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In cadrul dialogului permanent cu oamenii muncii, întîmpinat 
cu calde manifestări de profundei dragoste și stimă

PÎNĂ LA SFÎRSITUL LUNII APRILIE,
TOATE SUPRAFEȚELE - ÎNSĂMÎNTATE!

Condiția hotărîtoare:
f

în fiecare județ - 
respectarea vitezelor 

de lucru stabilite
IALOMIȚA

Se muncește energic, ritmul crește de Iu o zi la uitaTOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A FĂCUT 0 VIZITĂ DE LUCRU 

ÎN ÎNTREPRINDERI BUCUREȘTENE
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
fâcut, joi dimineața, o vizită 
de lucru in trei importante 
unități industriale ale Ca
pitalei — uzina „Timpuri 
noi", întreprinderile „Auto- 
mecanica" și „Autobuzul", 

împreună cu secretarul 
general al partidului, la vi
zită au luat parte tovarășii 
Gheorghe Oprea și Gheor
ghe Pană.

Reintilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu aceste puternice colec
tive muncitorești bucureștene se în
scrie in practica democratică de lu
cru a secretarului General al partidu
lui de a se consulta permanent cu 
făuritorii bunurilor materiale din pa
tria noastră, de a analiza și stabili 
împreună cu ei modul in care se în
făptuiesc, in condiții de inaltă exi
gentă. programele de dezvoltare si 
modernizare continuă a economiei 
naționale elaborate de cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, de creștere, pe aceas
tă cale, a bunăstării materiale și spi
rituale a națiunii noastre socialiste.

Dialogul de lucru al secretarului 
general cu muncitorii uzinelor vizi
tate, cu conducerea și specialiștii 
centralei și ministerului de resort 
6-a axat pe probleme privind diver
sificarea și modernizarea producției, 
asimilarea în fabricație a noi pro
duse cu înalti parametri tehnico-func
ționali, în special în domeniul pro
ducției de motoare de mare capaci
tate și putere, necesare diferitelor 
sectoare ale economiei naționale, ri
dicarea eficientei întregii activități 
prin îmbunătățirea tehnologiilor, spo
rirea productivității muncii și redu
cerea consumurilor materiale și de 
energie. Au fost examinate aspecte 
legate de transpunerea cit mai ra
pidă in practică a Programului na
tional de dieselizare a transportului, 
și. în acest cadru, problema asimilă
rii în țară, în întreprinderi de specia
litate, a motoarelor diesel de 
puteri mari, de la 280 la 500 CP, 
necesare transportului greu, pre
cum și pentru echiparea autobas
culantelor de 25—27 tone, a auto- 
screperelor de 20—25 tone și a exca
vatoarelor de 5—7 mc solicitate de 
marile șantiere de construcții.

Importanța realizării acestui pro
gram. precum și a sarcinilor deose
bite ce revin industriei construcțiilor 
de mașini în asimilarea tipurilor de

Secretarul general al partidului - salutat entuziast de muncitorii .de la „Automecanica"

La uzina „Timpuri noi" se analizează modul în care s-a' acționat pentru asimilarea de noi motocompresoare, electro 
compresoare și motoare diesel

motoare amintite constă nu numai în 
asigurarea economiei naționale cu a- 
ceste produse de înaltă complexitate, 
ci și în necesitatea folosirii raționale a 
combustibililor lichizi și a materiilor 
prime, în condițiile în care actuala 
criză energetică impune din partea 
tuturor statelor eforturi susținute în 
direcția eoonomisirii acestor resurse 
ale planetei.

Pe întregul parcurs al vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
intimpinat cu sentimente de inaltă 
stimă și prețuire, de profundă dra
goste de colectivele de oameni ai 
muncii, de numeroși bucureșteni, care 
i-au urat ani multi și putere de 
muncă în fruntea partidului si statu
lui nostru, pentru progresul si pros
peritatea patriei, pentru bunăstarea 
întregului popor.

Primul obiectiv vizitat l-a constituit 
UZINA „TIMPURI NOI", im‘ 
portantă unitate a industriei con
structoare de mașini din țara noas
tră. La sosire, secretarul general al 
partidului a fost salutat cu deosebită 
căldură de tovarășii Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Vasile Carolică, primarul 
sectorului 3 al Capitalei, Marin Ne- 
delcu. directorul general al centralei 
de resort, și Marin Murărescu. direc
torul uzinei, de numeroși muncitori.

O formație alcătuită din membrii 
gărzilor patriotice și ai formațiilor de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei a prezentat onorul.

Secretarului general al partidului 
i-au fost oferite buchete de flori, în 
semn de înaltă apreciere, de profundă 

gratitudine pentru preocuparea sa 
permanentă față de dezvoltarea uzi
nei. față de grija constantă pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și viață ale celor ce muncesc.

într-o expoziție amenajată în 
curtea uzinei, cuprinzînd panouri și 
grafice, precum și o gamă variată de 
produse ale unității, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a analizat, împreună cu 
factorii de răspundere, modul in care 
au fost asimilate în fabricație 
familii de motocompresoare, electro- 
compresoare și motoare diesel de di
ferite mărimi și puteri.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi 
sint prezentate motocompresoare și 
electrocompresoare de diferite tipuri, 
și in special cele de 5 și 10 mc, soli-
(Continuare in pag. a Ill-a)

Timpul bun din ultimele zile a per
mis lucrătorilor ogoarelor ialomițene 
ca, printr-o mai bună organizare a 
muncii, să sporească substantial rit
mul de lucru atît la pregătirea tere
nului, cît și la semănat. Cifrele sînt 
edificatoare în acest sens. Dacă du
minică s-au semănat 5 600 hectare, 
luni — 7 740 hectare, marți — 12 300 
hectare, miercuri — 17 000 hectare, joi 
s-a ajuns la 21 000 hectare. Din cele 
353 000 hectare ce urmează să fie în- 
sămînțate în această primăvară, oină 
joi seara au fost pregătite 200 000 hec
tare și semănate 91 000 hectare. La 
semănatul sfeclei de zahăr, din cele 
14 500 hectare au fost semănate 13 000 
hectare ; un număr de 17 consilii 
unice agroindustriale au încheiat 
această lucrare. în ce privește semă
natul florii-soarelui, lucrarea a fost 
executată pe aproape 40 000 hectare, 
din cele 54 000 hectare planificate. La 
această cultură, viteza zilnică a de
pășit joi 10 000 de hectare. Această 
lucrare va fi încheiată pină la sfîrși- 
tul acestei săptămini. Concomitent cu 
semănatul sfeclei de zahăr și florii- 
soarelui. s-a trecut la însămînțarea 
porumbului pe cele 173 000 hectare. 
Pînă joi-seara s-au realizat 11 000 hec
tare. iar viteza zilnică a crescut în 
progresie aritmetică de la o zi la alta.

Cum au fost posibile asemenea 
creșteri de ritm ? în primul rînd. prin 
mobilizarea la efectuarea lucrărilor a 
tuturor forțelor mecanice și umane 
din toate satele ialomițene. S-au 
întocmit programe judicioase de 
lucru, cu responsabilități precise 
— începînd de la mecanizatori, 
cooperatori, șefi de echipă, șefi 
de fermă, membrii consiliilor de con
ducere din unități, pînă la membrii 
biroului județean de partid, care răs
pund direct de modul in care se în
deplinesc sarcinile zilnice in consiliile 
unice agroindustriale ialomițene. 
Munca de îndrumare și control se 
desfășoară în cimp, in mijlocul oa
menilor, și ea se începe în marea 
majoritate a unităților la ora 6 di
mineața și se încheie după ora 20, 
cînd se înserează. La curățatul su
prafețelor de resturi vegetale, alături 
de cooperatori participă un număr

Reducerea 
consumurilor 

energetice
Peste 300 de specialiști și cerce

tători din ministere, centrale in
dustriale, instituții de proiectare, 
cercetare și invățămint și alte ca
dre tehnice din întreprinderi din 
toată tara participă, timp de trei 
zile (16—18 aprilie), la o consfătuire 
organizată de Ministerul Energiei 
Electrice, la Combinatul de fire și 
fibre sintetice Săvinești, avind ca 
temă „Economisirea și gospodări
rea rațională a energiei electrice 
și termice". Pe lingă un mare 
număr de studii și soluții tehnice 
privind această importantă pro
blemă, participanților le-a fost 
prezentată experiența pozitivă a 
unor unități industriale — între 
care cea a gazdelor — privind re
ducerea consumurilor energetice, 
mijloacele folosite în acest scop, 
tehnici noi de raționalizare a 
transportului și distribuției ener
giei ș.a. Concluziile acestei con
sfătuiri urmează să fie larg popu
larizate și aplicate în toate unită
țile . industriale din țară. (C. Bla- 
govici).

O nouă realizare 
tehnică : DIPAS-2

Un colectiv de specialiști de la 
întreprinderea constructoare de 
mașini pentru industria ușoară 
„Metalul roșu" din Cluj-Napoca, in 
colaborare cu cadre didactice de 
la Facultatea de electrotehnică a 
Institutului politehnic din localita
te, a realizat un dispozitiv origi
nal de mare eficiență economică, 
denumit DIPAS-2, care se poate 
adapta la diferite tipuri de mașini- 
unelte. Dispozitivul este utilizat 
pentru deplasarea și poziționarea 
în coordonate a piesei de prelu
crat ; el asigură automatizarea ope
rațiunilor, precizie mărită și o re
ducere de manoperă și efort fizic. 
Echipamentul electronic de coman
dă efectuează poziționarea și afișa
rea automată a datelor, pe baza 
unui program ..citit" pe banda per
forată. (Alexandru Mureșan).

în acest an,
5 000 de apartamente 

Ia Bacău
De la începutul anului și pînă 

acum, constructorii băcăuani au 
predat beneficiarilor cu 400 mai 
multe apartamente decit prevedeau 
sarcinile de plan. De asemenea, au 
început lucrările la alte două noi 
cartiere de locuințe: George Baco- 
via si Miorița II, care vor însuma 
8 000 de apartamente. în orașul 
Bacău au fost construite și date 
pină acum in folosință mai mult 
de 30 000 de apartamente.

La ora actuală se află în dife
rite stadii de construcție 5 000 de 
apartamente, care vor fi date in 
folosință oamenilor muncii pină la 
sfîrșitul anului. în curînd va 
începe și construcția noului cartier 
„Ștefan cel Mare", care va cu
prinde 9 500 de apartamente, școli, 
un spital, magazine etc. (Gheorghe 
Baltă). 

mare de elevi aflați în vacanță, per
sonalul administrativ din unitățile de 
stat și cooperatiste, lucrătorii din co
merț. Se urmărește aplicarea cu ri
gurozitate a măsurilor ca toate trac
toarele și mașinile agricole să fie par
cate în cîmp, iar mecanizatorii să aibă 
la dispoziție ateliere mobile pentru 
înlăturarea defecțiunilor ce se ivesc, 
cisterne cu carburanți și lubrifianți, 
masă caldă. în vederea creării de 
front de lucru pentru semănători, un 
număr de 1 400 de tractoare lucrează 
în schimbul II la pregătirea tere
nului.

Cum s-ar spune, în Bărăganul ialo- 
mițean s-au luat măsuri energice 
pentru ca disciplina muncii să fie 
întocmai respectată, iar calitatea lu
crărilor să fie bună, urmărindu-se 
densitățile stabilite pentru fiecare 
cultură. Și totuși, mai sînt unii în 
total dezacord cu eforturile ce se fac 
pentru recuperarea restanțelor exis
tente. La C.A.P. Ciulnița, de exem
plu, inginera Zoica Burcă, șefa fer
mei vegetale nr. 1, a introdus miercuri 
in brazdă două semănători pentru 
floarea-soarelui abia la ora 9, fiind
că, după spusele dumneaei, nu a avut 
pregătită sămînța din lipsa forței de 
muncă. Vrînd să ne convingem cit

Stadiul însămîiițărilor de primăvară

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele semănate 
în județele respective, pină în seara zilei de 16 aprilie

SCENA - TRIBUNĂ 
A MESAJULUI MILITANT, 
UMANIST

Un eveniment al vieții artistice: 
„Colocviul teatral” de la Sf. Gheorghe

în organizarea Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Asociației oa
menilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale (secția de critică), 
Comitetului de cultură și educație 
socialistă al județului Covasna și a 
Teatrului maghiar de stat din Sf. 
Gheorghe, în perioada 19—27 apri
lie a.c. se va desfășura cea de-a doua 
ediție a „Colocviului teatral", ma
nifestare artistică bienală cu bogate 
'semnificații politice și largi ecouri 
artistice in viata culturală a tării. 
Acțiunea, polarizind un stăruitor in
teres, se înscrie în seria prestigioa
selor manifestări de cultură teatrală 
— festivaluri și colocvii, organizate 
In diverse centre culturale ale tării: 
Craiova. Brașov, Bîrlad. Piatra 
Neamț. Galați. Bacău, Oradea. Satu 
Mare, Pitești. Bo
toșani, Constanța 
etc. — prin inter
mediul cărora se 
adincește și se. 
amplifică procesul 
de democratizare a vieții noastre tea
trale, asigurindu-se un susținut și fer
til dialog între creatorii spectacolelor, 
criticii teatrali, activiștii culturali si 
spectatori. Amplele dezbateri prile
juite de aceste colocvii, in care sint 
examinate cu înaltă răspundere po
litică și exigentă estetică problemele 
de esență ale mișcării noastre tea
trale, sînt de natură să favorizeze 
continua creștere a calității activi
tății, reflectată în structura reperto
riului, valoarea spectacolelor, extin
derea și diversificarea relațiilor cu 
publicul, răspunzînd astfel direct și 
eficace sarcinii trasate de partid de a 
asigura ridicarea activității la cotele 
unei noi calități, consonantă cu ce
rințele actualei etape de dezvoltare a 
tării. în acest, climat de emulație, in 
continuă confruntare cu publicul și 
critica, unele teatre din țară au iz
butit să-și revitalizeze activitatea, 
printr-o mai profundă implicare poli
tică a repertoriului șl o creștere a ni
velului de ansamblu al montărilor, 
fapt concretizat de numeroasele 
distincții obținute de spectacolele 
acestora.

„Colocviul teatral" de la Sf. Gheor
ghe își propune să stimuleze creația 
dramaturgică originală a scriitorilor 
aparținind naționalităților conlocui
toare, care, in contextul culturii noas
tre socialiste, se remarcă printr-o 
activitate dinamică și o contribuție 
bogată și valoroasă, subsumată sco
pului fundamental de a educa masele 
de spectatori în spiritul umanismului 
revoluționar, al muncii creatoare pen- 

Ladislau HEGEDUS

de adevărate sînt afirmațiile, am 
mers in sat, unde erau destui coope
ratori buni de lucru, care munceau 
însă în propriile gospodării; așa cum 
făcea dealtfel și tehnicianul agronom 
cu registrul agricol de la consiliul 
popular, Toma Brașoveanu, ce se o- 
cupa de instalația electrică la locuin
ța sa. spunind că a fost învoit de pri
marul Gheorghe Moldoveanu. Pe to
varășul Gheorghe Moldoveanu l-am 
găsit la secția de mecanizare a coo
perativei agricole de producție Poia
na, unde, după spusele sale, aștepta 
să sosească pîinea de la Slobozia, 
pentru a duce în cîmp la mecaniza
tori hrana caldă. întrebat de ce nu 
face acest lucru președintele coope
rativei de consum. Nicolae Ghiță, ne-a 
răspuns că acesta mai mult încurcă 
lucrurile, umblind brambura ; și nici 
lucrătorii din comerț nu participă cu 
toții la muncile agricole, pe timpul 
zilei cînd magazinele sint închise. 
Oare nu tovarășul primar ar trebui 
să pună ordine in acest sector de ac
tivitate de pe raza comunei ? De ce

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scînteii*

(Continuare in pag. a Il-a) 

tru înflorirea continuă a patriei noas
tre comune. România socialistă. Re- 
ferindu-se la înfăptuirile de prestigiu 
ale culturii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, a subliniat aportul de 
preț adus la aceste mari succese ale 
patriei noastre de scriitorii aparți- 
nind naționalităților conlocuitoare : 
„Trăind și muncind, de secole, laolal
tă cu poporul român, pe meleagurile 
acestei țări, naționalitățile conlocui
toare și-au adus contribuția atît la 
crearea bunurilor care au asigurat 
progresul material al României, cit si 
la realizarea valorilor noastre cul
turale".

Bucurindu-se de o deplină egali
tate in drepturi, beneficiind de con
dițiile cele mai bune pentru a-și des

fășura activitatea, 
creatorii din rin- 
dul naționalități
lor conlocuitoare 
au oglindit în ope
rele lor, păstrînd, 

desigur, amprenta specificului națio
nal, realitățile contemporane din țara 
noastră, munca și lupta înfrățite ale 
tuturor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate, pentru realizarea desti
nului nostru comun de bunăstare și 
fericire. Scrise în maghiară, germa
nă. în alte limbi ale naționalităților 
conlocuitoare, aceste piese de teatru 
se exprimă, ca și cele ale dramatur
gilor români, în aceeași limbă, unică 
și inalienabilă, a telurilor noastre so
cialiste realizabile într-o patrie in
dependentă și puternică, slujesc cu 
statornicie cauza frăției dintre po
porul român și naționalitățile conlo
cuitoare. „Colocviul teatral" de la Sf. 
Gheorghe este menit să intensifice, 
în același timp, schimbul de valori 
reciproce : prezentarea dramaturgiei 
românești pe scenele teatrelor națio
nalităților și a creațiilor scriitorilor 
naționalităților în teatrele românești, 
proces care marchează, de la stagiune 
la stagiune, un curs ascendent. Cele 
mai bune piese ale dramaturgilor ro
mâni au cunoscut montări de relief 
artistic, susținute de cei mai buni re
gizori și actori ai teatrelor naționa
lităților. după cum unele lucrări re
prezentative ale scriitorilor maghiari 
sau germani au inspirat spectacole 
care s-au bucurat de o largă audien
tă de public în teatrele românești. în 
cadrul programului oferit de „Coloc
viul teatral", publicul se va reîntîlni
(Continuare in pag. a IV-a)
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VITEZELOR DE LUCRU STABILITE
odată cu ivirea zorilorLa semănat

De la 5 dimineața, o ampla concentrare de forțe la semănat pe terenurile C.A.P. Sudiți — Buzău

bacău Și noaptea la lumina farurilor
buzău Cine pierde azi ore prețioase, să nu caute mîine

explicații pentru întîrzieri
Raid de noapte în unitătl agricole 

din județul Buzău. Spre seară, ne 
aflam pe terenurile cooperativei 
agricole Smeeni. Schimbul doi fu
sese preluat din mers. Pe o solă, 
cinci tractoriști continuau să seme
ne floarea-soarelui la lumina faru
rilor. „încheiem o zi cu rezultate 
bune — ne-a spus Gheorghe Dinu, 
președintele cooperativei. Am atins 
viteza zilnică planificată Ia floarea- 
soarelui și am depășit cu 20 de hec
tare la sfecla de zahăr". Dar ziua de 
lucru nu se încheiase. Continua să 
se însămînțeze. iar mecanizatorii 
din schimbul II pregăteau terenul 
pentru porumb. Dealtfel, printr-o 
asemenea organizare. în unitățile 
din consiliul agroindustrial Smeeni 
viteza planificată în acea zi la se
mănat fusese depășită.

Noaptea tîrziu ajungem pe tere
nurile C.A.P. Țintești, din consiliul 
agroindustrial Gălbinași. Nu ne-am 
Îndreptat întîmplător spre această 
unitate. Către ora 18 văzusem Ia ca
pătul unei sole două semănători 
care stăteau. Inginerul-șef al coope
rativei. Paul Tănăsescu, ne spusese 
că „nu are teren pregătit". Si se- 
mănătorile stăteau încremenite de ia 
ora 15. întrebarea care se pune este: 
cine altul, dacă nu inginerul-șef al 
unității trebuia să organizeze in 
așa fel munca încît fluxul pregă
tirea terenului-semănat să se des
fășoare neîntrerupt 7

Continuăm investigația în dimi
neața zilei următoare. în unități din 
consiliul agroindustrial Poșta Cil- 
nău. Din situația la zi a lucrărilor 
am reținut că terenul fusese pregă
tit pe 5 025 hectare și se însămîn- 
țaseră 3 286 hectare. Dealtfel, pînă 
seara aici s-a încheiat semănatul 
culturilor din prima epocă. Pe tere
nurile cooperativei agricole din Poș
ta Cîlnău. mecanizatorii din schim
bul II erau în plină activitate, ca 
și cei din schimbul de zi. care în
cepuseră semănatul. Alături de ei — 
Cornelia Rășanu. inginerul-șef al 
cooperativei agricole, și Ion Necu- 
la, șeful secției de mecanizare nr. 1 
a S.M.A. Poșta Cîlnău. Munca în 
cîmp a început odată cu ivirea zo
rilor și pe terenurile cooperativelor 
agricole din Sudiți și Zărnești. fiind 
bine organizată de specialiști.

în unele locuri însă, timpul de 
lucru nu e bine folosit. La Boboc și 
Cochirleanca. pe ulițe e mare for
fotă. în fața sediului C.A.P. Cochir
leanca. un grup de oameni. Printre 
ei. inginerul-șef al cooperativei. 
Constantin Costescu. Mai sînt. pro
babil. de rezolvat unele probleme 
organizatorice. De ce însă la ora 7 7 
Inginerul-șef ne invită pe cîmp să 
ne demonstreze că mecanizatorii lu
crează. Ajungem în tarlaua Roșioru, 
unde trebuiau să fie cinci tractoare 
la semănatul sfeclei. Pe tarla, nici 
țipenie. Tare contrariat s-a arătat 
inginerul-șef, care susținea sus și 
tare că „am fost de dimineață să

DA! Oamenii harnici fac din noapte zi

la semănat
La lumina farurilor, mecanizatorii de la C.A.P. Smeeni lucrează pînă 

seara tîrziu

organizez mutarea semănătorilor din 
tarlaua Foișor la Roșioru“. Dacă a 
fost, de ce s-a pierdut atît timp cu 
simpla deplasare a celor cinci trac
toare cu semănători, care, dealt
fel. trebuia să se facă încă din sea
ra precedentă ?

O asemenea situație aduce în dis
cuție din nou problema organizării 
temeinice a muncii in cimp. care nu 
este pretutindeni corespunzător re
zolvată nici chiar în consiliul Poșta 
Cîlnău, considerat la organele agri
cole județene că s-ar afla pe un loc 
mai avansat față de celelalte con
silii agroindustriale din județul Bu
zău. Intr-adevăr, stă mai bine fată 
de celelalte consilii, dar viteza zil
nică de lucru planificată nu a fost 
atinsă.

în ultimele două zile, ținind sea
ma că lucrările agricole sint întîr- 
ziate, organele și organizațiile de 
partid din județul Buzău au acțio
nat cu rezultate mai bune pentru 
folosirea intensă a utilajelor, pen
tru participarea la muncă in cîmp 
a tuturor locuitorilor de la sate. Ca 
urmare, in decurs de numai două 
zile, viteza la semănat s-a dublat. 
Există reale posibilități ca însămîn- 
țările să se încheie la termenele 
prevăzute. Este necesar însă ca, in 
continuare, să se acționeze energic, 
stăruitor pentru ca mijloacele teh
nice să fie folosite pretutindeni la 
capacitatea maximă. întrucît de 
aceasta depinde realizarea vitezei 
zilnice prevăzute la însămînțări.

AȘA NU! Pentru că 
în plină zi semănătorile 
stau demult nefolosite

Din comuna Spineni, 
județul Olt, am primit 
o scrisoare, prin care 
Ion Păduroiu sesiza re
dacției câ la coopera
tiva agricolă din lo
calitate unele cadre 
de conducere, intre 
care și președintele a- 
cesteia. nu 
prevederile 
Astfel, s-au 
produse din 
fără aprobarea 
nării generale 
consiliului de 
cere ; pentru 
care puteau fi 
tuate de cooperatorii 
din comună au fost 
angajați muncitori din 
alte localități, din ju
dețele Vîlcea și Argeș, 
și care au fost retri
buit! neconform nor
melor statutare. Din 
cercetările efectuate de 
Comitetul județean 
Olt al P.C.R., căruia 
redacția i-a trimis spre 
soluționare scrisoarea, 
a reieșit justețea sesi
zării, confirmîndu-se 
săvirșirea ilegalităților 
semnalate. Astfel, se 
arată că C.A.P. Spi
neni a vîndut unor ce
tățeni 22 tone grîu, 20 
tone orz, 13.5 tone tă- 
rițe, 5,5 tone prune și 
alte produse, deși nu 
livrase la fondul de 
stat și fabricilor de nu
trețuri combinate toate 
cantitățile de grîu șl

Dumitru DANAILA
corespondentul „Scînteii"

hărnicie și organizare
Cînd acele ceasornicului indicau că 

mai era doar o oră pînă la miezul 
nopții, ne aflam undeva, pe o tarla 
din cadrul consiliului unic agroindus
trial Hemeiuș, județul Bacău. Din
spre pădurea Andrjeșeștilor. opt pe
rechi de faruri străpungeau întune
ricul. Mecanizatorii pregăteau tere
nul. în urma discurilor și a combi- 
natoarelor, pămîntul răminea ca un 
strat de grădină. Aflat printre meca
nizatori, pentru a asigura bunul 
mers al lucrărilor. ing. Constantin 
Bordei, șeful fermei furajere a aso
ciației economice intercooperatiste 
Mărgineni, a ținut să precizeze :

— Oricît de grăbiți am fi pentru a 
recupera rămînerile în urmă, sîntem 
hotărîți să nu facem rabat la cali
tatea lucrărilor. De aceea, am ieșit 
cu toții în cimp, ingineri, tehnicieni, 
economiști, să dăm o mină de ajutor 
mecanizatorilor. Azi am încheiat se
mănatul culturilor din prima epocă, 
iar de miine dimineață începem se
mănatul porumbului. Cred că în pa- 
tru-cinci zile bune incheiem«și aceas
tă lucrare.

Dincolo de șosea, la numai citeva 
sute de metri, alți mecanizatori lu
crau de zor. Sint pe terenurile coope
rativei agricole Hemeiuș. în mijlocul 
lor se aflau Ștefan Cobrija, șeful sec
ției S.M.A., care lucra pe un tractoț, 
și inginerul-șef al unității. Ștefan 
Lascăr. De cind a început campania, 
nici unul dintre el nu cunoaște odih
na.

Străbătînd șoseaua înspre Buhuși, 
peste tot, pe terasele de la Racova, 
ca și pe șesul de la Gîrleni, tractoa
rele luminau în noapte. Tîrziu. la 
sediul consiliului unic din Hemeiuș, 
Mihai Cadar, președintele acestuia, 
împreună cu directorul S.M.A. și alți 
specialiști întocmeau planul de lucru 
pentru a doua zi.

— Semănătorile de la Hemeiuș au 
plecat în noaptea aceasta spre Blă- 
gești — ne informează președintele. 
Mai avem de semănat acolo 150 hec
tare de in și vrem ca în două zile să 
terminăm. Tractoarele devenite dis
ponibile la Mărgineni le-am transfe
rat, tot în noaptea aceasta, la Luncani. 
La Măgura, Letea și Hemeiuș. înce
pem în zori semănatul porumbului. 
După ritmul în care se lucrează, vi
neri, 18 aprilie. încheiem semănatul 
sfeclei de zahăr, iar la jumătatea 
săptămînii viitoare — si al porumbu-

(urmare din pag. I)

Dintr-o situație operativă „la zi" 
am reținut că, pe ansamblul consi
liului, viteza zilnică planificată La se
mănat se depășește cu 100 de hecta
re ; că aproape 50 de tractoare lu
crează in două schimburi ; că în fie
care noapte sînt pregătite pentru se
mănat cîte 450—500 hectare de teren. 
Directorul S.M.A., ing. Mircea Cru- 
ceanu, ne-a spus că în ajutorul me
canizatorilor de aici au venit 36 de 
muncitori din industria orașului’ Ba
cău, care știu să conducă tractorul. 
Aceștia lucrează ziua, iar mecaniza
torii de profesie — noaptea.

Date suplimentare privind organi
zarea lucrului pe timpul nopții aveam 
să aflăm la direcția agricolă județea
nă. Ing. Gheorghe Antochi. directo
rul (Jirecției, ne spune că acum 900 
de tractoare lucrează în două schim
buri. Pentru a se asigura forța de 
muncă necesară au fost mobilizați 
toți motopompiștii. muncitorii din a- 
telierele stațiunilor pentru mecani
zarea agriculturii și cooperatorii care 
știu să conducă tractorul. Peste 200 
de muncitori din industria județului, 
care știu să conducă tractorul, dau o 
mină de ajutor mecanizatorilor, lu- 
crînd efectiv la arat și semănat. Ca 
atare, in ultimele zile, viteza de lucru 
a sporit, mai ales în unitățile agri
cole din cadrul consiliilor Traian, 
Sascut. Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Răcăciuni și Podu Turcului, depăsin- 
du-se chiar nivelurile planificate. Re
zultatul : pînă ieri, 17 aprilie. 30 de 
unități cooperatiste. între care cele 
din comunele Nicolae Bălcescu, 
Buhoci, Fărăoani. Cleja. Dealu Morii, 
au încheiat semănatul sfeclei 
zahăr.

în județ a fost însămîntată o 
prafață de circa 20 000 hectare, 
care 5 000 hectare cu porumb. La 
actuală, în consiliile unice fruntașe 
se însămințează ultimele suprafețe cu 
floarea-soarelui. in și alte culturi din 
prima epocă. Se impune 
birea ritmului la semănat 
tățile agricole din cadrul 
unice Helegiu, Moinești,
Izvora Berheciului. unde pînă acum 
au fost însămînțate suprafețe mult 
prea mici față de posibilitățile exis
tente.

de

su- 
din 
ora

însă gră- 
și în uni- 
consiliilor 
Enăchești,

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii

La ora 18, pe una din tarlalele de 
la C.A.P. Țintești două semănători 

stăteau nefolosite de la ora 15
Fotografii: S. Cristian

șe aduce pline de la Slobozia, cind 
în comună este brutărie ? A trebuit 
ca această problemă să fie rezolvată 
de activistul comitetului județean de 
partid, care se afla In cîmp, în mij
locul mecanizatorilor, care, spre cin
stea lor, munceau foarte bine. Aseme
nea situații, ce-1 drept, foarte rare, 
sînt înlăturate prin măsuri șl inter
venții prompte.

Joi, la prinz, In unele zone din ju
dețul Ialomița s-au scuturat citeva

perdele de nori, dar nimeni nu a pă
răsit cîmpul și, imediat ce s-a zvîntat 
terenul, munca a fost reluată cu mai 
multă hotărire, pînă la lăsarea întu
nericului. In unitățile care au înche
iat însămînțarea sfeclei de zahăr și 
florii-soarelui, semănătorile au fost 
imediat adaptate in cîmp de mecani
cii atelierelor mobile pentru lnsămîn- 
țarea porumbului. Viteza zilnică la 
această cultură va ajunge pînă la 
sfîrșitul săptămînii la 10 000 hectare 
pe zi, ritm ce va crește în continuare 
pînă la 14 000 hectare pe zi.

1N IjNTÎMPINAREA FORUMULW 

TINEREI GENERAȚII

ORGANIZAȚIA
REVOLUȚIONARĂ DE TINERET

școală a educației 
politice, patriotice, comuniste

„Puternic mobilizați de exemplul 
dumneavoastră de muncă și viață, de 
revoluționar și patriot înflăcărai, de 
prieten și îndrumător al tineretului, 
vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că noi. 
tinerii care ne desfășurăm activitatea 
în această străbună vatră de țară, 
sîntem hotăriti să răspundem întot
deauna prezent Ia chemarea partidu
lui. să ne facem exemplar datoria 
pe marele front al muncii construc
tive". Aceste cuvinte, pornite din 
inimi tinere, sint cuprinse în tele
grama adresată secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de către participanții la 
Conferința organizației județene 
Argeș a U.T.C. Sint cuprinse, în 
aceste cuvinte, gînduri, sentimente, 
adevăruri ale întregului tineret ex
primate cu vibrantă participare în 
cadrul tuturor conferințelor jude
țene . ale U.T.C., adoptarea de tele
grame adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituindu-se în mo
mente de puter
nic si însufleți- 
tor entuziasm, de 
înălțător patrio
tism.

Conferințele or
ganizațiilor jude
țene ale U.T.C., 
desfășurate in 
cursul lunii a- 
prilie, încheie o 
etapă de rodni
ce dezbateri în 
pregătirea forumului tinerei gene
rații. O etapă care a început 
la 1 februarie a.c. în toate orga
nizațiile U.T.C., aceea a adună
rilor și conferințelor de dare de 
seamă și alegeri, prilejuind o analiză 
exigentă, riguroasă asupra întregii 
activități politico-educative. S-a dis
cutat deschis, tinerește, în spirit 
critic și autocritic. Iată, de exemplu, 
un moment din timpul desfășurării 
Conferinței organizației municipale 
Bacău a U.T.C. O tînără și-a spus 
cuvîntul. Se numește Ștefania Du- 
mitrache și este secretar adjunct al 
comitetului U.T.C. din întreprinde
rea de mașini-unelte din Bacău. Nu 
venise la tribună să dea lecții. Dim
potrivă, dorea să participe la urț 
dialog cu tovarășii ei. Producția, 
afirma tînăra respectivă, se perfec
ționează fără încetare. In întreprin
deri se introduc mașini moderne, 
tehnologii avansate, mijloace de 
control complexe. în consecință, pro
blemele pregătirii prin muncă și 
pentru muncă devin tot mai acute. 
Din ce în ce mai mult, tinerii sînt 
apreciațl nu numai după corectitudi
nea dovedită în îndeplinirea sarci
nilor profesionale, ci și în temeiul 
comportării lor în raport de speci
ficul pe care-1 dobîndește munca în 
societatea noastră : gîndire crea
toare, spirit de inițiativă, capacitate 
de integrare în cadența colectivă. 
Aceasta este realitatea. O regăsim 
în conținutul, în formele activității 
politico-educative pe care o desfă
șoară organizațiile de tineret 7 La o 
asemenea întrebare trebuie să re
flectăm cu toții. Să ne spunem des
chis părerea în legătură cu ce am 
făcut, cu ce n-am făcut, pentru ca 
activitatea noastră să fie racordată 
la exigențele și cerințele actualei 
etape.

Opiniile exprimate, propunerile 
făcute, hotărîrile adoptate în adunări 
și conferințe vizează promovarea unui 
stil de muncă eficient, in măsură să 
dinamizeze energiile tuturor cate
goriilor de tineri, pionieri, munci
tori, țărani, intelectuali, elevi și 
studenți, militari, să contribuie Ia 
întărirea unității de acțiune a ti
nerei generații. în măsură să 
garanteze înțelegerea exactă a fap
tului că 
neri are specificul său, 
litatea sa “2_ 12 ,1. _ .. . .
activitatea politico-educativă trebuie 
să respecte aceste trăsături carac
teristice, să satisfacă exigențele și 
cerințele tinerilor în raport de pre
gătirea lor, de preocupări, de profe
sie, de vîrstă. Au fost făcute nu
meroase propuneri pentru îmbunătă
țirea vieții de organizație. S-au con
turat angajamente concrete, iniția
tive. acțiuni menite să trezească un

Pe marginea dezbaterilor 
din adunările 

și conferințele de dare 
de seamă și alegeri 

ale organizațiilor U.T.C.

fiecare colectiv de ti- 
persona- 

distinctă și. ca atare.

A X V

CUM SINT SOLUȚIONATE SCRISORILE OAMENILOR MUNCII?
Micești în legătură 
cu nerespectarea pre
vederilor legale pri
vind sistematizarea, 
precum și in activi
tatea administrației lo
cale a contribuit și 
Constantin Pănescu, 
secretarul biroului 
executiv al consiliului 
popular. Analizînd toa
te aceste abateri și 
ilegalități, secretaria
tul comitetului jude
țean de partid a ho- 
tărît destituirea celor 
trei din funcțiile în
credințate și înlocuirea 
lor cu alte cadre.

In răspuns nu
precizează însă nimic 
cu privire la cauzele 
care au dus la comu
nicarea cu o întîrziere 
atît de mare a soluțio
nării scrisorii, precum 
și la măsurile adoptate 
pentru prevenirea unor 
asemenea întîrzieri.

respectă 
legale, 

vîndut 
unitate 

adu- 
sau a 
condu- 
lucrări 

efec-

și „răsplată"
orz planificate; con
ducerea cooperativei a 
acceptat ca sute de 
producători individuali 
să fabrice țuică la dis
tileria unității fără 
acordul consiliului 
popular — așa cum 
prevede legea —• și a 
vindut unor cetățeni 
14 000 litri țuică fără 
să plătească taxele le
gale corespunzătoare. 
Au fast constatate, de 
asemenea, și alte ne
ajunsuri în organiza
rea muncii, precum și 
unele nereguli și ile
galități în tinerea evi
dențelor contabile.

Față de toate aces
tea, s-au luat urmă
toarele măsuri : pre
ședintele C.A.P., Ion 
Murgan, a fost sanc
ționat pe linie de 
partid cu vot de blam 
și eliberat din func
ție ; contabilul șef. 
Dumitru Alexandru, a 
fost destituit din func
ție : s-a dispus, tot
odată, ca I. Murgan și 
D. Alexandru să plă
tească cooperativei 
suma de 18 000 lei, re- 
prezentînd contrava
loarea meselor ser
vite și a transporturi
lor efectuate pentru 
muncitorii angajați din 
alte localități. A fost, 
de asemenea, scos din 
funcție și brigadierul 
Vasile Volnea. Pro-

ducătorii individuali 
care au fabricat țuică 
la distileria cooperati-

vei au fost puși să-și 
achite datoriile către 
stat.

prin reviziile de va
goane să se remedieze 
defecțiunile existente.

Cu prilejul transpor
turilor nici un bob nu 
trebuie risipit.

Economii cu
— cu

bobul, risipă 
sacul?

Valerian Ion eseu din 
București, observing 
că pe linia ferată 
zona gării Cățelu 
scurg cereale din 
goane, nu a rămas

din 
se 

va- 
w___ ,___ .____ ne-

păsător. în scrisoarea 
trimisă redacției, el 
afirma că dacă oamenii 
muncii de pe ogoare 
se străduiesc să strîngă 
bob cu bob, pentru ca 
întreaga recoltă să 
ajungă în hambare, 
aici se risipesc ce
realele cu sacii, din 
vagoanele neasigurate. 
„Dacă această pagubă 
ar fi suportată de cei 
vinovați, din buzuna
rul lor — scria sem
natarul scrisorii — sînt 
convins că ar mani
festa mai multă grijă 
fată de cerealele trans
portate".

Miliția municipiului 
București, care a efec
tuat verificări în acest 
caz. ne-a adus la cu
noștință că sesizarea 
corespondentului nos
tru voluntar este în
temeiată. Din vagoa
nele care sosesc în 
stația C.F.R. Cățelu, 
încărcate cu cereale la 
bazele de recepție

Vadu Lat șl Oltenița 
pentru silozul „23 Au- 

pierde o 
cantitate de 
atît în tim- 

cît

segust", 
mare 
cereale, 
pul transportului, 
și al staționării pe li
niile de garare. Aceas
ta se datorează ne- 
asigurării vagoanelor 
la încărcare ori folo
sirii unor vagoane ne
corespunzătoare. cu 
defecțiuni la sistemul 
de închiderea ușilor, 
cu găuri în podea etc. 
Vinovate de acest lu
cru sînt unele organe 
regionale ale C.F.R., 
care expediază silo
zurilor vagoane defec
te, precum și cei de la 
rampe, care încarcă 
cereale în asemenea 
vagoane.

A fost informată 
conducerea Regionalei 
C. F. București pen
tru a lua măsuri de 
înlăturare a unor ase
menea neajunsuri, iar 
lucrătorilor din stația 
C.F.R. Cățelu Ii s-a 
indicat ca la expedie
rea vagoanelor goale 
să înscrie pe actul de 
expediție mențiunea 
„defect", pentru ca

Un răspuns
în ultima parte a 

lunii august 1979, re
dacția a trimis Comi
tetului județean Argeș 
al P.C.R,, pentru ve
rificare și luare de 
măsuri, o sesizare pri
mită din comuna Mi- 
cești, semnată de co
respondentul voluntar 
Tiberiu 
Acesta 
seamă 
ilegalități săvîrșite de 
unele cadre cu munct 
de răspundere dip co
mună, fapte pe care le 
sesizase și organelor 
județene. Răspunsul la 
această scrisoare ne-a 
sosit după aproape 7 
(șapte) luni (7!) — deci 
cu foarte mare întîr- 
ziere față de termenul 
legal de 30 de zile — 
timp în care redacția 
a făcut cîteva reveniri.

Din referatul de cer
cetare aflăm că fap
tele au fost verificate 
la fața locului de un 
colectiv format din 
activiști de partid și 
de stat, constatîndu-se 
temeinicia lor. In răs
puns se menționează 
că Bucur Corbeanu, 
primarul comunei, nu ■ 
a depus suficient efort 
și n-a dovedit preocu-

Radulescu, 
semnala o 

de abuzuri și

incomplet
pare și răspundere 
îndeplinirea artibuții- 
lor, nu a acționat cu 
consecvență pentru în
deplinirea hotărîrilor 
de partid și de stat, a 
tolerat ilegalități. în 
ce-1 privește pe Gheor
ghe Croitoru, secretar 
adjunct cu probleme 
de propagandă al 
mitetulul comunal 
partid, în răspuns 
precizează că el 
făcut vinovat de
miterea unor abuzuri 
și ilegalități. între al
tele, el a luat de la ma
gazia școlii 9 saci de 
ciment, pe care i-a fo
losit 
La 
avut

!n

co
de 
se 

s-a 
co-

«e

în gospodăria sa. 
neregulile ce au 

loc în comuna

SPICUIRI DIN RĂSPUNSURI
• Comitetul municipal de partid Vaslui : 

Ca urmare a verificării sesizării adresate redac
ției de către Adrian Pintilie, s-a constatat că 
apariția apei la subsolul blocului 208 s-a date-, 
rat funcționării necorespunzătoare a colectorului 
principal de pe strada Ștefan cel Mare. I.J.G.C.L.- 
Vaslui a luat măsuri de desfundare a unor 
cămine, asigurînd funcționarea colectorului la 
întreaga capacitate. S-au înlocuit, totodată, țevile 
sparte de la subsolul blocului 203, la care se 
referea sesizarea.

9 Uniunea județeană a cooperativelor agricole 
de producție Tulcea : Pe baza unor sesizări ale 
membrilor cooperatori, Gheorghe Pavel a fost

scos din funcția de președinte al C.A.P. Nal- 
bant. pentru activitate necorespunzătoare în 
organizarea muncii din unitate, pentru abateri de 
la prevederile statutului și abuzuri în funcție. 
Au fost, de asemenea, înlocuiți din funcție, pen
tru atitudine necorespunzătoare în muncă și 
lipsă de răspundere în îndeplinirea sarcinilor, 
Nicolae Rusu și Andrei Bodaproste, șefi de 
fermă, și Stratia Anghel, contabil șef.
• Direcția județeană de drumuri și poduri 

Ilfov : Sesizarea referitoare la starea necores
punzătoare a drumului județean Gălbinași-. 
Sohatu este reală. Pînă la începerea asfaltării 
sale, lucrare prevăzută a se încheia în anul 
viitor, se aduce pietrișul necesar în vederea 
executării reparațiilor curente.

9 Consiliul popular municipal Turnu Măgu
rele : La sesizarea asociației de locatari nr. 6, 
s-au luat măsuri de aprovizionare ritmică cu 
combustibil a centralelor termice, de intensifi
care a controlului asupra modului de funcțio
nare a centralelor termice de cvartal. S-a hotă- 
rît, totodată, procurarea de aparate de măsură 
și control pentru stabilirea consumului de com
bustibil la centralele termice și s-a organizat 
instruirea administratorilor asociațiilor de loca
tari și a factorilor competent! de la E.G.C.L. in 
privința evidenței cheltuielilor, repartizarea aces
tora și recuperarea lor de la locatari.
• Comitetul municipal Tîrgoviște al P.C.R. t 

Constantin Tudorache. administrator la grupul 
de șantiere din localitate, a fost suspendat din 
funcție și detașat ca muncitor la șantierul VIII 
pină'la definitivarea cercetării lipsurilor de 
citeva zeci de mii de lei, constatate in gestiunea 
sa. In ce-1 privește pe șeful serviciului admi
nistrativ, Dumitru Popa, de la același grup de ■ 
șantiere, din cercetările de pînă acum a reieșit 
că acesta iși construiește o casă, fără autoriza
ție legală, în comuna Gura Ocniței, unde au 
fost transportate betoane, cofraje, mortar etc., 
materiale ce trebuiau să ajungă la școala aflată 
în construcție în această localitate. După defi
nitivarea cercetărilor, se vor lua măsurile legale 
corespunzătoare.

puternic ecou în rîndul tinerilor.
Spiritul analitic, exigenta ; 

minat dezbaterile din cadrul 
rințelor județene ale U.T.C. 
tetul județean Dîmbovița al 
de pildă, a prezentat în fața 
rinței o dare de seamă cu un 
nic accent autocritic. A fost subliniată 
„slaba preocupare a unor organi
zații U.T.C. pentru calificarea și 
perfecționarea pregătirii profesio
nale, organizarea și desfășurarea 
activității în cadrul politehnicilor 
muncitorești pentru tineret. întărirea 
ordinii și disciplinei în producție". 
S-a relevat faptul că, în numeroase 
împrejurări, „comitetele U.T.C. din 
marile unități economice, consiliile 
tineret muncitoresc de la orașe, mu
nicipii și județ au dovedit în activi
tatea lor formalism, improvizație și 
lipsă de inițiativă". Sau un alt 
exemplu. în cadrul Conferinței or
ganizației județene Ilfov a U.T.C., 
pornindu-se de la adevărul că „nu se 
acordă întotdeauna un sprijin con

cret și eficient or
ganizațiilor U.T.C. 
din unitățile agri
cole și nu se tine 
seama de particu
laritățile activită
ții la sate", s-a 
subliniat cerința 
ca „munca de în
drumare și con
trol să dobîn- 
dească pn nou 
conținut, să asi

gure deplasarea centrului de greuta
te în colectivele tinerilor, să vizeze 
imprimarea unui caracter concret 
întregii activități, creșterea spiritu
lui combativ și revoluționar".

A reieșit, din dezbaterile confe
rințelor județene, că mai sint' comi
tete U.T.C. care intervin formal și 
ineficient în combaterea unor feno
mene negative ce persistă în com
portarea unor tineri : superficiali
tate în muncă, în pregătire, nefolo- 
sirea integrală a timpului de lucru 
și de studiu, absențe nemotivate etc. 
A reieșit că mai sînt activiști și 
membri ai comitetelor U.T.C. care 
se transformă în simpli „furieri" ai 
organizațiilor de tineret, in sensul 
că singura lor activitate este aceea 
de a transcrie sarcini și de a le trans
mite mai departe, în loc să-și axeze 
acțiunile pe dezbaterea cu tinerii a 
problemelor care apar, să-i sprijine 
concret, asumîndu-și întreaga răs
pundere în îndeplinirea sarcinilor 
care le revin. S-a arătat că viața de 
organizație nu înseamnă numai par
ticiparea la unele activități așa-zis 
tradiționale, numai primirea de noi 
membri, strîngerea cotizațiilor, parti
ciparea la invățămîntul politic ori la 
adunarea generală ; că ea înseamnă 
însăși viața tinerilor, cu problemele 
lor de muncă, de calificare, de afir- 
mare a personalității, de pregătire 
politică, de lărgire a orizontului cul
tural. în consecință, hotărîrile adop
tate converg către inițierea de acti
vități care să trezească interes, acti
vități cu adevărat eficiente, debara
sate de formalism și festivism, pen
tru ca tțnerii să se simtă în organi
zația U.T.C., așa cum a cerut se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ca la ei 
acasă, să afle în organizația revolu
ționară de tineret o veritabilă școală 
de educație comunistă, patriotică.

De la tribuna conferințelor au luat 
cuvîntul, adresîndu-se tinerilor, 
primi-secretari și secretari ai comite
telor județene, municipale, orășe
nești și comunale de partid. Una 
dintre ideile prezente în aproape 
toate aceste intervenții este aceea că, 
din ce in ce mai mult, conținutul și 
modalitatea de înfăptuire a rolului 
conducător ai partidului iși găsește 
o expresie elocventă in organizarea 
și mobilizarea maselor de tineri la 
îndeplinirea hotărîrilor și obiective
lor strategice ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei. Această 
latură a conducerii presupune impli
carea efectivă a organelor și organi
zațiilor de partid, a comuniștilor în 
îndeplinirea obiectivelor ce revin 
întregii societăți privind educarea 
tineretului pentru muncă și viață. 
Presupune eliminarea oricăror ten
dințe de a trata problemele tinere
tului în mod „global", fără a se ține 
seama de specificul și particularitățile 
sale. Presupune acțiuni concrete, 
dinamice pentru valorificarea re
surselor de inițiativă și spirit revo
luționar proprii tineretului. Presu
pune o mai activă antrenare la acti
vitatea desfășurată în colectivele 
tinerilor a membrilor de partid de 
vîrstă utecistă. Din această per
spectivă, munca de îndrumare și con
trol trebuie să aibă, inainte de toate, 
un caracter politic, 
puternic factor de 
tivă, de educare 
tineretului.

Adrian

au do- 
confe- 
Comi- 

U.T.C., 
confe- 
puter-

să constituie un 
influențare pozi- 
revoluționară a

VASILESCU

Gheorqhe PÎRVAN

Un concediu 
reconfortant in stațiunile 

Bușteni, Durau, Stîna 
de Vale

Situate într-un cadru natural 
de un pitoresc aparte, stațiunile 
Bușteni, Durău și Stîna de Vale 
asigură, datorită factorilor na
turali excelenți — clima tonică 
și aerul puternic ozonat — po
sibilități multiple de petrecere 
a odihnei, de refacere a forțelor 
fizice și intelectuale, combaterea 
oboselii și anemiilor, de echili
brare a sistemului nervos. Pen
tru amatorii de excursii și sport 
aceste unități — care aparțin 
Ministerului Turismului — în
chiriază. echipamentele necesare. 
Hoteluri și vile confortabile, res
taurante și pensiuni oferă tu
riștilor condiții bune de cazare 
și masă.

Biletele de odihnă în stațiunile 
montane Bușteni, Durău și Stîna 
de Vale se pot procura de la 
toate agențiile și filialele oficii
lor județene de turism, precum 
și la comitetele de sindicat din 
întreprinderi și instituții.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

CONSILIUL DL STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

(Urmare din pag. I)
citate de economia națională și în 
numeroase țări ale lumii, unde aces
tea sînt apreciate pentru calitățile 
lor tehnice. Interesindu-se de cursul 
de revenire obținut la export, to
varășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
să se acționeze pentru continua îm
bunătățire a acestuia, mărindu-se și 
pe această cale eficienta economică 
a produselor.

în conformitate cu sarcinile Pro
gramului național de dieselizare, 
uzina „Timpuri noi", împreună cu 
institutul de cercetări de specialita
te, a finalizat și a asimilat în fabri
cație numeroase motoare diesel rea
lizate pentru acționări industriale. 
Aceste motoare, prezentate în expo
ziție, acoperă o gamă variată, cu pu
teri de la 5—8, 10, 28, 55 și 120 CP, 
caracterizate prin consumuri reduse 
de metal și carburanți, deci cu o 
economicitate sporită, ceea ce le asi
gură o utilizare generalizată și un 
debușeu la export.

O atenție deosebită a fost acor
dată realizării unui remarcabil pro- 

din. seria motoarelor diesel de 
we putere — motorul de 360 CP 

— destinat transportului greu, pre
cum și echipării utilajelor de mare 
capacitate necesare șantierelor țării. 
După ce a luat cunoștință de perfor
manțele acestuia, secretarul general 
al partidului a făcut observația că 
faza de pregătire a fabricației este 
prea lungă, indicând sâ se acționeze 
pentru a o reduce cu cel puțin o 
lună. Astfel \se va crea posibilitatea 
ca planul de producție al motorului 
să fie devansat.

Tovarășul SjTicolae Ceaușescu a in
dicat ca fabricația acestui motor și 
a altor motoare de mare capacitate 
să fie încredințată întreprinderii 
„Automecanica". unde urmează să 
fie create capacitățile necesare. 
Secretarul general al partidului a in
dicat ca uzinele „Timpuri nod" să 
fie profilate pe producția de compre- 
soare și de motoare diesel plnă la 
120 CP.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat apoi secțiile de fabricație ale 
uzinei. undfe a examinat modul în 
care sînt utiKzate spațiul de produc
ție, precum și dotările tehnice intro
duse în circuitul productiv. S-a re
comandat să se acționeze în conti
nuare pentru modernizarea uzinei. în 
direcția asigurării unor linii tehnolo
gice și a unor procedee de mare ran
dament. S-a cerut, totodată, intensi
ficarea acțiunii de autodotare cu uti
laje și tehnologii moi care să ducă la 
importante economii de metal și 
energie. Secretarul general al 
partidului a arătat că se impune, 
de asemenea, să se treacă la moder
nizarea și extinderi» capacităților de 
la turnătorie și să Sse continue acțiu
nea de mecanizare a muncii în sec
ția forje, in vederea sporirii calității 
și productivității.

în vederea asimiltării unor noi ti
puri de oompresoaret de mare randa
ment și capacitate, sarcină trasată 
acestui colectiv pentru viitorul cinci
nal. s-a indicat ca la uzina „Timpuri 
noi" să se creeze un puternic centru 
de cercetare și proiectare pentru 
compresoare.

Vizita a continuat la ÎNTRE
PRINDEREA DE AUTOSPE
CIALE „AUTOMECANICA", 
căreia, prin reprofilare. îi revine im
portanta sarcină de a executa, înce- 
pînd din 1980, motoare diesel cuprin
se între 300—100 CP, destinate mij
loacelor de transport greu și altor 
utilaje.

Problema specializării acestei uni
tăți în producția unor asemenea mo
toare, care pînă acum se importau.

Dialog rodnic cu specialiștii întreprinderii „Autobuzul" pentru îmbunătățirea performanțelor mijloacelor de transport

s-a situat, în mod firesc, în centrul 
analizei care a avut loc aici.

Directorul întreprinderii, ing. Ște
fan Milotai, și inginerul-șef. Ștefan 
Petcu. au informat despre acțiunile 
întreprinse și măsurile preconizate în 
vederea impulsionării asimilării noi
lor produse. Astfel, s-a subliniat că, 
pe linie tehnică, se are în vedere ca, 
în colaborare cu Institutul național 
pentru motoare termice, să fie întoc
mită documentația pentru toate re
perele ce intră în componenta viitoa
relor motoare. Se prevăd, de aseme
nea, organizarea adecvată a locurilor 
de muncă și dotarea lor cu mașinile 
și instalațiile respective. A fost re
levată, totodată, preocuparea pentru 
pregătirea corespunzătoare a forței 
de muncă necesare.

Conducerea unității a arătat că în
tregul colectiv este hotărît să nu pre
cupețească nici un efort pentru a rea
liza. în acest an. primele 100—200 de 
asemenea motoare diesel. Se precizea
ză că, la nivelul anului 1985, între
prinderea, astfel reprofilată, va furni
za economiei naționale circa 5 000-6 000 
de motoare diesel. In aceste condiții, 
fabricația actualelor produse ale uni
tății — autospeciale de stins incendii, 
pentru gospodărirea urbană, pentru 
transport de bunuri și persoane — 
va fi preluată, treptat, de alte între

prinderi constructoare de mașini din 
Capitală și din țară.

In fața unor panouri cu schițe șl 
planuri privind reprofilarea unității, 
secretarul general al partidului a in
dicat ca suprafețele existente ale în
treprinderii să fie judicios folosite, 
pentru a crea aici o mare platformă 
specializată în construcția acestor 
tipuri de motoare.

Apreciind strădaniile colectivului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, conducerii întreprinderii 
să ia toate măsurile, de ordin teh
nic, pentru începerea organizării ca
pacităților de producție încă din 
luna mai a acestui an.

Specialiștii, muncitorii, întregul co
lectiv de la „Automecanica" l-au asi
gurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că-și vor îndeplini, in bune condiții, 
sarcina încredințată, fabricînd produ
se de înaltă tehnicitate.

Vizita s-a desfășurat în continuare' 
]a ÎNTREPRINDEREA „AUTO- 
BUZUL". unde au fost, de aseme
nea, abordate unele probleme pe care 
le ridică transpunerea în viață a Pro
gramului național de dieselizare a 
mijloacelor de transport și speciali-, 
zarea unității în producția de noi 
tipuri de autobuze șl autoutilitare.

Avîndu-se în vedere faptul că „Au
tomecanica" se va concentra pe fabri
carea de motoare diesel, s-a stabilit 
ca producția ei de autospeciale pen
tru gospodărirea urbană și pentru 
transportul de bunuri și persoane să 
fie preluată de către intreprinderea 
„Autobuzul".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că, preluind producerea aces
tor autospeciale, colectivul de la „Au
tobuzul" are datoria de a le face mai 
bune, mai robuste, cu performanțe 
tehnice mai ridicate și mai competi
tive pe piața externă.

Secretarul general al partidului este 
invitat de directorul unității, Gheor- 
ghe Dumitru, să viziteze principalele 
hale de fabricație ale marii între- ’ 
prinderi bucureștene, echipată cu uti
laje de randament ridicat, concepute 
și realizate în țară, cu linii tehnolo
gice moderne, care asigură o meca
nizare complexă a operațiunilor, o 
productivitate sporită.

Secretarul general al partidului 
este informat de preocupările con
stante ale colectivului în direcția 
continuei îmbunătățiri a calității șl 
confortului mijloacelor de transport 
— autobuze, autoutilitare, troleibuze 
și alte vehicule.

O mărturie ^elocventă a reușitelor 
în acest sens o constituie ultimele 
tipuri de mijloace de transport ce îi 
sînt prezentate tovarășului Nicolae

Ceaușescu, care se disting prin para
metrii lor tehnici și confort, prin 
linia constructivă suplă, elegantă.

Apreciind dotarea tehnică a între
prinderii, a liniilor de montaj, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
conducerii unității să înzestreze aces
te linii cu noi utilaje care să permită 
creșterea gradului de mecanizare a 
operațiunilor și fazelor din procesul 
de asamblare a mijloacelor de trans
port, creșterea și pe această cale a 
producției.

în dialogul purtat cu specialiștii, 
cu conducerea unității, secretarul ge
neral al partidului a indicat să se ac
ționeze în continuare în vederea îm
bunătățirii performanțelor mijloace
lor de transport, a calității acestora, 
reducerii consumurilor de materii 
prime și carburanți, pentru realiza
rea integrală a prevederilor de plan 
și onorarea exemplară a sarcinilor 
interne, cit și la export.

Ca pe traseul întregii vizite, colec
tivul întreprinderii, specialiștii din 
centrala de profil, s-au angajat să-și 
concentreze întreaga capacitate de 
muncă și creație îmbunătățirii per
manente a parametrilor tehnici și 
calitativi ai mijloacelor de transport, 
urban și rural, să-și intensifice efor
turile pentru reducerea consumurilor 
de materii prime și, îndeosebi, de 
carburanți.

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

DECRET
cu privire la declararea zilei 
de 3 mai 1980 ca zi nelucrătoare

Țînînd seama de faptul câ ziua de 3 mai 1980 este zi lucrătoare, iar 
zilele de 1, 2 și 4 mai 1980 sint nelucrâtoare, și de dorința exprimată 
de numeroase colective de oameni ai muncii ca și ziua de 3 mai 1980 
să fie nelucrătoare, urmind ca timpul nelucrat să fie compensat prin 
munca prestată într-o zi nelucrâtoare din luna aprilie,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează i
Art. 1. — Ziua de 3 mai 1980 se declară zi nelucrătoare.
In acest fel, personalul muncitor va beneficia de 4 zile nelucrătoare, 

în perioada 1-4 mai 1980.
in compensarea timpului nelucrat în ziua de 3 mai 1980, personalul 

muncitor va lucra în ziua de 27 aprilie 1980, potrivit programului stabilit 
pentru fiecare unitate.

Art. 2, — Prevederile art. 1 nu se aplică unităților productive în care 
se desfășoară proces continuu de muncă, precum și unităților agricole de 
stat și cooperatiste in care nu au fost terminate însămînțările la cultu
rile de primăvară.

Timpul lucrat în zilele nelucrătoare in aceste unități va fi compensat 
cu timp liber, potrivit programului ce se va stabili pentru fiecare unitate.

Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele și birourile executive 
ale consiliilor populare vor stabili programe speciale pentru unitățile 
comerciale, de transporturi publice și alte asemenea unități, care să 
asigure servirea populației in zilele de 1-4 mai 1980.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI

DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIT*

LA PAROȘENI :

Aplicații ale televiziunii industriale
La întreprinderea 

minieră Paroșeni a 
fost introdusă — și 
funcționează cu bune 
rezultate — televiziu
nea industrială. La 
dispeceratul întreprin
derii au fost montate 
mai multe televizoare 
prin intermediul căro
ra se poate urmări 
permanent modul in 
care se desfășoară di
ferite activități în sub
teran, inclusiv aprovi
zionarea locurilor de 
muncă cu materiale.

In curînd vor fi in
troduse și alte camere 
de luat vederi in 
punctele esențiale ale 
fluxului de transport 
din mină, precum și la 
suprafață. în felul a- 
cesta, în viitor condu
cerea tehnică a minei 
va putea urmări „în 
direct" funcționarea u- 
tilajelor și instalați
ilor. precum și a acti
vității de producție, 
pentru a interveni o- 
perativ și eficient in 
conducerea și organi
zarea acesteia. (Sabin 
Cerbu).

Cine i-ar fi bănuit Găeș- 
tiului, cu ani în urmă, vreo 
vocație industrială ? Fostu
lui târg de poștă de pe ve
chea cale a Piteștiului i se 
contesta orice „veleitate" 
urbanistică, dar asta nu l-a 

Împiedicat să se vadă a- 
juns, în mai puțin de cinci
sprezece ani, oraș în adevă
ratul înțeles al cuvîntului. 
pătruns de un real spirit 
civic, beneficiind de o plat
formă industrială cu firme 
a căror „marcă depusă" 
constituie o garanție a ca
lității și, totodată, o demon
strație a ambiției localni
cilor de a se alinia în rind 
cu lumea modernă si de 
a-și regla pasul după rit
murile susținute ale dezvol
tării României, așa cum s-a 
stabilit cu ani în urmă de 
către partid cu privire la 
alcătuirea armonioasă a 
chipului tării și la ridicarea 
pe o treaptă superioară a 
zonelor rămase în urmă.

Găeștenii aveau o vatră 
a lor. nici frunte, dar nici 
coadă de tară, o așezare 
prin care măcar se trecea 
dacă nu se adăsta, pămint 
de clmpie la răscruce de 
drumuri, cu două fire de 
apă la fel de năbădăioase 
— una Răstoaca, alta Po
topul — care își făceau 
simțită prezenta mai ales 
prin urgia inundațiilor din 
vremea marilor ploi, cind 
Răstoaca duduia prin vîlce- 
le, iar Potopul își revendi
ca vijelios atestarea nume
lui. O șosea ce nu le apar
ținea, deoarece ea făcea 
parte din „națională", si 
cîteva zeci de ulițe înecate 
în glod — astea la aparți
neau — o moară, citeva 
mici ateliere, vreo duzină 
de cârciumi.

Acum Găeștiul este o- 
rașul frigiderelor competi
tive pe piața mondială, al 
utilajelor chimice, al ma
terialelor de construcții, al 
maselor plastice, al panou
rilor solare. Cu străzile lui 
puse cap la cap — 47 de 
kilometri — s-ar putea a- 
junge pînă la Pitești, si din

toată lungimea acestei re
țele stradale apărută peste 
„gropile" de altădată, nu
mai trei kilometri au mai 
rămas de asfaltat si numai 
doi de dotat cu apă cu
rentă. Din cele o mie de a- 
partamente planificate în 
actualul cincinal, opt sute 
au fost de mult predate „la 
cheie". Fabrica de pîine 
produce 32 de tone în 24 
de ore- și va produce în 
1980. după viitoarea recol
tă. 40 de tone.

Dar, despre toate acestea 
este mai bine să ne

trei milioane. Și uite că 
umărul le-a scos doar la 
vreo patru sute de mii. Așa 
am procedat și cu fosta 
groapă de gunoi de la mar
ginea orașului. Ce era aco
lo... Numai smirc, păpuriș, 
șerpi... Am făcut din ea un 
parc de patru hectare, cu 
luciu de apă, cu arbori or
namentali și cu tei. Tot u- 
măruj ăsta, care nu este alt
ceva ‘decit expresia spiritu
lui cetățenesc, a hărniciei și 
a ambiției de propășire, a 
însemnat domesticirea Râs- 
toacăi și a Potopului. Șase

rităților foarte exigentă. 
Am făcut multe pînă acum, 
laolaltă, două scoli genera
le noi, patru grădinițe, două 
ateliere-școală, două cămi
ne culturale, șase baze 
sportive. N-am terminat. 
Am plantat peste o sută de 
mii de pomi, am extins re
țeaua telefonică a localită
ții cu aproape o mie cinci 
sute de posturi. Știți cite 
autoturisme sînt în zona 
Găești ? Aproape o mie 
două sute. Peste unsprezece 
mii de televizoare, vreo 
treisprezece mii de aparate

rilor căi de câmpie. La fa
brica de frigidere, nucleul 
platformei, unde se elabo
rează ansamblul „Arctic", 
inginerul Traian Năvolan, 
deputat în Marea Adunare 
Națională, ne vorbește des
pre ambițiile specialiștilor 
găeșteni în domeniul econo
misirii energiei și al captă
rii forței de iradiatie a soa
relui. întreprinderea, capa
bilă să scoată de pe benzile 
ei peste o mie de frigidere 
pe zi, dintre care o bună 
parte „trei stele" — o „stea" 
echivalind cu minus sase

lor de producție automati
zate, la fiecare 90 de secun
de, de pa benzile 'rulante 
iese cite un frigider. Fețe 
tinere, halate albastre, 
miini curate. Media de 
vîrstă nu întrece 25 de ani.

ARCTIC ȘI SOARE
vorbească Ion Dima, vice
președinte al consiliului 
popular orășenesc, om tre
cut de cincizeci de ani, cu 
părul în care vîrsta a suflat 
parcă o pudră de zăpadă, 
cu vorba energică izvorind 
din gîndul celui ce știe să 
se facă ascultat. L-am sur
prins dind o soluție unor 
concetățeni care îi cereau 
sfatul în legătură cu posibi
litatea construirii grabnice a 
unei punți peste Dragoda- 
na. De unde grinzi, de unde 
traverse, cine să dea un 
trailer, cine să pună una, 
alta.. Pină la urmă, s-au 
găsit de toate : „Și umărul, 
auziți ? Nu uitați asta : Pu
neți umărul căci știți obi
ceiul pămintului : ce-ti faci 
cu mina ta. e lucru bun 
făcut ! Și alții, mai bine, 
n-o să vă facă !“.

— Cam ce înseamnă pen
tru găeșteni „a pune umă
rul" 1 — îl întreb.

— Cam totul. Am făcut 
șapte poduri în Găești. So
lide. Beton. Pentru sarcini 
grele. Că nu mai trecem pe 
ele doar cu căruța. Fără 
„umărul" acesta, toate la 
un loc ne-ar fi costat vreo

kilometri de canale deschi
se, pe dale de beton, au re
zolvat problema. Să știți că 
omul, cind își vede interesul, 
nu stă să pregete. Pune 
umărul. Totul este să gă
sească înțelegere și să fie 
mobilizat. Altfel, îi mobi
lizează ei pe edili, că aici 
nu tine să te faci doar că 
„faci" ceva... Groapa aia 
despre care vă vorbeam 
este acum vatra florilor, a 
miresmelor și a îndrăgosti- 
ților. Pe cincisprezece kilo
metri de străzi am plantat 
tei. Ar trebui să vedeți, 
vara, prisăcile găestenilor. 
îndeletnicire nouă pe-aici, 
dar ce mai miere !

îl întreb pe primarul Gă- 
eștiului, Nicolae Șendroiu :

— Care a fost „recolta" 
de idei a edililor găeșteni 
in perioada campaniei elec
torale încheiate prin alege- 
rilg_de la 9 martie ?

— „Recolta" aceasta con
tinuă. Căci dialogul cu ce
tățenii este la noi perma
nent. S-au primit nu mai 
puțin de 165 de propuneri 
din partea cetățenilor. Un 
adevărat inventar de pro
bleme, cu o ordine a prio-

de radio, aproaipe nouă mii 
de frigidere, vreo șase mii 
de aragaze și vreo cinci mii 
de mașini de spălat. Și tre
buie să țineți cont că bună
starea este o „boală" care 
se ia. Probleme de rezolvat 
mai sînt. destule, și asta 
demonstrează și numărul 
mare de propuneri „recolta
te" in timpul campaniei 
electorale. Trebuie să în
mulțim spatiile comercia
le la parterele blocurilor 
noi, să rezolvăm proble
ma termoficării folosind 
căldura de pe platfor
ma industrială, să extin
dem transportul în comun, 
să ne înfrumusețăm in con
tinuare orașul. Important 
este că starea de spirit nu 
se mai traduce prin „să ni 
se facă !“, ci prin „să ne 
facem !“. Vedeți, asta în
seamnă „a pune umărul".

Principalul impuls în de
venirea unei astfel de zone 
a fost, neîndoielnic, implan
tarea industriei și a com
plexelor agroindustriale. Pe 
platforma industrială a 
Găeștiului, noile întreprin
deri se înșiruie într-o suită 
compactă la răscrucea ma-

grade în congelator — va 
atinge anul acesta o pro
ducție globală în valoare de 
un miliard de lei. Produsul 
„in premieră" al întreprin
derii specializate în tehnica 
frigului sînt convertoarele 
termosolare — deci tehnica 
obținerii căldurii fără ar
derea unor prețioși combus
tibili.

Traian Năvolan este un 
bărbat căruia nu îi dai mai 
mult de 40 de ani, statură 
potrivită, față rotundă, 
frunte înaltă, halat albastru 
peste un flanel pe git cro
șetat de mină, vorba așeza
tă, de om care știe să-și 
„rumege" cuvîntul. Ultima 
lui pasiune — alternativa 
frigului. 11 întreb cum s-ar 
traduce asta 1

— Frigul este tot un 
„cald" cu semn negativ — 
nfe răspunde el. Tehnica fri
gului implică studiul caldu
lui, ceea ce duce la specia
lizarea în domeniul izolații
lor, al randamentului, al 
economisirii energiei.

Trecem prin halele între
prinderii. Curățenie de far
macie, majoritatea procese

— Priviți, ne spune Tra
ian Năvolan, arătîndu-ne 
un teanc de panouri drept
unghiulare, rame de alu
miniu cuprinzind luciul sti
clei pe cite doi metri pă- 
trați sub care se întinde 
opacă o folie neagră acope
rind o grilă de țevi ușoare. 
Sînt captatoarele solare. 
Producem acum — ne spu
ne inginerul — zece mii de 
metri pătrați dar în viito
rul cincinal va trebui să 
scoatem de pe benzi un 
milion de metri pătrati, 
adică 500 000 de captatoare. 
„Solarul" găeștean este al
ternativa noastră la frig. In 
1980, numai în Tîrgoviște, 
380 de apartamente noi vor 
primi apa caldă menajeră 
de la astfel de captatoare. 
Soarele românesc e darnic, 
aportul lui la completarea 
balanței energetice a tării 
va fi, în anii ce vin, din 
ce in ce mai important.

Panourile arată ca niște 
„oglinzi" ușoare, mai ușoa
re decit țigla de pe acoperi
șuri, decit plăcile de arde- 
zie și chiar decit sita. Sînt 
tentante, ademenitoare, prin 
însăși estetica lor capabile 
să convingă, ca să nu mai 
vorbim de randamentul ve
rificat în numeroase puncte 
experimentale sau in locuri 
— cum este întreprinderea 
piteșteană de industria 
iemnului unde, întreaga 
uscătorie, funcționează pe 
baza energiei solare — de 
o indiscutabilă eficientă.

Arctic și solar la Găești. 
Și înțeleg că orașul dintre 
Răstoaca și Potop, aruncat 
de istorie la doi kilometri
de Argeș, nu mai este doar 
o așezare de „trecere". Căci 
aici s-a oprit Soarele.

Ioan GRIGORESCU

Criotrat —100
Cluj. Institutul de cercetări șl 

proiectări mașini și instalații pen
tru industria alimentară și frigori
fică din Cluj-Napoca a realizat, la 
cererea unor beneficiari, instalații 
de criotratamente pentru scule de 
precizie denumite CRIOTRAT-100. 
Ele sînt utilizate la tratarea scule
lor și pieselor prin tehnica frigu
lui. care își pot găsi o largă uti
lizare in industria constructoare de 
mașini. Procedeul are multiple a- 
vantaje economice. Călirea prin 
frig la temperaturi de minus 70 
grade C asigură o creștere simți
toare a durității sculelor și piese
lor, mărește rezistența la oboseală 
și la șoc a acestora, le menține 
stabilitatea dimensională. Fată de 
procedeul clasic de tratamente, 
prin noul procedeu durabilitatea 
pieselor crește cu 20—25 la sută, 
realizmdu-se astfel importante e- 
conomii de energie. Din calculele 
preliminare rezultă că utilizarea 
criotratamentului de către o între
prindere constructoare de mașini 
cum este „Tehnofrig" ar aduce uni
tății o economie anuală de circa 
un milion lei, numai pe seama 
creșterii durabilității și a reducerii 
consumului de energie. (Al. Mu- 
reșan).

Complex turistic 
la Mamaia

La Mamaia, în zona popasului 
Tabăra-Nord, au început lucrările 
de organizare a șantierului pentru 
construcția unui nou complex turis
tic compus din trei hoteluri. Am
plasate în imediata apropiere a pla
jei, hotelurile vor avea o arhitec
tură modernă. în terase, toate ca
merele fiind orientate spre mare. 
Complexul va beneficia, de aseme
nea. de numeroase dotări : piscine, 
baze sportive, obiective utilitare. 
(George Mihăescu).

O tehnologie nouă 
la Cîmpia Turzii

Printre obiectivele principale care 
stau în atenția lucrătorilor din In
stitutul de proiectare pentru lami
noare (IPROLAM) București este 
și introducerea tehnicii noi. Din nu
meroasele realizări obținute în ul
tima perioadă se evidențiază și de- 
caparea cu acid clorhidric în flux 
continuu, o nouă tehnologie aplicată 
recent cu succes la Combinatul me

talurgic din Cîmpia Turzii. realiza
tă pentru prima dată la noi în țară.

— Pînă acum era folosit ca agent 
de decapare acidul sulfuric — ne-a 
spus Gabriela Pușcă, șefa grupei de 
tehnologie și instalații chimice din 
IPROLAM. Prin introducerea aci
dului clorhidric ca agent se obțin o 
serie de avantaje deloc neglijabile : 
o suprafață prelucrată superioară 
calitativ, o reducere a consumului 
de abur cu 0,45 tone/h la fiecare 
linie tehnologică, o scădere a pier
derilor de metal la decapare cu 
circa 80 la sută și o creștere a pro
ductivității cu 20 la sută. Instalațiile 
au dat satisfacție încă din fazele 
preliminare. Se prevede ca. pe baza 
experienței acumulate, această teh
nologie să fie aplicată la toate tră- 

.gătoriile de sîrmă tare din tară, pre
cum și la alte produse care necesită 
decapare. (Virgil Gheorghiță).

Productivitate 
de trei ori mai mare

Pentru reducerea efortului fizic 
și creșterea randamentului muncii 
minerilor, la întreprinderea mi
nieră Cîmpulung. județul Argeș, a 
fost realizată, prin autodotare, o li
nie tehnologică de confecționare a 
armăturilor necesare în susținerea 
straturilor de cărbune. Prin darea 
4n exploatare a acestei linii, pro
ductivitatea muncii va creste de 
trei ori în comparație cu vechea 
tehnologie. (Gh. Cinstea).

Mașină automată 
de tricotat

La întreprinderea „Metalotehni- 
ca“ din Tg. Mureș, adevărat „me- 
canic-șef" al industriei construc
toare de mașini textile, a fost 
construită, pentru prima oară în 
țară, o mașină automată de trico
tat rectilinie, dotată cu sisteme de 
acționare electronice, electromag
netice și cu programare electronică.

— Noua mașină automată de tri
cotat rectilinie — ne spune dr. ing. 
Kolozsvâry Zoltăn, șeful filialei 
centrului de cercetări de la „Me- 
talotehnica" — prezintă numeroase 
avantaje : realizează tricot fasurat 
în condiții de excelentă calitate, 
contribuie la creșterea productivi
tății muncii și diminuarea cu 10 la 
sută a cheltuielilor de materie pri
mă și manoperă. (Gheorgh* Giur» 
giu).
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2050 de ani de la crearea statului dac centralizat și independent al lui Burebista

Mrf cercetări și descoperiri 
în domeniul științelor istorice 

din România
— In ultima vreme au avut loc, 

stimate tovarășe Mihnea Gheorghiu, 
numeroase manifestări științifice de
dicate pregătirii jubileului de 2 050 
ani al statului dac centralizat si in
dependent, precum și al apropiatului 
Congres international de istorie de la 
București. Ce elemente noi au apărut, 
in cursul acestui an, in domeniul cer
cetării istorice și arheologice din țara 
noastră ?

— Pe lingă lucrările reflectind 
munca obișnuită a cercetătorilor și 
muzeologilor, sîntem in măsură să 
anunțăm tipărirea primelor volume 
din amplele lucrări fundamentale la 
care au colaborat cei mai distinși 
reprezentanți ai științelor istorice din 
țara noastră. In același timp, la re
centele sesiuni științifice organizate 
sub conducerea Secției de istorie și 
arheologie a Academiei de științe 
sociale și politice, au fost valorificate 
unele dintre cele mai de seamă cer
cetări și descoperiri realizate în ul
tima vreme In România, datorită 
sprijinului acordat de autoritățile 
centrale și locale ce se preocupă de 
aceste activități științifice. La sesiu
nile de la Tulcea și Tg. Mureș, ca 
și la altele, din alte localități, am 
avut prilejul să evidențiem cîteva 
dintre acestea, care contribuie efec
tiv la avansarea unor noi și puter
nice argumente In legătură cu civi
lizația milenară a poporului nostru. 
Numărul lor este de-a dreptul impre
sionant

— Vă rugăm să vă referiți la 
unele dintre cele pe care le consi
derați mai importante, pentru perioa
dele mai vechi.

— Dintre descoperirile mai impor
tante privind epocile străvechi pe 
teritoriul țării noastre, se remarcă : 
noi unelte și arme din paleoliticul 
mijlociu vechi de circa 60 000 de ani 
(în peștera de la Boroșteni, din nor
dul Olteniei) ; identificarea primelor 
picturi rupestre din țara noastră — 
o reprezentare umană și două ani
maliere — un cal și o felină, redate 
realist (în peștera Cuciulet. Sălaj). 
Datarea presupusă (ce urmează să 
fie confirmată prin analize speciale, 
în curs de efectuare) duce la con
cluzia că ne aflăm în fața celei mai 
vechi (10 000 ani) manifestări artis
tice — cunoscute pină acum — din 
țara noastră și din centrul și sud-estul 
Europei.

Pentru perioada următoare, mezo- 
litică, reține atenția descoperirea 
unei străvechi așezări (Ostrovul 
Mare, Severin), din epoca de sfîrșit 
a peregrinării populațiilor (circa 8 000 
ani I.e.n.), care se adaugă la foarte 
puținele dovezi ce le avem pînă acum, 
referitoare la procesele de sedentari- 
zare și la începuturile cultivării plan
telor pe teritoriul țării. Așezările, ne
cropolele neolitice cercetate au pri
lejuit numeroase descoperiri ce con
tribuie la aprofundarea multor pro
bleme privind Istoria țării din mile
niile VI—III î.e.n. S-au adus noi date 
referitoare la tipurile de așezări, 
dintre care multe aveau șanțuri de 
apărare, la sistemele de construcții, 
la unelte, arme și la ritualuri fu
nerare.

Descoperirile privind perioada de 
tranziție și epoca bronzului ilustrează 
marea diversitate a comunităților 
prototrace, care stau la baza unifică
rii culturale ce caracterizează lumea 
tracică de la începutul epocii fierului 
(1200 i.e.n.).

Numeroase rapoarte au prezentat 
descoperiri privind evoluția istorică a 
prototracilor în epoca bronzului 
(circa 2000—1200 î.e.n.). Printre alte 
importante aspecte atestate sînt con
tactele și interferențele etnoculturale 
dintre comunitățile din acea vreme 
din Transilvania (Oarta de Jos), Banat 
(Liubcova) și cele din bazinul inferior 
al Tisei : cele din zona Buzăului 
(Petroșoru-Racovițeni) cu comunită
țile din zona subcarpatică de la 
curbura Carpaților și populațiile 
nord-pontice pătrunse în zonă. în 
mod deosebit se evidențiază desco
peririle din marea necropolă de la 
Cindești (Vrancea), unde s-au cerce
tat pînă acum 650 de morminte, care 
pun într-o lumină clară evoluția unei 
importante așezări prototrace în 
aproape întreg decursul perioadei 
bronzului (1800—1*300 î.e.n.), care avea 
relații cu alte complexe similare de 
la est, vest și de la sud.

O pondere deosebită au avut-o re
zultatele cercetărilor arheologice în
treprinse asupra monumentelor civi
lizației traco-geto-dace.

Descoperirile din unele așezări 
ilustrează evoluția culturii trace 
timpurii, în cursul primei epoci a 
fierului (sec. XII—VII i.e.n.). In 
marea așezare de la Babadag s-au 
stabilit trei faze principale de dezvol
tare a societății autohtone de pe te
ritoriul Dobrogei. Intr-o altă așe
zare (Vișina), ca si în cetatea de la 
Beidaud au fost surprinse primele

dovezi ale contactelor gețiîor dobro
geni cu grecii de curind instalați in 
coloniile de pe litoralul pontic. La 
Nuntași s-a descoperit, printre altele, 
un sistem de rețele stradale, iar la 
Vișina un depozit de vîrfuri de 
săgeți de bronz — semne premone- 
tare — de circa 700 piese, dovezi ale 
nivelului de civilizație, înalt pentru 
perioada respectivă. Asemenea des
coperiri, la care se adaugă altele mai 
vechi, sînt o dovadă certă a existen
ței. in părțile de nord ale Dobrogei 
a unei importante uniuni de triburi 
getice, desigur, acei geți care au opus 
rezistență armatei lui Darius, în anul 
514 î.e.n.

Pentru perioada următoare (sec. 
IV—III), care aparține celei de-a 
doua epoci a fierului, cercetările în
treprinse în cetățile de la Cătălina 
(Iași) și Bunești (Vaslui) au dus la 
descoperiri de o excepțională impor
tanță pentru cunoașterea istoriei 
geto-dacilor din perioada cînd aceștia 
au trebuit să înfrunte invazia primi
lor germanici (bastarnii) șl a celțl- 
lor. La Cătălina săpăturile au adus la 
lumină un sistem de fortificare 
amplu și complicat, vădind marea 
capacitate tehnică și de organizare a 
geto-dacilor. La Bunești s-a desco
perit un bogat tezaur de podoabe 
getice de argint ; împreună cu alte 
elemente ieșite la lumină (monede, 
ceramică locală șl de import), el 
oferă un temei prețios pentru recon-

Convorbire cu prof. univ. dr, 
Mihnea GHEORGHIU, 

Președintele Academiei de științe 
sociale și politice

stitulrea evoluției cultural-istorice In 
întreg spațiul de răsărit al Daciei în 
sec. IV—II Le.n.

— Ce contribuții au adus cercetă
rile mai recente in legătură cu crea
rea primului stat dac centralizat și 
independent și cu perioada imediat 
următoare ?

— In chip special ati reținut aten
ția cercetările de la Cuglr, unde a 
fost dezvelit un bogat mormînt prin
ciar datind din vremea lui Burebista. 
Inventarul bogat al mormîntului (car 
funerar, numeroase piese de arma
ment șl de harnașament, un vas de 
bronz etc.) arată că este vorba de un 
reprezentant de frunte al aristocrației 
geto-dace, poate chiar conducătorul 
cetății cu ziduri de piatră de la Cugir. 
Spre deosebire de alte obiective, care 
se limitează, de regulă, la o singură 
epocă, stațiunea de la Poienești 
(Vaslui) a oferit descoperiri bogate 
din mai multe epoci : neolitic (așe
zare a culturii Cucuteni), a doua 
epocă a fierului (morminte getice), 
epoca romană și începutul epocii mi- 
grațiilor (așezare și necropolă de tip 
carpic, așezare a culturii Sîntana de 
Mureș-Cerneahov) puțind a fi con
siderată ca una dintre cele mai re
prezentative și mai importante pen
tru istoria străveche și veche a spa
țiului de la răsărit de Carpați.

Cercetările arheologice din campa
nia anului trecut au adus și o serie 
de contribuții insemnate la cunoaște
rea vieții materiale și spirituale a 
dacilor liberi. Rezultatele obținute de 
pe urma săpăturilor efectuate la 
Maldăru-Colonești (Olt) au scos la 
iveală urme de cultură (mari rezer
voare de provizii), prin care se face 
dovada certă a continuității dace și 
a raporturilor strinse pe care dacii 
liberi le-au avut cu frații lor din 
Provincie și cu romanii. Produsele 
romane descoperite în așezările cer
cetate și unele elemente de cultură 
romană preluate de autohtoni repre
zintă dovezi ale relațiilor strinse 
daco-romane și, totodată, ale începu
tului procesului de romanizare a 
dacilor liberi.
-In ce privește perioada romană, în 

zona Niculițel și Telița s-au înregis
trat descoperiri de foste proprietăți 
romane pentru exploatarea agricolă 
în jurul așezărilor cu populație getică 
romanizată ; la Telița se remarcă și 
descoperirea a șase cuptoare de 
redus minereu, bine păstrate, ilus- 
trînd o tehnică avansată, iar în zona 
Isaccei s-a cercetat o necropolă tu
mulară a căpeteniilor orașului Novio- 
dunum, recoltindu-se multe obiecte 
de ceramică și metal.

— Ce ne puteți spune despre re
zultatele cercetărilor privitoare la 
geneza și continuitatea poporului 
român pe teritoriul său milenar ?

— Noi dovezi despre continuitatea 
autohtonilor după retragerea aurelia- 
nă au fost aduse, ca urmare a săpă
turilor de la Jabăr (Timiș) — cup
toare de ceramică, ștampile paleo
creștine din sec. V—VI — de la Șura 
Mică cu locuire neîntreruptă dinain
te de romani și după aceștia. La

Ostrovul Mare (Mehedinți) s-au des
coperit urmele unui port roman din 
sec. IV e.n., cu cheiul de acostare de 
cîteva sute de metri, amenajat cu 
blocuri de piatră, unele cu inscripții ; 
s-au găsit și cinci ancore de piatră. 
Tot ca o dovadă a continuității, și 
în același timp, și a romanizării 
elementului autohton din Muntenia 
sînt rezultatele cercetărilor de la 
Jidava și Pietroasele (ambele în zona 
colinară), fortificațiile și alte con
strucții de aici, reprezentînd o parte 
din linia de apărare de la nordul 
Dunării.

Pentru aprofundarea cunoașterii 
etnogenezei poporului român, precum 
și a constituirii primelor sale forma
țiuni statale, rezultatele cercetărilor 
au adus noi date referitoare Ia pe
rioada cuprinsă intre sec. III—XIII. 
Astfel, descoperirile de la Sighișoa
ra, Valea Seacă, Budureasca, Davi- 
deni, Cireșanu au adus noi argumen
te privind vestigiile autohtone din 
sec. IV—VL In același context, a 
reieșit, mai clar, superioritatea cul
turii daco-romane și românești (folo
sirea roatei olarului, complexitatea 
inventarului ți a construcției locuin
țelor) în comparație cu cea aparți- 
nînd migratorilor (goți, sarmați, huni, 
slavi) depistate prin cercetările de la 
Galații Bistriței, Bistrița, Sînmiclăuș 
etc. Vestigiile daco-romane și paleo
creștine cunoscute vin în intîmpina- 
rea concluziilor la care am ajuns.

Au putut fi mai concret surprinse 
aspecte privind structura economico- 
socială a populației vechi românești 
în secolele VI—VII prin cercetările 
de la Dulceanca II (Teleorman) sau 
cele de la Șirna (Prahova), precum 
și a cîtorva reședințe ale unor cne
zate românești neatestate, pe care 
izvoarele scrise nu le menționează 
(Slon-Prahova). Populația româneas
că din vestul țării, anterioară (sec. 
VIII)' migrației maghiare, este, de 
asemenea, mal bine cunoscută, ca 
urmare a cercetărilor întreprinse in 
localitatea Tudor Vladimirescu și 
Sîntana (Arad).

A fost continuată cercetarea mari
lor cetăți ale voievozilor români din 
Transilvania din sec. X (Menumorut, 
Glad și Gelu) la Biharia, Cenad și 
Dăbîca, soldată cu descoperirea unui 
mare număr de obiecte, arme, unelte 
de epocă, precum și dezvelirea stra
turilor mai vechi, din secolele ante
rioare stăpînirli maghiare din Tran
silvania.

S-au adus contribuții arheologice 
la cunoașterea raporturilor dintre 
români și bizantini în veacurile X— 
XIII, prin rezultatele obținute în 
săpăturile de la Ilganii de Jos (Tulcea) 
și Păcuiul lui Soare (Constanța), do
cumentate prin influența bizantină 
asupra sistemului de construcții de 
aici, ca și prin prezența masivă a 
monezilor bizantine, reflectind inten
se relații economice, perpetuarea le
găturii românilor cu Imperiul roman 
de răsărit.

In scopul Identificării reședințelor 
voievodatelor și cnezatelor din seco
lul al XIII-lea de la sud de Carpați, 
menționate in cunoscuta Diplomă a 
Ioaniților, s-au întreprins săpături 
sistematice la Curtea de Argeș, 
Tîrgoviște, Cîmpulung. Cercetările 
care vizau cunoașterea întinderii 
voievodatului lui Litovoi au condus 
la constatarea că acesta stăpînea și 
Tara Hațegului, monumentul eclezias
tic de la Densus fiind considerat de 
unii arheologi ca reprezentînd cen
trul de cult al acestui voievodat.

In privința rezultatelor săpăturilor 
la obiective din epoca medievală, se 
impun a fi semnalate cele privind 
satul medieval românesc. Intre aces
tea, trebuie amintită descoperirea la 
Vornicenii Mari (jud. Suceava) a 
unui cimitir datind din secolele 
VI—XII, de caracter creștin, aparți- 
nind unei colectivități românești. Se 
aduce, în acest fel, încă o importantă 
contribuție arheologică la combate
rea teoriilor despre pretinsa imigrare 
a românilor în Moldova în sec. al
XIII- lea. A reținut, de asemenea 
atenția descoperirea de la Netezi- 
Grumăzești (jud. Neamț), unde s-a 
identificat o casă de locuit lucrată în 
piatră, aparținînd familiei boierului 
Bratu Netedul, datînd din sec. al
XIV- lea, ca și o biserică din zid, 
făcînd parte, foarte probabil, din 
complexul reprezentat de curtea 
boierului menționat. Această desco
perire pune într-o lumină nouă atît 
stratificarea socială, cit și elemen
tele de civilizație caracteristice clasei 
feudale românești din Moldova, des
pre care se credea că, pînă în secolul 
al XV-lea, se menține la un nivel 
modest

Iată doar o scurtă trecere In revistă 
a unor elemente aflate în atenția oa
menilor noștri de știință. Cercetările 
continuă, iar cititorii vor putea lua 
cunoștință de ele din cărțile și revis
tele de specialitate.

(Urmare din pag. I)
de asemenea cu unele opere drama
tice importante din fondul clasic al 
literaturii naționalităților conlocui
toare. mărturie a bogatelor și gene
roaselor lor tradiții culturale si artis
tice.

Reunind spectacole reprezentative 
ale ultimelor două stagiuni. „Coloc
viul teatral1' creează un cadru pro
pice de a impulsiona creșterea 
continuă a calității artei spectacolu
lui. a valorii reprezentațiilor. Arta 
scenică a cunoscut în ultimele sta
giuni certe împliniri, atestînd un po
tențial artistic remarcabil, exprimat 
In spectacole de referință. Alături de 
acestea au fost prezentate insă si 
unele spectacole mai slabe care, fi
rește. n-au putut avea un impact 
durabil cu publicul. Dezbaterile 
pe marginea spectacolelor. într-o am
bianță de profundă responsabilitate 
politică și profesională, cu o largă $1 
reprezentativă participare a specia
liștilor și spectatorilor, vor fi de na
tură să determine, pe viitor, o ridi
care de ansamblu a calității specta
colelor. să sporească funcția educa
tivă. militantă a teatrului.

Nu vom face acum aprecieri de 
valoare asupra afișului „Colocviului". 
Evaluările vor fi făcute, desigur, la 
sfirșitul manifestării. Ne mulțumim 
deocamdată, pentru a oferi o ima
gine asupra diversității repertoriale și 
a sugera unele tendințe artistice, să 
semnalăm spectacolele ce vor fi pre
zentate : „Minciuna iertătoare" de

Szăkely Jănos (Teatrul de stat Ora
dea — secția maghiară); „Nu închi
deți ușa cu cheia" de Kocsis Istvăn 
(Teatrul Național Tg. Mureș — secția 
maghiară); „A cmcea lebădă" de 
Paul Everac (Teatrul maghiar de stat 
din Cluj-Napoca); „Un leagăn pe cer" 
de Siito Andrăs (Teatru) maghiar din

Zsigmond (Teatrul maghiar din Sf. 
Gheorghe). în afara concursului. 
Teatrul maghiar de stat din Cluj-Na
poca va mai prezenta spectacolul 
„Nu pot trăi fără muzică" de Moricz 
Zsigmond.

Un juriu alcătuit din personalități 
ale vieții teatrale și literare, ziariști,

Scena - tribună a mesajului 
militant

Timișoara) ; „Hughenoții" de Szăkely 
Jănos (Teatrul de Nord, Satu Mare — 
secția maghiară); „Cain și Abel" de 
Siito Andrăs (Institutul „Szentgyorgy 
Istvăn" din Tg. Mureș); „Menahem 
Mendel, om de afaceri", dramatizare 
de Benno Popliker după Șalom Ale- 
hem (Teatrul evreiesc de stat Bucu
rești) ; „Două romane de amor" de 
Teodor Mazilu (Teatrul de stat Sibiu 
— secția germană); „Două surori" de 
Hans Kehrer (Teatrul german Timi
șoara): „Floriile unui geambaș" de 
Siito Andrăs (Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra"): „Bunicul vrea să vă 
vadă" de Csiki Lăszlb și „Vrăjitoa
rea" de Sylvester Lajos și Nemes 
Levente — adaptare după Moricz

scriitori, alți oameni ai muncii, pre
zidat de scriitorul Domokos Geza, 
directorul Editurii „Kriterion", va 
atribui premii pentru ce) mai bun 
spectacol, pentru interpretare mascu
lină și feminină, regie si scenografie.

Toate spectacolele vor fi supuse 
dezbaterii publice, initiindu-se rod
nice schimburi de opinii cu realiza
torii acestora, modalitate care si-a 
demonstrat pe deplin eficienta la edi
ția precedentă, iar în final va avea 
loc un colocviu urmărind să releve 
aportul teatrelor participante la pro
movarea unui repertoriu angajat, mi
litant și eflorescenta artei spectaco
lului.. In acest context. vor fi anali-

„ZILELE CULTURU REPUBLICII FEDERALE GERMANIA^ 

„Visul unei nopți de vară“ 
în interpretarea Ansamblului de balet al Operei de stat din Hamburg

Cortina Operei se deschide și... 
parcă vedem multiplicat celebrul 
tablou „Dantelăreasa" al lui Ver
meer din Delft. Muzica lui Men
delssohn Bartholdy (o minunată plăs
muire sonoră, o compoziție scrisă la 
17 ani), muzică de scenă pentru 
piesa „Visul unei nopți de vară", la 
fel ca și comedia care a inspirat-o 
și care aparține sfirșitulul celui 
dinții deceniu din activitatea de 
creație shakespeareană, scinteiază. 
Din acest moment, densitatea Ideilor 
pe minut de desfășurare, viteza suc
cesiunii lor în baletul creat, de ase
menea. de un tînăr artist — regizorul 
și coregraful John Neumeier și pre
zentat de Ansamblul de balet al 
Operei din Hamburg — sînt ameți
toare.

...Se țese rochia de mireasă a Hi- 
politei, se pregătește nunta Hipoli- 
tei cu Theseu, ducele Atenei. Dansul 
este clasic, ritualul din ajunul ce
remoniei se împlinește elegant, fie
care detaliu este marcat, schitat cu 
respect față de textul lui Shake
speare. începem să recunoaștem 
cuplurile de îndrăgostiți, pentru cine 
bat inimile lor: Helena — Deme
trius (zugrăviți cu o tentă comică: 
Ea cu ochelari. El cu atitudini cazone 
exagerate), Hermia — Lysander; re
cunoaștem pe Theseu, pe maestrul 
său de ceremonii Philostrat... Nimic 
deosebit pînă acum, dacă considerăm 
firească abordarea măiastră a dan
sului clasic pentru a pătrunde in 
„prima lume" a acestei pagini sha
kespeariene — „lumea lndrăgostlți- 
lor", in cadrul nobilei curți ateniene. 
Năvălește însă ceata meșteșugarilor 
(țesătorul, dulgherul, căldărarul, mu
zicantul...), amatori de teatru care 
încearcă, se străduie să joace pre
țioasa legendă a lui Pyram și 
Thisbe, pe care nici măcar nu o prea 
înțeleg. Și, pentru a desena această 
„a doua lume", se recurge brusc, 
șocant la muzica mecanică tradițio
nală. la flașnetă, la gramofonul bu
nicilor noștri; la pantomimă. in cazul 
de față, cu un comic burlesc, la 
mișcări de păpuși mecanice. Bottom 
— cel care in piesă previne audito
riul că el nu este de fapt Pyram, 
că el este om ca toți oamenii, deci 
să nu se sperie de „cumplita trage
die" pe care ei o vor povesti — ca 
și Snug și Klaus, ca toată trupa, 
apare ca o fină figurină de porțe
lan de Meissen pe care ți-e frică să 
o atingi. In fine, veselia părăsește 
scena, se revine la atmosfera de 
început, la poveștile de dragoste ale 
tinerelor fete și Hipolita. rămasă 
singură, adoarme, visează. Nici pînă 
acum desfășurarea nu este foarte 
complicată, dacă prin „simplu" în
țelegem contrapunctarea abilă a două 
„lumi" contrastante (deși amtndouă 
în sfera realului), relieful psihologic, 
caracterizarea plastică prin muzică, 
prin dans a fiecăreia dintre ele.

Cade cortina spectacolului de a-

Simpozion cu tema :

„Stadiul actual 
și perspectivele 

cercetării sud-estului 
european"

In cadrul „Zilelor culturii Repu
blicii Federale Germania", joi a avut 
loc. în Capitală, simpozionul cu tema 
„Stadiul actual și perspectivele cer
cetării sud-estului european in 
România și R.F. Germania".

La deschiderea lucrărilor au luat 
parte prof. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de ști
ințe sociale și politice, acad. Emil 
Condurachi, secretar al Asociației 
internaționale de studii sud-est euro
pene, prof. dr. Werner Gumpel, șeful 
delegației Societății de studii sud-est 
europene ' din Miinchen, prof. dr. 
Hermann Gross, vicepreședinte al so
cietății, membru al Academiei bava
reze de științe, oameni de știință ro
mâni și vest-germani.

Au fost prezenți Michael Jovy, am
basadorul R.F. Germania la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Comunicările prezentate de specia
liști din cele două țări au relevat re
zultate și preocupări prezente și de 
viitor în domeniul cercetării științi
fice privind probleme fundamentale 
ale istoriei, culturii si civilizației din 
Europa de sud-est. Au fost eviden
țiate contribuția poporului român la 
civilizația sud-est europeană, impor
tanța colaborării între institutele 
științifice de profil din România și 
R.F Germania pentru mai buna cu
noaștere și impulsionarea studiilor 
referitoare Ia caracteristicile specifice 
ale dezvoltării istoriei popoarelor din 
această zonă europeană. în spiritul 
bunelor relații, pe multiple planuri, 
româno—vest-germane, al întăririi 
păcii, securității și cooperării în Eu
ropa.

(Agerpres)

zate și rezultatele obținute de tea
trele profesioniste în sprijinirea și în
drumarea mișcării artistice de masă.

Participantii la ..Colocviu" vor 
avea, dealtfel. întîlnlri cu membrii 
formațiilor de amatori din diverse în
treprinderi ale județului Covasna. 
iar Teatrul popular din Odorheiu 
Secuiesc va prezenta spectacolul „Po
rumbel în ninsoare" de Salamon An
drăs.

Pregnantă expresie a politicii cul
turale a statului nostru, care sprijină 
complex și consecvent înflorirea cul
turii și artei naționalităților conlocui
toare. a procesului de adîncire a de
mocrației culturale. „Colocviul tea
tral" de la Sf. Gheorghe. manifesta
re de prestigiu organizată în cadrul 
Festivalului national „Cîntarea Româ
niei", relevă deplina implicare poli
tică a artei scenice a naționalităților 
conlocuitoare in opera de educare co
munistă a oamenilor muncii, va da 
— avem deplina convingere — un 
nou impuls acțiunii de valorificare 
plenară a creativității acestora, pusă 
în slujba idealului suprem de a în
făptui grandiosul program de dezvol
tare materială si spirituală a patriei 
noastre comune. România socialistă.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a sublinia contribuția deosebită 
a Comitetului de partid al județului 
Covasna în organizarea în cele mai 
bune condiții a „Colocviului", pentru 
asigurarea desfășurării acestuia în- 
tr-un cadru de optimă eficiență po
litică, spirituală

!- - -
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ceastă dată și pătrundem în lumea 
de vis: stele, aburi, ceată, trei arbori 
luminiscenți care poate ascund alți 
și alți elfi decit cei pe care-i vedem 
înotînd, incercînd să se înalte, decit 
cei prin care ni se sugerează naște
rea lumii din neant, din oceane, ge
neza vieții pe pămint sau pe un alt 
punct al Galaxiei. Compoziția co
regrafică — limbaj modern, pe mu
zica spațială a lui Liegeti. este un 
contrapunct ingenios lansat prin de
senele zecilor de corpuri, desene 
care se metamorfozează de la o clipă 
la alta prin gestul singular care 
sugerează o suită întreagă de ges
turi; la un moment dat urmărim 
patru grupuri de cite trei dansatori, 
fiecare cu mișcările lor. iar de la

Max Slevogt Dansatoare (detaliu) 
(Din expoziția de grafică de la 

„Muzeul colecțiilor")

contrapunctul de 12 desene se bro
dează momentul in care trece 
plutind un singur elf. Planurile se 
compun, se combină, se multiplică 
și presupunem Infinitul. Acesta este 
cadrul, exceptional realizat sceno
grafic, regizoral, coregrafic — cadrul 
de desfășurare a „Visului unei 
nopți de vară". în lumea zînelor. 
în lumea elfilor, a „treia lume" 
a comediei shakespeariene; lumea 
în care Oberon — regele elfi
lor îi dăruie lui Puck floarea fer
mecată. floarea care strecoară su
fletelor dragostea fată de prima făp
tură pe care o întîlnesc ; lumea în 
care se vor întîlni și vor produce 
scinteietoare încurcături Titania. He
lena, Demetrius... îndrăgostiții și me
seriașii trec din sfera realului în vis, 
puterea imaginației desființează gra
nița vis-real. lumea închipuirilor nu 
are limite, se forează în adîncurile și 
amețitoarele pasiuni omenești, prin 
feerie se incizează in profunzimea, 
în psihologia dragostei. Misterul și 
neștiutul vor să dea răspunsuri la 
cele mai umane și mai reale proble
me ale sufletului.

Ne aducem aminte că în limba lui 
Shakespeare. în versiunea originală 
a piesei scrise acum aproape 400 de 
ani. îndrăgostiți! se adresau unul

altuia In versuri albe, elfii în versuri 
rimate, iar lumea oamenilor simpli 
folosea exprimarea în proză. Găsim 
astfel, credem, sursa de inspirație a 
realizatorului John Neumeier în a 
crea, a contura planuri și, lumi dife
rite, a da personalitate, culori, ar
monii specifice fiecăreia din ele. Dar 
odată create, au trebuit contrapunc- 
tate, întrepătrunse, amestecate, in
troduse în același creuzet pentru a 
face visul cit mai fascinant, pentru 
a purta spectatorul în vîrtejul unui 
vis fantastic. Astfel, la un moment 
dat, firul povestirii rămîne în planul 
doi al atenției, locul fiind luat de 
atmosfera generală, de emoția, de 
farmecul facultății atît de omenești 
de a fantaza. Se oprește muzica spa
țială și se aude partitura lui Men
delssohn Bartholdy — dansează în- 
drăgostiții. Apar actorii amatori — 
flașneta își deapănă repertoriul. Ar
borii care ascund elfi sînt dispuși 
mereu altfel, nu întîmplător. ci pen
tru a aduce cadrului scenic un nou 
element (să spunem adîncimea). pen
tru a insufla misterul mișcării neștiu
te a sămînței de viață care poate 
apărea oricind. Oberon se Înfruntă cu 
Titania și corpurile lor par să aibă 
tone, împlinirea mișcărilor cerind 
efort supraomenesc... De la tonul se
ver, grav se trece brusc la glumă, 
la efectul încurcăturilor produse de 
floarea Iui Puck ; Imagini filmice ra
pide prind In cadru și pe meseriași 
si naiva lor montare cu savuroasele 
aluzii de scenografie, cu hazlii tra
vestiuri. Dar vlsu-1 vis, elfii „există", 
verva dispare. Totul pare filmat în 
ralenti, corpurile nu se mal supun le
gilor gravitației, plutesc, impondera
bilitatea guvernează... Se pregătește 
cea mai frumoasă scenă a spectaco
lului de balet, cind, in tăcere. Tita
nia. regina zînelor. lșl împlinește 
odihna intr-un alcov construit din 
mlinile elfilor adunate ca niște liane, 
din trupurile lor alăturate Intr-o miș
care lină, ondulată. O clipă, pentru 
ca tonul povestirii să se reia și Puck 
să o atingă cu floarea lui și să o facă 
să se Îndrăgostească de urechile de 
măgar ale lui Bottom șa.m.d. 
...încurcături, haz, ritmuri diferite. In 
vis totul este posibil, chiar și țesăto
rul, și dulgherul și prietenii lor se 
rostogolesc înapoi, de-a-ndăratelea. 
cu încetinitorul, și Puck are timp să 
așeze, cum vrea, pe cei vrăjiți.

Actul al doilea al baletului „Visul 
unei nopți de vară" începe destul de 
convențional. Dar, fără îndoială, ni
mic nu se putea repeta din ceea ce 
s-a întîmplat în prima parte. Odată 
terminat visul, ceata se spulberă, cor
tina din camera Hipolitef cade parcă 
din neant și dispare într-o clipă. Se 
vor desfășura de acum înainte însă 
momente de mare lirism — dragostea 
dintre Theseu si Hipolita, imagini lu
minoase în tempoul de marș al mu
zicii romantice. Atenție însă, trupa 
lui Bottom vrea totuși să joace ! Și, 
pe un colaj de arii din „Traviata", 
depănate la flașnetă, bineînțeles, co
micul este irezistibil, trista legendă 
devine comedie. Dar floarea 7 în fi
nal. floarea lui Puck se scaldă în- 
tr-un ochi de lumină, apoi șe cufundă 
în aburi de ceată. Finalul-final în
seamnă totuși împăcarea între Obe
ron și Titania.

Un spectacol excepțional, o mon
tare de mare clasă, cu fantezie și vi
goare. cu o tehnică de compoziție 
rar întîlnite. Dansatorii sînt artiști 
de primă mărime, precum Lynne 
Charles (Titania). Francois Klaus 
(Oberon), Kevin Haigen (Puck). Max 
Midinet (Bottom), alături de un an
samblu — printre primele In Europa.

Smaranda OȚEANU
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divers;
„Noroc bun!"

— Alo, rubrica faptul divers ? 
La telefon e un băieș de la Baia 
de Arieș. Adică un ortac de la 
exploatarea minieră de aict. 
Se-aude ?

— Se-aude I
— Apăi dacă se-aude. luati vă 

rog un plaivaz. Luarăți ?
— Luarăm.
— No. apăi scrieți : „Băleșul 

Nicolae Costings s-o despărțit 
amu de ortacii lui pentru a mere 
in penzte".

In continuare, de la celălalt 
capăt al firului ni s-a transmis 
că Nicolae Costinaș a lucrat 38 
de ani în subteran, că a scos 
sute și mii de vagoane de mi
nereu și că pentru vrednicia și 
omenia lui ortacii l-au sărbătorit 
cum se cuvine. Odată cu tradi
ționala urare de multi ani, cu 
sănătate, ei i-au adresat-o și pe 
cea atit de dragă minerilor: 
„Noroc bun !“

Omenie
Rămasă singură pe lume, bi- 

trîna Cristina Lăpușneanu din 
Slatina trăia cu sănătatea șubre
dă intr-o căsuță veche, care abia 
se mai ținea intr-o rină.

Prin grija municipalității, a 
fost găsită o altă casă pentru bi- 
trînă, oamenii au văruit-o. au 
făcut focul in sobă, au adus apă 
proaspătă de la cișmeaua din 
curte și au invitat-o pe bitrtni 
»â-i treacă pragul. Mult i-a mai 
trebuit pină să-și dea seama că, 
de fapt, tot ce vedea era făcui 
pentru ea.
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I lliuță și Cosfel — |
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detectivi
Doi pionieri — frații Ilie și 

Costel Slejuc — In virsti de 10 
și. respectiv, 8 ani. se jucau 
prin apropierea blocului nr. 19 
de pe strada Republicii din ora
șul Baia de Aramă. Deodată, 
atenția lui lliuță i-a fost atrasă 
de o umbră care se furișa in 
balconul apartamentului lui Ion 
Tunaru de la etajul al treilea.

Fără să mai stea pe gîndurl, 
cei doi au început să strige și să 
alerteze locatarii. Văzîndu-se în
colțit, individul din balcon (un 
infractor recidivist înrăit. Gheor
ghe Btrău) a înșfăcat tot ce i-a 
căzut sub mină și a început să 
coboare val-virtej scările. Dar 
cînd să iasă, oamenii au făcut 
in fața lui un adevărat „zid viu“, 
l-au luat de guler și l-au dus la 
miliție.

A încurcat... 
drumurile
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Marin SORESCU :

„CERAMICĂ
Acest volum al lui 

Marin Sorescu. purtind 
titlul celei de a cin- 
cea poezii din cuprins, 
este o caldă si impre
sionantă răsfringere 
spre noi a unui tainic 
monolog interior. în a- 
tîtea moduri de a-si 
mărturisi iubirea de 
patrie, de limba si 
poezia românească, cite 
poezii întrunește vo
lumul.

Incercînd să desci
freze miracolul dăi
nuirii noastre. în ciu
da vicisitudinilor care 
ne-au lovit veacuri 
de-a rîndul. poetul 
conchide că. de la 
MirCea cel Bătrîn pînă 
la Tudor din Vladimi- 
rii Gorjului, lungul șir 
de generații a îmbră
cat zale peste cămașa 
morții, ca să vegheze 
cu izbîndă libertatea 
celor înrădăcinați în 
milenarele noastre 
fruntarii, fiecare pur
tind în suflet, ca pe 
an sacru talisman, ima
ginea iubitei, a munți
lor Carpati si a prun
cilor. simboluri ale 
permanentei si ale de
venirii noastre ca 
popor.

Lapidar, poetul su
gerează dramatica în- 
crîncenare a bătăliilor 
doar prin numele loca
lităților unde s-au des
fășurat. căci pe cerul 
boltit albastru al pa
triei. ca ne o peliculă 
în culori, ele au rămas 
întipărite pentru eter
nitate. „De la Decebal 
pe nori de otravă..." 
pînă la Posada. Podul 
înalt. Călugăreni...

într-o altă fațetă a 
iubirii sale pentru tot 
ce este românesc, dar 
fără tirade patriotarde 
șunînd a gol. Marin 
Sorescu topește în 
furnalul legendelor 
nemuritoare existen
ța reală a lui Emines- 
cu. „Trebuiau să poar

te un nume" este sin
teza poetică în care, 
proclamind organici- 
tatea creației emines
ciene, izvorîtă din 
„gura de rai" a pămîn- 
tului românesc, din 
specificul spirituali
tății acestui popor, 
Marin Sorescu lasă să 
cadă pe lira-i tînără 
petale scînteind de 
frumusețe eternă din 
cununa cu care Emi- 
nescu a nemurit poe
zia românească, pre
gătind-o să stea în lu

mină la soborul litere
lor tuturor popoarelor; 
„crai cu barba-n no
duri", „cuibar rotind 
de ape", „ce te legem, 
codrule „Pe lingă 
plopii fără soț" etc., 
au căpătat articulații 
tinere, alături de re
miniscențele din ma
rele epos popular, din 
care doina nu putea 
lipsi.

In „Muzeul satului", 
șase strofe echivalea
ză T- ca informație — 
cu sute de pagini des
pre starea mizeră a 
țărănimii române în 
trecut, fiind infinit su
perioare celei mai co
lorate expuneri prin 
intensa vibrație pe 
care ne-o transmit, 
prin sinceritatea senti
mentului personal și 
prin expresia concen
trată, filtrată prin su
ferința milioanelor de 
truditori ai brazdei :

„Bunăstarea mate
rială. fericirea si noro
cul / In istorie / Sînt 
slab reprezentate" în 
„Muzeul satului". Ne- 
avînd aur si argint.

chipul și l-au gravat 
„Pe boabele de mei, 
de griu. de porumb / 
care nu ni s-au păs
trat". iar „Exponatele 
cele mai numeroase / 
Sînt bordeiele..." in 
care, de la munca 
cîmpului. țăranii in
trau direct în pămint
— ca intr-un mormînt
— să se odihnească.

în finah pateticul 
apel adresat vizitato
rilor : „Nu atingeți 
sărăcia si tristetea. / 
„Aflate-n muzeu. / 
„Sînt exponate origi
nale. / „Ieșite din 
mina, din sufletul și 
din rărunchii acestui 
popor / „Intr-o clipă 
de încordare’ si spon
taneitate, / „Care a 
durat / 2000 de ani".

în restul volumului, 
continuitatea noastră 
pe aceste locuri, ro
lul codrului în via
ța poporului român; 
sursa 'de . inspirație 
pe care poetul ol
tean și-o recunoaș
te deschis — realitatea 
românească. în diver
sele ei ipostaze tem
porale ; cuplul uman 
Ion si Ioana, socotin- 
du-și copilul „ctitorie" 
„Intru veșnica pome
nire / „A acestui soa
re / „Și-a acestui pă- 
rnînt": peisaje in vizi
uni inedite : meditații 
asupra succesiunii 
generațiilor si asupra 
morții ; evocări ale 
Meșterului Manole și 
ale lui Aurel Vlaicu in 
„Doina".

Profesiunea sa de 
oredintă poetul și-a 
eXprimat-o în „Hoții", 
în „Cîte puțin", și 
„Portretul artistului" : 
și el este „suflet în 
sufletul neamului său", 
căruia îi dăruiește ro
dul artei sale.

Emilia
Șt. MIL1CESCU
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întreprinderea de transporturi 
auto București l-a trimis pe șo
ferul Dumitru Postelnicu să 
ducă autobuzul 31—B—7737 la 
Tg. Mureș, pentru reparații ca
pitale. Cind a ajuns la Sighișoa
ra. a coborit de la volan și s-a 
dus să mănince. Dar nu ii era 
atit foame, cit sete. Ca să-și 
potolească setea a început cu be
rea și a terminat-o cu vinul. 
După ce și-a făcut plinul, s-a 
urcat din nou la volan, dar a 
încurcat... drumurile. In loc s-o 
ia spre Tg. Mureș, a apucat-o 
spre Mediaș. Exact spre un echi
paj al miliției.

Un an și două luni de-acum 
încolo — cit durează pedeapsa 
prin muncă corecțională — șo
ferul staționează. Si meditează.

Contabilul 
încasat

Lucra (că nu mai lucrează) la 
Întreprinderea cinematografică 
Constanta, in funcția de conta
bil principal. Intre alte atribuții 
de serviciu pe care le avea, con
tabilul principal Gheorghe llie 
trebuia să meargă in fiecare tri
mestru sd controleze si să veri
fice scriptele unităților cinema
tografice de la sate. De mers, 
mergea și de controlat, controla. 
Dar la plecare, contabilul princi
pal lua cu el de la operatori șt 
banii încasați de aceștia pe care 
n-apucaseră să-i depună la ca
sieria întreprinderii. Dar aici 
contabilul principal nu-i depu
nea. însușindu-și astfel vreo 
36 000 lei. Fapt pentru care a 
fost „depus" și el in arestul mi
liției.

Trei într-o barca
Trei copii între 8 și 11 ani. din 

comuna Ciulnița. județul Ialo
mița. se jucau pe malul apei. La 
mal se afla și o barcă. Barca ne
supravegheată. copiii nesuprave- 
gheati. Copiii s-au urcat in 
barcă și au pornit cu ea pe riul 
Ialomița la vale. Apa fiind mare, 
din cauza ploilor, a clătinat bar
ca, iar copiii s-au speriat. De 
teamă să nu se răstoarne bar
ca, toți trei au sărit în apă. Nici 
unul n-a mai putut să fie 
salvat.
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I Cei șase din... | 
| vitrina

In vitrina cofetăriei „Macul

Iroșu" din Brașov se află un pa- . 
nou cu fotografiile a șase băr
bați. După imagini, șase bărbați ‘

I serioși, respectabili. Toți șase 
surprinși la o masă de „lucru". 
Sub imagini — următorul text : 
„Pensionarul Filip N. (unul din

Icei șase) a organizat la locuința 
lui din Brașov jocuri de noroc, 
la care au participat ceilalți cinci

I cetățeni. Toți au fost sancționați
cu amenzi intre 1 000 și 2 500 lei, I 
«partea leului» revenindu-i. fi- | 
rește, gazdei". Care gazdă cică

Iar fi zis : „Cine-o mai face ca | 
mine..."

Dar mai bine să nu facă.

I 
L_

Rubrică realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Felicitările dumneavoastră transmise cu ocazia celei de-a 65-a aniversări 
a zilei mele de naștere m-au bucurat foarte mult. Vă mulțumesc sincer și va 
transmit, la rîndul meu, cele mai bune urări de sănătate pentru dumnea
voastră personal, precum și de prosperitate pentru poporul român.

GEORGES-ANDRE CHEVALLAZ
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Vă rog să acceptați mulțumirile mele pentru mesajul de felicitări trimis 

cu prilejul Zilei naționale a Pakistanului.
Sint recunoscător pentru sentimentele și urările pe care le-ați transmis 

în mesajul dumneavoastră. Folosesc această ocazie pentru a transmite cele 
mai bune urări de viață lungă Excelenței Voastre, sănătate și fericire, pre
cum și progres continuu și prosperitate poporului țării dumneavoastră.

Vă rog să acceptați. Excelență, asigurarea considerațiunii mele celei mai 
Înalte.

General MOHAMMAD ZIA UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Adunări festive cu prilejul decorării unor unități fruntașe 
in întrecerea socialistă pe anul 1979

în municipii, orașe și comune, în
treprinderi industriale și institute de 
cercetări, trusturi de construcții, uni
tăți agricole de stat și cooperatiste, 
organizații ale cooperației de consum 
ii meșteșugărești au avut loc adunări 

festive în cadrul cărora au fost de
cernate „Steagul Roșu" și „Diploma 
de onoare" pentru ocuparea locurilor 
fruntașe în întrecerea socialistă pe 
anul 1979.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
entuziastă, participanții la adunări, 
oameni ai muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — au adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, tele
grame prin care exprimă recunoș
tința fierbinte pentru prețuirea 
muncii depuse în marea întrecere so
cialistă, pentru înaltele distincții a- 
cordate.

în telegrame sint formulate anga
jamente mobilizatoare care dau glas 
hotăririi oamenilor muncii de a folosi 
întreaga putere de muncă pentru a 
contribui la sporirea producției in
dustriale și agricole, la perfecționa
rea activității de cercetare științifică 
și tehnică, la dezvoltarea continuă și 
înfrumusețarea localităților patriei.

Totodată, se exprimă adeziunea de
plină și atașamentul la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, dragostea fierbinte față 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, bucuria 
pentru realegerea sa în suprema 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România, garanție sigură a 
propășirii patriei. Sint adresate vi
brante mulțumiri secretarului gene
ral al partidului pentru sprijinul per
manent, mobilizator, pentru prețioa
sele orientări și îndrumări date cu 
prilejul vizitelor și intîlnirilor de lu
cru pe care le-a avut cu numeroase 
colective de muncă.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 ți 21 aprilie, tn țară : Vremea va ii 
relativ caldă cu cerul variabil. Vor că
dea ploi izolate, mai ales în sud-vestul

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

„Daciada“ - o competiție pentru toți

„Nicolina11—un avanpost
Activitatea sportivă de la „Nicolina" 

— Iași are o foarte veche tradiție, 
încă de la înființare (28 mai 1892), la 
„Atelierele pentru repararea vagoa
nelor și locomotivelor" (denumirea 
de atunci) se organizau excursii, 
serbări cîmpenești, demonstrații de 
lupte libere și greco-romane, haltere, 
gimnastică acrobatică etc.

Cum este integrată acum „Nicolina" 
în mișcarea sportivă, cum își desfă
șoară întrecerile în cadrul „Dacia- 
dei" ? Iată, în sinteză, răspunsurile 
date de Valentin Paraschiv, președin
tele clubului „Nicolina", și Vasile 
Ichlm, președintele asociației sportive 
din cadrul Întreprinderii „Nicolina".

Clubul și asociația colaborează per
manent și îndeaproape pentru atrage
rea largă a ucenicilor, a tuturor lu
crătorilor în competițiile de masă. 
Apoi, cu răbdare și perseverență, se 
insistă pentru a se ajunge la perfor
manțe. în decursul timpului, sub cu
lorile sportive ale „Nicolinei" au 
apărut, s-au format și s-au remarcat 
o serie de sportivi de performanță. 
Numai în ultimul deceniu, reprezen
tanții clubului „Nicolina" au cucerit 
45 de titluri de campioni naționali, 
iar peste 200 s-au clasat pe locurile 
2—3 la campionatele naționale de ju
niori și seniori. Clubul are în prezent 
peste 400 sportivi legitimați care ac
tivează în 10 secții — box, lupte, hal
tere, popice, fotbal, parașutism, tir, 
orientare sportivă, șah, automobilism. 
Dintre aceștia, 7 sint maeștri ai spor
tului, 9 de clasă internațională, 30 au 
categoria I de clasificare, 70 categoria 
a II-a și peste 100 juniori.

Interlocutorii au insistat să subli
niem Insă faptul că principala 
atenție este concentrată aici spre 
buna organizare a activității de masă.

Forma de angrenare : competiții 
pe categorii de vlrstă și discipline 
sportive organizate pe secții, inter
secții șl la nivel de întreprinderi, 
precum și în concursuri dintre între
prinderile ieșene sau de nivel națio
nal etc.

Oamenii muncii, în frunte cu co
muniștii. sub conducerea organizații
lor de partid, se subliniază în tele
grame, sint angajați într-o deplină 
unitate de voință în întrecerea socia
listă pentru a încheia anul 1980 și 
întregul cincinal cu rezultate cit mai 
strălucite, creînd astfel o bază trai
nică pentru înfăptuirea cu succes a 
istoricelor hotărîri adoptate de Con
gresul al XII-lea și a mărețelor 
obiective cuprinse în Programul 
partidului pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul patriei noastre.

Au transmis telegrame colectivele 
întreprinderii de aluminiu Slatina, 
distins cu titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" ; Institutului de Cercetări 
Chimice — ICECHIM — București, 
distins cu Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I ; Insti
tutului de cercetări științifice și in
ginerie tehnologică pentru mașini- 
unelte, agregate, mecanică fină și 
scule „Titan", distins cu Ordinul 
„Meritul Științific" clasa I ; între
prinderii Electrocentrale Galați, în
treprinderii miniere Lupeni, Combi
natului siderurgic Reșița, întreprin
derii de utilaj chimic „Grivița Ro- 
șie“-București, întreprinderii de apa
rate electrice de măsurat Timișoara, 
întreprinderii chimice Dudești-Bucu- 
rești, întreprinderii forestiere de ex
ploatare și transport Suceava, între
prinderii de mobilier și decorațiuni 
Heliade — București, întreprinderii 
de confecții și tricotaje București, 
Trustului de construcții industriale 
Cluj, Trustului de construcții Argeș, 
întreprinderii pentru comerț exterior 
Agroexport București, Institutului de 
inginerie tehnologică și proiectări de 
întreprinderi constructoare de mașini 
București și altele, distinse cu „Or
dinul Muncii" clasa I.

(Agerpres)

tării. Vînt moderat. Minimele vor fl 
cuprinse între zero și 10 grade, iar 
maximele intre 12 și 22 de grade, local 
mal ridicate în sud. Ceață dimineața 
și seara. In București : Vreme relativ 
caldă. Cerul va fl temporar noros, fa
vorabil ploii de scurtă durată. Vînt mo
derat. Minimele vor fi cuprinse intre 
5 șl 8 grade, iar maximele vor oscila 
intre 18 șl 22 de grade.

ai sportului muncitoresc
în momentul de față, numeroși ti

neri de la „Nicolina" și-au îndreptat 
atenția spre un nou concurs : crosul 
de primăvară „1 Mai". Zilnic, pe 
grupe și secții, zeci de tineri se an
trenează pe aleile din incinta între
prinderii.

Tot de pe acum, lucrătorii „Nicoli- 
nei“ se pregătesc să poată desfășura 
și pe timpul verii o cit mai largă ac
tivitate sportivă de masă. Alături de 
șah, popice, lupte, haltere etc., pe 
care ei le practică în orice sezon, s-au 
extins la „Nicolina" fotbalul, voleiul, 
baschetul, tirul, atletismul, înotul și 
întrecerile cu bărcile. La dispoziția 
amatorilor există baza sportivă pro
prie de la „Ciric", unde se află unul 
dintre cele mai frumoase locuri de 
odihnă și agrement ale municipiului 
Iași. Această bază sportivă a fost 
construită cu fonduri U.G.S.R. șl 
muncă patriotică. încă o noutate : 
sub dealul „Cetățuia", în partea de 
sud a lașului, a început să se amena
jeze o altă bază sportivă pentru lu
crătorii „Nicolinei" și pentru cei de 
pe uriașa platformă a combinatului 
de utilaj greu. Aci vor exista săli 
pentru lupte, box, haltere, terenuri de 
fotbal, de volei și handbal, un bazin 
de înot. Oamenii „Nicolinei" și cel 
de la combinatul de utilaj greu și-au 
propus să efectueze și aici un mare 
număr de ore de muncă voluntar-pa- 
triotică : „în frunte cu comuniștii și 
uteciștii, toți sportivii vor fi în pri
mele rlnduri" — au ținut să adauge 
interlocutorii.

Ținta finală ? „Și In acest an (1980) 
ne-am propus să scoatem cel puțin 
3 campioni naționali, 10 sportivi în 
primele 6 locuri la campionatele na
ționale, o medalie olimpică. De ase
menea, din rîndul ucenicilor să 
dublăm și grupele de juniori" — ni 
s-a spus. Le dorim sucoes sportivilor 
de la „Nicolina".

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteil*

SOSIREA IN CAPITALA A SECRETARULUI GENERAL 
AL PARTIDULUI SOCIALIST MUNCITORESC SPANIOL

Joi după-amiază a sosit în Capitală 
Felipe Gonzalez, secretar general al 
Partidului Socialist Muncitoresc Spa
niol, însoțit de Jose Federico de 
Carbajal, membru al Comisiei Exe
cutive a P.S.M.S., care efectuează o 
vizită în țara noastră la invitația C.C. 
al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmpinat de to
varășii Virgil Cazacu și Constantin

Conferințe de dare de seamă și alegeri 
ale organizațiilor județene ale U.T.C.
Joi au continuat să se desfășoare 

conferințele de dare de seamă și ale
geri ale organizațiilor județene ale 
U.T.C. — importantă etapă în pre
gătirea forumului tinerei generații. 
Conferințele organizațiilor județene 
Arad, Bacău, Bihor, Brașov, Caraș- 
Severin, Cluj, Harghita, Tulcea. Vas
lui și Vrancea au dezbătut și analizat, 
într-un spirit de înaltă responsabili
tate și exigentă, activitatea desfășu
rată de organizațiile județene ale 
Uniunii Tineretului Comunist, sub 
conducerea și îndrumarea organelor 
de partid, pentru unirea șl mobiliza
rea eforturilor tinerei generații la în
făptuirea exemplară a Programului 
P.C.R. de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, a 
hotărîrilor forumului comuniștilor 
din anul trecut, a orientărilor și indi
cațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului. Fâcînd 
bilanțul rezultatelor obținute de ti
neri în activitatea economică, poli
tică, socială și culturală a patriei, 
conferințele au adoptat hotărîri me
nite să asigure ridicarea pe o treaptă 
nouă, calitativ superioară, a întregii 
munci desfășurate de organizațiile 
U.T.C., pentru participarea tot mai 
largă a tinerilor la înfăptuirea hotă
rîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului.

La lucrările conferințelor au parti
cipat și au luat cuvîntul primii secre
tari ai comitetelor județene de par
tid respective.

Din partea Biroului C.C. al U.T.C.,

Cu prilejul celei de-a XXXV-a aniversări a eliberării

poporului german de sub fascism

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Cu prilejul celei de-a XXXV-a 

aniversări a eliberării poporului ger
man de sub fascism, ambasadorul 
R.D. Germane la București, prol. dr. 
Siegfried Bock, a organizat, joi, o 
conferință de presă.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale. Agenției Române de 
Presă „Agerpres", Radioteleviziunii 
române, precum și corespondenți ai 
presei străine acreditați în țara noas
tră.

Relevînd importanța istorică a eve
nimentului sărbătorit, ambasadorul 
R.D. Germane a reliefat profundele 
înnoiri înfăptuite sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia în toate domeniile vieții econo
mice. politice și sociale din țara sa.

Sportivele noastre conduc autoritar 
la individual compus în cadrul campionatelor 

internaționale de gimnastică
La Palatul sporturilor și culturii 

din Capitală au început aseară între
cerile celei de-a XXIII-a ediții a 
campionatelor internaționale de gim
nastică ale României, la care parti
cipă sportivi și sportive din 18 țări. 
Competiția a debutat cu exercițiile 
impuse, cei peste 3 500 de spectatori 
avînd prilejul să urmărească o exce
lentă evoluție a triplei campioane 
olimpice Nadia Comăneci, care a ob
ținut de două ori nota 9,90 (la sări
turi și, respectiv, paralele) si tot de 
două ori 9,80 (la sol și bîrnă), insta- 
lîndu-se în fruntea clasamentului la 
individual compus cu 39,40 puncte. 
Locurile următoare sint ocupate de 
asemenea de gimnastele lotului 
României — Emilia Eberle (38,50

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Astăzi încep la Istanbul campio

natele balcanice de judo. La această 
competiție participă un lot de 14 
sportivi români în frunte cu L Dom- 
nar, A. Szabo, N. Constantin. T. Mi- 
halache, M. Vlad și R. Daniel.
• După desfășurarea a 6 runde, în 

turneul internațional de șah de la 
Londra pe primul loc se află Korti- 
noi cu 4,5 puncte, urmat de Sosonko 
și Stean, fiecare cu 4 puncte. Șahistul 
român Florin Gheorghiu are 3,5 punc
te, fiind urmat de Timman si Liubo- 
jevici, tot cu 3,5 puncte.

în runda a 6-a, Korcinoi a remizat 
cu Speelman, iar Gheorghiu a pier
dut la Nunn. Cu o rundă mal înainte. 
Florin Gheorghiu remizase cu So
sonko.
• Desfășurată pe traseul Olden

burg — Braunschweig, etapa a 6-a a 
cursei cicliste de amatori ce se des
fășoară in R. F. Germania a revenit 
sovieticului Oleg Logvin, în 3h51’21”. 
în plutonul fruntaș se aflau și com
ponents selecționatei române, care au 
urcat de pe locul 7 pe locul 3 în 
clasamentul general.

Dăscălescu, membri ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Stan Soare, adjunct de șef de 
secție la C.C, al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost prezenți ambasadorul Spa
niei la București, Jose Carlos Gon
zales-Campo Dal-Re, și membri al 
ambasadei.

(Agerpres)

lucrările conferințelor au fost con
duse de tovarășii : Constantin Boști- 
nă la Arad ; Ion Sasu. — Bacău ; 
Dionisie Balint — Bihor ; Nicu 
Ceaușescu — Brașov ; Mihai Hîrjău
— Caraș-Severin ; Pantelimon Găvă- 
nescu — Cluj ; Radu Enache — Har
ghita ; Victor Năstăsescu — Tulcea ; 
Ioana Lăncrănjan — Vaslui și Cristi
na Luca la Vrancea.

Ca prim-secretari ai comitetelor 
județene ale U.T.C. au fost aleși to
varășii : Matei Simandan la Arad ; 
Dumitru Grădinaru — Bacău ; loan 
Bondar — Bihor ; Constantin Faina
— Brașov ; Lazăr Rădoi — Caraș- 
Severin ; Ioana Bolba Mateescu — 
Cluj ; Elisabeta Balasz — Harghita ; 
Stelian Păruș — Tulcea ; Valerica 
Ion — Vaslui și Ioniță Dan la Vran
cea.

în încheierea lucrărilor, într-o at
mosferă vibrantă, de puternic entu
ziasm tineresc, participanții la lucră
rile conferințelor, tineri români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți. au adresat telegrame tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care se dă 
expresie sentimentelor de aleasă sti
mă, prețuire și recunoștință pe care 
întregul tineret le nutrește față de 
neobosita activitate a conducătorului 
partidului și statului nostru pusă în 
slujba marilor idealuri ale națiunii 
socialiste, hotăririi ferme a tuturor 
tinerilor patriei de a face totul pen
tru progresul multilateral al Româ
niei, pentru înaintarea sa fermă pe 
drumul edificării socialiste și comu
niste.

Referindu-se la bunele relații sta
tornicite intre Partidul Socialist Unit 
din Germania și Partidul Comunist 
Român. între Republica Democrată 
Germană și Republica Socialistă 
România, vorbitorul a subliniat im
portanța hotărîtoare a Intîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Erich 
Honecker și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru continua dezvoltare 
și diversificare a relațiilor pe multi
ple planuri, a colaborării și coope
rării dintre partidele și țările noas
tre. in interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și socialismului în Eu
ropa și în întreaga lume.

(Agerpres)

puncte) și Melita Ruhn (38,50 puncte), 
Rodica Dunca (38,15 puncte). Dumi- 
trița Turner (38,10 puncte), Marilena 
Vlădărău (37,40 puncte), Marilena 
Neacșu (37,19 puncte). Locul 8 este 
ocupat de Ni Ei Yao (R.P. Chineză) 
cu 37,00 puncte.

în concursul masculin, după exer
cițiile impuse, conduce gimnastul ro
mân Dan Grecu (56,50 puncte), ur
mat de Tong Fei (R. P. Chineză)
— 56,45 puncte. Aurelian Georgescu
— 55,70 puncte, Romulus Bucurolu — 
55,40 puncte. Radu Branea — 55,15 
puncte. Ion Checicheș — 54,95 puncte. 
Campionatele continuă astăzi de la 
ora 17,30 cu exercițiile liber alese la 
masculin.

(Agerpres)

• Turneul internațional de polo pe 
apă pentru juniori; dotat cu „Cupa 
Diana", care are loc la Sofia, a pro
gramat primele partide. Selecționata 
României a întîlnit echipa Bulgariei 
II, pe care a învins-o cu scorul de 
8—2 (3—1, 1—1, 2—0, 2—0), Alte re
zultate : U.R.S.S. — Spania 8—2 ; Po
lonia — Bulgaria- 9—7 ; Ungaria — 
Olanda 6—4.
• Competiția internațională femi

nină de scrimă de la Minsk s-a în
cheiat cu proba de floretă pe echipe, 
câștigată de selecționata U.R.S.S., 
care a învins în finală cu 9—1 for
mația R.S.F.S. Ruse. Echipa Româ
niei s-a clasat pe locul trei, după ce 
a terminat la egalitate. 8—8. cu re
prezentativa R.F. Germania, fiind 
declarată învingătoare la tusaveraj.

★
Concursul internațional de floretă 

de la Kiev a revenit echipei U.R.S.S., 
învingătoare cu 9—0 în finala susți
nută cu formația R.S.F.S. Ruse. în 
meciul pentru locul trei, selecționata 
Poloniei a întrecut cu 9—7 echipa 
României.

Manifestări cu ocazia 
Zilei naționale 

a Republicii Arabe Siriene
Cu prilejul celei de-a XXXIV-a 

aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Arabe Siriene, ambasadorul 
acestei țări la București, Walid Al 
Moualem, a oferit, joi, o recepție in 
saloanele hotelului Athânee Palace.

Au luat parte tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului. Aneta 
Spornic, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul educației și învățămîntului, 
Emil Drăgănescu, ministrul sportu
lui și turismului, președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-siriană de cooperare 
economică, științifică și tehnică, 
Dumitru Bej an, ministru secretar 
■de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale, Gheorghe Dolgu,-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii Asociației 
de prietenie româno-siriană, ai altor 
ministere și instituții centrale, oameni 
de artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Arabe Siriene, ambasadorul 
acestei țări la București, Walid Al 
Moualem, a rostit, joi, o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

★
La librăria „Mihaîl Sadoveanu" 

din Capitală a fost lansat, joi, vo
lumul „Siria — drumuri de le
gendă" de Sever Noran, apărut în 
Editura sport-turism, colecția „Ma
pamond". Cartea inserează note de 
călătorie din această țgră de stră
veche cultură și civilizație, oferind 
o imagine edificatoare asupra dez
voltării sale contemporane, a co
laborării pe multiple planuri exis
tente între România și Siria.

La lansarea volumului au luat 
parte reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, U- 
niunii scriitorilor, directori de edi
turi. un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Walid Al Moualem, ambasadorul 
Republicii Arabe Siriene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cum sînt pregătiți 
viitorii șoferi

Inspectoratul General al Miliției, 
în colaborare cu Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare a 
organizat, joi, în Capitală, o con
sfătuire de lucru la care ' au parti
cipat directorii școlilor de șoferi 
amatori din toate județele tării, psi
hologi și ofițeri de miliție care răs
pund de examinarea candidaților 
pentru obținerea permisului de con
ducere auto.

Scopul consfătuirii a fost perfec
ționarea și modernizarea procesului 
de instruire a viitorilor conducători 
auto în condițiile creșterii neconte
nite a cererilor pentru obținerea per
misului de conducere, a parcului de 
autovehicule și complexității trafi
cului rutier.

tv
PROGRAMUL 1

16,90 Teiex
16,05 In direct de la... Politehnică
16.30 Emisiune în limba germană
18.20 Rezultatele tragerii Loto
18.30 Zimbabwe — Marea zi a Indepen

dentei
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • 1 Mal 1980 — Zilei 

muncii — faptele de muncă ale 
tării

19.20 Cu răspundere, cu toate forțele — 
la cea mai grabnică dintre lucră
rile acestei primăveri: semănatul I

19.35 Dosarul energiei
19.50 Film artistic : „Operațiunea Mar-

BOTOȘANI. • Din inițiativa 
Comitetului municipal Botoșani 
al U.T.C. a luat ființă primul an
samblu coral al tineretului, con
stituit în cinstea celui de-al 
XI-lea Congres al U.T.C. Dirijată 
de prof. Gheorghe Cojocaru. noua 
formație este alcătuită din elevi 
ai liceului pedagogic si tineri 
muncitori din unitățile industriale 
botoșănene. • Teatrul de stat 
„Mihai Eminescu" a prezentat in 
premieră absolută pe tară piesa 
intitulată „Da", cu subtitlul 
„Ultima noapte" de Gabriel 
Arout, tn traducerea actriței 
Dina Cocea. Regia artistică a 
spectacolului este semnată de 
Anca Ovanez-Doroșenco, sceno
grafia de George Doroșenco, iar 
ilustrația muzică de Ștefan Zor- 
zor. Protagoniștii spectacolului 
sînt Stelian Preda și Sebastian 
Comănici. (Silvestri Ailenei).

CRAIOVA • In cadrul săptă
mânii manifestărilor omagiale 
„De la statul dac centralizat și 
independent, condus de Burebls- 
ta, la România socialistă ; istoria 
unui popor de eroi". Muzeul Ol
teniei a organizat expoziția 
„Dacii", un amplu tablou al is
toriei economice, social-politice 
și culturale a geto-dacilor. Vizi
tatorilor le sînt prezentate unel
te, arme, piese de ceramică, 
obiecte de podoabă, tezaure mo
netare din cele mal noi desco
periri arheologice de pe terito

VIZITA ȘEFULUI DEPARTAMENTULUI FEDERAL 
AL AFACERILOR EXTERNE AL CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE

Joi după-amiază a sosit în Capi
tală șeful Departamentului Federal 
al Afacerilor Externe al Confedera
ției Elvețiene, consilierul federal 
Pierre Aubert, care, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, face o vizită oficială în târg 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, de alte persoane oficiale.

Erau prezenți Dan Enăchescu, am
basadorul României la Berna, Peter 
Erni, ambasadorul Elveției la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în după-amiaza aceleiași zile au 
Început convorbirile oficiale între cei 
doi miniștri de externe.

S-a apreciat că această primă vi

„Energia nucleară-o necesitate 
pentru toate țările"

Ce ne rezervă în domeniul ener
giei deceniul 1980—1990 ? Pentru a 
răspunde la această întrebare, revista 
„Reader’s Digest" s-a adresat unui 
cunoscut specialist : suedezul Sigvard 
Eklund, director general al Agenției 
internaționale pentru energie atomi
că. cu sediul la Viena. organism care 
a fost creat în vederea promovării 
utilizării în scopuri pașnice a ener
giei atomice. întrebat dacă actualele 
rețineri existente in unele țări în 
legătură cu folosirea energiei nu
cleare vor fi de durată, interlocuto
rul a răspuns : „Mă îndoiesc de acest 
lucru. După cum este știut, prețul 
petrolului va continua să crească. 
Posibilitățile de aprovizionare se vor 
diminua și vor deveni tot mai incer
te. Punerea în valoare de noi ză
căminte va fi lungă și destul de cos
tisitoare. Pe de altă parte, pentru 
unele rezerve importante, situate în 
zone îndepărtate ale globului — 
Australia, de exemplu — cheltuielile 
de transport vor fi considerabile. 
Singura sursă acceptabilă spre care 
trebuie să ne îndreptăm atentia ră- 
mîne, în aceste condiții, energia nu
cleară.

Desigur, accidentele din centralele 
nucleare, ca cel care a avut loc în 
Statele Unite, pot crea o anumită 
stare de neliniște în opinia publică. 
Cu toate acestea, nu poate fi trecut 
cu vederea faptul că de mai bine de 
20 de ani, de cînd se utilizează ener
gia nucleară, radioactivitatea n-a 
cauzat nici un mort și nici un rănit 
grav și nu s-a răspîndit. într-o ma
nieră notabilă. în afara centralei 
respective. Se cuvine amintit că une
le țări au instalat în centralele lor 
sisteme de securitate în întregime 
automatizate, care, în timoul fazei 
inițiale, critice, a unui incident, 
funcționează fără intervenția omu
lui. în prezent, A.I.E.A. este pe cale 
să organizeze un grup mobil de spe
cialiști. care vor fi pregătiți să-și

ket Garden". Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor engleze

21.40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

16.30 O viată pentru o idee : David 
Emanuel (1854—1941)

17,00 Muzică populară
17.30 Blocnotes — informați! utilitare
17.50 Dicționar cinematografic
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • 1 Mai 1980 — Zilei 

muncii — faptele de muncă ale 
țării

19,20 Film documentar : Naghi Imre — 
pictor

19.30 Concertul Filarmonicii „George 
Enescu". Transmisiune directă de 
la Ateneul Român. în pauză : 
Discuri șl noi cărți despre muzică

22,00 închiderea programului

riul Olteniei. • La Filarmonica 
din Craiova a avut loc un con
cert extraordinar avînd-o ca 
protagonistă pe pianista portu
gheză Maria Jose Morais, sub 
bagheta dirijorului Teodor Cos- 
tin. • în cadrul schimburilor 
culturale dintre România și 
R.P. Bulgaria, un colectiv al Tea
trului de păpuși din Plovdiv a 
prezentat la Craiova două spec
tacole cu piesa „Păpuși în Țara

păpușilor", adaptată după „Guli- 
ver în Țara păpușilor" de Leo 
Spatii și Jozef Peher, iar un co
lectiv al Teatrului de copii din 
Subotica a prezentat pe scena 
Teatrului liric craiovean două 
spectacole cu piesa „Hai să ne 
jucăm", de Marcel Achard. • La 
Teatrul Național din Craiova a 
fost prezentat în premieră spec
tacolul cu piesa „Azilul de noap
te", de Maxim Gorki, in regia lui 
Dan Alexandrescu. (Nicolae Pe- 
tolescu).

CLUJ. ® Simpozionul „15 ani, 
15 trepte de aur", organizat la 
Casa universitarilor din Cluj- 
Napoca de către Universitatea 
cultural-științifică, împreună cu 
Arhivele Statului din localitate, 
a fost închinat contribuției 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

zită oficială pe care o face în țara 
noastră un șef al Departamentului 
Federal al Afacerilor Externe con
stituie expresia bunelor relații din
tre România și Elveția, a dorinței 
politice a celor două țări de a dez
volta relațiile lor bilaterale în di
verse domenii, a hotăririi lor de a 
întări colaborarea pentru consolida
rea păcii și securității în Europa, 
pentru cooperare și înțelegere pe 
plan internațional.

Tovarășul Ștefan Andrei a oferit, 
joi seara, un dineu în onoarea oaspe
telui elvețian.

în timpul dineului, miniștrii de 
externe ai celor două țări au toastat 
în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a președintelui 
Confederației Elvețiene, Georges- 
Andre Chevallaz.

ofere serviciile în caz de acci
dente. îndeosebi în țările mai puțin 
dezvoltate".

Referindu-se la viitorul energiei 
nucleare. directorul general al 
A.I.E.A. a declarat : „La sfirșitul a- 
cestui an vor exista 300 de centrale 
în 25 de țări. Atomul va asigura 10 
pînă la 20 la sută din consumul de 
energie în Statele Unite și în Euro
pa, dar, din păcate, doar 1,5 la sută 
în țările în curs de dezvoltare. Se 
estimează că in anul 2 000 centralele 
nucleare vor furniza lumii 14—18 la 
sută din electricitatea de care va fi 
nevoie, adică echivalentul a 1,7 mi
liarde tone de petrol, ceea ce re
prezintă mai mult de șase luni din 
producția mondială actuală. în țările 
industrializate, partea care va reveni 
Energiei nucleare din totalul ener
giei electrice produse ar putea să se 
ridice la 35 la sută. Franța, de pil
dă, are în vedere să sporească la 55 
la sută. în 1985, partea de energie 
nucleară din totalul energiei sale 
electrice. în Belgia, Suedia și în 
Elveția, 25 la sută din electricitate 
este de origine nucleară. în ce pri
vește rolul pe care energia atomică 
îl va juca în țările în curs de dez
voltare trebuie pornit de la faptul 
că energia nucleară presupune in
vestirea de fonduri importante și, în 
același timp, construirea de infra
structuri tehnice necesare pentru 
asigurarea întreținerii și securității 
stațiilor. Oricum, este clar că și 
aceste țări vor trebui să înfrunte 
această opțiune deosebit de impor
tantă pentru dezvoltarea lor.

Construirea unei centrale nucleare 
costă cu 20 pînă la 50 la sută mai 
mult decît a unei centrale termice, 
dar la o greutate egală combustibi
lul atomic degajă o energie de 50 000 
de ori mai mare. Uraniul necesar 
pentru a face să funcționeze timp 
de un an un reactor de 1 000 MW 
nu ocupă decît o mică parte din- 
tr-un vagon de mărfuri. în timp ce 
combustibilul «devorat» în două zile 
de către o centrală termică de 
aceeași putere trebuie să fie încăr
cat în mai mult de 100 de vagoane. 
Astăzi, energia lumii industrializate 
provine în proporție de 66 la sută 
din petrol și gaz, două surse care se 
diminuează tot mai mult. Punerea 
in valoare, pe scară largă, a resur
selor de cărbune implică cheltuieli 
imense, ridicînd în același timp și 
probleme de protecție a mediului în
conjurător. Contribuția altor forme 
de energie, solară, eoliană, geotermi- 
că, nu va putea ti decît secundară 
în următorii 10 sau 20 de ani. Iată 
de ce folosirea energiei nucleare ră- 
mîne o necesitate pentru toate țările, 
și mai ales pentru țările în curs de 
dezvoltare", a încheiat directorul 
A.I.E.A.

la dezvoltarea economici și so
cială a țării, la Înflorirea științei, 
culturii și a artei, la promovarea 
unei politici de apărare a păcii 
în întreaga lume. (Al. Mureș an).

GALAȚI. • Biblioteca „V. A. 
Urechia" găzduiește expoziția cu 
tema „Vestigii milenare de civi
lizație daco-romană". manifesta
re organizată în deschiderea unul 
ciclu de acțiuni intitulat „Uni
tate și continuitate", dedicat ani
versării a 2 050 de ani de la con
stituirea primului stat dac cen
tralizat și independent. • „Coră
bii de soare" se numește cule
gerea de încercări literare edi
tată de consiliul județean al or
ganizației pionierilor. Semnează 
versuri și proză numeroși pio
nieri din școlile gălățene. cartea 
fiind îngrijită de profesorii Cor- 
neliu Stoica și Teodor Parapiru. 
(Dan Plăeșu).

TULCEA. • Casa tineretului 
din Tulcea găzduiește. începînd 
din această primăvară, o stagiu
ne a teatrului de amatori pen
tru tineret. în aceste zile au fost 
prezentate tineretului tulcean 
primele două piese : „Cadoul", 
de Paul Everac și „Experimen
tul", de Ion Băieșu. Acum, tine
rii artiști amatori tulceni pregă
tesc primul spectacol cu piesa 
„Ursul", de A.P. Cehov. (N. Ami- 
hulesei).

• ÎMPOTRIVA ero
ziunii SOLULUI. Cu ac
torul fasciculelor laser, oamenii 
de știință din Gruzia au reușit 
să descifreze procesul complex 
al eroziunii solului ca urmare 
a ploilor torențiale din munți. 
Fenomenul de erodare a solului 
din această cauză a fost mode
lat de cercetători în condiții 
de laborator. Fasciculele laser 
au permis specialiștilor să 
vadă și să exprime in cal
cule matematice multe pro
cese care pot fi văzute doar 
la microscop. Picăturile de 
ploaie, care aparent curg încet în 
solul afinat, au de fapt o viteză 
apropiată de aceea a unui tren 
accelerat. Acest lucru se petrece 
însă pe distante foarte mici, a- 
desea de ordinul milimetrilor. 

într-o fracțiune de secundă însă 
aceste picături antrenează după 
ele mici particule de sol. Desci
frarea fenomenului a permis 
specialiștilor să stabilească mo
dalități agrotehnice pentru pre- 
intîmpinarea eroziunii.

• COAFURĂ... COM
PUTERIZATĂ. Imaginea pe 
care o puteți vedea reprezintă 
interiorul primului salon de coa
fură din lume (inutil să adău
găm că orașul respectiv este 
Paris) înzestrat cu un compu
ter. Acesta stochează în memo
ria sa toate datele individuale 
ale diferitelor cliente: formele 
de coafură pe care le preferă, 
dacă au părul gras sau. dimpo
trivă. uscat, gradul de rezistentă 
a rădăcinilor, procentajul (even
tual) de fire albe ș.a. în func

ție de acești parametri se sta
bilesc programele optime de 
natură să ofere... statisfacție 
garantată.

• SECRETUL „GHE- 
ȚII ALBASTRE". Pentru Per- 
soanele care, din diferite moti
ve, obișnuiesc să-și ia dejunul 
la locul de muncă, o firmă bri
tanică a realizat un microfrigi- 
der, de dimensiunea unei cărți 
ceva mai mari, care poate încă
pea ușor intr-o servietă și poate 
conserva în condiții optime dife
rite alimente, băuturi etc. Mi- 
crofrigiderul este construit din 
polistiren cu calități izolatoare 
speciale. Adevăratul său secret 
constă însă în folosirea unui 
produs anume, așa-numita 
„gheată albastră" — care se for
mează întrrun congelator obiș

nuit și care se introduce în re
cipientul din polistiren. Această 
gheață poate fi utilizată mai 
multe zile in șir, după care este 
introdusă din nou în congelator 
și procesul se reia de la capăt.

• MINĂ - PROTEZĂ 
PENTRU COPII. Proteza din 
fotografie, pusă la punct de spe
cialiștii niponi în colaborare cu 
cei francezi, este destinată unor 
copii (în vîrstâ de peste 8 ani) 
care, din diferite motive, și-au 
pierdut unul din membrele su
perioare. înzestrat cu un micro
procesor electronic, ea este ac
ționată cu ajutorul vocii și poa

te îndeplini diferite operații fi
rești virstei respective. în pre
zent, cercetătorii amintiți stu
diază posibilitatea unei proteze 
similare pentru copii născuți cu 
malformații, cum a fost cazul cu 
copii mutilați datorită faptului 
că mamele lor au folosit în 
timpul gravidității „medicamen
tul ucigaș" thalidomlda.

• DIN NOU DESPRE 
„TITANIC". S-au împlinit 68 
de ani de la scufundarea vasu
lui „Titanic" — cea mai mare și 
mai luxoasă navă de pasageri 
de la începutul secolului. Printre 
supraviețuitori era și suedeza 
Agnes Sandstroem, azi în vîrstă 
de 93 de ani, care se găsea în
tr-o barcă de salvare la 2(10 m 
cînd „Titanicul" a fost înghițit 
de ape. „înainte de a se scu
funda, la bord nu mai ardea 
nici o lumină și nu se auzea nici 
un fel de sunet de orchestră" 
— a declarat Agnes Sandstroem, 
dezmințind astfel legenda po
trivit căreia „Titanicul" s-ar fi 
dus Ia fund în sunetele orches
trei, cu toate luminile arzînd. 
După cum s-a anunțat, anul a- 
cesta, două firme — una ame

ricană și alta britanică — vor 
face o nouă încercare să scoată 
la suprafață nava, în speranța 
recuperării marilor valori aflate 
la bord.

• PENTRU PROTEC
ȚIA SCAFANDRILOR. ° 
substanță lăptoasă secretată de 
un pește care trăiește în Marea 
Roșie este capabilă să paralizeze 
și chiar să omoare un rechin în 
mai puțin de o oră — au arătat 
doi cercetători americani, Joseph 
și Celia Bonaventuro, de la La
boratorul de medicină biomari- 
nă al Universității din Beaufort 
(Carolina). Chiar la o concen
trație slabă, substanța constituie 
cel mai bun remediu pentru 
protecția scafandrilor împotriva 
rechinilor.



O strălucită victorie a cauzei libertății, o puternică afirmare vederea

a dreptului imprescriptibil al popoarelor la dezvoltare

Pregătiri în
Conferinței pentru

securitate și cooperare
de sine stătătoare

România în lume
• Contact» internațional» • Convorbiri • Prezențe*

în Europa

REPUBLICA ZIMBABWE
STAT LIBER Șl INDEPENDENT

Tovarășului ROBERT MUGABE
Președintele Uniunii Naționale Africane Zimbabwe — 

Frontul Patriotic, 
Prim-ministru al Zimbabwe

îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Partidului 
Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, să salut 
cu toată căldura și deplina satisfacție proclamarea inde
pendenței noului stat Zimbabwe, rezultat al îmbinării 
luptei cu arma în mînă cu activitatea politico-diplomatică, 
strălucită încununare a eroismului cu care poporul Zim
babwe a luptat împotriva dominației coloniale și a inechi
tăților rasiale, pentru cîștigarea dreptului său inalienabil 
la o viață liberă, independentă și demnă. Proclamarea in
dependenței Zimbabwe constituie un eveniment istoric, de 
importantă crucială, în viața poporului dumneavoastră, de 
largă rezonanță pe plan african și internațional, repre
zintă o contribuție de seamă la cauza generală a păcii, 
destinderii, independenței și colaborării între popoare.

Poporul român a urmărit cu sentimente de vie simpatie 
și solidaritate lupta dreaptă dusă de’-’ poporul Zimbabwe 
pentru eliberare națională și i-a acordat întregul sprijin 
moral, politic, diplomatic și material pentru triumful cauzei 
sale drepte.

Saluțînd cu toată cordialitatea victoria obținută, pe cale 
politică, aș dori să evoc cu deosebită plăcere întîlnirile și

SALISBURY 
convorbirile pe care le-am avut cu dumneavoastră la 
București și pe pămîntul Africii și care au dat, de fiecare 
dată, un impuls puternic legăturilor de prietenie și soli
daritate militantă statornicite între Z.A.N.U. și P.C.R., 
între cele două popoare.

Stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Zim
babwe va deschide largi perspective relațiilor dintre țările 
și popoarele noastre. în acest spirit, îmi exprim convin
gerea că se vor dezvolta schimburile comerciale și coope
rarea economică în producție, raporturile în domeniul în- 
Vățămîntului, științei, tehnicii și culturii, conlucrarea pe 
plan internațional, legăturile de strînsă prietenie și cola
borare dintre partidele și statele noastre, spre binele celor 
două popoare. în interesul luptei pentru eliminarea defi
nitivă a colonialismului și neocolonialismului, a politicii 
imperialiste de dominație și dictat, pentru pace, indepen
dență ■ și progres social.

La această mare sărbătoare vă adresez, dragă tovarășe 
Mugabe, calde felicitări, un cordial salut frățesc, împreună 
cu cele mai bune urări de succes pe calea înfăptuirii as
pirațiilor poporului Zimbabwe de dreptate națională și 
socială, de pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

VIENA 17 
zentantii unui 
te și neutre din Europa s-au reunit 
timp de două zile la Viena. unde
— relatează agenția Taniug — au 
procedat la un schimb de păreri 
în legătură cu pregătirile în vederea 
viitoarei reuniuni de la Madrid a 
țărilor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în 
Europa. Atenția principală a fost 
acordată aspectelor militare ale secu
rității și cooperării.

O abordare concretă a chestiuni
lor puse în discuție va avea loc — 
după cum menționează agenția citată
— in cadrul unei reuniuni la nivel 
mai înalt a acestor țări, proiectată

în 
30

(Agerpres). — Repre- 
grup de țări nealinia-

să se desfășoare la Vaduz, 
Liechtenstein, in zilele de 29 și 
aprilie.

PRAGA

LUSAKA. CONVORBIRI ROMANO-ZAMBIENE

LUSAKA 17 (Agerpres). — Tova
rășul Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a avut, 
la Lusaka, convorbiri cu ■primul mi
nistru al Zambiei, Daniel Lisulo. Cu 
acest prilej, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu 
au fost transmise cele mai bune 
urări de sănătate și fericire pre

ședintelui Kenneth David Kaunda și 
soției sale, Betty Kaunda.

Mulțumind' pentru aceste urări, 
primul ministru al Zambiei a trans
mis, din partea președintelui Kenneth 
David Kaunda și a soției acestuia, 
Betty Kaunda, cele mai bune și sin
cere urări de sănătate și fericire per
sonală tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

A avut loc o convorbire în proble
me ce privesc cooperarea economică 
bilaterală, precum și alte domenii de 
interes comun.

ACȚIUNI CULTURALE CONSACRATE ROMÂNIEI

REPREZENTANTUL P.C.R.

Excelenței Sale CANAAN BANANA
Președintele Zimbabwe

Cu prilejul proclamării independenței țării dumnea
voastră și al învestirii dumneavoastră în funcția de pre
ședinte al noului stat Zimbabwe, îmi este plăcut să vă 
adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de succes în îndeplinirea mandatu-

SALISBURY 
lui de înaltă răspundere care v-a fost încredințat.

Exprim dorința ca relațiile dintre țările noastre, con
lucrarea lor pe plan extern să se dezvolte tot mai mult, 
în interesul celor două popoare, al politicii de pace, des
tindere, independentă și securitate în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

★ ★ ★

Conferința miniștrilor 
de justiție din unele 

țări socialiste
PRAGA 17 (Agerpres). — în peri

oada 15—17 aprilie s-a desfășurat, la 
Praga, Conferința miniștrilor de jus
tiție din unele țări socialiste, la care 
a participat și o delegație condusă de 
Ion Ceterchi, ministrul justiției al 
Republicii Socialiste România. Dele
gațiile s-au informat reciproc asu
pra problemelor actuale în domeniul 
politicii judiciare, asupra modului 
de aplicare a legilor, în special cu 
privire la ocrotirea și dezvoltarea 
drepturilor și intereselor copiilor, 
făcind un util schimb de experiență.

în intervențiile sale, delegația ro
mână a prezentat preocupările și sar
cinile privind creșterea rolului drep
tului socialist și perfecționarea acti
vității organelor de justiție în 
România in spiritul intăririi legalită
ții și ordinii juridice, apărării drep
turilor și intereselor legitime ale ce
tățenilor, participării tot mai largi a 
oamenilor muncii la activitatea 
adoptare și aplicare a legilor.

HELSINKI 17 (Agerpres). — La 
Biblioteca municipală din orașul 
finlandez Lappeenranta a avut loc 
festivitatea de inaugurare a unei se
rii de acțiuni culturale românești 
consacrate împlinirii a 2050 de ani de 
la constituirea primului stat dac cen
tralizat și independent.

Cu acest prilej a fost deschisă o 
expoziție documentară de fotografii 
prezentînd realizările României so
cialiste. A avut loc, de asemenea, 
inaugurarea unei expoziții de carte 
românească, între volumele Ia loc de 
frunte aflindu-se operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Primarul orașului Lappeenranta, 
Iarmo Kolhi. a subliniat lupta per
manentă pentru independentă și li
bertate, dragostea de patrie a po
porului român, care se bucură de o 
înaltă apreciere în Finlanda. De-a 
lungul secolelor — a spus el — în 
pofida greutăților mari prin care a 
trecut, România prietenă și-a apărat 
cu succes ființa națională, jucînd în 
prezent un rol foarte important în 
relațiile internaționale, în politica 
mondială, acționînd consecvent pen
tru respectarea independenței și su
veranității naționale a tuturor sta
telor lumii.

DAMASC 17 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor organizate în Si
ria cu ocazia celei de-a 2050-a ani
versări a constituirii primului stat 
dac centralizat și independent, la 
Universitatea din Damasc a avut Ioc 
deschiderea unei expoziții de carte 
românească. La Ioc de frunte sînt 
expuse volumele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu „România pe drumul edi
ficării societății socialiste multilate
ral dezvoltate". Sînt prezentate, de 
asemenea, lucrări referitoare la rea
lizările României în diferite dome
nii ale vieții social-politice si cul
turale, din istoria poporului român.

Rectorul Universității din Damasc, 
Mustafa Haddad, a relevat, în 
alocuțiunea rostită cu acest prilej, 
semnificația evenimentului istoric 
sărbătorit în acest an de către po
porul român.

CAIRO 17 (Agerpres). — în cadrul 
manifestărilor dedicate marcării a 
2 050 de ani de la constituirea primu
lui stat dac centralizat și indepen
dent, la Centrul artelor din Cairo au 
fost prezentate o suită de filme do
cumentare românești.

PRIMIT DE

SECRETARUL GENERAL

AL P.C. DIN MARTINICA
-—   —•—  ■■ -........... 1

FORT-DE-FRANCE 17 (Agerpres). 
— Secretarul general al Partidului 
Comunist din Martinica, tovarășul 
Armando Nicolas, a primit pe to
varășul Cornel Onescu, membru al 
C.C. al P.C.R., care a reprezentat 
Partidul Comunist Român la cel 
de-al VII-lea Congres al P.C.M.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
s-au transmis tovarășului Armando 
Nicolas calde felicitări cu prilejul 
realegerii sale în funcția de secretar 
general al P.C. din Martinica. pre
cum și urări de succes in activitatea 
consacrată apărării intereselor funda
mentale ale oamenilor muncii, ale 
poporului martinichez. cauzei luptei 
pentru libertate națională și socialii, 
pentru pace și colaborare internațio
nală.

Mulțumind, secretarul general al 
P.C. din Martinica a rugat să 1 se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai sincere urări de 
sănătate si fericire personală, de 
succese tot mai mari poporului ro
mân în construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

★

După încheierea congresului, re
prezentantul P.C.R. a participat Ia un 
miting organizat de P.C.M. la Fort- 
de-France, unde a rostit un cuvînt 
de salut din partea partidului nostru, 
a Comitetului său Central.

• • ■ «■
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Amplă manifestare de solidaritate
cu oamenii muncii din Africa de Sud

ORIENTUL MIJLOCIU

Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Zimbabwe, acționind în spiritul relațiilor tra
diționale de prietenie și solidaritate existente intre cele 
două popoare și din dorința de a dezvolta mai departe 
strinse relații de cooperare în toate domeniile de activi
tate, au hotârît să stabilească relații diplomatice între cele 
două țări, la nivel de ambasadă, începind cu data de 
18 aprilie 1980.

Festivitățile proclamării 
independenței 

Republicii Zimbabwe

Succese ale forțelor
patriotice namibiene
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Numele noului stat, Zimbabwe, 
care înlocuiește vechea denumire 
din epoca dominației coloniale, Rho-. 
desia, este string legat de trecutul 
țării ; el amintește de „Marele 
Zimbabwe", capitala unui stat afri
can care a înflorit pe aceste me- . 
leaguri cu secole în urmă.

Din cei 7 260 000 de locuitori ai 
noului stat, imensa majoritate, 7 
milioane, sînt africani împăriiti în 
două mari etnii : shona. sau masho- 
na (75 la sută), și ndebele. sau ma- 
tabele (20 la sută), restul consti- 
tuindu-l albii (230 000). mulatrii 
(20 000) și asiaticii (10 000).

Pe teritoriul noului stat (suprafa
ța : 390 272 kmp) se distinge un an
samblu de platouri cu altitudini în
tre 800 și 1 500 m, care sînt brăzdate 
de mari cursuri de apă (între care 
fluviile Zambezi și Limpopo, cu un 
imens potențial hidroenergetic) și 
acoperite in proporție de peste 60 la 
sută cu păduri de esențe prețioase. 
Agricultura este ocupația de bază a 
două treimi din populație, principa
lele culturi fiind griul, porumbul, 
tutunul, bumbacul, trestia de zahăr, 
ceaiul, citricele. In adîncurile sub
solului se găsegte o gamă largă de 
resurse naturale de cea mai mare 
importanță pentru economia mo
dernă : crom (Zimbabwe ocupă unul 
din primele locuri în producția 
mondială), wolfram, cupru, azbest, 
aur, argint, fier, cărbune ș.a.

Poporul Zimbabwe nu s-a putut 
însă bucura de aceste mari bogății, 
care au încăput, încă de la sfîrșitul 
secolului trecut, pe mîini străine. 
In noiembrie 1965, guvernul mino
rității albe din Rhodesia de sud a 
proclamat, in mod unilateral, „inde
pendența" coloniei, marcind astfel 
începutul unei noi perioade, de ex
ploatare și opresiune rasială spori
tă, care a făcut să crească nemul
țumirea generală a maselor, hotă- 
rirea lor de a pune capăt acestei 
situații intolerabile. In 1966. mișca
rea de eliberare națională ia forma 
luptei armate, procesul de organi
zare și regrupare a forțelor patrio
tice intensificindu-se tot mai pu
ternic. Un moment de importantă 
deosebită în acest sens l-a repre
zentat constituirea in 1976 a Fron-

SALISBURY 17 (Agerpres). — La Salisbury au început 
festivitățile prilejuite de proclamarea independenței Re
publicii Zimbabwe.

La festivități, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, este reprezentat de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat.

tului Patriotic Zimbabwe, cu parti
ciparea Z.A.N.U. (Uniunea Națio
nală Africană Zimbabwe), sub con
ducerea lui Robert Mugabe, și a 
Z.A.P.U. (Uniunea Poporului Afri
can Zimbabwe), de sub conducerea 
lui Joshua Nkomo. Lupta cu arma 
in mină a Frontului Patriotic pen
tru lichidarea dominației rasiste și 
făurirea unui stat independent a 
înregistrat, de-a lungul anilor, un șir 
de importante succese, mișcarea de 
eliberare reușind să-și instaureze 
controlul asupra celei mai mari 
părți a țării, să impună organizarea 
conferinței de la Londra pentru o 
soluționare reală a problemei rho- 
desiene. La alegerile generale or
ganizate în luna februarie, pe baza 
acordului intervenit la conferința 
amintită, forțele patriotice au re
purtat o strălucită victorie, poporul 
Zimbabwe confirmînd astfel, și în 
fața urnelor, așa cum și-o manifes
tase și pe calea armelor, opțiunea 
fundamentală în sprijinul dreptului 
său inalienabil de a se dezvolta de 
sine stătător.

Definind ca principale obiective 
ale noii etape istorice reconstrucția 
și reconcilierea națională, noul pre
mier Robert Mugabe arăta că înfăp
tuirea acestor obiective impune ac
țiunea unită a tuturor forțelor pa
triotice, in primul rînd a celor două 
partide sub stindardul cărora s-a 
desfășurat lupta de eliberare, efor
turile conjugate ale tuturor locui
torilor țării, fără deosebire de cu
loarea pielii, pentru făurirea unei 
patrii libere și prospere.

Poporul român, așa cum se știe, a 
acordat un sprijin multilateral po
porului Zimbabwe, expresia cea mai 
strălucită a sentimentelor 
prietenie și solidaritate 
constituind-o repetatele 
dintre președintele 
Ceaușescu și liderii celor două miș
cări de eliberare atît pe pămîntul 
Africii, cit și la București.

Conducătorii Z.A.N.U. (P.F.) și 
Frontului Patriotic (fost Z.A.P.U.) 
acordă o înaltă apreciere acestei 
poziții.
roase mulțumiri
multilateral, frățesc. 
România, de Partidul Comunist Ro
mân și personal 
Nicolae Ceaușescu"
beri Mugabe. La rîndul său. Joshua 
Nkomo sublinia : „Exprimăm
profunda noastră recunoștință pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. C.C. al 
P.C.R. și poporului român pentru 
sprijinul material, moral si diploma
tic acordat luptei noastre de elibe
rare națională. Sprijinul dv. a dat 
un puternic impuls luptei noastre de 
eliberare".

Recunoașterea diplomatică, chiar 
din prima zi, de către România so
cialistă a noului stat independent 
Zimbabwe, hotărîrea comună de a 
se stabili relații diplomatice la nivel 
de ambasadă reprezintă o nouă și 
elocventă dovadă a sentimentelor de 
prietenie și solidaritate pe care Ie 
nutresc unul fată de altul cele două 
popoare prietene.

Declarațiile premierului 
Robert Mugabe

SALISBURY 17 (Agerpres). — în- 
tr-o conferință de presă desfășurată 
la Salisbury, în ajunul proclamării in
dependenței Zimbabwe, primul minis
tru, Robert Mugabe, a declarat că 
principalele două obiective imediate 
ale guvernului său sînt reașezarea 
celor aproape 200 000 de persoane, 
care au fost nevoite să-și părăsească 
domiciliile refugiindu-se în alte locuri 
din țară sau din afară, precum și in
tegrarea unităților militare ale miș
cărilor de eliberare și ale comunită
ții albe. în vederea creării unei noi 
armate, unite, a viitorului stat.

LUANDA 17 (Agerpres). — Intr-o 
conferință de presă organizată la 
Luanda, secretarul S.W.A.P.O. pentru 
problemele apărării, Peter Nanyema, 
a arătat că forțele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest au 
continuat să înregistreze succese im
portante în lupta dusă împotriva ocu
pării ilegale a Namibiei de R.S.A., 
pentru dobîndirea autonomiei și in
dependenței Namibiei — informează 
agenția ANGOP. El a precizat că, 
de la începutul lunii martie, forțele 
S.W.A.P.O. au scos din luptă 200 de 
militari ai regimului rasist de la 
Pretoria. Totodată, au fost doborîte, 
în aceeași perioadă, două avioane și 
un elicopter aparținînd unităților ae
riene sud-africane. Forțele patrioti
ce namibiene, a adăugat el, conti
nuă să-și consolideze pozițiile în zo
nele eliberate din estul și nord-vestul 
țării.

Pe de altă parte, Peter Nanyema a 
condamnat sprijinul pe care o serie 
de state occidentale continuă să-1 
acorde regimului minoritar rasist 
sud-african, încâlcind astfel prevede
rile rezoluțiilor O.N.U.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

........................

LUPTA STUDENȚILOR SUD-COREENI pentru democratizarea siste
mului de invățămint se desfășoară cu vigoare sporită, informează agențiile 
internaționale de presă. La sfîrșitul unei reuniuni, peste 2 000 de studenți 
de la Universitatea din Seul au dat publicității textul unei declarații în 
care denunță atitudinea autorităților față de cererile juste privind demo
cratizarea sistemului universitar și înlăturarea cadrelor didactice corupte, 

și la alte universități și institute de 
Sud.

Reuniuni asemănătoare au avut loc 
invățămint superior din Coreea de

sale de 
militantă 

intilniri 
Nicolae

„Exprimăm cele mai căldu- 
pentru ajutorul 

acordat de

de tovarășul
- declara Ro-

Nicolae N. LUPU

SENATUL ITALIAN a acordat 
joi votul de învestitură noului gu
vern. prezidat de Francesco Cossiga. 
la încheierea dezbaterilor asupra 
programului guvernamental. începu
te marți. în favoarea guvernului 
au votat 178 de senatori, iar împo
trivă — 127. Pentru a fi definitiv in
vestit, guvernul italian trebuie Bă 
primească și votul Camerei Deputa- 
tilor. scrutinul fiind programat pen
tru sîmbătă.

IN COMUNICATUL COMUN 
FRANCO-VENEZUELEAN. publicat 
la sfîrșitul vizitei oficiale în Fran
ța a președintelui Venezuelei, Luis 
Herrera Campins, se relevă că s-a 
căzut de acord asupra intensificării 
schimburilor bilaterale. Venezuela 
își va dubla exportul de produse 
petroliere în Franța, iar aceasta din 
urmă își va impulsiona transferul 
de tehnologie, 
energetic.

mai ales în sectorul

ÎN PERU. Ploile to- 
au căzut la est de

O EXPOZIȚIE INTERNAȚIO
NALA CU TEMA „MEDICINA 
CONTEMPORANA ’80“ a fost des
chisă în orașul iugoslav Skoplie. 
Cei peste 180 de participant, din. 
Iugoslavia și alte țări, expun aici 
cele mai recente realizări in toate 
domeniile medicinii —, informează 
agenția Taniug.

DEFICIT RECORD. Elveția a în
registrat în 1979 cel mai masiv defi
cit bugetar din întreaga sa istorie, 
ajungînd la 1,714 miliarde franci el
vețieni. Suma depășește substantial 
precedentul deficit record — 1,57 
miliarde franci. înregistrat în 1976.

INUNDAȚII 
rențiale care 
Lima au provocat mari pagube ma
teriale. Ca urmare a alunecărilor de 
teren, 60 de persoane și-au pierdut 
viața. Inundațiile au provocat dis
trugerea a peste 60 la sută din su
prafețele cultivate cu cafea, porumb, 
cacao. 70 de localități sînt izolate. 
Pierderile se cifrează la peste un 
milion de dolari.

IN R. F. GERMANIA, INFLAȚIA 
S-A ACCELERAT in luna martie 
1980, relatează agenția D.P.A. Po
trivit datelor publicate miercuri de 
Oficiul central de statistică de la 
Wiesbaden, indicele costului vieții 
pentru toate gospodăriile particula
re a fost, la jumătatea lunii martie, 
cu 5,8 la sută mai mare decît cu 
12 luni în urmă și cu 0,6 la sută 
mal mare decît în februarie.

„COSMOS 1173". La 17 aprilie, 
în Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos 1173“. El este destinat 
continuării explorării spațiului cos
mic, anunță agenția T.A.S.S.

PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI MARIN. în capitala Insulelor 
I Seychelles au luat sfîrșit lucrările unei conferințe consacrate protejării 

mediului marin în zona Oceanului Indian, la care au luat parte reprezen
tanții a 14 state din regiune, precum și ai Fondului internațional pentru 
protecția naturii. Președintele tării-gazdă, France Albert Rene, a subliniat 
importanța cooperării regionale în această problemă, precum și dreptul 

I țărilor în curs de dezvoltare de a conserva resursele marine de care 
dispun.

Rezoluția conferinței sindicale internaționale de Ia 
Addls

ADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — La 
Addis Abeba s-au încheiat lucrările 
conferinței sindicale internaționale 
de solidaritate cu oamenii muncii din 
Africa de Sud. la care au participat 
reprezentanți ai peste 40 de organi
zații sindicale de pe continent, pre
cum și din diferite țări ale lumii. 
La reuniune a luat parte si o dele
gație a Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

O rezoluție adoptată exprimă spri
jinul pentru lupta de eliberare a 
muncitorilor și organizațiilor sindicale 
din Africa de Sud. condamnă politica

Abeba
de apartheid și colonizare a Namibiei 
de către regimul minoritar de la 
Pretoria și sprijină Uniunea Națio
nală a Muncitorilor din Namibia 
(N.U.N.W.) și Congresul Sindicatelor 
din Africa de Sud (S.A.C.T.U.).

Rezoluția cere, totodată, retragerea 
imediată a forțelor rasiste din Nami
bia și eliberarea conducătorilor poli
tici și sindicali arestați de autoritățile 
sud-afrlcane, precum și încetarea 
tuturor actelor de agresiune între
prinse împotriva țărilor africane 
vecine.

• Egiptul a rupt relațiile di
plomatice cu patru țări arabe
• Raport O.N.U. despre si

tuația din sudul Libanului

Pentru utilizarea rațională a resurselor
3

naturale ale Terrei
Deschiderea conferinței U.N.E.P. la Nairobi

NAIROBI 17 (Agerpres). — La 
Nairobi au început lucrările . celei 
de-a VIII-a sesiuni a Consiliului 
Programului Națiunilor Unite pentru 
mediul înconjurător (U.N.E.P.), la 
care iau parte peste 250 de delegați 
reprezentînd cele 58 de 
Pe agenda de lucru a 
află înscrise probleme 
todele și mijloacele de 
poluării cu reziduuri industriale, a 
eroziunii solurilor și de împiedicare 
a procesului de despădurire, ce are

țări membre, 
reuniunii se 
privind me- 
combatere a

efecte nefavorabile asupra echilibru
lui ecologic în diferite zone ale .. 
lumii. Totodată, participant» exami
nează modalitățile de conservare a 
diferitelor specii din floră și faună 
amenințate cu dispariția și de uti
lizare rațională a resurselor natu
rale ale Terrei.

în cuvîntul introductiv. Mustafa 
Tolba, directorul executiv al 
U.N.E.P., a prezentat liniile prin
cipale de acțiune ale acestui orga
nism in perioada 1982—1983.

CAIRO 17 (Agerpres). — într-un 
comunicat al Consiliului de Miniștri 
egiptean, difuzat de agenția M.E.N., 
se relevă că Egiptul a hotărît să rupă 
relațiile diplomatice cu Algeria, Ja- 
mahiria Libiana, Siria și R.D.P. Ye
men, țări care au luat parte la recenta 
reuniune la nivel înalt de la Tripoli.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— în cadrul dezbaterilor din Consi
liul de Securitate referitoare la si
tuația din sudul Libanului a fost 
prezentat un raport al secretarului 
general al O.N.U., care și-a exprimat 
îngrijorarea în legătură cu faptul că 
trupele maiorului disident Haddad, 
înarmate și sprijinite de Israel, con
tinuă să amenințe și să hărtuiască 
grupurile de observatori O.N.U. 
(U.N.I.F.I.L.) din această regiune.

Reprezentantul Libanului la O.N.U., 
Hasan Tueni, a cerut. în numele gu
vernului tării sale, ca O.N.U. să pre
cizeze în mod oficial dacă Israelul 
și-a retras toate trupele din sudul 
Libanului, Totodată, el a declarat că 
guvernul tării sale dorește să res
tabilească suveranitatea asupra în
tregului sud al Libanului, prin des
fășurarea propriilor forțe de securi
tate. legale. în această regiune.

Fapt divers

lor

dezlăn-

V. PAUNESCU

Un dicton amar

Gabriela BONDOC

In 
în

si o fe- 
doispre-

nu și-a 
libertate.

HUMBER 
va fi gata

insingerată de 
măr, 
spre
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PESTE 120 000 DE MUNCITORI 

AGRICOLI ITALIENI au partici
pat la o defnonstrație pe străzile 
centrale ale Romei, revendicînd 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viată, relevă agenția Asso
ciated Press. într-o cuvîntare ros
tită cu acest prilej, Arcangelo Lo- 
bianco, vicepreședinte al Confede
rației muncitorilor agricoli, a sub
liniat necesitatea modificării pre
țurilor la produsele agricole din 
Piața comună pentru campania 
1980—1981, prețuri asupra cărora 
„cei nouă" nu au reușit încă să se 
pună de acord, deși ele trebuiau să 
intre in vigoare de la 1 aprilie.

PODUL DE PESTE 
(Marea Britanie), care 
la sfîrșitul acestui an (fotografia 
de sus), se distinge prin faptul că, 
la ora actuală, este construcția cu 
cea mai mare deschidere intre pilo
nii de sprijin (1 410 m), distantă ne
atinsă de nici un alt pod asemănă
tor din lume. Partea carosabilă va fi 
susținută de două cabluri din sîrmă 
galvanizată. fiecare în măsură să 
suporte o greutate de circa 20 000 
tone.

O știre nu prea mare, inserată 
intre multe altele in paginile de ac
tualitate politică ale presei interna
ționale. Un fapt divers Para
guayan : douăzeci de țărani au fost 
uciși și cîteva sute au fost arestați 
de forțele polițienești ale regimu
lui dictatorial de la Asuncidn. Ma
joritatea celor arestați au fost tri
miși spre unul dintre centrele de 
tortură din capitala tării. „Opera
țiuni" similare au fost efectuate și 
in orașele Villarrica și Paraguari, 
între țăranii arestați fiind 
tiță în virstă de numai 
zece ani.

Noul val de represiuni 
țuite de regimul lui Alfredo Stroes- 
ner (care, acum, după înlăturarea lui 
Somoza, moștenește titlul de neinvi
diat de cel mai vechi regim dicta
torial din America Latină) urmă
rește înăbușirea tentativelor țărani
lor de a se organiza. Operațiunea 
la care participă peste 5 000 de poli
țiști și militari a fost declanșată 
după ce, la începutul lunii trecute.

Efectivele artiștilor-interpreți se 
împuținează, șomajul creste in rin- 
durile lor, iar preocuparea princi
pală a unor artiști a devenit lupta 
pentru evitarea mizeriei" — arată 
un raport publicat la Geneva de 
Biroul Internațional al Muncii 
(B.I.M.). Aprecierea este valabilă 
pentru majoritatea țărilor lumii 
occidentale, precizează presa fran
ceză.

Același raport relevă că 80 la 
sută dintre artiștii francezi au cu
noscut în 1977 șomajul parțial, in 
timp ce venitul mediu al artiștilor 
englezi era cu 40 la sută sub media 
națională. Documentul mai mențio
nează că un anumit rol in declinul 
profesiunii de artist a avut concu
rența tot mai serioasă pe care o 
fac spectacolelor „pe viu" mani
festările artistice înregistrate si di-

Paraguayan
un grup de țărani s-a îndreptat spre 
capitală, pentru a atrage atenția 
opiniei publice asupra condițiilor de 
viață inumane, inclusiv asupra fap
tului că majoritatea copiilor 
mor din cauza subnutriției.

Coincidenta face ca exact 
această perioadă să fi apărut ... 
Europa „Morirencia" (Agonia), una 
dintre ultimele opere ale ilustrului 
scriitor Paraguayan Augusto Roa 
Bastos, figură de primă mărime pe 
firmamentul literaturii latino-ame- 
ricane. „Morirencia" vorbește des
pre situația din Paraguay, unde — 
cum scrie Bastos — „realitatea con
cretă și necruțătoare ne tine per
manent inșfăcați de gît". Cartea lui 
Bastos, alături de acțiunile grupu
lui de țărani, probează o dată în 
plus că această mică tară sud-ame- 
ricană, repliată asupra ei însăși, în
lănțuită de dictaturi succesive și 
insingerată de represiuni fără nu- 

pierdut aspirațiile 
Lupta continuă...

fuzate cu ajutorul „mass mediei" 
moderne.

Ce soluție se preconizează pen
tru a scoate profesiunea de artist 
din marasmul în care se află ? În
trunit nu se mai nădăjduiește la un 
ajutor substanțial din partea au
torităților de stat respective. Biroul 
Internațional al Muncii sugerează 
să se asigure protecția socială a ar
tiștilor prin subvenții publice sau 
private. Un lucru salutar pentru ar
tiști. cu o condiție însă, așa cum 
relevă raportul menționat : ca a- 
ceastă modalitate de sprijinire a 
artei să nu îngrădească libertatea 
de opțiune a interpreților. Cu alte 
cuvinte, să se evite situația pe care 
o experiență, din păcate prea des 
repetată, a sintetizat-o în dictonul: 
cine dă banii — comandă și muzi
ca...
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