dar 
numai trei specii acoperă jumătate din necesarul de hrană al 
omenirii ® Ingineria genetică poate asigura cultivarea suplimen

tară a milioane de hectare
Din cele 1,82 miliarde oameni care 

locuiesc in prezent în Africa. Asia și 
America Latină, 1,21 miliarde trăiesc
— potrivit unui studiu al O.I.M. — 
în sărăcie absolută. Pentru aceștia, 
dezvoltarea rapidă a agriculturii este 
singura soluție și speranță pentru, a 
evada din cercul vicios al foametei, 
sărăciei, șomajului. Dacă actualele 
tendințe vor continua, deficitul de a- 
limente se va ridica, în anul 1990. la 
185 milioane tone. Cererea de pro
duse agricole va crește, anual, 
pînă la sfîrșitul mileniului. în medie, 
cu 3,5—4 la sută. Doar pentru a men
ține actuala situație în planul asigu
rării hranei, producția agricolă ar 
trebui să înregistreze, în următorii 
25 de ani. o creștere de 50 la sută.

65 de reputați experți din 17 țări 
s-au întîlnit la Bonn pentru a dez
bate problemele majore ale asigură
rii cu hrană a tuturor locuitorilor 
Terrei. Ei au fost unanimi în apre
cierea că știința agricolă este capabi
lă să ofere soluții judicioase pentru 
acoperirea pe termen lung a nece
sarului de hrană al omenirii.

Gratie realizării, în ultimii 15 ani, 
a unor soiuri de orez și grîu de înal
tă productivitate și metodelor moder
ne de cultivare a pămîntului, pro
ducția agricolă a putut realiza un salt 
spectaculos. O mai bună utilizare a 
resurselor de sol, energetice, de apă 
și biogenetice permite însă obținerea 
de producții șl mai importante. Desi
gur, în acest scop este necesară alo
carea unor sume mai mari pentru 
cercetare in țările în curs de dezvol
tare. în prezent, doar 3 la sută din 
fondurile totale afectate pentru știin
ță și cercetare revin acestui domeniu
— iar din acestea doar o zecime în 
„lumea a treia".

După opinia specialiștilor. în anii 
'80 și '90 progrese însemnate pot fi 
obținute mai cu seamă prin amelio
rarea raselor și soiurilor. Printr-o 
susținută cercetare genetică și selecție 
a unor specii de plante cu rezistență 

interes și simpatie realizările po
porului sirian pe calea făuririi unei 
vieți noi. între Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Si
riană s-au statornicit si se dezvoltă 
relații tradiționale de prietenie, în
temeiate pe stimă și respect reci
proc. O expresie elocventă a dorin
ței comune de a conlucra tot mal 
strîns o constituie faptul că o serie 
de obiective de prim rang ale eco
nomiei siriene, cum sînt rafinăria 
de la Banias. cea mai mare din 
Orientul Mijlociu, uzina de triplu- 
superfosfati de la Horns, instalația 
de uscare a fosfatilor de la Khnei- 
fiss, fabrica de ciment de la Sheik- 
Said. sistemul de irigații de la 
Rakka și altele, au fost sau sînt rea
lizate în cooperare cu țara noastră. 
Se extinde, de asemenea, conlucra
rea în diverse alte domenii de acti
vitate. Cea de-a IV-a sesiune a Co
misiei mixte guvernamentale ro
mâno-siriene de cooperare econo
mică și tehnică, desfășurată zilele 
trecute la București, a stabilit noi 
măsuri pentru dezvoltarea în conti
nuare a colaborării în domeniile in
dustrial, agricol și tehnico-știintific, 
precum și pentru sporirea și diver
sificarea schimburilor comerciale.

Un rol hotărîtor în dezvoltarea 
conlucrării româno-siriene au avut, 
așa cum se știe, întîlnirile de la 
București și Damasc dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad. acordurile și înțelegerile 
convenite cu aceste prilejuri des- 
chizînd un vast cîmp de acțiune 
conlucrării bilaterale pe cele mal 
diverse planuri. Rezultatele fructu
oase obținute pe linia traducerii în 
viată a celor stabilite la cel mai 
inalt nivel sînt salutate cu satisfac
ție de ambele popoare, ele cores- 
punzînd pe depîin intereselor reci
proce. ale cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

N. L.

deosebită la secetă, frig, concentrație 
ridicată de sare și toxicitate a solu
lui, precum și la poluare vor putea 
fi cultivate suplimentar, în anul 2000, 
milioane de hectare. Ingineria gene
tică va juca, în acest cadru, un roi 
din cele mai importante in viitor.

Mari posibilități rezidă și în ex
ploatarea .sistematică a mai multor 
soiuri de plante. Din cele 350 000 de 
specii de plante Identificate de bota- 
niști pe planeta noastră, 3 000 sînt 
utilizate de om în alimentație — Insă, 
dintre acestea, doar 300 sînt mai răs- 
pîndite și cultivate în proporție mai 
mare. Mai mult, de fapt trei specii 
— griul, orezul și porumbul — aco
peră jumătate din necesarul de hrană 
al omenirii.

Și alte căi de acțiune sînt încă insu
ficient cercetate. După cum s-a subli
niat în cadrul intîlnirii de la Bonn, 
energia solară ar putea fi antrenată 
în măsură mult mai mare la pro
ducerea de substanțe organice.

în pofida eficacității mijloacelor 
chimice de combatere a dăunătorilor, 
în prezent circa 35 la sută din re
colta mondială este distrusă de a- 
cești parazițl. în scopul salvării re
coltelor, cît și al înlăturării unor 
neajunsuri legate de utilizarea sub
stanțelor chimice, oamenii de știință 
preconizează aplicarea In viitor a unor 
sisteme integrate de combatere a dău
nătorilor. Ele se bazează pe rezisten
ța naturală a plantelor, pe dușmanii 
naturali ai dăunătorilor, pe utilizarea 
hormonilor pentru influențarea dez
voltării și reproducției acestora, cît și 
pe aplicarea unei anumite strategii 
agrare vizînd diminuarea la mini
mum a pierderilor.

Toți participanții la Intîlnirea de 
la Bonn au fost de părere că datorită 
metodelor agricole moderne, unor 
largi acțiuni de cercetare, cît si prin
tr-o utilizare mai responsabilă a mij
loacelor de producție estOde dome
niul posibilului ca în anul 2000 nici 
un om să nu mai moară de foame.

• DICȚIONARUL CE
LUI DE-AL DOILEA RĂZ
BOI MONDIAL Cunoscuta 
editură franceză „Larousse" a 
publicat primul tom (960 pagini) 
dintr-o masivă lucrare în două 
volume, sub formă de dicționar, 
consacrată celui de-al doilea 
război mondial. Abordînd marea 
conflagrație sub cele mai di
verse aspecte — militare, diplo
matice. economice — fără a ne
glija. totodată, influentele și 
ecourile pe planul literaturii, 
artelor plastice, cinematogra
fiei ș.a. — lucrarea, alcătuită 
din articole în ordine alfabetică 
și din note biografice asupra 
personalităților celor mai remar
cabile ale epocii, se constituie 
intr-un valoros instrument de 
referință. Abundent ilustrat, in

clusiv cu documente inedite, 
dicționarul este menit, totodată, 
să reprezinte pentru opinia pu
blică un îndemn de a face to
tul pentru a nu se mai permite 
niciodată izbucnirea unei noi 
conflagrații pustiitoare.

• DETECTAREA MI
NERALELOR GRAȚIE LU
MINII REFLECTATE DE 
FRUNZELE ARBORILOR. 
Un sistem de detectare a resur
selor minerale din păduri, prin 
măsurarea luminii reflectate de 
frunzele arborilor, a fost pus la 
punct în Statele Unite. în ca
drul unei cercetări întreprinse 
împreună de Universitatea Co
lumbia din New York și Funda
ția națională de științe din Wa

shington s-a constatat că mine
ralele provoacă modificări, foar
te ușoare dar detectabile. în 
compoziția frunzelor arborilor. 
Spectrul luminos reflectat de 
către frunze poate fi măsurat 
dintr-un avion cu ajutorul unor 
instrumente ultrasensibile. In
fluența mineralelor asupra creș
terii plantelor este cunoscută de 
secole, dar pînă acum niciodată 
acest fapt nu a fost folosit în 
prospectări. Noua metodă a fost 
folosită cu succes în Montana.

• PLAN DE SALVARE 
A LACULUI LEMAN. 
Frumosul lac Leman — „această 
mică mare interioară" — suferă 
de mai multă vreme un con
stant proces de degradare. în 
1975 pescarii au prins nu mai 
puțin de un milion de kg de

pește în apele Lemanului ; pa
tru ani mai tîrziu nu au putut 
fi scoase mai mult de 45 000 de 
kg. Numeroase specii de pește 
sînt pe cale de dispariție, apele 
lacului fiind din ce în ce mai 
poluate de mercur, fosfat și alte 
substanțe chimice deversate de 
industriile instalate pe malurile 
sale ; se constată de asemenea 
o creștere rapidă a algelor și 
ierburilor parazite, care absorb 
oxigenul din apă și asfixiază 
orice formă de viată pînă Ia 
200 m adîncime. Toate aceste 
aspecte au fost discutate, recent, 
la Thonon-les-Bains. în cadrul 
unei reuniuni, adoptîndu-se un 
plan pe cinci ani pentru salva
rea Lemanului.

• MARE INVIZIBILĂ. 
Oamenii de știință sovietici au 
descoperit că Marea Arai, din 
Asia Centrală, prezintă de fapt 
două „etaje". Sub fundul mării. 
Ia adînciml de 300—500 metri, 
există sedimente calcaroase sa
turate cu apă sărată și 
slab mineralizată. Grosimea a- 
cestei „dubluri" a stratului de 
apă de la suprafață este de circa 
500 metri, iar marea propriu-zisă 
și cea subterană comunică 
între ele. Cercetătorii au izbutit 
să stabilească existenta cîtorva 
zone în care apa din adîncuri 
pătrunde în cantităti apreciabile 
în masa apei de la suprafață.

Specialiștii au ajuns la con
cluzia că „marea" subterană 
își datorează existenta resurse
lor abundente de apă din lanțul 
montan Tian Șan.

• CEL MAI SCUMP 
TIMBRU DIN LUME s a 
dovedit a fi acela emis In 1856 
în Guyana (pe atunci colonie 
britanică). Deși are înscris pe el 
valoarea de un cent (a suta par
te dintr-un dolar), timbrul res
pectiv a fost vindut în cadrul 
unei licitații cu 850 000 dolari 
(la aceasta, achizitorul a mai 
trebuit să achite, în plus, și 10 
la sută taxă de licitație, ceea ce 
înseamnă că a plătit 935 000 do
lari). Istoria acestui timbru este 
următoarea : în 1856, în colonia 
britanică Guyana poșta locală 
rămăsese fără timbre, deoarece

transportul care urma să soseas
că de la Londra întîrziase. Di
rectorul poștei a comandat a- 
tunci unui pictor local să dese
neze cîteva mărci poștale de cîte 
patru cenți și un cent, avînd 
pe ele o navă și un motto, 
latin. Din toate acestea s-a 
păstrat doar un exemplar.

• PRODUSE FAR
MACEUTICE PE BAZA 
PLANTELOR MEDICINA
LE. Realizarea de produse far
maceutice pe baza plantelor me
dicinale constituie un domeniu 
important al preocupării specia
liștilor de la întreprinderea chi- 
mico-farmaceutică din Sofia. 
Activitatea lor începe cu studie
rea florei din tară și se încheie

cu cercetarea substanțelor acti
ve din plante si semisinteza pro
duselor naturale. Printre medi
camentele realizate în ultimul 
timp se numără preparate pen
tru fortificarea vaselor capilare, 
pentru tratarea ulcerului si chiar 
pentru diminuarea greutății cor
porale.

• COLECTORI SO
LARI. Orașul Sumperg din Mo
ravia de Nord este prima loca
litate din Cehoslovacia în care 
energia solară este folosită în 
ramura construcțiilor. La două 
întreprinderi de construcții din 
localitate seturi de dispozitive 
pentru colectarea energiei solare 
încălzesc apa pentru dușuri șl 
spălătoare. în același timp, s-a 
realizat un nou tip de colector 
solar, care poate fl și portativ.

dreptate.se
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Activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu Consultâri

România se pronunță pentru amplificarea 
cooperării economice intereuropene

Vizita delegației C. C. al P. C. Italian in R. P. Chineză
Declarațiile făcute de Hua Guofeng și Enrico Berlinguer
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sursă de înalt prestigiu internațional 
al României

româno-norvegiene

Ample articole în presa pakistaneză consacrate 
țării noastre

ISLAMABAD 16 (Agerpres). — Presa pakistaneză a publicat. în ulti
mele zile, ample articole despre personalitatea de mare prestigiu interna
tional a tovarățului Nicolae Ceaușescu, reliefînd activitatea sa neobosită 
consacrată ridicării României pe noi culmi ale progresului ți civilizației, 
edificării unei lumi mai bune ți mai drepte.

Astfel, THE MUSLIM", cotidian 
de largă răspîndire. In amplul articol 
„Nicolae Ceaușescu — constructo
rul României moderne", Insotit de 
fotografia șefului statului nostru, 
subliniază: „Președintele României 
desfășoară o intensă și multilaterală 
activitate de partid, de stat. în do
meniile economic, cultural si ideolo
gic. întregul curs al politicii de dez
voltare rapidă și de modernizare a 
economiei naționale, de perfecționare 
permanentă a organizării și conduce
rii societății, de aprofundare șl con
solidare a democrației socialiste, pe 
linia atragerii active a maselor în 
dezbaterea tuturor problemelor vieții 
sociale și politice, este strîns legat de 
numele președintelui Nicolae 
Ceaușescu".

Referindu-se la activitatea la
borioasă a președintelui României pe 
plan extern, articolul evidențiază

faptul că „in domeniul relațiilor In
ternationale, președintele Nicolae 
Ceaușescu a dobîndit un larg presti
giu prin promovarea neobosită a 
principiilor suveranității si indepen
dentei naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului in afacerile interne și 
ajutorului reciproc", ca bază a rela
țiilor interstatale.

Ziarul „PAKISTAN TIMES" subli
niază, exemplificînd cu citate din 
cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, că, pe plan extern. Româ
nia acționează pentru „independentă 
și suveranitate, neamestec în afacerile 
interne, pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a fi stăpîn ne desti
nele sale". România acordă o deose
bită atenție mișcării de nealiniere, 
îndeosebi „rolului acesteia în pro
movarea destinderii, independentei si 
păcii".

Mesager al păcii
Un articol din ziarul grec „Allaghl"

ATENA 16 (Agerpres). — Sub titlul 
„Un conducător, o țară, un popor, 
Nicolae Ceaușescu restauratorul 
României", ziarul „ALLAGHI", care 
apare la Patras a dedicat o pagină 
specială personalității de deosebit 
prestigiu a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Amintind că, recent, s-au 
Împlinit 15 ani de cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales în 
fruntea Partidului Comunist Român, 
ziarul relevă activitatea sa prodi
gioasă pe plan internațional desfă
șurată în această perioadă, prețuirea 
deosebită șl stima de care se bucură 
în lume președintele României. 
„Numele șl personalitatea președin
telui Nicolae Ceaușescu se Identifică 
perfect ou numele României, pres-

★
PRAG A 18 (Agerpres). — La 18 

aprilie a avut loc deschiderea celei 
de-a 11-a ediții a Tîrgului internațio
nal de bunuri de consum de la Bmo. 
România prezintă produse ale indus
triilor ușoară, constructoare de ma
șini, materialelor de construcții și 
articole realizate de cooperația meș
teșugărească. Standul românesc a 
fost vizitat de delegația guvernamen
tală cehoslovacă, în frunte cu mi
nistrul oomertulul exterior. Andrej 
Barcak, care a făcut aprecieri pozi
tive privind exponatele românești, cit 
și posibilitățile de dezvoltare a 
schimburilor dintre cele două țări.

tiglul său a depășit de mult grani
țele acestei țări. Neobosit în contac
tele sale internaționale, președintele 
României a devenit un mesager al 
păcii pe întregul glob pămîntesc. 
Acolo unde pacea este în pericol, 
domnia sa este purtătorul ideilor de 
soluționare a conflictelor pe cale 
pașnică, de apărare a destinderii și 
înfăptuirea dezarmării".

Subliniind apoi că succesele obținute 
de poporul român în ultimii ani, pe 
plan economic și în alte domenii de 
activitate, sînt legate de numele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, ziarul 
redă principalele dimensiuni ale eco
nomiei românești, prevederile planu
lui cincinal 1981—1985. Pagina spe
cială este ilustrată cu portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu.

★
rale din Foreign Office. Mac Rae, 
s-a relevat însemnătatea istorică a 
vizitei oficiale de stat efectuate în 
Marea Britanie de președintele 
Nicolae Ceaușescu, și a semnării cu 
această ocazie a unor importante do
cumente. care au dus la dezvoltarea 
și diversificarea relațiilor bilaterale.

OSLO 16 (Agerpres). — în zilele 
de 15 șl 18 aprilie au avut loc la 
Oslo consultări româno-norvegiene. 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, a fost primit de Bjartmar 
Gjerde, ministrul petrolului șl ener
giei, care deține interimatul Minis
terului Afacerilor Externe, și a avut 
convorbiri cu Johan Jorgen Holst, 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe.

în cadrul discuțiilor s-a constatat 
cu satisfacție că raporturile româno- 
norvegiene cunosc o evoluție ascen
dentă, pe toate planurile. Totodată, 
s-a evidențiat că economiile celor 
două țări prezintă posibilități largi 
pentru creșterea substanțială a 
schimburilor economice șl cooperării 
în producție. S-a apreciat de comun 
acord că dezvoltarea relațiilor bila
terale dintre România și Norvegia, 
dintre toate statele Europei este in 
folosul popoarelor respective, al edi
ficării unui sistem trainic de securi
tate și cooperare In Europa și în 
lume.

Ambele părți au acordat o impor
tanță deosebită pregătirii aprofun
date a reuniunii de la Madrid, din 
toamna acestui an, care ar avea me
nirea nu numai de a da un nou 
impuls procesului început la Hel
sinki de aplicare integrală a Actu
lui final, dar și de a constitui — pe 
această cale — o contribuție la Însă
nătoșirea generală a climatului in
ternațional.

S-a relevat că. In actualele con
diții de agravare a situației In lume, 
sarcina principală este de a se stopa 
cursul spre înrăutățirea relațiilor 
dintre state și a se relansa procesul 
destinderii. Ambele țări consideră că 
trebuie să se depună toate efortu
rile pentru soluționarea diferendelor 
internaționale exclusiv prin mijloace 
pașnice, pentru abținerea de la 
amestecul sub orice formă In trebu
rile interne ale altor state și respec
tarea strictă a independenței și su
veranității tuturor statelor, indife
rent de mărimea sau așezarea lor 
geografică. în acest sens, s-a sub
liniat necesitatea încetării cursei 
înarmărilor și trecerii la măsuri con
crete de dezangajare militară și 
dezarmare.

Au fost prezențl ambasadorul Re- 
Șublicil Socialiste România la Oslo, 

eodor Vaslliu, șl ambasadorul Nor
vegiei la București, Per Borgen.

Intervenția șefului delegației române la sesiunea C.E.E./O.N.U.
GENEVA 16 De la trimisul 

nostru Viorel Popescu. La Gene
va continuă lucrările celei de-a 
35-a sesiuni a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa (C.E.E./ 
O.N.U.). în ședința plenară de 
miercuri a luat cuvîntul șeful dele
gației României, ambasadorul Con
stantin Ene. care a prezentat concep
ția tării noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind căile si 
măsurile de impulsionare a colabo
rării și cooperării economice între ță
rile europene, de intensificare a efor
turilor pentru a se împiedica dete
riorarea situației politice internațio
nale, de continuare a procesului de 
destindere pe continent și in lume. 
Faptele — a spus el — demonstrea
ză că au putut fi găsite soluții con
structive problemelor de cea mai 
mare anvergură de fiecare dată cînd 
negocierile s-au desfășurat intr-o 
ambianță de lucru, pe baze de ega
litate, luîndu-se in considerație inte
resele tuturor țărilor.

Reprezentantul român a arătat că 
exigențele ce decurg în mod obiectiv 
din realitățile economice europene și 
mondiale, precum și din prevederile 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa pun 
în fata comisiei, a tuturor statelor 
membre sarcini de o complexitate 
sporită. în acest context — a spus el 
— C.E.E./O.N.U. este chemată să-și 
intensifice eforturile spre acțiuni 
concrete vizînd rezultate practice în 
domenii de interes major pentru ra
porturile economice dintre țările 
membre la nivel regional, subregio
nal, ca si interregional. în acest sens 
România a sprijinit propunerile pri
vind convocarea conferințelor aene- 
ral-europene in domeniile importante 
pentru economia tuturor națiunilor 
din regiune, cum ar fi mediul încon
jurător, energia și transporturile, 
care răspund unor nevoi fundamen
tale în materie de cooperare euro
peană.

în continuare, reprezentantul ro
mân a evidențiat responsabilitatea 
sporită ce incumbă comisiei pe linia 
aplicării dispozițiilor Actului final de

la Helsinki, care să favorizeze coo
perarea economică .șl tehnico-știinti- 
fică amplă, fără obstacole si discri
minări între toți partenerii.

în domeniul comerțului lnter- 
european și cooperării industriale 
s-a relevat că obiectivul central 
trebuie să-l constituie, după păre
rea țării noastre, adoptarea de mă
suri concrete in vederea liberali
zării schimburilor economice, între 
care investirea comisiei sau a unuia 
dintre organele sale cu atribuții 
de consultare ți negociere pentru 
eliminarea obstacolelor de orice na
tură din calea comerțului inter- 
european, precum ți crearea unui 
centru european de informare pen
tru promovarea cooperării indus
triale, care să impulsioneze for
mele de cooperare adaptate condiți
ilor specifice ale continentului.

în ce privește cooperarea științi
fică și tehnologică, a fost relevată 
utilitatea examinării, în cadrul unei 
reuniuni speciale, a contribuției co
misiei la aplicarea recomandărilor 
conținute In planul de acțiune adop
tat de Conferința O.N.U. pentru ști
ință și tehnologie de la Viena, pre
cum și a reuniunii regionale euro
pene de la București.

Șeful delegației române a arătat 
apoi că, în concepția țării noastre, 
o atenție sporită, atit la nivelul comi
siei, cit ți al diverselor organisme 
subsidiare, trebuie acordată pro
blemelor specifice ale țărilor In curs 
de dezvoltare din Europa. Ca țară 
socialistă in curs de dezvoltare, a spus 
el, România apreciază că este momen
tul ca statele membre să exami
neze aceste probleme intr-o largă 
perspectivă, în cadrul unor pro
iecte regionale ți subregionale, ce 
interesează țările in curs de dez
voltare situate în zone cu preocu
pări comune, ctlm ar fi Bazinul 
Mediteranei ți Balcanii.

România consideră ci C.E.E.I 
O.N.U. poate ți trebuie să contribuie 
mai activ, mai eficient la eforturile 
întreprinse pe plan internațional in 
vederea instaurării unei noi ordini 
economice mondiale.

BEIJING 18 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la banchetul oferit în onoa
rea delegației C.C. al P.C. Italian, 
Hua Guofeng, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, a arătat — informează 
agenția Chină Nouă — că actualele 
contacte dintre P.C. Chinez și P.C. 
Italian corespund atit intereselor 
fundamentale ale celor două partide 
și popoare, cît și intereselor mișcării 
comuniste internaționale, cauzei păcii 
în lume. Vorbitorul a relevat că 
există o prietenie tradițională între 
P.C.C. și P.C.I., între popoarele 
Chinei și Italiei. „După victoria re
voluției chineze — a spus Hua 
Guofeng — relațiile dintre cele două 
partide au fost bune și merită să 
amintim acest lucru".

La rîndul său, Enrico Berlinguer, 
secretar general al P.C.I., a subliniat

că vizita delegației C.C. al P.C.I. și 
întilnirile cu conducătorii chinezi „vor 
promova cu siguranță dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două partide ale 
noastre. Aceste relații vor fi însufle
țite de efortul de înțelegere reciprocă 
și de respectul reciproc față de inde
pendența și particularitățile lor, de 
exprimarea deschisă a deosebirilor de 
păreri și de efortul de a găsi toate 
punctele comune și toate mijloacele 
posibile de cooperare". „Relațiile 
dintre cele două partide ale noastre 
— a spus el — nu sînt îndreptate 
împotriva nici unui alt partid. Dim
potrivă, considerăm că relațiile noas
tre pot contribui la crearea unei 
atmosfere de mai mare înțelegere 
și cooperare între toate partidele po
litice șl mișcările animate de ideea 
păcii, progresului și socialismului".

ORIENTUL MIJLOCIU
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PREGĂTIRI IN VEDEREA REUNIUNII DE LA MADRID
MADRID 16 (Agerpres). — „Pre

gătirile In vederea reuniunii de la 
Madrid a țărilor participante la Con
ferința pentru securitate și cooperare 
în Europa se desfășoară normal" — 
a declarat in capitala spaniolă secre
tarul executiv al reuniunii. Rafael 
Perez Hernandez, cu prilejul unei 
conferințe de presă. Ca urmare a ho- 
tărîrilor adoptate de către toate cele 
35 de state participante la reuniunea

de la Belgrad, a arătat Hernandez, 
reuniunea pregătitoare urmează să 
înceapă la 9 septembrie, la Madrid, 
iar reuniunea propriu-zisă la 11 no
iembrie, tot in capitala spaniolă.

Spre crearea unei armate unite 
a viitorului stat Zimbabwe

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 
Biblioteca centrală a Universității 
„Maria Curie-Sklodowska", din Lu
blin, a avut loc un simpozion con
sacrat aniversării constituirii primu
lui stat dac centralizat 
dent.

și indepen-

SALISBURY 18 (Agerpres). — Pri
mul ministru Robert Mugabe a ho- 
tărit crearea imul înalt, comanda
ment militar mixt, a declarat un pur
tător de cuvînt al șefului guvernului 
de la Salisbury, citat de agenția 
United Press International. El a pre
cizat că noul organism va cuprinde 
comandamentele celor două forma
țiuni politice care au participat la

rrțelor armate ale popu- 
Dficialități britanice și

lupta de eliberare — Uniunea Națio
nală Africană Zimbabwe și Uniunea 
Poporului African Zimbabwe, precum 
și pe cel al f 
latiei albe.
rhodesiene, relevă sursa citată, au 
declarat că se întreprind în prezent 
eforturi pentru crearea unei armate 
unite a viitorului stat Zimbabwe.

LONDRA 18 (Agerpres). — în 
Marea Britanie, la Billingham Arts 
Gallery, din Stockton (Cleveland), a 
fost deschisă expoziția „Civilizația 
geto-dacilor in perioada clasică", 
prilejuită de aniversarea a 2 050 de 
ani de la formarea primului stat dac 
centralizat șl independent. în alocu
țiunile rostite la vernisaj de lordul 
primar, J. H. Cooke, șl de directorul 
departamentului pentru relații cultu-

— în ciclul 
celei de-a

ROMA 16 (Agerpres). 
acțiunilor consacrate 
2 050-a aniversări a constituirii pri
mului stat dac centralizat și indepen
dent, la Biblioteca română din Roma 
a avut loc o manifestare culturală, 
în cadrul căreia prof. Rosario Soraci 
de la Universitatea din Catania, a 
conferențiat pe tema. „Aspecte sociale 
și economice ale Daciei romane".

ln liberia, situația începe să se normalizeze
MONROVIA 18 (Agerpres). — 

După cum relatează agențiile United 
Press International și Associated 
Press, In capitala Liberiei situația în
cepe să se normalizeze treptat, după 
evenimentele care au dus la instala
rea noului regim. Autoritățile au or
donat ca toți militarii să revină la 
unitățile lor. ordinea fiind asigurată

acum, in zonele comerciale si in alte 
cartiere ale orașului, de patrule spe
cial organizate. Totodată, s-au dat 
dispoziții ca funcționarii guverna
mentali să-și reia activitatea, precum 
și pentru reînceperea cursurilor In 
școli. Agenția U.P.I. menționează că 
magazinele au fost redeschise.

Sesiunea Comitetului 
Permanent 

al Adunării Naționale 

Reprezentanților Populari 
a R. P. Chineze

BEIJING 16 (Agerpres). — Sesiu
nea Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze și-a încheiat, 
miercuri, lucrările. După cum rela
tează agenția China Nouă, au fost 
hotărîte unele măsuri privind îmbu
nătățirea legislației și s-a decis, tot
odată, convocarea. în luna august a.c., 
a celei de-a IlI-a sesiuni a A.N.R.P.

Comitetul Permanent a acceptat 
demisia lui Wu De din funcția de 
vicepreședinte al Comitetului Perma
nent al A.N.R.P., urmînd ca această 
hotărire să fie supusă spre confir
mare sesiunii Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari.

La propunerea premierului Hua 
Guofeng,, Comitetul Permanent a nu
mit pe Zhao Ziyang și Wan Li în 
funcția de vicepremieri ai Consiliu
lui de Stat, eliberînd. totodată, din 
posturile de vicepremieri pe Ji 
Dengkui și Chen Xilian — mențio
nează agenția citată.

TRIPOLI 18 (Agerpres). — în ca
pitala Libiei a avut loc o reuniune 
a „Frontului Fermității" la care au 
participat șefii de stat din Algeria, 
Siria, R.D.P. Yemen, Jamahirla Arabă 
Libiană, precum și președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

în comunicatul final dat publici
tății — relatat de agenția libiană 
J.A.N.A. și A.F.P. — se arată că 
participanții au examinat situația din 
lumea arabă și probleme internațio
nale actuale. Ei au cerut țărilor arabe 
să-și revizuiască relațiile cu Statele 
Unite, considerînd în context că insta
larea de baze americane pe teritoriul 
arab constituie o amenințare directă 
împotriva națiunii arabe. S-a hotă
rît limitarea relațiilor economice cu 
Europa occidentală, dacă aceasta 
va continua să joace un rol depen
dent de Statele Unite în căutarea 
unei soluții în Orientul Mijlociu.

Participanții — se arată, de aseme
nea, în comunicat — vor prezenta 
la viitoarea Conferință a miniștrilor 
economiei și finanțelor din țările 
arabe, care va pregăti reuniunea 
arabă la nivel înalt, un program eco
nomic privind mijloacele de utili
zare a potențialului economic arab 
împotriva imperialismului și sionis
mului.

în cursul reuniunii a fost expri
mat sprijinul pentru revoluția ira
niană, relevindu-se că orice agre
siune americană împotriva Iranului 
va fi apreciată ca o amenințare la 
adresa securității întregii regiuni și 
a lumii în ansamblu. Participanții — 
se arată în comunicat — sprijină 
voința Iranului șl a Afganistanului 
de a nu se alinia marilor puteri șl de 
a-și apăra teritoriul. De asemenea, 
în document se cere retragerea for
țelor străine imperialiste din Ciad 
și aplicarea rezoluțiilor Conferinței 
de la Lagos. Participanții au hotărît

să recunoască Republica Arabă De
mocratică Sahariană și au invitat ce
lelalte țări arabe să procedeze la fel.

La reuniune — se menționează în 
comunicat — s-a hotărît consolida
rea și extinderea relațiilor. în dife
rite domenii, cu țările socialiste.

Participanții au respins orioe solu
ție în Orientul Mijlociu bazată pe 
rezoluția 242 a Consiliului de Securi
tate sau orice interpreta ' dzvorită 
din această rezoluție. Ei j recon
firmat sprijinul față de f.ri.P., ca 
unic reprezentant al poporului pales
tinian. Reuniunea a hotărît crearea 
unor comitete politice și militare, a 
unui comandament militar unificat 
și a unei forțe militare și de securi
tate.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — La 
Washington s-au încheiat convorbirile 
oficiale dintre președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, și primul ministru al 
Israelului, Menahem Begin, consa
crate negocierilor israeliano-egiptene 
cu privire la situația populației pa
lestiniene din Gaza și Cisiordania.

TUNIS 16 (Agerpres). — Președin
tele Tunisiei, Habib Bourguiba, l-a 
primit pe Yasser Arafat, președintele 
Comitetului executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
sosit. într-o scurtă vizită la Tunis. 
Cu acest prilej au fost discutata unele 
aspecte ale situației din lumea arabă 
și raporturile Tunisiei cu O.E.P.

MANAMA 16 (Agerpres). — Emirul 
Bahreinului, șeicul Issa Bin Salman 
Al Khalifa, a conferit cu Chedli 
Klibi, secretarul general al Ligii 
Arabe, aflat într-o vizită oficială la 
Manama. Convorbirile au fost axate 
pe examinarea ultimelor evoluții ale 
situației din lumea arabă, a altor 
probleme internaționale.

Demonstrație la Washington împotriva creșterii șomajului
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(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ) —
La proclamarea statului independent și suveran ZIMBABWE

Poporul Zimbabwe trăiește .mo
mentele cele mal înălțătoare ale fră- 
mlntatel sale istorii : la miezul nopții 
de astăzi, pe stadionul „Rufaro", din 
capitala țării, Salisbury, care își va 
recăpăta numele african Harare, în 
vîrful celui mal înalt catarg se va 
înălța drapelul cu triunghi alb și 
dungi negre, verzi, aurii și roșii al 
noului stat independent Zimbabwe, 
In timp ce în semn de salut vor ră
suna 21 de salve de tun. în această 
atmosferă solemnă vor depune jură- 
mîntul președintele noului stat, 
Canaan Banana, și primul ministru, 
Robert Mugabe.

Ceremonia simbolică a înălțării 
drapelului național, care va fi purtat 
pină la stadion de un detașament de 
onoare format din combatanți ai for
țelor patriotice de eliberare, mar
chează sfîrșitul celor nouă decenii 
de dominație colonială, înfăptuirea 
aspirației celei mal fierbinți a po
porului acestei străvechi țări a con
tinentului Africii : neatîrnarea. „Rți- 
faro" înseamnă în limba shona. limba 
cea mai răspîndită în Zimbabwe, 
„bucurie" și, fără îndoială, nici nu se 
putea un nume mai potrivit; cu 
imensă revărsare de bucurie și entu
ziasm mtîmpină poporul Zimbabwe 
acest eveniment, prin care-și găsește 
încununare lupta sa dîrză, necurmată 
pentru dreptul sacru de a deveni 
stăpîn pe propria soartă, de a-și or
ganiza viața în mod liber și suveran, 
fără amestec din afară.

Opinia publică din țara noastră, 
poporul român, care el însuși a pur
tat, de-a lungul secolelor, o luptă 
grea, plină de sacrificii, împotriva 
asupririi străine, pentru apărarea 
ființei naționale și dreptate socială, 
la parte din inimă la marea bucurie 
a poporului Zimbabwe prieten, salută 
cu profundă satisfacție victoria sa 
istorică, care vine să confirme din nou 
caracterul invincibil al mișcării de 
eliberare, forța cu care se afirmă, 
pretutindeni în lume, mărețele idei 
ale independenței și libertății, voința 
popoarelor de a se dezvolta de sine 
stătător, potrivit propriilor interese 
și năzuințe.

Aceste sentimente de bucurie și 
satisfacție se manifestă cu atit mai 
amplu cu cît, așa cum bine se știe, 
Partidul Comunist Român, România 

socialistă, în spiritul politicii lor 
consecvente de solidaritate activă, 
militantă cu cauza independenței și 
libertății popoarelor, în lupta împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, au acordat 
un sprijin larg, sub cele mai diverse 
forme — politic și diplomatic, material 
și moral — mișcării de eliberare din 
Zimbabwe. Sprijinul hotărît al țării 
noastre și-a găsit expresia cea mai 
elocventă în multiplele Intîlniri 
și contacte ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, atit la București cît și în 
cursul istoricelor sale itinerare pe 
pămîntul Africii, cu liderii mișcării 
de eliberare a poporului Zimbabwe, 
Robert Mugabe și Joshua Nkomo, în 
documentele politice de profundă 
semnificație semnate cu aceste pri
lejuri. Susținind dreptul poporului 
Zimbabwe de a-și dobîndi libertatea 
cu arma în mină, partidul nostru, 
secretarul său general au subliniat, 
totodată, și necesitatea explorării 
căilor unei reglementări politice, la 
masa tratativelor.

în acest spirit, țara noastră a sa
lutat acordul intervenit spre sfîrșitul 
anului trecut la Conferința de la 
Londra în vederea reglementării 
problemei rhodesiene, tocmai ca re
zultat nemijlocit al luptei eroice des
fășurate, ani îndelungați, de mișcarea 
de eliberare, care a impus recunoaș
terea forțelor patriotice ca singurele 
reprezentante autentice ale aspirați
ilor naționale ale poporului Zimbabwe. 
Cu profundă satisfacție au salutat 
poporul român, opinia noastră pu
blică marele succes al forțelor pa
triotice în cursul alegerilor din fe
bruarie, prima consultare electorală 
liberă din istoria poporului Zim
babwe, votul covîrșitoarei majorități 
a populației țării confirmînd opțiu
nile sale fundamentale în sprijinul 

»unei dezvoltări independente, de sine 
stătătoare, obiectiv primordial al în
tregii lupte de eliberare.

Exprimînd calde felicitări pen
tru triumful In alegeri al forțe
lor patriotice, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU declara : „Aceste re
zultate, victoria obținută de poporul 
din Zimbabwe demonstrează inalta sa 
conștiință politică șl patriotică, ates
tă cu putere hotărîrea sa neabătută 
de a pune definitiv capăt dominației 

imperialiste șl colonialiste, de a 
realiza o dezvoltare nouă, democra
tică, in care să-și asigure indepen
dența națională, bunăstarea, posibi
litatea de a-și organiza viața cores
punzător voinței sale, fără nici un 
amesteo din afară".

Marcînd Începutul unei noi etape 
Istorice, dobîndirea independenței 
deschide In fața noului stat perspec
tiva luminoasă a transpunerii In fapt 
a năzuințelor de progres și bună
stare ale poporului Zimbabwe. Fără 
Îndoială, sarcinile cu care el se con
fruntă — înlăturarea grelelor con
secințe ale dominației coloniale, șter
gerea disparităților în ce privește 
toate domeniile vieții economice și 
sociale între populația albă minori
tară și majoritatea africană, reface
rea economiei dezorganizate de ope
rațiunile militare, valorificarea cît 
mai eficientă a resurselor țării, crea
rea unul cadru nou, de dezvoltare 
egală în drepturi a tuturor locuito
rilor — nu sînt nici puține, nici ușoa
re, Înfăptuirea lor, construirea unei 
patrii libere și prospere necesitînd, 

Vedere din Harare, capitala noului stat independent Zimbabwe

așa cum au arătat liderii noului stat, 
eforturile unite ale tuturor forțelor 
naționale.

Acesta este șl spiritul In care a 
fost format noul guvern, care repre
zintă o coaliție între cele două mari 
partide sub stindardul cărora s-a 
desfășurat lupta de eliberare, Uniu
nea Națională Africană Zimbabwe 
— Z.A.N.U. (P.F.) și Frontul Patrio
tic (fost Z.A.P.U. — Uniunea Po
porului African Zimbabwe). Succe
sele luptei de eliberare, care au făcut 
posibilă dobîndirea independenței, 
s-au datorat, așa cum este știut, toc
mai acțiunii unite a celor două parti
de, a celor mai largi forțe patriotice 
și neîndoios menținerea și consoli
darea acestei unități este de natură 
să chezășuiască realizarea marilor 
țeluri ale reconstrucției și reconci
lierii naționale, pe care și le-a pro
pus noul stat. Totodată reține aten
ția că în noul guvern, ca dealtfel și 
în parlament, își are reprezentanții 
săi și populația albă, oferindu-se 
astfel tuturor locuitorilor, fără deo
sebire de culoarea pielii, tuturor ce

lor dornici să-și slujească patria co
mună, posibilitatea deplină de a 
munci împreună spre înălțarea ei 
liberă.

Conturînd o experiență profund 
originală, corespunzător condițiilor 
specifice acestei țări, noul stat Zim
babwe are astfel premisele de a de
veni o țară înfloritoare, un factor al 
stabilității pe continent. Apariția pe 
harta politică a lumii a tlnărului stat 
independent Zimbabwe va contribui, 
în mod neîndoios, la întărirea fron
tului antiimperialist șl anticolonialist 
al popoarelor, a tuturor forțelor care 
militează pentru independență și su
veranitate națională demonstrînd, o 
dată în plus, adevărul de necontes
tat că prin voința popoarelor, 
prin lupta lor hotărîtă pot fi lichi
date orice forme de asuprire, se 
poate asigura dreptul inalienabil al 
fiecărui popor de a trăi și a se dez
volta liber și pașnic, ca unic stăpîn 
al propriilor sale destine.

Marea familie a națiunilor inde
pendente și suverane ale planetei 
primește astăzi în rîndurile sale noua 
națiune Zimbabwe. Felicitînd încă o 
dată în modul cel mal cordial po
porul prieten al noului stat cu pri
lejul dobîndirii neatîrnării, poporul 
român îi adresează calde urări de 
succes în realizarea obiectivelor sale 
naționale de propășire și bunăstare, 
In făurirea unei vieți noi, a unui 
viitor fericit.

Așa cum arăta secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, 
este convingerea fermă a României 
socialiste că, în noile condiții crea
te, legăturile de strînsă solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
partidele patriotice care s-au aflat 
în fruntea luptei de eliberare a po
porului Zimbabwe, relațiile dintre 
țara noastră și noul stat independent 
de colaborare pe cele mai diferite 
planuri, politic, economic, tehnico- 
științific, cultural, ca și' conlucrarea 
pe tărîmul vieții internaționale, se 
vor amplifica și adinei necontenit, 
pe baza deplinei egalități, a stimei 
și respectului reciproc, în folosul și 
spre binele celor două popoare, al 
cauzei generale a păcii, libertății și 
progresului.

R. CAPLESCU

r
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e scurt .
REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT DE LA MOMBASA." Au luat sfirșit 

convorbirile, desfășurate in localitatea kenyană Mombasa, dintre șefii de 
stat din Kenya — Daniel Arap Moi, Tanzania — Julius Nyerere. Uganda 
— Godfrey Binaisa, și Sudan — Gaafar El Nimeiri. Comunicatul publicat 
la încheierea reuniunii arată, intre altele, că discuțiile au deschis noi 
perspective cooperării reciproc avantajoase între aceste țări și că „au creat 
un climat de încredere reciprocă". S-a căzut de acord ca miniștrii econo
miei din cele patru țări să se intilnească in viitorul apropiat pentru a sta
bili. concret, principiile de promovare a cooperării economice și a unor 
proiecte de dezvoltare care Urmează să fie realizate în comun.
,ÎN CADRUL CONFERINȚEI 

UNESCO DE LA PARIS consacrată 
informațiilor și mijloacelor de co
municare în masă, președintele 
Venezuelei, Luis Herrera Campins, 
s-a pronunțat pentru „crearea unei 
noi ordini internaționale a informa
țiilor implicînd promovarea siste
melor naționale ale țărilor in curs 
de dezvoltare și stabilirea unui nou 
echilibru și a unei mai bune reci
procități în circulația informațiilor" 
pe plan mondial.

CONVORBIRI LA MAPUTO. Pre
ședintele Mozambicului. Samora 
Machel, a conferit, la Maputo, cu 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma. Au fost abordate, cu 
acest prilej, probleme referitoare la 
lupta desfășurată de poporul nami- 
bian, sub conducerea 
pentru abolirea ocupării ilegale 
Namibiei de către R.S.A.

S.W.A.P.O.,
a

SESIUNEA DE PRIMA VARA A 
CONGRESULUI AMERICAN și-a 
reluat lucrările după o pauză de 
zece zile. Pe agenda de lucru a fo
rului legislativ al Statelor Unite 
figurează un mare număr de pro
iecte legislative, referitoare la unele 
domenii majore ale vieții interne 
americane, între care se disting 
prin importanța lor cele privind 
conservarea și economisirea ener
giei, combaterea inflației și a ten
dinței de scumpire a costului vieții.

LA MITINGUL DESFĂȘURAT IN ORAȘUL AUSTRIAC GMUNDEN, parti
cipanții au cerut interzicerea în Austria a Partidului Național Democrat 

I neonazist șl a tuturor celorlalte grupări neofasciste. Vorbitorii la miting 
I au condamnat cu vehemență actele provocatoare ale neonaziștilor și au 

cerut să nu se peimită căpeteniei acestora, Burger, să candideze la 
j postul de președinte federal in alegerile care vor avea loc în mai.

O ÎNTÎLNIRE A REPREZENTAN
TELOR ORGANIZAȚIILOR DE 
FEMEI DIN ȚARI SOCIALISTE a 
avut loc la Berlin. Cu acest prilej, 
s-a făcut un schimb de păreri și de 
informații privind pregătirea Con
ferinței mondiale O.N.U. pentru De
ceniul femeii, care va avea loc in
tre 14—30 iunie 1980 la Copenhaga, 
și a Forumului organizațiilor negu
vernamentale. care se va tine pa
ralel cu conferința. Din România 
a luat parte Maria Costache, mem
bră a Consiliului Național 
meilor, redactor-șef al 
„Femeia".

al Fe- 
revistei

INDIA.NAȚIONALIZARE IN
Guvernul Indiei a procedat la na
ționalizarea unui număr de șase 
importante bănci comerciale autoh
tone. Acțiunea are ca scop canali
zarea unor fonduri mal mari în di
recția realizării în practică a poli
ticii sociale șl economice a guver
nului șl instituirea unui control mal 
strict asupra politicii de credite.

JEAN-PAUL SARTRE A ÎNCE
TAT DIN VIAȚA. Cunoscutul scrii
tor și filozof francez Jean-Paul 
Sartre a Încetat din viață la spita
lul Broussais din Paris, unde fu
sese internat la 20 martie a.c., în 
urma unui edem pulmonar. Sartre 
era în vîrstă de 75 de ani.
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