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La sediul C.Cy al P.C.R. a avut loc, in ziua de 
25 aprilie, o consfătuire de lucru la care au. 
participat membrii guvernului, cadre de condu
cere din alte instituții centrale, specialiști din in
stitute de proiectare ale ministerelor economice și 
consiliilor populare, din unități de cercetare în 
domeniul construcțiilor și materialelor de con
strucții.

La consfătuire au luat parte membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai 
Comitetului Central, șefi și adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.

Concluziile desprinse din amplul dialog al secre
tarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu cadre de conducere, cu specialiști 
din unități de cercetare și proiectare tehnologică, 
din centrale industriale și întreprinderi, cu pri
vire la creșterea eficienței în activitatea de in
vestiții și construcții-montaj în cincinalul 1981 — 
1985, desfășurat în această săptămînă la Com
plexul expozițional din Piața Scînteii, au fost pre
zentate în deschiderea consfătuirii de primul mi
nistru al guvernului, tovarășul llie Verdeț.

Insușindu-și pe deplin indicațiile date cu acest 
prilej de secretarul general al partidului, în in
tervențiile lor, participanții la dezbateri au pre
zentat noi soluții privind mai buna organizare a 
muncii, gospodărirea cu eficiență superioară a 
resurselor materiale și energetice în acest im
portant sector al economiei naționale, reducerea 
consumurilor specifice de materii prime și mate
riale, pregătirea temeinică, din timp, a investiții
lor, mecanizarea și industrializarea într-o propor
ție sporită a lucrărilor de construcții și montaj. 
Totodată, vorbitorii s-au angajat să depună toate 
eforturile pentru a da viață orientărilor stabilite, 
să acționeze ferm pentru continua perfecționare 
a activității în acest domeniu.

In încheierea consfătuirii a luat cuvintul to- 
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. Secretarul 
general al partidului a pus în fața cadrelor din 
domeniul cercetării și proiectării obiective și 
sarcini esențiale în vederea introducerii unei mai 
mari ordini și discipline în activitatea de construc
ții, precum și în producția materialelor de con
strucții. Pornind de la necesitatea reducerii sim
țitoare a consumurilor materiale in construcții, în 
special a celor mari consumatoare de energie și 
combustibil, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
să se treacă fără întîrziere la tipizarea construc
țiilor și a materialelor de construcții, lichidindu-se 
astfel proiectele supradimensionate, consumurile 
exagerate de materiale și reducindu-se substanțial 
costurile investițiilor. Secretarul general al partidu
lui a indicat să se elaboreze pentru fiecare ramură 
economică în parte și pentru fiecare zonă geogra
fică tipuri de construcții, prevăzîndu-se atît dimen
siunile acestora, cit și categoriile de materiale ce 
pot fi folosite. Activitatea de tipizare trebuie să 
includă și construcțiile agricole, drumurile, străzile, 
inclusiv construcțiile de locuințe. în ce privește con
strucțiile industriale, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ci indicat ca, în special în ramurile industriei

ușoare și alimentare, să se meargă cu hotărîre 
spre realizarea unor unități de dimensiuni mai mici.

Secretarul general al partidului a indicat să se 
treacă fără întîrziere Ier alcătuirea unor colective 
care să întocmească proiecte de tipizare a tuturor 
materialelor de construcții, punindu-se un accent 
deosebit pe materialele cu mic consum de energie 
și combustibil, precum și pe materialele existente 
in țară. Folosirea unor materiale ieftine pentru 
diferitele sectoare ale activității de construcții tre
buie să fie o preocupare de prim ordin a acestor 
colective, a tuturor institutelor de cercetare și 
proiectare, a tuturor ministerelor și întreprinderilor.

Este necesar, de asemenea, să se acționeze 
ferm în vederea reducerii dimensiunilor subsoluri
lor și fundațiilor pentru utilajele industriale, o 
altor lucrări legate de procesele tehnologice 
de producție, evitîndu-se îngroparea nejustificată 
în pămînt a unor mari cantități de oțel-beton și 
ciment, realizarea unor coșuri industriale foarte 
înalte, ca și alte supradimensionări. Se impune 
- a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu - să se 
acționeze in continuare cu fermitate pentru înde
plinirea prevederilor privind înălțimea maximă a 
construcțiilor industriale, ca și a locuințelor, în 
acest ultim sector urmind să nu se depășească 
blocurile cu parter și patru etaje.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se 
elaboreze intr-un timp cit mai scurt cataloage cu- 
prinzind normele de consum obligatorii pentru în
treaga activitate de construcții, urmind ca pe 
această bază să se facă atît aprovizionarea, cit 
și finanțarea obiectivelor respective. Acționind in 
direcția reducerii costurilor construcțiilor indus
triale, se va asigura implicit ieftinirea continuă a 
producției materiale.

Secretarul general al partidului a subliniat că 
în îndeplinirea tuturor acestor sarcini răspunderi 
de cea mai mare importanță revin ministerelor 
economice, Ministerului Construcțiilor Industriale, 
Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale, pre
cum și Comitetului pentru Problemele Consiliilor 
Populare. Comitetul de Stat al Planificării are sar
cina de a planifica, pe această bază, toate obiec
tivele de investiții, astfel incit să nu se aprobe 
nici un fel de lucrări care încalcă prevederile pri
vind tipizarea construcțiilor. De asemenea, Minis
terul Aprovizionării nu trebuie să elibereze nici 
un fel de materiale care nu sint prevăzute in ca
taloagele tipizate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a trasat, de ase
menea, sarcina institutelor de cercetări și proiec
tări să acționeze cu perseverență și spirit novator 
pentru o găsi noi modalități de reducere a con
sumurilor de materiale in construcții, de ieftinire 
a acestora, noi soluții, și mai simple, și mai eco
nomicoase, care să permită creșterea eficienței 
economice în acest important domeniu.

Sarcina tuturor celor care lucrează in sfera 
construcțiilor este aceea de a se înscrie cu fermi
tate in lupta generală ce se desfășoară pe plan 
mondial pentru reducerea continuă a consumurilor 
materiale, a consumurilor de energie și com
bustibil, asigurind in același timp îmbunătățirea

funcționalității tuturor construcțiilor. Trebuie ur
mată hotărît tendința generală existentă în lume 
de diminuare a volumelor construcțiilor, ca și a 
utilajelor, realizîndu-se în același timp perfor
manțe cit mai înalte.

In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
ocupat de unele probleme legate de îndeplinirea 
planului de investiții. S-a arătat că sînt deosebit 
de negative extinderea nejustificată a frontului de 
investiții în unele sectoare, fără acoperirea ne
cesară în mijloace materiale și forță de muncă, 
prelungirea cu mult peste termenele planificate a 
duratei de realizare a unor obiective. A fost cri
ticată, de asemenea, tendința unor ministere, cen
trale și întreprinderi de a iniția dezvoltări ale 
capacităților de producție în mod anarhic, in con
dițiile în care spațiile de producție și mijloacele 
tehnice existente nu sint încă folosite la întreaga 
capacitate. In viitor, toate obiectivele de investiții, 
inclusiv dezvoltări de capacități industriale, se vor 
stabili prin planul economic central, pe baza unei 
temeinice justificări a necesității, oportunității și 
posibilității realizării lor la timp. începerea de 
investiții va fi aprobată numai in funcție de nece
sitățile reale ale economiei și în condițiile în care 
există asigurată desfacerea corespunzătoare a 
producției.

O atenție deosebită va trebui acordată stabilirii 
din vreme a tehnologiilor obiectivelor ce urmează 
a fi realizate. Trebuie făcut totul pentru ca noile 
investiții să poată fi realizate in timpul optim sta
bilit, concentrind în acest scop, acolo unde este 
necesar, materialele și forța de muncă corespun
zătoare.

Secretarul general al partidului a indicat să se 
acorde prioritate in ce privește construcțiile din 
domeniul social-cultural, realizării planului de lo
cuințe stabilit, in vederea satisfacerii necesităților 
populației.

Acționind in aceste direcții, a subliniat secre
tarul general al partidului, realizăm una din con
dițiile de bază ale bunei funcționări a noului me
canism economic, ale afirmării autoconducerii și 
autogestiunii economice, care presupun disciplină 
și răspundere fermă in fiecare colectiv, în fiecare 
unitate față de partea din proprietatea socialistă 
încredințată, față de avuția poporului. Aplicarea 
noului mecanism economic, a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, presupune folosirea cu maxi
mum de eficiență economică a tuturor mijloace
lor de care dispunem în fiecare sector, în vederea 
sporirii venitului național, condiție a asigurării 
creșterii continue a bunăstării materiale și spiri
tual*  a întregului nostru popor.

Aplicind sarcinile stabilite, se va asigura împle
tirea armonioasă a conducerii unitare a econo
miei naționale cu buna gospodărire a mijloacelor 
materiale și financiare încredințate fiecărei unități 
in parte. In felul acesta, economia noastră va pu
tea răspunde cu succes sarcinilor stabilite de Con
gresul al Xll-lea al partidului, va contribui la 
mersul mereu inainte al patriei noastre pe calea 
edificării societății socialiste multilateral dezvol
tate.

Panou
de onoare --- i,--------

Ieri seară,

la hidrocentrala

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a reprezentantului permanent 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri

dimineața, pe Khaled Al-Sheikh, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de reprezentant per

manent al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei în tara noas
tră. (Continuare în pagina a V-a).

De „Ziua Munții" —cu conștiința muncitorească!

1 MILION
Să apelăm, pentru început, la argu

mentul cifrelor. In luna ianuarie, 
producția realizată aici a fost de 
230 000 tone lignit; în februarie — 
273 000 tone; martie — 285 000 tone, 
în perioada care a trecut din luna 
aprilie, deși un excavator de mare 
capacitate a intrat în revizie capita
lă, s-au obținut constant producții 
zilnice de peste 10 000 tone lignit. 
Comparate cu sarcinile de plan, aces
te rezultate arată că minerii de la 
cariera Gîrla și-au îndeplinit și de
pășit ritmic indicatorii stabiliți, reali- 
zînd. față de aceeași perioadă a 
anului trecut, o cantitate mai mare 
cu peste 200 000 tone cărbune. Aceste 
realizări demonstrează elanul, hotă- 
rîrea cu care harnicii mineri de aici 
întîmpină ziua de 1 Mai — Ziua 
muncii și solidarității internaționale 
a celor ce muncesc — dorința lor de 
a se situa în continuare la loc de 
frunte în întrecerea dintre unitățile 
Combinatului minier al Olteniei.

— Ritmurile de producție pe care 
le înregistrăm de mai multă vreme 
— ne spune excavatoristul Emil Rusu. 
secretarul organizației de partid de 
aici — se datoresc. în bună măsură, 
eforturilor depuse încă de anul tre
cut, bucurîndu-ne de sprijinul con
ducerii combinatului nostru minier, 
pentru organizarea superioară a acti
vității de extracție și creșterea func
ționalității liniilor tehnologice. Unul 
din cele mai importante cîștiguri il 
constituie sistematizarea și dalarea 
benzilor fixe, precum și adoptarea 
unor mecanisme de trecere rapidă de 
la excavațiile de steril la cele de 
cărbune și invers. In prezent, dispu-

0 CERINȚĂ PRIMORDIALĂ A LUPTEI 

PENTRL' INDEPENDENȚA POPOARELOR, 

PENTRU DESTINDERE Șl PACE

Întărirea solidarității 
și cooperării 

pe plan internațional 
a tuturor forțelor

progresiste ale contemporaneității 
„Știm că rezolvarea marilor probleme ale omenirii de azi cere unitate, uni

tate și iar unitate. Cere unitatea forjelor naționale, progresiste din fiecare țară, 
cere unitatea pe plan mondial, unitatea^ țărilor socialiste, a mișcării internațio
nale revoluționare, dezvoltarea colaborării cu partidele socialiste și social-de- 
mocrate, cu mișcările de eliberare națională, cu alte partide și forțe democra
tice din toate țările, cu toate forțele anti imperialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU
Anul 1980 a fost așteptat cu spe

ranțe de popoare, ca anul unor im
portante evenimente menite să con
tribuie la consolidarea păcii și des
tinderii în lume —. anul reuniunii 
geheral-europene de la Madrid, al 
sesiunii speciale a O.N.U. consacra
te noii ordini economice internațio
nale, anul de început al unui nou 
deceniu al dezvoltării. Dar, din pă
cate, noul an și-a făcut, debutul 
prin anunțarea unor hotărîri vizind 
noi escaladări ale cursei înarmări
lor, instalarea unor noi tipuri de 
rachete nucleare în Europa, prin 
noi manifestări ale politicii de for
ță și apariția unor noi conflicte 
armate, care, după cum era de aș
teptat, au dus la o accentuare pu
ternică a încordării, afectind grav 
procesul de destindere și generind 
mari pericole la adresa păcii și in
dependenței popoarelor.

Aceste evoluții se resimt acut 
asupra climatului politic din Euro
pa, cu atit mai mult cu cit pe 
continentul european sînt concen
trate astăzi cele mai mari efective 
militare, avind în dotare Cele mai 
puternice arme de distrugere în 
masă — marea majoritate a celor 
peste 50 000 de dispozitive nucleare 
existente în lume. Nu trebuie nici 
un fel de calcule pentru a înțelege

ce imense primejdii creează aceas
tă situație pentru securitatea și 
pacea popoarelor Europei, ca și 
pentru destinele întregii omeniri. 
Nu este vorba numai de faptul că 
de pe continentul european au iz
bucnit primele două războaie mon
diale. dar este o realitate că. mai 
ales în condițiile accentuării inter
dependențelor în lumea de astăzi, 
ale dezvoltării tehnicii militare, o 
conflagrație în spațiul european 
și-ar extinde suflul distrugător asu
pra întregului glob, ar avea conse
cințe din cele mai grave pentru 
toate statele, pentru toate popoarele 
lumii.

Orice om care se străduiește să 
pătrundă înțelesul evenimentelor 
actuale nu poate să nu fie întru 
totul de acord cu aprecierea subli
niată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în discursul solemn rostit cu ocazia 
reînvestirii în suprema funcție de 
președinte al Republicii : in condi
țiile actuale nu există sarcină mai 
importantă, de mai mare răspun
dere, decit aceea de a face totul 
pentru a împiedica înrăutățirea 
in continuare a situației inter
naționale, a determina reluarea și 
consolidarea cursului spre destin
dere, trecerea la măsuri de dezan
gajare militară și dezarmare, pen

tru înfăptuirea unei securități reale 
și trainice in Europa și în lume.

Această poziție principială, care 
și-a găsit expresie și în Scrisoarea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român adresată Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, pornește de la 
realitatea faptului că una din ca
racteristicile fundamentale ale epo
cii noastre o constituie existența și 
afirmarea pe plan internațional a 
unor forțe social-politice de o am
ploare fără precedent, interesate în 
menținerea păcii, în reluarea poli
ticii de destindere și colaborare — 
forțe incluzînd partidele comuniste 
și muncitorești, partidele socialiste si 
social-democrate. mișcările de eli
berare națională, partidele progre
siste din țările în curs de dezvol
tare, diversele organizații obștești, 
de tineret și femei, grupările poli
tice cu caracter liberal, laic sau 
religios, mișcările pacifiste.

Aceasta nu este o definire livres- 
că, abstractă sau o catalogare su
biectivă ; viața însăși este aceea 
care așază aceste forțe în aceeași 
tabără a luptei împotriva războiu
lui, care pledează pentru întărirea 
colaborării lor. Problema păcii și
(Continuare în pag. a Vl-a)

Gîlceag :

A intrat în funcțiune 
a doua turbină

Constructorii și montorii hi
drocentralei Gîlceag de pe rîul 
Sebeș au trăit ieri seară bucuria 
unei noi premiere industriale : 
intrarea în funcțiune a celei de 
a doua turbine. Odată cu aceas
ta, în mai puțin de o lună de 
zile, hidrocentrala Gîlceag pro
duce energie electrică cu întrea
ga capacitate nominală de 150 
MW. Se finalizează astfel una 
dintre marile investiții hidro
energetice ale actualului cinci
nal. (Ștefan Dinică).

BORZEȘTI :

O realizare 
de prestigiu 

i a petrochimiștilor
Petrochimiștii de pe valea 

Trotușului au înscris pe graficul 
întrecerii ce se desfășoară în 
cinstea zilei de 1 Mai o reali
zare de excepție : obținerea pri
melor cantități de izobutilenă 
— materie primă de bază pen
tru fabricarea cauciucului poli- 
izoprenic — Intr-o instalație 
originală. Formațiile de lucru 
conduse de inginerii Iordache 
Varvara, Giinter Buholtzer și 
subinginerii Mihai Fichioș și 
Zoltan Galocic au muncit fără 
preget pentru punerea în func
țiune a instalației într-un timp 
record și cu cheltuieli minime. 
Prin punerea în funcțiune a 
acesteia, petrochimiștii din Bor- 
zesti își asigură în întregime 
cantitățile de izobutilenă nece
sare pentru fabricarea cauciucu
lui sintetic poliizoprenic. renun- 
țînd la import (Gh. Baltă).

Îndeplinindu-și 
angajamentul 

in cinstea zilei de 1 Mai, 
minerii de la Gîrla 
au extras pînă ieri

DE TONE DE LIGNIT
nem de trei linii de front si două 
linii de haldă deservite de trei exca
vatoare de capacități diferite, prin 
care asigurăm realizarea atît a pla
nului de cărbune, cît și a celui de 
decopertări. Prin tot ce întreprindem, 
ne străduim să asigurăm exploatarea 
în condiții optime a acestor utilaje — 
excavatoare, benzi-transportoare. ma
șini de haldat — factor dealtfel ho- 
tărîtor pentru eficiența muncii noas
tre. Sarcinile ce ne revin nu sînt 
deloc ușoare, ținînd seama de com
plexitatea problemelor cu care ne 
confruntăm în exploatarea de supra
față a cărbunelui. Vrem însă să de
monstrăm că stă în puterea noastră 
să ne organizăm mai bine, să folosim 
cu indici superiori mijloacele tehnice 
de care dispunem, astfel îneît să 
realizăm ritmic și să sporim neînce
tat producția de cărbune.

De fapt, cariera Gîrla dispune de 
o dotare și de capacități similare celor 
existente în celelalte cariere din ba
zinul carbonifer al Gorjului. în plus, 
aici lucrează cu aproape 200 de mun
citori mai puțini decît la Poiana, 
unde rezultatele sînt sub nivelul aș
teptat. Dar esențial este că aici există 
preocupări perseverente pentru pu
nerea la punot a utilajelor și asigu
rarea unor condiții bune de lucru în 
carieră, pentru participarea respon
sabilă a întregului colectiv la soluțio
narea oricărei probleme ce privește 
bunul mers al producției. „Chiar și 
numai o săptămînă — ne-a precizat 
maistrul Dumitru Diaconu. șeful li
niei tehnologice nr. 2 — dacă am slăbi 
atenția la lucrările de întreținere a 
liniilor de front sau la cele de cură

țire a capetelor de acționare și a 
platformelor de excavat, atunci am 
pierde to.t ce am cîștigat. Ar apărea 
dese stagnări, ruperi de covoare și 
opriri nejustificate ale utilajelor con
ducătoare. Iată de ce punem un ac
cent deosebit pe creșterea răspunde
rii individuale si întărirea colaboră
rii dintre toți oamenii aflati de-a 
lungul liniei tehnologice. în ideea că 
de modul în care fiecare își face dato
ria depinde însăși soarta producției 
de cărbune".

— Desigur, uneori s-a manifes
tat, pe alocuri, și tendința de 
a ceda în fața dificultăților ivi
te sau de a arăta cu degetul 
spre alții atunci cînd utilajele nu mai 
funcționau la parametrii planificați, 
ne-a spus brigadierul Grigore Cotan, 
în spiritul indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din luna februarie, am analizat cu 
discernămînt asemenea aspecte și, cu 
sprijinul organizației de partid, am 
stabilit măsuri ferme pentru întărirea 
disciplinei și răspunderii în muncă, 
pentru impulsionarea ritmului de lu
cru. între altele, am acționat hotărît 
pentru efectuarea schimbului de lu
cru la locul de muncă, pe utilaje, 
pentru executarea promptă a inter
vențiilor. antrenînd formațiile de pe 
excavatoare și la lucrările de între
ținere și revizuire a liniilor de front. 
Deviza noastră este : „Să asigurăm

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IlI-a)

Timpul este înaintat, 
MAI SÎNT DE SEMĂNAT 
2500000 DE HECTARE, 

ceea ce impune -. 

Bătălia insămintărilor 
să continue in ritm susținui!

Stadiul lucrărilor de primăvară
(Ia 24 aprilie)

în întîmpinarea zilei de 1 Mai, oamenii muncii de pe ogoare depun 
eforturi susținute pentru grăbirea lucrărilor, astfel incit să apropie eit mai 
mult momentul încheierii însămînțărilor de primăvară. Potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pînă în seara 
zilei de 24 aprilie au fost însămînțate 3 431 500 hectare, reprezentînd 57 la 
sută din suprafețele destinate culturilor din prima și a doua epocă. Este 
pe terminate semănatul sfeclei de zahăr, inului pentru ulei și florii- 
soarelui.

Din numeroase județe sosesc vești care anunță că, în ultimele zile, 
s-a lucrat în ritm mai susținut la semănat, la plantarea legumelor și car
tofilor. După cum s-a anunțat, oamenii muncii de pe ogoarele județului 
Mehedinți au încheiat semănatul porumbului. Așa cum rezultă și din 
cifrele înscrise pe hartă, care reprezintă, în procente, suprafețele însă
mînțate cu culturi din prima și a doua epocă, lucrările sint avansate și 
în alte județe. Astfel, pînă în seara zilei de 24 aprilie, în județele Con
stanța și Tulcea au fost însămînțate în jur de 80 la sută din suprafețele 
prevăzute. De asemenea, în județele Arad, Dolj, Brăila, Buzău, Caraș- 
Severin, Cluj, Galați, Vrancea, Bacău, Alba, Hunedoara, Sibiu, Gorj, pro
centul suprafețelor însămînțate se ridică la 60—70 la sută.

Bătălia însămînțărilor solicită în cotinuare o maximă concentrare a 
forțelor din agricultură. Pe primul plan trebuie să se afle semănatul po
rumbului, dar trebuie grăbite lucrările și la celelalte culturi : orzoaică, 
soia, in pentru fibră, cînepă, cartofi și legume. Esențial este ca in toate 
județele și consiliile agroindustriale să se asigure folosirea la întreaga ca
pacitate a tractoarelor și semănătorilor, lucrîndu-se întreaga zi lumină, 
adică timp de 14 ore, la semănat și în două schimburi la pregătirea tere
nului. Tocmai în acest sens trebuie să acționeze organele județene de 
partid și agricole, consiliile agroindustriale, conducerile și specialiștii din 
unitățile agricole, pentru a se atinge și chiar depăși vitezele zilnice stabi
lite, în condițiile respectării riguroase a normelor de calitate a lucrărilor, 
a densității optime a plantelor.

Nu există indatorire mai importantă pentru mecanizatori, cooperatori, 
specialiști, pentru toți oamenii muncii din agricultură decît aceea de a 
lucra fără preget și cu înaltă răspundere, ceas de ceas și zi de zl, pentru 
ca pretutindeni însămînțările să se încheie pînă la sfîrșitul acestei luni.

CONSTANȚA

Tractoarele și semănăturile 
- în brazdă ziua și noaptea

Județul Constanta se înscrie — 
prin cele aproape un sfert de mi
lion de hectare însămînțate pînă în 
seara zilei de 24 aprilie, reprezen
tînd 77 la sută din suprafața totală 
prevăzută — printre județele avan
sate la semănat. Un număr de 60 
unități agricole de stat si coopera
tiste au încheiat semănatul. Sînt 
demne de relevat eforturile mecani
zatorilor, cooperatorilor și specialiști
lor din consiliile agroindustriale Ho- 
ria. Cernavodă. Remus Opreanu. In- 

. dependenta si 23 August, care au ra
portat terminarea însămînțărilor la 
porumb, soia și celelalte culturi.

Pentru terminarea grabnică a însă- 
mînțărilor s-au inițiat ample acțiuni 
de întrajutorare cu tractoare și uti
laje între unități agricole învecinate, 
cît și între consiliile unice agroindus
triale. în ultimele două zile. 150 de 
tractoare din consiliile agroindus
triale care au încheiat semănatul au 
fost dirijate spre unitățile rămase in 
urmă din consiliile agroindustriale 
Cogealac, Topraisar și Chirnogeni. 
Totodată, se remarcă. în marea ma
joritate a unităților agricole, efi
ciența organizării schimburilor de 
noapte pentru a se crea front de lu
cru semănătorilor. Un număr de 1 200 
de tractoare lucrează la lumina faru
rilor. pregătind pentru semănat, de 
la începutul campaniei și pînă acum, 
circa 100 000 de hectare. în schimbul 
doi, tractoarele sînt conduse de me
canici, combineri, motopompiști. Un 
aport deosebit au cei 1 200 de tineri 
mecanizatori pregătiți în cursul Iernii 
trecute ; ei lucrează în prima lor 
campanie agricolă. în schimburile de 
zi. la pregătirea terenului. încadrați 
între mecanizatorii cu experiență.

împreună cu tovarășul George 
Ciortan, director adjunct al direcției 
agricole, am mers prin mai multe 
unități agricole. La întrebarea 
„Cînd terminați semănatul 7“ —
adresată mai multor specialiști si ca
dre de conducere din consiliile agro
industriale Valul lui Traian. Si- 
bioara, Dorobanțu — ni s-a răspuns : 
„Duminică vom fi gata". Pe inginerul 
Marin Rută, directorul I.A.S. Albești, 
îl întîlnim pe una din solele unde se 
cultivă un hibrid de porumb după o 
tehnologie adecvată condițiilor locale. 
Se asigură de la semănat o densitate

C. BORDEIANU
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Vedetele nu apar numai pe ecran

sau pe terenul de fotbal
Există o vîrstă a competițiilor an

gajate deliberat, patetic, exuberant, 
indiferent de genul și de natura în
trecerii. Există o vîrstă a setei de 
afirmare, a dorinței ieșirii din „rînd", 
a depășirii de sine, indiferent de do
meniul de activitate, 
de profesiune. Există 
siunii. O vîrstă cînd 
levării personalității 
impetuos, acceptînd 
startul de la posibilități egale, pen
tru un finiș care să aparțină perfor
manțelor.

Am străbătut pe rînd sălile Casei 
de cultură din Tîrgoviște, sălile știin
ței și tehnicii pentru tineret, într-o 
zi obișnuită de lucru, în orele de 
către seară, cînd locul fremăta de 
activitate ca într-un stup de albine 
în plin potop de nectar. într-o sală, 
dansatorii ansamblului „Dîmbovița" 
— tineri muncitori de prin întreprin
derile tîrgoviștene — verificau cal
culele de rezistență ale constructori
lor clădirii dezlănțuind un „călușar" 
năvalnic și tropăitor, în altă parte 
se învăța engleza, în alta se confe
renția despre normele de protecție a 
mediului înconjurător, în vreme ce, 
în sala mare, o formație de muzică 
„pop", cu chitare electrice în super- 
voltaj, cînta cu patos și alean o pro
ducție proprie, încercînd să imite 

. prin gesturi și aplomb vedetele ge
nului la modă.

Am văzut toate acestea, dar dacă 
m-ar întreba cineva unde am întîlnit 
cu adevărat vîrstă despre care vor
beam, i-aș răspunde : printre strun
garii de la „SARO". în fața unui 
tînăr cu o privire profundă, cu ges
turi calme, cu vorba blîndă. Nimic 
„teribilist" în ipostaza sa, deși în el 
se întruneau toate datele acelei sete 
de afirmare, de autodepășire, de 
atingere a unor performanțe care să 
fie duse pînă la virtuozitate. II chea
mă Constantin Cetățeanu și este 
laureat al Olimpiadei internaționale 
a strungarilor din opt țări socialiste 
europene, unde, într-o competiție 
„strînsă", desfășurată la Wroclaw, în 
Polonia, la care au participat vîrfu- 
rile pe ramură la scară națională, a 
ocupat locul II. Emoții, patos, încor
dare, optzeci de minute de tensiune 
într-un „maraton" al tehnicii și per
fecțiunii de execuție, juriu, diplome, 
cronometre și micrometre. Dar nu 
despre asta vom vorbi. Astfel de în
treceri sînt mai puțin „spectaculoa
se" decît competițiile sportive, lipsite 
de „trimiși speciali" ai gazetelor care 
să scrie cronica evenimentelor, să 
stîrnească pasiuni prin schimbările 
în clasamente, să împătimească su
porterii strigînd ca din gură de 
șarpe : „goooool !“ Și totuși...

Sînt două mii de tineri la „SARO". 
Printre ei, cîțiva laureați ai olimpia
delor naționale, cîștigâțori necontes- 
tați în întrecerile la strung sau la 
freză, frunte de execuție într-o me
serie de frunte. Clasamentul între
cerii lor pe tară îi mai cuprinde și 
pe alții, tineri fără aere de „vedete", 
cum sînt ploieșteanul Adrian Holeleu, 
de la întreprinderea de utilaj chimic, 
sau clujeanul Liviu Luca, cel care 
l-a însoțit pe Constantin Cetățeanu

de specialitate, 
o vîrstă a pa- 
necesitatea re- 
se manifestă 
emulația și

la Wroclaw, In întrecerea dintre vir
tuozii strungarilor din cele opt țări.

— De ce concurenți v-ați temut cel 
mai mult 7 — îl întreb pe tinărul din 
fața mea, ochi albaștri, chip-prelung, 
părul șaten pieptănat cu / cărare, 
mîlni frumoase cu degete expresive, 
ca de chirurg ori de pianist.

— Nu concurenții ne stîrnpau vreo 
teamă, ci mașinile pe care nu le cu
noșteam, niște strunguri semiauto- 
matizate de ultimul tip. Ne-au lăsat

— Cum se face selecția valorilor ?
— Tot prin concursuri. Destul de 

drastice, cu mulți veniți și puțini 
aleși. La fazele pe întreprindere, apoi 
pe municipiu, pe județ, pe republică 
se confruntă cei mai buni. La noi, 
la „SARO", însă, emulația are tra
diții. în ultimii opt ani, colectivul 
nostru a dat o galerie întreagă de 
„lideri",. la toate fazele. Asta nu în
seamnă insă că nu mai există loc 
liber pentru afirmarea altora.

lăudăm, ci să ne fi întîlnit toți 
șapte laureați de la SARO cu

ne
cei _________ __  _
cei de prin alte locuri și cu tinerii 
de

s-a ambiționat el atunci^j 
Dacă-i pe-așa, plec din în
treprindere!" „Cum asta? 
Fă-ne să înțelegem, 
urma urmei, măcar 
ne datorezi". „Ba nu 
torez nimic, nimănui, 
ce am ciștigat am ciștigat 
prin strădaniile mele. 
Prin efortul meu. Eu am 
învățat. Eu mi-am bătut 
capul. Eu... Eu... Eu...“.

Acum a fost pus cu pre
cizie diagnosticul de care 
aminteam mai sus. Boala 
omului in cauză are doar 
un singur nume. Ar putea, 
eventual, să aducă și a 
nerecunoștință. Poate că 
la mijloc e șt o adiere de 
„amnezie". Dar deasupra 
tuturor avem de-a face 
aici cu un nemăsurat OR
GOLIU. Orgoliul care 
îneacă și orbește. Care nu 
o dată il împinge pe căi 
lăturalnice pe cel ce i se 
lasă pradă. Orgoliul care 
sapă, erodează, taie braz
de dureroase, adinei, de
formează și schimonoseș
te. Patima orgolioasă care 
i-a pierdut pe multi.

~.Și ar fi păcat să-l 
piardă și pe tinărul căruia 
ajutorul celor din jur și 
strădania sa i-au deschis 
atitea porți ale afirmării.

Și cite ar mai fi înain-

citorească — iată noul 
lui statut. De la acest 
stadiu începea și drumul 
lui in perspectivă.

Iată insă că ceva 
bură această evoluție 
vizibilă și normală, 

a acestui destin.

Un tînăr bate intr-o zi 
la poarta unei mari uzi
ne. al cărei colectiv, al
cătuit 
meni, 
tigiul 
peste 
produce. Este primit cu 
bucurie și încredere. în
crederea firească in șta
feta venită la schimb, ho- 
tărîtă să se pregătească 
temeinic pentru preluarea 

. răspunderilor care au stat 
pină atunci, ani și ani. 
pe alți umeri.

Cum ar suna un crim- 
pei din biografia acestui 
tînăr intrat aici in eșalo
nul muncitoresc? Intii și 
intii recunoașterea des
chisă și răspicată a faptu
lui că a beneficiat din 
plin de sprijinul necesar 
pentru descifrarea a.b.c.- 
ului in profesie. Muncitori 
cu experiență și meșteri 
împătimiți pentru mese
rie și-au cheltuit, cu o 
rară generozitate. din 
timpul lor. din ceea ce 
au adunat in ani de mun
că pentru ca el să afle 
și să știe mai mult. Și 
astfel orizontul < 
terii practice s-a 
nemăsurat de 
silința lui, și 
ria a început 
luie rînd pe 
pe care nici nu le bănuia, 
de rostul cărora habar 
n-avea mai înainte.

Odată sădit gustul pen
tru învățătură, tot mun
citorii din jur

din 11000 de oa- 
iși binemerită pres- 
ciștigat in tară și 
hotare, prin ceea ce

aceia care l-au îndemnat 
— și i-au creat posibili
tatea! — să urmeze liceul 
la seral. Desăvirșirea în 
meserie avea acum un a- 
liat de nădejde — pregă
tirea teoretică — si astfe1 
tinărul in cauză devine in 
scurt timp un virtuoz in 
profesie. Spre mândria si

tul- 
pre- 
fru-

moașă
Inițial s-a crezut că este 
vorba despre nereușita

La 
atît 
da- 
Tot

FIȘIER SOCIAL
pe platforma industrială...

— La ce ar fi folosit asta 1
— La „molipsire". La demonstrația 

că cea dintîi dintre virtuozități este 
perfecțiunea în meserie. Știți cîți ar 
ieși din „rînd" 1

— Și cum să se facă asta 7
— Talent au mulți, aș spune că nu 

există tînăr să nu fie talentat la ceva 
anume, totul este să-și depisteze la 
vreme harul și să persevereze. Unii 
își închipuie că noțiunea de talent 
nu poate fi pusă decit în relație cu 
arta. Dar ce artă poate fi mai ge
neroasă cu noi decît propria mese
rie 7 Meșterul meu avea o vorbă : 
„Să execuți orice piesă ca un artist. 
La perfecție". Nu. n-am nimic cu 
chitariștii, nici cu dansatorii, nici cu 
cei de la brigăzile artistice. Și mie 
îmi place să cint, să joc, să dansez, 
să recit. Dar dacă trec la „instru
mentul" meu, arăt ce pot. Pe urmă 
să stăm de vorbă.

— Și o astfel de „mini-sesiune" 
profesională nu este posibilă 7

— De ce nu ? Dar cineva trebuie 
să ia inițiativa. Hai să ne întoarcem 
la chitariști. Dacă o formație cîntă 
cît de cit bine, deschide la maximum 
potențiometrele, își face suporteri și 
tot ajunge în avanscenă. Cu noi e 
mai dificil. Ce vrem ? Să urcăm 
strungurile pe scenă 7 Dar nu de asta 
e vorba. Nimeni nu vrea s-o facă pe 
„vedeta". Avem o meserie, un drum 
în viață, fiecare laureat al unor ast
fel de concursuri a fost trimis la 
școala de maiștri și a ajuns să-și 
valorifice talentul încredințîndu-i-se 
posturi-cheie în ateliere. Eu, bună
oară, după absolvirea acestei școli, 
am fost numit maistru. Dar ar mai 
fi de făcut ceva : stîrnirea pasiunii 
celorlalți, pledoaria pentru perfec
țiune și virtuozitate în meserie din
colo de porțile atelierelor, mai în 
față, mai în miezul problemelor, mai 
acolo unde se crede că talentul în
seamnă doar supervoltaj și muzică 
„pop" ori terenul de sport ori mai 
știu și eu ce altceva. Să ne întîlnim 
cu meșterii noștri, cu colegii, cu fa
miliile, în ținută de seară, ca la tea
tru, să dezbatem, să demonstrăm, să 
semănăm setea perfecțiunii și în alte 
inimi. Apoi, după ce ne facem trea
ba poate fi și spectacol. Eu cred așa, 
că pe întreg, ar fi un „spectacol" de 
prima mină. Ne trebuie însă anima
torul, cadrul de desfășurare, ambian
ta necesară și... curajul începutului.

— Veți mai participa la astfel, de 
competiții ?■

— De-acum, eu sînt bătrin. Alții.
— Cîți ânl aveți 7
— împlinesc 30.
— Și cînd ați început 1
— La 21.
Să mai vorbim despre dorința de 

afirmare, de autodepășire, indiferent 
de domeniul de activitate, de specia
litate, de profesiune 7

„EU.„ EU... EU...!“

cunoas- 
i boltit 

mult și prin 
astfel mese- 
să-si dezvă- 
rind secrete

binele lui și, deopotrivă, 
spre mindria si ciștigul 
colectivului din care face 
parte. Meritele il ridică 
in ochii stimei, este pro
movat in diverse munci 
obștești de răspundere. 
Lucru firesc, deoarece 
venise timpul ca investi
ția — dacă se poate spune 
așa, și-i sigur că se poate! 
— necesară pentru forma
rea și desăvirșirea lui in 
meserie 
dească.
locul de 
nădejde 
tineri, care și-au îndrep
tat pașii spre uzină, om 
cu o viziune mai largă a- 
supra problemelor de fie
care zi de conducere mun

la un examen la facul
tate. „Nu poate fi asta, 
s-au ridicat destui împo
triva acestei justificări. 
Orice examen pierdut se 
poate lua pînă la urmă. 
Cu atit mai mult cu cit 
depinde numai de cel care 
îl dă. Aici e vorba despre 
altceva". „Ce?" Nimeni 
n-a putut spune dintr-o 
dată. „Diagnosticul" s-a 
pus in timp și, se pare, 
fără greș. S-a pus mai 
ales atunci cind tinărul 
in cauză, neputind motiva 
delăsarea in munca ob
ștească, a replicat iritat: 
„Nu mai sint bun. schim- 
bați-mă". Azi așa. 
așa, pină intr-o zi 
i s-a făcut pe plac.

de
Mdsura

Uitucul un talger el a pus o greutate

și pasiunea

galerie, nu pen-
Ioan GRIGORESCU

cupe ? 
Și un

miine 
cind 

„Aha,

talent ! L-am 
descurc eu și

și ca om să ro- 
Om de bază la 
muncă, sprijin de 
pentru alții, mai

n-ar fi stricat în
la o astfel

uzina 
n-au 
așa... 
găsit

peste un an sau 
chestiunea era 

dar s-a răz-

Iile TANASACHE

,Am

in-

un 
ve- i 

la

familia 
despre 

tîrziu... 
îndrept

pinde numai și numai de 
consimtămîntul bolnavului".

O Intîlnesc si pe fetita 
soților Arlon. Adriana. E în

se efectuează cu 
bolnavu-

si-a 
parte, 

scuturat 
gîndesc

Laurentiu DUȚA 
Foto : Radu Gligor

utilate. unde 
din căpeteniile

Două cazuri dramatice și o singură concluzie:

ți nu mai alunge și 
asemenea fapte". 
aflu, la acea oră 
schimburi, printre

> '-'i

O mamă singură și îndure
rată, Letiția Sidor, dezvăluie 
reporterului urzelile „proro- 

cului"

acasă ,.pocăit". Mai 
si-a silit) si soția să 
la iehovism. N-a iz- 
iar ea a sfîrsit-o tra

ANCHETĂ SOCIALĂ

Pare Incredibil: un bol
nav, în stare gravă, se 
opune cu îndărătnicie tra
tamentului medical, adică 
salvării propriei sale vieți ! 
Ce să se fi petrecut cu 
acest om 7 Ce traumă să-i 
fi răvășit într-atît existenta 
încît să-l împingă la inex
plicabilul abandon 7

întrebările 
acest caz ieșit 
m-au condus 
județean din 
acolo unde se 
Adrian Arion, 
chirurgie, doctorul Nicolae 
Togan. îmi expune „cazul", 
care evoluează de la grav 
la mai grav. Diagnostic — 
cangrenă venoasă la un 
picior: soluție unică — 
amputarea. Bolnavul refu
ză operația. Si-a cerut ex
ternarea. deși fusese pre
venit că maladia va pro
gresa. Cînd a revenit, can
grena se întinsese. Consim- 
țămîntul la operație l-a 
dat... pe jumătate. „S-o 
mai aminăm. Nu-s pregătit 
sufletește". Caz limită. Fără 
pregătirea psihologică ne
cesară. un fond biologic 
precar poate crea surprize 
pe masa de operație. Pe de 
altă parte, orice zi de întîr- 
ziere a operației...

în fata acestui impas, 
medicii au apelat la ajuto
rul soției pacientului ex- 
plicîndu-i gravitatea situa
ției. Ea s-a prezentat la 
spital însoțită de un bărbat 
cu o mină amputată. Mihail 
Ludwig. Pensionar, 
venit să—1 • pregătim sufle
tește". Prezenta pensiona
rului infirm la căpătîiul 
bolnavului care se temea, 
probabil, nu atit de opera
ția in sine, cit mai ales de 
ceea ce urmează după, 
adică starea de infirmitate, 
nu putea fi — au crezut 
medicii — decît salutară. 
Căci, se presupunea în
demnul omenesc : „Uite, si 
eu am trecut prin asta, dar 
trăiesc, mă bucur de viată. 
Curaj, omule !“ N-a fost 
deloc așa. După această în
trevedere. bolnavul a con
diționat acceptarea opera
ției de o cerere de-a drep
tul bizară, care a provocat 
stupoare printre oamenii în 
halat alb: „Să nu mi se 
facă în nici un caz transfu
zie de sînge !“ Motivația — 
și mai absurdă : citeva cu
vinte biiguite dintr-o căr
țulie obscurantistă : ....să
nu primim alt sînge în tru
purile noastre..." Unii s-au 
revoltat : „Nu cumva vrea 
să ne comande si forma 
bisturiului 7“ Alții au fost 
și mai categorici : „Să-1
externăm". Crezînd că ast
fel il vor convinge. îl vor 
trezi la realitate. Dar refu
zul a fost categoric, iar le
gea prevede că „îngrijirile

generate de 
din comun 
la Spitalul 
Alba Iulia. 

află internat 
Șeful secției

Cu Constantin Cetățeanu, unul din cîștigătorii 
Olimpiadei internaționale a strungarilor, despre 

AFIRMAREA TINERILOR

douăzecl de minute să le studiem. 
Apoi ni s-a dat tema. Trebuia să exe
cutăm în maximum optzeci de mi
nute o piesă sofisticată, cu parame
tri deosebit de dificili, cu destule 
„încuietori" care necesitau un calcul 
în microni. Juriul sever, timpul 
scurt, „rivalii" serioși, toți unul și 
unul, fiecare laureat de olimpiadă 
în țara lui.

— Cum se ajunge la virtuozitate 
în această meserie 7

—- Ca în toate celelalte. Prin talent 
și pasiune.

— Fără antrenori 7
— „Antrenorii" noștri slnt meșterii 

alături de care lucrăm și, nu mai pu
țin, munca de fiecare zi împreună cu 
colegii noștri. Asta este o competiție 
la care participi zilnic, fără a soli
cita să stai prin cantonamente, ori 
să ți se acorde vreun regim deosebit.

— Deci nici o paralelă cu sportul.
— Ba, da : spiritul de echipă. Și 

ambiția desăvîrșirii. Dar nu pentru 
aplauze, nu pentru 
tru vedetism.

— Ce avantaje aveți ?
— Mîndria lucrului bine făcut. Și..—, ----- , . eXprj_

indus- 
califi-

cîștigul moral, adică un cîștig 
mat în capital uman pentru o 
trie care cere cadre de înaltă 
care pretutindeni.

— La Wroclaw ați primit
— Eu am primit o diplomă, 

cadou de la gazde, un robot menajer. 
Aș fi preferat însă să mi se dea 
drept premiu piesa aceea pe care o 
executasem. A fost cea mai dificilă 
din cite am făcut pînă acum.

— Și acasă 7 Cum ați fost primiți ?
— Normal. Felicitări, bucurie și... 

la treabă.
— Nu v-ați prezentat pe scena ca4 

sei de cultură 7
— Păi ce, noi sîntem chitariști 7
— Mă refer așa, la o lntîlnire cu 

colegii, la o seară de poveste, la ceea 
ce face să se stîrnească 
altora.

— Nu. Deși, 
sinea mea mă gîndeam _ _ 

întîlnire, ziceam să fi făcut un fel 
mini-sesiune profesională, nu să

Eroarea
Locuiam pe aceeași stradă și-l ve

deam adesea călcind cu pași duri 
spre autoturismul gata pregătit, 
fără să vddă și fără să audă nimic, 
de parcă întreg pămintul ar fi fost 
un deșert.

Se spunea că iși izgonise copiii și 
soția și din această pricină il soco
tisem lipsit de orice sensibilitate.

De unde-aș fi putut să știu că 
omul pe care-l credeam atît de 
rău la suflet creștea cu toată dra
gostea pe lingă casă o mulțime 
porumbei ? \

Abia la gară șl-a amintit că mai 
uitase ceva care, la prima vedere, 
i s-a părut destul de important— 
Ar fi trebuit să se întoarcă și să 
plece eventual cu un alt tren, poate 
a doua zi, poate in alta, poate peste 
o săptămină. poate 
poate niciodată, 
foarte complicată, 
gindit :

„Dă-l încolo de 
uitat și gata. Mă 
fără el !“.

Și s-a dus.

Și-a pus in gind să scrie un ro
man, fie ce-o fi, și s-a hotărît să-și 
ia concediu și să plece la munte, 
altfel e cind ești sub cetină, și și-a 
încărcat valiza cu tot felul de lu
cruri: haine și pastă de dinți si 
hirtie, multă hirtie, și cerneala, 
citeva sticle închise și învelite in 
pungi de plastic ca nu cumva să i 
se păteze cămășile.

Din scară s-a întors fiindcă uitase 
ascuțitoarea (avea obiceiul să 
scrie in unele zile cu creionul) și 
s-a întors încă o dată pentru că 

• uitase chiar creionul și a respirat 
ușurat : „in sfirșit !“.

Pe
de un kilogram și talgerul s-a lăsat 
spre podea; in schimb, celălalt s-a 
ridicat spre tavan.

Atunci el a pus in acesta o 
greutate de două kilograme și tal
gerul a coborit mult mai jos decit 
celălalt.

Uluit a adăugat atunci in celă
lalt o greutate de cinci kilograme și 
talgerul de dincoace s-a ridicat atit 
de brusc incit intimplarea l-a iritat 
de-a binelea.

Și a aruncat balanța la fier vechi 
pentru lipsa ei de echilibru.

Vaslle BARAM

medicale 
consimtămîntul 
lui".

Mă aflu la căpătîiul su
ferindului — slăbit, pă- 
mintiu.

— De ce refuzi tratamen
tul 7 Nu vrei să te faci 
bine ?

înșiră cuvinte fără sens, 
printre care disting cu 
greu : „împărăția de o mie 
de ani... Porunca lui Ieho
va..."

— Omule, vino-ti în flrel 
Ce-s neroziile astea ? Cine 
ti le-a băgat în cap — vi
zitatorul acela. Ludwig 7

îl chinuie un coșmar. 
Face o mișcare din cap 
care poate însemna si „da" 
și „nu". Medicul Nicolae 
Togan îmi dezleagă miste
rul : „Bolnavul face parte 
din secta de fanatici denu
mită •«Martorii lui Iehova*  
care, printre alte precep
te obscurantiste, interzice 
transfuzia de sînge. Iar 
-omul cu brațul amputat- 
este un fel de «proroc*  al 
lor. Adevărat profet al 
mortii !“ Din priviri îl în
treb pe doctor care sint 
șansele bolnavului. îmi răs
punde șoptit, cu o vădită 
tulburare : „V-am mai 
spus-o. Depinde de consim
tămîntul pentru transfu
zie... cît nu e prea tîrziu".

Pentru o clipă am Impre
sia că asist la o scenă te
nebroasă din evul mediu, 
petrecută, paradoxal. în ca
drul unui spital modern, 
într-o epocă de triumf al 
științei, 
noastră, 
peteste 
cînd e 
omului, 
din 
vizitator. încearcă să îm
piedice salvarea unui se
men. Pe ce temei 7 Cu ce 
scop 7

Ca să dezleg absurdul 
acestei situații, o caut pe 
soția bolnavului. Cînd îi 
spun că vreau să stăm 
de vorbă în legătură cu 
bărbatul ei, Rafila Arion 
— care lucrează în cadrul 
cooperației de consum — 
încremenește cu mina la 
gură, așteptînd parcă trista 
veste. Cînd aude că este 
viu, își revine. Bineînțeles, 
il vrea din nou acasă pe 
omul ei. doar au si copii. 
Ar face totul să-l vadă din 
nou sănătos. „Totul 7 A- 
tunci de ce nu-i lasă el pe 
doctori să-și facă meseria?", 
o întreb. Dar la auzul cu- 
vîntului „transfuzie" îsi 
pleacă privirile.

— Spuneți-mi drept: cine 
l-a îndemnat oe soțul dum
neavoastră să refuze trata
mentul prescris 7

în loc de răspuns, ace-

leașl bîiguleli absurde, 
vățate parcă pe de rost : 
„împărăția de o mie de 
ani... Porunca lui Iehova". 
„Astea cine vi le-a băgat 
în cap ?“, o întreb și pro
nunț numele „profetului" 
care a însotit-o la căpătiiul 
bolnavului. Se crispează în
fricoșată. Si totuși, prin 
ceata așternută în suflet de 
teroarea obscurantismului, 
răsare timid o rază de 
omenie. Mă întreabă cu 
vădită speranță : „Credeți 
că ar putea scăpa 7“ Repet 
cuvintele medicului : „De-

clasa a cincea, tnvată bine, 
dar cîntecele copilărești, 
pionierești „nu-s plăcute 
domnului". Ea le cîntă to
tuși, dar numai „în gînd". 
căci s-ar supăra „nenea 
Ludwig". Televizor în casă 
n-au, nici radio, că „nu-i 
voie". Ce i se dă voie să 
citească 7 Niște cărțulii — 
despre „Armaghidon", des
pre „apropiatul sfirșit". în
cerc să aduc o undă de 
bucurie în țristetea gravă a 
acestui copil. De cind n-o 
mai fi zîmbit Adriana, a 
cărei viată de-acasă a fost

lui e lungă șl încilcită. în 
tinerețe a făcut parte din 
trupele SS. „Așa erau tim
purile" — zice el filozofic. 
Atunci. în Germania hitle- 
ristă, în acele detașamente 
ale mortii si-a pierdut bra
țul. După război, s-a re
întors 
mult.
adere 
butlt, 
gic : s-a aruncat în fîntînâ. 
Copiii l-au părăsit, nu mai 
vor să audă de el. Acum iși 
„mîngîie bătrînetele" pro
povăduind „adevărul care

gîiere sus". Cu ce-si ocupă 
timpul „prorocul" ? Păi, 
stă de vorbă cu copiii Și le 
arată „drumul mintuirii", 
călătorește prin tară, căci 
„fiecare cu interesele lui". 
Aici, la Alba Iulia. se în- 
tilnește seara cu prietenii 
— „deh, discutăm, ne sfă
tuim, așa cum îi sade omu
lui bine. Numai că se mai 
găsesc unii neînțelegători, 
huligani cum le ziceți dum
neavoastră. care se apucă 
să dea cu piatra-n geam. 
Ca smintita aia de bătrină 
Sidor".

tntr-o lume ca a 
care nu-și precu- 
mijloacele atunci 

vorba de sănătatea 
cineva, un strigoi 

alte epoci, misteriosul 
să 

unui

înfășurată in păienjenișul 
obscurantismului 7 Ce lipsă 
de omenie să răpești unui 
copil fireștile bucurii ale 
vîrstei, să-i inoculezi cu 
cinism otrava acelui „sfîr- 
șit“. cînd însăși copilăria 
înseamnă un minunat 
ceput 1

La plecare. Intîlnesc 
vecin al familiei Arion 
nind de la lucru. E munci
torul Valeriu Munteanu de 
la Fabrica de pîine. Cu
noaște cum stau lucrurile 
și-mi vorbește cu indignare 
despre „-prorocii- ăștia 
care tulbură mințile mai 
slabe, iar pe unde se aciu
ează numai durere lasă".

Și-mi povestește pe scurt 
despre o altă fărădelege 
comisă de Ludwig si ciracii 
săi : drama din 
Letiției Sidor. Dar 
acest caz, ceva mai

Deocamdată mă 
în căutarea misteriosului 
personaj, autorul din um
bră al acestor drame — 
„prorocul". Pe Mihail Lud
wig îl găsesc în fata apar
tamentului său personal, de 
pe strada 1 Decembrie. Un 
bărbat cît ușa. bine hrănit. 
Acum, pensionar... Cu ce 
s-a ocupat 7 Povestea vieții

duce la viata eternă". îl 
întreb dacă atunci, cind i 
s-a amputat brațul, i s-a 
făcut sau nu transfuzie de 
sînge 7 Da. „dar erau alte 
timpuri, nu cunoșteam «a- 
devărul»". Că Adrian Arion, 
căruia i-a sucit mințile, ar 
putea muri din cauza refu
zului tratamentului medical 
— nu-1 tulbură. Zimbeste 
cinic : „își va găsi el mîn-

Și toate acestea — sub 
masca unui cetățean ono
rabil ! Fără voie, privirile 
îmi alunecă spre frumoase
le covoare, scoase între 
timp la aerisit, din frumo
sul apartament al „prorocu- 
lui". Venitul lunar 7 550 de 
lei. Atunci de unde aparta
mentul. covoarele, călătoriile 
prin tară, opulenta care 
se citește pe chip 7 Pînă

Pe acest om suferind, Adrian Arion, iehoviști îl
obligă sa refuze tratamentul medical, promițîndu-i (în 

schimb l).„ „împărăția de o mie de ani"

„împărăția de o mie de 
ani", individ practic, „pro
rocul" știe să-și aranjeze 
excelent treburile si pe pă- 
mînt. Rentabil, iehovismul 
ăsta !

Urmărit de zîmbetul său 
cinic, mă îndrept spre adre
sa uneia din victimele sale: 
Letiția Sidor. o femeie săr
mană și zdrobită sufletește. 
Iată cum s-a petrecut dra
ma. într-o vreme, vecinul 
lor. Ion Pavel, cirac de-al 
lui Ludwig, li s-a băgat în 
suflet — mai ales băiatului 
ei. Gheorghe, singurul ei 
reazim, pe atunci elev in 
clasa a Xll-a a liceului in
dustrial. Și astfel, tinărul 
începe să se îndepărteze 
tot mal mult de casa părin
tească, să întîrzie nopțile, 
atras de vorbele mieroase 
și de ciudatele cărțulii ale 
vecinului. Brusc. tocmai 
cînd trebuia să-si ia diplo
ma, părăsește liceul. Moti
vul 7 Absurdul absurdului : 
„Ce-mi trebuie diplomă că 
și așa vine Armaghidonul, 
sfîrșitul" (?!). Intră la în
treprinderea mecanică, dar 
pentru scurt timp, căci vine 
timpul incorporării în ar
mată. Acum urmează și 
„lovitura de grație": refuză 
să răspundă chemării sub 
drapel. Conform legii, este 
condamnat la trei ani. 
Chiar în momentul cînd. a- 
semeni tuturor celor de-o 
virstă cu el, urma Să trea
că pragul împlinirilor în 
viață. O mamă rămasă sin
gură. tocmai cind bătrîne- 
țea ei trebuia să fie lumi
nată de bucuria de a-și ve
dea fiul om în rîndul oa
menilor.

în deznădejdea ei. a cre
zut că va putea risipi vies
parul aruncînd cu piatra-n 
geamul dincolo de care se 
adunau „frații". Zadarnic. 
„Atunci m-am gîndit să le 
scriu muncitorilor". Și le-a 
scris celor de la întreprin
derea de 
lucra una 
iehoviste, Ion Pavel. Le-a 
mărturisit durerea ei, „ca 
mamă ce am rămas singură, 
bolnavă și neajutorată". 
Le-a arătat ce s-a petrecut 
cu fiul ei căzut în capcana 
obscurantismului. Si le ce
rea ceva. Nu vreun ajutor 
material, ci un lucru mult 
mai important pentru su
fletul ei zdrobit: ....Vin cu
rugămintea de a lua măsuri 
șl a fi demascați asemenea 
oameni ca Pavel, ca să fie 
cunoscuți și să se ferească 
de ei cei cu care lucrează, 
pentru 
alții la

...Mă 
dintre 
muncitorii de la turnătoria

întreprinderii de utilaje, 
care ascultă „cazul" expus 
de președintele Consiliului 
oamenilor muncii. tova
rășul Petru Năsui. Stupoa
rea de a avea în mijlocul 
lor un asemenea șarlatan, 
amăgitor de suflete, se îm
pletește cu omeneasca in
dignare.

— Cum de-a îndrăznit să 
schilodească un destin? 
I-am luat aiurelile în derî- 
dere, ne-am zis că în 
noastră nu prind. Și 
prins, e firesc să fie 
Dar șarlatanul 
portița-n altă 
puteam să-l fi 
vreme 7 Mă 
groază că tînărul care 
căzut victimă putea să 
băiatul meu. (Ion Rusu, 
formator).

— Că oameni cu moralul 
solid nu pot da ascultare 
născocirilor obscurantiste e 
limpede. Dar iată, există si 
caractere mai fragile, altele 
în formare, de care se 
apropie lipitoarea mistică. 
E drept, sînt putini, dar o 
asemenea durere de mamă 
ne face să deschidem ochii. 
Tocmai de asemenea ca
ractere trebuie să ne ocu
păm mai atent. Că dacă 
nu. se ocupă «ăștia*  I (Ște
fan Bințințean. maistru).

într-un glas. oamenii 
l-au țintuit la stiloul infa
miei morale pe cel vinovat. 
Ei au mers însă si mai de
parte. dezvăluind cauzele 
care au lăsat mină liberă 
răspînditorului de otravă 
în sufletele oamenilor. Iar 
hotărîrea lor unapimă a 
fost de întărire a activității 
educative, luminate de ade
vărurile materialismului ști
ințific. de prevenire a unor 
asemenea naufragii ome
nești. Căci existenta unor 
astfel de cazuri, pe cît de 
izolate pe atît de anacro
nice într-o societate ca a 
noastră, străbătută de ideile 
umanismului revoluționar, 
impune din partea numero
șilor factori educativi — 
familia, opinia publică a 
cartierului, organizațiile de 
tineret, de partid, colecti
vele muncitorești — să ac
ționeze prompt si eficace 
împotriva tenebrelor obscu
rantiste. Oricît de restrînsă 
ar părea aria de înrîurire a 
unor „martori" si „proroci" 
ca Pavel sau Ludwig, ac
țiunea lor nocivă, si a al
tora de aceeași teapă, se 
cere dezvăluită si combătu
tă fără șovăire. Bătălia pen
tru frumusețea si puritatea 
sufletului omenesc nu în
găduie nici pauze, 
concesii 1
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Prin 
valorificare 
superioară

„IN HALELE INDUSTRIALE SE POT ECONOMISI 
SUTE OE HECTARE DE PĂDURE"

• Valoarea unui metru cub de masă lemnoasă sporește în actualul cincinal de la 2 300 
lei la 3 000 lei • In timp ce producția de mobilier crește anual în medie cu 10—12 la sută, 
consumul de cherestea sporește cu numai 3—4 la sută • Peste 70 la sută din producția 

acestui an este înnoită față de cincinalul trecut
O analiză a activității desfășurate 

In ultimii ani la Combinatul de pre
lucrare a lemnului din Brașov evi
dențiază un fapt care se impune 
atenției : preocuparea statornică a 
colectivului pentru obținerea din fie
care metru cub de masă lemnoasă a 
unui volum cit mai mare de pro
duse finite.

— Rațiunea preocupării noastre 
consecvente pentru valorificarea su
perioară a lemnului — ne spunea 
dr. ing. Aurel Popa, directorul com
binatului — izvorăște din înțelegerea 
cu răspundere a sarcinii subliniate de 
conducerea partidului de a valorifica 
superior resursele materiale ale țării. 
După cum se știe, necesitățile de 
lemn ale economiei naționale spo
resc necontenit, în timp ce condițiile 
de creștere a pădurilor rămîn limita
te. Un arbore crește în 80—100 de 
ani, iar noi îl consumăm în procesul 
productiv în cîteva ceasuri,

— Care sînt principalele direcții 
de acțiune practică 1

— In primul rînd, prin încorpo
rarea în produsul finit a unei canti
tăți cit mai mici de cherestea și în
locuirea ei cu semifabricate din 
PAL și PFL, care, după cum se știe, 
șe obțin din materiale secundare, 
rezultate din exploatarea și prelu
crarea lemnului. In al doilea rînd, 
prin proiectarea și executarea unor 
produse finite cu consumuri cit mai 
reduse, fără a influența cu nimic 
calitatea și aspectul lor.

Oricît ar părea de simple cele două 
direcții de acțiune, ele au la bază 
motivații economice profunde, au so
licitat eforturi stăruitoare din partea 
specialiștilor și muncitorilor de aici. 
Iată, de pildă, explicația înlocuirii 
cherestelei cu PAL și PFL rezidă, in 
principal, in proporția redusă de 
cherestea care rezultă dintr-un ar
bore. Din prelucrarea primară a 
unui metru cub de buștean, cheres
teaua obținută reprezintă abia 68 la 
sută la rășinoase, 57 la sută la fag și 
52 la sută la stejar. In același timp, 
randamentul de transformare a che
restelei în produse finite este și mai 
redus : 65 la sută la rășinoase, 4a 
la sută la fag și 30 la sută la stejar.

Plecînd tocmai de la aceste con
siderente, proiectanții și specialiștii 
combinatului au acționat și acțio
nează cu fermitate în ambele di
recții. In primul caz se urmărește 
înlocuirea în fabricația mobilei, în 
cît mai mare măsură, a cherestelei 
cu semifabricate din PAL și PFL, ca 
și cu alte materiale — mase plastice, 
diverse țesături, materiale lemnoase 
de esențe mal ușoare și mai repede^ 
crescătoare — cheresteaua fiind uti-; 
lizată exclusiv ca element de rezis
tență. Bineințeles, la această soluție 
s-a trecut treptat și numai pe baza 
unor studii și încercări temeinice, 
care au durat cîțiva ani. Calea prin
cipală pe care s-a mers — ceea ce 
a constituit o noutate in industria de 
mobilă din țara noastră — a fost și 
este realizarea unui mobilier multi
funcțional ușor, suplu, cu o linie ele
gantă, finisat cu lacuri carbamidice 
opace, care să răspundă unei largi 
game de utilizări. In principal, acest

DIN RESURSE MATERIALE-

CÎT MAI MARI AVUȚII SOCIALE!
Bătălia însămințărilor

să continue în ritm susținut!

mobilier este executat din panouri 
de PAL și PFL, eliminîndu-se in 
bună măsură furnirul, material defi
citar și scump.

Cît despre calitate, vorbește de la 
sine faptul că acest tip de mobilier 
a fost încă de la început ^licitat la 
export chiar în țări cu o veche tra
diție în fabricarea mobilei. Tocmai 
datorită cerințelor crescînde, atît pe 
piața internă, cît și la export, în com
binat a fost dată în exploatare o 
nouă capacitate, ceea ce a făcut ca 
producția acestui tip de mobilier să 
crească, într-o perioadă scurtă, de 
4 ori.

— Desigur, a ținut să completeze 
ing. Florin Popescu, șeful serviciu
lui producție, noi nu am rămas nici 
în cazul acestui produs în faza ini
țială, ci i-am adus în mod continuu 
îmbunătățiri, care s-au concretizat,

însemnări 
de la Combinatul 

de prelucrare 
a lemnului din Brașov

in ultimă instanță, in creșterea in
dicelui de utilizare a masei lemnoa
se. Iar cînd posibilitățile de a reduce 
consumul de cherestea s-au di
minuat, am acționat asupra utilizării 
cît mai raționale a panourilor din 
PAL și PFL. Și în acest caz, prin 
reducerea secțiunilor acestor panouri 
am avut grijă să nu fie influențate, 
într-un fel sau altul, rezistența și 
estetica produselor. Așa se face că 
prin reducerea grosimii ușilor și pe
reților laterali cu 2—3 mm a sporit 
și suplețea mobilierului. Evident, 
acest lucru nu s-a făcut la întimpla- 
re, ci pe baza unor studii complexe 
de analiză a valorii.

Aceeași preocupare s-a manifestat 
și în cazul altor tipuri de mobilier. 
La cel tapisat, spre exemplu, s-au 
găsit și aplicat soluții care au dus 
la înlocuirea unor repere masive, 
din specii greu crescătoare, cu repe
re mai ușoare, din specii repede 
crescătoare, dar care răspund rezis
tențelor cerute. De fapt, această 
orientare a stat și stă la baza între
gii activități de cercetare și proiec
tare a produselor combinatului, ea 
regăsindu-se în creșterea de la an la 
an, de la lună la lună a numărului 
de sortimente de mobilier ușor, și su
plu lansat în fabricație. Gama lor a 
ajuns în acest an la 50 de tipuri, 
față de numai 13—15, cîte existau în 
1975, ceea ce înseamnă că peste 70 
la sută din producția de mobilier 
este înnoită față de cincinalul 
trecut.

Dar gospodărirea judicioasă a ma
sei lemnoase în cadrul combinatu
lui, prin soluțiile amintite, eviden
țiază și un alt fapt deosebit de sem
nificativ. Și anume : în timp ce în 
actualul cincinal producția de mobi
lier a crescut în medie cu 10—12 la 

sută anual, consumul de cherestea a 
crescut doar cu 3—4 la sută. Sint 
rezultate care ilustrează concludent 
răspunderea colectivului de aici pen
tru pădurile țării, eforturile șale pen
tru o calitate nouă a muncii, pentru 
sporirea eficienței economice.

O influență importantă asupra va
lorificării superioare â masei lemnoa
se intrate în combinat au avut mă
surile inițiate la secția de platforme 
auto, unde nu numai că consumul 
de cherestea era foarte ridicat, dar 
se utiliza și cherestea de foarte bună 
calitate, sosită din întreaga țară. 
Prima etapă a constituit-o utilizarea 
unor semifabricate din cherestea cu 
dimensiuni apropiate de produsul 
finit, ceea ce s-a reflectat în îmbu
nătățirea indicelui de utilizare a ma
sei lemnoase de la 49 la sută la 62 
la sută. In a doua etapă — prin per
fecționarea tehnologiilor de producție 
la unitatea de prelucrare a chereste
lei din cadrul combinatului, care a 
determinat asigurarea semifabricate
lor la dimensiuni și mai apropiate 
de cotele produsului finit — indicii 
de utilizare a masei lemnoase au 
urcat pînă la 75 la sută.

Economisirea masei lemnoase este 
favorizată și de faptul că în cadrul 
combinatului există o fabrică de 
cherestea. Aceasta dă posibilitatea 
ca buștenii să fie secționați și debi
tați in funcție de dimensiunile semi
fabricatelor ce se folosesc în com
binat atît la mobilă, cit și la plat
forme auto și alte produse. S-au eli
minat astfel neajunsurile din tre
cut, cînd buștenii erau secționați la 
dimensiuni fixe, prevăzute prin 
STAS, ceea ce constituia o sursă im
portantă de creștere a volumului de 
materiale secundare. Evident, oricît 
de bine sint realizate semifabrica
tele, totuși mai rezultă unele resturi 
mărunte. Dar proiectanții și specia
liștii combinatului au găsit soluții ca 
și aceste resturi să fie valorificate 
atît în producția de bază, cît și în 
cea de bunuri de larg consum, reali- 
zîndu-se pe această cale o altă eco
nomie de 2 000 mc material lemnos.

însumate, asemenea măsuri au 
avut drept rezultat economisirea în 
actualul cincinal a peste 34 700 mc 
masă lemnoasă, cantitate echivalentă 
cu volumul de masă lemnoasă pe 
care o asigură o pădure de peste 100 
ha la vîrsta exploatării (de 100 
de ani). Totodată, ele au dus la 
creșterea valorii unui metru cub de 
masă lemnoasă supusă prelucrării in 
combinat de la 2 300 lei in 1975 la 
3 000 lei în acest an. Și va ajunge la 
aproape 4 000 lei în 1985. Este un 
obiectiv îndrăzneț, mobilizator, bazat 
pe dezvoltarea experienței acumula
te pînă acum, ilustrînd hotărîrea 
harnicului colectiv al combinatului 
de a înfăptui una din sarcinile im
portante trasate de Congresul al 
XII-lea al partidului — și anume, de 
a spori mai accentuat eficiența eco
nomică prin ridicarea gradului de 
valorificare a lemnului, resursă ma
terială prețioasă a țării.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

Inumani

Tractoarele si semănătorile«

- in brazdă ziua și noaptea
(Urmare din pag. I) 
de 79 300 boabe la hectar. într-un te
ren bine nivelat și măruntit. Pentru 
a se încheia semănatul pină dumi
nică. semănătorile lucrează întreaga 
zi-lumină. Față de viteza stabilită de 
240 hectare, s-a ajuns la 280—300 
hectare.

In unitățile din consiliile agroin
dustriale amintite, mecanizatorii lu
crează, practic, 24 de ore din 24 la 
pregătirea terenului, la semănat și 
erbicidat. Pe terenul însămînțat ob
servăm rîndurile drepte, parcă trase 
cu sfoara, dup| urmele lăsate de tu
burile semănătorilor, semn că se do
vedește exigență și răspundere față 
de calitatea lucrărilor. La coopera
tiva agricolă Mihail Kogălniceanu 
nu întîlnim însă nici un specialist 
sau cadru de conducere în mijlocul 
celor trei mecanizatori — Nicolae 
Dragomir, Septar Ibrai și Dumitru 
llama — care însămînțau porumbul. 
Aflăm că șeful fermei și economistul 
au plecat împreună să jaloneze o 
tarla. Nu punem la îndoială pricepe
rea mecanizatorilor, dar e cazul să 
subliniem că prezența specialiștilor 
în fiecare formație de lucru este o 
obligație de la care nimeni nu are 
dreptul să se abată. Dealtfel, cîțiva
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Plantarea mecanizată a cartofilor la C.A.P. Ciucsingeorgiu, județul Harghita
Foto : S. Szakăcs

specialiști au fost sancționați pentru 
încălcarea unor norme de calitate la 
semănat. Intre aceștia se numără și. 
inginerul-șef al cooperativei agricole 
Fîntînele, Nicolae Pîndichi, care a 
permis intrarea semănătorilor pe un 
teren pregătit necorespunzător, plin 
de resturi vegetale.

E drept, nu sînt multe asemenea 
cazuri, dar ele aduc în discuție mo
dul în care înțeleg să-și facă datoria 
unii dintre cei care poartă răspun
derea directă pentru bunul mers al 
lucrărilor. Și acolo unde stringerea 
resturilor vegetale a întîrziat, bună
oară în unele unități din consiliile 
agroindustriale Cogealac și Toprai- 
sar, viteza de lucru e redusă, se fac 
lucrări repetate de pregătire a tere
nului, se pierde timp prețios. Tocmai 
din această cauză la I.A.S. Cogealac 
— unde a fost concentrată o forță 
mecanică puternică. însumînd 125 de 
tractoare, cele mai multe aduse din 
alte unități — viteza zilnică la semă
nat nu depășește 300 de hectare.

Ne îndreptăm apoi spre terenurile 
I.A.S. Tîrgușor. Pentru mărirea vite
zei de lucru, 10 mecanizatori lucrează 
în schimbul de noapte, iar 22 în 
schimburi prelungite, ^ceasta permite 
să se însămînțeze zilnic cîte 300 de 
hectare, ceea ce va face posibil ca în 
următoarele două zile semănatul să 
fie încheiat. Dealtfel, o formație com
pletă de 11 tractoare cu discuri și 
semănători pleca de la Tîrgușor la 
Cogealac. în cadrul acțiunilor de în
trajutorare amintite.

în județul Constanta se muncește 
Intens, cu dăruire și responsabilitate, 
probate de rezultatele bune de pînă 
acum. Este însă necesar ca acțiunile 
ample de întrajutorare cu tractoare 
și utilaje să fie însoțite de măsuri 
energice pentru organizarea exem
plară a muncii, astfel îneît să se uti
lizeze întreaga lor capacitate de 
lucru. Importantă este, totodată, re
partizarea unui număr suplimentar 
de mecanizatori pentru întărirea 
schimbului doi în unitățile rămase în 
urmă la semănat.
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DOLJ

Soluții tehnice ingenioase 
pentru accelerarea lucrărilor

Deși ploile din primele zile ale 
acestei săptămîni au îngreunat des
fășurarea însămînțărilor, prin buna 
organizare a lucrărilor și abnegația 
în muncă a lucrătorilor de pe ogoa
rele Doljului suprafețele însămînțate 
au crescut pînă aseară la 208 500 hec
tare— 62 la sută din prevederi. Uni
tățile din cinci consilii agroindus
triale — Poiana Mare, Ghidici, Ca
lafat, Segarcea, Bîrca — au încheiat 
însămînțarea porumbului. Pe baza 
măsurilor luate de comandamentul 
județean pentru agricultură, forțele 
mecanice din unitățile care au ter
minat lucrările au fost dirijate în 
consiliile învecinate, pentru impul
sionarea semănatului și recuperarea 
restanțelor. Tot în acest scop se apli
că cîteva soluții tehnice interesante, 
elaborate de specialiști și mecaniza
tori, menite să ducă la creșterea sub
stanțială a randamentelor mașinilor 
agricole.

Ne referim mai întîi la adaptarea 
semănătorii SPC-6 în scopul însămîn- 
țării porumbului pe 16 rînduri. Cu 
agregatul astfel modificat, pe tere
nurile unităților din consiliul agro
industrial Băilești se însămînțează 
zilnic 32 ha. Concomitent, producti
vitatea pe mecanizator, față de cam
pania din anul precedent, creste cu 
90 la sută. Datorită unei îndrumări 
atente din partea specialiștilor, lucră
rile efectuate sînt de foarte bună ca- ’ 
litate. De remarcat că toate comen
zile dispozitivului sînt hidraulice, iar 
raza de întoarcere a agregatului nu 
depășește pe cea a tractorului cu o 
mașină SPC-6. Dată fiind ușurința 
cu fere pot fi modificate și adaptate 
mașinile, pînă în prezent au fost rea
lizate 20 asemenea cuplaje în stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii 
Moțăței. Perișor, Segarcea. Calafat.

Un alt agregat de mare productivi
tate. .realizat tot în consiliul agroin
dustrial Băilești, este cel pentru er- 
bicidarea culturilor păioase și prăsi
toare. Pe un șasiu a fost adaptată o

1 milion tone de lignit
(Urmare din pag. I) 
fiecărui excavator o funcționare In 
plin de minimum 6 ore pe schimb" 
— condiție esențială pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan.

Efectul măsurilor de întărire a or
dinii și disciplinei în producție, de 
stimulare a responsabilității munci
torești se materializează în creșterea 
indicelui de folosire a complexelor de 
carieră, care în martie și în prima 
decadă a lunii aprilie s-a apropiat de 
80 la sută, așa cum și-au propus mi
nerii de la Gîrla pentru întregul an. 
Mentinînd acest ritm, harnicii mineri 
de aici vor realiza în 1980 o produc
ție de peste 3 milioane tone lignit, 
fiind prima exploatare minieră din 
țară care va atinge acest nivel anual 
de producție. Brigăzile conduse de 
Grigore Cotan, Vasile Vlădoianu. Va- 
sile Țein și Titu Trancău — comu
niști cu mare experiență — sînt anga
jate într-o entuziastă întrecere mi

instalație de erbicidare totală cu o 
lățime de 20 m și o capacitate de 
1 800 litri, care poate fi mărită pînă 
la 2 400 litri. Acest agregat, care este 
ușor de manevrat, erbicidează zilnic 
60 hectare, de două ori mai mult de- 
cît o instalație MET-1200, ceea ce - 
duce și la apreciabile economii de 
combustibil. Realizarea unui cît mai 
mare număr de asemenea agregate 
în unitățile de mecanizare va duce la 
impulsionarea ritmului de lucru pe 
ogoarele doljene. permițînd chiar de
pășirea vitezelor planificate si. Prin 
aceasta, recuperarea urgentă a restan
țelor determinate de condițiile at
mosferice din această primăvară.

Bineînțeles, concomitent cu aceste 
măsuri de ordin tehnic. în unitățile 
agricole din județul Dolj se acțio
nează pentru folosirea mai bună a 
timpului de lucru, accentul punîn- 
du-se pe buna organizare a muncii.

Ieri, în unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Bîrca se însă
mînțau ultimele hectare cu porumb. 
In comuna Bîrca, la ora 6, mecani
zatorii însămînțau porumbul cu două 
mașini SPC-8, iar în sola vecină — 
soia cu două semănători SUP-48, 
adaptate pe 12 rînduri. Remarcăm 
excelenta pregătire a terenului. Ceea 
ce atrage atenția în mod deosebit 
este prezența unanimă a specialiști
lor, ca și a membrilor comitetului 
comunal de partid pe solele ce le 
sint repartizate. Ei lucrează cot la 
cot cu mecanizatorii. La ora 12, pe 
terenurile cooperativei agricole Goi- 
cea Mare, aceeași concentrare de 
forțe.

La Măceșu de Sus, după prînz, În
tîlnim pe o solă pe inginerul-șef al 
cooperativei agricole din localitate. 
Stoica Ion, și pe primarul comunei, 
Nicolae lo'nașcu, care dirijau lucră
rile. Mecanizatorii Dumitru Andrei. 
Ștefan Croitoru, Alexandru Ștefan 
reușiseră, în noaptea precedentă, să 
efectueze o pregătire exemplară a 
terenului. Cu agregatul de care amin
team la început se însămînțaseră, 
pînă la acea oră, 20 ha cu porumb.

Sînt numai cîteva soluții si măsuri 
de ordin tehnic, sînt numai cîteva 
fapte de muncă care oferă certitu
dinea că în județul Dolj însămînță- 
rile de primăvară se vor încheia în
tr-un timp scurt.

Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scînteii"

nerească pentru a obține rezultate 
cit mai bune la producția de cărbune.

— Am extras pînă ieri. 25 aprilie 
— ne spune maistrul Nicolae Gher- 
guș, șeful carierei Gîrla — o produc
ție suplimentară de peste 70 000 tone 
lignit și vom face totul ca pînă la 
1 Mai să realizăm în plus încă 50 000 
tone.

Frumos angajament, frumoase rea
lizări! Ieri am aflat că prin produc
ția suplimentară realizată peste pre
vederile planului „la zi" ortacii de la 
Gîrla și-au onorat angajamentul a- 
sumat în cinstea zilei de 1 Mai: de 
a ridica la peste un milion tone 
cantitatea de cărbune livrată econo
miei naționale în acest an. nivel ce 
constituie un adevărat record în 
producție. Este o realizare de pres
tigiu, un răspuns concret, muncito
resc la chemarea partidului de a da 
patriei tot mai mult cărbune, pentru 
a-și spori contribuția la dezvoltarea 
bazei energetice a țării.

EPILOG^ „Am fost o săptămînă constructor de case"
Am relatat, de-a lungul a șase reportaje, secvențe de muncă, fapte, 

situații și intimplări petrecute pe șantierul unde am fost t'imp de o 
săptănună zidar. Și cum era firesc, n-am trecut cu vederea neregulile, 
nu m-am făcut că nu observ deficiențele, nu i-am ocolit pe cei care 
poartă răspunderea pentru neajunsurile constatate.

Jurnalul de șantier se apropie de sfirșit. Voi întoarce astăzi ulti
mele file, din eăre sper să se vadă o dată in plus de ce reportcrul-zidar 
n-a putut să rămină insensibil la o seamă de nereguli și, mai ales, de ce 
a încercat să le localizeze exact : pentru a le da in acest fel tot spri
jinul constructorilor de case brăileni.

Despre o audiență, lustrul pantofilor 
unui șef de șantier și mihnirea 

meu, Ilie
— E cumva pe șantier?
Secretara s-a uitat 

cum surprinsă.
— Nu ! _ ' 

două.
Aveam 

jumătate. 
Am 
cît de cît aspectul exterior. Mi-am 
șters canadiana și pantalonii de mor
tar și mi-am spălat încălțările — în 
virtutea obișnuinței era să le zic 
pantofi, uitînd că nici măcar nu 
mai aduceau a ce fuseseră cu doar 
cîteva zile înainte. Murdar de 
sus și pînă jos de mortar, plin de 
noroi, riscam să par o „arătare" de-a 
dreptul ostentativă pentru biroul 
unui șef de șantier, a cărui secretară 
e surprinsă cînd o întrebi dacă nu 
cumya „șeful" este pe șantier.

Am revenit pe la unu și jumătate. 
Secretara m-a recunoscut si mi-a 
făcut semn, cu capul, să intru. Semn 
că sosise și cel pe care-1 căutam. 
Am intrat. La o masă lungă, plină 
de dosare, trei bărbați. De cînd 
deschisesem ușa. unul_ dintre ei mă 
țintuise 
vorba:

— Ce
— Aș 

tierului.
— Eu sînt. Dar spuneți repede, că 

nu am prea mult timp.
— Sînt angajat la dv. de o săptă

mînă. Lucrez la Obor, în echipa lui 
Ivana.

— Da, și ?
— Am venit să vă spun că e foarte 

multă dezordine si indisciplină pe 
șantier. N-avem cu ce să muncim. 
Nici unelte, nici echipament de pro
tecție. Cărăm cu spinarea, n-avem 
cantină...

I-am spus aproape tot ce aveam să 
și scriu, dealtfel.

In timp ce vorbeam, privirea mi-a 
căzut pe pantofii tovarășului Eleodor 
Cîrlugea. șeful șantierului. Strălu
ceau. Puteai să-ți faci mustața în 
oglinda lor.

După cîte 
să pară cel

colegului
...Sîmbătă, pe la 11 și jumătate, pe 

cînd stăteam sprijinit în lopată, de 
vorbă cu Ilie, mi-a spus :

— N-o veni odată „Reflectorul" 
și la noi pe șantier să vadă ce se 
întîmplă?! Să ne filmeze cum mun
cim, să le spun eu cîți bani mă costă 
sculele și că, in tot șantierul, nu-i 
nici măcar o cișmea să bei apă. Să 
mă filmeze cînd iau apă, cu cancio- 
cul, din bălți, ca să înmoi morta
rul...

Cîteva zile mai tîrziu, cînd reve
nisem pe șantier ca reporter al 
„Scînteii", Ilie a venit la mine și 
mi-a zis : „Să scrii la ziar tot ce ai 
văzut, tot ce ți-am povestit. Altfel, 
să știi, nu-ți mai dau bună ziua în 

. viata mea". I-am promis să scriu. Și 
m-am ținut de cuvînt. Atlmci însă 
l-am întrebat de ce nu-i spune toate 
astea în fată lui Ivana, de ce nu 
ridică problema deschis în ședință, de 
ce nu vorbește cu șeful de șantier.

— Pentru că am acasă doi copii de 
crescut._  1 I

— Nu te uita așa lung la mine. Că 
știu eu ce spun. M-ar asculta, mi-ar 
da dreptate, poate i-ar sancționa pe 
cei vinovati. Pe urmă, cînd apele s-ar 
mai liniști, țin-te bine. Ilie! Că tot 
pe mîna lui Ivana aș rămine. Unde 
e mai greu, m-ar trimite pe mine. 
Ce lucrări se plătesc mai prost, mi 
le-ar da mie să le fac. Si așa mai 
departe. E adevărat. Canciocul și 
mistria din mină nu mi le-ar lua. Dar 
nici liniște n-aș mai avea. Nu mi-ar 
mai rămine decît să plec din între
prindere. Dar nu-mi dă mîna. Că la 
noi nu se dă transfer. Iar cu demisie 
nu-mi convine să plec. Aș pierde și 
casa, și sporul de vechime, si atîtea 
altele. Acum înțelegi de ce tac?

— Nu. Nu înțeleg, i-am răspuns. 
Și. ca să te convingi că am drep
tate, o să mă’ duc chiar eu în au
dientă. La șeful de șantier.

Așa am și făcut. Luni, pe la 12,30 
eram acolo.

...Pe șeful de șantier nu l-am găsit 
la birou.

la mine oare-

— Cunoaștem și noi problemele 
astea.

— Atunci, vă rog să mă scuzați! 
Credeam că ‘vă spun o noutate. 
Nu-mi închipuiam că le știți si...

— Nu-i nimic. Foarte bine că ați 
venit, 
mine 
să ia

„11
spune 
lucru" !

Am plecat înapoi spre șantier, dez
amăgit: „Ce să-i spun lui Ilie?"

„Să fi avut el așa de multă drep
tate?" Se părea că da. 
început să dea semne 
cînd am dat ochii cu

Chiar astăzi o să-1 chem la 
pe șeful de lot și-i voi spune 
măsuri.
voi chema la mine". „îi voi 

să ia măsuri". Ce „stil de

fost pînă acum ?

la șeful de șantier, 
se muncește, ce se

E la masă.
de așteptat 
Ce să fac 

încercat să-mi

Reveniți după w
cam o oră și 
atîta vreme ? 

„îmbunătățesc"

cu privirea. Pe urmă si cu
doriți ?

vrea să vorbesc cu șeful șan-

nu altceva.
i-am spus, mă așteptam 
puțin surprins. N-a fost.

Bărerea a 
de certitudine 
Ivana:

— Unde mi-ai
— în audiență.
— Unde ?!
— In audiență 

I-am spus cum 
întîmplă pe aici.

— Și ce ți-a zis ?
— Că am dreptate.
— Că ai dreptate ! Bine, tovarășu’. 

Bine că ai dreptate. Să vedem ce-ai 
să faci cu ea.

N-a mai apucat clipa, se pare 
mult așteptată. A doua zi în zori 
aveam să plec la București. In drum 
spre gară, parcă-mi părea rău că 
plec. Mai ales că unele situații întîl- 
nite mă obligau, parcă, să-i dau 
dreptate lui Ilie.

Șantierul, o adresă de fiecare zi
pentru ■

Așadar, m-am reîntors la Brăila 
ca reporter... După ce îmi revăzusem 
carnetul de însemnări, după ce îmi 
făcusem ordine în gînduri, în im
presii. M-am reîntors pentru a cu
noaște și opinia celor cărora. în vir
tutea răspunderilor încredințate de 
către cetățeni, le revine îndatorirea 
de a organiza și conduce întreaga 
activitate ce se desfășoară pe plan 
local. Deci și construcția de locuințe.

La primăria din Brăila, prima dis
cuție am avut-o cu tovarășul Pavel 
Buga, primul vicepreședinte al co
mitetului executiv al consiliului 
popular municipal.

— Situația este grea. Se știe. In 
ceea ce ne privește pe noi direct, 
ne-am făcut datoria. Am asigurat la 
timp eliberarea amplasamentelor 
pentru 5 000 de apartamente. Fabrica 
de case însă va produce abia anul

O certitudine : prin munca harnică, bine organizată a constructorilor 
brăileni, orașul lor se va înălța mai repede, mai frumos

viitor. Șl pînă atunci se va construi 
doar cu elemente prefabricate. Deci 
cu productivitate mică. De asemenea, 
lipsește forța de muncă. Am încer
cat să detașăm la I.J.C.M. 609 de 
muncitori din celelalte întreprinderi 
din Brăila. Măsura nu s-a bucurat 
însă de prea mult „succes". Mai 
ales în rîndul celor care ar fi trebuit 
să fie detașați. Prin detașare, li s-ar 
fi diminuat simțitor veniturile, dato
rită faptului că întreprinderile în care 
lucrează sint încadrate în categorii mai 
mari de retribuire decît I.J.C.M. 
Marile întreprinderi din Brăila acordă 
totuși un sprijin substanțial construc
torilor. „Progresul" execută pentru 
I.J.C.M. o serie de piese de schimb 
și subansamble pentru ' utilajele din 
dotare. La „Electrocentrale" se vor 
produce stelaje metalice pentru trans
portul caselor și al subansamblelor 
de case. C.C.H. s-a angajat să asi
gure 113 tone de prefabricate pentru 
baza de producție a I.J.C.M. Tot ceea 
ce a depins de noi s-a făcut. Mai 
mult de atît nu văd ce s-ar mai fi 
putut face.

— Poate să Ie dați o mînă de aju
tor, asigurînd un control permanent 
pe șantier. Cunoașteți zicala : ochiul 
gospodarului... îngrașă vita.

— Simplu de spus, mai greu de 
realizat. Să vă explic și de ce. Con
structorul este o întreprindere jude
țeană. Beneficiarul, întreprinderea lo
cală de gospodărie comunală și loca- 
tivă, ca și oficiul de contractare și 
valorificare a locuințelor, tot de sub
ordonare județeană sînt. In această 
situație, în afara controlului obștesc 
pe care l-ar putea asigura deputății, 
controlul oamenilor muncii sau împu- 
temiciții consiliului popular, singura 
noastră posibilitate efectivă și eficien
tă de control este să spunem N.U ! la 
recepție. In această situație există 
însă riscul de a intra în conflict cu 
cei interesați să se raporteze înde
plinirea planului la termen. Tocmai 
de aceea, ne-am gîndit să încheiem 
cu întreprinderile care vor beneficia 
în acest an de locuințe din fondul 
de stat niște protocoale în care să 
prevedem și obligația lor, ca viitori 
beneficiari, de a controla.

— Și credeți că acest fel de con
trol ar fi eficient 1 Credeți că un 
asemenea control, organizat prin- 
tr-un „protocol", ar avea mai multă 
autoritate decît o comisie de recepție 
constituită legal ?

— Păi. nu v-am spus ? E control 
obștesc. (Și a ridicat din umeri parcă 
spunînd : Ce pot să fac eu. Asta-i 
situația).

— Poate nu am reușit să fiu foar
te explicit, nu m-am referit la con
trolul post-festum — care se face la 
recepția unei locuințe, ci Ia controlul 
pe care, așa cum spuneați, ar putea, 
ba chiar ar trebui să îl asigure de
putății, reprezentanții administrației

municipale, comitetele de cetățeni si. 
de ce nu, controlul oamenilor muncii. 
Nu după, ci în timp ce se construiesc 
locuirfțele. Să controleze în ce con
diții se lucrează pe șantierele de lo
cuințe, cum se organizează munca, 
cum sînt folosite importantele valori 
materiale și financiare puse la dis
poziția constructorilor.

— Toate blocurile sînt repartizate 
pe membrii comitetului 
Discutăm la fața locului 
cerile șantierelor, cu șefii 
maiștrii. Se iau măsuri 
pentru înlăturarea deficiențelor și 
urgentarea dării în folosință a locu
ințelor.

— In cartierul Obor, de pildă, cine 
este repartizat ? Vă pun această în
trebare nu numai în calitate de re
porter, ci mai cu seamă ca zidar la 
Î.J.C.M., întreprindere la care am 
lucrat timp de aproape o săptămînă.

Tăcerea care a urmat a durat doar 
un minut. Impasul în care a intrat 
discuția a fost în schimb definitiv. 
Chiar dacă tovarășul Buga mi-a de
monstrat că dînsul cel puțin este un 
bun cunoscător al realităților de pe 
șantier. Cu o singură floare...

Am încercat să depășim impasul cu 
sprijinul tovarășului Ovidiu Udor, 
vicepreședinte al comitetului execu
tiv al Consiliului popular municipal. 
N-am reușit să aflăm în plus decît 
că : „Primăria cere de la centrul ju
dețean de proiectare note privind res
pectarea proiectelor", iar „la darea în 
folosință a imobilelor, înainte de re
cepția finală, obligăm .constructorul 
să prezinte predarea părților de fo
losință comună la asociațiile de 
locatari cu proces-verbal".

executiv, 
cu condu- 
de lot, cu 
operative

În loc de
...cîteva cuvinte de mulțumire ce

lor care au înțeles rostul cunoașterii 
adevărului, o neștearsă amintire co
legilor mei de muncă de pe șantier și 
speranța că toate cele relatate nu vor 
rămîne fără ecou. Am scris aceste 
articole nu inspirat de dorința de 
spectaculos, ci numai și numai cu 
gîndul la acea năzuință legitimă, fi
rească, omenească pe care am „ci
tit-o" în conștiința și voința multora 
dintre constructori — colegii mei de 
muncă sau cadre cu munci de răs
pundere din conducerea întreprin
derii — și a edililor : de a vedea 
orașul lor înălțîndu-se mai repede, 
mai frumos.

In loc de concluzii, speranța că de 
pe acest șantier, de pe alte șantiere, 
eu sau colegii mei, sau înșiși con
structorii de case, vom semnala expe
riențe, fapte demne de această fru
moasă meserie. Speranța că și aici, 
la Brăila, se vor analiza lucrurile în 
amănunțime, iar în locul neregulilor

Deci, în locul controlului pe teren, 
note și procese-verbale. Ba nu. Pînă 
la urmă ni s-a pomenit șl de repar
tizare — aceeași repartizare, 
control — pe blocuri 
comitetului executiv 
popular municipal și 
municipal de partid 
în plus), cu precizarea 
linierea că „pentru urgentarea dării 
în folosință, cei repartizați pe an
samblurile de locuințe constată, dis
cută și soluționează la fața locului, 
împreună cu conducerea întreprinde
rii și factorii de răspundere de la 
punctele de lucru, toate problemele".

A urmat aceeași întrebare : Cine 
răspunde de blocurile din cartierul 
Obor ?

S-a consultat o listă, altă listă, încă 
una. Nu s-a găsit răspunsul.

In timpul îndelungatelor căutări, 
am avut suficient răgaz să consem
năm planul de muncă al comisiei 
permanente de deputați pentru con
strucții, arhitectură și sistematizare :

1. Studiu privitor la amplasarea în 
ansamblurile de blocuri a terenurilor 
de joacă pentru copii.

2. Control privitor la desfășurarea 
lucrărilor de construcție și reparație 
a clădirilor teatrului „Maria Filotti", 
Palatului Culturii și a fostului sediu 
politico-administrativ.

în final l-am întrebat pe tovarășul 
Pavel Buga dacă este de acord că 
repartizarea pe ansambluri de locuin
țe a membrilor comitetului executiv 
al consiliului popular municipal — 
pentru controlul activității de pe șan
tier — este încă o chestiune de viitor. 
A fost întru totul de acord.

nu si 
a membrilor 
al consiliului 
ai comitetului 

(un element 
și sub-

concluzii...
va fi așezată oglinda faptelor de 
muncă ale lui nea Boboc și ale celor 
multor altora de-o potrivă cu el. 
Speranța că nu peste multă vreme 
vom fi chemați la Brăila să înfăți
șăm — spre satisfacția noastră și a 
tuturor — experiențe și fapte de 
muncă pe măsura marelui și harni
cului detașament de constructori. Și 
poate — de ce nu ? — eroii pozitivi 
ai reportajelor de mîine vor fi chiar 
cei pe care i-am criticat.

Am fost o săptămînă constructor de 
Am avut bucuria să cunosc oa- 
adevărați și să constat că acolo 
mai este ceva de îndreptat 

lipsa de stăruință mai pune

case, 
meni 
unde 
doar 
piedici. Spuneam într-un titlu de re
portaj : „Oamenii înalță case. Pe oa
meni cine îi înalță ?“. Completăm as
tăzi, drept concluzie : Oamenii înalță 
oameni. De noi, și numai de noi, 
oamenii, depinde cît bine si cît ne- 
bine ne mai stăruie în preajmă.

Florin CIOBANESCU
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PANORAMIC CULTURAL
AZI JUDEȚUL BACĂU

Civilizația socialistă este o realitate ce se afirmă 
și se dezvoltă tot mai pregnant în așezările de pe me
leagurile noastre, iar componenta ei indispensabilă, 
noua spiritualitate, se impune' cu vigoare, ca urmare 
firească a dezvoltării forțelor de producție, a mutațiilor 
structurale din viața materială, din cadrul relațiilor so
ciale. Spațiu arid din punct de vedere cultural în urmă 
doar cu trei decenii, județul Bacău se înfățișează astăzi 
drept o realitate social-culturală dinamică, unde înflo
resc talentele și se creează o artă autentică, viabilă, în 
concordantă cu imperativele contemporaneității. Reali
zările oamenilor de artă din județul Bacău s-au în
scris, în anii socialismului, pe orbita culturală a între

gii țări. Concertele Filarmonicii, spectacolele Teatrului 
de animație, ale Teatrului dramatic Bacovia. creațiile 
plastidenilor sint cunoscute și apreciate în tară, iar 
unele din ele și păste hotare.

Este pusă la dispoziția creatorilor o bază materială 
corespunzătoare, iar; în perspectiva imediată se profi
lează o îmbunătățire substanțială a acesteia, prin 
crearea de noi edificii de cultură, precum și prin lăr
girea celei existente.

Petru ENAȘOAE 
președintele Comitetului județean 

de cultură și educație socialistă

Un colectiv artistic merituos 
în căutarea unor piese pe măsură
Prin spectacolele pe care le dă la 

sediu, prin stagiunile permanente 
pe care le desfășoară în județ, la 
Slănic Moldova. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Tg. Ocna. Moinești. Co- 
mănești, Buhuși. Focșani ori la Su
ceava, prin organizarea unor intere
sante conferințe, a unui cenaclu de 
creație, prin dezbaterile sale cu pu
blicul, prin „caietul" editat, teatrul 
din Bacău este un adevărat focar 
de cultură. Alte aspecte sub sem
nul aceleiași preocupări : „Bacovia" 
este gazda și. totodată, unul din 
principalii organizatori a două ma
nifestări de valoare națională : 
„Gala recitalurilor dramatice" și 
„Colocviul criticilor de teatru".

Simpla privire asupra spectacole
lor teatrale incluse în manifestă
rile culturale băcăuane organizate 
în Capitală indică un afiș divers, 
bogat. Toate cele patru spectacole 
prezentate sînt noi, aparțin sta
giunii în curs. Ele atestă un reper
toriu armonios, echilibrat. în care-și 
găsește locul atît piesa originală 
(„Cuiul" de D. R. Popescu, monta
re premiată la Festivalul teatrului 
scurt de la Oradea, și „Stress" de 
Mircea Radu Iacoban), cea clasică, 
odată cu spectacolul pentru copii 
(„Sinziana si Pepelea" de Vasile 
Alecsandri), cit și dramaturgia uni
versală de valoare.

zării creatoare a interpreților, pre
cum Cătălina Murgea, Liviu Rus, 
Diana LupescU, Liviu Manolescu, 
Doina Iacob. Constantin Zmeu, 
care, reconfirmîndu-și talentul, 
ne-au cucerit prin spiritul lor de 
echipă, prin marea lor dăruire.

Cu putină bunăvoință am regăsit 
forma bună a trupei, dobindită în 
ultimii ani și evidențiată atît de 
pregnant în montarea Brecht, și în 
cel de-al doilea spectacol. Ceea ce 
n-am mai regăsit a fost calitatea 
opțiunii repertoriale. La Bacău s-au 
jucat, uneori în premieră pe țară, 
piese bune și foarte bune de A. Ba- 
ranga. Paul Everac, Ecaterina 
Oproiu, D. R. Popescu. Tudor Po
pescu. lucrări remarcabile ale unor 
autori din Moldova, precum Stefan 
Oprea și M. R. Iacoban. piese no
tabile ale unor autori locali, cum ar 
fi Ovidiu Genaru si George Ge- 
noiu. Scriitorul ieșean Mircea Radu 
Iacoban e. fără îndoială, un impor
tant dramaturg. „Stress" (Plouă 
la Sovata) nu-1 reprezintă însă 
ca atare. E o înjghebare cu o 

, lume mică, de un pitoresc artificios, 
dar agreabil).

Modestia demersului regizoral, 
sărăcia scenografiei ne-au arătat 
că nici scenograful si nici chiar 
dramaturgul, în calitate de regizor.

Scenă din „Opera de trei parale" 
de Brecht, în interpretarea Teatrului 

dramatic „Bacovia"

nu au avut o prea mare încredere In 
text. Actorii însă (și as remarca în
deosebi strădaniile si dăruirea in
terpretelor feminine : Anca Ale
xandra, Doina Iacob și Despina 
Prisăcaru) l-au slujit cu credință, 
cu lăudabile eforturi. Cu acea dă
ruire care a contribuit la aprecierea 
că Teatrul „Bacovia" are un colec
tiv dotat, într-un remarcabil pro
gres calitativ. Un colectiv artistic în 
căutarea unor piese pe măsură, me- 
ritînd un repertoriu mai bun, pie
se originale de valoare, substanțiale 
și emoționante.

S. NATALIA

deosebite calități pe planul pictura
lității, aduc in atenția privitorului 
capacitatea de a crea adevărate me
tafore poetic-picturale. De la jocul 
liber al fanteziei și ideației în lu
crările de grafică semnate de Mihal 
Chiuaru, Irina Dascălu sau Letiția 
Oprișan la inventivitatea șl umo
rul desenelor realizate de Constan
tin Ciosu, de la desenul conștiin
cios al lucrărilor lui Dumitru Girea 
și Claudiu Andone la peisajele 
liric evocatoare semnate de Didina 
Solomon sau la peisajele construite 
de Vasile Crăiță-Mîndră, din pla
nuri mari de culoare — coexistă în 
actuala expoziție o remarcabilă va
rietate a stilurilor individuale. Sînt 
prezente în expoziție rezultate ale 
unor neobosite căutări artistice, dar 
și tatonări, încercări țle precizare 
a unor individualități plastice apar- 
ținînd celor mai tineri reprezentanți 
ai filialei.

Credem că năzuințele artiștilor 
băcăuani ar cîștigă prin adîncirea 
unor preocupări pentru o mai va
riată tematică spcial-istorică de na
tură să îmbogățească registrul abor
dat pînă acum, să lărgească orizon
tul gîndirii plastice, astfel incit lu
crările propriu-zise să se constituie 
ca sinteze moderne cu rădăcini în 
tradiția națională.

★

într-o sală alăturată (holul sălii 
mici a Teatrului National), artiștii 
plastici amatori, cit si artiștii popu
lari din județul Bacău demonstrea
ză preocuparea unor oameni de cele 
mai diferite .profesiuni pentru ex
presivitate. strădania lor de a cu
prinde si fixa în imagine esența 
unor realizări a căror semnificație 
sau doar frumusețe se străduiesc 
să o pună în evidență.

Marina PREUTU

O laureată a Festivalului național 
„Cîntarea Român ieits 

pe scena Ateneului Român

„Opera de trei parale" de Brecht 
ne-a relevat o fericită coincidentă 
între aspirația colectivului artistic 
de a realiza spectacole dinamice, de 
o pregnantă plasticitate și de o 
mare expresivitate dramatică, apte 
să aducă noi și noi categorii de pu
blic la teatru și ambiția realizării 
unor montări de ținută spirituală, 
cu un mesaj ideologic și politic clar 
și percutant, elaborat în spiritul 
unei gîndiri regizorale și scenogra
fice serioase și substanțiale. Cali
tatea cea mai mare a tinărului re
gizor Sassy Brahim, artist tunisian 
care a studiat în tara noastră, este 
talentul de a vizualiza și „decupa" 
scenele, fantezia debordantă, sim
țul plastic deosebit, inventivitatea 
și umorul alternării ritmurilor, ela
borării mișcării. închegării de pan
tomime ; vocația de a crea meta
fore scenice pregnante. în care e in
teresant să constati cum lumea lui 
Brecht se colorează de o tentă spe
cifică tîrgurilor orientale și nord- 
africane. Calități dublate fericit de 
altele : cea a îndrumării și mobili-

Valori noi intr-un gen
tradițional: peisajul

Cea de-a doua ediție a „Prezen
telor culturale băcăuane în Capita
lă" tinde să se înscrie de pe acum 
in tradiția unor schimburi culturale 
de calitate între Capitală și orașe
le tării, să se impună, printr-o con
fruntare deschisă, de lucru, cu un 
public tot mai exigent.

în domeniul artelor plastice, fată 
de ediția precedentă, deși, în linii 
mari, forțele artistice sînt aceleași, 
numărul lucrărilor și nivelul artis
tic al execuției lor atestă/un evi
dent spor de calitate.

• în sala Tudor Arghezi a Teatru
lui Național, expoziția de pictură 
și grafică a membrilor filialei Ba
cău a U.A.P. pune în valoare (cu 
mai multă autoritate decît expozi
ția deschisă anul trecut la Muzeul 
colecțiilor) aceeași seriozitate, ace

eași gravitate cu care artiștii bă
căuani caută noi modalități de co
municare. Expoziția se remarcă in 
ansamblul ei prin lirismul cu care 
pictorii, de exemplu, au reușit să 
investigheze peisajul atît de speci
fic al orașului lor sau al împreju
rimilor, descoperind de fiecare dată 
zone de autentică poezie picturală, 
dar șl prin luciditatea, prin ten
siunea constantă spre sensurile di
riguitoare ale aceleiași realități pe 
care graficienii au exprimat-o în 
lucrările lor.

Ca și în expoziția de anul trecut, 
II ie Boca se impune ca una din 
cele mai proeminente personalități 
artistice ale filialei. Cele 7 lucrări 
de mari dimensiuni. Întitulate fie
care în parte „însemnare", alcătu
iesc un ciclu unitar, care, pe lingă

Un program de aleasă ținută — 
Uvertura „Leonora III" de Beetho
ven, celebrul Concert pentru pian șl 
orchestră în re minor de Mozart și, 
în partea a doua, frumoasa lucra
re din literatura contemporană ro
mânească, Simfonia a Il-a de Va
lentin Gheorghiu. O galerie de in- 
terpreți, de asemenea, de tinută. cu 
remarcabilul colectiv simfonic bă
căuan care a ținut să se prezinte la 
nivelul calitativ care i-a adus lauri 
în cea de-a doua ediție a Festiva
lului national „Cîntarea României". 
Orchestra filarmonicii este condusă 
cu personalitate si talent de tînărul 
dirijor Ovidiu Bălan. Dinamic, 
energic, Inepuizabil, Ovidiu Bălan 
impune prin prestigiul de condu
cător de orchestră, prin elocinta și 
siguranță artei sale dirijorale. Ca 
și mulți alții, el s-a afirmat în com
petițiile ultimilor ani. Putem ast
fel vorbi despre un remarcabil fe
nomen de valorificare amplă a ta
lentelor asigurată de cadrul oferit 
de Festivalul național „Cîntarea 
României", care a contribuit la ri
dicarea prestigiului artistic al mul
tor formații, printre care si aceea 
din Bacău. „Hainele sărbătorești" 
admirate la finalele edițiilor ante
rioare ale Festivalului national 
„Cîntarea României" au devenit 
lăudabile „haine de lucru" — înțe- 
legînd prin aceasta că performanta 
în competiție s-a transformat în
tr-un permanent nivel calitativ. Fi
larmonica din Bacău ne-a arătat 
prin ținuta la care s-a prezentat în 
concertul de la Ateneu că este. In

tr-adevăr. una din formațiile de o 
reală calitate artistică. Omogenita
tea partizilor, personalitatea cu 
care trăiesc intervențiile solistice, 
capacitatea de a-1 urmări pe dirijor 
în elanul cu care construiește (sau 
reconstruiește) forma muzicală au 
fost aplaudate îndelung.

Filarmonica din Bacău a avut în 
pianistul Valentin Gheorghiu un 
„partener" de o valoare unanim re
cunoscută, tehnician absolut irepro
șabil, care găsește totdeauna mij
loacele de a da proporții de „con
strucție antică" edificiilor sonore 
care se nasc de sub mîinile sale. 
L-am ascultat în „re minor-ul“ mo- 
zartian transfigurat de puritatea 
inefabilă a trăirii artistice, făcîndo 
demonstrație de ceea ce s-ar putea 
numi un exemplu de stil mozartian.

Valentin Gheorghiu a devenit. în 
partea a doua a concertului, com
pozitorul căruia Filarmonica din 
Bacău, spre meritul ei și al inimo
sului Ovidiu Bălan, i-a scos la lu
mina programării în concert Sim
fonia a Il-a, pe care eminentul 
pianist o semnează. Este o muzică 
impresionantă prin discernămîntul 
sobru și responsabil cu care autorul 
selectează mijloacele de exprimare 
cele mai convenabile sieși.

Așadar, un concert care ne-a de
monstrat că la Bacău se cîntă mu
zică bună, de un colectiv înzestrat, 
capabil să satisfacă exigențele as
cultătorilor săi.

Theodor DRAGULESCU

Cărți, concursuri, filme
Salonul cărții. Deschis în cursul 

acestei săptămînl la Bacău, cu lar
gul sprijin al Centralei editoriale, al 
editurilor, Comisiei de răspîndire a 
cunoștințelor științifice și tehnice. 
Muzeului și al Bibliotecii județene, 
Salonul cărții, aflat la cea de-a IX-a 
ediție, a prilejuit publicului cunoaș
terea a peste 2 000 de titluri din

producția editorială 1979—1980, în- 
tîlniri cu redactori ai editurilor, 
cu scriitori. La Galeriile de artă. 
Casa corpului didactic, Casa arma
tei. Șcăala interjudețeană de partid, 
C.C.H. „Letea", liceele „Vasile Alec
sandri" și agroindustrial Hemeiuși, 
în comuna Letea Veche au fost or
ganizate simpozioane pe teme cum

ar fi „Istoria patriei șl partidu
lui în gîndirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu" și „Umanism și ateism", 
dezbateri despre poezia tînără, 
despre direcțiile principale ale dra
maturgiei românești contemporane, 
lansări ale ultimelor volume apă
rute în editurile „Eminescu". „Al
batros", „Cartea românească", „Edi
tura tehnică și Editura științifică și 
enciclopedică, recitaluri susținute 
de scriitorii Radu Cârneci, Mircea 
Dinescu, Ion Drăgănoiu, Mircea 
Micu, Mircea Sântimbreanu, Mihai 
Georgescu, Iustin Moraru, Calistrat 
Costin. Sergiu Adam. Constantin 
Ciobanu, Ovidiu Genaru și Octa
vian Voicu.

Astăzi va fi acordată .diploma 
pentru „Cele mai frumoase cărți ti
părite la întreprinderea poligrafică 
Bacău în anul 1979".

Concurs culturaî-știlnțific și teh
nic. Comitetul județean de cultură 
și educație socialistă a inițiat dialo- 
gul-concurs „Calitatea muncii, cali
tatea vieții, calitatea conștiinței 
noastre", deschis locuitorilor tutu
ror așezărilor rurale. Una din cele 
șapte probe incluse în regulament 
are ca generic „Energii creatoare 
în cincinalul revoluției tehnico-ști- 
ințifice" și a reușit în faza de masă 
să aducă la lumină cîteva idei va
loroase, cu aplicabilitate imediată : 
„Tehnologia recondiționării pompe
lor hidraulice ce echipează tracto
rul U 650“ (autor Vasile Toma. co
muna Podu Turcului). „Proiect de 
punere în valoare a terenurilor 
neproductive" (Mariana Podariu, 
Corbasca), „Proiect de folosire a 
biogazului la încălzirea locuințelor" 
(Constantin Chirilă, Faraoani) ș.a. 
O altă probă. „Tezaure milenare", 
a dus la descoperirea unor inter
pret și creații valoroase din vetre 
folclorice insuficient cunoscute, pre
misă pentru eliminarea improviza
țiilor, neautenti cității din spectaco
lele folclorice. S-au detașat, de pil
dă, ansamblul de cîntece și dansuri 
al căminului cultural din comuna 
Traian, cu suita sa de dansuri spe
cifice zonei, fluierașii din Găiceana, 
obiceiurile populare din Vultureni, 
taraful din Corbasca.

Cineclubul — în sprijinul ac
tivității productive. Deși foarte 
tînăr, cineclubul „Trotuș" al C.P.L. 
Comănești s-a înscris repede în 
mișcarea cineamatorilor băcăuani, 
devenind totodată cunoscut în în
treaga tară datorită celor 12 peli
cule premiate la diferite concursuri. 
Două dintre ele. „Timpul nu aș
teaptă" și „Subiect de discuție", 
medaliate cu argint la faza republi
cană a „Cîntăril României" (ediția 
a doua), au fost vizionate în toate 
atelierele combinatului. în secțiile 
de la Sălătruc și Tîrgu Ocna, stîr- 
nind vii discuții. Proiectate pe ma
rele ecran în cadrul acțiunii „Sec
vențe trotusene", organizată cu 
sprijinul clubului „1 Mai", acestea 
au fost văzute de un foarte mare 
număr de comăneșteni. O traiecto
rie asemănătoare au‘avut-o și cele
lalte filme de la „Pe... concret", 
„Porti, portițe" și pînă la „Gîndește 
și rezolvă economi c“. toate trecind 
prin filtrul opiniei publice. Așa se 
face că înainte de a ajunge la fes
tivaluri, filmele comăneștenilor au 
primit, cu exigentă, note de la co
legii de muncă.

Comei GALBEN

FfaptuC
iDIVERS
' Stejarul

• poștașului

Iln cei 25 de ani de cind este 
factor postai. Emil Melinte din 
Sibiu a dus oamenilor mii fi 

Imii de vesti, de bucurii, mesaje, 
mandate, ziare si reviste. La 
rindu-i. si el a aflat multe lu- 

Icruri interesante de la destina
tari. Nu de mult, cei mai virst- 
nici i-au povestit — asa cum 
Știau si ei de la bunicii si stră-

I bunicii lor — că la intersecția 
străzilor de astăzi Avram Iancu 
Si general Magheru se înălța

Icindva un falnic stejar in jurul 
căruia mulțimea din Mărginimea 
Sibiului se aduna de fiecare 1

IMai si „juca horă mare".
Fiind la vremea sădirii pomi

lor, poștașului i-a venit ideea 
să meargă in pădure, să ia un 

I puiet de stejar si să-l planteze 
exact in locul amintit. Acum, in 
fiecare zi cind trece Pe aici cu 

I tolba plină, isi mingiie cu privi
rile stejarul, care s-a împo
dobit cu primele frunzulițe.
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I Mesaje din trecut I
I Specialiștii Muzeului județean I

Vrancea au întreprins cercetări 
pe Valea Zăbrăuciului. in zona 1

I comunei Fitionesti. Strădaniile _ 
lor s-au soldat cu noi si impor- I 
tante descoperiri arheologice. Au I 
fost depistate cinci noi așezări

Idin epoca bronzului si din pe- II 
rioada geto-dacică. Obiectele co- | 
lectionate — ceramică, unelte,

1 podoabe — se află in prezent in ■ 
patrimoniul muzeului si pe masa I

1 de studiu a arheologilor. ■
I Odată cu noile descoperiri, .

numărul așezărilor din județul I 
Vrancea care datează din epoca I 
bronzului, a trecut de 100. iar al

I celor din perioada geto-dacică se I 
apropie de 90.

începutul filmului „Pro
ba de microfon" ne situează 
brusc în plin proces de 
realizare a unei anchete so
ciale TV. Pătrundem in 
forfota Gării de Nord. Ză
rim, în imagini ce se suc
ced grăbit, chipuri ce se 
ascund și altele ce se lasă 
dezvăluite. Le surprindem 
figurile asprite timpuriu. 
Auzim relatările ciudat de 
calme ale „blatiștilor". pe
ripețiile unei tinere — 
frunză pe apa vieții, o apă 
care se arată a fi un sălba
tic torent. Auzim intreru- 
pînd, din „off", vocea re- 
portereî-anchetator (Luiza 
— Gina Patrichi). Imaginea 
ni-1 dezvăluie apoi și pe 
Operator (Nelu — Mircea 
Danieliuc), agitat. aspru, 
întrerupînd brutal (exi
gența meseriei !) decla
rațiile fetei din Tîrgo- 
viște (Ani — Tora Vasiles- 
cu) și cerîndu-i cu vocea 
lui repezită, ușor arogantă, 
antipatică, o reluare de la 
fraza cutare.

„Proba de microfon" (sce
nariul, regia : Mircea Da
nieliuc) va continua prin 
a face forări in adincime — 
în trei planuri, care 'se în
trepătrund continuu : in 
lumea celor „întrebați" și a 
motivațiilor lor ; în lumea 
celor ce „întreabă", reflec
tă și ar putea, prin aceasta, 
contribui la o mai bună cu
noaștere și la ameliorarea 
situațiilor : în lumea unor 
atitudini și mentalități.

Unul dintre indiferenții 
subiecți ai anchetei — Ani, 
devine subiectul obsedant 
al vieții și conștiinței Ope
ratorului (Nelu) schimbin- 
du-1 perspectiva. Mai întîi, 
perspectiva asupra sensului 
și exigențelor profesiei 
(„Proba de microfon" con- 
ținind și o polemică la a- 
dresa felului în care se 
fac unele filme, edulco- 
rmd realitățile sau ignorin- 
du-le reliefurile și mai ales 
substratul). Mai apoi, as
pect cu mult mai impor
tant: perspectiva asupra a 
ceea ce fiecare om. oamenii, 
pot revela cind sint cu ade
vărat cunoscuti. asupra fe
lului în care ei trebuiesc 
ascultați. înțeleși, ajutați, 
sub semnul unicității fiecă
ruia. al unei autentice co
municări, a unei reale im
plicări în optimizarea re

lațiilor sociale si modelarea 
conștiinței.

începind prin a dezvălui 
viciul de fond al unei me
tode de investigare a reali
tății și oamenilor. „Proba 
de microfon" deschide deci 
un proces superficialității, 
șabloanelor, automatisme- 
lor, formalismului si biro
crației. atitudinilor de dez
interes, mentalităților în
guste, ca și demersurilor 
convenționale de ameliora
re a lor.

Printr-un atare proces,

la, ca să zicem așa, mal 
ales „fără bilet". El cerce
tează apoi, mai departe, 
pe diverse straturi, îm
prejurările care fac dru
murile tinerei femei și ale 
operatorului TV să apuce 
direcții în cele din urmă 
definitiv divergente. Dorind 
să-și rezolve dilemele, 
eroul face parcă apel une
ori la răspunsurile date de 
oameni, în împrejurări si
milare, la ce gîndesc ei 
despre fericire, realizare, 
educație, tineri etc. Aceste

riel și pe cea a tragismului 
morții).

Dominanta filmului este 
cea demonstrativă. înver
șunarea. vigoarea demon

strației. caracteristică lui 
Danieliuc. care dă persona
litate și forță filmului său. 
ni se pare a greva 
asupra obiectivitătii cu 
care este zugrăvit, ca să zic 
așa, „restul lumii". Nu poți 
să nu observi cum. sub sem
nul tezei. Danieliuc selec
tează cel mai adesea vorbi
tori farisei, conlocutori mo-

filmul este, totodată, o ple
doarie pentru instaurarea 
unui climat umanist în re
lațiile dintre oameni. în 
educarea lor eficientă, pen
tru comprehensiune și 
compasiune, pentru partici
pare la viața și la dramele 
celor din preajmă și impli
carea reală în remedierea 
situațiilor.

Derulind un subiect ce 
gravitează în jurul obsta
colelor ce pot apărea în ca
lea împlinirii umane, fil
mul are ca temă principală 
și ca jnesaj responsabili
tatea socială, ceea ce nu 
exclude insă, ci presu
pune componenta răspun
derii individuale a fie
căruia față de propriile 
fapte, gesturi și consecin
țele lor.

Pînă la un punct. „Proba 
de microfon" este (dar 
aș zice mai exact : pare) 
o investigație. Mircea Da
nieliuc cercetează cauzele 
pentru care eroina sa. Ani, 
este în situația de a circu-

răspunsuri îl urmăresc 
stressant. fără voia lui, pre
tutindeni. 'pe stradă, aca
să. independent de situații
le concrete în care se află. 
Dar „soarta" se răzbună.

Eroii lui Danieliuc. fe
meia în special, au o bio
grafie mai complicată : 
poveri familiale mai mari, 
o personalitate deosebită.

S-ar putea spune că în 
anume fel eroii sînt. totuși, 
„de excepție", un eșantion 
de umanitate doar parțial 
reprezentativ. Scenaristul 
simte, el însuși, nevoia de 
a susține, totuși, valoarea 
semnificativă a multora din 
situațiile surprinse : Un 
admirabil, trist și emoțio
nant episod al „fetei din 
cofetărie" (Maria Junghie- 
tu) insistă pe importanța 
unor probleme semnalate. 
Așa cum. tot scenaristul 
simte și necesitatea de a-și 
înscrie drama in orizontul 
mai larg al existentei (fil
mul punctează și tema co
pilului. a inocentei copilă-

dești ; dezvăluie reversul 
festivist al multor aspecte 
pozitive : aparatul de fil
mat insistă, cu anumi
tă voluptate, pe chipuri 
stupide, grotești, pe interi
oare devenite sordide prin 
elementele kitsch (deco
ruri : Daniela Codarcea).

Lucrat în direct, înregis
trat cu rare excepții pe viu, 
filmat, nu o dată, așișderea, 
cu aparat ascuns si mane
vrat cu măiestrie de Ion 
Marinescu. „Proba de mi
crofon" are părți foarte 
atent elaborate, si altele 
improvizate — fapte de 
viață „si dialoguri in priză 
directă" (montajul dificil 
și excelent rezolvat aparți- 
nînd Măriei Neagu). în în
tregul său, „Proba de mi
crofon" dă o senzație de 
mare naturalețe, firesc, au
tenticitate. La aceasta con
tribuie și perspectiva cine
astului care reflectează cu 
Jucidă asprime la modul in 
care face film și „se pre
zintă făcînd film", și

credința în creația sa. 
și înalta profesionalita- 
te a regizorului, si „aerul 
de familie" al reali
zatorilor și interpreților. A- 
devărul. precizia, rigoarea 
filmului îsi extrag sursele 
și din faptul că Danieliuc. 
talent multilateral si auten
tic, cumulează rolurile de 
scenarist, regizor, erou prin
cipal. Jocul tuturor inter- 
preților răsfrînge comuni
tatea lor de gîndire si ati
tudine, aderenta lor la mo
dalitatea de joc propusă 
(inedită și creatoare, chiar 
în timpul turnării). Foarte 
mult din personalitatea lor 
se răsfrîn®; asupra perso
najelor. Așa se întîmplă. în 
primul rînd, în cazul Torei 
Vasiîescu, care se impune 
categoric aici ca o persona
litate actoricească de prim 
rang, cu o paletă expresivă 
de o amplitudine ieșită din 
comun, cu un simt al nu
anței și cu o originalitate a 
redării ei (prin mimică, 
gest. ton. timbru vocal) 
deosebite. Așa se , întîmplă 
și în cazul lui Mircea Da
nieliuc. actor în toată pu
terea cuvîntului. prin ela
borarea originală. în cel mai 
mic detaliu, a rolului si prin 
naturalețea transfigurării, 
prin felul în care traver
sează convingător drumul 
de la dura și cruda detașa
re la implicare dramatică, 
de la răceală la pasionali- 
tate. de la poziția ofensivă 
la constrîngerea reflexivă. 
Și în cel al Gineî Patrichi, 
care anchetează „profesio
nist" si improvizează inspi
rat și care conturează emo
ționant, cu inteligență si 
sobru patetism, o dramă in
teresantă.

Prin complexitatea, prin 
echilibrul structurii sale, 
„Proba de microfon" se 
apropie de rotunjimea a- 
proape clasică a „Cursei". 
Prin forța implicării în ac
tualitate. prin curajul atitu
dinii, și originalitatea for
mulei. cel de-al treilea film 
al lui Mircea Danieliuc 11 
depășește de la distantă pe 
primul. O autodepăsire care 
reprezintă un pas impor
tant în cursa pentru cîsti- 
garea unei mai mari au
tenticități a filmului nos
tru.

Natalia STANCU

Sesiune științifică
în zilele de 25—26 aprilie, la Satu 

Mare se desfășoară sesiunea științi
fică „2 050 de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat si indepen
dent condus de Burebista", organizată 
sub auspiciile Academiei de științe 
sociale și politice, Institutului de tra- 
cologie București, Comitetului de cul
tură și educație socialistă și Muzeului 
județean Satu Mare. La deschiderea 
sesiunii, tovarășul loan Foriș. prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, a prezentat comunicarea 
„România socialistă la împlinirea a

2050 de ani de la crearea primului 
stat dac centralizat și independent 
condus de Burebista". în cadrul ma
nifestării vor fi prezentate 44 de co
municări susținute de oameni de 
știință și cercetători din domeniul 
istoriei din aproape 20 de orașe din 
țară. Cu același prilej, la muzeul ju
dețean s-a deschis o expoziție ce cu
prinde principalele vestigii arheolo
gice descoperite în județul Satu 
Mare, care atestă vechimea si con
tinuitatea românilor pe aceste me
leaguri. (Octav Grumeza).

CONCURSURI
UNIVERSITATEA DIN BUCU

REȘTI anunță scoaterea la concurs 
a următoarelor posturi de la Facul
tatea de fizică : lector la catedra 
de optică, spectroscopie, plasmă, 
disciplinele : Fizică și informare 
tehnică. Fizica plasmei și aplicații, 
Fizică, poziția 11 : lector la catedra 
de optică, spectroscopie, plasmă, 
disciplinele : Fizică și informare 
tehnică, Spectroscopie optică și raze 
X. Optică. Fizică, poziția 12.

Candidați! la concurs vor depune 
la secretariatul Universității din 
București, b-dul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej nr. 64, în termen de 30 
de zile de la data publicării acestui 
anunț în Buletinul Oficial, cererea 
de înscriere, la care vor anexa ac
tele și lucrările prevăzute de Legea 
nr. 6/1969 privind Statutul persona
lului didactic din Republica Socia
listă România, publicată în Buleti
nul Oficial, Partea I. nr. 33 din 15 
martie 1969, și de Instrucțiunile Mi

nisterului Educației si învățămîn- 
tului nr. 84 539/1969.

Concursul se va tine la Univer
sitatea din București, în termen de 
2 luni de la data expirării terme
nului de înscriere.

UNIVERSITATEA DIN TIMI
ȘOARA anunță scoaterea la concurs 
a următoarelor posturi de cercetă
tori științifici : trei posturi cerce
tător științific principal III ; două 
posturi cercetător științific ; un post 
de istoric.

Candidați! la concurs vor depune 
la secretariatul Universității din 
Timișoara, b-dul V. Pârvan nr. 4, 
în termen de 30 de zile de la data 
publicării acestui anunț, cererea de 
înscriere însoțită de actele prevă
zute în Decretul nr. 689 din 28 de
cembrie 1973 cu privire la Statutul 
pentru organizarea activității și 
promovarea personalului de cerce
tare.

Concursul se va tine in termenele 
prevăzute de legislația în vigoare.
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Trei —șl toți trei, 
oameni de inimă

Era aproape de miezul nopții. 
In cartierul Mănăstur din Cluj- 
Napoca. un motociclist zăcea pe 
caldarîm, iar motocicleta — 
aruncată la citiva metri.

— O fi beat, lăsati-l pînă vine 
militia — a spus un trecător.

— Chiar dacă ar fi asa. tot 
trebuie ajutat — a intervenit o 
femeie si. împreună cu soțul ei, 
l-au ridicat pe cel căzut, au 
oprit un taxi si l-au dus la 
spital.

...Motociclistul era muncitorul 
Alexandru Cozma. Nu era beat, 
ci in... comă. Cind si-a revenit, 
la reanimare, si-a amintit : „Am 
dat intr-o groapă si m-am izbit 
de bordură". Iar zilele trecute, 
cind l-am reîntilnit, ne-a spus : 
„Pe salvatorii mei i-am căutat 
după ce am ieșit din spital. Sint 
Simona și Mihai Moldovan. Ea 
e muncitoare la întreprinderea 
-Napochim-, iar el, soțul, tot 
muncitor, la -Clujeana». Nu 
l-am găsit pînă acum pe șo
ferul de pe taxi, să-i aduc si lui 
mulțumiri. Dacă nu erau ei trei, 
azi nu mai eram nici eu...“.

Decontul penal 
la „juma -juma “ 

întreprinderea de gospodărie 
comunală si locativă Curtea de 
Argeș avea (că nu mai are) un 
casier. Intre alte atribuții de 
serviciu, acest casier. Dumitru 
Ciopulescu, o avea și pe aceea 
de a strînge contravaloarea 
biletelor de călătorie si abona
mentelor de pe mijloacele de 
transport in comun. Nu-i vor
bă. casierul’ incasa banii, nu
mai cind era vorba să-i depună 
nu se indura, pină nu-i făcea 
„juma’-juma’". Azi asa, miine 
asa. pînă a ajuns cu delapidarea 
la fix 156 334 lei. Tot „fix"... 10 
ani de închisoare a încasat si 
casierul.

| Nu i-a mai ajuns
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t V
PROGRAMUL 1

9,30 Curs de limba spaniolă
9,50 Telecinemateca (reluare). ,.Mirii 

anului 11“ — coproducție franco- 
italiano-român ă

11.35 Vă dăm legătura cu școala... 
12,00 Concert educativ
13,00 Mozaic cultural-artistic sportiv
16.30 Fotbal : C.S. Tîrgoviște — A.S.A. 

Tg. Mureș (repriza a Il-a) In cam
pionatul național divizia A. Trans
misiune directă de la Tîrgoviște

18.35 Săptămîna politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • 1 Mai — Zilei muncii 

— faptele de muncă ale tării
19.30 Cu răspundere, cu toate forțele, 

la cea mai grabnică dintre lucră
rile acestei primăveri : semănatul

19,30 Teleenciclopedia
20,10 Film serial : ..Dallas — Compania 

petrolieră Ewing“. Episodul 35 
21,00 Cu mască și fără mască 
21,40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2 X

I
I

18,00 Finalele Turneului internațional 
de box ,,Centura de aur“.

19,00 Telejurnal • 1 Mai — Zilei fnuncii 
— faptele de muncă ale tării

19,30 Cu răspundere, cu toate forțele la 
cea mai grabnică dintre lucrările 
acestei primăveri : semănatul

19,30 Miniaturi instrumentale
19,45 Anunțuri și muzică
19.55 Jaz cu formația ansamblului Ar

matei din Cluj-Napoca
20,35 Efigii lirice — emisiune de ver

suri
20.55 Maeștrii artei interpretative con

temporane : Sergiu Celibidache
21,40 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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BISTRIȚA-NASAUD. • Sub 
genericul „Din gîndirea revolu
ționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu", în cadrul „Decadei 
cărții social-politice" si al „Lu
nii cărții din întreprinderi și 
instituții", la casa de cultură a 
sindicatelor din Bistrița și la 
bibliotecile sindicale din județ 
au fost organizate reprezenta
tive expoziții de carte • Teatrul 
de stat din Timișoara a prezen
tat la casa municipală de cul
tură reușitul spectacol „Melo
dii nemuritoare". (Gheorghe 
Crișan).

ARGEȘ. 9 Timp de două zile,

teatrul „A. Davila" din Pitești 
a fost gazda festivalului coral in- 
terjudețean de muzică patrio
tică și revoluționară „D.G. Chi- 
riac". Manifestarea, integrată in 
noua ediție a festivalului „Cîn
tarea României", este dedicată 
celor 15 ani de Istorie nouă, 
revoluționară a patriei noastre, 
sărbătoririi a 2050 de ani de la 
întemeierea primului stat dac 
centralizat și independent condus 
de Burebista, precum și celor 10 
ani de cind aici, la Pitești, s-au 
pus bazele primei ediții de mu
zică corală patriotică și revolu
ționară. Pe scenă au urcat peste

20 de coruri din Bacău. Boto
șani, Constanța, București, Huși, 
Brașov, Cluj, Prahova, Mureș, 
Iași, Timiș, Satu Mare și Argeș. 
(Gheorghe Cîr'stea).

BUZĂU 9 Cu expoziția de 
grafică deschisă la Muzeul oră
șenesc din Rm. Sărat, filiala din 
Buzău a Uniunii artiștilor plas
tici a inaugurat ciclul de mani
festări dedicat aniversării a 2050 
de ani de la constituirea pri
mului stat dac centralizat și in
dependent. în cadrul expozi
ției a fost organizată o dezba
tere avînd ca temă „Specificul 
artei contemporane", la care au

participat criticul de artă Mircea 
Grozdea și sculptorul Gheorghe 
Coman. (Dumitru Dănăilă).

BRAlLA. 9 Decada cărții teh- 
nico-științifice din cadrul „Lunii 
cărții în întreprinderi și institu
ții" a prilejuit organizarea a nu
meroase acțiuni. Consiliul jude
țean al sindicatelor. în colabo
rare cu Oficiul de stat pentru in
venții și mărci, a organizat la 
clubul I.U.G. Progresul o con
sfătuire intitulată „Bibliotecă —

știință — tehnică — progres", la 
care au participat inventatori, 
muncitori cu înaltă calificare, in
gineri, tehnicieni și bibliotecari. 
La combinatul de fibre artificia
le. biblioteca județeană a organi
zat o dezbatere pe tema „Ener
gia în următoarele trei decenii", 
cu prilejul căreia au fost prezen
tate și ultimele noutăți editoria
le apărute în acest domeniu. 
(Corneliu Ifrim).

OLT 9 La Casa de cultură 
a sindicatelor din Slatina a avut 
loc vernisajul unei expoziții a 
tinărului pictor Constantin Stoe- 
nică, absolvent al Școlii popu

lare de artă din localitate. Sînt 
expuse peste 30 de tablouri in- 
fățișînd peisaje, compoziții, ima
gini din munca oamenilor slăti- 
neni și din județul Olt. (Emilian 
Rouă).

NEAMȚ. 9 Antrenarea mai 
amplă a cinecluburilor școlare 
în perfecționarea procesului de 
învățămînt a constituit obiectul 
unei consfătuiri care a avut loc 
la Roman. Cu acest prilej, con
ducătorii cinecluburilor din 18 
județe au făcut un valoros 
schimb de experiență, urmat de 
prezentarea a 32 dintre cele mai

merituoase creații ale cinefililor 
școlari. (Constantin Blagovici).

SALAJ. 9 La „Casa tehni
cii" din Zalău, biblioteca sindi
catelor, împreună cu comisia 
județeană a inginerilor și teh
nicienilor, a organizat o reușită 
expoziție de carte tehnică, ac
țiune înscrisă în cadrul „Lunii 
cărții în întreprinderi și insti
tuții". Specialiști de pe platfor
ma industrială a municipiului 
Zalău au participat la dezbate
rea intitulată „Cartea tehnică, 
instrument de ridicare a para
metrilor tehnici și de fiabili
tate". (Ion Mureșan).
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șoseaua...
Un agent de circulație. împreu

nă cu doi șoferi din activul vo
luntar de sprijin, se afla in mi
siune pe o sosea din comuna 
Sintimbru. județul Alba. Deo
dată. cei trei observă o mașină 
„Dacia 1300“ rulînd pe... trei 
cărări. In loc să oprească la sem
nalul făcut, șoferul a continuat 
să meargă, tot in zig-zag. dar cu 
viteză si mai mare. Spaimă prin
tre automobilisti. Nici la a doua 
semnalizare, șoferul nu a oprit.

Și. totuși, pină la urmă a oprit, 
dar unde credeți ? Pe linia 
„Mocănitei" de pe ruta Alba 
lulia — Zlatna. Șoferului Virgil 
Tuhut (că despre el e vorba) 
nu-i mai ajunsese Șoseaua si a 
început să alerge pe calea fera
tă. Printre sine, peste sine...

Urmarea ? La tribunal I

Adormit 
la locul faptei

G.Ca electrician auto. Nicolae 
din comuna Voineasa. județul 
Vilcea. era tare priceput să meș
terească tot felul de mașini. Nu
mai un autoturism „Skoda", pe 
care intenționa să-l fure, n-a 
putut, cu nici un chip, să-l por
nească. Supărat peste măsură, 
in loc să-si vadă de drum, i-a 
distrus bordul acesteia, după 
care, obosit, a adormit chiar in. 
mașina cu pricina. Cind s-a tre
zit, a văzut... albastru. Sau. mai 
exact, pe oamenii legii, in uni
formă albastră. După care a în
ceput să vadă negru si să facă 
fete-fete... x

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii^j
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a reprezentantului permanent 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei
(Urmare din pag. I)

Înmînînd scrisorile de acreditare, 
reprezentantul permanent al O.E.P., 
KHALED AL-SHEIKH, a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu un sin
cer și cald salut frățesc din partea lui 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, comandant 
suprem al forțelor revoluției pales
tiniene, împreună cu urări cordia- 
Je de sănătate și fericire personală, 

progres și prosperitate poporului 
român.

In cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej sînt exprimate felicitări din 
partea lui Yasser Arafat și a mem
brilor Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
cu ocazia, realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția supre
mă de președinte al Republicii Socia
liste România. „Hotărîrea Partidului 
Comunist Român, a cadrelor și fac
torilor săi de răspundere, a între
gului popor român prieten de a fi 
strîns unite în jurul conducerii, _ al 
dumneavoastră — se arată în cuvîn- 
tare — este o expresie grăitoare a 
stabilității, bunăstării, progresului și 
prosperității pe care le-ați asigurat 
acestui popor prieten, o dovadă a 
adeziunii față de concepția dumnea
voastră politică, principială și înțe
leaptă, de marile eforturi pe care le 
depuneți pentru asigurarea progresu- 

securității și păcii în lume".
Evocînd în continuare relațiile sta

tornicite între țara noastră și O.E.P., 
în cuvîntare se arată : „Eroicul po
por palestinian luptător este mindru 
de relațiile sale calde cu România, 
de solidaritatea și prietenia care îl 
leagă de poporul român. El se mân
drește îndeosebi de raporturile cal
de, frățești dintre Excelența Voastră 
și Yasser Arafat, raporturi care au 
avut rolul hotărîtor în întărirea re
lațiilor de strinsă prietenie dintre 
popoarele noastre, dintre Partidul 
Comunist Român și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei". In conti
nuare, în cuvîntare sînt evidențiate 
contribuția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la realizarea unei 
păci trainice, globale și juste în 
Orientul Mijlociu, la eforturile pen
tru înfăptuirea drepturilor naționale 
legitime ale poporului palestinian, 
inclusiv a drepturilor la autodeter- 
minare și constituire a propriului 
stat independent. „Poporul palesti
nian — se arată în cuvîntare — dă o 
înaltă prețuire sprijinului neprecu
pețit pe care Partidul Comunist Ro
mân îl acordă pe plan politic, diplo
matic, material și moral Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei în efor
turile susținute pe care aceasta le de
pune in slujba cauzei și luptei drepte 
a poporului nostru, pentru ca acesta 
să-și poată exercita drepturile na
ționale, inalienabile și legitime".

După ce se referă la agravarea ac
tualei situații internaționale, la care 
contribuie și perpetuarea situației 
din Orientul Mijlociu, cuvintarea sub
liniază necesitatea intensificării efor

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

ÎN CÎTEVA RÎNDURITurneul de box „Centura de aur“
Astăzi, gala galelor

Astăzi, de la ora 18, va începe gala 
finalelor, iar tribunele din hala pa
tinoarului artificial „23 August" vor 
fi cu siguranță arhipline, cum au 
mai fost de atîtea ori în această săp- 
tămînă. Pentru a urca pe ring la 
ceasul finalelor, s-au întrecut, dîrz 
și cu sportivitate, 138 de pugiliști 
din România și din alte 13 țări de 
pe continentele european, african, 
asiatic și american. Astăzi, au ră
mas în luptă pentru frumoasele 
„centuri de aur" numai 22 de concu- 
renți, cu toții merituoși, firește, în 
felul fiecăruia, dar nu, neapărat, și 
cei mai buni, pentru că, așa cum 
se întîmplă la orice mare turneu, 
esorții i-au opus direct și înainte de 
vreme pe unii dintre principalii 
candidați. Meciul splendid dintre 

mpionul olimpic Ciu En Zo (R.P.D. 
coreeană) și excelentul boxer cuba
nez Jesus Sollet a fost, de pildă, ade
vărata finală a „Centurii de aur", 
după cum ar fi putut fi și finala cea 
mai de preț a oricărui turneu, inclu
siv a celui olimpic. A învins Ciu En 
Zo și astfel, la categoria pană, țînă- 
rului bucureștean Titi Cercel i se oferă 
prilejul de a se afirma pe ring in 
fața boxerului nr. 1 pe plan mondial 
al acestei categorii. Un „meci final" 
a avut loc și la categoria ușoară 
între pugiliști români cu renume, 
Simion Cuțov, luptătorul cu palma
resul cel mai strălucitor din boxul 
nostru, și Carol Hajnal, proaspătul 
câștigător al turneului de la Bangkok. 
Partida, care ne-a reamintit, pe 
alocuri, frumoasele finale Calistrat 
Cuțov — Paul Dobrescu, ne-a arătat

FOTBAL : Meciurile celei de-a XXX-a etape
Campionatul diviziei A la fotbal 

continuă astăzi ou etapa a XXX-a, 
In care sint programate următoarele 
meciuri : Sportul studențesc — F.C. 
Baia Mare (pe stadionul „Steaua") ; 
F.C. Olt — Gloria ; C.S. Tîrgoviște — 
A.S.A- ) F.C.M. Galați — Dinamo ; 
Jiul — Universitatea Craiova ; Uni
versitatea Cluj-Napoca — Steaua ; 
Olimpia — Chimia ; S.C. Bacău — 
Politehnica Iași ; F.C. Argeș — Poli
tehnica Timișoara. Meciul de la 
Tîrgoviște va inoepe la ora 15,30. iar 
cel de la Cluj-Napoca la ora 17,00. 

turilor internaționale, inclusiv prin 
intermediul O.N.U., pentru instaurarea 
unei păci trainice, globale și juste 
in această zonă. „Aceste eforturi — 
se menționează in cuvîntare — nu 
pot fi utile, pacea nu poate fi înfăp
tuită decît dacă se va ține seama de 
faptul că problema palestiniană este 
esența si centrul problemei din Ori
entul Mijlociu, problemă care nu poa
te fi soluționată decit prin reglemen
tarea justă a cauzei palestiniene, iar 
o asemenea reglementare justă nu 
poate fi realizată decit cu participa
rea, ca parte principală și fundamen
tală, a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei — singurul reprezentant 
legitim al întregului popor palesti
nian". „Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, prețuind poziția fer
mă, neschimbată, sprijinul sincer 
acordat de-a lungul anilor de Româ
nia — se arată, în încheiere, în cu
vîntare — își exprimă încrederea că 
acest sprijin va continua, că priete
nia Strînsă și solidaritatea existentă 
șe vor întări, servind intereselor și 
aspirațiilor celor două popoare, rea
lizării unei păci durabile, globale și 
juste".

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit pentru sentimentele expri
mate și a adresat, la rîndul său, to
varășului Yasser Arafat cele mai 
bune urări de sănătate si fericire' 
personală, de succes poporului pales
tinian prieten in eforturile pentru 
realizarea drepturilor sale legitime.

în cuvîntarea de răspuns a tova
rășului Nicolae Ceaușescu sînt evi
dențiate eforturile poporului român 
pentru traducerea în viață a hotărîri- 
lor celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, precum 
și activitatea României pe arena 
internațională, consacrată păcii, des
tinderii, înțelegerii si cooperării în 
lume. „Milităm susținut — se spune 
în cuvîntare — pentru așezarea ra
porturilor dintre state pe baza trai
nică a respectării riguroase a princi- 

■piiior deplinei egalități in drepturi, 
independentei si suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne si avantajului reciproc, ale re
nunțării la forță sau amenințarea cu 
forța în relațiile dintre state. Noi 
considerăm că numai pe această bază 
se pot asigura condițiile necesare 
care să permită dezvoltarea liberă, 
independentă a fiecărei națiuni. în 
conformitate cu propriile sale inte
rese. realizarea dreptului fiecărui po
por de a fi pe deplin stăpîn pe des
tinele sale".

In continuare. în cuvîntare se spu
ne : „în ultimul timp, situația inter
națională a cunoscut o înrăutățire 
puternică datorită acumulării unei 
serii de probleme complicate, faptului 
că au rămas nesolutionate oonflicte 
vechi și au apărut altele noi. conti- 
nuînd să aibă loc manifestări ale 
vechii politici imperialiste de forță 
și dictat, de amestec în treburile in
terne ale altor popoare. în aceste 
condiții. România consideră că tre
buie făcut totul pentru oprirea accen

totodată un Simion Cuțov în formă, 
capabil să bată recordul numărului 
de „centuri de aur" cucerite, pe care-1 
deține împreună cu celebrul Teofilo 
Stevenson, adjudeeîndu-și astăzi, în 
fața lui Uwe Friedrich (R. D. Ger
mană), cea de-a șasea centură !

Iată și celelalte finale, în ordinea 
de greutate a categoriilor : „semi- 
muscă". Dumitru Schiopu — Dji long 
Ciol (R.P.D. Coreeană) ; „muscă", un 
derbi de tehnicitate și forță, între 
Saniesteban (Cuba) și Io Riong Sik 
(R.P.D. Coreeană); „cocoș". Aii Bab- 
maghenia (Franța) — Dumitru Voi- 
nescu ; „semiușoară", Cristopher 
Ossai (Nigeria) — Florian Livadaru ; 
„semimijlocie", Mihai Ciubotaru, tînă- 
rul boxer timișorean, cu „dreapta 
de fier", contra principalului candi
dat I. Budușan : „mijlocie mică", 
Vasile Girgavu — Nicolae Chioveanu; 
„mijlocie", Valentin Silaghi — John 
Martens (Nigeria) ; „semigrea", 
Georgică Donici — Balbouli Taofi 
(Tunisia) ; „grea", Angel Millian 
(Cuba) — Grigore Nicolae.

După cum se constată, lista celor 
11 meciuri finale ale „Centurii de 
aur" are cîteva puncte de interes 
înalt. Ținînd seama de experiența 
bună sau mai puțin bună, acumulată 
de-a lungul edițiilor precedente, ar fi 
de dorit ca organizatorii să stabi
lească unul sau două meciuri de 
vîrf, programîndu-le drept „cap de 

. afiș", desigur, în partea de sfîrșit a 
reuniunii, spre a-i conferi acesteia 
deplina reușită spectaculară. '

V. M.

Celelalte partide sînt programate la 
ora 17,30.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate jocurile etapei, La televiziune, 
în transmisie directă, repriza secun
dă a meciului de la Tîrgoviște (16,30).

★

Biletele de intrare la meciul amical 
de fotbal dintre echipa României și 
selecționata olimpică a Cehoslovaciei, 
care se va disputa miercuri. 30 apri
lie, pe stadionul „23 August" din Ca
pitală, se vor pune în vînzare în
cepând de luni la casele obișnuite. 

tuării încordării, reluarea si conti
nuarea politicii de destindere și pace, 
pentru reglementarea tuturor proble
melor litigioase pe cale pașnică, prin 
tratative, pentru promovarea fermă a 
unei politici de colaborare si înțele
gere care să asigure dezvoltarea li
beră, independentă a fiecărei na
țiuni".

Referitor la situația din Orientul 
Mijlociu, în cuvîntare se arată : 
„România s-a pronunțat si se pro
nunță cu consecventă pentru reali
zarea unei păci globale, juste si du
rabile in această zonă, pe baza retra
gerii Israelului din toate teritoriile 
ocupate în urma războiului din 
1967, soluționării problemei poporului 
palestinian, pe baza dreptului său la 
autodeterminare — inclusiv prin crea
rea unui stat național propriu — 
asigurării independenței, suverani
tății și integrității teritoriale a tu
turor statelor din regiune".

In cuvîntare sînt reliefate apoi 
relațiile existente între țara noastră 
și Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, importanța întilnirilor din
tre șeful statului român și Yasser 
Arafat, care au contribuit la dezvol
tarea raporturilor prietenești dintre 
popoarele român și palestinian, la 
promovarea cauzei juste a poporului 
palestinian pe plan internațional.

„România consideră că ar fi deo
sebit de important, în actualele con
diții din lume — se arată în conti
nuare în cuvîntare — dacă s-ar 
ajunge la convocarea unei confe
rințe internaționale sub egida și cu 
participarea activă a O.N.U., pentru 
găsirea de soluții cu privire la retra
gerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate, recunoașterea dreptului la 
autodeterminare al poporului palesti
nian, instaurarea păcii și securității in 
zonă și în întreaga lume. La o ase
menea conferință trebuie să se asi
gure condiții pentru participarea tu
turor părților interesate, inclusiv a 
O.E.P., ca reprezentant unic, auten
tic și recunoscut al poporului pales
tinian, a Uniunii Sovietice și State
lor Unite, în calitate de copreședinți 
ai Conferinței de la Geneva, precum 
și a altor state care pot aduce o 
contribuție pozitivă la procesul re
glementării pe cale pașnică a con
flictului din Orientul Mijlociu".

în încheierea cuvîntării sînt expri
mate dorința și hotărirea neabătută 
a P.C.R., a guvernului român, a în
tregului nostru popor de a acorda și 
în viitor întregul sprijin — politic, 
diplomatic, material și moral — 
cauzei juste a poporului palestinian, 
edificării unei păci echitabile și trai
nice în Orientul Mijlociu.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut într-o atmos
feră cordială cu reprezentantul per
manent al O.E.P., Khaled Al-Sheikh.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat

• în ziua a doua a campionatelor 
europene de lupte libere de la Prie- 
vidza (Cehoslovacia), la categoria 57 
kg, Aurel Neagu a obținut victoria 
la puncte în fața polonezului M. Sku- 
bacz. V. Țigănaș (82 kg) și O. Dușa 
(68 kg) au terminat învingători la 
puncte in partidele cu P. Syring 
(R, D. Germană) și respectiv A. Ma- 
gistrini (Elveția). M. Pîrcălabu a re
purtat o frumoasă victorie la puncte 
în cadrul categoriei 74 kg, învingin- 
du-1 pe I. Feher (Ungaria). La cate
goriile 90 kg și plus 100 kg luptătorii 
români au înregistrat victorii. Este 
vorba de I. Ivanov, învingător in 
fața cehoslovacului Kucirco, și 
A. Ianko, care l-a făcut tuș pe Yil- 
drin (Turcia).

I. Arapu (52 kg) a pierdut prin 
tuș meciul cu vest-germanul F. Nie- 
bler. Au mai fost învinși V. Pușcașu 
(100 kg) de către Magomedov 
(U.R.S.S.) și Anghel Gigei (62 kg) de 
finlandezul Rauhala. întrecerile con
tinuă.
• Campionatele balcanice de ca- 

iac-canoe au început vineri pe lacul 
Snagov reunind echipaje din Iugo
slavia, Bulgaria și România. în prima 
zi s-au disputat 7 probe pe distanța 
de 500 m, care au fost cîștigate de 
România (5 victorii) și Bulgaria (2 
victorii). Iată rezultatele înregistrate: 
caiac simplu masculin : I. Bîrlădea- 
nu (R) l’55”8/10 ; caiac simplu fete: 
Vania Geșeva (B) 2’07”l/10 : caiac 2 
masculin : România (Zafiu-Giura) 
1’42’T/IO ; canoe simplu masculin : 
Liuben Lubenov (B) 2’06”8/10 : canoe 
dublu masculin: România (Patzaichin- 
Capusta) l’56”4/10 ; caiac dublu fete : 
România 1’59” ; caiac 4 masculin : 
România l’32”8/10. întrecerile conti
nuă astăzi dimineață.

• în ziua a doua a competiției 
internaționale de polo pe apă „Cupa 
Tungsram", care se desfășoară la 
Budapesta, echipa României, a întîl- 
nit reprezentativa Iugoslaviei, in fata 
căreia a pierdut cu scorul de 3—5 
(0—2, 0—1, 1—2, 2—0). Punctele echi
pei române au fost înscrise de Ungu- 
reanu. Răducanu și Costras.

Alte rezultate : S.U.A. — Italia 8—7 
(1—0, 4—2, 1—1, 2—4) ; Ungaria — 
R.F. Germania 7—4 (2—0, 0—1, 2—1, 
3—2).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

UNITE TANZANIA

Excelenței sale Domnului Julius K. Nyerere
Președintele Republicii Vnite Tanzania

DAR ES SALAAM
Cea de-a XVI-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Unite Tan

zania îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului tanzanian prieten 
succese tot mai mari in eforturile pentru asigurarea progresului și prosperi
tății țării sale.

îmi exprim convingerea că, acționînd în spiritul înțelegerilor convenite 
împreună, relațiile de prietenie și cooperare dintre țările noastre, precum si 
conlucrarea lor pe plan mondial se. vor amplifica și întări în continuare. în 
folosul1 popoarelor român și tanzanian, al cauzei păcii, destinderii si înțele
gerii internaționale, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul tanzanian 
sărbătorește astăzi ziua 
sa națională. Se împli
nesc 16 ani de la ac
tul istoric din 26 apri
lie 1964, prin care or
ganele' supreme ale 
puterii de stat din 
Tanganica și Zanzibar 
au ratificat acordul 
privind unificarea ce
lor două teritorii in
tr-un’ singur stat, sub 
numele de Republica 
Unită Tanzania.

în perioada care a 
trecut de la acest eve
niment, poporul tan
zanian a înregistrat o 
serie de succese re
marcabile pe calea 
consolidării indepen
denței și a lichidării 
grelelor urmări ale 
dominației coloniale. 
Procesul transformări
lor înnoitoare s-a in
tensificat în special 
după „Declarația de 
la Arusha" din 1967, 
care a fixat strategia 
dezvoltării și a consti
tuit punctul de plecare 
al unor măsuri de cea 
mai mare importanță 
pentru mersul înainte 
al ț^rii, ca, de pildă, 
instaurarea controlu

lui statului în econo
mie, pentru dezvolta
rea industriei și crea
rea de cooperative a- 
gricole.

Reprezentînd un pas 
hotărîtor în direcția 
emancipării economi
ce, aceste măsuri au 
dat un puternic impuls 
acțiunii de valorificare 
a resurselor solului și 
subsolului Pe harta 
țării au apărut un șir 
de obiective industria
le în sectoarele textil, 
chimic, alimentar, s-au 
intensificat prospecțiu
nile geologice, a fost 
adoptat un program 
pentru dezvoltarea a- 
griculturii, care repre
zintă principalul sec
tor al economiei națio
nale. Dealtfel. cel 
de-al treilea plan cin
cinal de dezvoltare 
economico-socială a 
Tanzaniei, adoptat 
anul trecut, prevede, 
ca un obiectiv princi
pal, satisfacerea din 
resurse proprii a nece
sarului de alimente 
pînă în anul 1981.

în spiritul politicii 
principiale a Partidu
lui Comunist Român, 
a României socialiste

Cronica
Cu ocazia celei de-a 35-a aniver

sări a Zilei naționale a Republicii So
cialiste Cehoslovace, la Ambasada 
Cehoslovaciei din București a avut 
loc, vineri o conferință de presă.

Au participat reprezentanți ai co- 
tidianelor centrale, Agenției române 
de presă, Radioteleviziunii. atașați de 
presă ai unor ambasade, precum și 
corespondenți ai presei străine acredi
tați în țara noastră.

însărcinatul cu afaceri a.i.' al Re
publicii Socialiste Cehoslovace la 
București, Vladimir Vaciavik a re
levat. cu acest prilej, semnificațiile 
și importanta istorică a victoriei ob
ținute la 9 mai 1945 de către popoare
le tării sale împotriva fascismului 
subliniind contribuția ostașilor sovie
tici și români la eliberarea pămîntu- 
lui Cehoslovaciei.

în cadrul conferinței de presă au 
fost evidențiate apoi mărețele împli
niri obținute de popoarele ceh și 
slovac, sub conducerea Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.. în pro
cesul edificării societății socialiste în 
țara prietenă.

Vorbitorul a subliniat faptul că în
tre Cehoslovacia și România se dez
voltă tradiționale raporturi de prie
tenie și colaborare, puternic impulsio
nate de întâlnirile Și convorbirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak.

1 In încheiere, el a urat noi succese 
in muncă și prosperitate poporului 
român.

\ * *

în cadrul programului de colabora
re multilaterală dintre Academia de 
științe sociale și politice din Repu
blica Socialistă România și Academia 
de științe a Uniunii Sovietice, intre 
22 și 25 aprilie s-au desfășurat la 
Constanta lucrările celei de-a Vil-a 
întîlniri a Comisiei mixte româno- 
sovietice de istorie.

Cu acest prilej, specialiști români 
și sovietici au dezbătut problematica 
privind tema supusă analizei reuniu
nii „Legăturile dintre poporul român 
și popoarele din Rusia în secolul al 
XVIII-lea și începutul secolului al 
XlX-lea și reflectarea lor in izvoare 
istorice din cele două țări".

S-a convenit ca următoarea reuniu
ne a comisiei să aibă loc anul viitor, 
în Uniunea Sovietică, cu tema „Par
ticularitățile formării statelor națio
nale în Europa centrală și de sud- 
est, oglindite în istoriografia româ
nească și sovietică".

Programul reuniunii științifice a 
cuprins, de asemenea, vizite de do
cumentare în muzee și alte instituții 
cultural-științifice din Capitală, cit și 
din municipiul și județul Constanta.

★
La Institutul român pentru relații

le culturale cu străinătatea a fost 
deschisă vineri Expoziția de artă a- 
plicată și artizanat din Noua Zeelan- 
dă. Organizată în cadrul schimburilor 
culturale existente între România și 
Noua Zeelandă, expoziția prezintă 
țesături, Împletituri, piese din metal 
și ceramică, creații ale unor meșteri 
artizani contemporani din această 
tară, piese ce se 'disting prin varie
tatea și originalitatea lor artistică.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
loan Botar. secretar a] I.R.R.C.S., și 
Francis Anthony Small, ambasadorul 
Noii Zeelande în țara noastră, care 
au subliniat rolul acestei manifestări 
culturale la mal buna cunoaștere si 
apropiere între cele două țări si po
poare.

(Agerpres)

între orele 6—10. Unitățile de alimen
tație publică, precum și cele din zo
nele de agrement și trasee turistice 
vor funcționa după orarul zilei de 
duminică.

Sîmbătă 3 mai. toate unitățile co
merciale vor funcționa pînă la o- 
rele 13.

Duminică 4 mai. în această zi 
vor fi deschise unitățile care. în 
mod normal, au program de funcțio
nare în zilele de duminică.

Cu prilejul celei de-a 48-a aniver
sări a creării Armatei Populare Co
reene, atașatul militar, aero și na
val al R.P.D. Coreene la București, 
Kim Ciung Hiăn, a organizat, vineri 
seara, la sediul ambasadei, o gală 
de filme, urmată de un cocteil.

Au luat parte general-colonel Va
sile Ionel, adjunct al ministrului apă
rării naționale, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe^, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

Au participat, de asemenea, atașați 
militari acreditați în țara noastră.

Programul unităților comerciale din Capitală 
în zilele de 27 aprilie, 1-4 mai

După cum ne informează Direcția 
generală comercială a municipiului 
București, duminică 27 aprilie, toate 
unitățile comerciale (și cele de 
prestări servicii) vor funcționa după 
programul unei zile normale de 
lucru din cursul săptămînii.

în zilele de 1 și 2 mai. unitățile 
comerciale vor fi închise, cu excep
ția magazinelor de pîine, centrelor de 
desfacere a laptelui, sifon ăriilor. 
punctelor de desfacere a ghet.ei si 
tutungeriilor, care vor funcționa 

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 25 APRILIE 1980

EXTRAGEREA I : 7 43 12 81 54 28 29 68 62.
EXTRAGEREA A II-A : 40 26 4 32 8 74 23 65 66.
Fond total de cîștiguri : 798 197 lei.

de solidaritate mili
tantă cu cauza popoa
relor care au pășit 
pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare, po
porul nostru urmărește 
cu sentimente de pro
fundă simpatie realiză
rile obținute de po
porul tanzanian in ve
derea consolidării inde
pendenței, făuririi unei 
vieți noi. între Româ
nia și Tanzania s-au 
statornicit relații de 
prietenie și colaborare, 
pe multiple planuri, 
care cunosc o evoluție 
mereu ascendentă. Un 
moment de cea mai 
mare însemnătate in 
dezvoltarea legături
lor româno-tanzaniene 
l-au constituit întîlni- 
rile și convorbirile de la 
București și Dar Es Sa
laam dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu 
și Julius Nyerere, a- 
cordurile și înțelegeri
le convenite asigurind 
un puternic impuls 
conlucrării pe diverse 
planuri, în interesul 
ambelor popoare, al 
cauzei păcii, libertății 
și înțelegerii interna
ționale.

zilei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumim cu deosebită stimă pentru amabilul mesaj de urare care 
ne-a fost trimis cu ocazia investirii noastre.

Căpitani regenți
PIETRO CHIARUZZI - PRIMO MARANI

San Marino

A apărut, in broșură, in limbile maghiară și germană

NICOLAE CEAUȘESCU
- Jurămîntul președintelui Republicii So

cialiste România
- Discursul solemn rostit la Marea Adu

nare Națională cu ocazia realegerii în 
funcția supremă de președinte al Repu
blicii Socialiste România

28 martie 1980
EDITURA POE1T1CA

R. D. GERMANĂ:

Fabrici de case
Programul intensiv de construcții 

de locuințe in R.D. Germană a impus 
folosirea pe scară din ce în ce mai 
largă a elementelor prefabricate pe 
șantiere. Pentru aceasta a fost crea
tă o rețea de combinate pentru con
strucții de case in diferite orașe ale 
țării, numărul lor ajungind la peste 
50. Ele asigură aproximativ trei

R. S. F. IUGOSLAVIA :

Centrale electrice solare
Prima centrală electrică solară 

din Iugoslavia a fost pusă in func
țiune în decembrie, anul trecut, la 
Liubliana, generatoarele sale fiind 
capabile să alimenteze cu energie 
instalațiile de încălzire a unui 
complex edilitar alcătuit din șase 
clădiri multietajate.

O nouă centrală bazată pe ener
gia solară se construiește acum pe 
coasta muntenegreană a Mării 
Adriatice, la Ulcini. Ea va produce 
electricitatea necesară tuturor ho
telurilor din zonă, precum și pen
tru exploatarea salină din această 
localitate, care realizează o canti-

R. P. POLONĂ:

Dezvoltarea transportului fluvial
în următorii ani, în R.P. Polonă 

se va realiza un amplu program de 
dezvoltare șl de modernizare a sis
temului de transporturi navale. 
Primul și cel mai important punct 
din program este acela al regula
rizării și amenajării pentru naviga
ție modernă a fluviului Vistula,

R.P. UNGARĂ:

Valorificarea rezervelor de cărbune
Oamenii de știință maghiari acor

dă o mare atenție problemelor 
energetice. După cum relevă agen
ția M.T.I., ei au stabilit că, pînă la 
sfîrșitul mileniului, necesarul de 
energie electrică in Ungaria se va 
dubla și, intrucît prețurile la mate
riile prime energetice vor continua 
să crească, se acordă o importanță 
din ce în ce mai mare folosirii cit 
mai raționale a resurselor ener
getice naționale. în acest cadru se 
apreciază că există o bază suficien
tă pentru extinderea producției de

Ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
industria de petrol și gaze

în perioada 22—25 aprilie 1980, la 
București a avut loc ședința a 52-a 
a Comisiei permanente C.AJE.R. pen
tru industria de petrol și gaze. Ita 
ședință au luat parte delegațiile ță
rilor membre C.A.E.R. și R.S.F.I.

Participanții la ședință au fost sa
lutați cordial, în numele Guvernului 
Republicii Socialiste România, de 
conducătorul delegației române in 
comisie, Virgil Trofin, viceprim- 
ministru, președintele comisiei.

Participanții la ședință au ascultat 
cu atenție expunerea conducătorului 
delegației U.R.S.S., cu ocazia aniver
sării a 110 ani de la nașterea lui 
V. I. Lenin. La ședința comisiei au 
fost examinate probleme de colabo
rare care decurg din Programul com
plex ai adîncirii și perfecționării in 
continuare a colaborării șl dezvol-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 aprilie. In țară : Vreme răco
roasă, mai ales in prima parte a inter
valului Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea averse locale de ploaie însoțite 
de descărcări electrice în vestul șl nor
dul tării și izolat în rest. Vînt slab 
plnă la moderat. Temperaturile minime 

sferturi din necesarul de elemente 
prefabricate pentru șantierele de 
locuințe. In actualul plan cincinal 
au fost construite sau se apropie 
de sfîrșit construcția unui număr 
de 12 combinate de construcții de 
locuințe, fiecare din ele avînd o ca
pacitate de elemente prefabricate 
pentru 3 000 de apartamente pe an.

tate de 60 000 tone sare obținută 
prin evaporarea apei de mare.

în general, obținerea de electrici
tate pe buza energiei solare consti
tuie în Iugoslavia o preocupare 
importantă, în care scop au fost 
înființate un număr de peste 20 
unități industriale specializate în 
producerea de instalații și echipa
mente pentru captarea si utilizarea 
acestei inepuizabile surse naturale 
de energie. Se apreciază dealtfel 
că, date fiind condițiile favo
rabile de care dispune Iugosla
via, în viitor pe această cale s-ar 
putea obține o parte importantă din 
necesarul de electricitate al tării.

După realizarea tuturor lucrărilor 
prevăzute, atît Vistula, cit și Ode- 
rul vor deveni navigabile pentru 
vase cu un deplasament de pînă la 
1 500 de tone. Volumul transportu
rilor pe Vistula va spori astfel la 
peste 100 milioane de tone pe an, 
iar pe Oder — la peste 70 milioane 
de tone.

cărbune. Prin măsuri de moderniza
re, producția minelor existente poate 
crește cu 30 la sută. De asemenea, 
există rezerve suficiente de cărbu
ne, care pot fi exploatate in cariere 
deschise. S-a calculat că la actualul 
nivel de exploatare a cărbunelui, 
zăcămintele existente pot ajunge 
timp de 130—140 de ani. Cercetările 
au arătat, de asemenea, că în con
dițiile unor tehnologii speciale, lig
nitul din aceste zăcăminte poate să 
fie folosit pentru cocsificare și pen
tru producția de gaze.

tării Integrării economice socialiste 
și din Programul special de colabo
rare pe termen lung in domeniul 
combustibilului, energiei și materiilor 
prime, precum și stadiul de pregătire 
a unor convenții ‘ de colaborare în 
domeniul industriei de petrol și gaze. 
Comisia a aprobat planul de colabo
rare tehnico-științifică a țărilor 
membre C.A.E.R. în domeniul indus
triei de petrol și gaze pe perioada 
1981—1985 și propunerile de colabo
rare în domeniul protecției și îmbu
nătățirii mediului înconjurător. Au 
fost examinate și alte probleme de 
colaborare multilaterală a țărilor 
membre C.A.E.R. și R.S.F.I. în do
meniul industriei de petrol și gaze.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească, de Înțe
legere reciprocă.

vor fi cuprinse între zero șl 10 grade, 
mal ooborite In estul Transilvaniei. Iar 
temperaturile maxime între 10 si 20 de 
grade. Izolat, in primele nopți condiții 
de brumă in nordul țării. In Bucu
rești : Vreme răcoroasă, cu cer schim
bător, favorabil ploii sub formă de a- 
versă, Îndeosebi după-amiaza. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 4 și 7 gra
de, iar cele maxime intre 16 și zo de 
grade. (Elena Mlhăllă, meteorolog de 
serviciu).

® PRODUCȚIA MON
DIALĂ DE PETROL b™‘ a 
totalizat in 1979 23,646 miliarde 
barili, ceea ce reprezintă cu 3,3 
la sută mai mult decit în 1978
— relevă o statistică publicată 
de revista „Petroleum Econo
mist". Din acest total, celor 13 
țări membre ale O.P.E.C. le re
vin 11,204 miliarde barili (47,4 
la sută). Dintre celelalte țări 
producătoare de petrol. U.R.S.S. 
și S.U.A. dețin în continuare 
locul întîl și, respectiv, locul 
secund in lume. Marea Britanie
— subliniază publicația — a de
venit acum cel mai important 
producător de țiței din , Europa 
occidentală. în America Latină, 
Mexicul a trecut ferm pe locul 
dop după Venezuela. „Petro
leum Economist" apreciază că,

în oe privește producția de țiței 
a țârilor membre ale O.P.E.C. 
pe anul 1980, se va consemna o 
scădere față de anul anterior, în 
proporții diferite de la o țară la 
alta.

® RECUPERAREA AR
GINTULUI DIN PELICU
LA FOTOGRAFICĂ. Pa
riind de la faptul că pelicula 
foto și cinematografică conține 
săruri de argint, un grup de 
oercetători sovietici a dus la 
punct o metodă de recuperare a 
acestui metal din pelicula care 
în trecut se arunca după utili
zare. Aceasta se prelucrează cu 
un preparat special, care separă 
sărurile de argint de gelatină. 
Dintr-o tonă de peliculă se ex
trag astfel zece kilograme de

argint. Reactivul se recuperează 
și el, puțind fi folosit în total de 
zece ori

• SUBNUTRIȚIA Șl 
CECITATEA. Potrivit
studiu -întreprins recent de Or
ganizația Mondială a Sănătății 
(O.M.S.), astăzi există în lume 
circa 42 milioane de persoane a- 
tinse de orbire. Regiunile cel 
mai greu lovite sînt țările în 
curs de dezvoltare din Asia și 
Africa. In această parte a lumii 
unde trahoma, onchocercosa, xe- 
roftalmia și alte boli fac ravagii, 
trăiesc aproape 28 milioane de 
orbi. Ultima dintre bolile amin
tite provine din lipsa de vita
mina A și este o cauză impor
tantă a orbirii la copiii din re
giunile unde subnutriția este o 
stare cronică.

• SE CAUTĂ... LEO- 
PARZI. Cei mai bătrîni lo
cuitori din Freetown — capi
tala Republicii Sierra Leone — 
își mai amintesc de’ vremurile 
cind în pădurile din apropierea 
orașului lor trăiau leoparzi. Nu 
de puține ori aceștia iși făceau 
apariția și pe străzile principale 
ale Freetownului, speriindu-i pe 
locuitori. Pe atunci se ducea o 
luptă înverșunată împotriva leo- 
parzilor — chiar prea înverșu
nată. Căci curînd a sosit și ziua 
cind a fost răpus ultimul dintre 
ei... După ce leoparzi! au fost 
exterminați. în pădurile din ju

rul orașului s-au înmulțit. în 
ritm vertiginos, maimuțele, care, 
pur și simplu, au devastat gră
dinile locuitorilor. în aceste con
diții, autoritățile locale au ho- 
tărît să cumpere cîțiva... leo
parzi și să le dea drumul în pă
durile din apropierea orașului, 
pentru restabilirea echilibrului 
ecologic.

® UN NAVIGATOR 
SOLITAR din Marea Britanie, 
David Scott Cowper, este pe 
punctul de a stabili un nou re
cord mondial al înconjurului 
Pămîntului într-o ambarcațiune 
cu pînze. După cum transmite

agenția France Presse. Cowper 
este așteptat să sosească în 
aceste zile Ia Plymouth, la ca
pătul unei călătorii care va fi cu 
aproape trei săptămini mai 
scurtă decît cea încheiată în iu
nie 1979 de către un alt naviga
tor, Naomi James, precedentul 
deținător al recordului : 272 de 
zile.

• PREMIERĂ LA GRA
DINA ZOOLOGICĂ DIN 
DRESDA. La grădina zoo
logică din Dresda a fost înregis
trată o premieră sui-generis — 
nașterea unui pui de urangutan 
din a doua generație în captivi
tate. în R. D. Germană există 
nouă grădini zoologice si 125 de 
parcuri de cultură și odihnă în

care se află și exemplare de 
animale din fauna locală. Ma
rile grădini zoologice au, între 
altele, misiunea importantă de 
creștere și înmulțire a speciilor 
amenințate cu dispariția, în ca
drul lor fiind efectuate, de a- 
semenea, lucrări de cercetare 
științifică în aceste domenii.

• IN LOCUL CĂRĂ
MIZILOR REFRACTARE. 
Siderurgia și metalurgia, mari 
consumatoare de energie, se 
văd în situația de a căuta noi 
modalități de economisire. Una 
din ele o constituie revizuirea 
concepției privind izolarea gene
ratoarelor de căldură: cuptoare
le. în acest scop, firma „Im
perial Chemical Industries" a

produs o căptușeală din fibre de 
alumină — saffil — un material 
ușor care rezistă la temperaturi 
pînă la 1600°C. Această căptu
șeală este utilizată în locul că
rămizilor „clasice".

• COVOARELE DIN 
IUTĂ sînt un nou produs asi
milat de industria Bangladeshu
lui. După aspectul exterior șl 
trăinicia țesăturii ele aproape 
nu se deosebesc de cele din lină. 
Prețul lor fiind însă mult mal 
redus, se bucură de o cerere 
neobișnuit de mare pe piața in
ternațională. Pentru satisfacerea 
acestei cereri se prevede con
struirea în această țară a 10 noi 
fabrici, care vor produoe 1 mi
lion de covoare pe an.



Vie dezaprobare in opinia publică 
internațională fată ăe actul 

de comando american pe teritoriul 
Iranului

TEHERAN 25 (Agerpres). — După 
cum anunță postul de radio iranian, 
generalul Hadi Shadmehr, șeful Sta
tului Major al forțelor armate ira
niene, a declarat că două avioa
ne americane, avînd la bord pușcași 
marini și agenti ai C.I.A., s-au cioc
nit și s-au prăbușit în apropiere de 
localitatea Tabas, în regiunea cen
trală a Iranului. Generalul Shadmehr 
a precizat că cele două aparate erau 
urmărite de avioane ale forțelor ar
mate iraniene. El a adăugat că infor
mații detaliate în legătură cu acest 
incident vor fi date publicității ulte
rior.

★
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

într-o alocuțiune radiotelevizată, pre
ședintele Statelor Unite, Jimmy Car
ter, a declarat că a dispus ..anularea 
unei operațiuni minuțios pregătite, 
care era în curs de desfășurare în 
Iran", în vederea salvării ostatici
lor de la Ambasada S.U.A. din Tehe
ran, „ca urmare a unei defecțiuni de 
echipament".

Jimmy Carter a precizat că opt mi
litari americani și-au pierdut viața 
în urma ciocnirii, a două avioane 
americane într-o zonă de deșert din 
Iran. Tentativa eșuată de eliberare a 
ostaticilor — a spus el — a fost o 
„misiune umanitară".

Președintele american și-a asumat 
in întregime răspunderea pentru ho- 
tărîrea de a încerca operațiunea de 
salvare, precum și pentru anularea a- 
cesteia. El a subliniat că Statele Unite 
vor continua să „urmărească ori
ce cale posibilă" în vederea asigu
rării eliberării ostaticilor, cerînd în a- 
cest sens atît sprijinul poporului ame
rican, cit și pe cel al aliaților S.U.A.

în încheiere, Jimmy Carter a de
clarat că „alte informații vor fi aduse 
la cunoștința poporului american la 
momentul potrivit".

★
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

„Președinții comisiilor pentru politi
că externă ale Camerei Reprezentan
ților și Senatului (Congresul S.U.A.), 
Clement Zablocki și, respectiv, 
Frank Church, au apreciat că, prin 
hotărîrea de a iniția operațiunea de 
salvare a ostaticilor de la Teheran 
fără consultarea forului legislativ su
prem al S.U.A., președintele Jimmy 
Carter a violat legea" — relatează 
agențiile de presă americane A.P. și 
U.P.I. Această lege, adoptată în 1973 
de Congresul S.U.A., prevede că pre
ședintele trebuie „să se consulte cu 
Congresul in orice împrejurare, îna
inte de a adopta o hotărire ce anga
jează forțele militare americane in 
străinătate".

★
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S., referindu-se la în
cercarea de eliberare a ostaticilor 
americani de la Teheran, arată că 
„după cum rezultă din declarația lui 
Carter, Washingtonul își arogă în 
continuare dreptul de a înfăptui ac
țiuni provocatoare împotriva Iranu
lui suveran, sub pretextul «eliberării 
ostaticilor»".

„Adevărata cauză a crizei iraniano- 
americane — continuă T.A.S.S. — nu 
este «problema ostaticilor», ci presiu
nea americană crescîndă asupra Ira
nului, tendința actualilor conducători 
de la Washington de a-și aroga 
«dreptul» de a amenința fățiș Iranul 
cu armele și de a aplica împotriva 
acestuia așa-zisele «sancțiuni» econo
mice, ajungînd pînă la privarea po
porului acestei țări de alimente și 
medicamente ; și toate acestea pentru 
că orinduirea pe care și-a ales-o po
porul iranian nu-i convine domnului 
Carter".

Agenția T.A.S.S. continuă: „Nu mai 
este necesar- să se arate ce pericol 
serios prezintă un asemenea curs 
pentru cauza păcii și securității po
poarelor". Asemenea acțiuni „pot în 
realitate să ducă nu la «pacificare», 
după cum afirmă unii în Occident, 
nu la solutionarea conflictului, ci la 
sporirea încordării".

★

BERLIN 25 (Agerpres). — într-o 
primă reacție. Agenția A.D.N. a R.D. 
Germane a subliniat că „Statele 
Unite au întreprins vineri un pericu
los act de agresiune militară împo

DECLARAȚIA AGENȚIEI ROMANE DE PRESA - AGERPRES
Opinia publică din România a aflat 

cu profundă îngrijorare și dezapro
bare de operațiunea de comando 
americană care a avut loc pe terito
riul Iranului. Această acțiune repre
zintă evident un act de forță, deose
bit de grav, de încălcare a suverani
tății naționale a unui stat indepen
dent. Indiferent de motivul invocat 
in sprijinul săvîrșirii acestei acțiuni, 
ea nu poate găsi nici o justificare le
gală și rațională și de aceea nu 
poate fi decît dezaprobată in modul 
cel mai ferm și categoric.

Este imposibil de conceput pentru 
oricine că încălcarea suveranității na
ționale a unui stat independent poate 
fi calificată drept un act cu caracter 
umanitar. Ingerința militară comisă 
de S.U.A. împotriva Iranului nu nu
mai că nu va soluționa in nici un fel 
diferendul dintre cele două state, ci 
va duce la deteriorarea și mai gravă 
a relațiilor dintre S.U.A. și Iran.

Desigur, așa cum s-a mai arătat. 
România s-a pronunțat și se pronun
ță pentru respectarea statutului 
corpului diplomatic, considerînd că 
folosirea diplomatilor ca ostatici con
stituie o încălcare a principiilor drep
tului international și nu e de natură 
să soluționeze problemele dintre sta
te, dar aceasta nu poate justifica în
călcarea suveranității teritoriale a 
unei țări. Problema eliberării ostati
cilor americani din Iran trebuie so
luționată nu pe calea actelor de for; 
ță, ci prin tratative între cele două 
părți, în spiritul înțelegerii și respec

Rezultatele alegerilor din Honduras
TEGUCIGALPA 25 (Agerpres). — 

La Tegucigalpa s-a anunțat că In 
alegerile parlamentare de duminică a 
ieșit învingător Partidul Liberal, la 
o diferență de 65 000 voturi fată de 
Partidul National (conservator), fost 
de guvernămînt. Potrivit agențiilor 
Prensa Latina, E.F.E. și I.P.S., aceas
tă din urmă formațiune politică a re
cunoscut victoria în alegeri a Parti
dului Liberal și a precizat că, în noile 
condiții ale situației politice interne 

triva Iranului". A.D.N., reluînd in
formații transmise în legătură cu ac
tul de comando al S.U.A., relevă că 
astfel de acțiuni care încalcă suvera
nitatea unui stat nu pot decît să re
prezinte un pericol serios pentru 
pace și securitate.

★ .
ROMA 25 (Agerpres). — într-o de

clarație oficială dată publicității la 
Roma de Ministerul de Externe se 
relevă că Italia își exprimă în mod 
clar opoziția fată de recurgerea la 
forță în orice circumstanțe pentru 
eliberarea ostaticilor de la Teheran.

★
DELHI 25 (Agerpres). — Guvernul 

Indiei — a declarat un reprezentant 
oficial al Ministerului de Externe — 
își exprimă îngrijorarea și regretul în 
legătură cu tentativa armată între
prinsă de Guvernul S.U.A. de a-i eli
bera pe diplomații americani reținuți 
ca ostatici la Teheran. . Pronunțîn- 
du-se împotriva încălcării imunității 
diplomatice. India nu poate în ace
lași timp să nu condamne aventuris
mul militar la care s-au pretat Sta
tele Unite și care poate duce la o și 
mai mare extindere a încordării, la 
crearea de pericole pentru stabilita
tea și pacea regiunii. India se pro
nunță împotriva folosirii forței și a 
mijloacelor militare în solutionarea 
problemelor Internationale Si speră 
sincer că S.U.A. se vor abține de la 
alte acțiuni militare.

★
LONDRA 25 (Agerpres). — Un 

mare grup de deputati laburiști in 
Camera Comunelor au prezentat vi
neri în Parlament un proiect de re
zoluție în care, printre altele, se 
afirmă : „Ne pronunțăm împotriva 
folosirii forței pentru eliberarea 
ostaticilor. împotriva oricăror acțiuni 
militare care pot să degenereze în- 
tr-un mare conflict mondial". Parla
mentarii au cerut guvernului britanic 
să înceteze colaborarea cu S.U.A. în 
soluționarea problemei ostaticilor în 
cazul în care Casa Albă nu va oferi 
asigurări categorice că nu vor în
treprinde nici un fel de măsuri mi
litare împotriva Iranului.

★
PARIS 25 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Franceze, Valery Gis- 
card d’Estaing, și guvernul francez 
nu au fost informați de acțiunea 
americană in Iran, a declarat vineri 
purtătorul de cuvînt al Palatului 
Elysee — informează agenția France 
Presse. z

★
BONN 25 (Agerpres). — Guvernul 

vest-german a fost foarte surprins de 
încercarea S.U.A. de a elibera osta
ticii, de la Teheran, a declarat purtă
torul de cuvînt guvernamental. Klaus 
Bolling. Cancelarul Helmut Schmidt 
și guvernul de la Bonn au aflat des
pre eșecul misiunii de comando din 
telegramele agențiilor de presă.

★
BRUXELLES 25 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvint al N.A.T.O. a 
declarat, potrivit agenției Associated 
Press, că nu a avut loc mici o consul
tare cu aliații S.U.A. înainte de mi
siunea de salvare a ostaticilor ame
ricani din Iran.

★
COPENHAGA 25 (Agerpres). — 

Ministerul Afacerilor Externe al Da
nemarcei a declarat că tentati
va de eliberare a ostaticilor „a 
creat o situație nouă", precizînd că 
guvernul urmărește îndeaproape 
evenimentele, informează agenția 
Associated Press.

★

ISLAMABAD 25 (Agerpres). — 
Acțiunea americană reprezintă o 
violare a suveranității iraniene — re
latează agenția „Reuter" — citind de
clarația reprezentantului Ministerului 
de Externe al Pakistanului. El a afir
mat că „Pakistanul se opune oricărei 
forme de intervenție militară străină 
în Iran".

★

DAMASC 25 (Agerpres). — Postul 
de radio Damasc a subliniat că ten
tativa americană eșuată de salvare a 
ostaticilor este un „act de agresiune 
fățișă" și a calificat operațiunea 
drept „piraterie"..

tului reciproc. în general, țara noas
tră se pronunță cu fermitate ca pro
blemele litigioase și diferendele din
tre țări, oricît de complicate ar fi ele, 
să fie soluționate numai și numai pe 
calea tratativelor pașnice, renunțîn- 
du-se cu desăvirșire la orice fel de 
confruntări militare, la forță și la 
amenințarea cu forța.

Opinia publică din România consi
deră că asemenea acte de încălcare 
a suveranității unei țări nu duc decît 
la agravarea situației internaționale, 
și așa destul de deteriorate, determi- 
nind accentuarea stării de încordare 
existente, ridicînd noi obstacole în 
calea eforturilor pentru oprirea cursu
lui negativ al vieții politice mondiale, 
pentru reluarea și continuarea proce
sului destinderii.

Iată de ce opinia publică din tara 
noastră cere cu cea mai mare hotă
rire și fermitate să se pună capăt cu 
desăvirșire unor asemenea acte de 
ingerințe în viața altor state, de în
călcare a suveranității naționale a 
altor popoare. în momentul de față, 
omenirea are nevoie nu de acte de 
forță, ci de promovarea unui climat 
și a unei politici noi, de respect al 
independenței și suveranității fiecărui 
stat, de egalitate în raporturile dintre 
toate națiunile, de adoptarea metodei 
tratativelor ca singură cale de solu
ționare a problemelor complexe cu 
care se confruntă omenirea contem
porană, de dezvoltare a colaborării 
pașnice și prieteniei între toate po
poarele lumii.

din Honduras, va reprezenta „o opo
ziție legală constructivă".

Potrivit rezultatelor definitive, dar 
neoficiale, ale alegerilor, anunțate la 
Tegucigalpa și preluate de agenția 
E.F.E., Partidul Liberal deține în 
Adunarea Națională Constituantă 34 
de locuri, Partidul National — 32. 
Partidul înnoirii Naționale și al Uni
tății. care a participat pentru prima 
dată la scrutin — 2 locuri.

România în lume
• Contacte Internațional» • Convorbiri • Prezențe

CONVORBIRI ROMÂNO-SOVIETICE PRIVIND

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE AL O.N.U.

Adoptarea unei rezoluții asupra situației 
din sudul Libanului

Agențiile de presa

transmit:

COLABORAREA ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI $1 TEHNOLOGIEI

MOSCOVA 25 — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu, transmite : Tova
rășul Ion Ursu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, aflat în vizită la Mos
cova, unde a participat la ședința a 
XXI-a a Comitetului C.A.E.R. pen
tru colaborare tehnico-științifică, a 
avut o întîlnire de lucru cu G.I. Mar
duk, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președintele Co
mitetului de Stat pentru Știință și 
Tehnică.

Cu acest prilej, tovarășul G. I. Mar
duk a rugat să se transmită tovarășei 
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu. prim 
viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Sodaliste România, pre
ședintele Consiliului National pentru 
Știință si Tehnologie, un călduros 
mesaj de salut și urări de succes în 
activitatea de mare răspundere pri
vind dezvoltarea științei și tehnolo
giei în România și creșterea. în con
tinuare, a aportului acestora la reali
zarea marilor obiective ale economiei 
naționale.

Din partea tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise felici
tări lui G. I. Marduk pentru numirea

PREȘEDINTELE TANZANIEI L-A PRIMIT PE AMBASADORUL

ROMÂNIEI

DAR ES SALAAM 25 (Agerpres). - 
— Președintele Tanzaniei. Julius 
Nyerere, l-a primit pe ambasadorul 
tării noastre la Dar Es Salaam, Ale
xandru Calomfirescu, cu ocazia în
cheierii misiunii sale în această tară.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. președin
tele Republidi Sodaliste România, 
au fost transmise președintelui Tan
zaniei urări de sănătate, de fericire 
personală, iar poporului tanzanian — 
urări de succes în opera de construire 
a unei sodetăti socialiste și indepen
dente.

Mulțumind pentru mesajul primit.

Greva minerilor 
sud - coreeni

• Ciocniri violente între tor
țele polițienești și greviști
• Administrația, nevoită să 
satisiacă cererile minerilor
SEUL 25 (Agerpres). — De la în

ceputul acestei săptămîni în Coreea 
de Sud se desfășoară unul din cele 
mai puternice conflicte de muncă iz
bucnite în ultimii ani între mineri și 
autorități. După cum transmit agen
țiile internaționale de presă, peste 
3 000 de mineri din bazinul carboni
fer Dongyon, provincia Chonson, au 
declarat grevă cerînd sporirea sala
riilor și retragerea imediată din in
cinta minei a reprezentanților așa- 
ziselor „sindicate" subordonate auto
rităților. Intervenția brutală a unor 
însemnate forte polițienești'a declan
șat mînia minerilor cărora li s-au 
alăturat alte cîteva mii de muncitori. 
Ei s-au îndreptat spre reședința pro
vinciei, orașul Sabuk, unde se află 
administrația minelor. Aid s-au în
registrat puternice ciocniri între de
monstranți și poliție. Au fost distru
se birouri și clădiri, ciocnirile soldîn- 
du-se cu morti și numeroși răniți. 
Autoritățile au fost nevoite să mobi
lizeze mari forte polițienești, care 
însă nu au putut infringe pe minerii 
ce ridicaseră baricade pe străzile din 
jur. Administrația minelor a fost 
obligată să satisfacă cererile mineri
lor.

(Urmare din pag. I) 

sa în calitate de vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică și urări de 
succes deplin în îndeplinirea sar
cinilor ce i-au fost încredințate.

în cadrul întîlnlrii au fost exami
nate stadiul și rezultatele colaborării 
româno-sovietice în domeniul științei 
și tehnologiei, mersul pregătirii pro
gramului de cooperare între cele 
două țări pe perioada 1981—1985 și 
au fost stabilite măsuri pentru defi
nitivarea acestuia. De ambele părți 
au fost evidențiate, totodată, posibili
tăți noi de lărgire și adîncire în con
tinuare a cooperării tehnico-stiinți- 
fice reciproc avantajoase pentfu re
zolvarea unor probleme de interes 
comun în domenii ca metalurgia, 
chimia, energetica, construcțiile de 
mașini, electronica, electrotehnica, a- 
gricultura, industria alimentară și 
altele.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă, A fost prezent Traian 
Dudaș, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică.

președintele Nyerere a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut, precum șl 
cele mai bune urări de sănătate si 
fericire, iar poporului român succes 
în construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Președintele Tanzaniei a subliniat 
bunele relații existente între cele 
două țări, precum si posibilitățile 
pentru continua dezvoltare a acesto
ra. El a scos în evidentă conlucrarea 
ce există intre România și Tanzania 
în cadrul diferitelor organisme in
ternaționale, sprijinul reciproc în 
eforturile de soluționare a probleme
lor contemporaneității. exprimin- 
du-și convingerea că această colabo
rare va continua să se extindă și in 
viitor.

Ample acțiuni antirasiste 
în Africa de Sud

• Peste 100 000 de elevi șl studenți de culoare boicotează 
cursurile • Un număr crescînd de tineri albi se alătură acțiu

nilor, in semn de solidaritate
PRETORIA 25 (Agerpres). — Auto

ritățile de la Pretoria au întreprins 
noi acțiuni represive în încercarea 
de a pune capăt demonstrațiilor 
studenților șl elevilor care protes
tează, în diferite localități sud-afri- 
cane, împotriva practicilor rasiste în 
sistemul de învățămînt. Astfel, la 
Durban,' Johannesburg și în alte 
orașe poliția a recurs la grenade cu 
gaze lacrimogene și bastoane de cau
ciuc pentru a se răfui cu tinerii care 
au organizat manifestații de protest 
împotriva inechităților de care se lo
vesc elevii și studenții de culoare in 
instituțiile de învățămînt. La Johan
nesburg atacul poliției împotriva ma- 
nifestanților s-a soldat cu internarea 
în spital a peste 40 de persoane, la 
Durban. înregistrîndu-se, de aseme
nea, răniți. Totodată, la Johannes
burg și la Capetown au fost efec
tuate arestări în rindul liderilor 
africani ce s-au pronunțat în spri
jinul revendicărilor tinerilor din 
școli. între cei arestați se află și con
ducători ai organizațiilor studențești.

în pofida represiunilor, în R.S.A. 
continuă boicotarea cursurilor de că; 
tre aproximativ 100 000 de studenți 
și elevi de culoare, care sînt spriji-

înseși viața, periuțele cele mai im
perioase ale dezvoltării istorice im
pun partidelor comuniste și muncito
rești ca activitatea desfășurată pe 
plan național pentru a mobiliza în
tregul popor, pentru a uni cele mai 
diverse categorii sociale să se îm
pletească și să-și găsească comple
tarea, să fie întregită prin eforturile 
pentru dezvoltarea conlucrării pe 
plan internațional a tuturor forțelor 
progresiste, democratice în lupta co
mună pentru destindere, securitate și 
pace in Europa și în întreaga lume.

Acest deziderat a fost dealtfel for
mulat cu toată claritatea și la Con

întărirea solidarității și cooperării 
pe plan internațional a tuturor forțelor

ferința partidelor comuniste și mun
citorești din Europa, desfășurată la 
Berlin în vara anului 1976, care a 
chemat la o deschidere amplă, la ac
țiuni unitare și dezvoltarea colabo
rării cu toate forțele care se pro
nunță pentru dezvoltarea pașnică a 
continentului. în documentul final 
adoptat de conferință partidele co
muniste și muncitorești au subliniat 
că „sînt gata să-și aducă contribu
ția la colaborarea egală în drepturi 
eu toate forțele democratice, și, in 
mod deosebit, cu partidele socialiste 
și social-democrate, în lupta pentru 
pace, democrație si progres social", 
și-au exprimat votata de „a dezvolta 
acțiuni comune cu toți oamenii mun
cii, indiferent de convingerile lor 
politice" cu „reprezentanții diferitelor 
comunități religioase", s-au adresat 
în acest sens femeilor, tineretului, 
muncitorilor, funcționarilor, țărăni
mii, păturilor mijlocii, intelectuali
tății științifice si tehnice, oamenilor 
de cultură, tuturor organizațiilor și 
asociațiilor de masă, tuturor oame
nilor care sînt interesați în pro
gresul și viitorul pașnic al Europei. 
Pe bună dreptate se poate aprecia 
că, ta măsura ta care s-ar fi acționat 
cu energie, fermitate ți consecvent

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— în urma dezbaterilor asupra situa
ției din sudul Libanului, desfășurate 
la cererea guvernului libanez. Con
siliul de Securitate al O.N.U. a adop
tat, cu 12 voturi pentru și trei abți
neri, o rezoluție prin care condamnă 
„orice violare a suveranității si a in
tegrității teritoriale libaneze, inter
venția militară a Israelului în Liban, 
toate actele de violare a Acordului 
general de armistițiu între Israel și 
Liban, acordarea de asistentă milita
ră așa-numitelor forțe de facto 
(forțele militare ale maiorului disi
dent Saad Haddad — n.r.). toate ac
tele de ostilitate fată de Forța interi
mară a Națiunilor Unite în Liban 
(U.N.I.F.I.L.), toate obstrucțiile care 
împiedică U.N.I.F.I.L. să confirme re
tragerea completă a forțelor Israelu
lui din Liban și actele care au condus

PARIS

Comunicat comun
PARIS 25 (Agerpres). — în cadrul 

convorbirilor dintre ministrul de ex
terne, Jean Francois Poncet. și mi
nistrul sovietic al afacerilor externe, 
Andrei Gromîko, au fost abordate di
verse aspecte ale relațiilor bilaterale 
în domeniile economic, științific și 
cultural, se spune în comunicatul co
mun de presă dat publicității la 
Paris, la încheierea vizitei ministru
lui sovietic. Au avut loc. de aseme
nea. discuții privind situația interna-

,, Reuniunea de la 
o importanță majoră

STRASBOURG 25 (Agerpres). — 
într-o cuvîntare rostită în cadrul 
Consiliului Europei (occidentale), în
trunit în sesiune la Strasbourg, mi
nistrul de externe al Spaniei, Marce
lino Oreja, a subliniat că, în condi
țiile actuale ale deteriorării grave a 
situației internaționale, este cu atît 
mai necesar să se desfășoare reu

niți în acțiunea lor protestatară de 
numeroase cadre didactice. Incapa
bile să zăgăzuiască valul protestelor, 
autoritățile ■ rasiste amenință că în 
cazul în care nu va fi reluată frec
ventarea cursurilor vor închide șco
lile unde se desfășoară boicotul.

Ca un element cu o semnificație 
deosebită pentru intensificarea opo
ziției interne față de apartheid se 
menționează creșterea numărului de 
tineri albi care au hotărit, la rîndul 
lor, să boicoteze cursurile, în semn 
de solidaritate cu colegii lor de cu
loare. Asemenea acțiuni s-au înre
gistrat la universitățile pentru albi 
din Johannesburg, Durban, Cape
town, Grahamstown, precum și din 
alte orașe sud-africane.

în contextul acestei vaste mișcări 
revendicative, poliția sud-africană a 
procedat la operarea unor arestări în 
rindul liderilor mișcării antiapartheid. 
Printre cei arestați se numără Curtis 
Nkondo, președintele Organizației 
poporului azanian (Azapo). Trevor 
Wentzel, membru al Azapo, precum 
și alți lideri ai altor grupări politice 
care și-au exprimat, în repetate rin- 
duri, opoziția față de politica de dis
criminare rasială.

ta această direcție, în aceeași măsură 
s-ar fi înregistrat progrese pe calea 
edificării securității și consolidării 
destinderii. Or, dacă reuniunea gene- 
ral-europeană de la Belgrad s-a în
cheiat, din păcate, cu rezultate ne
satisfăcătoare, iar cursul spre o poli
tică nouă pe continent s-a dovedit a 
fi atît de fragil, cauza rezidă tocmai 
în faptul că nu s-a asigurat o 
conlucrare largă, o mobilizare reală 
și eficientă a popoarelor continentu
lui, în primul rind a tuturor forțelor 
iubitoare de pace.

Firește, concluziile cristalizate la 
Conferința de la Berlin privind rea

lizarea unei largi colaborări inter
naționale între toate formațiunile po
litice progresiste, democratice nu nu
mai că își mențin valabilitatea, dar 
sînt cu atît mal imperioase în ac
tualele împrejurări, în care există 
amenințări atît de grave la adresa 
destinderii, a păcii și securității în 
Europa și în general în lume.

Experiența vieții a arătat nu o 
dată că, în pofida deosebirilor de 
programe politice, de ideologie, dez
voltarea unor asemenea relații largi 
de colaborare în lupta pentru destin
dere și pace este pe deplin posibi
lă. Constituie o realitate pozitivă a 
vieții internaționale faptul că unele 
partide comuniste, pe lingă legăturile 
tradiționale de colaborare cu celelalte 
partide comuniste, au stabilit și dez
voltă relații și cu partide socialiste 
sau social-democrate, din propria 
țară și chiar din alte țări. Mai mult, 
se poate spune că exdinderea legătu
rilor dintre partidele comuniste și 
partidele socialiste, social-democrate 
din alte țări, slujind marilor obiec
tive comune ale păcii și progresului, 
înlesnesc și colaborarea pe plan na
țional între comuniștii și socialiștii 
din țările respective.

în ceea ce îl privește, Partidul Co

la pierderi de vieți și răniri ale osta
șilor U.N.I.F.I.L.".

Documentul face apel la toate păr
țile și la „toți cei în măsură să acor
de asistență", să coopereze cu secre
tarul general al O.N.U. și cu 
U.N.I.F.I.L. Rezoluția cere, de aseme
nea, secretarului general al O.N.U. să 
convoace o reuniune a Comisiei mix
te de armistițiu israeliano-libaneze 
pentru a încerca restabilirea suvera
nității Libanului asupra întregului 
său teritoriu, pînă la frontiera cu 
Israelul.

Consiliul de Securitate reafirmă 
mandatul Forței interimare a O.N.U. 
în Liban (U.N.I.F.I.L.). reamintind că 
prin autoapărare, în conformitate cu 
mandatul încredințat de O.N.U., ..se 
include rezistenta la orice încercări 
de a împiedica U.N.I.F.I.L., prin mij

loace bazate pe forță, să-și îndepli
nească misiunile sale".

sovieto-francez
tională,. îndeosebi în legătură cu pre
gătirile în vederea reuniunii de la 
Madrid. Cu acest prilej s-a exprimat 
dorința ca această reuniune să se des
fășoare într-o atmosferă care să 
permită să se ajungă la rezultate 
utile, asigurîndu-se, astfel, succesul 
ei. Au fost discutate și aspectele mi
litare ale securității și dezarmării in 
Europa. Au fost, de asemenea, abor
date și alte probleme internaționale 
actuale.

Madrid prezintă 
pentru pacea lumii" 
niunea de la Madrid din toamna 
acestui an a reprezentanților țârilor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa. In 
nici un caz ea nu trebuie să fie amî- 
nată, ținindu-se seama de importan
ța sa majoră pentru pacea lumii.

în context, Oreja a subliniat că, în 
opinia, sa, spiritul Conferinței de la 
Helsinki și conștiința necesității de 
a menține dialogul Est-Vest, adică 
continuarea destinderii, vor prevala 
asupra dificultăților. Avînd in vedere 
toate acestea, a adăugat vorbitorul, 
Spania continuă pregătirile pentru 
reuniunea de la Madrid. Această reu
niune, a conchis ministrul spaniol, va 
trebui să abordeze în mod echilibrat 
absolut toa'te aspectele securității și 
cooperării europene și, totodată, va 
trebui să acționeze cu grijă pentru 
evitarea confruntării.Conferința sindicală mondială și-a încheiat lucrările

BELGRAD 25 (Agerpres). — La 
Belgrad s-au încheiat astăzi lucrările 
Conferinței sindicale mondiale în 
problemele dezvoltării — la care au 
luat parte 118 delegații reprezentînd 
organizațiile sindicale din numeroase 
țări ale lumii. Din România a par
ticipat o delegație condusă de Aurel 
Duca, secretai- al Consiliului Central 
al U.G.S.R. Participanții au dezbă
tut probleme legate de stabilirea unei 
noi ordini economice internaționale. 
La încheierea conferinței a fost adop
tată în unanimitate o declarație. 
In cuvîntul rostit la închiderea lu
crărilor, Mika Șpiliak, președintele 
Uniunii Sindicatelor din Iugosla
via, a arătat că reuniunea a reușit 
ca, printr-o discuție tovărășească și 
democratică, să dovedească lumii în
tregi solidaritatea clasei muncitoare.

munist Român, așa cum este bine 
știut, a acționat și acționează pentru 
realizarea unei strînse conlucrări cu 
toate forțele înaintate ale contempo
raneității, cu toate partidele și orga
nizațiile democratice, progresiste. 
Dezvoittad legături de strtasă colabo
rare și solidaritate cu toate partidele 
comuniste, partidul nostru si-a extins 
totodată legăturile, mai ales în anii 
din urmă, cu partidele socialiste si 
social-democrate din numeroase țări 
— sînt cunoscute întilnirile și con
vorbirile cu liderii acestor partide din 
Italia, Franța. Marea Britanie. Aus
tria, Belgia, Olanda, Grecia. Portuga

lia. Spania etc. — cu partidele de 
guvernămînt din statele care au pă
șit pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare, cu fronturile de eliberare na
țională, cu organizațiile care luptă 
împotriva politicii colonialiste, neoco- 
lonialiste, rasiste, cu toate forțele po
litice antiimperialiste în interesul 
promovării telurilor de pace, secu
ritate și progres ale tuturor popoare
lor. O vie expresie a acestei preocu
pări constante a prilejuit însăși des
fășurarea Congresului al XII-lea al 
partidului, la care au participat, prin 
delegații și reprezentanți, nu mai pu
țin de 162 de partide și organizații 
politice din 105 țări ; totodată, pe 
adresa congresului au sosit numeroa
se mesaje și telegrame de salut din 
partea altor partide și organizații care 
au ținut să-și exprime pe această cale 
dorința de a dezvolta bune relații cu 
partidul nostru. în aceasta si-a găsit 
elocventă reflectare dezvoltarea am
plă a legăturilor Internationale ale 
partidului nostru. După cum se știe, 
Partidul Comunist Român întreține 
relații prietenești cu 90 de partide co
muniste și muncitorești, cu 23 de 
partide socialiste și social-democrate, 
cu 74 de partide politice progresiste

MASURI PRIVIND PESCUITUL I PE DUNĂRE. Intre 14 și 24 aprilie 
a avut loc. la Bratislava, cea de-a I XXII-a sesiune a Comisiei mixte . I pentru aplicarea convenției privind 
pescuitul in apele Dunării. La se- I I siune au participat reprezentanți 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Iugosla- I via, România, Ungaria si U.R.S.S.
Au fost dezbătute probleme privindI protecția și apărarea fondului pis- .I cicol in apele Dunării. Cu această 
ocazie s-a încheiat un protocol in II care s-au prevăzut măsuri de natu
ră să asigure o reglementare uni- I 
tară a pescuitului pe Dunăre si tre- I 

. facerea rezervelor de pești valoroși.
I ACORD INTRE B.I.R.D. ȘI IU

GOSLAVIA. La Washington a fost 
I semnat un acord în baza căruia i 
| Banca Internațională pentru Recon

strucție și Dezvoltare va acorda I 
| Iugoslaviei un credit de 125 milioa

ne dolari, ce va fi folosit pentru fi- 
‘ nanțarea unor lucrări de construcții 

rutiere în Iugoslavia, informează
| agenția Taniug.

PREGĂTIREA UNEI MARI GRE-
| VE IN SUEDIA. Reprezentanții . 
I Confederației sindicatelor suedeze I 

au anunțat declanșarea, la 2 mai. a •
I unei greve, în semn de protest față , 

de eșuarea negocierilor asupra noi- <’pf 
I lor contracte colective de muncă. , 

Cei 2,2 milioane membri ai confe- 
I derației solicită majorarea venituri- 
I lor lor pentru compensarea efec

telor . inflației.
O CONFERINȚA INTERNAȚIO- | 

. NALA PENTRU RECUPERAREA | 
SOCIOPROFESIONALA A DEFI- 
CIENȚILOR VIZUALI și-a des- 

| fășurat lucrările la Sofia. La confe
rință a participat și o delegație a 

I Asociației nevăzătorilor din Româ
nia. Participanții — informează 

1 agenția B.T.A. — au adoptat o de- 
clarație în care cer să se pună ca
păt uriașelor cheltuieli pentru inar- I 

I mare și folosirea fondurilor astfel | 
eliberate pentru ameliorarea con- 

I dițiilor sociale ale oamenilor mun- 
I cii, îndeosebi ale invalizilor.
. EVOLUȚIA COMPLEXULUI OR

BITAL „SALIUT-6“—„SOlUZ-35“. I
I Vineri, la 11,04, ora Moscovei, s-a ] 

procedat la decuplarea navei auto-I mate de transport „Progress-8“ de i I complexul orbital „Saliut-6“—„So- 
iuz-35“ — informează agenția •I T.A.S.S., precizind că manevra a 
avut loc după încheierea programa- I I lui de zbor comun.

I BILANȚ TRAGIC. Bilanțul pro- i 
vizoriu privind victimele naufra- I

1 giului pachebotului filipinez „Don ■ 
■ Juan", intrat în coliziune cu un pe

trolier la circa 200 kilometri sud de 
I Manila, era joi de 116 morți, alte 

aproximativ 200 de persoane fiind
! date dispărute.

OPT MEMBRI AI GUVERNULUI 
. BANGLADESH ȘI-AU PREZEN

TAT DEMISIA președintelui Ziaur 
I Rahman, care a acceptat-o — infor- | 

mează agențiile France Presse și 
I Associated Press. Printre aceștia se 

numără miniștrii finanțelor, justi
ției, reformei agrare si pentru pro- 

I blemele tineretului.
* UN AVION DE TIPUL „BOEING 
. 727“, cu 146 de pasageri la bord, a- 

parținind liniilor aeriene britanice i 
| „DAN — AIR", s-a prăbușit vineri I 

în Atlantic. Nu se cunosc cauzele •
I accidentului și nici dacă există su

praviețuitori.
SCRIITORUL CUBANEZ DE RE

NUME ALEJO CARPENTIER A 
I ÎNCETAT DIN VIAȚA în vîrstă de 

75 ani, la Paris, unde deținea cali
tatea de consilier al Ambasadei Re
publicii Cuba.

din țările ta curs de dezvoltare, cu 
mișcările de eliberare națională.

în același timp, partidul nostru, ca 
partid de guvernămînt. acționează 
pentru o largă dezvoltare a relațiiltt" 
cu partidele aflate la conducere în 
alte, țări, indiferent de orinduirea so-1 
cială aițacestora, potrivit cerințelor 
coexistenței pașnice. în acest spirit, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cei 15 ani de cînd se 
află în fruntea partidului si statului 
nostru a întreprins aproape 160 de 
vizite în diferite țări, a avut la Bucu
rești sute de întîlniri cu șefi de stat 
și de guvern, lideri ai diverselor par
tide. Cu prilejul acestor vizite, întil- 
niri, contacte au fost semnate docu
mente politice de amplă rezonanță ; 
numai în ultimii 5 ani tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a pus semnătura 
pe aproape 130 de tratate, declarații 
solemne, comunicate comune, acorduri 
de colaborare pe termen lung, în 
care principiile noi de relații inter
statale și-au găsit afirmare si mate
rializare.

Bazîndu-se pe această experiență, 
partidul nostru nutrește convingerea 
că, prin dezvoltarea unui dialog con
structiv pe baza egalității și respectu
lui reciproc, esțe pe deplin posibilă 
extinderea continuă a colaborării in
ternaționale, întărirea unității de ac
țiune a maselor largi ale popoarelor 
pentru oprirea cursei aberante a 
înarmărilor, pentru înfăptuirea secu
rității și păcii în Europa și pe În
treaga planetă. în acest sens, perioa
da care a rămas pînă la reunite» 
general-europeană de la Madrid con
stituie im prilej de amplă mobilizare 
a tuturor forțelor înaintate de pe 
continent pentru a determina o te
meinică pregătire, astfel încît aceasta 
să marcheze un pas înainte pe calea 
dezangajării militare și dezarmării 
pe continent, a îmbunătățirii climatu
lui politic, a reluării cursului spre 
destindere.

Partidul Comunist Român, așa cum 
subliniază în permanență secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și după cum se 
relevă și în Scrisoarea adresată C.C. 
al P.M.U.P., este hotărît să acționeze 
neabătut și în viitor, pentru dezvol
tarea solidarității și colaborării cu 
partidele comuniste șl muncitorești, 
cu toate forțele revoluționare, demo
cratice și progresiste, avînd încre
derea nestrămutată că stă în puterea 
acestor vaste forțe de a asigura în
făptuirea aspirațiilor fierbinți ale po
poarelor de pretutindeni de a trăi 
într-o lume fără arme și fără răz
boaie; o lume a păcii, destinderii șl 
colaborării.
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securității în Europa, continent su
prasaturat de arme, este o problemă 
de viață pentru toate păturile și cate
goriile sociale, pentru toți oamenii, 
indiferent de orientarea lor politică 
sau de ideologia lor. Armele atomice 
nu și-ar alege victimele după regimul 
politic în care trăiesc și nici după 
starea socială. Bombele cu neutroni 
sau alte bombe ultraperfecționate cru
ță clădirile, dar distrug toate fi
ințele vii ; între acestea ele nu îi 
deosebesc pe muncitori de patroni, 
pe țărani de intelectuali, pe credin
cioși de atei, ci nimicesc tot ce este 
viață. Se poate spune că astăzi — 
cînd este cît se poate de evident, că 
o nouă conflagrație s-ar solda cu 
consecințe catastrofale pentru toate 
statele, cînd intensificarea cursei 
înarmărilor sporește riscurile dis
trugerii întregii civilizații — obiecti
vul luptei pentru apărarea cauzei li
bertății și independenței popoarelor, 
a dreptului lor de a se dezvolta de 
sine stătător, deplin stăpîne pe pro
priile destine, pentru destindere și 
securitate în Europa și întreaga lume 
creează un vast cîmp de raliere a 
tuturor forțelor iubitoare de pace, de 
întărire a acțiunilor lor comune, con
vergente. de dezvoltare a solidarității 
și colaborării lor.

însăși viața impune ca un obiectiv 
de prim ordin al luptei comune afir
marea principiilor noi de relații între 
state — a respectului independentei 
și suveranității naționale, care expri
mă libertatea și neatîrnarea popoare
lor, dreptul de a fi stăpîne pe propria 
soartă ; a deplinei egalități în 
drepturi, menită să asigure statelor 
aceleași condiții în exercitarea atri
buțiilor și promovarea intereselor lor 
legitime ; a neamestecului în trebu
rile interne, ca cerință de bază 
decurgind din principiile egalității și 
independentei, condiție esențială a în
crederii și bunei conviețuiri ; a avan
tajului reciproc, fără de care nu pot 
exista relații cu adevărat echitabile, 
în interesul fiecărui stat si al pro
gresului general.

Firește însă că această posibilitate 
de colaborare nu se materializează de 
la sine, spontan cu atît mai mult 
cu cît este vorba de forte politice și 
sociale diverse, eterogene, deosebite 
ca ideologie, program politic, compo
ziție socială. Dar este rolul istoric al 
partidelor comuniste și muncitorești 
de a depune eforturi neobosite în
dreptate spre dezvoltarea colaborării 
și conlucrării cu toate aceste forțe, 
în interesul unirii lor într-un singur 
șuvoi, într-un larg front comun in
ternațional de luptă pentru destin
dere și dezarmare, independență 
și pace.


