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Cum se acționează în întreprinderi pentru

REDUCEREA IMPORTURILOR
cerință mobilizatoare

a dezvoltării economiei naționale
La recenta ședință a Comitatului Politic Executiv al 

C.C. al P.C.R. «-a indicat să se adopte cele mai cate
gorice măsuri pentru reducerea Importurilor si produ- 
oerea In tară a materialelor de care avem nevoie. 
Aceasta este o necesitate vitală a dezvoltării economiei 
naționale, este calea pentru asigurarea unei baze te
meinic» de aprovizionare a întreprinderilor. în condițiile 
deosebit de dificile create de criza economică mondială. 
Tocmai de aceea, diminuarea importurilor trebuie să 
preocupe stăruitor cadrele de conducere si colectivele 
din fiecare unitate productivă, de cercetare si proiec
tare. asigurindu-se valorificarea la maximum a inteli
gentei creatoare a oamenilor muncii, a resurselor si 
posibilităților materiale interne.

Dincolo de însemnătatea economică deosebită, acțiu
nea de reducere el mai hotărîtă a importurilor ilus
trează încrederea pe care partidul 
paritatea de creație. în experiența

nostru o are In că
ci elanul revolutio-

i •
nar. în forțele proprii ale clasei muncitoare, ale spe
cialiștilor noștri. A elimina de Ia import tot oe se poate 
produce în tară — mașini, utilaje, aparate, materiale, 
piese da schimb etc. — este nu numai o sarcină eco
nomică, ci și o problemă de conștiință si responsabi
litate muncitorească, un act de profundă angajare pa
triotică din partea fiecărui colectiv de muncă.

Pornind de la această importantă sarcină trasată de 
partid, am adresat unor cadre cu munci de răspundere 
din unități economice întrebările :

1. Ce rezultate ați obținut in acțiunea 
de diminuare a Importurilor 1

2. Cum ați organizat această activi
tate î

3. Ce măsuri deosebite ați stabilit pen
tru reducerea mai accentuată a impor
turilor î

Menținerea timpului nefavorabil in multe zone ale 
țării - frecvente averse de ploaie, insoțite de o scă
dere a temperaturii aerului - impune ca o cerința 
esențială pentru această perioadă intensificarea la 
maximum a lucrărilor de întreținere a culturilor. Și 
aceasta deoarece pentru buna dezvoltare a plante
lor prășitoare sint obligatorii distrugerea buruienilor 
și o crustei formate la suprafața solului din cauza 
ploilor. Orice prașilă făcută acum este vitală pentru 
realizarea recoltelor prevăzute in acest an și, de 
aceea, executarea neintirziată a lucrărilor de între
ținere trebuie privită pretutindeni ca o sarcină prio
ritară, de mare răspundere.

Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare rezultă că, în intervalul 15-19 
mai, lucrările de întreținere a culturilor prășitoare au 
avansat foarte puțin. Astfel, în patru zile, la sfecla 
de zahăr, prima prașilă mecanică s-a făcut pe nu
mai 22 600 hectare, iar cea manuală doar pe 29 168 
hectare ; la floarea-soarelui, în același interval, au 
fost prășite mecanic pentru prima oară 62 481 hec
tare și manual 23 508 hectare, la porumb realizările 
sint deocamdată nesemnificative.

Evident, aceste rezultate nu pot fi considerate mul
țumitoare și de aceea este imperios necesar ca, în 
zilele următoare, ritmul lucrărilor de întreținere să 
crească mult în intensitate. In acest scop, organele 
de partid șl agricole județene, consiliile unice agro
industriale și conducerile unităților agricole trebuie 
să asigure pretutindeni o puternică mobilizare a for
țelor mecanice și umane, să organizeze temeinic 
munca in cimp, astfel incit, Indiferent de evoluția 
vremii, lucrările de întreținere o culturilor prășitoare 
să fie făcute la timp și bine pe toate suprafețele. Prășitul florii-soarelul la C.A.P. Fetești, județul Ialomița 
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Realizări 
ale constructorilor 

podului 
de la Cernavoda

mehedinți : Oamenii harnici prășesc

și pe ploaie, cei comozi nici cind e soare...

„Programe concrete de asi- 
milare a unor piese și 

utilaje din import"
GHEORGHE-GREURUȘ ȚEPEȘ, 

directorul Combinatului de fibre 
și fire sintetice Sâvinești 

1 Valoarea economiilor realizate
prin reducerea importurilor se 
ridică la 21 milioane lei-valută 

în 1979 și la 6,5 milioane lei-valută 
în primele patru luni din acest an. 
Am executat în combinat o serie de 
utilaje și mecanisme destinate atît 
investițiilor noastre, cît șl altor uni
tăți de profil, utilaje de mare com
plexitate tehnică. Numai în acest an, 
au fost asimilate 159 de repere. Pe 
baza rezultatelor activității centrului 
nostru de cercetări, am reușit să re
ducem consumul de pigmenți colo- 
ranți, substanțe antistatice și catali
zatori din import.

2 începutul l-am făcut prin 
reanalizarea planurilor de im
port la toate categoriile de pro

duse — materii prime, utilaje, piese 
de schimb. Această problemă a fost 
dezbătută atît în consiliul oamenilor 
muncii, cit și cu colectivele din secții, 
ateliere și de la instalații. In acest 
fel, am făcut și un util schimb de 
experiență între colectivele de mun
că din cadrul combinatului, stimu- 
lînd căutările, sporind numărul pro
punerilor de reducere a importurilor. 
Apoi, au fost constituite echipe de 
specialiști, care s-au deplasat la uni
tățile producătoare de aparate de mă
sură și automatizare, spre a cunoaște 
cele mai noi realizări și programele 
de perspectivă. Alți specialiști au 
mers în unitățile constructoare de 
mașini cu care avem contracte pen
tru utilaje și au analizat posibilitățile 
de înlocuire . a unor materiale sau 
utilaje din import. Pe baza acestor 
analize, am stabilit programe concrete 

asimilare a unor produse, piese

șl utilaje din import. îndeplinirea 
acestor programe este urmărită săp- 
tămînal de șefi de compartimente, 
secții, instalații și ateliere. Lunar 
facem analize și în biroul consiliului 
oamenilor muncii. De asemenea, este 
urmărită activitatea echipelor și spe
cialiștilor trimiși la unitățile furni
zoare sau colaboratori.

3 în prezent, specialiștii secției 
de producere a utilajelor și pie
selor de schimb a combinatului 

analizează posibilitățile de asimilare 
a unor noi repere atît pentru insta
lațiile In funcțiune, cît și pentru cele 
ce se vor construi în acest an și în 
perioada următoare. Totodată, sint 
în curs de finalizare soluții tehnolo
gice noi de vopsire și tratare antlsta-

tlcă a firelor și fibrelor pe care Ie 
producem, care vor 
rea substanțială a 
materiale.

„în acest an
23 milioane

permite reduce- 
importurilor de

economisim 
lei valută"

FERENCZ,DOMOKOS
secretarul comitetului de partid 

din întreprinderea de fier Vlăhița

Iîn anul 1979, prin asimilarea 
și introducerea în fabricație a 
unor noi produse, dar mai ales 

prin reușita elaborării pentru prima 
dată în țară a fontei de înaltă puri-

Construcția noului pod de la 
Cernavoda pentru transportul 
rutier si de cale ferată peste Du
năre si Borcea avansează în ritm 
susținut. Colectivul șantierului 
care execută pila-mal de la Cer
navoda a finalizat o etapă im
portantă a acestui 
sprijin de pe malul 
împlîntind în unghi 
adîncimea de 20 de
nivelul apei. 10 coloane de otel, 
fiecare cu diametrul de cite 2 
metri, lungimea de 24 de metri 
și greutatea de 18 tone. Lucrări
le s-au executat cu o puternică 
macara plutitoare. (George Mi- 
hăescu).

picior de 
dobrogean, 
înclinat, la 
metri sub

(Continuare în pag. a IlI-a)

E. Dicbiseanu

în unitățile agricole din județul 
Mehedinți, unde însămînțările de 
primăvară s-au încheiat de mai bine 
de trei săptămîni. acum se impune 
cu prioritate efectuarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor. Este adevă
rat. în această parte a tării vremea 
se menține nefavorabilă ; plouă de 
cîteva zile fără oontenire. în aseme
nea condiții sînt necesare o temei
nică organizare a muncii, o largă 
mobilizare a mecanizatorilor si lo
cuitorilor satelor la prășit. Aceasta 
cu atît mai mult, cu cît ploile abun
dente favorizează creșterea rapidă a 
buruienilor care amenință culturile.

Chiar în aceste condiții, în multe 
unități agricole de stat și cooperatis
te din județ se acționează energic 
pentru recuperarea rămînerilor in 
urmă. Pînă la începutul acestei săp- 
tămini, pe județ, prima prașilă ma
nuală s-a efectuat pe 2 600 hectare cu 
floarea-soarelui,. pe întreaga supra
față de 3 800 hectare cu sfeclă de 
zahăr si pe 1 250 hectare cu porumb, 
iar prima prașilă mecanică — pe 
3 740 hectare cu floarea-soarelui. 1 600 
hectare cu sfeclă de zahăr și 3 310 
hectare cu porumb. într-un stadiu 
mai avansat cu aceste lucrări sint 
unitățile din raza consiliilor unice 
Gruia. Obirșia de Cimp, Recea, Al- 
măjal și. Vin ju Mare. în schimb, in 
unitățile din consiliile unice Livezile, 
Broșteni, Bicleș și Stîngăceaua. unde 
și organizarea muncii, și mobilizarea 
forțelor sint departe de cerințe, exis
tă serioase rămîneri in urmă la în
treținerea culturilor.

La sfirsitul săptămînii trecute 
ne-am oprit in unitățile din consiliul 
unic agroindustrial Gogoșu. Pe unele 
suprafețe din această zonă, din cauza 
excesului de umiditate, nu se putea 
lucra mecanizat. De aceea s-a luat 
măsura ca, fără intirziere, culturile 
să' fie prășite manual. Care sint 
rezultatele 1 Din cele 4156 hec
tare cu porumb, cît au cultivat 
cele cinci cooperative agricole și 
două ferme I.A.S. care fac parte din 
acest consiliu, au fost prășite meca
nic 450 hectare, iar manual — 280 
hectare ; pe cele 200 hectare cu sfe

clă de zahăr s-a terminat prima pra
șilă manuală ; din cele 1000 hec
tare însămlnțate cu floarea-soarelui, 
prima prașilă mecanică a fost efec
tuată pe 360 hectare, iar cea ma
nuală — pe numai 215 hectare. Prin 
urmare — rămîneri mari în urmă la 
lucrările de întreținere. Se putea re
aliza mai mult 7 Categoric, da. O do
vedește experiența unor unități agri
cole si formații de lucru. La coope
rativa agricolă din Dănceu, deși 
ploua, cooperatorii continuau să pră
șească. „în ciuda vremii care ne face 
greutăți, noi sintem aproape la zi cu 
lucrările de Întreținere — ne spune 
Mihai Vîlceanu, președintele unității, 
în cel mult două zile — vom încheia 
prașila manuală la floarea-soarelui 
pe ultimele 50 hectare, din cele 200 
cultivate cu această plantă". Pe ingi
nerul șef al unității. Ion Ciungu, 
l-am întîlnit pe o parcelă unde coo
peratorii munceau fără preget la 
prășitul porumbului. Și în unitatea 
vecină, la Cioroboreni. se executa 
prima prașilă manuală pe cele 100 
hectare cultivate cu floarea-soare
lui. Alți 45 de cooperatori efectuau 
lucrări de întreținere la legumele din 
solarii. în ciuda ploii care se înte
țise. formația de mecanizatori și 
cooperatori a mai însilozat in acea 
zi incă. 30 tone de furaje.

Cu totul altfel stau lucrurile Ia 
cooperativa agricolă din Jiana. La 
solarii, pe terenurile cultivate cu 
ceapă, ca și pe o parcelă cu porumb, 
unde buruienile cresc nestingherit, 
nu era nici un cooperator. îl căutăm 
pe tovarășul Ion Smeu. președintele 
cooperativei. La primărie, unde o- 
prim puțin, rugăm pe cineva să-l 
cheme de acasă. La întrebarea : ce 
s-a lucrat în ziua respectivă 7 — 
președintele ridică din umeri și ne 
dă de înțeles că nu s-a făcut nimic. 
„Dacă plouă — zice dînsul — oe pu

tem face 7 Cînd va veni vremea 
bună, vom porni la muncă". Să nu 
cunoască președintele acestei coope
rative agricole că în agricultură 
munca trebuie să fie astfel organi
zată, incit lucrările să fie executate 
indiferent de condițiile climatice 7 
Și aceasta, mai ales cînd este vorba 
de întreținerea culturilor. Consecin
țele acestui mod de a gîndi si de a 
acționa sint cît se poate de păgubi
toare. Nu au văzut oare tovarășii 
din consiliul de conducere al acestei 
cooperative agricole că pe 50 de hec
tare cultura de ceapă abia se zărește 
din buruieni 7 Oare nu se putea ca 
in ziua respectivă, timp de cîteva 
ore, să se plivească buruienile 7 Nici 
pe cele 862 hectare cultivate cu po
rumb lucrările de întreținere încă 
n-au Început. De ce o asemenea con
damnabilă indiferentă față de soar
ta culturilor 7 Ea nu poate fi pusă 
numai pe seama timpului nefavora
bil, ci, înainte de toate, pe organiza
rea defectuoasă a muncii la întreți
nerea culturilor. Și aceasta deoarece, 
după cum s-a văzut, vecinii — cei 
din Dănceu si Cioroboreni — avînd 
condiții similare, dar organizîndu-se 
bine, nu-si precupețesc eforturile, nu 
pregetă nici o dină. La fel ar trebui 
să se procedeze si în cooperativele 
agricole Jiana si Gogoșu. Nu- în bi
rouri. unde întocmeau tot felul de 
situații, este locul cadrelor de con
ducere, al specialiștilor și șefilor de 
fermă din aceste unităti. ci pe cîmp 
și numai pe cîmp. acolo unde este 
necesară prezența lor. Acolo unde 
munca trebuie să se desfășoare acum 
fără întrerupere, chiar și pe vreme 
nefavorabilă. Pentru că fiecare pra
șilă făcută la timp este vitală pentru 
recoltă.

VirglHu TATARU
corespondentul „Scînteli*

Imposibila plecare
de

colaborării

Aspect de la Combinatul de fibre și fire sintetice Săvinești 'l
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— Trenurile noastre tree și oceanele.
...Sintem In hala de montaj a Întreprinderii de va

goane din Arad. Iar explicațiile pe care ni le dăduse 
omul in halat, subinginer la secția de proiectare, și cei 
doi colegi ai lui — un maistru si un montor — in le
gătură cu caracteristicile tehnice ale diferitelor tipuri 
de vagoane exportate in numeroase țări, mi-au adus 
aminte de o „premieră feroviară" din Peru : cel dinții 
drum al unui tren modern, alcătuit din vagoane româ
nești, intre un străvechi oraș al incașilor, Cuzco, și ce
lebra citadelă din Anzi — Machu Picchu. Pe un traseu 
dificil și la altitudini care, pe alocuri, trec de 3 000 de 
metri, trenul „se mula"' după spinările munților. „Tre
buie să aibă miini de aur muncitorii care au construit 
aceste vagoane", am reținut atunci exclamația meca
nicului peruan.

— Chiar așa spunea ? — întreabă maistrul arădean,

i
l
i
l
l
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nu atît pentru a se asigura dacă ji-am exagerat cumva 
lauda mecanicului de pe continentul latino-american. 
ci poate mai degrabă din dorința de a o mai auzi 
o dată.

— Chiar așa 1 „Vagoanele românești contribuie la mo
dernizarea transporturilor in Peru, mi-au confirmat și 
cițiva specialiști autorizați ai acestei țări depărtate. O 
dovadă din cele mai grăitoare este și introducerea lor 
pe ruta din Peru cu cel mai mare trafic internațional: 
Cuzco — Machu Picchu".

— Știm că vagoanele noastre sint apreciate in atitea 
și atitea țări din lume — revine în discuție montorul 
arădean. Dar, de fiecare dată cind avem vești noi des
pre .drumurile" lor, ca acum, de pildă, cind 
trenurile noastre trec și... oceanele, încercăm 
să n-o mărturisim ? — o mare mulțumire.

„Trenuri care trec și... oceanul". Această 
este expresia unei minării legitime, firești, 
satisfacție și patriotism.

— ...Cit e. de fapt, de la Arad la Machu
glndește cu glas tare montorul. Și tot el: trebuie să 
fie vreo 20 000 de kilometri, nu 2

— Poate.
— Oricum, e mult.
— Ba e puțin.
Și omul în halat, care îl contrazice, zimbește cu, un 

anume tilc. S-o fi gindind că, in circuitele legăturilor 
de prietenie și colaborare dintre România și tot mai 
multe state din lume, creația industrială din țara noas
tră scurtează și chiar desființează distanțele geo
grafice..

aflăm că 
— de ce

imagine 
sursă de

Picchu ?
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Cine cunoaște geografia ba
zinului superior al rîului Ia
lomița.- de la Cojasca si Bilciu- 
resti în amonte, spre terasele 
mereu mai severe ale dealu
rilor Tirgoviștei voievodale, si. 
mal departe, spre streașinile 
Întotdeauna înzăpezite ale Bu- 
cegilor, știe că prin acest spa
țiu intens albastru. încărcat 
de un indicibil farmec și de o 
subtilă poezie (elogiat ca ata
re de penelul ilustrului Nico- 
lae Grigorescu din Pitaru- 
Dimbovita). trecea odinioară 
vechiul drum domnesc ce lega 
Bucureștii de Cimpulung si 
Brașov și, prin ele, de Viena, 
Praga și Lipsea...

Poate că nu multi cunosc 
însă că, printr-o tainică lege 
a aerodinamicii, dar nu mai 
puțin printr-o coincidentă tul
burătoare ce se încarcă de ne
bănuite înțelesuri, același spa
țiu albastru și plin de poezie 
a devenit. în deceniile din 
urmă, leagănul înaltelor dru
muri ale curselor aeriene ce 
leagă Bucureștii de zeci de ora
șe ale continentului : pe pan
glica acestor magistrale sus
pendate la peste zece mii de 
metri înălțime se efectuează 
intense și importante schim
buri de pasageri și mărfuri și 
se statornicesc multiple relații 
de colaborare cu nenumărate 
tari ale lumii.

Urmărind adesea — de la 
Tîrgoviște, de la Pucioasa din 
inima muntelui — zborul na
velor argintii pe marea adîncă 
a azurului, curcubeele de be
teală propulsîndu-le în înal- 
turi, nu știu ce mecanism al 
amintirii îmi readuce in minte 
o scenă tragică, trăită cu 40 de 
ani în urmă, pe cind. încă co
pil. petreceam citeva luni de 
vacantă la Pietroșița, pe Ialo
mița în sus...

Era în vara anului 1938. 
Descoperisem în liniștitul tîr- 
gușor de munte, cu multe case 
mărunte, cu multi oameni ne
voiași. cistigîndu-si piinea in 
trudnica îndeletnicire a stră
moșilor lor de păstori, tăietori 
de păduri, spărgători de . pia
tră în carieră si cărăuși ordi
nea economică si socială din 
Baltagul sadovenian. de cu- 
rînd citit. O neclintire de vecii 
făcea ca viata să nu ofere ni
mănui nici noutăti. nici spe

ranțe, si doar plecarea unora 
ca mos Ghită Onea sau Nicu 
Marmandiu. spre cimpie. spre 
tîrgurile luminate ale Tirgo
viștei, Găeștiulul si Bucu
reștilor (unul, mai cutezător, 
se lăuda a fi ajuns pînă la 
marea cea mare !). cu carele 
încărcate cu velințe, ca si în
toarcerea lor cu aceleași care, 
adueînd. urmare a schimbului, 
„minunile pămîntului" — cîtiva 
saci de grîu si porumb, un 
pendul, o mașină de călcat 
electrică, ba. într-un ajun de 
sărbătoare, chiar un aparat de 
radio cu acumulatori — con

ce transportau curentul elec
tric de la Dobresti spre Capi
tală. Am alergat pe prundul 
gîrlei pînă la locul unde că
zuse : o grămadă arsă de fie- 
răraie și. sub ea. trupul car
bonizat al Icarului...

Trista întîmplare s-ar fi pu
tut reduce, de-a lungul anilor, 
în care ml-a fost dat să cu
nosc cumplite tragedii, la di
mensiunile unui simplu fapt 
divers. Dar nu pot să uit citer 
va amănunte : am auzit a- 
tuncl. în vara acelui an. cele 
mai decise si mai teribile 
blesteme împotriva (traduc

Urmărind zborul 
navelor argititii 

--------------- Mircea Horia SIMIONESCU —--------- --

stituiau evenimente memora
bile... Oamenii aveau un tren 
încă de pe vremea primului 
război mondial : preferau că
ruța : plecau într-un anotimp 
și se întorceau în cel urmă
tor...

întîmplarea senzațională care 
a înfiorat tîrgul, în vara ace
lui an. a fost prăbușirea unui 
biplan. Văzusem și admira
sem, impreună cu alti copii 
de seama mea. mărunta pa
săre de metal si pînză învîr- 
tindu-se pe deasupra acoperi
șurilor de șindrilă, pe după 
turla bisericii din Joseni, il și 
zăriserăm pe tînârul pilot flu- 
turind din carlingă o batistă 
și înțelesesem, din exclama
țiile și discuțiile citorva învă
țători adunați în fata scolii, 
că aviatorul, băiat de prin 
părțile Buciumenilor, are in 
Pietrosita o logodnică si, „ca
valer", a trecut să o salute. 
După un sfert de oră de emo
ții. am văzut avionul îndrep- 
tîndu-se spre cimpie, numai 
că. din neatenția pilotului în
drăgostit, zborul jos l-a trimis 
în cablurile de înaltă tensiune

în limbajul omului de acum) 
tehnicii, mașinilor, civilizației, 
avionului secerător de vieți. 
Mamele isi îndemnau copiii 
să nu călătorească niciodată cu 
„mașina diavolului". învățăto
rii vorbeau însuflețit sătenilor 
despre superioritatea cărutii. 
am auzit jurăminte după care 
nici un fiu al tîrgului să nu 
viseze măcar să iasă din ne
clintita. sănătoasa viată de ța
pinar, de cărăuș, de crescător 
de vite...

In 40 de ani. multă apă s-a 
scurs pe albia însorită a Ialo- 
mitei. întreaga vale s-a ra
cordat la sistemul civilizației 
și. de la Tîrgoviștea marilor 
întreprinderi siderurgice. de 
utilai petrolier si de strunguri 
automate, trecînd prin Pucioa
sa. posesoare a unor largi și 
moderne stabilimente balnea
re. dar și a unor importante 
industrii textile, de mobilă și 
de conserve, trecînd. mai de
parte, prin Fienii giganticului 
combinat de azbociment, si 
pină la Pietroșița concurând 
acum la statutul de oraș, la 
construcțiile hidrotehnice ale

platoului Bucegilor. ce vor 
mobila valea cu o nouă salbă 
de hidrocentrale — lumea „ne
clintită" de odinioară se 
schimbă în ritmuri rapide, 
foarte rapide. Mașinile rulind 
pe șosele modeme transportă, 
într-un convoi neîntrerupt, pe 
vechiul — înnoitul drum dom
nesc, produsele muncii libere 
a sutelor de mii. de locuitori 
ai teraselor, satelor si lumi
noaselor orașe de pe valea re
născută. iar pe deasupra, pe . 
magistralele văzduhului, trec 
neîncetat. purtînd aceleași 
produse, ca si pe constructorii 
si făuritorii tuturor bunurilor 
fabricate aici, spre lumea în
treagă prietenă...

Putini, ca mine. își mai a- 
mintesc negrele blesteme la 
adresa civilizației, a mașinilor, 
a avionului. Am evocat stinsa, 
tragica întîmplare care le-a 
prilejuit, ca să spun ceea ce 
cred că reprezintă noutatea 
calitativă a transformării, nou
tatea emoționantă a spațiului 
atît de drag inimii mele : co
piii de altădată, blestemați să 
nu călătorească cu avionul, 
copiii lor. nepoții lor sint as
tăzi nu numai iscusiți con
structori de strunguri și utila
je de foraj, nu numai nroiec- 
tanti. ingineri si tehnicieni, 
dar si inalti specialiști si crea
tori. solicitați de țări prietene 
să le inaugureze ramuri noi 
ale industriei, să le ridice uzi
ne. fabrici, combinate, ferme 
agricole si de pomicultură, să 
le împărtășească ceva din in
teligenta tehnică românească, 
mereu mai bine apreciată pe 
mapamond...

Acum, cînd văd modernele 
aeronave zburind pe deasupra 
Tirgoviștei si Pietrositei. cind 
știu că în orgolioasele aparate 
se află si oameni de pe valea 
superioară a Ialomitei. in- 
dreptindu-se spre atitea înde
părtate meridiane și paralele, 
poate zimbind la amintirea 
unui trecut fără orizonturi, 
cînd avionul era considerat ca 
„mașina diavolului", nu știu 
ce straniu mecanism al aminti
rii mă îndeamnă să cred că 
biplanul din 1938, căzut zadar
nic. așa cum multe s-au dove
dit zadarnice în acele vremuri, 
nu rămîne chiar la dimensiu
nile unui simplu fapt divers... .

De multi ani. Marin 
Preda se instalase pe 
culmile gloriei ca pe 
un sănătos jilț țără
nesc la o masă de sfat, 
dar anul 1980 părea 
să-i 'confere acel plus 
de 'strălucire și alint 
la care avea dreptul 
să viseze : succesul 
fără precedent ca re
verberație critică al 
somptuoasei trilogii 
„Cel mai iubit dintre 
păminteni", alegerea 
în cel mai înalt sfat 
al țării, continuarea 
fertilă a romanului de 
răsunet european „De
lirul".

Și a venit o noapte 
de primăvară in care 
fragilul tipar de lut 
al scriitorului a fost 
strivit de povara mor- 
ții într-o odaie de 
castel brâncovenesc. A 
murit un scriitor unic. 
Un om rar. A murit o 
șansă a întregii noas
tre literaturi și mă, 
văd nevoit să scriu, cu 
durere și indignare, că 
a murit încă un Pre
miu Nobel românesc.

Mort la o virstă mai 
apropiată de tinerețe 
decit de senectute. Ma
rin Preda ar mai fi 
scris — e sigur — un 
mare număr de pagini , 
menite să se adauge 
celor ce .se constituie 
intr-un adevărat te
zaur de inestimabile 
valori („Moromeții", 
„Risipitorii", „Imposi
bila întoarcere", „De
lirul", „Viața ca o pra
dă" și „Cel mai iubit 
dintre păminteni"). Te
zaur viu cu sunete re
ceptate profund de 
conștiința cititorilor 
săi, opera lui Marin 
Preda iși urmează im
placabil drumul spre 
clasicitate.

Cel mai citit dintre 
prozatorii contempo
rani și-a conceput 
scrierile cu orgolii (ne- 
mărturisite) riguros 
arhitectonice, pe mă
sura nobleței stirpei 
țărănești care l-a tri
mis în lume, la înce
put. în lumea literelor.

mai apoi. Construcția 
rezultată (cu firide și 
turle pe care n-a mai 
avut cind să le ispră
vească) este o mîndrie 
a literaturii noastre de 
la origini pină in pre
zent, dar, mai ales, 
din prezent. Deși abil 
teoretician, manevrînd 
cu lesniciune sculele 
eseistului de înaltă 
clasă. Marin Preda a 
preferat să opună pro
fesiunilor de credință 
cărți profund moder
ne. de răscolitoare au
tenticitate, vorbind 
despre societatea ro
mânească, vorbind în

Omagiu 
lui 

Marin Preda

primul rînd despre oa
menii acestui pămint. 
A fost efectiv autorul 
cel mai curajos, abor- 
dind tenace unele 
teme despre care se 
presupunea că sînt 
încă atit de aproape 
de noi îneît nu le pu
tem privi cu obiectivi
tate istorică („Deli
rul"). Mișcînd cu meș
teșug personaje —, 
atît din lumea satului 
cît și a orașului — el 
a năruit imaginea pro
zatorului „specializat", 
dedicat cu exclusivi
tate unor medii socia
le. A nutrit puțin res
pect pentru scrisul cu 
ostentație „frumos", 
neinșirind în file măr
gele de metafore tota
le, cu implicații nebă
nuite în desenul epic 
al frescelor sale im
pregnate mai mult cu 
vigoare decît cu sa
voare. Marin Preda 
n-a avut timp de. iro
sit cu narațiuni mino
re și a dovedit un sen
timent patern față de 
personajele sale de 
început, pe care și le-a 
purtat din carte in 
carte, din roman în 
roman, desăvîrșin- 
du-se prin viziunea 
despre ele și implicit

prin ele. Cu aparente 
hirsute, lipsite de dul- 
cețile vieții, de cafe
nea literară. Marin 
Preda a fost in intimi
tatea sa sufletească, 
greu penetrabilă, un 
mare timid (un „măre 
singuratic") și nu pot 
să nu laud comporta
rea lui totdeauna efec
tiv orgolioasă, dar de- 
fensiv-modestă în ace
lași timp. Avea con
știința grandorii talen
tului lui. dar nu ni s-a 
propus cu ostentație 
ca un clasic (și era un 
clasic). Ca director al 
„Cărții românești" a 
adus servicii incă greu 
de estimat, propunind 
un nou sistem de re
lații autor-editor, ba
zate pe criterii de va
loare.

Și a venit o noapte 
de mai, rece, aminti n- 
du-i poate de frigul 
indurat în copilărie, de 
anii începuturilor lite
rare (trăiți în neagră 
sărăcie), de război... 
Dar e și un frig al 
gloriei (ca al marmu
rei de temDle). în care 
învingătorul se tre
zește mai de grabă 
nefericit decit împă
cat. Și in care trăiește 
acel teribil sentiment 
față de... fata lumii, 
cu străluciri inefabile 
și mizerii, cu candori, 
dar și cu uri. Era che
mat să descrie fantas
ta traiectorie a lacri
mii (de bucurie 7, de 
tristețe 7) pe obrazul 
de lut al acestui lut. 
Lut înflorit ca al Si
liște!. care l-a adus în 
literatura română în
tr-o casă simplă, de 
țărani. Lut amar și 
dulce.

Ne despărțim, îm
povărați de mîhnire, 
do Marin Preda. Ne 
despărțim însă cu 
bucuria că el a existat 
și a scris în limba 
română.

Și „plecarea" lui din
tre noi devine impo
sibilă...

Gheorghe 
TOMOZEI
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„Pădurea verde"
în. cadrul natural de la ..Pădu

rea verde" — locul preferat de 
odihnă si agrement al timișore
nilor — se amenajează prima 
crescătorie de bizami. După 
cum ne informează dr. ing. Vio
rel Popa-Costea. directorul Sta
țiunii de cercetări și amenajări 
silvice Timișoara, este pentru 
prima dată la noi in tară cind 
aceste animale cu blană fină 
vor creste in captivitate. Nucleul 
viitoarei crescătorii il constituie 
12 perechi de bizami. Pe baza 
observațiilor de pină acum, cer
cetătorii stațiunii au elaborat un 
program de creștere si înmul
țire d acestora.

’ Dintr-o scrisoare
„Eu sînt un moș bătrin. din I Sucevenii de Galați, am trecut de 

mult de 80 de ani. și nu prea 
Imă mai țin puterile, asa că. pă

zind eu că vine primăvara si nu 
pot săpa curtea să nun și eu 

■ cele de trebuință, tare mult 
m-am necăjit, dar necazul n-a 
ținut mult că m-am pomenit cu 

) profesoara Lenuța si nu mai
știu cum o cheamă. 'împreună cu I o ceată de pionieri si unde nu 
zici că au inccput să sape și să 

Ifărîmițeze pămintul si să facă 
brazde ca să-mi pun și cu ceapă, 
usturoi, cartofi și alte legume și 

I verdețuri, că acuma mi-e mai
mare dragul cind le văd cum se 
înalță și de-aia vă rog să mă 

I ajutați să le mulțumesc voinici
lor pentru fapta lor bravi".
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întreaga activitate literară a lui 
C. Dobrogeanu-Gherea (21 mai 1855 — 
7 mai 1920) ilustrează un adevăr 
simplu, din categoria acelora care, 
uitate uneori sau nu întotdeauna res
pectate, nu se perimează totuși nici
odată : critica este incompatibilă cu 
autoritarismul. Și nu numai opera 
lui de teoretician și de critic literar, 
dar și cea de ideolog și de militant 
socialist se nutrește dintr-un de
mocratism structural, propriu atit 
firii adinei a omului, despre care 
s-au scris in acest sens emoționante 
pagini de amintiri, cit și convinge
rilor lui sociale și politice.

Spirit profund antidogmatic. Do
brogeanu-Gherea — „o personalitate 
literară de prima mărime și cea mai 
completă și mai virtual socialistă", 
cum il considera, intr-un articol de 
pe la începutul .secolului. Tudor 
Arghezi — a profesat o Critică de 
factură dialogală, deschisă și recep
tivă față de ideile și opiniile inter
locutorului, niciodată îngust norma
tivă și sentențioasă. Avind aproape 
toate un caracter polemic („Prefer 
forma polemică pentru că, în cond'- 
țiile actuale în care scriem și suntem 
citiți, e una din cele mal nemerite 
pentru expunerea și răspindirea 
adevărurilor literare șl științifice"), 
studiile lui critice au cu totul alt 
obiectiv decit acela, comun in astfel 
de împrejurări, al compromiterii 
sau anihilării poziției adverse : ele 
tind spre o clarificare, urmăresc să 
convingă, procedează prin succe
sive disociații și nuanțări, sint bo
gate in argumente și nu în fraze de 
efect. Ironia este adeseori între
buințată, dar în forme amabile și 
nu intîlnim niciodată la Gherea 
izbucniri de sarcasm. Fără să re
nunțe la ideile proprii, dimpotrivă, 
susținindu-le cu pasiune și statorni
cie, Gherea era Un om care știa să 
respecte și să prețuiască ideile altora. 
Climatul articolelor lui este unul 
de cordialitate și deferentă, Gherea 
răminind un model de polemist in 
limitele urbanității. Nu vrea să 
impună, ci să demonstreze ; și are, 
de-a lungul activității lui de critic 
și de teoretician literar, puterea

de a-și revedea afirmații mai. 
vechi, de a le relua mai nuanțat, 
de a Ie adinei și de a le corec
ta. la nevoie. în funcție de realități 
literare și artistice noi și de Drogre- 
sul înțelegerii sale, care este evident 
luîndu-se ca termeni de comparație 
articolele de început și cele prin care 
iși incheie acțiunea în plan literar.

Unitară in spirit și ca direcție ge
nerală de desfășurare neșovăitoare, 
critica lui C. Dobrogeanu-Gherea a 
evoluat și interior sub semnul ace
luiași democratism, vădit in latura 
ei exterioară. Perfectionîndu-se con
tinuu în timp, tinîndu-se la curent

rului. prin care se poate deschide, 
fără nici o muncă, toate ușile tainice 
ale științelor sociale. Pentru ei. fie
care manifestare Rterară dintr-o 
anumită tară și epoca e asa pentru 
că structura economică e asa. si atita 
tot — ce atita bătaiezde cap Sim
plificarea si vulgarizarea pot trans
forma o concepție vie intr-o dogmă, 
rezultatele fiind cu totul opuse celor 
scontate : ..Această teorie atît de ro
ditoare. dacă e înțeleasă ca o me
todă de cercetare, e stearpă dacă e 
luată drept dogmă. în acest din 
urmă caz ea adoarme spiritul de cer
cetare în loc de a-1 stimula". Este

125 de ani de la nașterea 
lui Constantin Dobrogeanu-Gherea

cu noutățile. încercînd să Înțeleagă și 
să-și explice fenomenele artistice si 
literare de dată recentă. Gherea nu 
s-a închistat într-o formulă de cri
tică rigidă șl indiferentă la schim
bări. Dimpotrivă, există in toată 
opera lui un permanent efort de 
adaptare la realitate, o atenție cu 
totul specială pentru mișcarea litera
ră concretă, un interes mereu proas
păt pentru ideile și teoriile vremii. 
C. Dobrogeanu-Gherea este unul din
tre primii critici marxiști europeni 
si. poate, prin dimensiunile activități’ 
lui și prin răsunetul acesteia, cel mai 
important dintre ei. Totodată, vădind 
o remarcabilă pătrundere. Gherea a 
avertizat de timpuriu că aplicarea 
mecanică a principiilor teoretice mar
xiste la literatură nu reprezintă o so
luție comodă de rezolvare a tuturor 
problemelor de interpretare, ci un ve
ritabil factor de risc : „Din nenoro
cire. mulți chiar din adepții teoriei 
în chestie nu-și dau deloc seamă de 
aceste greutăți si cred că au rezolvi* 
în fond orice chestie literară numai 
prin farmecul materialismului econo
mic, pe care ei il prefac într-o for
mulă moartă ; pentru ei. materialis
mul economic e un fel de iarba fie

aici, formulată indirect, si o posibilă 
definiție a însăși criticii lui Gherea. 
Care. în fond, este toată o stimula
re : la gîndire liberă de prejudecăți 
si de inerții ale spiritului, la o con
siderare complexă a faptelor litera
re. atît în realitatea lor („ca un pro
duct"), cît și în relație cu alțl factori 
de viață socială și culturală. Pretu
tindeni. în studiile cu o desfășurare 
amplă. în intervențiile polemice. în 
luările și precizările de atitudine, 
găsim la Gherea o căutare pătimașă 
a adevărului, mai mult decit o afir
mare pe ton categoric. Este o carac
teristică determinată de spiritul de
mocratic al acestei critici. Mal mult, 
se poate spune că incontestabilul 
merit al lui Gherea. acela de a fi 
fost întemeietorul la noi al criticii 
moderne analitice, se datorează toc
mai acestui spirit si naturii intero
gative a demersului literar pe care 
a impus-o.

însemnătatea acțiunii lui C. Do- 
.brogeanu-Gherea nu este, de aceea, 
numai una de ordin istoric. El nu a 
fost doar un pionier, un deschizător 
de drumuri, deși nici această latură 
a activității lui literare nu este cit.uși 
de puțin neglijabilă. Dacă există în

| Ospâtari 
de ocaziei
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LeOntin Ciubotarii, de meserie 
constructor, și Ion Curticăpean. 
paznic, s-au dus la cabana „Pî- 
riul Rece" să bea o bere, dar nici 
unul n-avea un ban in buzunare. 
Gestionarul cabanei le-a spus : 
..Pe datorie sau de pomană nu 
vă dau. Dacă vreți să beți, 
atunci munciți". Și. nici una. 
nici alta, le-a dat cite un halat 
și i-a pus să-i servească pe nu
meroșii consumatori sosiți la ca
bană. Cei doi „ospătari de oca
zie" au muncit cu atita zel. mai 
ales cind a fost vorba de notele 
de plată, incit, la un control ino
pinat venit din Predeal, li s-a 
găsit, un plus de... o mie de lei. 
Și asta, numai in citeva ore! 
Fapt pentru care atît ei. cit 
gestionarul cabanei urmează 
dea explicațiile de rigoare.

Si 
să

I
Instructor... 
neinstruit
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Pe zi ce trece, crește numărul 
celor care doresc să urmeze 
școala de șoferi amatori. Fiecare 
școală de șoferi amatori are in
structori. Nu face excepție nici 
școala similară din Baia Mare. 
La filiala din Vișeu de Sus era 
un instructor pe nume Dumitru 
Coman. Tocmai el. cel care tre
buia să-i învețe ne cursanți nu 
numai „abeceul" mînulrii vola
nului. ci și al comportării aces
tora corecte, civilizate ne dru
murile publice, și-a permis să se 
urce la volan în stare de ebrie
tate. Și chiar la volanul mașinii 
școlii de șoferi...

I
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Intru îmblînzire
z

Costel și Dinei Piciu. doi frați 
din Hm. Sărat, aveau un taur pe 
care s-au hotărit să-l vindă. S-a 
găsit și un amator să-l cumpere: 
Dumitru Ghiță din Ghergheasa. 
Tirgul s-a încheiat cu citeva 
pahare, timp in care cei doi 
frați, Costel și Dinei, au simțit 
că le vine greu să se despartă 
de taur. Dar nici de bani nu 
vroiau să se despartă. Asa că. 
fără să mai stea pe ginduri. cei 
doi au tăbărit. asupra omului și 
i-au luat banii.

Acum, pentru 
care o va hotărî 
despărți, totuși, 
îmblînzire!

o perioadă pe 
se vor 
Intru

legea, ei 
de taur.

l
i inimii
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Sfâvâlache 
gelosul

Supărat foc pe aleasa
sale. Stăvălache B. și-a tot fră
mântat mintea cum să facă și să 
dreagă 
Deunăzi, s-a 
Zorleni-Vaslui. 
cu pricina. i-a 
afară, a smuls și ușa 
ba chiar și geamurile, 
pit cu petrol și le-a 
Acum stă ca pe... jar 
tarea verdictului legii. Si legea 
pedepsește aspru asemenea fap
te necugetate.

pentru a se răzbuna, 
dus in comuna 

la casa celei 
scos lucrurile 

din țițini, 
le-a stro- 

dat foc. 
in astep-
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Un record 
nedorit
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Autocamionul 21—IL—4300 s-a 
tamponat cu autobasculanta 
31—IL—4388. Cercetările între
prinse au stabilit că autocamio
nul fusese jurat de la locul de 
parcare al Combinatului siderur
gic Călărași. Cine să fie făp
tașul ? Nimeni altul decit Ion 
Crăciun, care pornise cu auto
camionul la drum fără să aibă 
măcar permis de conducere. 
Cine este Ion Crăciun? Nimeni 
altul decit cel care, cu numai 
două zile înainte, fusese con
damnat la un an și șase luni în
chisoare cu executarea pedepsei 
la locul de muncă. Pentru ce 
credeți să fusese condamnat ? 
Tot pentru furturi de autovehi
cule! Un trist și nedorit record 
in

I
materie.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii
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„Lunile... formalismului" 
sau cum se ajunge la degradarea 

unor manifestări comerciale, cu tradiție
...„Luna cadourilor". 

„Luna preparatelor 
culinare", iată doar 
două din acțiunile de
venite traditionale în 
rețeaua comercială. 
Scopul lor : impulsio
narea desfacerii de 
mărfuri, mai buna 
popularizare a noută
ților. stimularea cere
rii de consum. îmbu- 
'nătățirea aprovizionă
rii populației.

Săptăminile trecute 
fuseserăm încunostin- 
țați că CENTROCOOP 
organizează la sate, 
în luna aprilie. „Luna 
curățeniei" — pentru 
popularizarea produse
lor destinate între
ținerii si curățirii gos
podăriilor individua
le". în afara expo
zițiilor — se spunea in 
continuarea comuni
catului respectiv — 
sint organizate (aten
ție !) tombole cu arti
cole pentru grădinărit, 
cu vopsele si lacuri (!J.

Cu sprijinul cores
pondenților județeni 
ai. ziarului am încer
cat să aflăm de la fata 
locului cum se desfă
șoară această „Lună a 
curățeniei", cît de is
pititoare sînt pentru 
cetățeni tombolele cu 
vopsele si bidinele. în 
10 județe (Mehedinți. 
Caras-Severin, Bacău. 
Harghita, Satu Mare, 
Tulcea. Olt. Constan
ta. Argeș și Vrancea) 
corespondenții n-au 
putut semnala nică
ieri... desfășurarea u-

nei acțiuni concrete, 
deși au străbătut, pen
tru verificare, zeci de 
comune.

Nu intenționăm să 
facem nici o radiogra
fie amănunțită a „Lu
nii curățeniei" din a- 
cest an și nici să pre
zentăm o statistică a 
comunelor in care pa 
s-a desfășurat sau nu. 
E posibil ca in unele 
locuri să fi avut to
tuși loc. Folosim pri
lejul pentru a adu
ce în discuție o 
problemă de interes 
mai larg, anume orga
nizarea in general a 
„lunilor" comerciale. 
Prima remarcă ce se 
impune privește forța
rea procedeului, baga
telizarea unor aseme
nea manifestări. Au 
apărut astfel, in calen
darul de acțiuni co
merciale „Luna albi
turilor". „Luna im- 
primeurilor". „Luna 
Încălțămintei de vară", 
„Luna trufandalelor" 
și încă multe alte 
„luni" — cu nume, dar 
fără renume.

Din păcate, nu atît 
înmulțirea „lunilor co
merciale" a redus efi
cienta acestora. De
gradarea provine din 
însuși modul de orga
nizare, din faptul că 
ele nu aduc mai nimic 
nou. cel mult linele 
manifestări festiviste 
— vreo expoziție (cu 
degustări și invitați, 
dacă e vorba de pro
duse alimentare). După

care... trec zilele de
gustărilor, se primesc 
felicitările „invi'tați- 
lor“ și totul reintră in 
normal : in magazine 
cumpărătorii regăsesc 
mereu aceleași prepa
rate, rețetele folosite 
la expoziții (cu invi
tați) sint imediat scoa
se din uz și puse cu 
grijă la sertar, pentru 
ediția viitoare a „lu
nii"... Așa că, in loc să 
trezească interes, nu 
rareori sînt „luni" co
merciale care ajung să 
creeze in rindul cum
părătorilor anumite 
rețineri, aceștia încli- 
nind să creadă că este 
vorba de prilejuri pen
tru lichidarea vechitu
rilor de prin depozite. 
Urmarea : respective
le manifestări comer
ciale devin frine in 
desfășurarea circuitu
lui comercial normal.

Este, credem, nece
sar să se analizeze mai 
atent oportunitatea or
ganizării acestor luni, 
să se asigure condiții 
ca ele să dobîndească 
un conținut superior, 
concret si atractiv. 
Multe sau puține, aces
te acțiuni trebuie bine 
organizate, trebuie să 
solicite fantezia pro
ducătorilor, spiritul de 
ingeniozitate al lucră
torilor din comerț, să 
determine o creștere 
calitativă a aprovizio
nării populației.
Mihai IONESCU

critica lui. din perspectiva contem
porană, destule afirmații, opinii și 
chiar idei perimate, sumare, insufi
cient dezvoltate — și există — in 
schimb i se păstrează foarte viu spi
ritul : democratic, iscoditor și pasio
nat. Intuițiile lui Gherea străbat 
timpul și. citindu-1. constatăm ade
seori cu surprindere că el a reflectat, 
cu multă vreme înainte, asupra a 
numeroase probleme ce sint azi, de o 
deplină actualitate. în activitatea de 
critic și de teoretician literar, ea si 
în aceea de ideolog si de militant 
socialist, Gherea a fost un adevărat 
vizionar. însuflețit de credința ,tn- 
tr-un ideal ce i-a luminat întreaga 
existentă, mărturisit cu acea since
ritate vibrantă ce face să ne apro
piem de scrisul lui cu o emoție neal
terată de trecerea timpului. Afir- 
mind. în urmă cu aproape un secol, 
că „orice operă cinstită și adevărat 
artistică, care înnobilează sentimen
tele oamenilor si oglindește societa
tea așa cum e. slujește aspirațiilor 
socialismului, care nu e doar un par
tid politic în sensul obișnuit ai cu- 
vîntului. ci un ideal, o aspirație că
tre o lume nouă". C. Dobrogeanu- 
Gherea iși expunea, de fapt, nu nu
mai o convingere, ci însăși ideea pe 
oare o regăsim, ca punct de sprijin, 
în toată activitatea lui literară.

Mircea IORGGLESCU

Brașov UNITĂȚI TURISTICE
ALE COOPERAȚIEI DE

în ultimii ani. în ju-> 
dețul Brașov rețeaua 
turistică Și de alimen
tație publică a coope
rației de consum a cu
noscut un amplu pro
ces de dezvoltare și 
modernizare, oferind 
condiții optime de po
pas și recreare in 
locuri pitorești, odih
nitoare.

în stațiunea mon
tană Bran, situată la 
27 km de Brașov, în 
imediata apropiere a 
castelului cu același 
nume, se află un bine
cunoscut han al coo
perației de consum, 
care dispune de locuri 
de cazare in camere 
cu incălzire centrală.

precum și de un res
taurant.

în localitatea Sim- 
băta de Jos, pe șo
seaua națională Bra
șov — Sibiu, la circa 
13 kilometri distanță 
de lanțul Munților Fă
găraș și la numai 500 
metri de rîul Olt, 
„Hanul brincovenesc" 
oferă 84 locuri în ca
mere cu cite două pa
turi șl alte 20 locuri in 
căsuțe. La restauran
tul hanului se pot 
servi gustoase prepa
rate culinare cu speci
fic tradițional.

Apreciate de vizita
tori sint „Cabana Per- 
șani" (la circa 45 kilo
metri de Brașov, pe

CONSUM
D. N. 1) și „Cabana 
Mindra" (la 5 kilo
metri de Făgăraș, pe 
aceeași șosea). La 
Rupea, cooperația de 
consum a construit un 
frumos complex de 
alimentație publică, 
prevăzut cu un restau
rant, o braserie și o 
terasă acoperită.

Pentru o cit mai 
bună servire a consu
matorilor, la toata uni
tățile de alimentație 
publicS ale coopera
ției de consum brașo
vene s-au făcut ame
najări și dotări mo
derne.

în fotografie : „Ha
nul Bran".

Pentru ca apele lacurilor Snagov 
și Căldărusani să redevină limpezi...
...nu se mai cere decît o investiție de spirit gospodăresc, disciplină și responsabilitate

— O monedă aruncată cu 10—15 
ani in urmă in lacurile Snagov sau 
Căldărusani se putea vedea perfect 
în apă pină la o adincime de 4—5 
metri — ne spune biologul Gabriela 
Paladian. de la Oficiul județean de 
gospodărire a apelor Ilfov. Acum 
insă, dacă vîri degetele în apele la
cului Căldărusani. nici nu noti să ti 
le vezi, atit de tulburi sînt. Cit pri
vește Snagovul. nici el nu este un lac 
prea sănătos și trebuie ferit de orice 
poluare.

Care sînt cauzeleCine sînt vi-. 
novatii ? Iată întrebări care au mai 
fost puse de ziarul nostru în citeva 
rînduri,

în cazul lacului Căldărușanl, vino
vății se numesc: întreprinderea de 
stat pentru creșterea și ingrășarea 
porcilor Periș (I.S.C.I.P.), filatura și 
spitalul de la Balotești, alte unități 
economice de pe văile Cociovaliște și 
Vlăsia. La rindul său. lacul Snagov 
este poluat de ferma de păsări nr. 1 
Tincăbești. blocurile, spitalul si ce
lelalte unităti ale centrului civic din 
Periș. crescătoriile de peste furajat 
de pe riul Snagov. bazele sportive de 
agrement, unitățile economice si gos
podăriile riverane.

L-am întrebat pe tovarășul dorian 
Isacu. directorul I.S.C.I.P. Periș, din 
ce cauză această întreprindere conti
nuă să polueze lacul Căldărusani. Ce 
credeți că ne-a răspuns ? Că dacă 
n-ar fi fost iarna asta atît de grea, 
„altfel am fi discutat".

Oare așa să fie ? Cind ne 
aflam la Periș, pe valea Po- 
dișorului. scursorile porcine de Ia o 
fermă de cinci mii de capete, com
plet neepurate, nici măcar trecute 
prin vreo instalație a statiei de epu
rare. ajungeau direct în valea pîriu- 
lui Snagov. Și aceasta nu de azi. de 
ieri — dună cum aflăm de la ingine
rul Adrian Corda. de Ia Oficiul ju

dețean de gospodărire a apelor — ci 
încă de anul trecut, cind unitatea a 
fost avertizată să ia măsuri.

Deci nu iarna era de vină !
La stația de epurare, șeful acesteia 

lipsea. Lipseau și alții din persona
lul de servire. La rindul lor. patru 
tractoare cu remorcile lor zăceau. în 
același timp, pe două paturi de 
zvintat nămol se puteau vedea bălării 
uscate rămase din vara si toamna 
trecută. Bălării crescute din... nămol.

getatie. cind nu se poate împrăștia 
gunoiul pe cimp. intreprinderea este 
lipsită de platforme de depozitare.

Că departamentul tutelar cunoaște 
această situație reiese si din măsura 
luată de a se folosi apele uzate la 
irigare. în acest scop a incenut ame
najarea unui sistem de irigare oe 
1 300 ha apartinînd I.A.S. Buftea. 
Amenajarea trebuia să fie gata încă 
de anul trecut, dar inexistenta sis
temului de pompare, face cu to-

REVENIRE LA UNELE SEMNALE 
CRITICE ALE „SCÎNTEII"

O dovadă mai bună că aceste nămo
luri prezintă un ingrășămînt excelent, 
nici că se poate ! Deci și in acest 
caz indisciplina și nepăsarea ma
nifestate in întirzierea golirii patu
rilor nu au nici o legătură cu iarna. 
După cum. datorită unei exploatări 
neglijente, decantoarele primare nu 
sint eliberate la timp de depunerile 
grosiere. Din această cauză, ana 
ajunge cu suspensii prea multe in 
treapta biologică și aeratoarele lu
crează cu o eficientă minimă. Deci 
și în această privință este greu de 
găsit vreo legătură cu iarna !

Dacă aceste neajunsuri bot si tre
buie să fie înlăturate de I.S.C.I.P. 
Periș există însă și alte aspecte a 
căror rezolvare * depinde de forurile 
tutelare si. în mod deosebit, de 
Departamentul agriculturii de stat. 
Așa, de pildă, an de an. I.S.C.I.P.- 
Peris are greutăți cu depozitarea nă
molurilor. Unitățile agricole ve
cine nu le preiau decit dacă li ae 
transportă... gratuit direct în cîmp. 
I S.C.I.P.-Periș n-are încotro și il 
transportă, dar in perioada de ve-

tul incertă terminarea lucrării în 
acest an.

în ziua cind ne aflam la treapta 
biologică a statiei de epurare, multe 
aeratoare nu funcționau. Unele aveau 
motoarele arse, altele sistemul reduc- 
tor defect. Aflăm de la inginerul 
Victor Mănescu că asemenea reduc- 
toare, produse de o Întreprindere din 
Cimpina. rareori rezistă mai mult de 
două săptămini. De aici, cheltuieli 
suplimentare ridicate.

Alte neajunsuri au fost si sint pro
vocate de calitatea precară a lucră
rilor de construcție a statiei. efec
tuate de către șantierul Buciumeni 
(director — ing. I. Călinescu). La re
cepția statiei făcută la finele anului 
1978, în procesul verbal nr. 6435 s-a 
consemnat că un decantor radial se
cundar are grave defecțiuni, că de
pozitul de reactivi si unele drumuri 
de acces nu au fost construite, plus 
alte deficiente. Consemnările s-au 
făcut, constructorul a încasat banii, 
dar remedierile si completările de 
rigoarț nu s-au efectuat.

Iată doar citeva din principalele

cauze care fac ca această stație de 
epurare, in care s-au investit 27 mi
lioane lei. și a cărei exploatare costă 
aproape un milion de lei pe 
an, să nu aibă eficienta scon
tată. Firește, atit costul exploatării, 
cit și ai sumelor investite ar putea 
fi recuperate dacă s-ar valorifica 
nămolul activ al treptei biologice 
conform tehnologiei elaborate de un 
colectiv al Institutului de cercetări 
pentru protecția și gospodărirea 
apelor și atunci stațiile de epurare 
pot deveni nu numai elemente in
dispensabile de protecția mediului, 
ci și „fabrici" de îngrășăminte și de 
furaje proteinate.

...Dar — așa cum am arătat — 
I.S.C.I.P.-Periș nu este singura sursă 
de poluare. La Filatura Balotești. o 
centrifugă pentru uscarea nămolului 
(a costat un milion lei valută) a fost 
montată necorespunzător si nu mai 
funcționează. La ferma de păsări nr. 
1 Tincăbești. statia de epurare, su
prasolicitată. a transformat frumoasa 
livadă din preajmă într-o rampă de 
gunoaie. Șeful fermei, medicul ve
terinar Vasile Blajovan. aruncă vina 
pe neglijenta unor'mecanizatori, caro 
mecanizatori lucrează însă sub di
recta sa îndrumare. La baza sportivă 
nouă, de pe malul Snagovului. s-au 
constatat in toapină grave deficiente 
de exploatare. Acum, statia de aici 
nu mai funcționează deloc.

Deficientele semnalate pot fi înlă
turate intr-un timp scurt, cu condi
ția ca fiecare unitate economică, fie
care dintre lucrătorii săi să-si facă 
datoria, să respecte întocmai legea de 
protectie a mediului ambiant. Cu atît 
mai mult, cu cit în cazul de fată este 
vorba de o veritabilă bijuterie a na
turii, o zonă cu excepționale valențe 
turistice și de agrement în imediata 
vecinătate a Capitalei.

Al. PLA1EȘU

Cuviritul cititorilor
CUVÎNTUL

OAMENILOR MUNCII

„Orașul nostru il vrem o grădină”
Gropi și maidane, mărăcinișuri, 

■ bălți și noroaie —- așa arătau îm- 
| prejurimile vechiului oraș Rimnicu 
| Vîlcea. cu peste 30 de ani în urmă. 
| în afară de parcul „Zăvoi" — ne

întreținut și dotat doar cu citeva 
bănci de scindură — și de „parcul 
pensionarilor", nu se putea vorbi 
de spatii verzi amenajate sau de 
zone de agrement. Mica seră de 
flori a primăriei de odinioară, ce 

; acoperea doar trei-patru sute de 
metri pătrati. cu citeva specii de 
flori, nu putea face fată nici măca. 
cerințelor de la serbările școlare de 
sfirșit de an. Astăzi însă, oameni 
destoinici, cu spirit gospodăresc si 
cu inițiativă, au schimbat vechea 
haină a,orașului cu alta nouă, Îm
podobită cu aproape 400 de hectare 
de spații verzi ce înglobează 34 de 
parcuri șl scuaruri, în care s-au 
plantat, numai In ultimii ani. peste 
20 000 arbori și arbuști ornamentali, 
peste 25 000 tulpini de trandafiri și 
aproape 3 km de perdele verzi de 
protecție. La acestea se adaugă mi
lioanele de flori din care sint țe-

1 sute covoarele de frumusețe ale 
orașului, ‘flori provenite din „gră
dina cu cerul de sticlă" care se în

tinde astăzi pe o suprafață de pes
te 3 500 metri pătrati. De aseme
nea. în cartierele de locuințe, tere
nurile din jurul blocurilor au fost 
amenajate, prin grija asociațiilor de 
locatari și cu sprijinul cetățenilor, 
extinzindu-se zonele de verdeață.

Numeroase sint acțiunile care 
s-au întreprins și pentru dezvolta
rea zonelor de agrement. Anul tre
cut au început lucrările de amena
jare a unui mare complex de agre
ment în partea de sud a orașului, 
in punctul numit „Trolanu", care 
va ocupa o suprafață de peste 30 
ha și va cuprinde un parc, un sta
dion, un loc pentru ambarcațiuni 
ușoare, terenuri de volei, handbal 
și baschet, o arenă pentru tenis de 
cimp, un amfiteatru cu 800 de 
locuri, un sat de vacantă pentru 
copii, un trenulet al copiilor etc. 
Se continuă, de asemenea, lucrările 
în parcul de agrement din zona 
Ostroyeni. precum și în parcul 
„Zăvoi" și în cel zoologic, iar pe 
dealul „Capela" se află în curs dc 
amenajare un teren de sport pen
tru pionieri și școlari.

Gheorqhe ISPAȘO1U
tehnician, Rimnicu Vîlcea

Pentru 80
Baza de producție prefabricate si 

stația de betoane a șantierului 3 
Pașcani din cadrul Trustului de 
construcții industriale Iași sînt am
plasate pe un teren destul de mlăș
tinos. Pentru ca activitatea să se 
desfășoare în condiții corespunză
toare, incinta și căile de acces au 
fost pavate cu dale, peste care s-a 
turnat beton. A rămas însă o por
țiune de drum -- doar de 80 de 
metri — în apropierea depozitului 
de materiale sortate, unde, peste 
pavajul de dale, nu s-a mai tur
nat beton. Rezultatul : din cauza 
circulației intense a mașinilor grele, 
dalele de beton s-au scufundat în 
noroi : pentru ca acesta să nu pă
trundă în depozitul de materiale 
sortate, conducerea șantierului a 
blocat accesul autovehiculelor pe

Stație de sortat...
Cu mai multi ani în urmă, în co

muna Conop. județul Arad, pe un 
teren situat între riul Mures si ca
lea ferată, au fost aduse si depozi
tate unele utilaje si piese metali
ce : benzi transportoare, buncăre, 
malaxoare etc. Toate destinate, 
construirii, de către secția de uti- 
laj-transport Timișoara a Trustului 
de construcții și îmbunătățiri fun
ciare. a unei stații de sortare a 
pietrișului. în vederea realizării de 
prefabricate. După ce s-au turnat 
fundațiile, s-au instalat stilpii me-, 
taliei și amenajat trei buncăre. lu

Pe scurt,
• Nu vă trebuie un buldozer ? 

De mai bine de 9 luni. în dreptul 
gospodăriei mele din satul Vlad 
Țepeș. comuna Comana. județul 
Ilfov, a fost abandonat un tractor 
cu lamă, ne senile. Lăsat in pără
sire de atita vreme, tractorul a în
ceput să fie descompletat de piese, 
să ruginească din cauza intemperi
ilor. Pe de altă parte, el stînjenește 
circulația pe această porțiune de 
drum și constituie un pericol pen
tru accidentarea copiilor, care l-au 
transformat in... jucăria lor. (Ale
xandru Gheorghe, comuna Coma
na. județul Ilfov).

• Pentru otelăriile tării. în cele 
patru luni ale anului, oamenii mun
cii de la I.M. „Nicolinâ" — Iași au 
colectat și expediat otelăriilor 4 232 
tone fier vechi și 51 tone fontă. La 

^acestea se adaugă 2 479 tone fier

de metri...
acest traseu. Iar acest „mic amă
nunt", cum poate să pară la prima 
vedere, înseamnă, practic, cheltui
rea zilnică a circa 200 de curse pe 
o rută ocolită de 3 km. pe un drum 
plin de gropi, adică sute de kilo
metri inutili, care determină un 
mare consum suplimentar - de com
bustibil și uzura prematură a ma
șinilor.

Desigur. înțelegem că trebuie să 
se economisească cimentul, mate
rialele de construcții, dar, în acest 
caz, betonarea celor 80 m lungime 
din calea de acces n-ar însemna ri
sipă, ci. dimpotrivă. importante 
economii de carburanți si piese de 
schimb pentru mașini.

Ioan ZAPODEANU
mecanic auto, Pașcani

neglijența ?
crările au . fost întrerupte, stafia 
nemaifiind pusă în funcțiune.

De atunci, nimeni nu s-a mai în
grijit de soarta utilajelor abandona
te. de faptul că ele nu produc ni
mic... în afară de pagube. Chiar 
nu-i pasă nimănui că stau fără rost 
în cimp. ruginind în bătaia vîn- 
tului și ploii ? Poate de această dată 
întreprinderea pentru exploatarea 
industrială a agregatelor minerale 
pentru construcții Arad le va găsî 
vreo intrebuințare. Și cu cit mai 
repede, cu atit mai bine.

loan CORNEL LERIC
comuna Conop, județul Arad

din scrisori
vechi adunat si folosit în turnăto
riile proprii ale întreprinderii. Tot
odată. au fost colectate si predate, 
in aceeași perioadă. 2 000 kg cupru 
vechi. 10 500 kg plumb vechi. 2 340 
kg bronz vechi și altele. (Constan
tin Petrovici, tehnician).

® Cu sprijinul cetățenilor. în 
frunte cu deputății, locuitorii 
telor componente 
Hălmagiu participă 
propunerilor 
dezvoltarea 
a localității, 
drumul din 
curățit și s-au fertilizat 
s-a amenajat parcul și se desfășoa
ră lucrări de construcție a unui nod 
peste valea Hălmagiului și a altor 
podețe, de reparații si întreținere 
a drumurilor comunale etc. (Ale
xandru Herlău, Gurahont).

sa-
ale comunei 
la înfăptuirea 

făcute de ei pentru 
edilitar-gospodărească 
Astfel, s-a asfaltat 
centrul comunei, s-au 

pășunile.
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Numeroși muncitori de la între
prinderea ..1 Mai“ din Ploiești au 
propus in adunarea generală ca la 
cantina unității să se creeze o li
nie de autoservire, să se diversifice 
preparatele culinare si să fie de 
mai bună calitate. Receptivi, avind 
la bază și Legea nr 9/1971 referi
toare la organizarea cantinelor- 
restaurant, consiliul oamenilor mun
cii și comitetul sindicatului au 
aprobat mijloacele necesare și 
in noiembrie anul trecut linia 
cerută de muncitori a. devenit 
realitate. Toată lumea era foarte 
mulțumită. Nu au înt.irzlat nici mul
țumirile verbale, chiar și scrise, ale 
unor muncitori adresate sindicatu
lui. „Un lucru bun trebuie extins" 
— s-au gindit tovarășii de la sindi
cat. Și au propus conducerii unită
ții înființarea unei a doua linii cu 
autoservire. Concomitent. încă o ' 
măsură bună : crearea unor bufete 
de incintă cu preparate reci si răco
ritoare : oamenii erau mulțumiți, 
cu atît mai mult cu cit programul 
acestora era rational alcătuit.

Dar. după cinci luni de asemenea 
satisfacții, totul s-a schimbat, din- 
trodată. Cineva a zis „Jos linia ! 
Să servim masa numai după siste
mul vechi de cantină, cu bonuri și 
cu așteptări, mai lungi sau mai 
scurte, pină vine ospătărița să ser
vească ciorba sau mincarea". Si nu 
numai atit. Ci și „Jos cu programul 
de toată ziua la bufet ! Acesta să 
fie deschis doar cite o jumătate*de 
oră dimineața, la 
Și așa s-a făcut.

Și așa 
reapară 
de timp 
plină in 
mulțumiri in rindul oamenilor.

Am aflat, de asemenea că măsu
ra nu a fost luată după un prealabil 
consult cu comitetul de conducere

prînz si seara !“
că au început să 
bufete, pierderi

s-a făcut 
cozile la 
și manifestări de indisci- 
secțiile de producție, ne-

al cantinei, cu. abonatii. cu perso
nalul muncitor din secții. Cițiva 
membri ai comitetului de conduce
re al cantinei ne-au spus : „E o mă
sură care se dovedește nejustifica
tă, muncitorii ne întreabă de ce s-a 
luat si nici noi nu știm ce să le 
răspundem". Ing. Mlhal Mateescu, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid, și-a exprimat și el nedu
merirea asupra măsurii luate. Mai 
mult, arătind că există chiar condi
ții. pentru extinderea sistemului de 
autoservire, pentru lărgirea posi
bilităților de a lua masa la canti
na-restaurant chiar si membri de 
familie. „Cum se poate face acest 
lucru ?" — am intre bat. „Simplu. 
Printr-un gard, care nu costă prea 
mult, scoțind astfel din incinta in- 
treprinderii cantina-restaurant. a- 
cest permanent „cui al lui Pepelea", 
aspect pe care, dealtfel, se bazează 
și recentele măsuri neadecvate".

Consultarea noastră a fost mai 
largă, cu diverse cadre de conduce
re de la eonslliul județean al sindi
catelor de la direcția județeană co
mercială Prahova, de la I.C.S.A.P.- 
Ploiești și din alte locuri Aproape 
invariabil ni s-a răspuns : măsura 
nu este . bună, rămine de văzut ce 
spune și consiliul oamenilor mun
cii de la întreprinderea „1 Mal". 
Pentru că pină acum nici el nu si-a 
spus cuvintul.

Dar mai presus de orice, o 
cluzie se impune : cind se face 
bun. nu lăsați să-si vire coada 
știe ce duhuri ale birocrației 
mărginirii. Nu e singurul caz

> realizări bune, bine apreciate,
satisfac pe toată lumea dispar brusc 
sau se degradează, sint anulate din 
te miri ce motive. Apărați st dez
voltați deci ce e bun, in interesul 
omului, cu sprijinul oamenilor.

con- 
ceva 
cine 
sau 

cind 
care

Constantin CĂPRARU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMA

Vă rog să primiți mulțumirile mele călduroase pentru felicitările și urările 
pe care mi le-ați adresat cu ocazia alegerii mele ca președinte al Repu
blicii Elene.

Împărtășesc cu deosebita satisfacție constatarea dumneavoastră că rela
țiile dintre Grecia și România au cunoscut o evoluție ascendentă în ultimii 
ani, în toate domeniile și sint sigur că prietenia și colaborarea dintre cele 
două țări ale noastre se vor dezvolta in viitor, in interesul ambelor țări, in 
folosul cooperării balcanice, al păcii și securității europene.

Cu acest prilej, vă adresez cele mai bune urări de fericire personală 
ti pentru prosperitatea și progresul poporului român.

Tovarășul Ilie Verdeț, prim- 
ministi-u al guvernului, a primit, 
din partea primului ministru al 
Danemarcei, Anker Joergensen, o 
telegramă prin care adresează mul
țumiri pentru felicitările și bunele 
urări transmise cu ocazia Zilei na
ționale a acestei țări.

A apărut în limbile maghiară și germană :

NICOLAE CEAUȘESCU
România pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral 

dezvoltate

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII UNITE CAMERUN

CONSTANTIN CARAMANLIS
Președintele Republicii Elene

Cronica zilei Rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole 
Martie — septembrie 1979.

C. al P. C. R
Luni după-amiază. tovarășul Virgil 

Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a Intîlnit cu tovarășul 
Oumar Kaoutayeche, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Frontului 
Popular pentru Eliberarea Palestinei, 
care se află in vizită în țara noastră.

întllnirea. care s-a desfășurat ln- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
prilejuit efectuarea unui schimb de 
păreri privind activitatea și preocu
pările actuale ale P.C.R. și F.P.E.P., 
precum și cu privire la unele aspec
te ale situației internaționale și re
lațiilor bilaterale.

Primire la Consiliul de Miniștri
Luni după-amiază, tovarășul Ion 

Dincă, prim viceprim-ministru al gu
vernului, a primit pe Mahdi Mushin 
Audă, locțiitor al ministrului comer
țului al Irakului, conducătorul dele
gației economice oare a participat la 
cea de-a IV-a sesiune a Comisiei 
mixte comerciale și de cooperare 
economică șl tehnică româno-irakia- 
nă, ale cărei lucrări au avut loc la 
București. •

In timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost exprimată 
satisfacția pentru modul cum s-au 
desfășurat și pentru rezultatele cu 
care s-au Încheiat lucrările Comisiei 
mixte, fapt ce contribuie la dezvol-

tarea In continuare a relațiilor eco
nomice statornicite Intre cele două 
țări. Totodată, au fost relevate posi
bilitățile largi pe care progresul eco
nomic al României și Irakului le 
oferă intensificării cooperării re
ciproc avantajoase, extinderii șl di
versificării schimburilor de mărfuri.

La întrevedere a participat Ion M. 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

Au fost prezenți Mihail Diamando- 
la

am-
pol, ambasadorul României 
Bagdad, și Dhiab M. Al-Algawi, 
basadorul Irakului la București.

Luni au avut loc la București con
vorbiri intre Vasile Bulucea, minis
trul transporturilor si telecomunica
țiilor. și Timofei Borisovici Gujenko, 
ministrul flotei maritime a Uniunii 
Sovietice, care face o vizită în tara 
noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a colaborării în domeniul 
navigației maritime dintre România 
și U.R.S.S.

în aceeași zi. cei doi miniștri au 
semnat Protocolul privitor la stabi
lirea colaborării tehnico-știintifice di
recte intre Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor din Republica 
Socialistă România si Ministerul 
Flotei Maritime a Uniunii Sovietice.

La convorbiri și semnare a fost 
prezent B. I. Minakov, ministru con
silier. însărcinat cu afaceri a.i. al 
Uniunii Sovietice la București.

★
La Sala „Dalles" din Capitală s-a 

deschis, luni, expoziția anuală de 
pictură și sculptură.

Expoziția, organizată sub egida 
Consiliului Culturii și Educației " 
cialiste, reunește peste 600 din 
mai recente lucrări realizate de 
tiști plastici din întreaga țară.

La vernisaj au participat Suzana 
Gâdea, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, membri 
ai conducerii U.A.P., pictori, sculp
tori, 
artă

Volumul 18 EDITURA POLITICA

Cocteil la Ambasada Republicii

Socialiste Vietnam
Cu prilejul împlinirii a 90 de ani 

de la nașterea Iul Ho Și Min, strălu
cit fiu al poporului vietnamez, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Re
publicii - Socialiste Vietnam la 
București, Bui Tru, a organizat, luni 
seara, un fllm-cocteil 
ambasadei.

Au participat tovarășii 
lescu, secretar al C.C. 
Dumitru Turcuș, adjunct de 
secție la C.C, al P.C.R., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa-

la
Iile 
al

sediul
Rădu- 
P.C.R., 
șef de

cerilor externe, general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al mi
nistrului apărării naționale și secre
tar al Consiliului Politic Superior al 
Armatei, reprezentanți ai conduceri
lor unor instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați in 
tră, membri ai corpului

țara noas* 
diplomatic.
(Agerpre»)

So- 
cels 
ar-

Festivitate omagiala Tudor Arghezi

*
La București s-au Încheiat, luni, 

lucrările celei de-a IV-a sesiuni a 
Comisiei mixte comerciale și de coo
perare economică și tehnică româno- 
irakiene.

La încheierea lucrărilor, Ion M. 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, șl Mahdi 
Mushin Audă, locțiitor al ministrului 
comerțului din Irak, au semnat pro
tocolul sesiunii. Documentul eviden
țiază hotărîrea celor două părți de a 
dezvolta în continuare colaborarea și 
cooperarea in domeniile industriei 
petroliere, agriculturii, irigațiilor și 
asistenței tehnice, precum și schim-

★
burile de mărfuri. S-a convenit 
plificarea activităților pe linia execu
tării de lucrări de foraje, de pros
pecțiuni, precum și realizarea în coo
perare a unor complexe pentru pre
lucrarea petrolului in Irak. S-a sta
bilit, totodată, să se continue coope
rarea în domeniul lucrărilor de con
strucții industriale și civile dintre 
ARCOM și ministerele și organiza
țiile de specialitate din Irak.

La semnare au participat Mihail 
Diamandopol, ambasadorul României 
la Bagdad, și Dhiab M. Al-Algawi, 
ambasadorul Irakului la București.

am-

(Agerpres)

vremea
moderat. Temperaturile 

fi cuprinse intre 4 și 14 
mai coborlte in nord.

critici de artă, alți oameni de 
și cultură, un numeros public.

★
prilejul celei de-a 52-a ediții aCu __________________________

Tîrgului internațional de la Poznan 
— R.P. Polonă, luni a1avut loc la 
București o

__  luni a'avut loc la 
conferință de presă.

★
Stațiunii de cercetare 

pomicolă de la Voinești,

în cinstea aniversării a 100 de ani 
de la nașterea iul Tudor Arghezi, 
Academia Republicii Socialiste Româ
nia, Academia de științe sociale și 
politice și Uniunea scriitorilor din 
Republica Socialistă România orga
nizează, astăzi, 20 mai 1980, orele 18, 
la Ateneul Român, festivitatea oma
gială consacrată poetului Tudor 
Arghezi. Tudor Arghezi va fi oma
giat. de : George Macovescu, pre
ședintele Uniunii scriitorilor din Re
publica Socialistă România, Gheorghe 
Mihoc, președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, Mihnea

Gheorghlu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, academi
cian Geo Bogza, academician Șerban 
Cioculescu, profesor universitar Con
stantin Ciopraga, profesor universi
tar Mircea Zaciu, Daniela Crăsnaru, 
Ștefan Augustin Doinaș, Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga, directorul Institu
tului de istorie literară „G. Căli- 
nescu".

Din opera poetului vor recita : 
Irina Răchițeanu Șirianu —, artistă a 
poporului, Mitzura Arghezi, Olga 
Delia Mateescu. Margareta Pogonat, 
Ovidiu Iuliu Moldovan. Dinu Iancu- 
lescu. Alexandru Repan. Mihail Stan.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 mai. In țara : Vreme schimbă
toare cu cer variabil In regiunile din 
sudul tării șl mai mult noros în nord, 
unde vor cădea ploi locale ce vor avea 
și caracter de averse. In rest averse

Izolate. Vint 
minime vor 
grade, Izolat
Temperaturile maxime -vor oscila intre 
12 șl 22 de grade, local mai ridicate în 
sud. Pe alocuri ceața slaba. în Bucu
rești: Vreme schimbătoare, cu Cer va
riabil favorabil ploii de scurtă durată. 
Vint moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 6 și 8 grade, iar 
temperaturile maxime vor oscila între 
18 și 21 de grade. (Struțu Margareta, 

• meteorolog de serviciu).

Colectivul 
și producție 
județul Dîmbovița, a implinit 30 de 
ani de existență. în această perioa
dă, colectivul de cercetători, specia
liști, de oameni ai muncii a obținut 
succese deosebite, reglizind soiuri 
noi de pomi fructiferi, mult aprecia
te in țară și peste hotare.

La momentul aniversar, colectivul 
de oameni ai muncii de la stațiunea 
Voinești a adresat “ "
tovarășului Nicolăe 
telegramă in care se 
altele : „Hotăriți să 
fapte sarcinile ce ne 
cumentele Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, ne 
angajăm să muncim în continuare 
exemplar, astfel incit pomicultura 
Dîmboviței să livreze cantități din ce 
în ce mai mari de fructe, pentru a 
contribui la buna aprovizionare a 
populației".

C.C. al P.C.R., 
Ceaușescu. o 
spune, printre 
traducem in 

revin din do-

(Agerpres)
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Unități turistice atrăgătoare în județul Sibiu

Excelenței Sale Domnului AHMADOU AHIDJO
Președintele Național al Uniunii Naționale Cameruneze, 

Președintele Republicii Unite Camerun
YAOUNDE

La a VIII-a aniversare a proclamării Republicii Unite Camerun imi este 
deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres șl prosperitate pentru poporul 
camerunez.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare dintre țările 
și partidele noastre vor continua să se dezvolte, in folosul celor două popoare, 
al cauzei păcii, destinderii și Înțelegerii în lume, al edificării unei noi ordini 
economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Unite Camerun, tovarășul Ilie 
Verdeț. prim-ministru al guvernului, 
a adresat o telegramă de felicitare 
primului ministru camerunez, Paul 
Biya. Sint adresate, totodată, urări

de sficcese poporului camerunez Da 
calea dezvoltării sale economice și 
sociale. In telegramă se exprimă 
încrederea în dezvoltarea conlucrării 
româno-cameruneze, in toate dome
niile de activitate.

Poporul camerunez 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a opt ani de 
la crearea Republicii 
Unite Camerun.

Moment de impor
tanță deosebită in e- 
xlstența tinărului stat 
african, actul de la 20 
mai 1972 a pus capăt 
sistemului federal e- 
xistent pină la acea 
dată, contribuind în 
același timp la conso
lidarea independenței 
Camerunului, la inten
sificarea eforturilor 
desfășurate pentru 
dezvoltarea sa econo
mică și socială. Dacă 
In trecut Camerunul 
era cunoscut ca o țară 
exclusiv agrară', a că
rei economie se baza 
in special pe producția 
de cafea, cacao și bum
bac, în ultimii ani el 
a obținut o serie de

succese pe linia lichi
dării grelei moșteniri a 
dominației coloniale și 
a făuririi unei indus
trii proprii, care au 
schimbat imaginea sa 
tradițională. Un rol im
portant în ridicarea ia 
o nouă viață a unor 
regiuni înapoiate il 
joacă descoperirea u- 
nor zăcăminte de bau
xită și petrol. Extrac
ția de țiței. începută 
în 1977, se ridică azi 
la circa 2 milioane tone 
pe an. Pentru prelu
crarea petrolului se 
construiește o rafinărie 
cu o capacitate de 1,5 
milioane tone, care va 
fi dată in exploatare 
în 1981. S-au luat, de 
asemenea, măsuri pen
tru modernizarea agri
culturii, extinderea in
dustriei energetice, ex
tractive și prelucrătoa

re, construirea de ba
raje, mărirea capaci
tății portuare etc., to
talul investițiilor capi
tale in cadrul planului 
de dezvoltare (1976— 
1981) ridieîndu-se la 
circa 752 miliarde 
franci C.F.A.

România socialistă, 
care înscrie ca una 
din orientările fun
damentale ale politicii 
sale externe prietenia 
și solidaritatea cu noile 
state independente ale 
Africii, urmărește cu 
simpatie eforturile de
puse de poporul came
runez spre progres e- 
conomic și social. în
tre țara noastră și Ca
merun s-au statornicit 
relații de prietenie și 
colaborare care cunosc 
o evoluție ascendentă, 
in folosul reciproc, al 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

tv
PROGRAMUL 1

19.00 Teleșcoalft
11,00 Film serial : „Dallas — Compania 

petrolieră Ewing"
11,50 Telex
1'2.00 închiderea programului
16.00 Telex
18,05 învâțămlnt — educație
1S.30 Curs de limba engleză
10.45 Tenis — dublu mixt. Mariana Si- 

mionescu. BjOm Borg — Chris E- 
vert, John Lloyd. Transmisiune de 
la Londra

17.45 Muzică ușoară
16,00 întrebări și răspunsuri. Documen

tele Congresului al XII-lea al 
partidului privind cercetarea știin
țifică. dezvoltarea tehnologică șl

progresul tehnic in noua etapă de 
dezvoltare a societății

18.25 Almanah pionieresc
18.50 1001 de seri
îe.Ofl Telejurnal
19.25 Dosarul resurselor refoloslbile
19.40 Ancheta TV : „Lupta cu inertia" 
20,05 Intiînlre muzicală cu Opera Româ

nă din Cluj-Napoca
20,35 Teatru TV : „Făclie tn miez de 

noapte" de Bârne Stavis
22.10. Telejurnal

PROGRAMUL »
18.00 Telejurnal
19.23 Buletin rutier — informații pentru 

conducătorii auto
18.40 Moștenire pentru viitor. Tudor 

Arghezi (II) — gazetar militant
20.25 Tinere talente la Festivalul de la 

Rîmnlcu Vîlcea (I)
30.50 Viata economică
21,20 Studio liric ’80
22,10 Telejurnal

HOMIEll RECENT! IN PE8SPECII VA ■■II lOEfJRI OLIMPICI (
Pe măsură ce se apropie startul 

olimpic de la 19 Iulie, tot mai mulți 
sportivi își testează forma și capaci
tățile în concursuri din ce in ce mai 
tari.

în finalul săptămînii precedente, 
alți olimpici de-ai noștri au intrat 
în arenă. Iată ce spun rezultatele 
lor...

La Viena, în cadrul Europenelor 
de judo, pentru prima dată in isto
ria acestui sport, tricolorul românesc 
a fost înălțat pe cel mai inalt catarg 
— semn că un sportiv de-al nostru 
cucerea titlul continental. El se nu
mește Nicolae Vlad, de la Nitramo- 
nia Făgăraș, care cu un an în urmă 
se clasase al treilea la ediția de 
atunci a Europenelor. Tot acum, co
legul său de club Mircea Frățlcă și 
dinamovistul bucureștean Constantin 

’Niculae au cucerit „bronzul", la ca- 
.«goriile lor. Pentru judo-ul nostru 
este un moment bun, un moment 
de referință — dacă ne gîndim că 
abia de cițiva ani de zile niște tineri 
destoinici și antrenori inimoși de la 
I.E.F.S., Dinamo și Rapid din Bucu
rești, de la Brașov, Făgăraș, Onești, 
Timișoara și încă vreo cîteva centre 
începeau să se apropie de această 
disciplină sportivă in care alții au 
tradiții îndelungate.

O primă verificare în 
au făcut-o și atleții și 
cadrul concursului de 
desfășurat pe stadionul 
Sinceri să fim. ne așteptam la re
zultate mai bune. Ne uitam la 
olimpicii noștri cum se căzneau să 
scoată performante cit de cit de nivel 
internațional, și ne gindeam că Ia 
redacție aproape zilnic telexurile aduc 
vești despre noi și noi recorduri 
mondiale — mai cu seamă la probele 
de aruncări și sărituri. Eva Zorgo- 
Raduly (după opinia personală, spe
ranța noastră olimpică nr. 1 în atle
tism) a aruncat sulița la 64.56 m. dar 
concurenta ei principală a realizat de 
curînd un record mondial de 69.96 m- 
Florența Țacu a aruncat discul la

acest sezon 
atletele, in 
primăvară, 
Republicii.

Sancțiuni exemplare în fotbalul italian
După cum s-a anunțat. co

misia de disciplină a federației ita
liene de fotbal a suspendat pe viată 
din activitatea sportivă pe portarul 
echipei A.C. Milan, R. Albertosi. îm
preună cu președintele acestui club, 
Felice Colombo, implicați în aface
rea de pariuri clandestine, pe margi- 

64,58 m, dar recordul mondial (și el 
abia stabilit) este de 71,50 m. 
Mihaela Loghin a împins greuta
tea pină la 19,42 m, in timp ce 
recordul mondial recent stabilit e 

. de 22,45 m. Chiar și la sărituri,
unde credeam că stăm foarte bine, 
s-au obținut rezultate modeste : 
Maftei și Albu — 2,19 ; Proteasa — 
2,10 m (!) ; doar acei 2,22 m ai ju
niorului Sorin Matei de mal înainte 
răminind o promisiune ; la fete, Ni- 
culina Vasile a sărit 1,90 m (bine 
pentru ea, dar...), iar Cornelia Popa 
— 1,87 m. Or, să recunoaștem că în 
lume sint zeci de săritori și săritoare 
care la ora actuală depășesc plafonul 
acestor rezultate. In privința alergă
rilor de semifond și fond (in care, 
de asemenea, se contează pe puncte 
și medalii olimpice), nici măcar nu 
ne putem pronunța : Ilie Floroiu și 
Maricica Puică probabil că n-au for
țat, iar Natalia Mărășescu. Fița Lo
vin și Ileana Silai (despre care știm 
că se pregătesc cu asiduitate) incă 
n-au apărut in concurs. Poate că 
evoluțiile atleților și atletelor noastre 
la campionatele internaționale ale 
României (31 mai — 1- iunie) să fie 
mai concludente și. bineînțeles mai 
dătătoare de optimism.

...Deși nu se circumscriu subiectu
lui acestor rinduri scrise cu gindul la 
Olimpiadă, cîteva cuvinte se cuvin, 
totuși, șr despre fotbal. 1—2 la Brno, 
cu prima națională a Cehoslovaciei, 
n-ar fi un rezultat foarte rău, dacă 
adversarii ar fi dovedit forma de pe 
vremea cind cucereau titlul euro
pean. dacă jocul n-ar fi fost, în an
samblu, mediocr u, dacă ai noștri n-ar 
fi făcut „poezie" în apărare, dacă am 
fi avut un conducător de joc și un 
specialist in executarea loviturilor 
libere. Se vede treaba insă că la 
mai mult nu ne putem aștepta atit 
timp cit tot aducem jucători noi la 
lot (in curind vom atinge, un „record", 
dacă nu cumva a și fost atins, de a 
avea cel mai mare număr de jucă
tori ..internaționali", deși putini au o 

nea meciurilor din campionatul ita
lian.

O suspendare pe timp de trei ani 
a fost aplicată, din același motiv, 
cunoscutului international Paolo 
Rossi, atacantul central al formației 
Perugia și al echipei reprezentative.

Echipa A.C. Milan a fost retrogra
dată in divizia B. 

certă valoare internațională) și re
nunțăm exact la cei care reprezen
tau și imprimau concepția echipei. 
Regretabilă și infringerea juniorilor 
(0—1, in Turneul U.E.F.A., cu Polo
nia).

Gheorghe Ml 1 ROI

Reducerea importurilor
(Urmare din pag. I)
tate, întreprinderea noastră a econo
misit peste 8 milioane lei-valută.

20 latură esențială a calității 
noi, superioare a activității eco
nomice din acest an — subli

niată in mod deosebit de conducerea 
partidului — o constituie realizarea 
producției planificate cu minimum 
de cheltuieli materiale, financiare și 
de forță de muncă, prin valorificarea 
la maximum a potențialului de care 
dispune fiecare întreprindere. Spre a 
realiza aceste importante obiective, 
întregul colectiv, sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid, caută soluții 
noi. originale pentru asimilarea și 
introducerea in fabricație a unor teh
nologii moderne. Reducerea impor
turilor a devenit, pentru noi, o pro
blemă de conștiință, de înaltă răs
pundere muncitorească. Activitatea 
de creație tehnico-științifică — prin
cipalul cadru organizatoric pentru 
reducerea importurilor — a dobindit 
in Întreprindere un caracter de 
masă, dovada fiind și lacul de frunte 
pe care îl deținem in județ in ca
drul Festivalului creației și hărniciei 
„Cintarea României".

3 în acest an. activitatea de re
ducere a importurilor continuă 
cu intensitate sporită, desfâșu- 

rindu-se in trei direcții. în primul 
rind, continuăm să producem fonta 
de înaltă puritate, asimilăm și intro
ducem in fabricație noi produse — 
caje de laminare, cutii — role 
pentru laminoare și altele, ne care le 
livrăm întreprinderilor metalurgice, 
în al doilea rind, sintem preocupați 
de elaborarea unor soluții noi pentru 
economisirea materiilor 
materialelor. Aș aminti 
turnării centrifugale la toate tipurile 
de role pentru laminoârele de țevi, 
prelucrarea prin degrosare a piese
lor turnate, ea șl noua tehnologie

prime si a 
extinderea

Cooperația de consum din județul 
Sibiu dispune de unități turistice 
dintre cele mai atrăgătoare..

Intre acestea se numără noul ho
tel „Agnita", din orașul cu același 
nume, care oferă locuri de cazare 
confortabile și este dotat cu un 
restaurant in care se pot servi și 
mincăruri cu specific local tradițio
nal. La rîndul său. cabana „Finti- 
nița haiducului", amplasată într-o 
poiană însorită din pădurea Bradu- 

de elaborare a cilindrilor dâ lami
nor prin majorarea numărului 
pieselor turnate dintr-un singur 
ansamblu de forme. în al treilea 
rind, căutăm să valpriflcăm materia
lele refoloslbile. Astfel, este in curs 
de finalizare acțiunea pentru recon- 
diționarea pieselor si subansamblelor 
uzate, prin care urmărim reintrodu
cerea, încă în acest an. in circuitul 
productiv a 2 000 tone cilindri de la
minor scoși din uz la aite Întreprin
deri. Prin reconditionarea acestor ci
lindri se economisesc 8 tone de ni
chel, 6,8 tone crom. 3 tone molibden 
și hlte materiale de aliere prețioase, 
procurate din import. Măsurile luate 
se vor concretiza. în acest an. Intr-o 
economie de peste 23 milioane 
lei-valută, adică de aproape trei ori 
mai mare decît anul precedent.

„Echipe speciale de mun
citori și specialiști studiază 

noi posibilități"
IOAN DO LEAN U, 

la întreprinderea 
din Cluj-Napoca

director tehnic 
„Metalul roșu"

ILa Începutul acestui i 
importul de completare 
znnbi în înt.rPnrincIprpaILa începutul acestui cincinal, 
importul de completare repre
zenta în întreprinderea noastră 

15 la sută din valoarea producției 
globale. Ca urmare a măsurilor inJ 
treprinse, în anul 1979 volumul im
porturilor a reprezentat numai 7,45 la 
sută. în ansamblu, prin asimilări pro
prii ori in colaborare cu alte unităti 
industriale am renunțat. în acest 
cincinal, la aproape 250 de poziții la 
capitolul importuri • de completare. 
Este vorba de motoarele de curent 
continuu de la instalațiile de conden
sare și termbsolare. programatoarele 
de temperatură de la aparatele de 
vopsit sculuri, arzătoarele de gaze 

lui, pe șoseaua națională Bucu
rești — Sibiu, la 8 kilometri de 
Avrig, oferă cazare in căsuțe, pre
cum și in camere confortabile, pre
văzute cu încălzire centrală Șl du
șuri cu apă caldă la fiecare cameră. 
Unitatea are, de asemenea, un res
taurant si o terasă, o braserie si un 
bar de zi.

în fotografie : Cabana „Fintînița 
haiducului".

pentru rame de uscat si termofixat. 
șine de glisare pentru ramele de us
cat. aparatură de comandă si con
trol etc.

2 Activitatea de reducere a im
porturilor este organizată ne 
colective de specialiști, din care 

fac parte și muncitori cu inaltă cali
ficare. Aceste colective au studiat în 
cazul fiecărui reper importat posibi
litățile de asimilare în unitatea noas
tră sau in alte unităti de profil. 
Aceste colective se întrunesc cu regu
laritate, activitatea lor fiind analizată 
in ședințele comitetului de partid și 
ale consiliului oamenilor muncii. în
făptuirea programului de asimilări 
este urmărită sistematic. Pentru ca
zurile mai dificile cerem spriiinul 
unor institute de cercetări si proiec
tări sau din Invătămintul superior. 
Un ajutor substanțial l-am primit din 
partea cadrelor didactice de la insti
tutul politehnic din localitate, cu care 
conlucrăm fructuos.

3 Pe baza hotăririi ședinței Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 29 aprilie, am în

treprins noi măsuri pentru reducerea 
importului de completare. Ne-am 
propus înlocuirea a încă 10 poziții de 
importuri, a căror valoare se ridică 
in acest an la 1.1 milioane lei-valută. 
Printre cele mai importante repere se 
numără conductorii Si derulatorii de 
margini pentru fularde. variatoarele 
de turații pentru mașinile de încleiat 
și sistemele de automatizări. Pentru 
alte poziții am trimis prospecte si 
date tehnice unor unităti industriale 
și institute de cercetări, de Invătă- 
mint superior. Totodată, pentru co
lectivul întreprinderii noastre am în
tocmit o tematică de invenții S’ 
inovații.

Anchetă realizată de 
corespondenții „Scinteil"

VASLUI. • A început cea 
de-a IV-a ediție a „Zilelor cul
turale ale Bîrladului". manifes
tare politico-educativă. științifi
că. cultural-artistică si sportivă, 
menită să amplifice viata spiri
tuală a municipiului iri lumina 
programului ideologic al parti
dului. Organizată sub egida con
siliului municipal al F.D.U.S. și 
sub directa conducere a Comite
tului municipal de partid, actua
la ediție a zilelor culturale ale 
Bîrladului, care se desfășoară 
pină la 24 mai. se înscrie în ca
drul Festivalului național ..Cin
tarea României". (Vasile Văsui).

ARAD. ® S-a redeschis Mu
zeul Teatrului arădean. El cu
prinde o serie de documente 
inedite referitoare Ia activitatea 
primului teatru din Arad, la tur
neele primelor trupe teatrale din 
România (1868—1871). la contri
buția acestui lăcaș de cultură 
la dezvoltarea conștiinței națio
nale a românilor din această 
parte a țării • La Teatrul de 
Stat din Arad a avut loc o nouă 
premieră cu piesa „Mașina dc 
scris" de Jean Cocteau. (Mircea 
Dorgoșan).

BUZĂU. • Filiala din Buzău 
a Societății de științe fizice și 
chimice și Casa corpului didac
tic au organizat simpozionul cu 
tema „Aplicații ale fizicii si-chi
miei tn producție". Au partici
pat cadre didactice universitare 
de la facultățile de fizică si chi
mie din București, profesori, in
gineri și maiștri din unitățile de 
învătămint și întreprinderile 
județului, elevi. (Dumitru Dă- 
năilă)..

JWEHEDINTL • La Ponoarele 
— pitorească localitate din nor
dul județului — s-a desfășurat 
sărbătoarea liliacului, tradiționa
lă manifestare cultural-artistică 
ce reunește fii flecare an nume
roase formații artistice, intr-o 
impresionantă si inedită paradă 
a cinteCUlui. tocului sl portului 
popular. (Virgil Tătarul.

SIBIU. • La Galeriile de 
Artă „Sirius" din Sibiu a fost 
vernisată expoziția ..Proiecte 
pentru spațiul ambiental", orga
nizată de. filiala Uniunii artiști

lor plastici si în cadrul căreia 
sint prezentate 40 de proiecte de 
lucrări de artă decorativă si mo
numentală. (Nicolae Bruian).

GALAȚI. 9 A apărut publi
cația literar-artistică „Incan
descențe", editată de Comitetul 
județean de cultură și educație 
socialistă și Centrul județean de 
îndrumare a creației populare 
și mișcării artistice de mâsă. în 
paginile ei și-au aflat locul lu
crări de poezie, proză, critică și 
istorie literară, umor, aparținînd 
scriitorilor și membrilor cena
clurilor literare din județ. 
• Teatrul de păpuși din Galați 
a oferit micilor spectatori O 
nouă premieră : „Cintăreții din 
Brem", dramatizare de Eca- 
terlna Mihăescu-Pâun. după 
„Frații Grimm". Regia aparține 
lui Traian Ghițescu-Ciurea, iar 
scenografia este semnată de 
Mircea Nicolau. (Dan Plăeșu).

TIM1$. • Festivalul „Timi
șoara muzicală", manifestare ar
tistică bienală aflată la a șaptea 
ediție, a debutat cu un concert 
extraordinar al Filarmonicii 
„Banatul", dirijat de Remus 
Georgescu. Pe parcursul celor 
două săptămlni cit va dura 
festivalul, iubitorii muzicii din 
Timișoara vor putea urmări o 
bogată paletă de concerte și 
spectacole de muzică simfonică, 
vocal-simfonică, corală, de o- 
perft și balet. La festival parti
cipă și reputat! artiști din Bul
garia. Franța. S.U.A. si U.R.S.S. 
(Cezar Ioana).

MUREȘ. 9 Sub auspiciile în-, 
stitutului de cercetări etnologice 
șl dialectologies din București, 
la Casa dâ cultură a municipiu
lui Sighișoara a avut loc o con
sfătuire metodică cu tema ..Pre
zenta creației plastice si a artei 
populare in cea de-a doua ediție 
a Festivalului național „Cintarea 
României", la care au participat 
instructori ai comitetelor de cul
tură. directori și metodist! de la 
centrele de Îndrumare a creației 
populare, cadre didactice de la 
școlile populare de artă si plastt- 
cieni amatori din iudetele Alba, 
Bistrița-Năsăud. Brașov. Ciul. 
Covasna. Harghita. Maramureș. 
Mureș. Sălaj, Sibiu. (Gh. Giurgiu)

• MEDICAMENTE IN
CORPORATE IN PROTE
ZE, La Institutul pentru chi
rurgie experimentală din Kiev 
(R.S.S. Ucraineană) au fost 
concepute valvule cardiace și 
proteze de vase sanguine din 
material plastic, in structura că
rora intră diverse antibiotice. 
Cu ajutorul acestor medicamen
te pot fi evitate inflamațiile și 
celelalte complicații ce apar cu 
ocazia implantării unor valvule 
cardiace din material sintetic 
și alte proteze. Medicamentul 
înmagazinat in proteze iși men
ține eficacitatea timp de 10 
zile.
• MUZEUL GLOBU

RILOR PÂMÎNTEȘTI. La 

recomandarea UNESCO, insti
tuțiile de specialitate din R.D.G. 
au pornit o acțiune de inventa
riere a globurilor cu valoare 
istorică infățișind Pămintul și 
cerul. Au fost astfel identifica
te in R.D.G. peste 200 aseme
nea obiecte, datînd din perioa
da secolelor 13—19. Ele sint pre
zentate in Salonul de fizică și 
matematică din Dresda, care 
iși propune păstrarea in cadrul 
unui muzeu a acestor prețioase 
exponate și restaurarea celor 
afectate de vreme. ,

• MICROPLANETĂ 
REDESCOPERITĂ. Dlncela 
peste 2 000 de mici planete des
coperite de-a lungul timpului, 
aproximativ 20 n-au mai putut 
fi regăsite. Printre acestea se 

număra și mica planetă Hella, 
caro a fost semnalată la 31 au
gust 1935 de Observatorul din 
Heidelberg. Efectuarea unor noi 
calcule , asupra traiectoriei ei, 
pornind de la vechile observații, 
a dus la redescoperirea plane
tei de către un grup de astro
nomi vest-europeni. De la prima 
ei descoperire, Hella s-a rotit 
de 31 ori in jurul Soarelui șl se 
va afla, din nou, in 1982, în 
apropiere de Pămint.

• ÎN CĂUTAREA U- 
NUI ANIMAL LEGEN
DAR. Roy Mackal, om de 
știință american care a consacrat 
mulți ani descoperirii fabulosu
lui monstru de la Loch Ness, din 
Scoția, a întreprins recent o ex
pediție în bazinul rîului Congo,

pentru investigarea știrilor, tot 
mai frecvente in ulttmul timp, 
potrivit cărora in această zonă 
ar exista un alt animal legen
dar, pe care africanii îl cunosc 
sub numele de mokcle-mbembe. 
După aceste știri, animalul, care 
aduce prin înfățișarea sa cu un 
dinozaur, și-ar avea sălașul in 
lacul Tele, din Republica Popu
lară Congo. Primele concluzii 
ale • expediției par să indice că 
acest animal există intr-adevăr, 
cercetările urmind să fie inten
sificate intr-un viitor apropiat.

• SCUTERUL DIN 
NOU LA MODĂ. Născut 
in perioada imediat de după 

război, scuterul a cunoscut o 
mare vogă in anii ’50 șt in prima 
parte a anilor ’60, țiupă Care 
practic a dispărut, fiind înlocuit 
de automobilele de mic litraj. 
tn condițiile in Care penuria de 
carburanți (și, firește, prețul spo
rit al benzinei) face să se gin- 
dească la economii chiar și pe po
sesorii acestor tipuri de automo
bile, se constată o recrudescen
ță bruscă a interesului pentru 
un mijloc de transport care era 
considerat, practic, defunct. Fir
ma italiană Vespa" a realizat o 
versiune îmbunătățită, care poa
te atinge o viteză de pină la 95 
km pe oră, la un consum mi
nim de benzină de numai trei 
litri la suta de kilometri. Aceas

tă versiune îmbunătățită are 
mare căutare, producția anuală 
de scutere depășind in momen
tul de fată 400 000 de bucăți.

• AȘTEPTARE FRUS
TRATĂ. Mica așezare brazi
liană Câsimiro de Abreu, situa
tă la circa 150 km de Rio de 
Janeiro, a devenit nu de mult 
loc de pelerinaj. Sute de mii de 
oameni dăduseră crezare zvo
nurilor că in ziua cutare, la ora 
cutare, acdlo va ateriza o navă 
cosmică sosită tocmai de pe... 
planeta Jupiter. Cum s-a .aflat 
ulterior, zvonurile au pornit de 
la un oarecare Edilicio Barbosa, 
întllnirea cu „jupiterienii". evi
dent, nu a avut loc, în schimb 
un grup de afaceriști, in frunte 

cu Barbosa, au ciștigat bani 
buni din vinzarea de sandvișuri, 
băuturi răcoritoare, perne și bi
nocluri mulțimii adunate. După 
„ora astrală". Barbosa a pre
ferat să dispară.

• „ȚIGĂRILE ZBURĂ
TOARE". Vameșilor de la 
granița dintre Italia si Elveția 
Ie-a atras atentia faptul că. din 
cind in cind. in amurg. înce
peau să zboare peste frontieră 
niște obiecte ciudate. Cum ver
siunea despre „farfuriile zbură
toare" a fost înlăturată din ca
pul locului, ei au pornit să dez
lege misterul acestor obiecte 
neidentificate. în curînd au 
descoperit că ,.O.Z.N.“-urile în 
cauză erau baloane dirijate au
tomat, cu ajutorul cărora con

trabandiștii transportau peste 
frontieră lăzi continind fiecare 
cite 2 000 pachete de țigări.

• SFORĂITUL... IN
TERZIS. Vizitatorii unor bi
blioteci din comitatul brita
nic Yorkshire începuseră să 
se plingă că locurile din 
sălile de lectură sint ocupate 
de persoane care dorm si. De 
deasupra, sforăie zgomotos. în
grijorată de acest lucru, admi
nistrația a decis câ de acum 
Înainte autorii sforăitului in in
cinta bibliotecilor vor fi amen
dați cu 25 de lire sterline. Se 
spune că acesta este primul 
caz in istoria dreptului cind se 
instituie sancțiune pentru sfo
răit.



Li 1

[ al Guvernului Republicii Socialiste România
I, MOSCOVA 19 — Trimisul Ager- 
’ pres. M. Chebeleu, transmite: To- 
ț- varăsul Iile Verdeț. membru al Co- 
\ mitetului Politic Executiv al C.C. al 
,î P.C.R.. prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, a so
sit luni într-o vizită oficială de 
prietenie în U.R.S.S.. la invitația gu
vernului sovietic. Primul ministru ro
mân este însoțit de tovarășii Cor
nel Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Ni- 
colae Constantin, membru al_ Comi
tetului 
P.C.R.. 
nului.
Stat al 
oficiale.

La aeroportul Vnukovo, împodobit 
cu drapelele de stat ale României 
șl Uniunii Sovietice, tovarășul 
Verdeț 
iul A.

Politic Executiv al C.C, al 
viceprim-ministru al guver- 
președintele Comitetului de 
Planificării, da alte persoane

Iile 
a fost tntlmpinat de tovară- 
N. Koslghin, membru al Bl-

roului Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. N. A. Tihonov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. K, V. Rusakov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., K. F. 
Katușev, membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte șl Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.. L. A. Kostandov, 
ministrul industriei chimice al
U. R.S.S.. V. F. Malțev. prim-locții- 
tor al ministrului afacerilor externe,
V. G. Morozov, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al U.R.S.S. 
pentru relații economice externe, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Traian Dudaș, am
basadorul României in Uniunea So
vietică, șl V. I. Drozdenko, ambasa
dorul U.R.S.S. la București, precum 
și membri ai ambasadei române.

Tovarășii Iile Verdeț șl A. N. Ko
slghin au trecut în revistă garda de 
onoare.

Au fost Intonate imnurile de stat

ale Republicii Socialiste România și 
U.R.Ș.S.

Numeroși oameni ai muncii sovie
tici, prezenți pe aeroport, au salutat 
călduros pe primul ministru român.

Pe traseu pînă la reședința primu
lui ministru al guvernului român 
erau arborate drapelele de stat ale 
României și Uniunii Sovietice și lo
zinci în limbile română și rusă in 
cinstea prieteniei româno-sovietice.

★
Luni dimineața, la plecare, pe aero

portul Otopeni, erau prezenți tova
rășii Ion Dincă, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru, al guvernu
lui, Neculai Agachi și Dumitru Popa, 
miniștri, Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost prezenți B.I. Minakov, mi
nistru consilier, însărcinat cu afaceri 
a.i. al Uniunii Sovietice la București, 
membri ai ambasadei.

începerea convorbirilor
Luni după-emlază. la Kremlin au 

Început convorbirile oficiale româno- 
•ovietioe între tovarășul Hie Verdeț. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, și tovarășul A. N. Ko
slghin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Cel doi prim-mlniștri au examinat 
probleme ale dezvoltării și adlnciril 
în continuare a relațiilor de priete
nie șl colaborare dintre România șl 
U.R.S.S. Ei au relevat Însemnătatea 
deosebită pe care o au convorbiri
le șl înțelegerile convenite în cadrul 
lntUnirilor la nivel înalt dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, șl tovarășul L. L 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. pentru 
Întărirea prieteniei și solidarității, 
pentru extinderea colaborării pe mul
tiple planuri dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea Sovieti
că. dintre poporul român și popoare
le sovietice. în interesul construcției 
socialismului și comunismului In oele 
două țări.

In cadrul convorbirilor s-a acor
dat o atenție deosebită problemelor 
actuale ale dezvoltării colaborării e- 
conomice și tehnlco-știlnțlfice dintre 
România șl U.R.S.S. Au fost exami
nate măsurile privind dezvoltarea 
cooperării șl specializării în produc
ție. a volumului schimburilor eco
nomice dintre cele două țări vecine 
și prietene.

La convorbiri au participat, din 
partea română — tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Nicolae Con
stantin, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, președin
tele Comitetului de Stat al Planifică
rii, Alexandru Mărgăritescu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Traian Dudaș. ambasadorul țării 
noastre la Moscova.

Din partea sovietică — N. A. Tiho-

oficiale
nov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
I. V. Arhipov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, N. K. Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 
K. F. Katușev, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
V. G. Morozov, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al U.R.S.S. 
pentru relații economice externe, 
N. D. Komarov, locțiitor al ministru
lui comerțului exterior al U.R.S.S., 
și V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Convorbirile s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă prietenească, de lucru.

★
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului român, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a 
avut o intîlnire de lucru cu N. S. Pa- 
tolicev, ministrul comerțului exterior 
al U.R.S.S., în cadrul căreia au fost 
examinate posibilitățile de dezvolta
re în continuare a schimburilor co
merciale dintre România și Uniunea 
Sovietică.

Dineu în onoarea primului ministru al
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a 

oferit luni seara, la Kremlin un di
neu oficial în onoarea tovarășului 
□ie Verdeț. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministr» al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, cu prile
jul vizitei oficiale de prietenie în 
Uniunea Sovietică.

La dineu. desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, au 
participat tovarășii Comei Burtică, 
Nicolae Constantin, ceilalți membri 
ai delegației române.

Din partea sovietică au fost pre
zent! tovarășii A. N. Kosighin. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. A. Tihonov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
M. S. Solomentev. membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
K. V. Rusakov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinții Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., miniștri și

guvernului român
adjuncți de miniștri, alte persoane 
oficiale sovietice.

Tovarășii A. N. Koslghin și Hie 
Verdeț au toastat în sănătatea to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Leo
nid Brejnev, pentru continua dez
voltare și întărire a prieteniei șl 
colaborării dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre popoarele sovietice și poporul 
român în lupta pentru construirea 
socialismului si comunismului, pen
tru pace, destindere, securitate și 
colaborare internațională.

Preocupări energetice pe plan mondial
BRUXELLES. — In perioada 20—22 

mai, se va ține la Bruxelles un sim
pozion internațional pe tema utilizării 
energiei solare. Vor participa 100 de 
specialiști din țările membre ale 
C.E.E., S.U.A., Japonia și Israel. Sim
pozionul este organizat de Comisia 
C.E.E. și Ministerul american al 
Energiei. Participanta vor lua in dis
cuție obstacolele de natură economică, 
juridică și fiscală, precum și norma
tivele cure sînt susceptibile de a înce
tini sau limita aplicarea acestei 
inepuizabile surse energetice.

WASHINGTON. — In capitala

S.U.A. s'-a anunțat că, într-o vastă re
giune a Atlanticului, in largul coaste
lor americane s-au descoperit impor
tante zăcăminte de petrol și gaze na
turale. Suprafața vizată este estimată 
la 565 600 hectare și ajunge pină la o 
depărtare de 225 kilometri de țărm. 
Forajele executate s-au soldat, după 
cum se afirmă, cu rezultate notabile, 
calculele provizorii arătind că rezer
vele de petrol submarin din zona 
respectivă s-ar ridica la 3,4 miliarde 
barili.

OSLO. — Potrivit ministrului nor
vegian al petrolului și energiei, inves

tițiile pentru prospecțiunile petrolie
re pe platoul continental al Norve
giei vor fi majorate de la 15 la 21 
miliarde coroane, pentru realizarea 
unei, producții anuale intre 70 și SO 
milioane tone de țiței. Se estimează 
că petrolul va reprezenta intre 15 și 
25 la sută din produsul național brut, 
in cursul anilor 1980—1985, și 40 la 
sută din valoarea exportului.

DELHI. — Guvernul indian a apro
bat două proiecte de mărire a capa
cităților de producție a rafinăriilor 
de la Madras, de la 2,8 la 5,2 mili
oane tone pe an. și a celei de la Co
chin, de la 3,3 la 6,6 milioane tone. 
In felul acesta. India va putea reduce 
importul de produse petroliere.

VARȘOVIA

Convorbiri la nivel înalt sovieto-franceie
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — La 

19 mai, la Varșovia au avut loc con
vorbiri intre Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și președintele Re
publicii Franceze, Vălery Giscard 
d’Estaing, cu participarea lui Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. Convorbirile — transmite

agenția T.A.S.S. — au avut un ca
racter de lucru. Au fost discutate 
probleme ale situației internaționale 
și inițiative în vederea reducerii 
încordării existente, precum și pro
bleme ale relațiilor bilaterale.

La intîlnire au participat ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.. Andrei 
Gromiko, și ministrul de externe 
francez, Jean Franțois-Poncet.

Manifestări consacrate României
VIENA. — Sub auspiciile socie

tății „Unirea — prietenii României 
in Austria", în orașul Mautern a 
avut loc o manifestare dedicată 
prieteniei romăno-austriece. Cu 
acest prilej, echipa culturală a so
cietății a prezentat o suită de cin- 
tece și dansuri populare româ
nești. A fost deschisă o expoziție 
românească de artă naivi a picto
rului Timofte Tohaneanu. La ma
nifestare a fost prezent ambasado
rul țării noastre la Viena. Octavian 
Groza.

ROMA. — Sub auspiciile Asocia-

ției de prietenie Italia—România, în 
orașul Florența a fost organizat un 
ciclu de conferințe dedicate isto
riei, geografiei, dezvoltării social- 
economice și culturii României. 
Manifestarea s-a bucurat de un larg 
interes.

VARȘOVIA. — La teatrul „Julian 
Tuwin" din Lodz a avut loc pre
miera piesei „D-ale carnavalului" 
de I. L. Caragiale, în regia lui 
Alexandru Colpacci de Ia Teatrul 
din Oradea. Spectacolul t-a bucurat 
de succes.

Cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la nașterea
lui Ho Și Min

Adunarea festiva de la Hanoi
HANOI 19 (Agerpres). — La Hanoi 

a avut loc luni o adunare festivă cu 
prilejul împlinirii a 90 de ani de la 
nașterea lui Ho Si Min. Deschizind 
adunarea. Le Duan. secretar general 
al C.C. al P.C. din Vietnam, a subli
niat că președintele Ho Si Min, pa
triot înflăcărat, este simbolul luptei 
revoluționare a poporului vietnamez

si al victoriei revoluției, întemeieto
rul partidului de tip nou din Vietnam 
și al Vietnamului independent.

Truong Chinh, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.V., președintele 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a R.S.V.. a prezentat un 
raport.

încheierea Congresului P. C. din Guadelupa
Guy Danente, reales secretar general al partidului

PARIS 19 (Agerpres). — Cel de-al 
VII-lea Congres al P.C. din Guade
lupa și-a încheiat lucrările — infor
mează agenția T.A.S.S. După raportul 
prezentat de secretarul general al 
P.C.G.. Guy Danente. delegații au 
dezbătut situația politică și econo
mică din insulă și au stabilit sarci
nile de viitor. în rezoluția politică

a congresului sînt definite căile 
concrete de lărgire a activității parti
dului.

Congresul a desemnat organele de 
conducere ale partidului. Guy Da
nente a foist reales în funcția de 
secretar general al P.C. din Gua
delupa.

(\nU MAI VREM HIROSHIME ȘI NAGASAKIr\

r
AGENȚIILE DE PRESA

e scurt
PLENARA CONSILIULUI EXECUTIV AL UNESCO a continuat exa

minarea proiectului de program al organizației pentru perioada 1981-1983. 
In intervenția sa, reprezentantul țării noastre, ambasadorul Valentin Li- 
patti, a sprijinit obiectivele referitoare la respectarea identității culturale 
a popoarelor, stadiile privind diferitele culturi, realizarea de traduceri in 
limbile de circulație mai restrînsă, conservarea și valorificarea patrimo
niului cultural al omenirii. El a relevat semnificația colaborării dintre 
UNESCO și Asociația internațională de studii sud-est europene pentru 
promovarea colaborării internaționale in domeniul civilizațiilor balcanice. 
Reprezentantul român s-a referit, de 
care UNESCO trebuie să o aducă la 
in domeniul informației.

asemenea, pe larg la contribuția pe 
promovarea unei noi ordini mondiale

I REZULTATELE SCRUTINULUI I PREZIDENȚIAL DIN AUSTRIA. In 
alegerile prezidențiale desfășurate

I duminică in Austria, Rudolf Kirch- 
schlaeger a fost confirmat în func-I ția supremă in stat pe o perioadă 
de încă șase ani. El a întrunit 79,9 
la sută din sufragiile electoratului.

| cifră record pentru alegerile pre
zidențiale din această țară.

ÎMPUTERNICIRILE NOII AD-
1 MINISTRAȚII DIN UGANDA. Co-. 
. misia Militară a Frontului National 
I de Eliberare din Uganda a dat pu- 
I bliâtătii o declarație în care sînt 

enunțate împuternicirile noii admi-
I nistratii a tării. In declarație se 
I arată că toate drepturile si funcții

le apartinind. potrivit Constituției.
■ președintelui sînt transmise unei 

comisii prezidențiale. în compo-
> nența căreia vor intra trei membri 

ai Comisiei militare. Comisia pre
zidențială va exercita puterea exe- 

I cutivă in tară prin intermediul ca
binetului de miniștri ce a fost for-

I mat, în fruntea acestuia aflîndu-se 
președintele Comisiei militare.

. VIZITA IN FRANȚA A PRE
ȘEDINTELUI MEXICULUI. Jose

I Lopez Portillo, a permis să se hotă
rască o cooperare politică strinsă

I intre cele două țări, preocupate de 
| actuala încordare internațională și 

care resping hegemonia blocurilor.

Au fost semnate mai multe acor- | 
duri, in special in domeniile agro- 
alimentar și turistic. Ieri, președin- I 
tele Mexicului a sosit la Bonn.

GUVERNUL MILITAR AL CIS- 
IORDANIEI a hotărît să nu mai re- I 
cunoască titlurile primarilor orașe
lor Hebron și Khalkhoul, expulzați 1 
la 2 mai, a anunțat postul de radio . 
israelian. Măsura este menită sâ-i 
împiedice pe cei doi primari să-și I 
desfășoare in această calitate cam
pania de protest pe care o desfă- I 
șoară în prezent împotriva Israe- | 
lului — transmite agenția France 
Presse. i

GUVERNUL JAPONEZ A DI- I 
ZOLVAT CAMERA REPREZEN
TANȚILOR — camera inferioară a I 
parlamentului — ca urmare a adop- | 
tării moțiunii de neîncredere, pre
zentată, vineri, de Partidul Socialist t 
din Japonia. După cum s-a mai 
anunțat, alegerile parlamentare vor I 
avea loc la 22 iunie.

CONTINUA ATENTATELE TE
RORISTE ÎN ITALIA. La Neapole 1
a fost comis luni un nou atentat > 
terorist căruia l-a căzut victimă 
Pino Amato, membru al Consiliului I 
regional din partea Partidului De- • 
mocrat-Crestin. de guvernămînt. 
Numărul victimelor atentatelor te- | 
roriste comise în Italia de la în
ceputul acestui an se ridică la 20. i

CONSILIUL LATINO-AMERICAN, organul de conducere al Sistemu- ' 
I lui Economic Latino-American (S.E.L.A.), s-a întrunit ieri în Venezuela, 

la nivelul experților, pentru a pregăti reuniunea ministerială de Ia 22 mai, 
care va examina stadiul pregătirilor guvernelor țărilor Americii Latine in | 

| vederea participării la lucrările sesiuuii speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate noii ordini economice internaționale.

I_________________________________ I

„Nu mai vrem Hiroshime și Nagasaki I", „Nu mai vrem experiențe nucleare!” 
- sub aceste lozinci s-au desfășurat recent in Japonia ample demonstrații 
ale tineretului, participanții adoptînd un apel la o largă mișcare de masă 

în vederea interzicerii pentru totdeauna a armamentului atomic

COREEA DE SUD 

Continuă demonstrațiile 
marțiale și înfăptuirea 
SEUL 19 (Agerpres). — Deși legea 

marțială a fost extinsă pe tot terito
riul Coreei de sud și în pofida ares
tărilor în rîndul opoziției și a altor 
măsuri draconice de intimidare a 
populației, în diferite orașe sud-core- 
ene au continuat și luni amplele de
monstrații de protest antiguverna
mentale. Deosebit de puternice au 
fost acțiunile protestatare din orașul 
Kwangju, unde manifestației studen
țești împotriva regimului i s-au ală
turat mii de alți locuitori, care au 
cerut abrogarea legii marțiale și a 
celorlalte măsuri represive, efectua
rea de reforme democratice.

Forțele de poliție trimise împotri
va demonstranților dovedindu-se in-

pentru abrogarea legii 
reformelor democratice
suficiente, regimul a recurs, ca șl in 
alte ocazii similare, la armată, inclu
siv la detașamente de parașutiști. Cu 
baioneta la armă, militarii din deta
șamentele represive au intervenit cu 
brutalitate împotriva manifestanților, 
care s-au apărat cu pietre. în cursul 
ciocnirilor înregistrîndu-se victime. 
De asemenea, au fost operate nume
roase arestări în rindul demonstran
ților. Temindu-se de noi izbucniri ale 
mîniei populare, regimul sud-coreean 
â întărit supravegherea militară a lo
calităților, la Kwangju patrulele in- 
terzicînd chiar accesul în oraș. Tot
odată, au fost efectuate razii și per
cheziții, soldate, de asemenea, cu 
foarte multe arestări.

Ancheta internaționala I PREGĂTIREA TEMEINICĂ A REUNIUNII DE IA MADRID 
a .scinwii- | _ cerjnjj primordială a securității europene

Geneva - Madrid... Legătura dintre cele două orașe a fost adeseori 
subliniată în cadrul dezbaterilor recentei sesiuni a 35-a a Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa (C.E.E./O.N.U.), avîndu-se în vedere că 
aceleași state care au participat la forumul economic de la Geneva vor 
fi prezente și la reuniunea general-europeană din toamna acestui an de la 
Madrid. Două momente importante in eforturile pe plan internațional pentru 
continuarea procesului de dezvoltare a cooperării și securității pe continent, 
in conformitate cu dispozițiile Actului final de la Helsinki.

„Pornind de la rolul activ al colaborării ți cooperării economice intre 
toate statele europene asupra destinderii și înțelegerii internaționale, cum 
se poate asigura, in actualele condiții ale agravării situației politice mon
diale, un climat favorabil reuniunii de la Madrid ? Ce măsuri se impun in 
vederea unei pregătiri cit mai bune și mai rodnice a viitoarei intilniri 
general-europene'* ?

lată întrebările pe care le-am adresat la Palatul Națiunilor din Geneva 
unor participanți la sesiunea C.E.E./O.N.U. desfășurată, după cum se știe, 
in perioada 15-25 aprilie, ale căror răspunsuri le consemnăm in această 
primă parte a anchetei internaționale a „Scînteii".

„Prioritatea 
priorităților - 

măsuri efective' 
de dezarmare*4
EUGENIUSZ KULAGA, 

adjunct al ministrului de externe 
al POLONIEI :

Consider că dezvoltarea relațiilor 
economice între toate statele are un 
rol extrem de important si pozitiv in 
promovarea destinderii internaționale. 
Se poate spune că legăturile de coo
perare economică reprezintă însăși 
..infrastructura** destinderii. într-un 
proces dialectic în cadrul căruia ele
mentele economice si cele politice 
sint strîns legate între ele si se influ
ențează reciproc. Bunăoară, este cu
noscut că relațiile economice bilate
rale între tari apartinînd celor două 
sisteme s-au dezvoltat cu mult îna
inte. favorizînd „momentul Helsinki". 

w în timp ce prevederile Actului final 
au dat un nou impuls acestor relații 
si mai ales colaborării economice în 
cadru multilateral. Astfel, au crescut 
sarcinile si rolul C.E.E./O.N.U. în 
viata economică a continentului. Se
siunea din acest an a acestui orga
nism regional, a cărui președinție a 
fost încredințată în mod fericit Româ
niei. a reușit să depășească dificultă
țile perioadei actuale si să facă un 

pas înainte In direcția Înfăptuirii 
unor obiective stabilite de conferința 
general-europeană.

Dar cel mai important rezultat al 
sesiunii mi se pare a fi contribuția 
adusă la pregătirea dosarelor econo
mice ale conferinței de la Madrid. Au 
fost adoptate un sir de rezoluții vi- 
zind liberalizarea comerțului intereu- 
ropean, dezvoltarea schimburilor eco
nomice pe bază de egalitate si avan
taj reciproc, amplificarea cooperării 
intre statele din regiune in domenii 
de interes comun, cum ar fi știința și 
tehnologia, energia, transporturile, 
protejarea mediului înconjurător etc.

Concomitent, este necesară o bună 
pregătire pe plan politic si militar a 
reuniunii, ceea ce reclamă ca o prio
ritate a priorităților oprirea cursei 
înarmărilor și luarea unor măsuri 
efective de dezarmare. As dori să 
amintesc, in acest sens, actualitatea 
propunerii de convocare a unei con
ferințe asupra destinderii si dezar
mării în Europa, tara noastră oferin- 
du-se să găzduiască această confe
rință la Varșovia. După părerea 
noastră, organizarea conferinței ar 
ajuta la crearea unei atmosfere de 
încredere si. mai ales, la luarea unor 
măsuri de dezarmare, ceea ce ar fi 
de importantă crucială în actuala si
tuație internațională.

Practic, a asigura o bună pregă
tire a reuniunii de la Madrid în
seamnă a acționa pentru a traduce 
în viată litera si spiritul Actului final 
de 1a Helsinki, a face totul pentru 

dezvoltarea relațiilor politice, eco
nomice si sociale între statele din 
zonă. Noi vedem în însăși reuniunea 
de la Madrid o etapă a punerii în 
aplicare a „filozofiei" acestui docu
ment fundamental, pe care l-am 
denumit „Cartă a păcii în Europa". 
Esențial este de a se pregăti si orienta 
reuniunea de la Madrid în spirit po
zitiv și constructiv, continuîndu-se 
impulsul dat de Actul final procesu
lui de destindere, care corespunde nu 
numai intereselor statelor europene, 
dar și cauzei generale a păcii si 
securității, dezarmării si cooperării 
economice la scara întregii planete.

„Pentru o largă 
colaborare 

economică44
PIERRE-BERNARD COUSTE, 

șeful delegației FRANȚEI :
în ultima vreme, ca urmare a acu

mulării de noi elemente de incertitu
dine pe scena economică mondială, 
este mare tentatia de a ceda scepti
cismului și chiar descurajării. Noile 
scumpiri ale prețului petrolului, care 
afectează majoritatea țârilor din re
giunea noastră posesoare de resurse 
energetice limitate, accelerarea infla
ției si încetinirea probabilă a crește
rii economice in acest an, menținerea 
dezechilibrului în plățile Internatio
nale. toate aceste fenomene negative 
capătă un relief și mai puternic în 
condițiile deteriorării grave a clima
tului politic pe scena mondială. Iată 
de ce identificarea posibilităților 
practice de a găsi căile redresării si 
însănătoșirii se, impune cu urgentă, 
în acest „an politic al Madridului", 
cînd riscurile unei înfruntări par să 
reducă la tăcere apelurile la dialog, 
un asemenea obiectiv trebuie să stea 
in centrul efortului colectiv al tuturor 
statelor.

Important este să prevaleze con
vingerea că. în pofida problemelor 
atît de serioase si de preocupante ce 
o confruntă, comunitatea internațio
nală va fi în măsură, încă o dată, să 
depășească starea în care se află. Dar 
numai cu o condiție : refuzul replie
rii în sine, intensificarea cooperării 
Internationale, manifestarea concretă 

a interdependentei si voinței țărilor 
europene de a acționa in comun.

Cred că, în perspectiva reuniunii 
europene de la Madrid, activitatea 
comisiei noastre în direcția extinde
rii si diversificării cooperării între 
țările semnatare ale Actului final de 
la Helsinki se dovedește a fi exem
plară. Dezvoltarea conlucrării în ca
drul C.E.E./O.N.U. joacă un rol ori
ginal și util, permitînd schimbul de 
experiențe si dialogul reciproc, din
colo de diferentele dintre țările mem
bre în privința dimensiunilor econo
mice sau sistemelor sociale. Desigur, 
aceste schimburi nu se realizează de 
la sine, ci, dimpotrivă, sînt chiar fra
gile si deteriorabile, îndeosebi sub 
acțiunea factorilor politici. Iată de ce 
una din cerințele importante ale mo
mentului, în întîmpinarea conferinței 
de la Madrid, este relansarea si 
adîncirea acestei colaborări econo
mice între țările continentului nostru. 
Astăzi. cooperarea internațională 
este, fără îndoială, mai dificilă, dar 
cu atit mai. indispensabilă.

„Multiplicarea 
contactelor politice 

regenerează climatul 
de încredere44
JEROME LUGON,

șef adjunct al delegației ELVEȚIEI :
Fără îndoială, cooperarea economică 

constituie în mod efectiv un element 
determinant pentru continuarea pro
cesului de destindere în Europa si în 
lume, de întărire a interdependente
lor dintre statele regiunii, a conexiu
nilor la scară mondială. Domeniul 
economic oferă mereu noi și noi po
tențialități de diversificare si adîn- 
cire a relațiilor dintre state, mai ales 
din regiunea noastră. în vederea re
zolvării în comun a unor probleme 
care ne privesc pe toti. E drept că 
trăim o perioadă în mod incontesta
bil dificilă, care obstructionează evo
luția firească a colaborării economice 
internaționale. Avem însă o perspec
tivă — reuniunea europeană de Ia 
Madrid, care este chemată si poate 
să contribuie substantial la înseni
narea orizontului pe continentul nos

tru. în general, cred că sesiunea de 
la Geneva a demonstrat voința țări
lor membre de a perpetua si inten
sifica pulsul conlucrării economice 
peste obstacolele temporare, astfel 
incit să se parvină la reuniunea de la 
Madrid fără „ipoteci" asupra rezulta
telor acesteia.

Este cert că interesele majore ale 
restabilirii destinderii in Europa si in 
lume impun o pregătire cit mai te
meinică și mai eficientă a reuniunii 
din toamna acestui an de la Madrid. 
Sub aspect practic, organizatoric, sint 
necesare si deosebit de utile contac
tele directe, bilaterale intre reprezen
tanții diverselor state participante. 
Aș dori să mă refer aici, de exemplu, 
la însemnătatea si semnificațiile con
vorbirilor pe care ministrul nostru 
de externe le-a aVut recent la 
București cu președintele Nicolae 
Ceaușescu. Cred că România și El
veția. deși apartinînd unor sisteme 
economice diferite, dar făcind parte 
din aceeași categorie a țărilor mici 
Si mijlocii, se întîlnesc pe terenul 
acelorași interese fundamentale le
gate de coexistenta pașnică si joacă 
un rol important în continuarea des
tinderii si cooperării pe continent.

Succesul reuniunii de la Madrid 
depinde de finalizarea eforturilor 
preliminare ale statelor de a recrea 
un climat de încredere în Europa. în 
perspectiva reuniunii de la Madrid, 
este de dorit, așadar, ca în urmă
toarele luni să se poată regenera o 
atmosferă politică mai bună. Aceasta 
va permite relansarea dinamicii 
coexistentei si cooperării interregio
nale. atît în domeniul economic, cit 
și în celelalte domenii.

„Forța de «iradiere» 
a cooperării 

interbalcanice44
ANGHELOS CHORAFAS, 

șeful delegației GRECIEI :
La crearea unul climat de colabora

re și destindere în Europa, atît de 
necesar în perspectiva reuniunii de 
la Madrid, o contribuție însemnată 
poate aduce dezvoltarea unei intense 

rețele de legături în diverse zone ale 
continentului, care să iradieze „suflul 
conlucrării" în întreaga regiune a 
C.E.E./O.N.U. As dori să subliniez In 
acest sens atentia deosebită pe care 
o acordă Grecia promovării colaboră
rii între țările din zona Balcanilor, 
tara mea fiind angajată în impor
tante acțiuni de cooperare economică 
și tehnică cu statele respective. In 
concepția noastră, opțiunea pentru o 
asemenea politică de colaborare re
gională oferă soluții viabile în con
tracararea unor repercusiuni nefaste 
ale crizei și recesiunii economice, 
precum și ale tendințelor protectio- 
niste care se manifestă în diverse 
țări vest-europene.

în fata acestei situații, intensifi
carea colaborării interbalcanice este 
salutară. Astfel, as aminti însemnă
tatea proiectului de interconexiune a 
rețelelor electrice ale țărilor balca
nice, realizat în colaborare cu 
P.N.U.D., care permite o reducere 
sensibilă a investițiilor de capital în 
acest domeniu. Transporturile repre
zintă un alt domeniu rodnic de 
colaborare. Grecia fiind interesată în 
intrarea pe șantier a proiectului' auto
străzii transeuropene Nord-Sud. care 
ar putea influenta in mod decisiv 
promovarea comerțului și. schimburi
lor economice interregionale în Eu
ropa. Chiar aceste cîteva exemple 
demonstrează că există premise fa
vorabile de conlucrare între țările din 
sud-estul continentului. în acest con
text. n-as putea să nu remarc rela
țiile tradiționale, excelente, de prie
tenie și tooperare care există între 
România și Grecia, atit pe planul 
problemelor zonei balcanice, cit si în 
cadrul mai larg al întregii regiuni a 
C.E.E./O.N.U.

în același timp. In pregătirea unor 
condiții cit mai bune pentru desfășu
rarea conferinței de la Madrid, este 
necesar să se imprime un nou impuls 
tuturor activităților în direcția co
laborării intereuropene. sub egida 
C.E.E./O.N.U., care si-a dovedit capa
citatea de a-si îndeplini rolul de 
pivot al Actului final de la Helsinki, 
ce i-a fost în mod expres încredințat 
în cadrul dezvoltării relațiilor eco
nomice in Europa.

f

Anchetă realizată de
Viorel POPESCU

Reuniune ministerială 
a Pieței comune

ROMA 19 (Agerpres). — Miniștrii 
de externe ai țărilor'membre ale Pie
ței comune, reuniți la Napoli, „au 
reexaminat situația creată în urma 
reținerii ostaticilor americani in 
Iran" — se arată în comunicatul re
uniunii. transmis de agenția France 
Presse. „Cei nouă" au stabilit insti
tuirea unui embargo asupra tuturor 
contractelor încheiate cu Iranul după 
4 noiembrie 1979 (data ocupării Am
basadei S.U.A. din Teheran).

Miniștrii de externe și-au reafir
mat. totodată, „voința de a respecta 
independenta Iranului si dreptul po
porului iranian de a-și hotărî singur 
viitorul".

TEHERAN 19 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută corespondentului 
agenției France Presse. ministrul ira
nian al petrolului. Aii Akbar Moin- 
far. a arătat că măsurile adoptate de 
membrii Pieței comune împotriva 
tării sale „nu constituie o surpriză 
pentru Iran și că ele nu vor afecta 
economia națională". „Noi ne aștep
tam Ia decizii de această natură și 
am adoptat toate măsurile de precau
ție pentru a le face fată" — a adău
gat el.

BRUXELLESFormarea unui nou cabinet belgian
BRUXELLES 19 (Agerpres). — La 

Bruxelles a fost constituit noul gu
vern belgian, care a și depus jură- 
mîntul, duminică. în fata regelui 
Baudouin. Așadar, după o criză de 
aproximativ șase săptămîni. fostul 
prim-ministru Wilfried Martens iși 
succede lui însuși, reușind să for
meze cel de-al 29-lea cabinet al țării 
din perioada postbelică. Compromisul 
care stă la baza noului cabinet, for
mat din reprezentanți ai aripilor fla
mandă si francofonă ale partidelor 
social-creștin. socialist și liberal, a fost 
impus de necesitatea de a se evita 
organizarea de alegeri generale anti
cipate (în ultimii zece ani au avut 
loc patru scrutinuri de acest gen). In 
condițiile crizei economice si sociale 
cu care se confruntă tara. Liderii 
celor șase partide au ajuns la un 
compromis, acceptînd un program mi
nimal asupra principalelor probleme, 
mai puțin spinosul dosar al re- 
gionalizării (viitorul administrativ al 
Bruxellesului).
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