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VITEZAZILNICĂACRESCUT,
DAR TREBUIE SĂ CREASCĂ

ȘI MAI MULT
T

JUDEȚE PLAN REALIZAT
Ilfov 28 900 28 900
Brăila 19 090 18 304
Mehedinți 10 030 9 077
Buzău 12 950 11 002
Ialomița 27 150 20 100
Arad 18 120 13 386
Dolj 28 560 20 756
Teleorman 24 810 16 410
Constanța 26 410 17040
Tulcea 12 650 8 008
Timiș 28 490 16 438
Olt 21 030 11 832

Tabelul de mal ms prezintă vitezele de lucru realizate In ziua de 18 
aprilie, in comparație cu cele planificate de minister, in 12 Județe din 
zona I.

DE LUCRU
Continuîndu-și dialogul cu 

țara, cu cele mai largi și di
verse categorii de făuritori de 
bunuri materiale și spirituale 
de pe intreg cuprinsul patriei 
noastre socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
s-a întiinit sîmbătă cu oame
nii muncii din județele Brașov 
și Covasna.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit in această 
nouă vizită de lucru de 
varășul Gheorghe Oprea.
La Brașov — puternic și 

dern centru al construcțiilor 
mașini românești, unde se realizează 
mai mult de jumătate din producția 
națională de motoare cu combustie 
internă. întreaga producție de auto
camioane și peste 90 la sută din cea 
de tractoare — conducătorul partidu
lui și statului nostru a analizat la fața 
Jocului, cu reprezentanți ai organe
lor locale, ai ministerului si centra
lelor industriale de resort, cu specia
liști și muncitori, felul in care .se a- 
plică programul de măsuri stabilit cu 
prilejul vizitei de lucru din ianuarie 
a acestui an. vizînd direcțiile prin
cipale de dezvoltare și modernizare a 
producției de autocamioane și trac
toare românești.

Desfășurată în atmosfera de in
tensă emulație care precede ziua de 
1 Mai. de activitate susținută pentru 
transpunerea in viață a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XTI-lea 
al partidului, noua vizită de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
unul dintre cele mai viguroase cen
tre economice ale tării, dar si intr-o 
zonă in care industria a început să 
prindă contur abia in ultimul deceniu, 
a pus pregnant in lumină preocu
parea statornică, neobosită, pen
tru atragerea oamenilor muncii la 
elaborarea și aplicarea deciziilor de 
dezvoltare și modernizare a tuturor 
localităților, a întregii țări. Sint 
temeiuri statornice ale dragostei si 
recunoștinței profunde ce le poartă 
populația Brașovului — români, ma
ghiari, germani — secretarului gene
ral al partidului, ale cărui repetate 
întflniri cu oamenii muncii din a- 
ceastă parte a țări au dus la pro
pulsarea industriei, a intregii activi
tăți economico-sociale spre cote su
perioare de exigență, impuse de noua 
etapă de dezvoltare a patriei.

Făcîndu-se ecoul acestor sentimen
te. tovarășul Gheorghe Dumitrache, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Bra
șov al P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu. in nu
mele intregii populații a județului, un 
călduros bun venit pe aceste stră
bune plaiuri românești.

La aterizarea elicopterului prezi
dențial pe unul din stadioanele ora
șului, mii de cetățeni ai Brașovului 
au dat glas profundei prețuiri și 
«dincii- stime pe care le poartă con
ducătorului partidului și statului nos

Primire caldă la sosirea în Județul Covasna Jlocul constructorilor brașoveni de tractoare
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în intimpinarea

pentru semănat

La întreprinderea de autocamioane Brașov
a construcției sale. (Dumitru Pruni)

tru pentru activitatea de o pildui
toare energie și patriotism consacrată 
binelui și prosperității țării, ale tu
turor cetățenilor săi. S-a scandat cu 
insuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu — România — stima 
noastră și mîndria !“.

O gardă de onoare, formată din 
militari, membri ai gărzilor patrio
tice și tineri din detașamentele de 
pregătire pentru apărarea patriei, a 
prezentat onorul. S-a intonat Imnul 
de stat al Republicii Socialiste Româ
nia. în semn de înaltă cinstire, un 
bâtrîn țăran și. împreună cu el, fete 
și băieți imbrăcati in fi-umoase cos
tume naționale au invitat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu să guste din 
piinea și vinul ospitalității. în aceas
tă atmosferă sărbătorească, cu- care 
brașovenii înconjoară de fiecare dată 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, co
pii și tinerii i-au oferit buchete de. 
flori — expresie a recunoștinței pen- 

tru grija manifestată de secretarul 
general al partidului vieții lor feri
cite.

Primul obiectiv Înscris In progra
mul vizitei de lucru în municipiul 
Brașov este ÎNTREPRINDEREA 
DE AUTOCAMIOANE. in- 
trare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat cu căldură de loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Manole Sechei, directorul ge
neral al Centralei industriale pentru 
mijloace de transport auto, Ion 
Mateescu, directorul general al în
treprinderii, de reprezentanți ai con
siliului oamenilor muncii.

Secretarul general al partidului 
este informat despre măsurile luate 
de centrala de: profil și de condu
cerea întreprinderii pentru aplicarea 
programului stabilit privind com
pleta dieselizare a parcului de auto

vehicule, prin creșterea ponderii 
celor dotate cu motoare diesel, în 
special din gama de puteri de peste 
215 CP și mai mari. Atit din preci
zările specialiștilor, cit si din grafi
cele prezentate pe parcursul vizitei 
apare evidentă marea importanță e- 
conomică a acestei acțiuni — inițiată 
și urmărită cu deosebită atentie de 
secretarul general al partidului — 
întrucît asigură utilizarea unui com
bustibil mai ieftin, dar și în cantități 
mai mici decît motoarele cu benzină.

Pornindu-se de la aceste elemente 
esențiale în contextul crizei energe
tice mondiale, la întreprinderea de 
autocamioane din Brașov se are in 
vedere reconsiderarea unor linii teh
nologice. atit în sectoarele calde, 
cit și în cele de prelucrare, adap- 
tindu-se tehnologiile actuale de fa
bricație la noile cerințe pe care le 
ridică dezvoltarea în perspectivă a e- 
conomiei noastre, ca și cerințele de 

ra- 
in- 
ju- 
de

pe piața internațională. De aseme
nea, pe baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceausescu, a analizelor și 
studiilor efectuate pentru găsirea 
celor mai adecvate soluții in vede
rea ridicării continue a eficientei e- 
conomice a acestei importante 
muri a industriei noastre, se 
treprind măsuri pentru o cit mai 
dicioasă folosire a capacităților
producție prin extinderea activități
lor de profil, paralel cu organizarea 
producerii de utilaje tehnologice 
destinate diverselor sectoare ale 
economiei naționale, scule, dispozi
tive șl verificatoare de inaltă tehni
citate. Secretarul general al partidu
lui este informat că au fost organi
zate linii-agregat specializate, reali
zate în marea lor majoritate prin 
autodotare, folosindu-se experiența 
dobindită de colectivul intreprinde-
(Continuare In pag. a III-a)

URGENȚE IMPUSE DE STADIUL 

ACTUAL AL LUCRĂRILOR

două zile a ară-• Încheierea in cel mult 
tarilor

9 Asigurarea unui avans de minimum o zi 
la pregătirea terenului j

• Terminarea grabnică a semănatului sfe
clei de zahăr și florii-soarelui

• Sporirea la maximum a ritmului zilnic la 
însămînțarea porumbului, prin folosirea 
tuturor semănătorilor

• în citeva zile să se termine plantarea în 
cimp a legumelor din prima urgență

• Pină la 27-28 aprilie să se încheie plan
tarea cartofilor

Pornind de la aceste urgențe, este 
necesar ca organele județene de 
partid șl agricole, organizațiile de 
partid de la sate, consiliile agroin
dustriale să la măsuri energice pen
tru ca, pretutindeni, să se munceas
că bine orgarrlzat, zi șl noapte, cu

GALAȚI : A fost turnat 
cel mal greu lingou 

de oțel
La oțelăria electrică a Combinatu

lui siderurgic de la Galati a fost tur
nat. in noaptea de 18 spre 19 aprilie, 
un lingou de oțel cu o greutate 
neobișnuită. Amănunte ne oferă ingi
nerul Gheorghe Damaschin. șeful 
oțelăriei electrice :

— Acest lingou de otel de 52 tone — 
cel mai greu realizat pină acum pe 
platforma combinatului nostru — a 
fost elaborat la cuptorul nr. 1 al oțe
lăriei de către formația de otelari 
coordonată de maistrul Mihai Pîn- 
zaru și turnat de colectivul maistru
lui Nicolae Mihai. Lingoul va fi pre- 

toate forțele mecanice șl umane, 
astfel ca vitezele de lucru stabilite 
să fie nu numai îndeplinite, el șl 
depășite. Șl astăzi, duminică, hărni
cia trebuie să fie la loc de cinste 
pe ogoare I •

La termocentrala Turceni
S-au încheiat lucrările de montaj 

la cel de-al treilea grup energetic
La termocentrala Turceni, Județul GorJ, s-au În

cheiat lucrările de construcție și montaj la cel de-al 
treilea grup energetic de 330 MW, realizat in Între
gime de industria românească. Desfășurând larg În
trecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai, con
structorii, montorii și energeticlenii au executat 
toate lucrările intr-un timp mult mal scurt șl de o 
calitate superioară în comparație cu primele două 
grupuri energetice. în prezent se află In stadiu avan
sat de montaj șl cel de-al patrulea grup energetic. 
Prin punerea în funcțiune a grupurilor 3 și 4. termo
centrala Turceni va ajunge in acest an la o putere 
de 1 320 MW. lncheindu-se astfel lucrările din cadrul 
primei etape

lucrat la forja grea a combinatului, 
realizîndu-se bare de cuplare pentru 
laminorul slebing. Este vorba deci nu 
de o performanță In sine, d de ra
cordarea producției oțelăriei noastre 
electrice la cerințele imediate ale 
realizării — in cazul de fată — a 
unor piese de schimb de mari dimen
siuni necesare bunei funcționări a 
agregatelor combinatului. (Dan 
Plăeșu).

O realizare tehnică 
de prestigiu a făuritorilor 

de cristal din Mediaș
O prestigioasă realizare tehnică În

cununează activitatea rodnică desfă
șurată in cinstea zilei de 1 Mai de 
colectivul întreprinderii „Vitrome- 
tan“ din Mediaș, unde, cu citiva ani 
in urmă, se producea pentru prima 
oară cristalul românesc și unde astăzi 
se realizează cristal de excepțională 
calitate, competitiv cu cel produs in 
țări cu tradiție. Prin intrarea In func
țiune a unui nou tip de cuptor, pre
văzut cu omogenizator de mare pro
ductivitate — utilaj conceput in în
tregime de specialiștii uzinei și rea
lizat prin autoutilare — tehnologia 
curentă de topire discontinuă a cris
talului a fost înlocuită cu cea de to
pire in flux continuu. Avantajele sint 
multiple. Pe de o parte, o omogeni
zare superioară a pastei incandescen
te. iar pe de altă parte, creșterea cu 
peste 30 la sută a produotivitătll 
muncii la cuptoare. în plus, așa cum 
rezultă din datele elaborării primelor 
șarje, consumul de energie și com
bustibil se reduce cu 10 la sută. (Ni
colae Brujan).

Anina : 7 000 tone 
cărbune peste plan

Prin intensificarea eforturilor in 
Întrecerea socialistă in intîmpinarea 
zilei de 1 Mai și prin promovarea 
tehnicii noi, minerii din bazinul car
bonifer Anina au extras, peste preve
derile planului, aproape 7 000 tone de 
cărbune brut, în condițiile creșterii 
considerabile a productivității mun
cii și a economisirii lemnului de 
mină. Un calcul arată că acest plus 
de producție adăugat realizărilor de 
pină acum echivalează cu un avans 
de peste 4 luni de zile in îndeplinirea 
sarcinilor ce revin colectivului de 
mineri din Anina in actualul cinci
nal. Cele mai bune rezultate le-au 
obtinut brigăzile conduse de Ion 
Roșu, Eleodor Stroiescu și Valentin 
Megritaș. (Nicolae Cătană).
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PÎNĂ LA SFIRȘITUL LUNII APRILIE, 
TOATE SUPRAFEȚELE ÎNSĂMINȚATE!

dîmbovița INIR-D SINGURĂ ZI-RITMUL A SPORIT
CU 6000 HECTARE, DAR NU IA NIVELUL POSIBILITĂȚILOR

în Dîmbovița s-au luat un șir de 
măsuri pentru mărirea vitezei de lu
cru la semănat. Tractoarele șd cele
lalte utilaje • au fost concentrate pe 
parcelele unde pot fi utilizate cu 
maximum de randament. Cadre cu 
munci de răspundere sint repartizate 
pe ferme și puncte de lucru pentru a 
rezolva operativ problemele ce Se 
ivesc. în unitățile din consiliile unice 
agroindustriale Dragomirești, Nucet, 
Bilciurești. Comișani și altele, unde 
se lucrează in schimburi prelungite 
sau in două schimburi la pregătirea 
terenului și întreaga zi-lumină la se
mănat, lucrările sint avansate. Dealt
fel, o sută de foști mecanizatori, 
care lucrează in diferite unități eco
nomice din Tîrgoviște și din alte lo
calități, au fost detașați pe timp de 
două săptămîni la însămîntări.

Am străbătut cale de multe zeci 
de kilometri pentru a vedea cum se 
aplică măsurile stabilite pentru re
cuperarea întârzierilor și mărirea vi
tezei de lucru la semănat. Ne oprim 
la ferma Negrași, din cadrul I.A.S. 
Tîrgoviște. Se muncește intens șl se 
fac lucrări de bună calitate, urmă- 
rindu-se realizarea unei producții 
de un vagon de porumb la hectar pe 
teren podzolic fertilizat si irigat. 
Aici, mecanizatorii Ion Zamfiroiu. 
Năstase Pașală, Gheorghe Florea

Cu primarul in frunte
Cadre de răspundere din comună lucrează 

zilnic pștru ore pe tractor
Imaginea alăturată redă mo

mentul predării „ștafetei" pe una 
din tarlalele ce se pregătesc 
pentru semănatul porumbului la 
C.A.P. Odoreu, județul Satu Mare. 
Zilnic, la ora 12, cele 10 trac
toare care lucrează la discuit 
se opresc doar pentru citeva minu
te. Scurta pauză reprezintă exact 
timpul în care mecanizatorii titu
lari coboară de pe tractoare, ce- 
dlndu-le, pentru o perioadă de 4 
ore, unei formații de 10 ..nemeca
nizatori" care știu să conducă trac
torul. Și în timp ce suprafața 
discuită crește prin hărnicia schim
bului din miezul zilei. mecanizato
rii servesc o masă caldă, gustoasă 
șl consistentă, adusă pe cîmp de 
la cantina I.A.S. Odoreu. între 
timp, el ee odihnesc, refăelndu-șl 
forțele, pentru ca apoi să-și reia 
munca pînă seara tîrzlu, în jurul 
orei 23. în legătură cu această ini
țiativă, secretarul comitetului de 
partid, primarul comunei. Gheor
ghe Crlstea, ne-a spus:

— Măsura hotărîtă de nd. îm

șl alții execută concomitent, la 
o singură trecere a tractorului. 
Semănatul porumbului, erbicida- 
rea și fertilizarea terenului. Se lu
crează zi-lumină, viteza de lucru 
prevăzută de o sută hectare pe zl 
este depășită cu treizeci de hectare.

...Ora 6 dimineața: la sediul I.A.S. 
Cornătel nu se află nici țipenie de 
om. 11 găsim pe directorul unității, 
Vasile Mina, în urma semănătorilor 
pe una din solele destinate porum
bului. „La noi nu veți întîlnl recor
duri; am prevăzut să lnsămînțăm 
cîte 175 hectare zilnic și ne apropiem 
de două sute. Timpul însorit și vîn- 
turile ne-au determinat să reparti
zăm 28 de tractoare cu discuri șl 9 
cu combinatoarele pentru a mări a- 
vansul la pregătirea terenului. Și ca 
să niveleze și să măruntească tere
nul, mecanizatorii parcurg solele cu 
discurile și combinatoarele în diago
nală față de direcția brazdelor. Vi
teza de lucru e constant bună. Iar 
calitatea patului germinativ e la 
înălțime.

Lucrările avansează șl la coopera
tiva agricolă Nucet. Aici, In cadrul 
acțiunilor de Întrajutorare, au venit 
opt mecanizatori de la cooperativele 
Învecinate Perșinărl șl Brăteștî. La 
pregătirea terenului lucrau și 5 elevi 
de la liceul agroindustrial din Nucet.

brățișată cu entuziasm, reprezintă 
o concretizare a indicațiilor date de 
conducerea partidului, și anume ca 
întregul personal tehnico-adminis- 
trativ din unitățile agricole să lu
creze efectiv la cimp, mai ales acum 
cînd se pun bazele recoltei viitoa
re. PrdUatea zilnică, timp de 
4 ore, a tractoarelor de la un număr 
de mecanizatori este, totodată, o 
problemă de omenie, de grijă față 
de mecanizatori, care sînt cel mai 
solicitat! în actuala Campanie a- 
gricolă.

Cine sînt membrii „ștafetei mun
cii"? lată-1: Gheorghe Cristea. pri
marul comunei, ing. DoCa Moiș, 
șefa fermei vegetale nr. 1 a C.A.P., 
Carol Bartha, secretar adjunct cu 
probleme de propagandă al comi
tetului comunal de partid. Gavril 
Lupon, contabilul-șef al coopera
tivei, Gheorghe Macovei, agent 
fiscal. loan Feher. Simion Ristea, 
Ioan Pop. Ttaian Mureșan.

Octav GRUMEZA
, corespondentul „Scînteii" 

Pe aceleași tractoare, pe care lucrea
ză, de fapt, și mecanizatori din 
schimbul de noapte. ,

Viteza de lucru nu e insă peste tot 
la nivelul posibilităților. La I.A.S. 
Titu, cei 75 de rpecanizatori, organi
zați pe 4 formații, muncesc întreaga 
zi-lumină. Dar aid mai sint 37 de 
mecanizatori-combiner! care, plnă la 
recoltarea păioaselor sau furajelor, ar 
trebui să întărească schimbul II la 
pregătirea terenului. Totodată, în 
unele unităti se pierd încă ore pre
țioase și la lumina zilei, dimineața, 
uneori, și cu regularitate în pauza de 
masă a mecanizatorilor, clnd nimeni 
nu urcă la volan. Pe tarlalele fermei 
Moara Nouă, din cadrul I.A.S. Titu, 
ca și ale fermei legumicole aparți- 
nlnd de I.P.L.L.F. Pucioasa, nld unul 
din cele aproape 20 de tractoare nu

botoșani DIN BIROU NU SE VEDE CUM SE SEAMĂNĂ
Pînă slmbătă seara, în cooperati

vele agricole din județul Botoșani au 
fost însămînțate peste 41 000 hectare, 
din cele 131 994 hectare planificate. 
Viteza zilnică de lucru ar putea fi 
mult mai mare dacă, peste tot, s-ar 
acționa energic în vederea folosirii 
mijloacelor mecanizate si a timpului 
de lUCrU. Iată cîteva constatări făcu
te ieri în unitățile din Consiliul unic 
agroindustrial Frumușica. Pe o tarla 
a C.A.P. Coșula, mecanizatorii Nico
lai Cîrlan. Petru Scripei și Costică 
Biliută semănau sfeclă de zahăr 

lucrau în timpul pauzei de prînz a 
mecanizatorilor.

Lucrătorii ogoarelor dîmbovîțene 
au însămîntat în total pînă în seara 
zilei de 19 aprilie peste 21 000 hec
tare. Față de joi, suprafața însămîn- 
tată vineri a crescut cu 6 000 de hec
tare. Este un avans, dar încă insufi
cient. Aspedele la care ne-am referit 
duc la concluzia că ritmul de lucru 
poate și trebuie să fie accelerat. Di
ferentele mari dintre unitățile consi
liului agroindustrial Dragomirești, 
care au însămînțat 40 la sută din su
prafețele prevăzute, și cele din con
siliul Mătăsaru — doar 12 la sută, fac 
necesară Intervenția energică a orga
nelor județene pentru intensificarea 
lucrărilor în unitățile rămase în urmă.

C. BORDEIANU

„după capul lor". Alături, pe o altă 
tarla, inginerul Gheorghe Prodan 
stătea „la o țigară" cu președintele 
cooperativei agricole, șeful secției de 
mecanizare și altl trei mecanizatori, 
așteptînd „o vreme mal bună". La 
întrebarea : „De ce nu concentrați 
toate tractoarele pe aceeași solă?", in
ginerul ne-a răspuns : „Știți, eu mă 
ocup de chimizare. Dar n-ar fi rău să 
le grupăm". De ce era nevoie de su
gestia noastră, dnd aceasta era atri
buția sa profesională 7

Consemnăm șl un alt aspect. Deși 
s-a stabilit ca tot! factorii de răspun
dere din comune si din consiliile 
agroindustriale să fie permanent pe 
cimp, la Consiliul popular comunal 
Flftmînzi se aflau aproape toti mem
brii biroului executiv, în frunte cu 
tovarășa Eugenia Baraboi, primarul 
comunei. „Avem de rezolvat o ches
tiune de investiții" — ne-a spus to
varășa Baraboi. Trecînd peste fap
tul că „chestiunea de investiții" era 
o nimica toată, n-ar fi fost mai nor
mal ca aceasta să se fi rezolvat în 
timpul serii 7 Dealtfel, a șl fost so
luționată chiar In fața noastră, în nu
mai citeva minute.

Și la Copălău. primăria era tixltă 
de funcționari, începînd cu secretarul 
biroului executiv al consiliului popu
lar comunal, în loc ca aceștia să fie 
pe ogoare. Notăm și o altă constata
re : la C.A.P. Coșula aflăm că tova
rășul Filip (de la consiliul popular 
județean — n.n.) și-a trimis astăzi un 
„înlocuitor". Și pe care înlocuitor l-am 
găsit. în Cele din urmă, plimbindu-se 
cu mașina pe raza altei unităti și nu 
a celei pe care, chipurile, a fost tri
mis să o ajute.

Sint aspecte care demonstrează că 
în unele unități și comune sint oa
meni care nu își îndeplinesc cum se 
cuvine sarcinile ce le revin, pierd 
încă timp prin birouri, nu înțeleg că 
menirea lor este să pună umărul la 
bunul mers al lucrărilor agricole.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scintell"

Interesele economiei nalionale, 
ale bunei aprovizionări a populației cer
EXTINDEREA SUPRAFEȚELOR 

CULTIVATE CU LEGUME
• Mii de hectare in plus urmează să fie insămințate și plantate 
cu mazăre, fasole, varză, dovlecei și verdețuri în unitățile agricole
• Terenurile ce nu pot fi lucrate mecanizat, aflate în perimetrul 
localităților, se atribuie în folosință fără plată, pe bază de con
tract, cetățenilor dornici să le cultive • Consiliile populare și or
ganele de specialitate au obligația să asigure semințe, răsaduri 
și diferite materiale.

Necesitatea sporirii producției de 
legume în acest an a fost subliniată 
cu putere de tovarășul Nicola e 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din luna februa
rie. Si aceasta pentru a se asigura o 
mai bună aprovizionare a populației 
cu astfel de produse. Practic, această 
sarcină trebuie să se realizeze în fie
care județ prin creșterea suprafețelor 
cultivate atît în unitățile agricole, cît 
și In gospodăriile populației. Impor
tant este ca în aceste zile hotărltoare 
pentru producția din acest an să se 
acționeze energic în această privin
ță. în vederea executării tuturor lu
crărilor de sezon în legumicultura.

Pe baza analizelor efectuate în ul
timul timp de organele de speciali
tate, pornind de la cerințele de con
sum ale populației, a rezultat că la 
unele sortimente de legume, suprafe
țele cultivate trebuie să crească sim
țitor. De exemplu, la varză timpurie 
și de vară se vor cultiva suplimentar 
3 220 hectare, iar cu varză de toamnă 
— 7 000 hectare. De asemenea, ur
mează să fie însămîntate, în plus fată 
de prevederile inițiale, importante 
suprafețe cu mazăre verde, fasole 
verde și boabe, dovlecei, precum șl 
cu legume-verdețuri. Este necesar 
ca, fără înttrziere, consiliile popu
lare, organele agricole de specialitate 
și conducerile unităților agricole să 
ia măsuri pentru stabilirea șl culti
varea suprafețelor respective.

O contribuție importantă la crește
rea producției de legume pot și tre
buie să aducă cetățenii de la sate șl 
orașe, prin plantarea curților și a te
renurilor virane din localități. în 
sprijinul acestei acțiuni au fost luate 
o serie de măsuri care trebuie cunos
cute, popularizate și aplicate întoc
mai de către consiliile populare șl 
organele agricole de specialitate. Ast
fel. terenurile aflate în intravilanul 
localităților rurale și urbane, aparți- 
nind unităților agricole și Care nu pot 
fi lucrate mecanizat de acestea, ur
mează să fie atribuite în folosință 
cetățenilor care doresc să le cultive 
cu legume. De menționat că pentru 
aceasta nu se percepe nici o plată, 
cultivatorii avind obligația să con
tracteze și să livreze, contra cost, 
unităților de valorificare cel puțin o 
treime din recolta obținută.

în această primăvară, cu sprijinul 
deputaților, al comitetelor de cetățeni 
și al asociațiilor de locatari, au fost 
Identificate numeroase terenuri li
bere. proprietate de stat, situate în 
perimetrul locuibil al localităților si 

în Incinta unor unităti. Unele din 
acestea au și fost repartizate locuito
rilor pentru a le cultiva cu legume. 
Bune rezultate în această direcție 
S-au Obținut îndeosebi în județele 
Timiș, Dolj, Cluj, Iași, Vrancea și al
tele. Din analizele efectuate de con
siliile populare și organele agricole a 
rezultat că în intravilanul localități
lor se află mari suprafețe de teren 
care nu se cultivă economic sau chiar 
rămîn necultivate. De aici și necesi
tatea de a se trece la atribuirea aces
tor terenuri cetățenilor dornică să te 
cultive cu legume, încheindu-se șl 
angajamentele contractuale.

Este In folokul locuitorilor de la 
orașe și sate să cultive cu legume 
atit curțile propriilor gospodării, cit 
și terenurile virane, Încă nefolosite. 
Pe această bază își asigură consumul 
propriilor familii șl realizează veni
turi suplimentare din valorificarea 
cantităților ce le prisosesc. Tot atît 
de important este ca întreprinderile 
și Instituțiile să cultive cu legume si 
să amenajeze solarii pe terenurile li
bere din incintele lor. asigurînd ast
fel cantități suplimentare de produse 
necesare cantinelor acestora.

Paralel cu acțiunile care se desfă
șoară în vederea extinderii suprafe
țelor cu legume în unitățile agricole 
și In gospodăriile populației, este ne
cesar ca în aceste zile să fie execu
tate, fără intit-ziere, toate lucrările de 
sezon din legumicultura. în mod deo
sebit se cere ca în cel mylt o zi să 
se încheie plantarea legumelor in so
larii, această lucrare fiind întîrziată 
în județele Vaslui, Prahova, Con
stanta și Galați. Pînă la sfîrșitul săp
tămânii viitoare trebuie să se încheie 
plantarea legumelor din prima ur
gentă, iar a celor din urgenta a doua 
— pînă la 10 mai în zonele sudice ale 
tării și» 15 mai în restul tării.

Organele județene de partid, consi
liile populare și organele agricole de 
specialitate au datoria să acționeze 
operativ și energic în vederea extin
derii suprafețelor cultivate cu legume 
și executării în condiții optime și la 
timp a tuturor lucrărilor de sezon în 
acest sector. în mod deosebit se cere 
să se încheie contractele cu unitățile 
agricole și producătorii individuali, 
aslgurîndu-se semințe, răsaduri și di
ferite materiale. Este în interesul 
economiei naționale, al bunei aprovi
zionări a populației ca In acest an să 
fie folosite toate posibilitățile pentru 
sporirea producției de legume I

----------------- „Am fost o sâptâmînă constructor de case"flv)
Cum vede sindicatul „problema44 cantinei, „problema44 protecției
muncii și... alte „probleme44 și „probleme44 ale activității sindicale
Un reporter al „Scînteii" , angajat muncitor - zidar
pe un șantier, relatează situații care îndeamnă la măsuri
ferme pentru întronarea4 ordinii, lichidarea risipei
și accelerarea ritmului In construcția de locuințe

Dacă cei din conducerea întreprinderii 
ar servi masa la cantină...

Tovarășul Pavel Arsene. președin
tele comitetului sindicatului, este un 
om liniștit, calm. Șl cînd vorbește 
despre „problemele" (cuvintul „pro
blemă" revenea la Intervale egale șl 
precise de timp ; ca respirația) de 
care se ocupă sindicatul, al senti
mentul că in fata ta se află omul pe 
umerii căruia apasă, intr-adevăr, 
greu toate „problemele" acestor 
șantiere. îți vine să crezi, ascultin- 
du-1, că omul acesta duce in spate 
această lume de constructori cu ma
rile și micile ei bucurii și necazuri.

— Deci ce activitate desfășoară co
mitetul sindicatului, tovarășe pre
ședinte ?

— Comitetul sindicatului sl-a o- 
rientat atenția spre problemele de 
producție. Ne-am orientat In prin
cipal ca In dezbaterile din grupele 
sindicale să se discute problemele 
Îmbunătățirii condițiilor de muncă pe 
șantier și activitatea de producție 
sub aspectul aprovizionării ritmice cu 
materii prime și materiale, proble
mele întăririi ordinii și disciplinei la 
locul de muncă, problemele calității 

Mirîie I Parcă ar vrea să ne zică:
- Ce căutați, domnilor, pe teritoriul meu, In bucătăria mea ?
E unul din abonații, fără bonuri, ai bucătăriei de la microcantlna din 

baza S.U.T.

și problemele de educare a oame
nilor ș.a.m.d.

— Dar, concret, ce rezolvați și cum 
rezolvați din lucrurile importante da 
care ne-ati vorbit ?

Aflăm că de Ziua constructorului 
au fost organizate două excursii — 
pe Dunăre și la Brașov — că au 
fost făcute două filme de protecția 
muncii — unul despre un muncitor 
care a scăpat cu viată după ce i-a 
căzut o roabă în cap și altul despre 
un om care a scăpat cu viată după 
ce a căzut de la etajul X, că „în ma
terie de educație sîntem puțin mal 
deficitari" ; „cineclubul și cercul foto 
își vor relua activitatea cînd vom a- 
vea peliculă" ; „instructajul săptămî- 
nal (de protecția muncii — n.n.) nu 
se face cum trebuie făcut" ; „prac
tic n-am discutat cu oamenii mun
cii cînd am hotărît să desființăm mi- 
crocantina de la Obor".

— Și 7 — insist eu.
— Ne vom preocupa mal mult. Vom 

impulsiona întregul activ al sindica
tului. Ne vom strădui... Vom întocmi 
un plan de acțiune.

Aflăm de la tovarășul director, de 
la secretarul comitetului de partid că 
tovarășul Pavel Arsene a fOst Un 
maistru excelent. Un muncitor con
știincios. un bun organizator al lo
tului pe care-1 conducea. Numai cu
vinte bune despre fostul maistru șl 
despre omul care se numește Pavel 
Arsene. Da, dar acum este președin
tele comitetului de sindicat. în a- 
oeastă calitate cum își îndeplinește 
răspunderile ? Dinsul și comitetul in 
întregul lui.

Astăzi ne vom referi la un sin
gur capitol al acestei activități. Să 
vedem pe teren.

Vineri pe la prînz, tot așteptînd 
să se usuce prima „mînă" de mortar, 
ne luasem cu vorba. Cînd mă uit la 
ceas, 12 și 10. Nici nu observasem că 
au trecut aproape zece minute din 
pauza de prînz. Ilie s-a dus acasă. 
Ședea în apropiere. Radu a zis să 
mergem împreună la Cantină.

— La „Laminorul" se mănîncă cel 
mai bine. Și e și mai aproape decît 
cantina noastră.

— Păi nu se aduce mîncare aici pe 
șantier ?

— Cine ti-a spus una ca asta ?
— Nu mi-a spus nimeni. Mi-am 

închipuit.
— A fost șl așa. Odată ca nici

odată...
Ce și cum se mănîncă 1a „Lamino

rul" e mai puțin important pentru an
cheta noastră. Oricum, merită men
ționat următorul dialog între un con
sumator, cu siguranță mai puțin flă- 
mînd decît noi, și una din femeile 
care serveau :

— Asta e ciorbă 7 Trei cartofi și 
o lingură de zeamă chioară 1

— Nu vă convine, poftiți la res
taurant.

Scurt pe doi.
Cum se mănîncă la cantinele 

I.J.C.M.-ului. că sînt 6 — una cen
trală și alte cinci mai țplci — nu 
știu. Cît am lucrat pe șantier n-am 
apucat să mă duc niciodată. Era pes
te mină. Și al naibii de departe. Ca 
reporter, am făcut însă un raid îm
preună cu directorul, secretarul co
mitetului de partid și doctorul în
treprinderii.

Este momentul să menționez și In 
acest episod că tovarășul director’ 
Alexandru Popescu n-a încercat să 
ascundă nimic., nici unul din ne
ajunsurile de pe șantier. însuși faptul 
că a acceptat să lucrez incognito pe 
șantier și că nu a deconspirat ade
vărata mea calitate dovedește se
riozitatea și buna sa intenție. Tin 
minte ce imi spunea atunci, in ziua 
angajării: „Siat conștient că multe 
lucruri nu am cum să le aflu. Așa 
că ne va fi de ajutor. Nu numai mie, 
ca director al acestei întreprinderi, ci, 
cred, în general tuturor șantierelor 
de construcții de locuințe".

în fond, tovarășul director a pro
cedat așa cum trebuia să procedeze. 
Fără să socotească dezvăluirea ne
ajunsurilor ca o blamare a întreprin
derii, sau a sa personal, sau a con
structorilor de locuințe, în general.

La cantina centrală din cartierul 
Hipodrom, cei 200 de muncitori care 

ar putea mlnca într-una din cele 3 
serii succesive nu au la dispoziție 
decît un singur ghișeu, prin care li 
se pun farfuriile cu bucate direct în 
brațe. Să presupunem, teoretic, că o- 
peratiunea — Sau mai exact opera
țiunile : predat, bonul, apucat ta- 
cîmuri, luat farfuriile — durează, să 
zicem, 15 secunde; să presupunem, de 
asemenea, că toți abonații cantinei 
au un stagiu Îndelungat de practică 
de ospătar — sau de abonat la can
tina I.J.C.M. — și sînt în stare să 
zboare, printre mese cu o farfurie 
fierbinte de supă intr-o mină și cu 
alta de tocânită — la fel de fierbin
te — în cealaltă. El bine, chiar și 
In această situație, cel puțin jumă
tate din ei ar rămîne flămînzi. Sau, 
în cel mai fericit caz. nu ar mai a- 
junge la timp, înapoi, la program. 
Pentru că pauza de prînz durează, 
in mod normal, o oră. Ca să 
nu mai spunem la cât de puțin 
s-ar . reduce timpul efectiv de 
masă al unui muncitor care ar 
vrea să se și spele pe mîini, mai 
ales în condițiile in care 3 din cele 
5 chiuvete în stare de funcționare nu 
au... robinete.

Și toate acestea se petrec In
tr-o întreprindere de construc- 
tii-montaj în care lucrează zeci, 
poate sute de instalatori. Și nu 
știu ciți alții în cadrul ser
viciului administrativ, care se o- 
cupă cea mai mare parte din an de... 
întreținere. Paharele, obiecte din in
ventarul strict necesar al oricărei 
cantine, sînt aici, din păcate, nedes
coperite încă.

înainte de1 a intra în microcanti- 
na de la baza S.U.T., cineva zice așa, 
ca pentru el :

—- Ce-o fl ctf animalele. N-om da 
de ele ? N-or fi acolo ?

întreb dacă nu cumva șantierul are 
vreo crescătorie de porci pentru con
sumul cantinelor. Șl aflu că au.

— Da. Dar nu aid. este undeva în 
afara orașului.

Personajul din Imagine nu este un reporter de la ziarul local - cum am 
crezut timp de cinci zile. Este maistrul Constantin Tudor, (stingă) 
Cum spuneam: dacă fi conducerea întreprinderii ar lua masa la cantină, 

poate... (dreapta)

Foarte bine. E un semn de bună 
gospodărire. Mai sint si alte dovezi 
că pot fi foarte buni gospodari. Am 
văzut la cantina centrală butoaie cu 
murături și tot ce trebuie pentru o 
cantină ca aceia.

Dar nu despre animalele 1 de Ia 
crescătoria aflată la marginea ora
șului era vorba. Ci de unul din fru
moșii dulăi care de o vreme sint ,.a- 
bonați fără bonuri", dar permanent! 
ai bucătăriei de la microcantina din 
baza S.U.T.

Cîini la bucătărie 1 Ce să mai co
mentăm...

în fine, șl o ultimă oonstatare : pen
tru a ajunge să pătrunzi în microcan- 
tina din str. Cuza Vodă, dealtfel mai 
cochetă și mal ospitalieră decît toate 
celelalte — în interior — n-ai de a- 
les : trebuie să străbați mai întîi 
maldărele de gunoaie Care ii străju
iesc intrarea. Cu toate că intrarea 
este comună cu a sediului. Șantieru
lui nr. 4.

La constatările raidului nostru se 
cuvin adăugate și concluziile rapor
tului anual întocmit de cadrele me
dicale de la dispensarul Întreprinde
rii în urma câtorva zeci de oontroale 
efectuate in anii 1978 și 1979 prin 
cantine și microcantine : „...Condiții
le improvizate au împiedicat funcțio
narea instalațiilor de apă caldă fi 
rece, vesela si tacîmurile erau des
completate si nespălate". „Au fost 
înștiințate cu aceste ocazii cadrele 
răspunzătoare din serviciul adminis
trativ, cit si conducătorii șantierelor 
respective, dar remedierile fie că au 
survenit tîrziu. fie deloc, muncitorii 
fiind nevoiți in multe ocazii să con
sume mîncarea din farfurii nespălate 
ți mîncarea nelncălzită". „Această 
stare de lucruri a făcut ca muncitorii 
să-si pregătească mîncarea in came
rele de dormit, din cămine, nerespec- 
tind nici principiile calorice necesare 
efortului fizic depus in timpul muncii 
și nici condițiile de igienă".

Nu-Î de mirare că, In această si
tuație, din cei peste 4 000 de oameni 
care lucrează la I.J.C.M. Brăila sînt 
abonați la cantină doar vreo 700. 
Cum nu-i de mirare că în această 
situație, ca și datorită consumului 
exagerat de alcool într-un singur 
an — 1979 — la I.J.C.M. Brăila in
capacitatea temporară de muncă da
torată bolii ulceroase s-a cifrat la 
1 172 de zile.

Îmi rupeam gîtul, 

semnasem că 
Dar nu

La Instructajul de protecția muncii 
am stat fix o oră. 55 de minute l-am 
așteptat pe tovarășul Anton Mano
lescu — tehnician principal si mai 
marele acestui domeniu de activitate 
în I.J.C.M, Brăila — pînă și-a ter
minat de verificat niște scripte. 5 mi
nute 'S-au dus cu întocmirea fișei, 
consemnările de rigoare făcute în
tr-un registru cu coperțl cartonate, 
semnătura, ștampila și urări re
ciproce de sănătate.

Din clipa în care am avut fișa 
de instructaj în buzunar am știut că 
pot să-mi rup gîtul liniștit. Tovarășul 
Manolescu n-avea să suporte nici o 
consecință. Semnasem că sînt instruit. 
Semnase că m-a instruit.

în legătură cu acest episod se cu
vine menționată neapărat o cifră: 
1 133. La atit se ridică numărul zile
lor de concediu medical acordate 
anul trecut muncitorilor de la I.J.C.M. 
Brăila în urma accidentelor de muncă.

Trecuseră cinci zile de cînd sem
nasem că îmi pot rupe gîtul, cînd a 
avut loc episodul următor... Luni, 
ziua de muncă a început tot 
după 7 și jumătate. Radu plecase de 
sîmbătă la Galați și nu se mai în
torsese. Așa că am plecat la „soclu" 
numai cu Ilie. Munca ? Aceeași po
veste : cară duru’ în spinare, caută 
apă, găsește pe ce să sprijini ciuru’, 
fă rost de o lopată. Singurele nou
tăți : ploaia — oare a început să 
cadă pe la 9 șl nu s-a oprit decît 
la prînz ; o simțeam curgîndu-ml rece 
pe păr, pe gît, pe spate, ca un șarpe
— și maistrul Tudor'. Constantin 
Tudor : un tînăr înalt, blond, tot
deauna bine îmbrăcat, cochet chiar, 
îl mai văzusem de citeva ori trecînd 
prin șantier. Avea întotdeauna un 
carnet și un pix în mînă. Cînd a 
venit la mine să mă întrebe t „ce 
faci dumneata acolo ?" am crezut că 
e vreun reporter de la ziarul local. 
Tocmai montam durul pe „suporți"
— bidonul gol de vopsea și bucata 
de B.C.A. pe care ml le adusese Ilie. 
Așa că i-am răspuns în doi peri :

— Dumneata nu vezi 7 Revoluție 
tehnică.

Replica n-a întlrziat. Pe măsură :
— Atunci pînă se descoperă casca 

de protecție, cizmele și salopeta re- 
trage-te dumneata într-un «colț 
mai liniștit decît acest șantier și me
ditează la o sapă de mortar. (Este 
vorba de o unealtă care sporește 
mult randamentul mundl la această 
operație, dar pe care n-o aveam). 
Dacă o descoperi, al să te convingi că 
se lucrează mai ușor cu ea decit cu 
lopata dumitale.

Subtil om este maistrul Tudor.
Dar mie mi-a pierit tenorul și cu 

toate Că Ilie îmi șoptește speriat : 
„vezi, mă, că ăsta e maistrul nostru", 
m-am trezit- strigînd :

— Da’ ce, sînt angajatul lu’mama I 
Nu trebuia să-ml asigure întreprin
derea echipament de lucru și unelte?

Nu s-a pierdut. Mi-a răspuns calm:
— Teoretic, aveți dreptate.
Și a dat să plece. După dțiva pași 

s-ă întors, m-a întrebat în ce echipă 
lucrez și m-a „invitat" să-i aduc a 
doua zî fișa de protectie a mundi.

Iile n-a mal zis nimic după ce a 
plecat maistrul. Semn că-1 plăcuse 
ce-i auziseră urechile. N-am răb
dat să nu fac pe deșteptul.

eu eram vinovat: 
sînt instruit, 

fusesem
— Al văzut 7 Cînd ai dreptate 

n-are ce să-ți facă.
— Dar nu te-a iertat. Șî-a șd adus 

aminte de fișa aia de protecția mun
cit Dacă nu-i ziceai nimic, te lăsa 
In pace.

M-am convins că tot el avea drep
tate, două minute mai tîrzlu cînd a 
venit Ivana să mă ducă la turbosot 
La AF 3.

— Tovarășu' I Dumneata n-ai de 
gtnd să-ți* pul cască de protecție ? 
Dacă vine ăla de la protecția muncii 
imi taie o categorie. Și nu-s dispus.

Să fim serioși, nu se ocupă ăia de 
la protecția muncii de „fleacuri" 
de-astea. Așa am gîndit. Dar n-am zis 
nimic.

Intre timp, tocnjal venise o bascu
lantă de mortar. N-a pierdut prilejul 
să-mi plătească observația pe care 
i-o făcuse, mai mult ca sigur, mais
trul Tudor :

— Treci la descărcat. Pe urmă intră ‘ 
în benă și mestecă mortarul.

Văzuse foarte bine că eram încăl
țat cu pantofi. El avea dsrne. N-am 
intrat. N-a avut de ales. Și 'minunea 
s-a săvlrșit : a pus mina pe lopată. 
Nici eu n-am stat de pomană : am 
dat la ciur.

în loc de concluzie, alt fapt. Și 
cîteva cifre. Certe.

Un om bolnav de lumbago — in
stalatorul Dumitru Zamfir, de la șan
tierul nr. 3 — Întrebat de medicul 
întreprinderii cu ce ridică o cadă de 
baie, i-a răspuns :

— Cu circa. Utilajele de ridicat, 
macaralele aparțin tot de întreprin
derea noastră, dar de un alt șantier. 
Ca să te ajute cînd ai nevoie, trebuie 
să-1 dai macaragiului o sticlă de vin. 
N-ai bani întotdeauna. Sau nu-ti dă 
mina. Și atunci...

La acest fapt să adăugăm și urmă
torul calcul : anul trecut, concediile 
pentru incapacitate temporară de 
muncă s-au ridicat la peste 14 000 de 
zile, ceea ce Înseamnă că aproape 60 
de oameni, practic, n-au lucrat în 1979 
nici măcar o singură zi.

O fi știind și tovarășul Manolescu 
— mai marele peste protecția muncii 
în întreprindere — toate acestea ? 
I-o fi tulburat vreodată liniștea su
fletească — ce o sugerează spațiosul 
său birou — gîndul că răspunderile 
sale nu se rezumă doar la buchiseala 
pe care o face în acele registre cu 
coperți cartonate 7

Povestea cu ltongurile. de dumini
că, l-am relatat-o șl tovarășului di
rector. Cu riscul ca pînă la proba 
contrarie să-mi pună la îndoială sin
ceritatea. Pentru că. trebuie să recu
nosc, eu unul, dacă mi-ar fi povestit 
cineva așa ceva, i-as ti spus de la 
obraz că minte.

Cum credeți că a reacționat ? Ca și 
clnd i-as fi spus „noutatea" că soa
rele o să răsară și a doua zi 7 Nu 
chiar. Dar nici cu mare mirare. Și. 
fără intenția de a scuza Sau justifica 
„situația", m-a făcut să înțeleg de ce 
pot exista în viața unui șantier con
diții obiective care să facă posibilă 
Si o atare întîmplare.

Dar despre aceste condiții'. în epi
sodul următor.

Florin CIOBANESCU
Foto,: E. Dicbiseanu
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VIZITADE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Se analizează stadiul dezvoltării și modernizării producției Io ,,Hidromecanica"-Brașov La întreprinderea de aparataj electric auto și motoare electrice din Sfintu Gheorghe

(Urmare din pag, I) 
rii de autocamioane care, în anul 1954, 
a executat crimele agregate și linii 
automate din tara noastră. Se preci
zează că întreprinderea are condiții 
pentru lărgirea activității de autodo- 
tare in măsură să satisfacă cit mai 
bine cerințele economiei naționale de 
mașini-agregat si linii automate, pre
cum și solicitările pieței externe.

Discuția continuă în noua turnăto
rie de fontă, dotată cu linii semiauto-, 
mate, unde se folosesc tehnologii mo7 
deme. Este apreciat faptul că siste
mele de automatizare și dirijare a li
niilor de turnare sînt dotate cu com
ponente de electronică și hidraulică 
produse în totalitate In țara noastră. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu exami
nează cu atenție varietatea pieselor 
turnate expuse, care se remarcă 
printr-o mare complexitate.

La următoarea secție vizitată — 
motoare diesel — directorul între
prinderii prezintă gama în continuă 
diversificare a motoarelor de acest 
tip, preocupările specialiștilor, ale 
Întregului colectiv, hotărirea lor de 
a-și aduce o contribuție sporită la 
Înfăptuirea programului, de dieseli- 
zare a mijloacelor de transport 
auto.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu asistă 
apoi la prezentarea ultimelor creații 
ale întreprinderii de autocamioane 
brașovene : autotrenurile pentru 
mărfuri generale si transportat con
fecții. realizate în urma indicațiilor 
date în timpul vizitei precedente, din 
ianuarie 1980, vehicule de construcție 
specială folosite in industria petro
lieră și in alte sectoare ale economiei 
naționale. O impresie deosebită pro
duce basculanta-gigant de 120 de 
tone, realizată integral cu compo
nente românești și ale cărei perfor
manțe se situează la nivelul tehnicii 
mondiale. Ea este destinată marilor 
șantiere ale țării, înlocuind, la un 
singur transport, 20 de autobasculante 
obișnuite.

In discuția finală purtată cu mi
nistrul de resort, cu conducerea cen
tralei de profil și a întreprinderii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a insis
tat asupra necesității diversificării in 
continuare a producției de motoare 
diesel, o atenție deosebită acordîn- 
du-se motoarelor de puteri mari. A- 
ceasta impune schimbarea. în gene
ral, a concepției tehnologice. Secre
tarul general al partidului a indicat 
sâ se realizeze linii elastice de fa
bricație atit in turnătorie, cit și in 
sectoarele de prelucrări mecanice, 
care să poată prelua mai rapid acele 
produse solicitate pe piața internă și 
externă.

Totodată, tovarășul N icolae 
Ceaușescu a încredințat unității con
structoare de autocamioane din Bra
șov sarcina de a ' sprijini intreprin- 
derea „Automecanica" din București 
in proiectarea și conceperea liniilor 
de fabricație și pregătirea tehnologi
că pentru motoarele diesel de 360 CP.

în același timp, s-a cerut lărgirea 
profilului unității brașovene, prin ex
tinderea fabricației de masini-unelte, 
mașini-agregal, autovehicule de trans
port de capacități sporite, autoremor- 
chere grele. S-a recomandat, de ase
menea, grăbirea asimilării autovehi
culelor echipate cu motor de 280 CP, 
care este o bună realizare a colecti
vului brașovean. A fost subliniată și 
necesitatea creșterii producției de 
piese de schimb, a unei mai bune 
organizări a service-ului in țară și 
străinătate.

Specialiștii prezenti l-au asigurat 
pe secretarul general al partidului că 
vor acționa cu toată energia pentru' 
transpunerea in viată a indicațiilor 
date, pentru accelerarea procesului 
de dieselizare a parcului de autove
hicule în scopul satisfacerii cerințe
lor economiei naționale, al creșterii 
disponibilităților la export.

Cu aceleași sentimente de inaltă 
stimă și prețuire, de profunuă 
dragoste, l-au intimpinat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și oame
nii muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA DE TRACTOARE, 
se reintilnesc cu secretarul general al 
partidului la numai trei luni de la 
precedenta vizită in această mare în
treprindere brașovean».

După o scurtă informare făcută de 
directorul general al centralei indus
triale pentru tractoare și mașini a- 
gricole, Vasile Sechel, asupra rezul
tatelor bune obținute de constructo
rii de tractoare in primul trimestru 
al anului, ci nd și-au depășit indica
torii de bază ai producției, secretarul 
general al partidului este invitat să 
viziteze noua secție de motoare die
sel, de putere mică și medie, intrată 
recent în funcțiune, pentru o capaci
tate anuală de 60 000 motoare cu pu
teri cuprinse intre 28 și 70 CP. Noua 
secție, unde reține atenția gradul înalt 
de dotare tehnică, este construită 
la Indicația «tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru transpunerea in 
practică a Programului național de 

dieselizare a transpprtului, program 
de o mare importantă atit pentru a- 
sigurarea economiei naționale cu 
motoare diesel, cit și a celor destinate 
creșterii și diversificării producției de 
tractoare.

în centrul dezbaterilor cu specialiș
tii și constructorii de motoare au 
stat, îndeosebi, aspecte legate de spo
rirea producției de motoare diesel 
in această unitate pentru a se asi
gura acoperirea tuturor necesităților 
economiei noastre naționale. Gazde
le arată că au fost luate măsuri atit 
pe linia unei mai bune organizări a 
procesului de producție pe actualele 
suprafețe de producție, cit și in di
recția extinderii capacității noii sec
ții pentru a se ajunge, incă din acest 
an, la o producție de 65 000 de mo
toare, iar în anul viitor la 85 000 de 
bucăți. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de ritmul de desfășu
rare a noilor lucrări de investiții și 
recomandă să se examineze posibi
litățile de devansare a unor termene 
de intrare in producție a capacități
lor aflate în construcție, mai ales prin 
dotarea actualelor suprafețe cu ma
șini și linii agț-egat cu randamente

Pe parcursul vizitei in această sec
ție conducerea întreprinderii subli
niază că, paralel cu preocuparea 
pentru creșterea producției, construc
torii de motoare se preocupă intens 
de diversificarea acestora, de perfec
ționarea lor, urmărindu-se cu pre
cădere economisirea consumurilor 
specifice de combustibil. Se arată 
că, după asimilarea motoarelor 
de 2, 3 și 4 cilindri, cu puteri
pină la 70 CP. întreprinderea a reali
zat recent un alt tip de motor diesel, 
cu 6 cilindri, pentru puteri cuprinse 
intre 85—100 CP. consumul specific 
de combustibil pe cal putere rămi- 
nind același. Pentru că acest motor 
prezintă o deosebită.importantă pen
tru echiparea unor noi tipuri de trac
toare agricole, secretarul general al 
partidului a indicat să- se introducă 
in fabricația de serie.

Tot pe linia găsirii de soluții în 
vederea reducerii consumurilor de 
carburanți se prezintă un autoturism 
de teren „ARO-243", echipat cu mo
tor diesel cu 3 cilindri in loc de 4. 
cum' se fabrica pină acum. Prin a- 
ceastă modificare constructivă, care 
nu diminuează performanțele-tehnice 
ale mașinii, se realizează o economie 
de combustibil de 2 litri la suta de 
kilometri.

Apreciind acest rezultat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă specia
liștilor să persevereze în extinderea 
procedeului respectiv și să revadă 
proiectele pentru studierea posibili
tății de înlocuire a unor motoare pe 
benzină cu motoare diesel la autotu
rismele de teren.

Pe linia diversificării continue a 
gamei de tractoare este prezentat un 
tractor nou de 100 CP — cel mai 
mare tractor agricol pe roti fabricat 
pină acum la noi in tară — un alt 
tip de tractor agricol, fabricat tot 
pentru prima dată, fiind destinat im- 
prăștierii, cu ajutorul unor echipa
mente speciale de mare capacitate, a 
îngrășămintelor chimice, precum si 
un grup propulsor utilizat pentru 

In halele unei noi unități industriale de pe plaiurile secuiești; întreprinderea de mașini agregat și subansamble auto La sosirea in Brașov - flori ale dragostei șl recunoștinței pentru conducătorul iubit

realizarea unor tractoare industriale 
mai mici.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
explicații asupra performantelor a- 
cestor produse noi. realizate la nive
lul cerințelor tehnicii celei mai înain
tate. indicind ca diversificarea pro
ducției de tractoare in raport de ne
voile economiei noastre naționale să 
rămină un obiectiv de prim ordin 
pentru Întreprinderea bijașoveană. a- 
sigurindu-se astfel mecanizarea com
plexă a lucrărilor agricole si scurta
rea duratei de execuție a acestora.

Conducerea întreprinderii si a cen
tralei industriale de specialitate asi
gură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că. mobilizați de noile recomandări 
si indicații date cu prilejul acestei 
vizite, constructorii de tractoare vor 
continua să muncească cu același 
elan pentru Înfăptuirea cu succes a 
tuturor sarcinilor de producție pre
văzute pentru anul in curs și pentru 
cincinalul viitor.

Următorul obiectiv vizitat este 
noua unitate a vechil întreprinderi 
brașovene „HIDROMECANI
CA”, înălțată in ultimii doi ani pe 
platforma industrială din zona „Trac
torul".

Secretarul general al partidului este 
Intimpinat și aid cu deosebit entu
ziasm, cu sentimente de profundă 
gratitudine pentru preocuparea sa 
statornică de dezvoltare și moderni
zare continuă a întreprinderii, care, 
anul acesta. împlinește 100 de ani de 
existență, față de grija constantă 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale celor ce mun
cesc aici.

Specializată In construcția de trans
misii hidromecanice și turbosuflante, 
întreprinderea „Hidromecanica" s-a 
dezvoltat continuu, fiind astăzi una 
dintre cele mai moderne unităti din 
țară. Noua unitate, vizitată de secre
tarul general al partidului, retine 
atenția prin gradul înalt al dotărilor 
tehnice, precum și prin complexita
tea mașinilor agregat de mare ran
dament care asigură un înalt grad de 
mecanizare și automatizare a pro
cesului de producție. Directorul teh
nic al întreprinderii, Mihai Baciu, 
informează că muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de aci. bucurindu-se de 
bune condiții de muncă, avind la 
dispoziție mijloace de producție cu 
inalte performante tehnice, indepli- 
nesc cu succes sarcinile de plan. Se 
arată, de asemenea, că 80 la sută din 
produsele de bază ale întreprinderii 
sint noi sau modernizate, fapt care a 
creat condiții să sporească de șase 
ori producția destinată exportului.

în secțiile de tratament termic și 
forjă — intrate parțial in funcțiune 
— se desfășoară intens montarea 
utilajelor și agregatelor care vor asi
gura atingerea parametrilor proiec
tați. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrage atenția asupra necesității fo
losirii judicioase a spațiului de pro
ducție construit și dă indicația ca in 
secția de forjă să se dubleze actuala 
linie tehnologică.

Pe traseul vizitei sint prezentate 
o serie de procedee tehnologice mo

derne, reținînd atentia. între altele, 
cel de tratament termic al pieselor in 
atmosferă controlată.

Montajul utilajelor șl agregatelor 
se află intr-un stadiu avansat și în 
secția de prelucrări de transmisii hi
dromecanice și turbosuflante, unde 
au și fost realizate primele produse. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i se 
prezintă noua familie de transmisii 
hidraulice, precum si unele tipuri noi 
de turbosuflante. Secretarul general 
al partidului examinează cu atenție 
și alte tipuri de transmisii hidrome
canice pentru utilajele terasiere și de 
transport.

Pe parcursul vizitei în această sec
ție. tovarășul Nicolae Ceaușescu sub
liniază necesitatea realizării unor 
mașini-unelte și mașini agregat cu 
forțele proprii ale -întreprinderii. 
Este scoasă în evidență, d4 aseme
nea. necesitatea creșterii producției 
de transmisii hidraulice — produse 
de mare complexitate — pentru a fi 
folosite în producția de autobascu
lante, tractoare și utilaje terasiere 
grele, precum și asimilarea de noi 
tipuri de transmisii pentru satisfa
cerea cererilor economiei noastre na
ționale. Apreciind succesele de pină 
acum ale colectivului de la „Hidro
mecanica". secretarul general al 
partidului a cerut conducerii în
treprinderii să-și perfecționeze con
tinuu activitatea, să realizeze produ
se de performantă tot mai înaltă. în 
raport cu gradul înalt de dotare, cu 
capacitățile de producție pe care le 
are la dispoziție și cu investițiile fă
cute pină in prezent pentru dezvol
tarea și modernizarea acestei unităti.

După vizitarea întreprinderii „Hi
dromecanica", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a îndreptat spre munici
piul Sfintu Gheorghe — reședința 
județului Covasna.

La plecarea din Brașov, pe stadio
nul „Tractorul", mii de locuitori ai 
orașului au venit să salute incă 
o dată, cu toată dragostea, pe secre
tarul general al partidului,

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid, Gheorghe Dumitra- 
che, a mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru această nouă vizită 
efectuată la Brașov, pentru orientă
rile și indicațiile date cu acest pri
lej, exprimind, in numele oamenilor 
muncii din județ, hotărirea fermă de 
a acționa cu toată energia si respon
sabilitatea pentru aplicarea lor, pen
tru înfăptuirea prevederilor planului 
pe anul 1980 și ale cincinalului viitor, 
pentru sporirea contribuției Brașovu
lui la creșterea bogăției naționale — 
temelia sigură a ridicării neîncetate 
a nivelului de trai al întregului popor.

După ce a survolat o parte din 
renumita zonă a Țării Bîrsei. elicop
terul prezidențial a aterizat pe plat
forma industrială a municipiului 
Sfintu Gheorghe, creată în ultimii âni 
și care a dat un nou impuls vieții 
economice și sociale pe aceste stră
bune plaiuri românești.

în ovațiile miilor de cetățeni ro
mâni și maghiari, secretarul general 
al partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. este 

salutat cu deosebită căldură de to
varășul Ferdinand Nagy, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Co
vasna al P.C.R.. președintele consi
liului popular județean, de alti re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat. Se intonează Imnul 
de stat al Republicii Socialiste Româ
nia. O formație, alcătuită din mili
tari, membri ai gărzilor patriotice si 
ai formațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, a 
prezentat onorul.

Grupuri de tineri șl tinere. îm- 
brăcati în pitorești costume specifice 
acestei regiuni, au intimpinat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu cu buchete 
de flori. Rapsodul popular Ghlță 
Baciu și pensionarul Kovacs Dezso 
au adresat secretarului general 
al partidului in limbile română 
și maghiară. în numele locuitorilor 
județului, cuvinte de bun venit si asi
gurarea că oamenii muncii de pe a- 
ceste plaiuri. înfrățiți in muncă si 
viată- vor depune toate eforturile, 
întreaga lor capacitate de muncă 
pentru înfăptuirea Programului parti
dului. a hotăririlor celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R. Ei oferă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. dună datina 
străbună, pîine si sare, colaci secu
iești și rachiu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să viziteze tînăra ÎN
TREPRINDERE DE MAȘINI 
AGREGAT SI SUBANSAM- 
BLE AUTO — unitate repre
zentativă a economiei județului. 
Panouri și grafice oglindesc aici, 
în mod elocvent, puternicele trans
formări economice și sociale care 
au intervenit pe aceste locuri 
în anii construcției socialiste, în
deosebi în ultimul deceniu și ju
mătate. Covasna, în mai mare mă
sură, poate, decit alte județe, sin
tetizează ritmul dezvoltării socialiste, 
roadele politicii partidului de dezvol
tare armonioasă a tuturor zonelor 
tării, atestă hotărirea oamenilor mun
cii români și maghiari de a contribui 
prin toate puterile la Înălțarea Româ
niei socialiste pe. noi culmi de civi
lizație și bunăstare. Directorul unită-' 
tii. Adalbert Bularka, prezintă secre
tarului general al partidului, în fața 
unor machete, grafice și panouri, 
stadiul actual de dezvoltare a între
prinderii și perspectivele ei de viitor. 
Potrivit indicației tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aici s-a construit o fabri
că specializată în producerea de cutii 
de viteză și alte echipamente de 
transmisie, care a intrat parțial în 
funcțiune și treptat preia producția 
acestor ansamble auto de la între
prinderea de autocamioane din 
Brașov.

Dialogul de lucru cu specialiștii 
întreprinderii, ai centralei industriale 
de profil, cu ministrul construcțiilor 
de mașini s-a axat. îndeosebi, pe 
probleme privind stadiul de realizare 

a noilor investiții, de asimilare, spo
rire și diversificare a producției de 
cutii de viteză, de îmbunătățire in 
continuare a parametrilor tehnici 
și calitativi ai acestor produse. Se 
raportează că. pină în prezent. în
treprinderea a asimilat fabricația 
a două familii de cutii de viteză 
destinate echipării motoarelor de 
putere medie. Vizitînd noile hale 
ale întreprinderii, secretarul general 
al partidului solicită explicații in le
gătură cu modul de organizare a 
producției, cu acțiunile Întreprinse 
pentru ca fabrica de cutii de 
viteză să lucreze la capacitatea 
proiectată. Gazdele informează că 
s-a realizat proiectul, după o con
cepție complet românească, a unei 
cutii de viteză de 90—120 kg forță, 
destinată echipării autovehiculelor 
grele, cu motoare de 250—360 CP, al 
cărui model funcțional .va fi reali
zat pină la 30 iunie.

Apreciind aceste rezultate, secreta
rul general al partidului a cerut con
ducerii Întreprinderii, factorilor de 
răspundere din ministerul și cen
trala de resort să urgenteze lucră
rile In vederea finalizării investiții
lor, să fie întreprinse cele mai efi
ciente măsuri in scopul introducerii 
în fabricație de serie, pînă la finele 
anului, a cutiilor de viteză pentru 
autovehicule grele, in vederea spo
ririi producției, astfel incit fabrica 
de la Sf. Gheorghe să acopere ne
cesarul de cutii de viteză pentru au
tocamioane. . autobuze, tractoare și 
alte autovehicule. în același timp, 
s-a recomandat întregului colectiv să 
acorde o permanentă atentie per
fecționării liniilor de fabricație, e- 
chipării lor cu cele mai moderne 
utilaje. în scopul trecerii rapide de 
la un anumit tip de produs la altul, 
îmbunătățirii calității șl performan
telor produselor, reducerii greutății 
specifice a cutiilor de viteză, indicind 
ca unitatea să fie dotată cu bancuri 
de probă prevăzute cu echipament 
electronic și toate produsele să fie 
verificate prin acest sistem eficient.

în continuare se vizitează ÎNTRE
PRINDEREA DE APARATAJ 
ELECTRIC AUTO Șl MO
TOARE ELECTRICE, aflată pe 
aceeași platformă industrială.

Directorul fabricii, Lorincz Iosif, 
prezintă principalele realizări și pre
ocupări ale colectivului unității, care, 
potrivit indicației secretarului gene
ral al partidului, a acordat o grijă 
deosebită perfecționării tehnologiilor 
de fabricație, folosirii raționale, efi
ciente. a capacităților de producție 
existente, creșterii calității si gradu
lui de complexitate al produselor ce 
poartă marca acestei tinere unităti. 
Pe aceste căi șl prin întrecerea pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor întreprinderea a reușit să-și du
bleze capacitatea de producție pe 
aceleași suprafețe construite. S-a 
precizat că a început fabricația mo
toarelor electrice asincrone cu puteri 

cuprinse între 0,55—7,5 kW ca ur
mare a măsurilor luate in ultimul 
timp pentru finalizarea investițiilor 
pînă la sfîrșitul semestrului II al a- 
cestui an, creîndu-se condiții pentru 
atingerea unei capacități de 250 mii 
de ademenea motoare. în prezent, in 
întreprindere se fac intense pregă
tiri pentru asimilarea echipamente
lor electrice necesare fabricării au
toturismului „Oltcit", precum și a 
unor tipuri de autocamioane „Ro
man". Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi sint prezentate unele dintre acesta 
produse. Secretarul general al parti
dului apreciază preocuparea specia
liștilor pentru miniaturizarea echipa
mentului electric auto, sistemul de 
concentrare a comenzilor in cea mai 
avantajoasă poziție și înlocuirea unor 
materiale deficitare cu materiale in
digene. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se depună in continuare 
eforturi susținute și să fie luate cele 
mai eficiente măsuri pentru atinge
rea parametrilor prevăzuti în proiect 
și asimilarea, în cel mai scurt timp, 
■ echipamentului electric si de co
mandă pentru noul autoturism româ
nesc.

La plecarea din municipiul 
Sfintu Gheorghe. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este salutat cu aceleași 
calde sentimente de numeroși locui
tori ai orașului. în numele celor care 
muncesc și trăiesc pe meleagurile 
Covasnei. români și maghiari, pri
mul secretar al comitetului jude
țean de partid, Ferdinand Nagy, a 
exprimat profunda bucurie si satis
facție de a-I fi avut ca oaspete drag 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. an
gajamentul lor de a înfăptui exem
plar indicațiile date, de a realiza 
prevederile planului anual si pe în
tregul cincinal, de a urma neabătut 
politica internă si externă a parti
dului si statului nostru, de a contri
bui la edificarea socialismului si co
munismului pe pămîntul scump al 
patriei — România socialistă.

în toate unitățile vizitate din Bra
șov și Sfintu Gheorghe. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost Înconjurat, 
ca de fiecare dată, cu cele mai calde 
sentimente de dragoste și respect. în 
repetate rîndurl. pe traseul vizitei, 
secretarul general al partidului s-a 
întreținut cu muncitori, maiștri si 
specialiști, interesîndu-se dp munca 
și viata lor.

Secretarul general al partidului a 
adresat felicitări colectivelor de mun
citori, tehnicieni și ingineri din În
treprinderile vizitate pentru realiză
rile obținute și le-a urat noi și tot 
mal mari succese în activitatea lor 
consacrată progresului neîntrerupt al 
economiei naționale, pentru înflori
rea continuă a patriei socialiste.

Mulțumind din inimă pentru grija 
deosebită pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o poartă clasei noastre 
muncitoare, întregului popor, oame
nii muncii din unitățile vizitate l-au- 
asigurat că vor face totul pentru în
făptuirea sarcinilor ce le revin, pen
tru îmbunătățirea continuă a calității 
produselor, pentru creșterea eficien
tei economice a activității lor.
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De la Tomis la... 
Constanța

Zilele acestea, lucrînd la înăl
țarea unor noi blocuri de lo
cuințe in zona peninsulară a 
orașului Constanta, constructorii 
au scos la iveală numeroase ves
tigii ale anticului Tomis. Prin
tre cele mai importante se 
numără o bazilică din secolele 
V—VI. cu ziduri din piatră și 
pavaj din plăci de calcar, pre
cum si cu numeroase elemente 
arhitectonice din marmură, su
prapusă pe un alt edificiu da
tină din secolul al IV-lea. In 
aceeași zonă a fost descoperit 
un întreg cartier de locuințe din 
secolele IV-VI suprapus ne alte 
vestigii din secolele IV-III îna
intea erei noastre, precum șl 
statuia fragmentară, in mărime 
naturală, a unei zeități feminine.

S-a întîmplaf 
în Bucegi

Cele ce urmează ne-au fost 
istorisite de un grup de turiști. 
La punctul numit Bîrna Mare, 
din masivul Bucegi. au văzut un 
punct negru mișcător. Se uitau 
cu toții si se minunau cum de 
a putut să se cocoațe acolo un 
om. Că om credeau ei că era. 
Deodată s-a produs o puternică 
avalanșă. Se rostogoleau la vale 
bulgări uriași de zăpadă. Turiș
tii au anunțat Salvamontul din 
Bușteni. Imediat, o echipă de 
șapte temerari alpinisti. sub con
ducerea lui Ion Bratu. au ple
cat cu gindul să-l salveze pe 
imprudentul turist. Dar. cind au 
scormonit sub omăt, nici urmă 
de om. In schimb au dat de o 
namilă de urs.

Așadar, el. Moș Martin, de
clanșase avalanșa. După cum 
susțin salvamontistii. e vorba de 
un caz unic in materie.

O fi 1

al furnalelor la pictura de șevalet
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„Termalele" 
de la Lucâceni

lntr-o clmpte din raza satului 
Lucăceni. județul Satu Mare, a 
țițnit din adincul pămintului un 
bogat izvor de apă termală, care 
are o temperatură de circa 60 de 
grade. Primăria si cooperatorii 
au avut fericita inițiativă de a-l 
pune imediat in valoare. Pri
mii localnici, suferinzi de reu
matism, s-au si grăbit să-și în
ceapă tratamentul balneologie. 
Tot ei declară sus si tare că apa 
termală de Lucăceni ar fi tot 
atit de grozavă ca aceea de la 
Felix (ceea ce. la urma . urmei, 
fi-ar fi exclus). Cert este ci 
printre beneficiarii anelor ter
male se află si mecanizatorii. 
Seara, după ieșirea din schimbul 
prelungit de lucru, ei fac aici 
o baie pe cinste. Care baie cică 
le dă forte înaripate de lucru 
pentru a doua zi.

Cu frenul la...
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vînâtoare
Călătorii aflați la ora aceea 

din seară in trenul automotor 
5764, de Pe ruta Gura Putnei — 
Nisipitu, pe raza județului Su
ceava, au fost martorii unei vi- 
nători de-a dreptul senzaționale.

La un moment dat, meca
nicul trenului a zărit pe linia 
ferată un cerb. Imediat 'a mărit 
viteza si a intensificat lumina 
farurilor, orbindu-l. Apoi, me
canicul a oprit trenul, s-a dat 
jos, a luat coarnele cerbului 
drept trofeu si a pornit mai 
departe. Cind s-a încrucișat cu 
colegul său de pe trenul 5765, 
l-a sfătuit să dea de veste ami
cilor să se ducă să ridice cerbul 
răpus.

Dar n-au mai apucat. Călăto
rii au dat de veste silvicultori
lor si aceștia le-au luat-a îna
inte, pentru a stabili exact 
„trofeul" ce li se cuvine.

Excavator.., 
adăpătoare

„Invenția" aparține Oficiului 
județean de gospodărire a ave
lor Botoșani și a fost „experi
mentată" in apropierea comu
nei Mihăileni. din același județ. 
Despre ce fel de invenție este 
vorba ? Este vorba de un exca
vator in perfectă stare de func
ționare. adus pentru regulariza
rea albiei riului Molnița, După ce 
a săpat o groapă de dimensiuni 
considerabile, excavatorul a fost 
abandonat si s-a... îngropat sin
gur in ea. Ba, mai mult : intre 
timp, groapa s-a umplut cu apă. 
Apă pentru vitele gospodarilor 
din 'împrejurimi, apă pentru de
gradarea utilajului, apă-capcană 
pentru înec. Un localnic 
spuned că utilajul va fi 
de-acolo numai după ce va 
tra cineva la... apă.

Nu, „colega", 
nu te cunosc

Călătorii din tren tsi vedeau 
de... drumul lor. Conductorul de 
bilete trecuse pe la fiecare, cu 
cleștele lui : ța-ca. ța-ca. După 
Un timp a apărut un nou con
trolor de bilete. Dar pe el nu-l 
interesau cei care aveau bilete. 
El voia să-i depisteze pe cei 
care n-aveau. $i cum prindea 
cite unul, cum il amenda. Și a 
tot incasat el amenzi de la con- 
travenienți de prin diferite tre
nuri, pină s-a trezit față-n față 
cu un controlor adevărat.

— Cum. nu mă cunoști, cole
ga? ■— l-a întrebat cel cu amen
zile.

— Nu. colega, nu te cunosc ! 
— i-a răspuns cel cu cleștele. 
Hai să facem cunoștință la mi
liție.

$i uite-așa. in gara Slatina, 
s-a întrerupt călătoria lui Flo
rin Parcarea din Vinju Mare, 
fiind dirijat pe o altă rută.

Rubrică realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii*
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MONUMENTELE RRȘIȚEI SÎNT 
FURNALELE EI. Silueta lor impu
nătoare domină cu autoritate peisa
jul deluros de la poalele Semenicu- 
lui. De peste 200 de ani aid arde fo
cul nestins al industriei noastre si
derurgice. Deși cu tradiții industriale 
atit de vechi, Reșița este in Întregi
me un oraș nou. Un oraș care din 
punct de vedere edilitar și spiritual 
a cunoscut o deosebită dezvoltare 
mai ales in ultimii 12 ani de cind pe 
harta tării s-a conturat județul Ca- 
raș-Severin. încetul cu Încetul. Reșița 
a devenit un adevărat centru cultu
ral, un teritoriu pe care se desfășoară 
o intensă viată artistică șl științifi
că. Și n-ar fi dedt să amintim citev* 
din publicațiile de real prestigiu ști
ințific care sint tipărite aid : „Bana- 
tlca“ — revistă a muzeului din Reșița 
în care au apărut importante comu
nicări științifice asupra Istoriei mate
riale. sociale și economice a acestor 
meleaguri, „Studii de limbă, litera
tură și foldor" a Sodetătii de știin
țe filologice din Republica Sodalistă 
România — Filiala Reșița, revistă 
editată in colaborare cu C.J.C.E.S., 
„Studii șl comunicări de etnografie 
și istorie" al Muzeului județean de 
etnografie din Caransebeș, bogata ac
tivitate a cenadului literar „Semeni- 
cul", succesele deosebite înregistrate 
de cineduburile din Reșița șl Otelul 
Roșu sau de ansamblurile „Semeni- 
cul" al centrului județean de Îndru
mare a creației populare și a mișcă
rii artistice de amatori, „Reșițeana" 
al casei de cultură a sindicatelor șl 
„Iedera" al duhului muncitoresc din 
Oțelul Roșu. Zilele acestea s-a Inau
gurat un nou gen de manifestare : 
„Colocviile Hercules" — amplă dez
batere pe tema „Probleme actuale 
ale limbii și literaturii române" la 
care au fost invitați cercetători și 
editori din toată țara. Referindu-se 
la această bogată activitate, tovarășul 
Mihai M. Deleanu, președintele Co
mitetului județean de cultură și edu
cație socialistă Caraș-Severin, predza 
că de aproximativ o lună în Reșița 
au luat ființă, ca urmare a deosebitei 
dezvoltări culturale a orașului, cena
cluri ale Uniunii artiștilor plastid și 
Uniunii compozitorilor,

FESTIVALUL NAȚIONAL „CÎN- 
TAREA ROMÂNIEI" A ADUS AR
TIȘTILOR PLASTICI REȘIȚENI 
ZECE PREMII. Sint rezultate care 
pun în evidentă generoasa înfloriră 
pe care au cunoscut-o aid. ca dealt
fel pe întreg teritoriul tării, artele 
plastice. Atrag atenția asupra Intere
sului și pasiunii unor oameni care, 
după ce își' petrec opt ore in preajma 
furnalelor, în secția de motoare na
vale de la I.C.M., la blumingul de la 
combinatul siderurgic sau in exploa
tările miniere din regiune, își află 
tirtp pentru o activitate artistică 
care, în aceste condiții, este învestită 
cu o deosebită importantă formativă. 
„Am absolvit școala siderurgică la 
Oțelul Roșu, am cunoscut greutățile, 
dar șl satisfacțiile muncii la furnal, 
ne spunea Constantin Oprea, munci- 
tor la I.C.S.M.A. De zece ani Încoace, 
în Reșița s-au schimbat multe. Cînd 
am sosit aici nu erau declt patru 
cartiere noi, acum datorită noilor 
construcții orașul începe să aibă un 
asped modern". Cind a venit aid, 
acum un deceniu. Constantin Oprea 
a pornit o luptă aprigă cu proprille-i 
stingăcii. A urmat conștiindos cursu
rile școlii populare de artă, a dtit 
mult, a căutat să învețe din expe
riența altora. A reușit să se impună

în cadrul unor numeroase expoziții 
ale artiștilor amatori, astfel îneît la 
prima ediție a Festivalului național 
„Cîntarea României" a obținut pre
miile II și III, iar la cea de-a doua 
ediție este deținătorul premiului I. 
„Permanente" — lucrarea pentru oare 
a obținut acest premiu — exprimă „o 
idee simplă ca și compoziția ei : 
aceea a perenității" lntr-o originală 
compoziție care reunește imagini- 
slmbol din trecutul și prezentul Re- 
șitd.

Același a fost șl drumul fraților 
Doru și Gheorghe Bucur, muncitori 
la I.C.S.M.A., absolvenți ai primei 
promoții a Școlii populare de artă 
din Reșița, care, de asemenea, s-au 
afirmat prin rezultate de prestigiu în 
primele două ediții ale festivalului 
muncii si creației. Doru Bucur

15 000 de locuitori) și Bocșa (străvechi 
centru minier și siderurgic). Noile 
galerii de artă aflate în curs de ame
najare pe bulevardul Republicii. în 
„orașul nou" care are circa 40 000 de 
locuitori, vor stimula o dată mai mult 
interesul real pe care reșitenll 11 ma
nifestă fată de artele plastice.

SINGURUL ORAȘ DIN ȚARĂ 
CARE A ACORDAT SPAȚII DE 
CREAȚIE ȘI PICTORILOR NEPRO- 
FESIONIȘTI este Reșița. Se află, 
probabil, și în această Încurajare pe 
care autoritățile locale au înțeles să 
o acorde activității artistice unul din 
secretele reușitei. Soluția găsită a fost 
simplă și ingenioasă. In colaborare 
cu asociațiile de locatari si comite
tul județean de cultură, artiștii și-au 
amenajat ateliere la parterul noilor

Atelierul unui pictor reșițean

a obținut premiul III în prima ediție, 
iar în ediția a Il-a premiul I pentru 
un portret al lui Mihai Viteazul — 
impresionant prin simplitatea și ex
presivitatea Iui, în vreme ce fratele 
său, Gheorghe Bucur, este dețină
tor al premiului II în prima ediție a 
festivalului și al premiului III în cea 
de-a doua ediție.

Vorbindu-ne despre pasiunea sa 
pentru istoria patriei, despre ultima 
sa lucrare premiată, „Atacul-1944", 
Gheorghe Bucur afirma că din ceea 
ce știa din istorie și-a Imaginat „o 
scenă care să-1 facă pe privitor să 
simtă că acolo se cîstigă o luptă foar
te importantă, esențială pentru dez
voltarea de azi a tării noastre". Ace
lași interes pentru istoria patriei 
l-am descoperit și la un sculptor — 
Gheorghe Pirvu, muncitor la I.M.R. 
De peste 20 de ani, după orele de 
muncă. Gheorghe Pîrvu desfășoară 
o bogată, neîntreruptă activitate ar
tistică. A realizat pînă acum nume
roase lucrări, a pictat pentru Cămi
nul cultural din Vărădie soene din 
viata zilnică a oamenilor si din fol
clorul zonei Caraș-Severin. Dragostea, 
sa pentru istorie l-a făcut să reali
zeze de curînd un triptic lnfătișînd 
pe primii trei voievozi români : Gelu, 
Glad și Menumorut. Este o sculptură 
cu care Gh. Pîrvu dorește să întîm- 
pine aniversarea celor 2050 de ani de 
la înființarea primului stat dac.

Recenta Înființare a cenaclului de 
‘artă plastică aduce o recunoaștere 
a forțelor artistice pe care le are nu 
numai Reșița, d și centrele apropiate 
— Otelul Roșu (oraș industrial cu

blocuri. 15 artiști profesioniști și 
amatori din Reșița beneficiază astăzi 
de astfel de spatii, în care creația lor 
se poate desfășura liber. Am vizitat 
citeva din aceste ateliere, am privit 
lucrări care atestă preocupări dintre 
cele mal recente ale artiștilor profe
sioniști și amatori din Reșița. Am 
descifrat astfel intr-un asemenea 
atelier aparținând pictorului Petie 
Galiș, profesor la școala populară 
de artă, preocupări modeme in do
meniul investigării sugestiilor mira
culoase ale culorii, al sondării unor 
inedite posibilități de exprimare gra
fică. Kurta Cazimir, strungar la 
I.C.M., ne-a arătat îri atelierul său 
portretele și compozițiile pregătite 
pentru o viitoare expoziție pe care 
împreună cu N. D. Vlădulescu o va 
deschide în curînd la galeria revistei 
„Tribuna" din Cluj-Napoca. în ate
lierul Feliciei Sele.jan — graficiană' la 
Centrul de librării din Reșița — am 
privit un întreg ciclu de desene care 
au țăjeut obiectul unei recente ex
poziții la casa de cultură a sindica
telor,, desene în care ritmul compo- 
zîtlilor se articulează, după o anu
mită ordine a lecturii, tntr-un limbaj 
metaforic cu multiple posibilități 
sugestive. într-un spațiu alăturat 
ne-au întlmpinat picturile lui Gustav 
Hlinca, muncitor la centrala electri
că. Pictura fraților Doru și Gheorghe 
Bucur, care împart același atelier 
fără a se Influenta prea tare unul pe 
celălalt, ne-a relevat o deosebită se
riozitate de atitudine, o preocupare 
constantă pentru compoziții inspira
te de istoria mai veche sau mai nouă

a Reșitei. Reșitenll manifestă, după 
cum ne spunea tov. Horațlu Vornic», 
directorul casei de cultură a sindica
telor. un deosebit interes pentru ar
tele plastioe. „Vernisajele noastre 
sînt adevărate sărbători, adevărate 
lecții despre frumos și pentru fru
mos și aș menționa dialogurile Însu
flețite care se desfășoară la fiecare 
din cele două sau trei vernisaje, care 
au loc lunar la casa de cultură a sin
dicatelor sau in sala galeriilor da 
artă -Paleta»".

Școala populară de artă reprezintă 
tn Reșița una din instituțiile al căror 
rol fundamental nu se rezumă doar 
la familiarizarea cursanților cu lim
bajul artei plastice, ci și la Întreține
rea unui veritabil climat de exigență.

IN BOCȘA — străvechi centru al 
industriei extractive — se desfășoară 
de asemenea o intensă mișcare de a- 
matori dominată de figura minerului 
pensionar Vasiie Galdoș. Format in 
ambianta școlii de la Baia Mare, Va- 
sile Galdoș a desfășurat, de-a lungul 
anilor, o bogată activitate artistică, 
activitate care înregistrează 65 de ex
poziții personale, numeroase partici
pări la expoziții colective în tară si 
străinătate, prezenta lucrărilor sale 
în muzeele din Reșița, Sebeș-Alba și 
Lupșa, numeroase premii pentru lu
crări de pictură și grafică. Am răsfoit 
in atelierul său un număr impresio
nant de caiete de desen, schite de o 
fermecătoare spontaneitate, luate din 
fuga trenului sau in clipele de popas 
ale nenumăratelor lui peregrinări 
documentare. în împrejurimile atit 
de pitorești ale Bocșei, pe Valea Mu
reșului, Sebeșului, Lotrului sau Arie- 
șului, pictorul a poposit îndelung. 
Sub îndrumarea Iul Vasiie Gaidoș se 
ridică, la Bocșa, noi generații de ar
tiști amatori, cum ar fi Margareta Oța 
și Valentin Ionescu, care mi-au îm
părtășit emoțiile legate de viitoarea 
expoziție pe care o vor deschide in 
curînd la Reșița.

INTEGRAREA SOCIALĂ A ACTI
VITĂȚII ARTIȘTILOR AMATORI 
este un aspect de o deosebită impor
tanță. Am remarcat la Reșița lăuda
bile încercări de a depăși îndrumarea 
oarecum unilaterală a acestei activi
tăți (spre zonele picturii și artei 
populare, cu mici excepții în dome
niile graficii sau sculpturii) prin cana
lizarea inventivității artiștilor ama
tori spre activități de o deosebită În
semnătate socială, cum ar fi, de pildă, 
activitatea de propagandă vizuală din 
întreprinderi sau aceea prilejuită da 
anumite evenimente social-politlce, 
amenajarea vitrinelor de librării etc. 
O dezvoltare mai accentuată a graficii 
cu toate ramurile ei și mai ales a 
afișului politic cu ecouri atît de pu
ternice în -conștiințe, o dezvoltare a 
sculpturii sau artelor decorative ar 
trebui să-și afle, de asemenea, un 
loc mal important în preocupările ar
tiștilor anîatori reșițeni.

Organizarea uhor schimburi de ex
poziții de grup sau personale (la Ate
neul tineretului din București a-a 
deschis o expoziție a pictorilor Con
stantin Oprea, Doru și Gheorghe 
Bucur) între cenaclul U.A.P. șl Aso
ciația artiștilor amatori din Reșița cu 
alte cenacluri din București și din 
întreaga tară au contribuit și vor con
tribui desigur în continuare la stabi
lirea unui climat de emulație, de 
confruntare a ideilor șl realizărilor 
celor mai merituoase.

Marina PREUTU

ÎN JUDEȚUL ALBA

Noi unități ale cooperației de consum
în Județul Alba, cooperația de 

consum și-a dezvoltat și moderni
zat, an de an. rețeaua unităților 
sale turistice și de alimentație pu
blică. Nu de mult, a fost inaugu
rat tn orașul Cîmpeni complexul 
comercial „Tulnicul" — o construc
ție modernă, cu patru niveluri, a- 
vînd o suprafață comercială de 1 260 
mp.

In anul trecut au luat ființă 14 
unități comerciale și de alimen
tație publică, organizate la parterul 
blocurilor sau în construcții inde
pendente, prin contribuția membri
lor cooperatori ; totodată, au fost 
modernizate 18 unități comerciale 
existente.

La începutul acestui an a-au dat

în funcțiune tn comuna Remetea 
mal multe spații comerciale și de 
prestări servicii — cofetărie, bufet, 
alimentar^. textile, încălțăminte, 
tricotaje, parfumerie, galanterie, li
brărie, croitorie, cizmărie, frizerie, 
reparații radio și televizoare etc.

Printre unitățile turistice aprecia
te de vizitatorii județului Alba se 
numără și Hanul Surianul. situat la 
marginea localității Șibot, pe șo
seaua internațională București — 
Sibiu — Arad, la intersecție cu șo
seaua care duce spre Cugir, Uni
tatea dispune de 54 locuri de ca
zare in căsuțe din zid, cu Încălzi
re oentrală și apă curentă, precum 
și de un restaurant.

In fotografie : Hanul ȘurlanuL

...Și diabetul e mai ușor
de prevenit decît de tratat

Prof, dr, docent Iulian MINCU
șeful Clinicii de nutriție și boli metabolica
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Prevenirea diabetului zaharat este 
o problemă care preocupă astăzi pe 
cercetători cel puțin în aceeași mă
sură cit îi preocupă un tratament co
rect care să mențină diabetul în afara 
oricărei complicații.

Diabetul zaharat este o boală din 
ce in ce mai frecvent întîlnită în zi
lele noastre. Dacă în 1938 existau 0,5 
la sută diabetici in S.U.A., Franța, 
Anglia etc. și 0,2 la sută in România, 
astăzi diabetul cuprinde intre 5—6 la 
sută in țările menționate și intre 
8,1—3,5 la sută tn România. Dar un 
fapt care trebuie reținut este că, la 
fiecare 10—15 ani, numărul diabetici
lor nou descoperițl se dublează. în 
acest fel, dacă nu se va găsi șl nu 
se va aplica un mijloc eficient de 
prevenire, a-ar putea ca în anii 
1990—2000 peste 
20 la sută din 
populația lumii să 
fie diabetică.

Prevenirea este 
Impusă și din 
alte motive. Deși, • 
în general, dia
beticul ar putea fi considerat 
„un om sănătos căruia 11 lipsește 
insulina" sau. și mai clar, „un 
organism tn stare de sănătate 
condiționată", totuși, cel care su
feră de această afecțiune de natură 
metabolică, datorită fie unei Îngrijiri 
necorespunzătoare, fie subestimării 
tratamentului corect, ajunge adesea 
la complicații cronice ireversibile. 
Astfel, se constată de 25 ori mai mul
te orbiri la diabetici declt la nediabe- 
tid ; de 17 ori mai multe boli renale ; 
de 5 ori mai multe boli arteriale cu 
gangrenă ; de 2 ori mai multe boli 
coronariene și de 5 ori mai multe 
hemoragii cerebrale.

In sfirșit, un alt argument pentru 
care prevenirea se impune in mod 
deosebit este că diabetul, departe de 
a fi o „boală a bătrineții", cum con
sideră unii, se lntilnește la virate re
lativ tinere, cu cea mai mare frec
vență intre 40—60 ani. Adeseori boa
la impune o mai frecventă internare 
tn spital sau o pensionare mai timpu
rie, fapt greu de suportat atit de omul 
bolnav cit și de societate.

Cercetările recente caută pe diverse 
căi, și cred că nu este departe timpul 
dnd se va reuși, să ajungă la vinde
carea diabetului. Este o problemă de 
timp și încă nu de timp îndelungat. 
Dintre soluțiile de viitor foarte 
aproape de îndeplinire este de pildă 
transplantul de celule beta umane, 
care, introduse In organism, preiau 
funcția celulelor afedate ale bolna
vului. Injectarea unor astfel de ce
lule este deja o realizare in prezent. 
Posibilitatea ca astfel de celule să 
fie cultivate tn culturi corespunzătoa
re și apoi injectate organismului bol

nav este o problemă de timp, de 
asemenea, nu prea Îndepărtat. în în
treaga lume — și la noi. desigur — 
se lucrează tocmai la obținerea a- 
cestor realizări menite să vindece 
bolnavul diabetic. Ceea ce spun sînt 
realități științifice, nu iluzii menite 
să creeze speranțe deșarte.

Dar va fi acest lucru suficient 7 Se 
va putea prin aceasta stăpini diabe
tul milioanelor de oameni din lu
mea întreagă 7 > In prezent stă mai 
mult in puterea omului să nu devi
nă un eventual „viitor" diabetic.

Toți specialiștii din acest domeniu 
sint de acord că diabetul poate fi și 
trebuie prevenit. Cunoaștem azi o se
rie de cauze ale acestei boli. Astfel, 
circa 85 la sută din actualii diabetid 
Înregistrați la Centrul de nutriție și 

boli metabolice 
din București au 
fost «au sînt o- 
bezi. Obezitatea 
este considerată o 
cauză directă a 
diabetului. Evita
rea și tratarea

obezității Înseamnă, de fapt, pre
venirea îmbolnăvirii, șl Încă tn
tr-un mare procentaj. Acest lucru 
poate fi făcut. Un exemplu 11 
constituie chiar populația din Bucu
rești unde, in 1968, obezitatea era de 
27 la sută, in 1973 de 31,5 la sută, In- 
registrind insă ulterior o tendință de 
reducere (in 1979 a fost de 25,2 la 
sută) ca urmare a unei educații sani
tare permanente și a ridicării conti
nue a gradului de cultură.

Bineînțeles, boala care ne preocu
pă are și alte cauze. Reamintim, in
tre altele, infecțiile virale care, la co
pii, duc des la instalarea diabetului. 
Acești factori infectioși sint multipli: 
de la hepatită epidemică și oreion, 
pină la infecțiile cu virusuri obiș
nuite. O îngrijire corectă, in spital 
sau acasă, a acestor copii poate să 
prevină sigur diabetul.

Moștenirea diabetului — eredita
tea, acea „soartă implacabilă", cum 
era considerată odinioară — poate fi 
astăzi Învinsă. Chiar In situațiile de 
transmisie ereditară certă a bolii, 
dacă se vor evita factorii de mediu 
care o favorizează, ea poate fi evi
tată in cele mai multe cazuri.

La noi în tară, un proferam de pre
venire și combatere a diabetului 
(unul din primele de acest fel din 
lumea Întreagă) va pune in practică, 
Încă din acest an, măsurile de pre
venire necesare, iar aceasta la nive
lul întregii populații.

In mod cert, aria de răspindire a 
bolii diabetului se va diminua tn 
viitor, pe măsură ce omul sănătos va 
deveni tot mai conștient că de ei în
suși depinde, tn primul rînd, păstra
rea propriei sănătăți.

„Neglijentul"
La proces, lui Costache Nicolae, fost ges

tionar — măcelar la Centrul de carne din 
B-dul Muncii nr. 90 — i-ar fi convenit să 
fie luat drept un... neglijent. Adică așa. un 
fel de personaj de roman, preocupat mai 
mult de frumos —■ sub aspectul concret, 
viu și accesibil : adică de „femeile ușoa
re" și de aromele toamnelor ruginii ale 
podgoriilor, îmbuteliate la „trei sferturi" și 
neluate In seamă de consumatorii obișnuit! 
ai circiumioarelor de la margine de Bucu
rești.

Odată creionat personajul și convinsă in
stanța de realitatea lui, ar fi urmat în
trebarea — rostită bineînțeles de avocat — 
întrebare de la care nici nu se mai aș
tepta răspuns : „Cum să nu-l credeți 
pe un asemenea om că a fost in stare să 
uite în frigiderul unitătil — pină la fezan- 
dare și chiar mult mai mult decît atit — 
carne în yaloare de 61 697 Iei 7“

Desigur, la mijloc nu era o cochetărie. 
Ci, vă imaginați desigur, o chestiune de 
încadrare juridică : delapidare sau negli
jență in serviciu 7 în funcție de care „pa
guba" ca atare urma să fie prețuită dife
rit in ani de reflecție — asupra sensului 
și adevăratelor valori ale vieții — pe care 
Costache Nicolae i-ar fi avut la dispoziție 
după pronunțarea sentinței.

Instanța de judecată nu ș-a lăsat impre
sionată de retorică — nici la fond, nici la 
recurs. Chiar dacă și in adresa I.C.L. Ali
mentara către I.M.B. secția 3 miliție se 
spune: „Din procesul verbal și nota de 
prezentare a acestuia se desprinde drept 
cauză a producerii prejudiciului neglijen
ta în serviciu a gestionarului fondului de 
marfă. Costache Nicolae nu a luat mă
suri de desfacere in timp util a fondului 
de marfă Încredințat, de păstrare a calită
ții produsului, a procedat la aproviziona
re peste puterea de desfacere a magazinu
lui". (Toate acestea au fost oare consta
tate de conducerea Întreprinderii numai

după ce revizorul contabil a stăruit mal 
serios asupra gestiunii ?).

în fata instanței au contat numai fap
tele probate cu martori sau recunoscute pînă 
la urmă și. de inculpat : a sustras zilnic din 
încasări sume de bani intre 100 și 500 de 
lei ; a sustras zilnic între 7 și 20 kg de , 
carne ; a uitat in frigider — oare ce gîn- 
duri avea ? — 360 kg de carne care s-a al
terat...

în concluzie, instanța a retinut delapi
darea, in bani și mărfuri, a sumei de 54 137 
lei și *o neglijentă tn serviciu „prețuită" 
la 7 560 lei.

Expeditor: 
Aurica Chioru 

Destinatar: 
Aurică Chioru

...2 ianuarie. Bureață Alexandru, zis Au
rică Chioru’, din comuna Buzescu, județul 
Teleorman, se prezintă la mesageria gării 
C.F.R. Basarab, de unde își trimite pe adre
sa... mesageriei C.F.R. Tg. Jiu 8 colete. 
Greutate : 300 kg.

4 ianuarie. Același Bureață Alexandru, zis 
in continuare Aurică Chioru’, își trimite de 
la mesageria aceleiași gări, pe aceeași 
adresă, ale 12 colete de 650 kg.

9 ianuarie. Numărul coletelor crește de Ia 
12 la 14, dar la cîntar se înregistrează un 
spor de numai 95 kg. în plus, la expediție se 
asociază și Bureață Emil — fiul lui Bu
reață Alexandru.

22 ianuarie. Cu buletinele de mesagerie 
nr. 175 964 și 175 966, cei doi își trimit, din 
același loc și pe aceeași adresă, 16 colete :
1 080 kg.

După care trebuie să fi răsuflat ușurați 
și să-și fi ștrîns încfntați mîinile. De ce, 
vom vedea imediat. Pină atunci să ne ima
ginăm și noi ce și-or fi imaginat, la rindul 
lor, funcționarii de la mesageriile gărilor

C.F.R. Basarab șl Tg. Jiu. Poate au încercat 
un sentiment de perplexitate, poate s-au 
gindit la acele cazuri de însingurare ale 
unor oameni care ajung să-și trimită sin
guri bilețele, scrisori, felicitări, cadouri.

Dintre atîtea ipoteze, cert este că cele 
50 de colete, cîntărind în total 2 675 kg, au 
ajuns cu bine la destinație. Acesta era și 
motivul pentru care cei doi și-au strîns, 
probabil, bucuroși mîinile. Au mai făcut 
o dată același gest, după ce au transformat 
coletele in... bani.

Ce era totuși in acele colete ? De ce le 
expediaseră la Tg. Jiu și nu in altă parte
— în cel mal bun caz, la ei acasă în co
muna Buzescu ?

Enigma a început să se dezlege două 
săptămîni mai tîrziu, cînd, intr-o bună di
mineață, străzile din cartierul Meteor — se
diul temporar al unei „cooperative" de meș
teșugari organizată in echipe adăpostite sub 
același coviltir — aveau să arate ca după 
o „minune" : peste noapte „plouase" cu bare 
de cupru, lingouri de cupru, cupru folie 
ȘA.m.d.

în schimb, la „cooperativă" nici țipenie: 
venise vestea că miliția „face descirideri 
la domiciliu". Motiv pentru care inhămase- 
ră caii, legaseră cățeaua in spatele căruții
— șl pe aici ți-e drumul. Unul singur, care 
se cam boierise, a rămas pe loc : Trăistaru 
Ion. Miliția a găsit la el in casă, sub po
dea, 1 445 kg de cupru. Tot așa : bare, lin
gouri, folii. Sursa ? Firma „Bureață și fiul". 
De unde provenea cuprul, iar a fost sim
plu de aflat, căci fusese ștanțat la produ
cător — întreprinderea „Laromet" — și eti
chetat la baza de aprovizionare tehnico-ma- 
terială a municipiului București.

Cum a ajuns de acolo cuprul tn stăpînl- 
rea lui Bureață ? Simplu :

— De cind mă știu, furnizorul meu e 
Gioni — avea să declare Bureață Alexan
dru în fața instanței.

— Care Gioni 7
— Gioni 1 De la Rond. Cum, nu-L cunoaș

teți 7
Nu. Instanța nu l-a cunoscut și încă nu-l 

cunoaște. Iar recuperarea prejudiciului, în 
valoare de 175 139,90 lei, a început prin con
fiscarea in folosul statului a calului roib, 
In valoare de 7 000 lei, proprietate comună 
a inculpaților...

Laptele și divorțul
Cărămidă peste cărămidă — scrisorile lor 

de dragoste reciprocă, versurile dedicate 
cînd de el ei, cînd de ea lui, foto
grafiile „bun comun" șl, mai mult decît 
orice altceva, contractul și adeverința de 
achiziționare a unui apartament proprieta
te personală cu 4 camere — se înălțau sub 
cele mai bune auspicii, zid trainic de casă 
nouă peste temelia, la fel de trainică, pusă 
la Poiana Brașov. Cităm dintr-o „vedere" 
depusă la dosarul de divorț : „E atîta mie
re in Poiana asta că nu putem să mai cobo- 
rim din cameră. Și așa in cameră sin tem. 
în miere pină-n git. Vă puteti imagina oe 
e pe aid".

Ded. după «cest supraexoes indigest de 
miere, a urmat cererea de divorț. A lui. 
Formulată in termeni care lăsau să se în
țeleagă că nu mai există drum de intors. 
în termeni fără nid un echivoc : „M-am 
căsătorit cu pirita în noiembrie 1978 șl 
m-am despărțit in martie 1979. în cele pa
tru luni (fiecare cu aritmetica lui ! I) de 
conviețuire intre noi au existat conflicte 
grave și repetate, provocate de comporta
rea necorespunzătoare a soției". Ș.a.m.d., in 
continuare, preț de două pagini, urmează 
alte și alte „motive", pe un ton categorie, 
cerut mai mult ca sigur de redamant și cu 
formulările generale, dar corecte din punct 
de vedere Juridic, in care se recunoaște u- 
șor „stilul" profesionist-neutru al avo
catului. In mod necesar se ajungea la con
cluzia — cerută de „Codul familiei" — „re
lațiile dintre noi sint iremediabil compro
mise".

Urmează condlierea in camera de con
siliu : lipsește „pirita". Apoi concilierea în 
ședință publică : „pirita" se opune, „recla
mantul" stăruie tn acțiunea de divorț.

La judecată insă, eșafodajul motivării ac
țiunii se năruie după audierea martorilor. 
Nici măcar martorii reclamantului n-au a- 
vut cum să-1 slujească cauza. „între soți —■ 
avea să declare un martor — erau dis
cuții tn ceea ce privește petrecerea timpu
lui liber. Redamantul are un grup de prie
teni și pirita refuză să-1 însoțească in acel

grup". Sufident pentru divorț 7 Nu. Totuși 
care era motivul înverșunării reclamantu
lui? L-a rostit, oarecum jenat, un alt 
martor:

— iAm asistat la o discuție intre soți pro
vocată de faptul că reclamantul a vărsat 
laptele pe jos, motiv pentru care pirita, in 
fața mea, l-a jignit și injuriat...

Instanța de divorț a respins acțiunea.
...El a promis să nu mal verse laptele, 

ea a promis să nu-l mal certe, chiar dacă-1 
varsă, ei sînt astăzi din nou împreună.

Nu era insă mai bine dacă se evita 
de la bun înoeput acest episod, dacă se 
manifesta mal multă reținere și chibzuin
ță, mai multă responsabilitate și mai pu
țină pripeală in jocul „de-a căsătoria" șl 
în sesizarea justiției ?

Dacă tot i-a căzut laptele, putea să-i cadă 
și cererea de divorț din mină...

Din caietul 
grefierului

Logică: „Mă constitui parte civilă cu 
suma de 10 000 lei, reprezentând contrava
loarea bunurilor sustrase de inculpat. Re
vin și arăt că, întrucît nu am timp să mă 
prezint la instanță, renunț la orice pre
tenție civilă împotriva inculpatului".

(Dosar nr. 9063/1979. Judecătoria sec
torului 6 București)

Erudiție : „Subsemnați! G.N. și G.I., pri
mul în calitate de parte vătămată și incul
pat, iar al doilea in calitate de inculpat, 
vă rugăm a dispune ca înăuntrul termenu
lui de pronunțare să-1 citati in fata dum
neavoastră, in camera de consiliu, atît la 
domiciliul indicat de dînsui la interogatoriu, 
cit și la magazinul „Cocor", spre a vă con
vinge „proprius sensibuș", constatînd că sin
gurul acest inculpat are chelie".

(Dosar hr. 2183/1979, Judecătoria secto
rului 4 București).

Florin CIOBANESCU
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Secretarul general al Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol a părăsit Capitala

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI ISRAEL

Sîmbătă, 19 aprilie, s-au desfășurat 
conferințele de dare de seamă și ale
geri ale organizațiilor județene Bis- 
trița-Năsăud, Botoșani. Buzău, Co- 
vasna. Galați, Iași, Mehedinți, Pra
hova și Timiș, precum și Conferința 
Organizației municipale București 
ale U.T.C., care au marcat încheierea 
unet etape importante premergătoare 
Forumului tinerei generații — Con
gresul al XI-lea al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Conferința a Xll-a a 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și cea de-a 
IV-a Conferință Națională a Organi
zației Pionierilor.

Desfășurîndu-se într-o perioadă de 
puternică mobilizare creatoare a în
tregului popor, care, sub conducerea 
partidului. înfăptuiește neabătut ho- 
tărîrile de o excepțională însemnă
tate adoptate de Congresul al XII-lea 
al P.C.R., conferințele organizațiilor 
județene ale U.T.C. au constituit 
pentru toți tinerii muncitori, țărani, 
elevi, studenți. intelectuali și mili
tari, fără deosebire de naționalitate, 
un nou și minunat prilej de a-și ex
prima atașamentul deplin la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, hotărirea de a munci 
fără preget, în toate domeniile de 
activitate, pentru aplicarea ei neabă
tută in viață.

Participant!! la lucrările conferin
țelor au dat glas aleselor sentimente 
de dragoste, stimă si recunoștință pe 
care întregul tineret al tării le poar
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu, cti
torul României socialiste, comunistul 
de omenie, personalitate proeminen
tă a lumii contemporane, care cu 
înaltă dăruire și răspundere patrioti
că, cu strălucită clarviziune științifică 
conduce de 15 ani destinele poporu
lui, exprimînd convingerea fierbinte 
a tinerei generații că realegerea sa 
In funcția supremă de președinte al 
Republicii Socialiste România repre
zintă garanția sigură a înaintării vic
torioase a patriei pe calea socialis
mului și comunismului. A fost pe 
larg evidențiat faptul că din inițiati
va și sub directa îndrumare a secre
tarului general al partidului tinerii 
beneficiază de excepționale condiții 
de muncă și viață, de un cadru larg 
pentru formarea și afirmarea lor 
multilaterală în întreaga activitate 
politică, economică șl socială.

într-un puternic spirit de angajare, 
răspundere si exigență revoluționară, 
conferințele organizațiilor județene 
ale U.T.C. au analizat activitatea po
litică, organizatorică si educativă 
desfășurată de organizațiile U.T.C., 
sub conducerea organelor de partid, 
In vederea unirii și mobilizării efor-

turllor tineretului la activitatea eco
nomică din industrie, agricultură, la 
obiectivele de investiții, în unitățile 
de ceroetare, în școli și facultăți, 
subliniindu-se faptul că, în perioada 
analizată, au crescut preocupările or
ganizațiilor de tineret pentru for
marea comunistă, patriotică și revo
luționară a tinerei generații, pentru 
respectarea in întreaga sa muncă șl 
viață a principiilor și normelor eticii 
și echității socialiste.

Analizînd cu exigență munca des
fășurată de organizațiile U.T.C. și ți- 
nind seama de lipsurile șl neajun
surile ce se manifestă, incă, partici- 
panții la lucrările conferințelor au 
stabilit măsuri concrete pentru per
fecționarea formelor șl modalităților 
de acțiune, astfel incit Uniunea Tine
retului Comunist» toate organele și 
organizațiile sale să se manifeste în 
permanentă la înălțimea încrederii și 
îndrumării de care se bucură în mod 
permanent din partea partidului, a 
secretarului său general.

Dezbătînd într-un spirit profund 
democratic, caracteristic societății 
noastre, întregii munci și vieți a or
ganizațiilor revoluționare de tineret, 
proiectul Programului unitar privind 
educarea comunistă, revoluționară 
prin muncă și pentru muncă a tine
rei generații din patria noastră și 
proiectul de Program cu privire la 
participarea tineretului la realizarea 
obiectivelor de dezvoltare economico- 
socială a țării, de cercetare și creație 
tehnico-științifică, de introducere a 
progresului tehnic în cincinalul 
1981—1985, care vor fi supuse spre 
dezbatere și aprobare Forumului ti
neretului. delegații la oonferințe au 
exprimat hotărirea de a acționa pen
tru intensificarea si îmbunătățirea 
întregii lor activități. în vederea 
creșterii contribuției tinerei generații 
la înfăptuirea sarcinilor fundamenta
le de dezvoltare actuală și de per
spectivă ale societății românești.

în cadrul adunărilor și conferințe
lor de dare de seamă și alegeri de la 
toate nivelurile, inclusiv în conferin
țele județene, au luat, cuvîntul peste 
500 000 tineri muncitori, țărani, elevi, 
Studenți, intelectuali și militari — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități —. care au dezbătut și 
analizat, în spirit revoluționar, critic 
și autocritic, activitatea desfășurată 
de organele și organizațiile U.T.C., 
au făcut numeroase propuneri și au 
stabilit măsuri menite să contribuie 
la intensificarea muncii de educare 
comunistă a tineretului, la Întărirea 
colaborării cu ceilalți factori care au 
atribuții în educarea și formarea ti
nerei generații. într-o atmosferă de 
angajare și responsabilitate patrioti-

că. participanții la adunările și con
ferințele organizațiilor de tineret, ex
primînd mandatul încredințat de or
ganizațiile U.T.C., de colectivele de 
tineri, și-au asumat angajamente 
concrete în îndeplinirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XII-lea al 
partidului, în intîmpinarea cu noi re
zultate in muncă a Forumului tinerel 
generații.

La lucrările conferințelor de dare 
de seamă și alegeri ale organizații
lor județene ale U.T.C. care s-au 
desfășurat Sîmbătă au participat și 
au luat cuvîntul primii secretari ai 
comitetelor Județene și, respectiv, âl 
Comitetului ^municipal București ale 
P.C.R.

Din partea Biroului C.C. al U.T.C. 
lucrările Conferințelor de dare de 
seamă și alegeri au fost oonduse de 
tovarășii: Dionisie Balint la Bistrl- 
ța-Năsăud; Ioana Lăncrăjan — Bo
toșani; Cristina Luca — Buzău; Radu 
Enache — Covăsna; Nlcblae Croito
rii —- Galați; Ion Sasu — Iași; Mi
hai Hîrjău — Mehedinți; Nicu Ceau
șescu — Prahova; Constantin Boști- 
nă — Timiș; Pantelimon Găvănescu 
la municipiul București.

Ca primi secretari ăl comitetelor 
Județene ale U.T.C. au fost aleși to
varășii: Ioana Frantiuc la Bistrița- 
Năsăud; Maria Bența — Botoșani; 
Stela Chioveanu — Buzău; Iosif 
Olasz — Covasna; Virgil Ghindă — 
Galați ; Dumitru Nagâț — Iași ; Con
stantin Zimțea — Mehedinți; Ale
xandru Apostol — Prahova; loan 
Rotărescu — Timiș; Dinu Drăgan la 
municipiul București.

La încheierea lucrărilor, într-o at
mosferă de puternic entuziasm tine
resc, participanții au adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu telegrame 
în care se dă expresie angajamentu
lui solemn, al tuturor tinerilor, fără 
deosebire de naționalitate, de a munci 
și lupta fără preget pentru traduce
rea exemplară In viață a hotărîrilor 
istorice adoptate de Congresul âl 
XII-lea al P.C.R., a orientărilor și 
indicațiilor secretarului general al 
partidului, afirmîndu-se, totodată, 
hotărirea comitetelor județene ale 
U.T.C., a tuturor organelor nou ale
se de a-și îndeplini cu cinste sarci
na de mare onoare și răspundere în
credințată de partid — formarea con
științei socialiste a tinerei generații, 
unirea și dinamizarea eforturilor în
tregului tineret consacrate operei de 
dezvoltare multilaterală, ascendentă 
a societății noastre, ridicării Româ
niei pe cele mai înalte culmi de pro
gres și ci^izație.

Slmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala Felipe Gonzalez, secretar ge
neral al Partidului Socialist Munci
toresc Spaniol. însoțit de Jose Fe
derico de Carbajal, membru al Co
misiei Executive a P.S.M.S., care a 
Întreprins o vizită în tara noastră, 
la Invitația C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Virgil Cazacu și Constantin Dăscă-

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

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

(Agerpres)

■v

(Agerpres)

Cronica
Continuîndu-și vizita pe care o în

treprinde în țara noastră, Pierre 
Aubert, șeful Departamentului Fede
ral al Afacerilor Externe al Confede
rației Elvețiene, a fost, in cursul zilei 
de sîmbătă, oaspete al meleagurilor 
din nordul Moldovei.

Au fost vizitate renumitele monu
mente de artă feudală românească 
de la Dragomirna, Sucevița, Moldo- 
vița și Voroneț, obiective turistice 
din zonă. Oaspetelui i-a fost prezen
tată, de asemenea, expoziția de mo
bilă de la întreprinderea de prelu
crare a lemnului din orașul Rădăuți.

★
Iubitorii artei scenice din Capitală 

au avut prilejul să urmărească, sîm
bătă seara, spectacolul cu piesa 
„Torquato Tasso", de Goethe, susți
nut de Teatrul din Bochum. Prin 
spectacolul prezentat la București, 
ce ia în dezbatere problematica crea
torului de artă în societate, colectivul 
teatrului dovedește predilecția sa 
pentru piesa germană clasică. Regia 
spectacolului este realizată de Claus 
Peymann. Spectacolul, primit cu in
teres de public, a avut loc la Teatrul 
Ciulești.

î n zilele de 18 și 19 aprilie, la Mu
zeul satului și de artă populară din 
București s-a desfășurat simpozio
nul „Problematica restaurării monu
mentelor etnografice în aer liber". La 
lucrări au participat reprezentanți ai 
laboratoarelor de restaurare-con- 
servare, muzeografi din toate mu
zeele etnografice în aer liber din 
țară. Specialiști din domenii impli
cate în conservarea patrimoniului 
cultural național, reprezentanți ai 
altor instituții. Întîlnirea a abordat 
probleme referitoare la conservarea 
monumentelor etnografice în aer 11-
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— Costel Cerriat, potrivit uzanței 
rubricii noastre, vă rugăm să vă pre
zentați singur cititorilor.

— Da, dar mai pe scurt. Și-așa nu 
prea știu eu ce caut in galeria de 
campioni. în comparație cu Nadia 
Comăneci și Bela Karoly, Ivan Pa- 
tzaichin, Ecaterina Stahl, Ion Draica, 
Natalia Mărâșescu, Virginia Ruzici, 
Corneliu Oros, Carmen Bunaciu sau 
alte stele cu care ați convorbit pînă 
acum, noi, baschetbaliștii, nu strălu
cim deloc. Fiindcă m-ați invitat răs
pund însă onorat : sînt născut la 
Galați și crescut la Constanța, în 2 
aprilie am împlinit 27 de ani, am ab
solvit I.E.F.S., sînt căsătorit cu bas- ■ 
Chetbalista rapidistă Stela Cernat 
(avem o fetiță de 2 ani și un băie
țel... pe drum), Sînt realmente fericit 
că, iată, am reușit al doilea titlu de 
campion național cu echipa Steaua, 
Atit.

— Și anul acesta, ca și de vreo 
25 de ani încoace, titlul național s-a 
decis intre Steaua și Dinamo. De ce ?

— Pentru că puținii' baschetbaliști 
de valoare sînt concentrați la aceste 
două cluburi.

•— Și e bine ?
— Nu. E foarte rău. Un campionat 

întreg n-avem nici o partidă dificilă ; 
noi, steliștii și dinamoviștii, nu ne 
temem de nici o altă echipă din țară, 
așteptăm doar meciurile directe — 
Ceea ce este foarte trist pentru bas
chetul nostru, pentru că centrele de 
baschet din țară nu se dezvoltă și 
nu se întăresc. E drept, pentru echipa 
națională e mai ușor să aduci băieți 
numai de la două cluburi, care se 
cunosc între ei, sînt prieteni și pot 
fi lesne asamblați. Dar cum nici la 
națională n-am făcut mare lucru 
pînă acum, înseamnă că tot mai bine 
este să avem asigurată o bază din 
mai multe formații, echilibrate, care 
Să conteze realmente in lupta pentru 
întâietate.

— Dintre cele două formații, care 
acum concentrează valorile, este vre
una competitivă pe plan internațio
nal T

— Nici una. Sperăm să devină peste 
cîtva timp Steaua, care a luat-o 
Înaintea lui Dinamo în formarea unei 
echipe tinere. Dar competitivi in ade
văratul înțeles nu am putea deveni 
decît peste cîțiva ani și numai dacă 
vom ști să încurajăm copiii și tinerii, 
să-i atragem spre acest spectaculos 
și popular sport, să-i stimulăm la 
muncă fără preget.

— Cum 1
— începind din primii ani de școa

lă. Eu am ajuns la baschet fiindcă 
odată, la Constanța, a intrat cineva 
în clasa noastră și a spus : cine vrea 
să devină mare sportiv să se ridice 
în picioare. Apoi, pe cei mulți 
care ne-am ridicat ne-a repartizat 
din ochi — unii la baschet, alții la 
volei, unii la fotbal, alții la rugbi. 
Mergeam cu dragoste la sală fiindcă 
mi se dăduseră ghete și primeam cite 
o ciocolată după fiecare antrenament. 
Cînd pentru prima dată mi s-a făcut 
cinstea să iau eu acasă mingea de 
baschet și s-o țin pînă a doua zi, 
am jucat Cu eă pînă la miezul nopții 
în curtea școlii. Asemenea dragoste 
de baschet trebuie Să' inoculăm Co
piilor noștri.

— Orice s-ar spune, baschetul se 
numără printre sporturile care și-au 
apropiat mult copiii.

— Așa este. Concursurile de mini- 
baschet sint extraordinare. Dar pro
fesorul Stelian Gheorghiu — părin
tele. minibaschetului nostru — prea 
adesea se vede in situația de singur 
animator. De exemplu, mă apucă tris
tețea de cîte ori trec pe lingă stadio
nul Tineretului și văd cum cele patru 
terenuri cu zgură de-acolo rămîn 
pustii cît e vara de lungă, iar în șco
lile din zonă cine știe ciți posibili 
mari baschetbaliști se pierd in jocuri 
dezorganizate ori nu fac sport.

— Propun »-o luăm metodic. Ce 
credeți că ar trebui pentru a avea 
intr-o perioadă cit mai scurtă 
baschet cit mai competitiv ?

— Bază materială avem. Mai 
lîngă fiecare școală, ba Chiar și 
sate. Rămîne s-o folosim cît mai din 
plin și, bineînțeles, să fie dezvoltată 
în continuare. Tehnicieni, de aseme
nea, nu ne putem plînge, G. Chira- 
leu, C. Dirjan, D. Colibaba au probat 
că știu foarte bine lucra cu juniorii 
și pot forma jucători buni. Iar Dan 
Niculescu, Mihai Nedef, Vasile Po
pescu, H. Tursugian sînt maeștri în 
șlefuirea șl perfecționarea talentelor. 
Ar trebui însă mai multă preocu
pare pentru pregătirea unor buni teh
nicieni și in alte orașe decît Capi
tala. Personal, din provinqie știu nu-

AZI : Costel CERNAT

un

P* la

ia 
cu 
de 
fie 
fie

Internaționalele 
de gimnastică

internaționale 
României au contl- 
ekercitiilA liber ale- 
pentru desemnarea 
individual compus. 

Nadia

de

zilei
La această nouă manifestare din 

cadrul „Zilelor culturii din R.F.G." în 
tara noastră au asistat reprezentanți 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Ministerului Afacerilor 
Externe. .Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și muzi
cale, alți oameni de cultură, un nu
meros public.

Au fbst prezențl Michael Jovy, am
basadorul Republicii Federale Ger
mania la Bucnreștl, și membri al 
ambasadei.

în cadMiI acelorași manifestări, 
formația de jaz Frederic Rabold 
Crew, din Stuttgart, a prezentat un 
concert, sîmbătă seara, la Studioul 
de concerte al Radioteleviziunii ro
mâne. Cei șapte instrumentiști ai 
formației, precum și solista vocală 
Lauren Newton s-au distins prin 
originalitatea, spontaneitatea impro
vizației, prin abordarea unul larg 
spectru interpretativ.

Publicul bucureștean a făcut o 
călduroasă primire artiștilor vest- 
germani.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului YITZHAK NAVON
Președintele statului Israel

Cea de-a XXXII-a aniversare a formării statului Israel imi oferă pri
lejul de a vă adresa dumneavoastră și poporului israelian sincere felicitări, 
împreună cu urări de pace, bunăstare și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Astăzi se împlinesc 32 de ani de 
la proclamarea independenței de 
stat a Israelului — sărbătoarea na
țională a acestei țări.

în această perioadă. Israelul a în
registrat pași însemnați în dezvol
tarea economiei prin edificarea unei 
industrii avansate și extinderea 
continuă a producției agricole. Au 
fost obținute, de asemenea, reali
zări notabile în domeniul științei și 
tehnicii, al culturii, invățămintului, 
ocrotirii sănătății, ca și în alte Sec
toare de activitate.

Fără îndoială că eforturile po
porului lsraelian consacrate pro
gresului economlco-social sînt con
siderabil afectate de persistența 
Conflictului din Orientul Mijlociu, 
care implică irosirea unor vaste 
resurse pentru înarmări, generează 
instabilitate și tensiune, acțiuni mi
litare constituind un permanent 
pericol pentru cauza generală a pă
cii. însăși viața dovedește că un 
rol hotărîtor în ridicarea pe un plan 
superior a procesului de dezvolta
re a țării, ca și a celorlalte state 
din zonă, l-ar avea soluționarea 
conflictului, care ar permite po
porului israelian, celorlalte popoa
re din Orientul Mijlociu să-și con
centreze toate forțele șl resursele 
Obiectivelor muncii pașnice, con
structive.

Este bine cunoscută în acest senă

»

poziția consecventă a României, 
care s-a pronunțat și se pronunță 
neabătut în sprijinul unei regle
mentări globale, juste și durabile a 
situației din această regiune. O ase
menea reglementare presupune re
tragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate, înfăptuirea 
dreptului la autodeterminare al po
porului palestinian in Conformita
te cu năzuințele sale naționale, in
clusiv crearea unui »tat propriu, 
asigurarea independenței și suve
ranității tuturor statelor din zonă. 
O importantă deosebită ar avea or
ganizarea unei conferințe interna
ționale — sub egida O.N.U. — cu 
participarea tuturor celor lntere- 
săți, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, 
celor doi copreședinți 
tei de la Geneva.

în spiritul politicii 
vente de coexistență 
toăte statele, fără 
orînduire socială. România 
tă relații cu statul Israel, o 
buție marcantă avtnd în 
privință întîlnirile la nivel 
Dezvoltarea acestor relații 
punde cerințelor soluționării Juste 
și durabile a situației din Orientul 
Mijlociu, promovării colaborării si 
cooperării internaționale, lnsctlin- 
du-se ca o contribuție Ia cauza pă
cii și securității în lume.

precum si a 
ai Conferin-
sale consec- 
pașnlcă cu 

deosebire de 
dezvol- 
contri- 
aceâstă 

înalt, 
eores-

mai pe O. Șerban de la Mediaș și 
E. TOrday de la Tg. Mureș (pentru 
juniori), pe G. Marcu de la Brașov 
(pentru seniori). .

— Ar trebui, cu alte cuvinte, re
zolvată, la nivel național, problema 
pregătirii cit mai multor antrenori 
capabili. Să avem o școală de buni 
tehnicieni, specializați in selectarea Și 
creșterea tinerilor, ca și in perfecțio
narea celor lansați in arenă. Contl- 
nuind șirul problemelor, știți că mulți 
factori răspunzători dau vina pe 
lipsa jucătorilor inalți. Sint chiar așa 
de negăsit ?

— Este o falsă' problemă. Uitați-vă 
la tinerii din jurul nostru și veți 
vedea că de la o generație la alta 
sînt tot mai inalți și mal robuști. Nu 
există însă o preocupare sistema
tică pentru aducerea lor la baschet 
și pregătirea lor tehnică. Și argumen
tez cu Opșitaru. La Șiria lui Slavici, 
unde s-a născut, și apoi la Arad, a 
fost scutit să facă educație fizică 
pentru că nu se găseau pantofi de 
sport pentru el (acum poartă 52,5 la 
picior 1). Abia la 20 de ani a fost 
luat pentru atletism la Steaua și la 
22 de ani antrenorul M. Nedef vă- 
zindu-1 prin curtea clubului l-a 
atras la baschet. Iar acum, la 24 de 
ani, cu cei 2,10 m ai săi, e pe punctul 
de a deveni unul din bunii pivoți de 
pe continent. Loturile naționale de 
juniori (juniori I și cădeți) cuprind 
fiecare cite 5—7 tineri peste 2 me
tri, deci in țară sînt. Mă gîndesc că

pe plan central ar trebui să se 
inițiativa convocării unei tabere 
tinerii de 2 metri — în vacanța 
vară, spre exemplu — care să 
supuși la teste fizice și apoi să
repartizați : cei cu oarecare suplețe 
la baschet, cei mai viguroși la hand
bal, cei cu ambele calități la volei. 
Apoi, pregătirea centralizată a pivo- 
ților, in altă parte a conducătorilor 
de joc, ar asigura primenirea conti
nuă a echipelor de club și a națio
nalei cu elemente tinere care și-au 
însușit bine procedeele tehnice ge
nerale și pe cele specifice postului. 
Dacă nu facem acțiuni din acestea, 
degeaba vom aștepta, jucătorii 
cad din cer.

— Ce-ar mai trebui 1
— Ar mai trebui ca părinții copiilor 

și tinerilor să fie mai înțelegători, 
să-și lase odraslele la sport că nu li se 
întîmplă nimic rău. Sigur, sportul de 
performanță e dur, școala e grea, dar 
zeci și sute de exemple demonstrează 
că pot fi făcute foarte bine amîndouă.

— Dar la nivelul echipei naționale 
ce-ar fi nevoie ?

— în primul rînd, ca actuala condu
cere a federației să rămînă consec
ventă cu ceea ce a început bun. Ve
chea conducere, la un moment dat, a 
vrut să întinerească lotul reprezenta
tiv și i-a trimis prematur acasă pe 
cei experimentați ; tinerii s-au pre
gătit un an și jumătate, iar cu citeva 
săptămîni înainte de „europene" au 
fost trimiși și ei acasă, in locul lor 
fiind aduși vechii internaționali — 
nepregătiți. Acum avem un lot bine 
echilibrat, în general tinăr. La „Ma
rele premiu al orașului Sofia" ne-am 
clasat ca niciodată pe locul al trei
lea. E o promisiune. Numai că și 
conducerea mișcării sportive ar tre
bui să înțeleagă mai bine nevoile 
baschetului : de ce ne cere lntîi re
zultate internaționale, pentru ca abia 
apoi să ne dea competiții interna
ționale î E un mod de a gindi in
versat, mi se pare. Dați-ne întii în- 
tilniri internaționale (nu neapărat 
deplasări, ci cît mai multe intilniri — 
în țară, prin vecini) și în focul lor 
vom forma «p bună echipă care va 
putea obțiij^ după aceea și rezultate.

— Și ce-ar mai trebui 7
— Să s<

nu

îOfcfacă mai mult pentru 
popularizarea baschetului in rindul 
celor mici. Noi, campionii, chiar și 
echipa națională, am merge cu foarte 
mare plăcere să jucăm meciuri de
monstrative în școli. în întreprinderi, 
lâ sate. Și în aer liber, nu numai în 
săli. Dar cine ia inițiativa ?

— Intr-adevăr, cine ia inițiativa vi
talizării atit de așteptate a baschetu
lui românesc ?

Gheorqhe MITROI !

• NOI PROPRIETĂȚI 
ALE STICLEI. Cercetătorii 
din Leningrad au descoperit me
canismul de propagare a electri
cității în sticlă, determinat de 
mișcarea ionilor negativi. Aceas
tă descoperire permite crearea 
de noi sortimente de sticlă. 
Au și fost obținute primele 
materiale sticloase care vor pu
tea fi folosite ca electroliti în 
baterii. Descoperirea prezintă 
interes si pentru constructorii de 
automobile. Au fost produse, de 
asemenea, materiale sticloase cu 
care se pot acoperi piesele me
talice înaintea prelucrărilor 
termice sau mecanice. Pelicula 
sticloasă previne formarea oxl- 
zilor, ceea ce determină econo
misirea unei cantităti însemnate 
de metal.

• PROFILAXIE TIM
PURIE. Pentru prevenirea 
apariției unor deficiente mintale 
este indicat să «e efectueze din 
primele zile o analiză a sîngelui 
noilor născutl. Aceasta este con
cluzia unor investigații efectua
te la Hanovra. cu începere din 
octombrie 1978, asupra unul nu
măr de 85 000 de nou născuți, 
cărora le-au fost prelevate în a 
clncea zi de viată cîteVa picături 
de sînge din călcîi, putîndu-se 
constata o disfunctie a tiroidei. 
Medicii consideră că depistarea 
copiilor ce prezintă simptome de 
disfunctie a diferitelor glande 
permite prevenirea din timp a 
unor dereglări cu grave con
secinței

CampiOnatele 
gimnastică ale 
nuăt aseară cu 
se la feminin 
laureatelor la ________
Tripla campioană olimpică, ____
Comăneci, ocupanta locului intli. si-a 
asigurat succesul prlntr-o excepțio
nală evoluție la aparatul care a con
sacrat-o — paralelele — obținînd nota 
maximă. 10, primul „zece" acordat 
anul acesta unei gimnaste de la noi. 
La bîrnă, de asemenea, Nadia a lu
crat cu mare precizie si măiestrie. 
Iată clasamentul final al concursului 
feminin la Individual compus : 1. Na
dia Comăneci — 78,55 puncte : 2. Me- 
lita Riihn — 77,70 puncte ; 3. Emilia 
Eberle — 77,45 puncte ; 4. Rodlca 
Dunca — 76,85 puncte ; 5. Dumitrița 
Turner — 76,75 puncte ; 6. Mărilena 
Vlădărău — 75,95 puncte ; 7. Ida Ba- 
Sasian (U.R.S.S.) — 74,20 puncte ; 8. 
Marta Egervary 
puncte.

ber, criteriile de restaurare a monu
mentelor de arhitectură populată, 
practicile folosite în activitatea de 
conservare-restaurare, peisagistică.

— Deși l-am intitulat simpozion 
— ne-a spus tovarășul Nicolae Un- 
gureanu, directorul Muzeului satului 
și de artă populară — a fost, de fapt, 
o reuniune de lucru, care a demon
strat utilitatea și consistența Valori
lor acumulate de muzeele în aer li
ber. Ele sînt apreciate ca documente 
ale existentei neîntrerupte a poporu
lui român pe teritoriul patriei sale, 
constituie valori arhitecturale și de 
artă, mărturii ale geniului creator 
popular. în muzeele in aer liber din 
țara noastră se conservă peste o mie 
de construcții — case de locuit și 
anexe, instalații tehnice cu inven
tarul lor de unelte și obiecte, care 
reflectă ocupațiile, viața de familie, 
îndeletnicirile gospodărești, obiceiu
rile. Sîntem într-un moment în care 
munca de restaurare trebuie să se 
situeze în prim-planul activității mu
zeografice, intrucit de ea depinde in 
cea mai mare măsură păstrarea te
zaurului excepțional al civilizației 
noastre populare.

In cadrul dezbaterilor s-au făcut 
propuneri pentru elaborarea unui 
program de perspectivă vizînd an
samblul și prioritățile muncii de 
restaurare-conservare pentru asigu
rarea perenității patrimoniului nos
tru cultural.

Gabriela BONDOC

„SCIENCE ET VIE":
O VERIFICARE „IN DIRECT" A TEORIILOR PRIVIND GENEZA 

SCOARȚEI TERESTRE

Concluziile unei expediții 
pe urmele „Atlantidei"

(Ungaria) 73,90

in divizia A
A la fotbal se

FOTBAL. Azi,
Astăzi, în divizia 

desfășoară ) meciurile etapei a 29-a, 
în Capitală : Dinamo — C.S. Tîrgo- 
viște (Stadion Dinamo) și Steaua —1 
F.C. Argeș (Stadion Steaua). Celelal
te intilniri : Politehnica Timișoara — 
S.C. Bacău ; Chimia Hm. Vîlcea — 
Spartul studențesc ; F.C. Baia Mare 
— A.S.A. Tg. Mureș ; Universitatea 
Craiova — Olimpia Satu Mare ; Glo
ria Buzău — Universitatea Cluj — 
Napoca ; F.C. Olt — Jiul ; Politehnica 
Iași — F.C.M. Galați.

cinema
• Blestemul pămtntului, blestemul 
iubirii : PATRIA — 9: 13.15: 18.
• Bizonul alb : CAPITOL — 8,45: 
10,45; 13; 15,15: 17.30; 18,45. FESTI
VAL — 9,30; 11.45: 14: 16.15: 18.3b:
20.30.
• Castele de gheață : SCALA —
9; 11.15, 13.30; 16,45; 18: 20,15,
FAVORIT — 11,15; 13.30: 16.45: 18; 
20.16, MELODIA — 9: 11.15: 13,30: 
16.45: 18; 20,16.
• Kaspar Hauser („Săptămlna 
filmului din R.F.G.") : CINEMA 
STUDIO — 10: 12,30: 15: 17.30 ; 20.
• Mesaj din spațiu : LUCEAFĂ
RUL — 9: 11,15: 13.30; 15.45: 18: 20. 
BUCUREȘTI — 9,15; 11.15: 13,30:
15.45; 18; 20,15. CULTURAL —
11,15: 13.30: 15 45: 18 : 20,15.
• Ultima noapte de dragoste ;
VICTORIA — 9; 11,30: '
19.30, FEROVIAR — 
16,45; 19,30, GLORIA
17; 19.45.
• Siberiada : BUZEȘTI — 14,15; 
18. CENTRAL — 15.46; 19.15.
• Program de desene animate — 
9; 10.45: 12.30: 14,15, Tănase Scatiu 
— 16: 19 : DOINA.
• Naufragiul : EXCELSIOR — 9;

0:
14: 16.45; 
11.30; 14;
11.15: 14:

vremea
Tlmpul pAibabll pentru zilele de ZI, 

22 șl 23 aprilie, in tară : Vremea va fi 
răcoroasă, cu cerul mal mult noros. 
Vor cădea ploi șl sub formă de aversă, 
insolite de descărcări, electrice și, 
izolat, de grindină. Cantitățile de apă 
vor totaliza, pe alocuri, 30 de litri pe- 
metru pătrat. La munte, preciDitațiile 
vor fi mai ales sub formă de ninsoare, 
iar in zona deluroasă, din nordul tării, 
trecător, ploile se vor transforma in 
lapoviță. Vîntul va prezenta intensificări 
cu viteze pînă la 60 km/oră, iar la 
munte peste 100 km/oră. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între zero și 
10 grade, iar cele maxime între 8 șl 
18 grade. In București s Vremea va fi 
relativ răcoroasă, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea ploi și cu caracter 
de aversă însoțite de descărcări elec
trice. Vintul va sufla moderat, cu in
tensificări. de scurtă durată. Tempera
turile minime vor fl cuprinse între 4 
și 8 grade, iar cele maxime între 13 șl 
17 grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

Foarte probabil. Atlantida a dispă
rut înghițită de valuri in largul insu
lei Creta. Geologii expediției „Cyan- 
heat" au văzut la fața locului că, la 
o adîncime de 2 800 de metri sub 
mare, placa tectonică africană se cu
fundă în magmă, sub puternica pre
siune a plăcii europene. Aceste miș
cări tectonice sînt însoțite de for
marea de cute și rupturi ce consti
tuie posibile ieșiri pentru lavă, după 
cum confirmă șirul de vulcani ai 
arcului egeean. Foarte probabil că 
acolo a dispărut Atlantida. Mica 
insulă Santorin, care corespunde cu 
descrierile lui Platon despre Atlan
tida, poartă încă urmele violentei ex
plozii al cărei suflu s-a resimțit pe 
mai multe sute de kilometri, înghi
țind către anul 1 500 î.e.n. misterioa
sa cetate a Atlantidei.

In orice caz, geologii expediției au 
văzut cum această ruptură se for
mează și se extinde, pe o lungime 
de mai bine de un kilometru. Este 
pentru prima oară în istorie cînd oa
menii au reușit să examineze și să 
fotografieze o zonă unde se presu
pune că scoarța terestră dispare, 
reîntorcîndu-se în măruntaiele pă- 
mintului din care s-a plămădit.

Expediția submarină a avut loc re
cent, la 3 000 de metri > adîncime, la 
sud de Creta, într-o regiune răvășită 
de un vulcanism activ, ce se află la 
originea cutremurelor de pămînt 
resimțite în Italia, Grecia si Turcia. 
Efectuată cu ajutorul batiscafului 
„Cyana", această expediție la care 
au participat cercetători francezi, 
americani și greci a confirmat ipote
zele geofizicienilor : în prezent, solul 
Mediteranei se scufundă în direcția 
nord-est, sub arcul elenic. Alungit în 
cușeta sa, în fața hubloului, în mica 
sferă cu diametrul de doi metri, pe 
care o împărțea cu un inginer de 
bord și un alt cercetător, Jacques An- 
gelier, unul din geologii expediției, a 
putut efectua observații și fotogra
fii asupra topografiei solului sub
marin.

Se știe că suprafața planetei 
noastre este într-o continuă de
venire. Scoarța terestră se plămă
dește în fundul oceanelor, magma

din străfunduri urcînd prin faliile 
(crestăturile) ce brăzdează marile 
lanțuri muntoase submarine. Prin 
răcire, ea se solidifică, apoi este Îm
pinsă de noile materiale ce continuă 
să urce, îndepărtîndu-se lent de lo
cul de naștere și sudîndu-se intr-o 
imensă placă. Aceste mișcări se tra
duc prin rupturi, increțirl, Încălecări 
ale plăcilor, însoțite deseori de cu
tremure de pămînt sail erupții vul
canice.

La suprafața Pămtntului se află, 
astfel, in derivă vreo 10 plăci mari, 
unele surmontate de cîte un „bloc" 
continental. Mulți sint geofizicienii 
care consideră că in zonele de con
vergență scoarța ce dispare sub o 
altă placă este supusă la presiuni ații 
de mari incit se topește și «e scufun
dă in adincuri.

Niciodată plnă acum insă nu (-a 
putut verifica presupusa dispariție a 
„vechii" scoarțe. Mal intil pentru că, 
prin definiție, dispariția fundurilor 
oceanice prin scufundare nu lasă 
urme directe și apoi deoarece e foar
te greu de coborît la adincimt mal 
mari de 6 000 metri. Există insă și o 
groapă mai puțin adincâ decît cele
lalte, groapa elenică, între 2 000 și 
3 000 de metri. Pe ocupanțil micului 
batiscaf îi aștepta acolo un specta
col straniu, uluitor : un’ peisaj con
torsionat, teribil de învălmășit, alcă
tuit din văi. coline și munți acope
rit! de un strat de sedimente. Și, 
în fine, dovada mult căutată : pe o 
distanță de un kilometru de-a lun
gul gropii, o spărtură a scoarței, cu 
o vechime presupusă de peste 40 000 
de ani ; bucățile de scoarță sînt dis
locate. se încalecă și par să alunece pe 
sedimente recente. Rocile care le 
alcătuiesc, sub forma unor coloane, 
grotele susținute pe „stllpi", piscu
rile izolate conturează o priveliște 
de-a dreptul halucinantă.

Din păcate, a fost imposibil, din 
motive tehnice, să se facă prelevări 
de roci, întrucît brațul telemanipu- 
lator al batiscafului nu era destul de 
rezistent. Fără Îndoială, această sar
cină va fi rezolvată cu ocazia unor 
expediții ulterioare.

11,15; 18.38: 16.46; 18: 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18;
20.15.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 17: 19.
• Tentația : LIRA — 15,30: 18: 20.
a Zizania : GRIVITA — 11.30;
13,30; 15,30; 17,45 : 20. AURORA — 
8; 11.16: i®,30: 16.45: 18 : 20. to- 
MIS — 9: 11.16: 13.30; 16.45: 18 : 20.
• întoarcerea lui Vodă Lăpușnea- 
nu : GIULEȘTI — 11,30: 14: 16.45:
19.15. COTROCENI — 15.30: 19.
volga — 9: 12: 16: 19.
• Sosea odată un călăreț : DA
CIA — o: 11.15: 13.30: 15.45: 18:
29.15.
• Duios Anastasia trecea 
REASCA — U: "
FLAMURA —
17.45: 20.
• Mizerabilii :
16.30; 17.45; 20,

teatre

fLO-
13: 15,30: 18; 20, 

11: 13.15: 15.30:

BUCEGI — 13;
...................... ... MIORIȚA — 8;
11,15: 13.30; 16.45: 18: 20.15.
• Artista, dolarii șl ardelenii : 
DRUMUL SĂRII — 16: 18: 20.

: 17,30: 19.30, 
FERENTARI. 

PACEA —

,**1 LlSLrlș llUld- — -
DRUMUL SĂRII - :
• Cumpăna — .15,30 
Zorro — 10.30: 13 :
• Prima mea vară : 
17.30: 19.30.
• Grădina de 
RUL — 16,30:
• I se spunea 
COSMOS — 14.30:
• Nu vreau să aud nimic: POPU
LAR — 15.30: 17.30; 19.30.

trandafiri : VliTO-
17.35: 19.30.

„Buldozerul" : 
17: 19.30.

■ Teatrul Național (sala mică) ; 
Gaițele — 10; Examenul 
Generoasa fundație — 20: 
Atelier) : Zoo — 10.30; Trei pe o 
bancă — 16,30: Idolul și Ion Ana
poda — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : „Orga1 și mu
zica marilor epoci creatoare". Re
cital : Use Maria Reich — 19.30.
• Opera Română : Prinț și cer
șetor — 11; Madame Butterfly 
— 19.
• Teatrul de operetă : Băiatul si 
paiele fermecate — 10,30: Eternele 
iubiri — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Mâgureanu): 
Mobilă și durere — 11: Floriile 
unui geambaș — 19.30: (sala Gră
dina Icoanei) : Cum se numeau 
cel patru Beatles? — 10: Infideli
tate conjugală — 15; Anecdote

• provinciale — 19.30.
• Teatrul Mic : Mlnettl — 10: Ci
titorul de contor — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : O șansă 
pentru flecare — 11; Lecția de 
engleză — 20.

- 15:
(sala

• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 10,30; cinema — 19,30.
• Teatrul ..Nottara" (sala Ma-
gheru) : Micul infern _,
Idioata — 16: Jocul vieții șl al 
morțll — 19.30: (sala Studio) :
Conversație... — 10.30: Sentimente 
șl naftalină — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majea- 
tic) : Serenadă tirzie — 10! Ro
manțioșii — 16; 19.30; (sala Glu- 
lesti) : Spectacol susținut de Tea
trul din R.F.G. „Torquato Tasso"
— BOCHUM — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Iubiri
— 11.
• Teatrul satlrlc-muzlcal ,.C. Tâ
njise" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — li; 19,30.

. • Teatrul „Ion Vasllescu" : Un 
cintec pentru un suris — 10; Bu
nica se mărită — 15: 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" (sala Studio) : Melodii 
de neuitat — 16; 19.
a Teatrul „Ion Creangă" : Cin» 
se teme de crocodil ? — U>.30:
Vremea dragostei19,30.
• Teatrul ..Țăndărică" : Jocuri de 
poeți — jocuri de copil — 11.
a Circul București : Spectacolul 
Circului Mare din Moscova — 
10: 10: ie.30.
a Studioul de teatru a! LA.T.C. : 
Trandafirul și coroana — 16.

w:

• PENTRU PROTEC
ȚIA MUNCII MINERI
LOR. în orașul Donețk din 
Ucraina a fost construit un ge
nerator hiperouternic de spumă 
pentru combaterea incendiilor 
subterane. Producînd 1 000 metri 
cubi de spumă pe minut, agre
gatul poate umple cu ea mari 
volume rămase goale după ex
tracția cărbunelui în subteran. 
Pompînd spuma de Ia suprafață 
prin puțul minei, instalația poa
te învinge focarele de incendii 
de la distanța de peste un kilo
metru, Primele instalații de ge
nerare a spumei, care și-au de
monstrat in cursul testelor înalta 
lor eficientă, au fost trimise în 
mine din Donbass. Kuzbass. Ka- 
zahstan.

• PARC „POPULAT 
CU ANIMALE PREISTO
RICE. în așteptarea sezonului 
de primăvară, cînd parcul de la 
Saint-Vrăin, situat la 35 km sud 
de Paris, este literalmente inun
dat de vizitatori, autoritățile lo
cale. pentru a spori atracția a- 
cestui Ioc de recreație, au luat 
inițiativa să-l „populeze" cu 
numeroase animale preistorice 
confecționate din piatră. Unul 
dintre primii vizitatori (în foto
grafie). sosit chiar înaintea pro
gramului de deschidere a parcu
lui, încearcă să „măsoare" talia

DE PRETUTINDENI

uriașului brontozaur, inalt de 8 m 
și lung de 18 m. în realizarea 
acestor monștri preistorici, spe
cialiștii au tinut seama de ulti
mele descoperiri șl cercetări 
privind uriașele reptile din or
dinul dinozaurienilor.

• „RUBINUL DE MEL
NIK" — este un nou soi de 
struguri creat la stațiunea com
plexă experimentală din locali
tatea Sandanski (Bulgaria). Noua 
varietate se caracterizează prin- 
tr-un înalt potențial biologic și 
calități economice deosebit de 
valoroase, Obținute pe calea hi
bridizării viței de vie mari de 
Melnik cu polen de „Cabernet 
Sovignon". „Rubinul de Melnik“ 
se coace cu 
Vreme decît 
boabe mari, 
tabilltate — 
medie 4,55 
ltli au calitatea de a nu putrezi, 
uscîndu-se ușor în cazul că se 
râscoc. Se deosebește, de ase
menea, prin calități gustative 
excepționale. Sucul acestor stru-

25 de zile mai de- 
soiul de bază, are 
este de înaltă ren- 
o viță producînd în 
kilograme. Boabele

guri fiind puternic colorat, poa
te fi folosit și la pregătirea unor 
băuturi nespirtoase

• EXPEDIȚIE ȘTIIN
ȚIFICĂ IN SAHARA. OM‘- 
siune științifică italiană urmea
ză să efectueze in unele zone 
ăle Saharel cercetări eu privire 
la Civilizațiile preistorice care 
trăiau pe aceste meleaguri. Mi
siunea, organizată de Laborato
rul de ecologie quatemară al 
Universității din Florența, este 
compusă din 18 experți șl tehni
cieni care iși propun, între al
tele, să stabilească cui aparți
neau misterioasele „capete ro
tunde" ale picturilor rupestre de 
la Tamanrasset șl dacă platoul 
arid Tademalt era In antichitate 
umed și înverzit.



La Beijing a avut loc prezentarea primului volum din ciclul

„CEAUȘESCU - Opere alese"
BEIJING 19 (Agerpres). — Sîmbătă a avut loc la Beijing o Intilnire 

prietenească dedicată prezentării primului volum din .ciclul „Ceausescu — 
Opere alese", apărut recent in principala editură politică din Republica 
Populară Chineză — „Editura Poporului".

Au luat parte Wang Renzhong, 
membru al Secretariatului, șeful Sec
ției de propagandă ale C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului 
de Stat, Zhu Muzhi. membru al C.C. 
al P.C. Chinez, adjunct al șefului 
Secției de propagandă a C.C. al P.C. 
Chinez, Liu Xinquan, adjunct al șe-, 
fului Secției relații externe a C.C. al 
P.C.C., Zhao Zhenqing, adjunct al 
șefului Secției organizatorice a C.C. 
al P.C.C., Gao Dengbang, adjunct al 
șefului Cancelariei C.C. al P.C.C.. 
Wang Youping, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Xiong Fu, redac- 
torul-șef al revistei teoretice a C.C. 
al P.C.C., „Hongqi", reprezentanți ai 
conducerilor agenției „China Nouă", 
redacției „Ziarului Poporului", radio- 
televiziunii, alte persoane oficiale, 
oameni de artă și cultură, ziariști.

După ce a vorbit ambasadorul 
României la Beijing, Florea Dumi
trescu, a luat cuvintul Chen Hanbo, 
directorul ad-interim al Direcției 
tipăriturilor a Republicii Populare 
Chineze.

Publicarea fn limba chineză a 
ciclului „Ceausescu — Opere alese" — 
a spus vorbitorul — reprezintă expre
sia vie a întăririi continue a priete
niei și solidarității dintre P.C.R. și 
P.C.C., dintrp țările și popoarele 
noastre. Conținutul primului volum

din opera tovarășului Nicolae 
Ceausescu reflectă, grăitor, drumul 
glorios de luptă parcurs de poporul 
român intr-o perioadă de dezvoltare 
dinamică, sintetizind sistematic expe
riența prețioasă a Partidului Comu
nist Român in conducerea operei de 
edificare a societății socialiste și 
indicind poporului român direcția 
dezvoltării sale viitoare.

Scotind în evidentă valoarea teore
tică și practică a lucrărilor incluse 
în primul volum, vorbitorul a subli
niat că acestea sînt documente isto
rice care consemnează victoriile re
purtate de P.C.R. si poporul român. 
Vedem cu mare bucurie că. sub con
ducerea P.C.R.. în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceausescu — a arătat el 
— poporul român a obtinut strălu
cite realizări în dezvoltarea econo
miei naționale, a științei și culturii, 
in ridicarea nivelului de trai, in 
apărarea independentei si suverani
tății naționale. Vorbitorul a apre
ciat ritmurile de dezvoltare a Româ
niei în anii de cind tovarășul Nicolae 
Ceausescu se află la conducerea 
partidului ca fiind fără seamăn în 
istoria anterioară a României si rar 
întîlnite pe plan mondial. Toate 
aceste realizări — a spus el — con
stituie expresia muncii eroice a po
porului român, a hotărîrii si încre

derii cu care toti oamenii muncii ur
mează și înfăptuiesc neabătut poli
tica Partidului Comunist Român.

Subliniind că poporul chinez a nu
trit întotdeauna si nutrește senti
mente de înaltă stimă și profundă 
prietenie fată de gloriosul Partid Co
munist Român, față de eroicul popor 
român, vorbitorul a arătat că citito
rul chinez se va apropia cu deose
bită căldură de lucrările cuprinse în 
volum, care constituie parte inte
grantă a operei teoretice a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Apariția ci
clului „Ceausescu — Opere alese" — 
a spus Chen Hanbo — va oferi po
porului chinez prilejul de a-și făuri 
o imagine și mai cuprinzătoare, si 
mai profundă despre glorioasele tra
diții de luptă revoluționară ale 
P.C.R.. ale poporulu^ român, pentru 
eliberarea națională si socială, pre
cum si despre marile realizări obți
nute pe calea construiriisocietății 
socialiste, ii va oferi, totodată, posi
bilitatea de a cunoaște o experiență 
folositoare înfăptuirii programului de 
modernizare multilaterală a societă
ții chineze.

★
Participant!! la festivitate au vizio

nat. in continuare, filmul documentar 
românesc „însemne ale înaltei pre
țuiri".

A urmat un cocteil. In cursul că
ruia s-a toastat pentru întărirea 
prieteniei și dezvoltarea colaborării 
româno-chineze.

R. Ș. CEHOSLOVACĂ

Depuneri de coroane la Monumentul 
eroilor români din Vracov

PRAGA 19 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 35-a aniversări a eli
berării de sub fascism a orașului 
Vracov din R. S. Cehoslovacă, la Mo
numentul eroilor români din centrul 
orașului au fost depuse coroane și 
jerbe de flori din partea Comitetului 
orășenesc de partid, a Comitetului 
Național al orașului și Comitetului 
orășenesc al Frontului Național din 
Vracov. din partea pionierilor și ele
vilor.

A avut loc, de asemenea, o aduna

re festivă, la care a luat cuvîntul 
primul secretar al Comitetului orășe
nesc de partid, Josef Sladky. Vorbi
torul a evocat momente din luptele 
înverșunate, desfășurate pentru în- 
fringerea inamicului, eroismul și ab
negația ostașilor români, prietenia 
trainică închegată intre unitățile ar
matei române și populația orașului. 
El a exprimat recunoștința locuitori
lor orașului pentru iertfele aduse de 
ostașii români La eliberarea Ceho
slovaciei.

Manifestări consacrate împlinirii a 2050 de ani 
de la constituirea primului stat dac centralizat
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

în cadrul manifestărilor organizate 
în S.U.A. pentru marcarea a 2050 da 
ani de la constituirea primului stat, 
dac centralizat și independent, la 
Universitatea Ann Arbor, din statul 
Michigan, lectorul Lucian Roșu a 
conferențiat despre civilizația dacă 
în lumina descoperirilor arheologice 
recente. în continuarea manifestării 
a fost prezentat filmul „Dacii".

La auditoriul „Ford“, din orașul 
Dearborn, a fost organizată o seară 
dedicată luptei pentru libertate a 
poporului român, în cadrul căreia a 
fost prezentată o conferință, urmată 
de filmul românesc .,Mihai Viteazul". 
La o altă manifestare din orașul 
Dearborn a fost prezentat filmul ar
tistic „Ștefan cel Mare".

PREȘEDINTELE ZIMBABWE A PRIMIT PE
REPREZENTANTUL PERSONAL Al PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI

»

■ HARARE 19 (Agerpres). — Cores
pondență de la Corneliu Vlad : Pre
ședintele Republicii Zimbabwe, Ca
naan Banana, l-a primit pe repre
zentantul personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, la ma
nifestările consacrate proclamării in
dependenței statului Zimbabwe, to
varășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat.

Din partea președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușeșcu au fost transmise

felicitări și urări de sănătate șefului 
statului Zimbabwe și soției sale, iar 
poporului Zimbabwe urări de succes 
pe calea dezvoltării independente 
a tării.

Exprimînd mulțumiri, președin
tele Republicii Zimbabwe a rugat să 
se transmită din partea sa si a soției 
sale președintelui României și to
varășei Elena Ceaușescu expresia 
caldelor sale sentimente de prietenie, 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și prosperitate po
porului român prieten.

O victorie a întregii Africi, un moment 
istoric în lupta pentru afirmarea 

ideii libertății popoarelor
Largul ecou internațional al proclamării independenței statului 

Zimbabwe

“I

'AGENȚIILE DE PRESA
scurt

Deschiderea Tîrgului 
de la Zagreb

BELGRAD 19 (Agerpres). — La 
Zagreb s-a deschis cea de-a 28-a edi
ție a Tirgului de primăvară.

La această manifestare tradiționa
lă iau parte peste 1 600 expozanți, din 
care 285 expozanți din 23 țări străine. 
Din țara noastră participă întreprin
derile de comerț exterior „Chimim- 
portexport" și „Danubiana", care ex
pun o gamă variată de produse chi
mice. articole din cauciuc si mase 
plastice, medicamente.

I

SUB TITLUL „PROGRAMUL DE CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE IN 
ROMÂNIA", ziarul iranian „Mardom" publică un amplu articol referitor 
la succesele obținute de țara noastră in acest domeniu, exemplificate cu 
numeroase date. Articolul subliniază preocuparea permanentă a statului 
român pentru amplificarea construcției de locuințe, menționind obiecti
vele stabilite de Congresul al Xll-lea al P.C.R. în această direcție, cu refe
riri speciala la ritmurile înalte ce urmează să fie înregistrate.

ților americani, această reducere a 
creșterii arată că economia ameri
cană se îndreaptă spre recesiune. 
Președintele Carter a declarat joi 
că „economia americană a intrat 
intr-o fază tranzitorie dificilă".

I
I
I

CONSTITUIREA FRONTULUI 
DEMOCRATIC REVOLUȚIONAR 
IN SALVADOR. Forțele, organiza
țiile și grupările care se opun re
gimului militar-civil din Salvador 
au constituit Frontul Democratic 
Revoluționar, cea mal amplă a- 
lianță a forțelor politice din tară 
— transmite agenția Prensa Latina. 
Frontul a dat publicității un pro
gram de acțiune care cuprinde mă
surile preconizate pentru perioada 
viitoare.

I
I

PESTE O MIF. DE PERSOANE 
au participat la o demonstrație de 
protest desfășurată în orașul vest- 
german Hildesheim (Saxonia infe
rioară) . împotriva intenției Partidu
lui Național Democrat (P.N.D.) de 
extremă dreapta de a-și desfășura 
în localitate uri congres electoral, 
pentru a alege candidați în vede
rea scrutinului parlamentar din 
toamna viitoare.

VIZITA IN ITALIA A DELEGAȚIEI 
MAGISTRAȚILOR ROMANI. Mi
nistrul justiției al Italiei, Tommoso 
Morlino, a primit delegația magis- 
trațllor români condusă de Nicolae 
Iscrulescu, adjunct al procurorului 
general al Republicii Socialiste 
România, aflată în vizită în Italia. 
Membrii delegației au avut, de a- 
semenea, convorbiri 
ședințele Consiliului 
Magistraturii Italiene, 
subsecretarul de stat
Justiției, Giuseppe Gargani, și cu 
conducerea Institutului pentru re
lații internaționale din Roma.

cu vicepre- 
Superior al 

Ziletti, cu 
la Ministerul

I

PRODUSUL NATIONAL BRUT 
AL S.U.A. a înregistrat in primul 
trimestru al anului in curs o creș
tere de numai 1.1 la sută, față de 
2.0 la sută in ultimul trimestru al 
anului trecut, a anunțat Departa
mentul Comerțului. Potrivit exper-

CONVORBIRI INDO-PAKISTA- 
NEZE. Președintele Pakistanului, 
Zia-Ul Haq, și primul ministru al 
Indiei. Indira Gandhi — ambii pre- 
zenți la Harare cu ocazia festivită
ții proclamării noului stat indepen
dent Zimbabwe — au avut convor
biri, informează agențiile Associated 
Press și France Presse. „Dialogul 
nostru va continua", a menționat, 
la sfirșitul convorbirilor, premierul 
indian, in vreme ce președintele 
pakistanez a subliniat că întîlnirea 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
cordială și că ea va contribui la 
promovarea „unor mai bune relații 
Intre India și Pakistan".

CAPRICIILE VREMII. După ce, 
In ultimele zile, in Danemarca iți 
făcuse, in sfirfit, apariția primăva
ra, simbătă un vint puternic fi rece 
a readus cu el... iarna, cu toate a- 
tributele ei 
fa
de 
rit incit cerul s-a întunecat de parcă' 
ar

zăpadă, îngheț, cea- 
Deasupra Copenhagăi, plafonul 

nori a fost atit de dens fi cobo-

fi venit noaptea.

I
I

UN ATENTAT, comis la sediul 
Institutului „Antonio Gramsci" din 
Roma al Partidului Comunist Ita
lian, s-a soldat cu importante pa
gube materiale. Ulterior, autori ai 
atentatului s-au declarat membri 
ai grupării teroriste neofasciste 
„N.A.R." (Nucleele armate revolu- 
ționare).

PENTRU UNIREA FORȚELOR DEMOCRATICE DIN HAITI. La o con
ferință de presă organizată la Berlin, secretarul general al C.C. al Parti
dului Unificat al Comuniștilor Haitieni, Rene Theodore, a declarat că 
partidul său se pronunță pentru Unirea tuturor forțelor democratice ale 
țării într-un larg front care să militeze pentru răsturnarea regimului de 
dictatură al lui Duvalier, pentru democrație și recunoașterea drepturilor 
umane elementare în Haiti. El a arătat că din cele cinci milioane de 
locuitori ai Haiti, un milion sînt șomeri. _J

Ședințe ale unor 
organisme ale C.A.E.R.

BERLIN 19 (Agerpres). — La Mag
deburg — R.D.G. s-au desfășurat 
lucrările celei de-a 56-a ședințe a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul industriei 
chimice, la care au participat dele
gațiile țărilor membre ale C.A.E.R, 
și o delegație din R.S.F.I.

Comisia a examinat stadiul înde
plinirii unor acțiuni prevăzute în 
programele speciale de colaborare pe 
termen lung și al pregătirii unor con
venții multilaterale de specializare și 
cooperare în producție din domeniul 
industriei chimice și a adoptat mă
suri pentru realizarea acestora. A 
fost convenit proiectul convenției 
multilaterale privind specializarea in 
producția unor tipuri de fibre chi
mice. S-au examinat, de asemenea, 
propuneri de colaborare In domeniile 
cauciucurilor sintetice, reactivilor 
chimici, industriei microbiologice, in
dustriei farmaceutice, precum și re
zultatele colaborării tehnico-științi- 
fice în domeniul catalizatorilor.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 
Moscova au avut loc a 51-a ședință 
a Consiliului Băncii Internaționale de 
Colaborare Economică (B.I.C.E.) și a 
25-a ședință a Consiliului Băncii In
ternaționale de Investiții (B.I.I.). la 
care au participat delegații din ță
rile membre. între care și România.

Consiliile celor două bănci au apro
bat rapoartele privind activitatea 
desfășurată in 1979 și , repartizarea 
beneficiilor între țările* membre. De 
asemenea, au fost examinate planul 
de credite al B.I.C.E. pe 1980, pro
bleme privind participarea B.I.I. la 
lucrările de coordonare a planurilor 
economice pe 1981—1985 și alte pro
bleme referitoare la activitatea cu
rentă a băncilor respective.

PANMUNJON

0 nouă intilnire a 
delegațiilor R. P. D. Coreene 

si Coreei de Sud
PANMUNJON 19 (Agerpres). — La 

Panmunjon s-a desfășurat, vineri, 
cea de-a șasea întîlnire a delegațiilor 
la nivel de lucru ale R.P.D. Coreene 
și Coreei de Sud consacrată pregăti
rii contactelor dintre primii miniștri 
ai celor două părți — informează a- 
genția A.C.T.C.

Șeful delegației R.P.D. Coreene a 
arătat că agenda de lucru cuprinză
toare „Cu privire la promovarea re- 
unificării independente și pașnice a 
țării prin colaborarea și unitatea 
Nord-Sud în toate domeniile", propu
să de partea de nord pentru contac
tele premierilor, este rezonabilă, atît 
din punct de vedere al naturii, cît și 
al scopului și eficienței acestor oop- 
tacte.

Contlnutnd însă să susțină ve
chea teorie a „avansării pas cu pas", 
șeful delegației sud-coreene a încer
cat — sub pretextul creării a tot fe
lul de „condiții" — să se eschiveze 
de la o poziție dară. S-a convenit ca 
viitoarea reuniune să aibă loc la 
6 mai.

În legătură cu relațiile 
dintre S.U.A. și Iran

• Conferința de presă a pre
ședintelui Carter • Precizări 
ale președintelui Banisadr
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Președintele Jimmy Carter a anunțat 
— intr-o conferință de presă — in
terzicerea tuturor importurilor ame
ricane de produse iraniene și a tu
turor tranzacțiilor financiare dintre 
S.U.A. și Iran, precum și interdicția 
pentru americani de a călători în 
această țară, cu excepția ziariștilor și 
a membrilor familiilor ostaticilor 
aflați la Ambasada Statelor Unite de 
la Teheran, informează agențiile 
Associated Press și U.P.I.

★
In legătură cu noile măsuri adop

tate de S.U.A., președintele Iranului, 
Abolhassan Banisadr, a declarat 
agenției Pars, după o reuniune a 
Consiliului Revoluționar, că „Iranul 
trebuie să fie pregătit pentru a re
zista".

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres).
— Intr-un mesaj de felicitare adresat 
primului ministru Robert Mugabe, 
cu prilejul obținerii independentei 
Zimbabwe, secretarul general al 
O.N.U., Kurt ȚValdheim, și-a expri
mat speranța că noul stat african in
dependent va deveni membru al Na
țiunilor Unite, unde își va aduce 
contribuția la cauza păcii internațio
nale și a înțelegerii bazate pe prin
cipiile egalității și justiției. Kurt 
Waldheim a dat asigurări că Națiu
nile Unite vor sprijini eforturile de 
reconstrucție și dezvoltare ale Zim
babwe.

Kurt Waldheim a subliniat că acest 
moment istoric marchează un mare 
pas către realizarea unuia din prin
cipalele scopuri ale Națiunilor Unite
— exercitarea dreptului Ia autodeter
minare și independentă al tuturor 
popoarelor coloniale.

Faptul că Zimbabwe a ajuns la in
dependentă printr-un proces consti
tutional și dispune de un guvern care 
se bucură de sprijinul clar al majori
tății oferă o bază temeinică pentru 
bunăstarea viitoare a tării și poporu
lui — se spune în mesaj.

LUANDA 19 (Agerpres). — La 
Luanda a fost dată publicității o de
clarație a Biroului Politic al Comi
tetului Central al M.P.L.A. — Parti
dului Muncii, în care se reafirmă so
lidaritatea militantă a Republicii 
Populare Angola cu lupta poporului 
Zimbabwe pentru reconstrucție națio
nală, pentru edificarea unei societăți 
drepte, informează agenția ANGOP.

Declarația subliniază că victoria 
Frontului Patriotic, reprezentantul 
legitim al poporului Zimbabwe, încu
nunată de proclamarea independen
tei țării, constituie o „izbindă a În
tregii Africi împotriva ultimelor bas
tioane ale colonialismului și rasismu
lui de pe continent și, in același 
timp, un succes al forțelor revoluțio
nare în lupta pentru progres".

In Încheiere se arată că proclama
rea independentei Republicii Zim
babwe extinde zona eliberată a ome
nirii, inscriindu-se ca unul din cele 
mai importante momente din istoria 
Africii contemporane ce luptă pen
tru eliberarea completă a întregului 
continent.

ORIENTUL MIJLOCIU
Luări de poziție la Națiunile Unite In legătură cu situația 

din sudul Libanului
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres).

— In legătură cu debarcarea unui 
cdmando israelian pe teritoriul Li
banului. secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a dat publicității o 
declarație In care „deplînge profund 
aceasță nouă incursiune a forțelor 
israeliene în Liban și pierderile grele 
de vieți omenești provocate printre 
civili", transmit agențiile internațio
nale de presă. Secretarul general al 
O.N.U. cere „să se pună capăt ciclu
lui de violență din zonă, care nu 
poate decit împiedica eforturile de a 
se ajunge la o soluție globală a pro
blemei. Oriehtulul Mijlociu în totali
tatea sa".

Agenția Reuter precizează că in
cursiunea militară pe teritoriul li
banez in noaptea de joi spre vineri 
Întreprinsă de unitatea israeliană s-a 
soldat cu moartea a 20 de persoane.

★
Președintele Consiliului de Secu

ritate, Porfirio Munoz Ledo, a fost 
autorizat să dea publicității o decla
rație in care exprimă indignarea 
membrilor consiliului față de ucide
rea deliberată a doi soldați irlandezi , 
din forța interimară O.N.U. pentru 
menținerea păcii în sudul Libanului 
(U.N.I.F.I.L.). „Acest act barbar și 
fără precedent contra unei forte de

menținere a păcii — a arătat el — 
este o sfidare directă a autorității 
Consiliului de Securitate și a misiu
nii Organizației Națiunilor Unite de 
menținere a păcii și securității in
ternaționale". „Consiliul de Securi
tate — se arată mai departe — con
damnă pe toți cei cărora le revine 
responsabilitatea pentru acest act 
scandalos. Consiliul reafirmă inten
ția sa de a lua măsuri ferme dictate 
de situație pentru a permite 
U.N.I.F.I.L. să exercite Imediat un 
control total asupra întregii zone de 
operațiuni, pînă la frontierele inter
naționale recunoscute".

★
Grupul țărilor arabe la Națiunile 

Unite s-a întrunit la sediul din New 
York al misiunii de observatori a 
Ligii Arabe pe lîngă O.N.U., în ca
drul unei reuniuni de urgentă con
sacrate examinării situației din sudul 
Libanului, creată ca urmare a in
cursiunilor israeliene și atacurilor 
forțelor conservatoare aflate sub 
conducerea maiorului desident Saad 
Haddad. După cum precizează agen
ția M.E.N., grupul țărilor arabe a ho- 
tărît să ceară întrunirea Consiliului 
de Securitate pentru examinarea si
tuației din sudul Libanului.

Peste două sute de l-ocuri. In 
U.R.S.S. și in alte douăsprezece 
tari, evocă, intr-un fel sau altul, 
viața fi activitatea lui V. I. Lenin, 
intemeietorul partidului comunist 
și al statului sovietic. O recenta 
inifiativă publicistică a oferit unor 
ziariști dintr-un fir de state socia
liste. intre care și România, ocazia 
de a face cunoștință cu o parte din 
locurile unde a trăit si a muncit 
marele revoluționar, inclusiv in 
țări unde s-a aflat in anii emigra- 

‘ ției.
...LEIPZIG. Chiar și fn intervalele 

dintre cele două tirguri internațio
nale anuale, care-i conferă o trainică 
reputație și-i dublează provizoriu 
populația, orașul acesta impregnat 
de atitea tradiții iși păstrează ani
mația. Pe bulevarde, ca și pe tro
tuarele înguste ale străduțelor din 
vechea zonă comercială, in piețe ori 
In supermagazine. lumea mișună, 
lăslnd, totuși, o senzație din cele mai 
odihnitoare. Noul iși face loc peste 
tot, chiar în „sanctuarele" stilului 
gotic ; „plombe" de beton răsar in 
vecinătatea severelor construcții cu 
ziduri brune și acoperișuri țuguiate, 
iar spre periferii linia dreaptă și 
unghiul drept domină aproape ab
solut în peisajul arhitectural. •

In această ambianță de Îmbinare 
între vremuri și stiluri, două locuri 
amintesc de activitatea lui- Lenin : 
fosta clădire a ziarului „Leipzigcr 
Volkszeitung", unde, în 1912. marele 
revoluționar s-a intîlnit cu membrii 
fracțiunii bolșevice din Dumă (par
lamentul Rusiei) și, mai cu seamă, o 
căsuță veche, învelită cu țiglă, situată 
pe „Russenstrasse" (strada rusească, 
numită așa in memoria victoriei asu
pra lui Napoleon Bonaparte). Aici, 
la periferia orașului, spre sfirșitul lui 
decembrie 1900. s-a tipărit primul nu
măr al ziarului „Iskra", care a jucat 
un rol atit de însemnat în unirea 
proletariatului Rusiei pe poziții mar
xiste, în pregătirea creării partidului 
clasei muncitoare. Devenită casă 
memorială a „Iskrei", fosta tipogra
fie este reconstituită treptat așa cum 
arăta acum opt decenii : trei incăperi 
strimte, cu pereți albi șl o lampă de 
petrol atîrnind din tavan deasupra

lăditelor de zețărie. Alături, Instala
ția de imprimare, cu valțuri, pe 
atunci cea mai nouă mașină tipo
grafică. La început, de aici, apoi din 
Munchen, Geneva sau Londra, in 
lădițe cu fundul dublu. „Iskra" lua 
calea Rusiei printr-o rețea de difu
zare pe cit de riguros organizată 
după regulile conspirativității, pe atit 
de suplă spre a se putea replia în 
caz de nevoie. Pină în 1914, Lenin va 
reveni de cinci ori la Leipzig, cu di
verse prilejuri. Pe frontispiciul pri
mului număr al ziarului, deviza În
scrisă de Lenin glăsuia profetic : 
,.Din scinteie (in limba rusă „iskra")

devenit muzeu dedicat lui Lenin și 
Revoluției din Octombrie.

...CRACOVIA, nume cu adîncă re
zonanță în istoria si cultura Polo
niei. Buchete de flori mereu proas
pete sărută soclul statuii lui Tadeusz 
Kosciuszko, eroul național, si a lui 
Adam Mickiewicz. poetul poeților 
polonezi. La străvechea Universitate 
Iagellonă, studențime voioasă forfo
tește pe sub bolta de la intrare, pe 
unde cindva umbla Copernic frămîn- 
tat de dezlegarea tainelor boltii ce
rești. ale mișcării nemărginirilor as
trale. Castelul Wawel. panteon de o 
sobră măreție si loc al tezaurului po

riată de el în timpul verii, iar al pa
trulea la Nowy Târg, aproape de 
Cracovia, cu documente despre cele 
11 zile petrecute .acolo în închisoare 
(8—19 august 1914). ca urmare a 
unui denunț. In apărarea lui Lenin 
s-au ridicat oameni politici de seamă, 
mai ales social-democrati, polonezi 
și din alte țări.

...ULIANOVSK. La mijloc de mar
tie. in dreptul orașului. Volga în
ghețată suportă încă drum de ca
mioane alături de podul devenit insu
ficient : matca ei largă e punctată 
ici-colo de amatorii pescuitului la 
copcă, iar pe țărm trunchiurile meste

FILE DIN MEMORIA TIMPULUI

Prin locuri legate de viața 
si activitatea lui Lenin

va izbucni flacăra". 17 ani mai tîr- 
ziu profeția avea să se adeverească.

...PRAGA. simfonie in piatră si că
rămidă, cu turnuri dantelate — 
santinele pe malurile Viltavei — cu 
virfuri ascuțite de catedrale săge- 
tind cerul, răsfăț al barocului încer
cuit de coșurile uzinelor ce varsă fum 
negru. Unghere îneîntătoare pe ve
chile străduțe strimte fierbînd de 
mulțime, cupole, portaluri și cornișe 
la tot pasul, surîsuri de grădini în 
terase și atîtea alte splendori. O le
gendă vie ce se țese dezinvolt de 
peste un mileniu.

In ianuarie 1912. cind pavajul din 
cuburi de piatră al străzilor întorto
cheate ale orașului încă mai duruia 
sub rotile șaretelor și doar lntr-un 
perimetru central iși făcuseră apari
ția primele tramvaie. într-o clădire 
din secolul al XVI-lea s-a desfășu
rat. conspirativ, a șasea conferință a 
Partidului Muncitoresc Social-Demo
crat din Rusia, cu participarea a 18 
delegați, reprezentînd 20 de organi
zații ale partidului. Lenin a sosit aici 
de la Paris spre a organiza și con
duce această importantă conferință, 
care a ales o conducere autentic 
bolșevică, adoptînd totodată si o re
zoluție asupra noii prese de partid, 
in virtutea căreia, la 5 mai 1912, a 
început să apară ziarul „Pravda". 
Restaurată după război, clădirea a

lonez, se învecinează cu Piața tîrgu- 
lui, unde trecătorii se opresc în gru
puri să ascultă bătăile ceasului din 
turnul bisericii Sfinta Maria, urmate 
de glasul întrerupt al trompetei, in 
memoria trompetistului de gardă, 
căruia, acum șapte veacuri, o să
geată tătărească i-a curmat cîntecul 
și viata.

Dih cei 15 ani de emigrație, Lenin 
și-a petrecut aici mai bine de doi 
ani (1912—1914), scriind. în acest 
răstimp, peste 400 de articole pentru 
presa de partid, ca și alte lucrări, 
lață de Paris, Cracovia prezenta 
citeva avantaje : se afla sub stăpi- 
nirea habsburgică. rivala țarismului, 
așa că politia nu se arăta sîcîitoare 
cu emigrantii politici ruși : climatul 
libertăților politice era relativ priel
nic și granița cu Rusia aproape, toate 
acestea îngăduindu-i lui Lenin să în
drume mai ’ lesne organizațiile parti
dului. să conducă ziarul „Pravda" șî 
activitatea reprezentanților bolșevici 
în Dumă. Se țin aici ședințe ale con
ducerii P.M.S.D.R. și o consfătuire 
cu cadrele de partid. Două muzee 
înfățișează mărturii despre activita
tea lui Lenin din această peri
oadă. etnd el locuia la hotelul 
„Victoria" șî, apoi, într-o casă de pe 
strada Lubomirski. Un a! treilea mu
zeu se află într-o casă țărănească 
din satul de munte Poronin. închi

cenilor par prelungiri ale stratului de 
zăpadă. Fostul Simbirsk s-a vrut 
dintotdeauna și, intr-un fel. a fost 
predestinat să devină orașul-cunună 
al Rusiei centrale. Ridicătura podișu
lui Valdai, pe care este așezat, se 
cheamă Veneț — „cunună" — ca și 
hotelul modern cu 24 de etaje. Peste 
drum — impozantul complex me
morial . „V. I. Lenin", chiar lingă 
casa de pe fosta stradă Streletkaia, 
unde, acum 110 ani, s-a născut Vla
dimir Ulianov, cel care avea să de
vină întemeietorul primului stat 
socialist din lume. La școala nr. 1, 
unde cîndva a învățat el. eleva 
Lena Barinova, din clasa a șasea, ne 
prezintă sălile-muzeu, cu timidita
tea stăpinită a adolescentei con
știente de importanța misiunii sale. 
Ne spune că el, elevii școlii, se 
străduiesc să fie eminenți la învă
țătură, așa cum a fost Ulianov.

Gazdele ne informează că. întrucît 
Ulianovsk e orașul natal al lui Lenin, 
anul acesta are aici o semnificație 
mai specială. „Pentru a 110-a aniver
sare a nașterii lui Lenin — 110 zile 
de muncă fruntașă", glăsulește deviza 
sub care s-a desfășurat o vastă în
trecere urmărind, in esență, utiliza
rea intensă a rezervelor de sporire a 
eficienței In toate sectoarele pro
ducției.

...LENINGRADUL, leagănul Re
voluției Socialiste din Octombrie, 
evocă poate mai mult decit oricare 
alt oraș viața și activitatea marelui 
revoluționar, care i-a împrumutat 
numele. In perimetrul celor 500 de 
poduri aruncate peste apele Nevei 
se înfățișează privirii un peisaj arhi
tectural unic in felul său, prin gran
doare și prin ansamblul armonios 
alcătuit dintr-o mare diversitate de 
stiluri. Peste tot. locuri care au fost 
marcate, in diferite perioade, de 
prezența lui Lenin. Intre ele, fostul 
palat Smolnii, in stil baroc pe din
afară și clasic pe dinăuntru, unde, 
hi cea mai mare dintre săli. Con
gresul al ddilea al Sovietelor a pro
clamat Puterea sovietică, adoptind, 
totodată, decretul asupra păcii și 
cel asupra pămintuiui. primele acte 
legislative ale revoluției victorioase, 
preludiu al atitor altora care au ma
terializat ideile leniniste. Vreme de 
patru luni, in încăperile palatului a 
fost instalat cartierul general al revo
luției. Simplitatea din cabinetul de 
lucru al lui Lenin, devenit cameră 
memorială, pune in lumină constan
tele sale deprinderi austere : un 
telefon, o veioză, două călimări, un 
tampon și nelipsitul dulap cu cărți. 
Alături, despărțită printr-un perete 
de lemn, o incăpere-dormitor, avind 
ca mobilier doar patul și o etajeră.

La Razliv. pe malul Golfului Finic, 
o colibă învelită cu fin (avind ală
turi o replică in piatră), unde Leriin 
și-a petrecut ultimele trei sâptămini 
de activitate ilegală, vorbește eloc
vent despre capacitatea lui de a se 
acomoda cu privațiunile.

începînd din martie 1918. cînd gu
vernul sovietic s-a transferat la 
MOSCOVA, reședința lui Lenin devi
ne, pentru cinci ani, Kremlinul. Mai 
spațios decit toate celelalte, cabinetul 
de lucru al conducătorului primului 
stat socialist se remarcă prin obiș
nuita simplitate. Cel mai mult spa
țiu il ocupă -> in cabinet si intr-o 
încăpere alăturată — biblioteca cu 
peste 10 000 de volume in 19 limbi, 
din care Lenin citea, se spune, cam 
500 de pagini pe zi, in. scurtele mo
mente de răgaz ce i le îngăduia acti
vitatea sa intensă de conducere. La 
19 octombrie 1923, de acum bolnav, 
Lenin se desparte de Kremlin, insta- 
lindu-se la Gorki, in apropierea ca
pitalei, de unde nu va mai reveni.

...Sint crimpeie din traiectoria ma
relui ginditor și revoluționar a cărui 
memorie se păstrează nu numai în 
monumente și muzee, ci si in con
știința oamenilor sovietici, în faptele 
lor de muncă ce traduc in viată ideile 
leniniste.

Vasile OROS
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Plouă în.Sahel
Sahelul 

ucigătoare 
totul, orice 
fierbinte de nisip sau de piatră roșietică 
fățișează imaginea selenară a Sahelului în zona Ciadului.

Cind plouă in Sahel e sărbătoare, o imensă sărbătoare.
Acum plouă în Sahel, dar nu este nici un fel de sărbătoare. 

Dimpotrivă.
Ciadul este în război cu Ciadul, ciadenii luptă din greu împotriva 

dușmanului - ciadenii. Un război singeros in care victoria ■ nu pare 
să suridă totuși ciadenilor, iar infrintul permanent este Ciadul.

Dar plouă, plouă tare. Deasupra capitalei cad, în medie, 200 de 
obuze pe zi, populația N'Djamenei a ajuns la 40 000 de locuitori din 
120 000.

Cu multă obiectivitate, agențiile de presă relatează că armamentul 
folosit de războinici este „cel mai variat și mai eteroclit de pe glob la 
ora actuală";

De pildă, numai in ce privește puștile de asalt, banalele și plic
ticoasele puști, sînt utilizate 9 tipuri — „G. 3", „MAS", „Zig", „FaT etc. 
Pistoiul-mitralieră, mai puțin solicitat, căci războinicii sînt oameni se
rioși și nu se țin de fleacuri, se întîlnește în vreo 5 tipuri - „PM 49", 
„Thompson", „MP-40" etc.

Cu mitralierele grele, din fericire, e o situație mai bună, evantaiul 
tipurilor este foarte vast, preferate fiind 
plasate pe platforme mobile. La fel, este foarte mare și foarte diver
sificată oferta tipurilor de lansatoare de 
de artilerie, de tunuri cu și fără recul - armele grele și-au făcut o 
apariție impunătoare pe ‘scena Ciadului, salutate cu aplauze, ca 
intrarea elefanților la marșul triumfal din Aida.

De regulă, un laborator evocă, asociativ, pereți de faianță imacu
lată,. instrumentar de nichel lucitor; și totuși Ciadul, cu norii ■ lui de 
praf roșietic și bălțile roșii, este de asemenea un laborator: aproape 
toate statele mari producătoare de armament își testează aici dife
ritele eșantioane.

Plouă puternic deasupra Ciadului, ploaie de arme.
E un armament atit de eteroclit incit atunci cind ciadenii, ma- 

sacrindu-i pe ciadeni, le iau armele, nu prea le pot folosi datorită 
nepotrivirii munițiilor. Din cauza lipsei de comprehensiune a producăto
rilor de armament care nu se înțeleg intre ei, odată pentru tot
deauna, să producă muniții de același calibru, incit oamenii să se 
poată ucide mai comod, fără tracasări enervante.

Ciadul nu este una chiar dintre cele mai bogate ță|i ale lumii. 
Din 142 state catalogate de Banca Mondială. Ciadul ocupă locul 
126, cu un venit pe locuitor sub 120 de dolari anual.

Ploaia de armament oglindește, desigur, dorința sinceră de a-i 
ajuta pe ciadeni, materializează preocuparea statelor avansate indus
trial de a asigura transferul de tehnologie modernă către țările in 
curs de dezvoltare.

Un transfer eficient, căci producătorii care-și testează armele pot, 
bună dreptate, să demonstreze că sînt de fapt singurii care au reușit 
obțină in Sahel diminuarea numărului muritorilor de foame.
E drept, sporind numărul muritorilor prin gloanțe.
Dar, adeseori, scopul scuză mijloacele.

a devenit, de un șir de ani, unul din cele mai cumplite și 
deșerturi. Secetele teribile mistuie, pirjolesc, calcinează 
fir de viață animală sau vegetală de pe imensul lințoliu 

seacă — așa cum se în-

cele cu mai multe țevi, am-

rachete, mortiere, de piese

pe 
să
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