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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Locțiitorul ministrului comerțului al Irakului

TIPIZAREA CONSTRUCȚIILOR 
calea cea mai eficientă pentru 
realizarea investițiilor cu consumuri 

materiale substanțial reduse
La întrebările adresate de „Scînteia" răspund astăzi cadre de 
conducere din două institute de inginerie tehnologică și proiectări

Ampla acțiune de economisire riguroasă a resur
selor materiale si energetice în activitatea de investiții, 
acțiune inițiată și urmărită stăruitor, la scara întregii 
economii naționale, de secretarul general al partidului, 
urmează să se materializeze în cincinalul viitor in di
minuarea, fată de perioada 1976—1980, cu cel puțin 20 
la sută a consumurilor la principalele materiale de con
strucții și, îndeosebi, la ciment, metal, bitum si energie 
înglobată în aceste materiale. Este un obiectiv de mare 
însemnătate economică, avînd în vedere că în cincinalul 
1981—1985 se va realiza un volum de investiții superior 
celui efectuat între anii 1951—1975. Este o sarcină esen
țială, de mare răspundere pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat-o aprofundat la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 25 aprilie a.c., indicind să 
se treacă fără întîrziere la tipizarea construcțiilor și a 
materialelor de construcții, spre a se lichida proiec
tele supradimensionate, consumurile exagerate de 
materiale, pentru reducerea substanțială a costului 
investițiilor.

Promovarea de soluții constructive noi. mal simple si

mai economicoase, cu consumuri mal reduse de mate
riale. încă din faza de concepție a investițiilor, cu prio
ritate prin proiecte tipizate, constituie acum principala 
sarcină a institutelor de proiectare Si inginerie tehno
logică. In legătură cu aceasta, am solicitat tovarășilor 
ing. Costică Roșu, director adjunct al Institutului de 
inginerie tehnologică și proiectări în industria chimică, 
și ing. Romulus Nanca, director adjunct al Institutului 
de inginerie tehnologică și proiectare de întreprinderi 
constructoare de mașini, să răspundă la următoarele 
întrebări :

1. Care este stadiul acțiunii de tipizare 
a proiectelor și ce economii se preconi
zează prin aplicarea lor?

2. Ce măsuri se impun pentru mărirea 
ponderii și ridicarea calității proiectelor 
tipizate ?

3. Cînd va fi încheiată actuala etapă 
de tipizare a proiectelor ?

„Noile obiective din indus
tria chimică pot și trebuie 
să .fie realizate cu costuri 

mai mici de investiții"

1 Industriei chimice 11 sint alo
cate în actualul cincinal — și 
apoi în continuare, în anii 

1981—1985 — Importante fonduri de 
investiții, ne-a spus tovarășul 
inginer Costică Roșu. în pe
rioada 1976—1979, valoarea lu
crărilor de construcții-montaj din 
ramura chimiei s-a ridicat la 
peste 30 miliarde lei. Dacă luăm în 
considerare că pentru un volum de 
un milion lei lucrări de construcții- 
montaj ce se realizează pe șantier 
s-au consumat 64 tone ciment. 15.5 
tone oțel laminat și construcții me
talice. 10,5 tone țevi și conducte, se 
poate aprecia ce eforturi trebuie de
puse în alte ramuri industriale — 
metalurgie, materiale de construcții, 
construcții de mașini — pentru asi
gurarea bazei tehnico-materiale a in
vestițiilor. Fiecare procent de redu
cere a consumurilor materiale în con- 
strucții-montaj asigură, deci, econo
misirea unor mari cantități de ci
ment, otel, laminate, sporind eficienta 
activității de investiții.

aplicate la elaborarea documentațiilor 
pentru noile obiective de investiții. 
Aceste măsuri includ soluții avanta
joase și economioe privind consolida
rea terenurilor de fundare, redu
cerea estacadelor pentru rețele, 
schimbarea sistemului de pompare în 
instalații, raționalizarea volumului 
instalațiilor de alimentare cu ană ș.a. 
Totodată, au fost elaborate noi solu
ții care prevăd reducerea cantității de 
otel și ciment la podurile de cale, re
zervoarele de mare capacitate, fun
dațiile de utilaje si înlocuirea unor 
materiale izolatoare ce se produc pe 
bază de hidrocarburi.

Așa cum s-a subliniat la re
centa Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., rezultatele obți

nute prin tipizarea proiectelor arată 
cît de mari sint încă rezervele de re
ducere a consumurilor materiale în 
activitatea de constructii-montaj. 
Consider că pentru mărirea ponderii 
proiectelor tipizate, care se dovedesc 
extrem de utile în reducerea consu
murilor materiale în investiții, sint 
necesare. în primul rind, perfectiona
rea tehnologiilor pentru noile obiec
tive. reconsiderarea utilajelor sub as
pectul performantelor și gabaritelor 
de construcții si tipizarea materiale

lor de construcții. Aoestea nu pot fi 
soluționate însă numai prin efortul 
proiectantelor din institutul nostru ; 
este necesară o acțiune mai bine 
conjugată a unităților și organismelor 
de coordonare, concepție si execuție. 
Se impun, de asemenea, serierea ma
terialelor de construcții în cataloage, 
pe sortimente si tipodimensiuni. pro
gramarea în timp util a producției 
noilor prefabricate omologate, a ma
terialelor care să le înlocuiască pe 
cele mari consumatoare de energie.

3 Tipizarea proiectelor pentru
obiectivele industriei chimice 
din viitorul cincinal urmărește 

îndeosebi mărirea procentului de eco
nomii la principalele materiale utili
zate pe șantiere de la 15 la sută (cît 
s-a realizat pină în prezent) la 25 la 
sută, folosirea unor materiale locale 
și cu consumuri substantial mai re
duse de energie înglobată, reducerea 
volumului construcțiilor. După Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.. 
pornind de la indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. specialiștii din in
stitut îmbunătățesc acum toate pro- 
iectele-tip elaborate, completîndu-le 
cu soluții noi, mai economice : în

AU ÎNDEPLINIT 

PLANUL CINCINAL 
Minerii 

de la Leșu Ursului Nord
Schimbul III din noaptea de 

19 spre 20 mal a fost pentru 
minerii de la Leșu Ursului Nord 
un schimb-ștafetă. Dimineața, 
cele 15 echipe de ortaci de aici 
au transmis colegilor lor din tot 
atitea brigăzi vestea așteptată a 
realizării la această mină a pla
nului cincinal. Comentînd eveni
mentul, maistrul Dimitrie Dra
gan, secretarul organizației de 
partid pe mină, ne spunea că 
avansul cîștigat înseamnă obți
nerea. pînă la finele acestui an, 
a 80 000 tone minepeu peste pre
vederi.

In fruntea harnicului colectiv 
al minerilor de la Lesu Ursului 
Nord, care a obținut acest fru
mos succes, se află brigăzile 
conduse de loan Jantalău, loan 
Hunea. Nicolae Borohan și Va- 
sile Lostun, maiștrii mineri Mi
hai Dănilă si Dumitru Șincaru, 
artificierul Tănase Cocervan și 
maistrul electromecanic Aurel 
Hrib. (Gheorghe Parascan).

întreprinderea 
de antibiotice din lăți

Colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea de anti
biotice din Iași a îndeplinit pre
vederile de plan ale actualului 
cincinal. Pînă la sfîrșitul anului 
se vor realiza, peste prevederi, 
o productie-marfă de 896 milioa
ne lei și o productfe netă de 965 
milioane lei. Fată de 1975, pro
ducția întreprinderii este în pre
zent de aproape două ori mal 
mare. (Manole Corcaci).

Constantin 
Dobrogeanu-Gherea
- personalitate 

proeminentă a gîndirii 
socialiste din România

125 de ani 
de la naștere

IN PAGINA A II-A

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți dimi
neață, pe Mahdi Muhsin Audă, loc
țiitor al ministrului comerțului al 
Irakului, conducătorul delegației eco
nomice care a participat la cea de-a 
IV-a sesiune a Comisiei mixte co
merciale și de cooperare economică 
și tehnică româno-irakiană, ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la București.

La întrevedere a participat tovară
șul Ion Dincă, prim viceprim-ministru 
al guvernului.

Au fost de fată Mihail Diamando- 
pol, ambasadorul României la Bag
dad, șl Dhiab M. Al-Algawi, ambasa
dorul Irakului la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea lui 
Saddam Hussein, președintele Repu
blicii Irak, un cald salut si cele mai 
cordiale urări, iar poporului român 
fericire și bunăstare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită

salutul său călduros și cele mai bune 
urări președintelui Saddam Hussein, 
precum și urări de noi succese po
porului irakian in activitatea consa
crată progresului și prosperității 
patriei sale.

In cursul întrevederii s-au evocat 
relațiile prietenești dintre România 
și Irak, exprimîndu-se dorința reci
procă de a le dezvolta în continuare, 
pe plan politic, economic, tehnico- 
știintific. cultural și în alte domenii 
de activitate. Totodată, a fost subli
niat interesul comun pentru extinde
rea cooperării, îndeosebi în industria 
petrolieră, în agricultură, în sectorul 
irigațiilor și asistentei tehnice, în 
transporturi, construcții industriale și 
civile, pentru intensificarea și diver
sificarea legăturilor comerciale. S-a 
relevat rolul pe care îl are Comisia 
mixtă in promovarea cooperării eco
nomice si tehnice, a colaborării ro- 
mâno-irakiene în general. în folosul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii între națiuni.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri cu privire la situația inter
națională actuală, evidentiindu-se 
necesitatea sporirii eforturilor pentru 
reluarea și consolidarea procesului 
destinderii, pornindu-se de la princi
piile egalității depline în drepturi, 
respectării independentei si suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, nerecurgerii la for
ță și la amenințarea cu forța. In acest 
cadru, a fost reliefată importanta so
luționării. pe cale politică, prin tra
tative, a stărilor de încordare si con
flict, a tuturor diferendelor ddntra 
state. S-a subliniat, în context, în
semnătatea unei soluții globale în 
Orientul Mijlociu, care să ducă la re
tragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate, la rezolvarea proble
mei poporului palestinian, inclusiv 
crearea unui stat palestinian propriu, 
independent.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă cordială.

Ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei cu prilejul 
prezentării scrisorilor de acreditare

In. cursul dimineții de marți, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceausescu, a

primit pe Hani Tabbara, care si-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar

șl plenipotențiar al Regatului Hașemit 
al Iordaniei în tara noastră. (Conti
nuare in pagina a V-a).

AU INTRAT ÎN FUNCȚIUNE
BORZEȘTI: Instalație de înaltă 

tehnicitate
Pe platforma petrochimică Bor- 

zești a intrat în funcțiune o nouă 
instalație pentru fabricarea acidu
lui monoclor acetic. înzestrată cu 
utilaje moderne, de înaltă tehnici
tate. protejate împotriva coroziunii.

Referindu-se la noul produs, in
ginerul Gabriel Bondor, directorul 
uzinei chimice în cadrul căreia 
funcționează instalația, ne-a preci
zat că acidul monoclor acetic are 
largi utilizări în fabricarea erbid- 
delor pentru agricultură. în indus
tria medicamentelor, precum și ca

intermediar în prepararea diferite
lor produse chimice. (Gheorghe 
Baltă).

BUZĂU: Geam Duplex 
pentru autoturisme

La întreprinderea de geamuri din 
Buzău a intrat în funcțiune o nouă 
capacitate de geam Duplex. Noua 
capacitate este destinată fabricării 
echipamentului de geam pentru 
autoturismele românești care se 
vor fabrica la Craiova și asigură 
dublarea producției de geam Du
plex pe spatiile existente. Princi
palele utilaje au fost executate cu

forte proprii, ca si cele pentru noua 
secție de prelucrare intrată parțial 
in funcțiune. (Dumitru Dănăilă).

DEVA: Linie tehnologică 
pentru panouri mari

La întreprinderea de materiale de 
construcții din Deva a intrat in 
funcțiune o nouă linie tehnologică 
pentru fabricarea panourilor mari 
pentru locuințe si băi spațiale. Do
tată cu instalații moderne de înaltă 
tehnicitate, noua linie tehnologică 
va produce anual panouri mari si 
băi spațiale pentru cel puțin 2 000 
apartamente. (Sabin Cerbu).

ARGHEZI, POET AL OMULUI i

In spiritul indicațiilor secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. încă din anul tre
cut colectivul institutului a pornit o 
susținută acțiune de restudiere a so
luțiilor constructive folosite si de ti
pizare a obiectivelor industriale si a 
construcțiilor, menite să ducă la im
portante economii. Noi am elaborat, 
într-o primă etapă, 9 proiecte-tip pen
tru depozite specifice si construcții 
auxiliare, apoi 17 proiecte-tip pen
tru clădiri de fabricație și construc
ții etajate cu pondere mare în indus
tria chimică. In cincinalul viitor, prin 
aplicarea acestor soluții, la care se 
adaugă cele elaborate de Institutul de 
proiectări pentru construcții tipizate, 
se vor economisi 112 000 tone ciment, 
33 000 tone otel. 80 000 tone combusti
bil conventional (ca energie înglo
bată). La sfîrșitul primului trimestru 
din acest an. gradul de utilizare a 
proiectelor-tip în activitatea institu
tului nostru a ajuns la 48 la sută.

Concomitent cu întocmirea proiec
telor-tip, specialiștii institutului au 
elaborat măsuri-directivă, care sint

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Maică dragă, dragă țară 
Veac de veac ești mai fecioară. 
Mai copilă, mai frumoasă 
Păzind stupii lingă casă, 
Inflorindu-ți trandafirii-n 
Adierile iubirii.

-1* ț

Mamă dragă, dragă țară 
Iți făcui și eu brățară 
Zece spice împletite 
Cu flori ne mai veștejite.

INEDIT

Intre timpuri mirii mulți 
Cînd cu cizme, cînd desculți 
Au poftit, ciți am uitat, 
Te cereau pentru-mpărat. 
Erau mîndri, lungi în piele 
Și iți aduceau mărgele.

Tu le-ai pus cite-o-ntrebare 
Ce-mi cătați peste hotare, 
Dinșii clăfăind din gură 
Au crezut că te și fură.

II aleg pe cel mai teafăr 
Dar să vie din luceafăr.

O sută de ani de la 
nașterea marelui scriitor

»
Lo Mărțișor

Scriitor angajat, dăruit ridicării neamului său
Cuvintele sînt grele de 

tristețe și mina nu poate, 
se împiedică, nu vrea să 
le așeze pe hîrtie. Gîndul 
și inima nu acceptă că 
Marin Preda a pierit, că 
unul dintre cei mai mari 
scriitori ai întregii noas
tre literaturi nu mai este. 
Și totuși... Astăzi îl con
ducem pe ultimul drum, 
însoțit de respectul demn 
și sobru al scriitorilor din 
România, al cititorilor, al 
întregului popor.

Marin Preda a fost o 
mare conștiință artistică 
a vremurilor noastre, atît 
de complexe, atît de fră- 
mîntate, atît de revoluțio
nare. A trăit aceste vre
muri — să nu uităm că 
a debutat în vremea ul
timului război și a scris 
vreme de treizeci si opt 
de ani — și le-a co
mentat din punctul de 
vedere al unui mare ar
tist al cuvîntului. al unui 
scriitor care și-a înțeles 
rosturile lui in societate. 
In unul din ultimele in
terviuri ale sale — 
s-ar putea să fie ultimul 
— publicat de revista 
„Vatra" din Tirgu Mu
reș, Marin Preda făcea 
această constatare catego
rică ,.Eu cred că politi
cul îsi are locul in artă, 
mai ales în această epocă 
în care masele de cititori

sînt obsedate de politic". 
Și care din cărțile lui 
Marin Preda nu este po
litică în esența ei ? De la 
„Intîlnirea din pămîn- 
turi", trecind prin „Des
fășurarea", „Moromeții", 
„Risipitorii", „Intrusul", 
„Marele singuratic", „De
lirul", „Imposibila întoar
cere", „Viața ca o pradă" 
și pînă la trilogia „Cel

bleme ale timpului său, 
ale tării sale, ale culturii 
și literaturii române. Cu 
cîteva luni in urmă, am 
avut o lungă convorbire 
cu Marin Preda. De la o 
vreme, eu am tăcut șl 
l-am lăsat numai pe el să 
vorbească. Atunci cînd a 
sfîrșit — era la o oră tîr- 
zie din noapte — am avut 
certitudinea că mă aflam

Omagiu lui Marin Preda

mai Iubit dintre pămîn- 
teni", Marin Preda a în
fățișat și a comentat o 
lume în transformare, o 
lume căreia i-a văzut 
marile lumini — și el în
suși le-a luminat și mai 
puternic — dar nu a ezi
tat să arate și colțurile 
mai Întunecate. Cu ma
rea lui forță creatoare de 
romancier modern, pentru 
care narațiunea unor fap
te, unor evenimente este 
mijlocul și pretextul de a 
comenta și a lansa idei, 
Marin Preda a fost un 
scriitor angajat, dăruit, la 
modalitatea lui artistică, 
unei cauze mărețe : ridi
carea Ia lumină și civili
zație a neamului său. A 
fost un artist cetățean, 
preocupat de marile pro

mt numai în fața unul 
mare scriitor pe care îl 
cunoșteam din cărțile lui, 
dar și a unei mari con
științe cetățenești, plină 
de întrebări, dar mai cu 
seamă de responsabilitate.

A muncit pînă în ulti
mele zile ale vieții lui. 
Pentru că acesta a fost 
Marin Preda, un mare 
muncitor. învățat din 
moși-strămoșii lui țărani 
să-și are adine ogorul, 
Marin Preda și-a aple
cat spinarea pe ogo
rul lui. pe hirtia albă care 
11 chinuia si noaptea și 
ziua prin necuprinsul ei. 
Pînă la urmă, a stăpini- 
t-o, dar cu ce eforturi, cu 
ce preț 7 Cu prețul vieții 
lui. Creația artistică, a- 
tunci cînd este creație, se 
plătește scump. Marin

Preda a ars si a pierit pe 
rugul din care a crescut 
și s-a definitivat opera 
lui. si-a consumat forțele 
ca scrisul lui să apară si 
să se transforme în- 
tr-un monument nepieri
tor. Munca aceasta uriașă 
— numai ultimul lui ro
man are peste o mie două 
sute de pagini — o muncă 
istovitoare, distrugătoare, 
l-a doborit. Era însă 
conștient de jertfa lui. 
Știa că în întrecerea din
tre om și operă, omul va 
ieși la un moment dat în
vins. Nu însă și creato
rul. în această dialectică 
a creației artistice. Ma
rin Preda s-a angajat cu 
toată convingerea, cu în
treaga lui conștiință de 
scriitor al unor timpuri 
extraordinare. S-a angajat 
și a învins. Pentru că 
opera lui s-a înscris încă 
de pe acum în istoria cul
turii acestui neam al 
nostru, a literaturii noas
tre, a spiritualității româ
nești. Ea va fi peste 
veacuri mărturia forței de 
creație a poporului nostru 
aflat el însusi la o răs
cruce a existentei sale.

Țăranul din Gumeștii 
Teleormanului stă acum 
în Pantheonul culturii 
noastre. Este si aceasta un 
semn al timpurilor pe 
care le trăim.
George MACOVESCU

La „Integrata" 

din Negrești-Oaș : 

0 nouă capacitate— 
la parametrii proiectați 
cu trei luni mai devreme

In cadrul întreprinderii „Inte
grata" din Negrești-Oaș, județul 
Satu Mare, a intrat în funcțiune 
o nouă capacitate de producție
— o tesătorie dotată cu războaie 
automate pneumatice și două 
instalații de extrudere pentru 
polipropilenă. Noua capacitate a 
atins parametrii proiectați cu 
trei luni mal devreme. Acest 
succes se datorește aplicării unor 
măsuri tehnico-organizatorice 
bine chibzuite, care au determi
nat buna pregătire a tehnologiei 
de fabricație, exploatarea rațio
nală a utilajelor. în același 
timp, se cere evidențiată temei
nica pregătire profesională a ti
nerelor țesătoare, ca și a primu
lui eșalon de operatori chimiști
— profesie nouă în Țara Oașului. 
Prin realizarea înainte de ter
men a parametrilor proiectați la 
noua capacitate, colectivul între
prinderii va realiza peste pre
vederile planului, pe acest an, 
800 000 mp' țesături, peste 640 000 
saci textili, 65 tone rafie polipro
pilenă. (Octav Grumeza).
Foto : Gheorghe Iancu

Mărțișorul este Tudor 
Arghezi in ediție prin- 
ceps. O ediție cu coperți 
de dres si cu pagini de 
iarbă. împodobite cu mi
niaturi in care, cu dexte
rități de pictor japonez, 
poetul a desenat întregul 
univers al scrisului său. 
Nu deschidem oare prea 
rar această carte mirifică 
a literaturii noastre ? Nu 
cumva stă prea multe 
ceasuri singură cu Olimpul 
ei alb, chenăruit cu feres
tre si streșini roșii, cu 
prisaca si poiata aștep- 
tind să se trezească de 
sub lespezile din grădină 
blinzii stăpini ?

Paznicul tezaurului de 
clorofilă Si de spirit, de 
cărți si de călimări din 
Mărțișor, muzeograful A- 
drian Hoajă, ne risipește 
neliniștea acestor între
bări. Pantheonul din Dea
lul Mărțișorului nu rămî- 
ne niciodată singur. Riuri 
de vizitatori vin aici, ca 
spre o cumpănă a apelor, 
din toată țara, de pe me
leagurile iubirii si prețui
rii. Vin călăuziți de datele 
pe care marele scriitor ni 
le-a lăsat in referințele 
despre „patria poeziei 
sale".

Dimineață de mai. Una 
din diminețile însorite ale 
acestei primăveri. Bat cu 
emoție in toaca din poar
ta Mărțișorului si iată-mă 
in spațiul in care totul 
pare aidoma zilei in care 
acum mai bine de un 
sfert de veac am pășit 
pentru intiia oară pe a- 
ceastă alee verde. Pare. 
Pentru că tn intimpinare 
nu mai vine, cu pasul lui 
mărunt. Poetul să ne 
ferească de colții lui 
Zdreanță și să ne conducă 
bucuros de oaspeți in chi
lia chinurilor si bucuriilor 
sale. Nu se mai arată nici 
gospodina cu dulcețurile,

cu cafelele ori cu cireșele 
Si caisele, Împreună cu 
un pilc de elevi ascult 
explicațiile custodelui ca
sei memoriale si glasul 
propriilor amintiri. Pe 
masa trudei fără egal asu
pra cuvintelor o foaie 
pregătită pentru o table
tă poate. Pe ea n-a mai 
fost insă caligrafiată de- 
cit o singură si simbolică

sint împodobiți cu ta
blouri de Dărăscu si R. 
Schweitzer-Cumpăna, cu 
fotografii de familie.

Camera unde marele 
poet isi încropise un la
borator de chimie este 
dominată de un afiș ge- 
nevez infățisindu-l pe 
Jean Jacques Rousseau. 
Un aparat de radio marca 
Atwater Kent — unul

La Mărțișor, 
in patria literaturii 

poetului
propozițiune: „Păzeste-te, 
in tot ce faci meserie, 
gindlre, credință de osten
tația ingimfării".

Lingă această ultimă 
pagină, păstrind In fibra 
ei pecetea mîinii geniale, 
se află ochelarii poetului, 
un coupe-papier. o taba
chere. o pasăre de sticlă, 
un dine din bronz, o 
broască de lemn, două 
ghinde, un Larousse de 
poche si alte volume cer
cetate de ochii săi obosiți, 
dar mereu insetati de cu
noaștere. Pe un fotoliu 
de catifea roșie basca atit 
de cunoscută, iar rezemat 
de brațul lui bastonul cu 
care Arghezi umbla prin 
București și prin lume. 
Pe o măsuță, ceașca de 
cafea, o scrumieră, un ti- 
garet. In latura dinspre 
apus a camerei, patul 
mic, auster acoperit cu 
velință oltenească. Pereții

dintre primele folosite tn 
lume și in tară, atestă in
teresul acut pentru nou, 
pentru tehnică al lui Tu
dor Arghezi. Este vestita 
„măgăoaie" pe care gos
podarul din Mărțișor o 
scotea pe fereastră de tul
bura mahalaua cu glasu
rile diavolești ce ieșeau 
dinlăuntrul ei. Marele in
teres pentru tehnică il 
probează si numeroasele 
cărți și manuale practice 
din biblioteca Mărțișoru
lui. In camera copiilor ne 
reintilnim cu personajele 
Cărții cu jucării. O sferă 
muzicală reamintește tan
dru permanenta predispo
ziție spre joc a celui 
care-a trecut in nemuri
re atitea sentimente si 
idei grave. In atelierul de 
tipografie sint expuse 
exemplare din Bilete de 
papagal. Prin sticla timpu
lui descifrez această de

clarație de dragoste pen
tru limba română : „Doc
trina mea nu putea să fie 
decit una. dacă am apu
cat-o intr-acolo cu pasiu
ne si îndărătnicie : Limba 
românească".

Supremul semn de no
blețe pe care Arghezi il 
arbora cu nesfirșit orgo
liu este certificatul inde- 
minărilor sale in arta ti
parului. Autorul Cîntării 
omului se recomanda 
„scriitor si meșter tipo
graf". Împuternicirea de 
meserie expusă prețuirii 
postume probează cu 
ștampile si semnături au
torizate că „I. N. Theodo- 
rescu Arghezi a primit a- 
cest brevet pentru exerci
tarea meseriei pe cont 
propriu, pe tot cuprinsul 
zării".

Soarele consemnează pe 
cerul neobișnuit de senin 
miezul zilei... Mă-ndrept 
spre poartă cu sentimen
tul trăit la prima intilnire 
cu această grădină mirifi
că a literelor române : 
„Mărțișorul — ne reamin
tește. din depărtări atit 
de-apropiate inimilor 
noastre, vocea de aur a 
lui Tudor Arghezi — e 
patria literaturii mele 
(...). Mărțișorul, așa cum 
se găsește după ani șl ani 
de muncă, e opera soției 
mele Paraschiva Burda 
care venind din Bucovina 
cu toate apucăturile ță
rănești a căutat să facă 
din Mărțișor o grădină. 
Ea a muncit-o cu sapa si 
cu lopata, cu brațele el. 
dind și eu cite un ajutor 
pe ici pe colo după micile 
mele priceperi. Pentru 
mine Mărțișorul e un lu
cru de neuitat. Cred că 
acolo mi s-a plămădit 
cerneala și mî-a înviat 
oarecum condeiul".
Constantin VIȘAN
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| Dîmbovicioara 
| în lumina

O veste bună pentru iubitorii 
Ide drumeții și frumuseți ale na

turii de la Ioan Dobrescu, din 
Câmpulung. Este vorba de o re- 

. alizare de „ultimă oră" — cum 
ne scrie el — și anume electrifi- 

• carea primului tronson al pește- 
Irii Dîmbovicioara. din zona Mus

celului. Acum, frumoasa Dim- 
bovicioara Iși primește vizitato
rii — din ce in ce mai mulți — 

Icu un plus de atracție. Beculețele 
ingenios așezate din loc in loc 
prin săli și galerii pun și mai 

Ibine în lumină sculpturile na
turii.

| Poveste 
cu veverițe

I și porumbeiI 
I 
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Nicolae Lepădatu. din satul Grl- 
nari, județul Brașov, ne scrie că 
pină acum cîțiva ani nu intil- 
neai cite-o veveriță decit prin 
pădurile din împrejurimi. Acum 
se află pe toate drumurile satu
lui, prin magaziile, șureîe Și po
durile caselor. Explicația : școla
rii le asigură hrană și ocrotire. 
Dar nu numai veverițelor. De la 
un timp, grija lor se îndreaptă 
și spre porumbei. De cind au în
ceput să le meșterească, așa cum 
s-au priceput, colivii, porumbeii 
s-au înmulțit văzînd cu ochii, li 
văd și-i admiră acum toți oaspe
ții satului.

Co-n filme!
Centrul de producție cinema

tografică Buftea are un bufet. 
La bufet — barmanul Ioniță 
Mihalache. Crezindu-se probabil 
la un saloon dintr-un western, 
Ioniță a început să facă, rind pe 
rind, cite o „degustare" din fie
care sortiment de băutură. Pină 
la incheierea programului, iși 
făcea... plinul. In starea in care 
se afla, „uita" să lase banii din 
încasări la locul lor și ii lua cu 
el. Ultima dată a „uitat" in 
geanta lui 32 000 lei, proveniți 
din vinzările pe două zile. Di
mineața, iși căuta disperat gean
ta prin toate cotloanele. L-au 
„ajutat" organele de ordine, 
care i-o găsiseră în via unui ce
tățean. Ca-n filme, nu alta ! 
Ioniță nu știe cum a ajuns 
geanta în vie, dar știe acum 
unde o să ajungă el.

Prețul naivității

Ecaterina B. voia să lucreze 
la întreprinderea de piele și în
călțăminte „Vîlceana". In loc să 
se ducă direct la serviciul perso
nal al întreprinderii, a apelat la 
„serviciile" unei oarecare Mar
gareta Murgan din Rm. Vîlcea, 
care i-a promis că ea are „re
lații".

— Dar relațiile costă. Cit poți 
să dai ?

— 1 200 lei, mai mult nu am 
— a spus Ecaterina — și i-a dat 
banii.

Margareta i-a luat fără să cli
pească. „Afacerea" a fost însă 
„ochită" de cine trebuie și M. M. 
a fost obligată să plătească o 
substanțială amendă penală.

Pînâ nu e

I prea tîrziu
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La împlinirea a 125 de ani de la 
nașterea lui Constantin Dobrogeanu- 
Gherea, personalitatea și opera sa 
sint înconjurate de stima și prețuirea 
cuvenite celui care s-a afirmat ca un 
mare înaintaș al ideologiei socialiste, 
de esență marxistă, în țara noastră, 
un deschizător de drumuri în miș
carea noastră socialistă. Dind expre
sie acestei înalte prețuiri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îl aprecia pe 
C. Dobrogeanu-Gherea ca „una din 
cele mai proeminente figuri de gin- 
ditori socialiști ai țării noastre", sub
liniind că opera sa „ocupă un loc de 
mare însemnătate în istoria științe
lor sociale din România, in răspin- 
direa ideilor marxiste, in dezvoltarea 
concepției revoluționare a proleta
riatului".

Gherea a trăit șl activat într-o 
epocă străbătută de procese complexe 
și contradictorii, marcată de feno
mene semnificative sociale, economi
ce și cultural-ideologice. Era epoca 
deplinei cristalizări și dezvoltări a 
capitalismului în România, dar și a 
unor profunde contradicții sociale la 
sate, generate de persistența rămă
șițelor feudale extrem de puternice, 
epoca afirmării crescînde a proleta
riatului pe arena istoriei țării și a 
maturizării sarcinilor de ordin na
țional care impuneau unificarea po
litică statală a românilor, epoca unor 
intense confruntări ideologice și a 
marilor clasici ai literaturii române. 
Societatea românească tindea spre 
acumulări, tși modifica progresiv în
fățișarea. Cu toate acestea, semnele 
înapoierii erau atît de puternice, 
structurile învechite împinzeau atît 
de masiv organismul social-economic 
și politic al țării. Incit sarcina unei 
Înnoiri hotărîte, a unor prefaceri 
radicale se punea ca o cerință a is
toriei. Țărănimea a dat expresie, în 
felul ei, acestei cerințe, prin puter
nicele ridicări care au culminat cu 
marea răscoală din 1907. Proletaria
tul parcurgea un proces ascendent de 
dezvoltare, anunțîndu-se ca o torță 
propulsivă, înnoitoare a societății.

în aceste condiții avea să-și încea
pă activitatea C. Dobrogeanu-Gherea, 
în preajma războiului de indepen
dență, și s-o desfășoare timp de pa
tru decenii și jumătate, pînă la 
Unirea din 1918 și pînă în pragul 
creării Partidului Comunist Român. 
Venit în România la douăzeci de ani 
neîmplinit!, după ce activase cițiva 
ani în mișcarea revoluționară rusă, 
C. Dobrogeanu-Gherea s-a apropiat 
și s-a contopit organic cu acea direc
ție de dezvoltare a mișcării sociale 
din țara noastră care va deveni de
terminantă în evoluția societății, 
avînd ca purtătoare forța cea mai 
avansată a acesteia — proletariatul.

Prin aceasta se relevă șl dimensiu
nea, rolul istoric al activității și ope
rei lui. Gherea a făcut operă de pio
nierat în gîndirea socială din țara 
noastră și în mișcarea socialistă, a 
fost un animator de idei în viața cul
turală, a încurajat și stimulat năzu
ințele progresiste, inițiativele și ac
țiunile democratice.

Numele lui este legat de însuși mo
mentul zămislirii socialismului în 
România, ca un curent de idei, și de 
trecerea la marxism a mișcării noas
tre socialiste. Acestâ a fost uh mo
ment nodal în evoluția mișcării, ca
racterizat nu printr-un simplu proces 
de răspîndire a ideilor socialismului 
științific, de comentare și propagare 
a lor. ci de fundamentarea teoretică 
a mișcării pe baza analizei, în spirit 
marxist, a realității românești.

Studiile lui Gherea „KarI Marx șl 
economiștii noștri" șl mai ales „Ce 
vor socialiștii români ?“ au Înscris 
repere definitorii în orientarea mar
xistă a mișcării socialiste din Româ
nia. Ele s-au impus în epocă și și-au 
păstrat valoarea de texte antologice

ale gîndirii socialiste române. In Pro
gramul Partidului Comunist Român 
se subliniază, după cum se știe, că 
studiul „Ce vor socialiștii români ?" 
are semnificație programatică, repre- 
zentînd „primul program revoluțio
nar marxist din țara noastră". De o 
mare bogăție de idei, studiul își pro
pune să descifreze caracteristicile 
marxismului ca teorie a dezvoltării 
sociale și să fundamenteze coordo
natele activității socialismului român, 
accentuînd, în acest cadru, latura 
teoretică — de propagandă șl de edu
cație, de formare a conștiinței socia
liste — și cea practică-organizatorică 
— crearea unei mișcări socialiste mun
citorești organizate și manifestarea 
ei în viața socială 
gul studiu e pă
truns de încrede- 

, rea că socialis
mul îșl va im
planta rădăcini a- 
dînci în solul tă
rii. că viitorul a- 
cesteia va fi so
cialist. „Noi so
cialiștii — scria el 
cu peste nouă de
cenii în urmă — 
venim cu o idee 
măreață, dar tot
odată și nouă 
pentru tara noas
tră... trebuie să 
dovedim că socia
lismul are loc (în 
sens de teren de 
dezvoltare — n.n.) 
în tara aceasta și 
că nu-i o plantă 
exotică Ia noi, 
cum nu-i nici în 
Europa ; trebuie 
să dovedim că 
viitorul e al so
cialismului".

Impunîndu-se ca 
figură de prim- 
plan a gîndirii 
socialisto româ
nești. C. Dobro
geanu-Gherea a 
păstrat acest rol 
pe întreaga dura
tă a evoluției 
mișcării socialiste 
și muncitorești la 

. sfîrșitul secolului 
al XIX-lea și în 
primele decenii 
ale secolului nos
tru. A desfășurat, 
pe, o activitate frenetică,__ _____
a fost cea din deceniul premergător 
creării partidului politic al clasei 
muncitoare (P.S.D.M.R.) — 1883—1893, 
a inițiat și a colaborat la zeci de 
publicații socialiste, începînd cu 
„Contemporanul", „Revista socială", 
„Drepturile omului", apoi „Munca", 
„Lumea nouă", „Literatură și știin
ță" sau „România muncitoare", 
„Lupta" șl „Viitorul social", în seco
lul nostru. Unele dintre aceste publi
cații poartă pecetea decisivă a con
tribuției sale — așa cum au fost „Re
vista socială" sau „Contemporanul", 
situindu-se în fondul de aur al pu
blicisticii românești.

Ca orice minte autentic creatoare, 
Dobrogeanu-Gherea a înțeles că 
marxismul nu este o colecție de re-j 
țete și formule imuabile, că princi
piile fundamentate de întemeietorii’ 
săi jalonează doar drumul unei teorii 
ce presupune o continuă dezvoltare 
și că numai ținîndu-se seama de 
condițiile concrete, de realitățile spe
cifice fiecărei țări se pot construi 
adecvat tactica și strategia, linia po
litică a unei mișcări socialiste. „Șco
lari ai socialismului științific, mem
bri ai marii familii socialiste euro
pene — scria el în „Ce vor socialiștii 
români ?“ — noi știm că felul activi
tății noastre atirnă de condițiile rea-

IN JUDEȚUL MUREȘ :

șl politică. Intre-

125 de a-ni 
de la naștere

9

In anumite eta-
asa cum

le ale țării noastre, și mal ales de 
cele economico-sociale". Iar peste 
două decenii și jumătate, Dobro
geanu-Gherea scrie următorul text 
remarcabil privind sensul istoric al 
marxismului șl necesitatea spiritului 
creator : „Marx a arătat drumul cel 
larg pe care merg societățile mo
derne, drum care le duce spre o altă 
formă de organizare socială... dar se 
înțelege că oricît de genial și pătrun
zător ar fi fost, față de imensa com
plexitate a vieții sociale nu putea să 
prevadă toate modificările și toate 
devierile pe care, fatal, urma să le 
sufere societatea în mersul ei... Se 
înțelege, toate modificările pe care 
le suferă societatea în mersul ei îna
inte, toate devierile, toate fenomenele 

noi și complexe 
care apar în 
cursul dezvoltării 
ei trudnice și atit 
de imens compli
cate trebuie să 
fie cercetate, ana
lizate, studiate în 
toată complexita
tea lor. 
metoda 
țările 
ale Iul 
pentru 
ceasta 
cel mal mare în
demn ; dar cerce
tările acestea, noi, 
socialiștii, trebuie 
să le facem pe 
baza însăși a me
todei și a cercetă
rilor lui Marx".

Tocmai în a- 
eeastă viziune a 
întreprins Gherea 
analize pătrunză
toare ale realită
ților românești, 
izbutind să pună 
în evidentă ele
mente și procese 
semnificative, să 
dea o nouă per
spectivă de înțe
legere a lor. Este 
incontestabil că 
procesul cunoaș
terii acestor rea
lități s-a îmbogă
țit substanțial 
prin contribuțiile 
iui Dobrogeanu- 
Gherea. orice de- 

domeniu trebuind 
să se raporteze, 

altul, la apor-

însăși 
si cerce- 
stiințifice 

Marx sint 
noi, in a- 

privintă,

mers în acest 
să includă și 
într-un fel sau ___ _ __
tul teoreticianului socialist. Rapor
turile și contradicțiile de clasă din 
România, structura și caracteristicile 
partidelor politice, problema oligar
hiei, modalitățile de articulare a ci
vilizației moderne românești la cea 
europeană, marile momente ale isto
riei românești în secolul al XIX-lea, 
revoluția de la 1821 și 1848, epoca 
Unirii din 1859 și reforma din 1864 etc. 
— toate acestea au găsit în Dobro
geanu-Gherea un analist cu largi re
surse de interpretare, un observator 
profund și nuanțat. Consacrîndu-și o 
parte însemnată a preocupărilor sale 
studierii problemei agrare —■ ca pro
blemă centrală a societății românești 
în epocă — Gherea a conturat o vi
ziune globală proprie asupra acesteia 
în principala sa operă teoretică „Neo- 
iobăgia". Prin acuitatea cu care a dez
văluit caracterele specifice ale rapor
turilor agrare din România, prin for
ța cu care a disecat mecanismul sis
temului bazat pe dijmă și efectele 
sale social-economice, prin felul in 
care a știut să pună în evidență re- 
percutarea stărilor din agricultură în 
toate nervurile societății, „Neoiobă- 
gia“ rămîne una dintre interpretările 
cele mai originale și mai âdînci ale 
fenomenului românesc din epoca ae 
după reforma rurală de la 1864 pînă 
la primul război mondial. Este drept,

Gherea subdimensionează gradul de 
dezvoltare a capitalismului în econo
mie, estompează baza sa materială 
productivă și sugerează, pe acest te
mei, concluzii limitate privind sfera 
forțelor sociale înaintate și mai ales 
formele și căile de rezolvare a sar
cinilor care se ridicau în fața socie
tății românești. Soluțiile promovate 
de Gherea în transformarea socială 
sînt mal degrabă moderate, proprii 
socialismului european de la sfîrșitul 
secolului al XIX-lea și începutul se
colului al XX-lea. Ele exprimau atit 
limitele obiective ale condițiilor so
cietății noastre în acea vreme, dar și 
înclinarea sa spre „tactica legală". 
Gherea era însă statornic atașat idea
lului socialist și considera lupta pen
tru pregătirea condițiilor în vederea 
prefacerii socialiste a societății ro
mânești drept un țel suprem, dătător 
de sens vieții și activității sale.

întreaga operă a lui Dobrogeanu- 
Gherea este legată de sarcinile și ac
tivitatea proletariatului român, de 
problemele pe care le ridica societa
tea românească. Ea are un caracter 
profund implicat, angajat, și aceasta 
îi sporește nota pasională, spiritul 
polemic, forța de sugestie, capacita
tea de a crea o atmosferă autentică 
de viață, chiar dacă și-au făcut loc, 
prin însăși nevoia de a răspunde unor 
necesități de moment, destule ele
mente perisabile.

Marile probleme pe care le-a îm
brățișat Gherea au fost însă proble
me fundamentale, nodale ale societă
ții noastre, așa cum era cea naționa
lă și necesitatea întregirii național- 
ștatale a românilor, a poziției Româ
niei în contextul primului război 
mondial — pentru a aminti doar 
două, pe lingă cele menționate mai 
sus. Pronunțîndu-se pentru neutrali
tatea țării in timpul primului război 
mondial, Dobrogeanu-Gherea a sus
ținut hotărît legitimitatea unirii ro
mânilor. „O țară, ca un organism 
social — preciza Gherea în cunoscu
tul său studiu «Asupra socialismului 
în țările înapoiate» — trebuie să se 
dezvolte ca un organism întreg in mar
ginile sale etnice. Împărțită în mai 
multe părți, cum e Polonia sau cum 
e in parte România, dezvoltarea sa 
devine anormală și nesănătoasă in 
cel mai înalt grad... Social-democra- 
ția deci din lumea întreagă, care 
luptă împotriva oricărei nedreptăți, 
oricărei apăsări și robiri a omului 
prin om, luptă și cu cea din urmă 
energie împotriva tuturor banditis
melor politice din societatea capita
listă, împotriva tuturor acaparărilor 
naționale — luptă pentru eliberarea 
națiunilor de sub jugul străin".

Opera șl activitatea sa l-au impus 
pe un plan mai larg, Dobrogeanu- 
Gherea fiind o figură europeană a 
socialismului din vremea sa. L-a cu
noscut personal pe Engels, iar mal 
tîrziu pe Lenin. A fost prieten cu 
Plehanov și Blagoev, a avut legături 
cu Kautski și Rosa Luxemburg, cu 
V. Alder și O. Bauer, a fost apreciat 
de socialistul sîrb D. Tuțovici, a cu
noscut socialiști maghiari, contribu
ind prin opera, ca și prin activitatea 
sa, la afirmarea socialismului român 
pe arena internațională. A lăsat în 
urmă o moștenire întinsă care, în ce 
are mai bun, mai înaintat, aparține 
valorilor culturale ale poporului nos
tru și tradițiilor de luptă și gîndire 
ale mișcării muncitorești române.

în noua perioadă istorică a mișcă
rii muncitorești pe care a inaugurat-o 
în viața social-politică a țării crearea 
Partidului Comunist Român, acțiu
nea și gîndirea clasei muncitoare 
s-au dezvoltat pe noi coordonate, ca
litativ superioare. Privind însă lu
crurile din punct de vedere istoric, 
ceea ce este trainic în opera Iui 
Gherea se integrează în mod firesc 
devenirii socialiste a României.

Danilan HUREZEANU

Cooperația de con
sum din județul Bihor 
oferă cîteva dintre 
cele mai atractive 
locuri de popas situa
te in zone turistice de 
mare frumusețe.

Pe Valea Crișulul 
Repede, la 20 kilome
tri de orașul Aleșd. 
spre Pădurea Neagră, 
se află hanul „Poiana 
Florilor", amenajat 
intr-un vechi castel 
de vînătoare. El dis
pune de 80 locuri de 
cazare în camere con
fortabile, de un res-

taurant (unde se pot 
servi gustoase specia
lități culinare bihore- 
ne). săli de lectură șl 
jocuri distractive. îm
prejurimile. de un pi
toresc aparte, consti
tuie o mare atracție 
pentru amatorii 
drumeție.

Tot în județul 
hor. în localitatea 
nițel, pe șoseaua 
ternatională Bucu
rești — Oradea, o 
gazdă ospitalieră pen
tru turiștii români și 
străini este hanul

de
Bi- 

Cor- 
in-

„Piatra Craiului", care 
oferă condiții dintre 
cele mai bune pentru 
petrecerea unui conce
diu plăcut într-o zonă 
montană incintătoaxe.

Se pot face rețineri 
de locuri, din timp, 
prin Agenția de tu
rism a cooperației de 
consum situată in ho
lul casei de bilete nr. 
2 a Sălii Palatului, 
str. 13 Decembrie nr. 
26 București.

In fotografie : Hanul
..Piatra Craiului".

NTEIA“ pe urmele

Răspunsul la o critică nu trebuie 
nici să „plutească", nici să „salveze"
E destul sâ fie sincer

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pe străzile Tulcei au apărut, in I 
ultima vreme, florărese care o- I 
feră spre vinzare flori cu un leu 
sau doi lei buchețelul. Pină aici, I 
nimic deosebit. întrebarea e: ce I 
fel de flori? Nu sint flori obiș
nuite, cultivate de mina omului, . 
ci specii rare, monumente ale 
naturii, ocrotite de lege. Este I 
vorba de laleaua pestriță de pă
dure si bujorul romănese. aces- I 
tea crescind numai pe cursul in- I 
ferior al Dunării.

Edilii și organele de ordine au I 
datoria să intervină energic, I 
pentru a se pune capăt negoțului 
cu aceste podoabe ale naturii. .

Nechibzuință
La spitalul din localitatea • 

Lehliu-Gară a fost internată de 
urgență o femeie. Tot urgent, I 
medicii au pus diagnosticul : în- | 
treruperea cursului normal al 
sarcinii. In timp ce medicii in- I 
temeneau pentru îngrijirea bol
navei, oamenii legii căutau făp- 1 
tașul. Mai bine-zis făptașa, des- 
ccperită in persoana unei anu- I 
me Ioana Ioniță din Ciulnița, I 
care a folosit metode empirice, 
de doftoroaie, și care va da sea- I 
mă acum in fața legii.

Se extinde rețeaua unităților 
a populației

Pe șoseaua internațională E-15, 
la intersecția drumurilor Tg. Mu
reș — Brașov cu Sovata — Tîrnă- 
venl, în localitatea Bălăușeri, a 
fost construit elegantul han turis
tic „Dealul viilor", amplasat 
într-o frumoasă zonă viticolă. Uni
tatea dispune de camere cu confort 
modern și încălzire centrală, pre
cum și de un restaurant. fiind 
deschisă în orice anotimp.

Unități apreciate de vizitatori 
sînt și hanul „Stejeriș", situat la 7 
km de Tg. Mureș, pe șoseaua spre 
Brașov, hanul „Ursul Negru" din 
Sovata-sat, cabana „Gălăoaia" din 
apropierea localității Răstolița, 
„Cabana Șoimilor" de lingă Sin- 
ceni, cabana „Stejarul" lingă Tir- 
năveni și cabana „Salcimul" lingă 
Luduș.

In fotografie : Hanul „Stejeriș".

de servire
Cooperația de consum din județul 

Mureș numără în prezent peste 
1 100 de magazine și unități de 
alimentație publică. Pentru îmbu
nătățirea aprovizionării populației 
din mediul rural s-a urmărit ca, 
odată cu sporirea fondului de 
marfă, să se extindă în mod cores
punzător și rețeaua de unități. 
Magazinele de tip supercoop și 
supermagazin, ca și oomplexele 
comerciale, organizate pe principii 
moderne de comerț, desfac o gamă 
largă de mărfuri. Printre cele mai 
reprezentative se numără super- 
magazinele din Sovata, Sărmașul, 
Singiorgiul de Pădure, Fintinele, 
Lunca Bradului, Iernut și altele.

Totodată,, cooperația de consum 
din acest județ și-a dezvoltat și 
rețeaua de unități turistice, am
plasate în locuri pitorești.

I Bazarul uitucilor I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Valize de toate mărimile și 
greutățile. Zeci de umbrele de 
toate tipurile. Haine de toate fe
lurile. Pantofi, cărți, bidoane, 
pixuri, ochelari, poșete, caiete, 
căciuli, pălării, cravate, saci, 
aparate de radio, sacoșe, dami
gene, baticuri, instrumente mu
zicale, între care și trei tobe 
mari, bum-bum !...

Un adevărat bazar! Toate 
acestea și multe altele se găsesc 
— după cum ne informează co
respondentul nostru voluntar Ion 
Bîrsan — nu intr-un magazin 
oarecare, ci într-o... magazie din 
stația C.F.R. Iași. Obiecte uitate 
de călători prin trenuri, adunate 
și păstrate cu grijă de ceferiști 
in așteptarea păgubașilor. Unele 
zac de luni de zile, 
și de cei care au uitat 
le-au... uitat.

Oameni buni! înainte 
coborî din tren, oricît 
grăbiți, nu uitați să 
uitați o dată în urmă.

Rubrică realizată
Petre POPA
ți corespondenții

uitate 
unde

ați 
vă

de

de a 
fi de 
mai...

„Scinteii?

I
I
I
I
I
I
I
I
I

De la C. E. C.
Instrument de economisire și 

plăti, contul curent personal, 
pe care Casa de Economii și 
Consemnațiuni îl pune la dispo
ziția populației, este folosit de 
tot mai mulți depunători.

Avantajul specific al acestui 
instrument de economisire este 
că asigură titularilor efectuarea 
de plăți periodice și ocazionale 
din cont, fără ca aceștia să fie 
nevoițl să se deplaseze în acest 
scop la unitatea C.E.C. Casa <le 
Economii și Consemnațiuni efec
tuează aceste servicii în mod 
gratuit, acordind și o dobindă de 
2 la sută pe an pentru sumele 
păstrate în contul curent perso
nal.

Depunerile și plățile din con
tul curent personal se pot face 
în numerar sau prin virament.

Plata în numerar a cecurilor 
obișnuite se poate face de către 
sucursala sau filiala C.E.C. la 
care s-a deschis contul, precum 
și o altă unitate C.E.C. — sta
bilită de titular — iar plata in 
numerar a cecurilor din carne
tul de cecuri cu sumă limitată 
se face de oricare sucursală, 
filială sau agenție C.E.C. din 
țară.

Titularii de conturi pot cere 
virarea din cont a unor sume 
pentru plăți periodice, în fa
voarea organizațiilor prestatoare 
de servicii ca : plata abonamen
telor de telefon, radio și tele
vizor, a chiriei, precum și plăți 
de impozite și taxe.

Contul curent personal se poa
te deschide oricărei persoane 
majore la sucursalele și filialele 
C.E.C. din țară.

Bloc la cheie cu... chei fără uși
din cioburi, redevin 
geamuri. La multe a- 
partamente ușile nu se 
prea închideau, 
ori strimbe, ori 
mari; unele uși 
vioare sint foarte 
moașe, dar... lipsesc cu 
desăvîrșire. In acest 
fel, după aceeași sche
mă, apar 
tîmplarul, 
rul... și 
parte.

Să nu 
remediu 
ravuri ? 
ar putea fi curmate — 
printr-o exigentă spo
rită față de calitatea 
lucrărilor executate de 
constructori, atît din 
partea conducerii șan
tierului, cit si din par
tea proprietarului, res
pectiv întreprinderea 
de exploatare, de gos
podărie comunală si 
locativă. (Gheorghe 
Parascan),

Intr-o încăpere a ți
nui bloc nou din Su
ceava. Cetățeni cu re
partiții în regulă, apro
bate de consiliile oa
menilor muncii și tre
cute prin filiera servi
ciului de gospodărie 
locativă. așteaptă cu 
îndreptățită emoție 
momentul sosirii unuia 
dintre gospodarii urbei 
să le lumineze cheia 
apartamentului in care 
vor. locui. Reprezen
tantul primăriei intră, 
emoția crește, fiecare 
iși aude strigat nume
le și primește o cheie. 
Fiecare viitor nou lo
catar pleacă, arăbit, 
să-și organizeze mu
tarea. Din urmă ii 
ajunge vocea edilu
lui : „Nu vă grăbiți. 
Știți, cu toate că ați 
primit cheile, mai sint 
ceva lucrări de execu
tat. Nu. nu vă mâhniți, 
sînt neînsemnate..." —

„Nu, nu ne mihnim, 
au răspuns oamenii, 
punem și noi umărul 
și rezolvăm".

Dar odată ajunși la 
blocul cu pricina (de 
exemplu, blocul 58 A 
din cartierul Zamca), 
iși dau seama că lu
crările de executat nu 
sint tocmai neînsem
nate și că le-ar fi mult 
prea greu să rezolve ei 
problema, in multe ca
mere parchetul, pe lin
gă faptul că este plin 
de var și mortar, s-a 
coșcovit. Dau cu toții 
fuga la parchetar. A- 
cesta face cu ochiul; 
oamenii dau din urechi, 
adică iși golesc punga 
și lucrurile se lămu
resc. In alte camere 
geamurile sint zob ; 
locatarii sînt iar puși 
pe drumuri, de data 
asta la geamgiu. Re
lația ochi-urechi se 
repetă și geamurile.

„Moda separeurilor

fiind 
prea 
inte- 
fru-

ne scena 
instalato- 

așa mai de-
existe nici un 
la aceste nă- 
Fără îndoială,

Pe lingă întreprin
derea „Electroargeș" 
din Curtea de Argeș 
și întreprinderea de 
autoturisme din Pi
tești funcționează can
tine noi. moderne.

bine dotate, la care se 
oferă zilnic abonatilor 
meniuri bogate 
riate.
cum 
pare 
nelor

si va- 
firesc, 
ni se 
canti

Lucru
firească 
strădania 
da pretutindeni

de a satisface cît mai 
bine gusturile si cerin
țele abonatilor. Nefi
resc ni se pare altce
va, anume obiceiul 
administratorilor de 
la cele două cantine

— și se pare nu nu
mai de aici — de a 
amenaja tot felul de 
separeuri : spatii or
ganizate fie in „încă
peri de circuit închis", 
fie în sala de mese, 
în vreun colt anume, 
în care nu numai spa
țiul diferă de restul 
cantinei, ci si modul 
de servire. Fețele de 
masă sint întotdeauna 
curate și bine apreta-

în conformitate cu prevederile 
Legii presei, redacția primește de la 
întreprinderi și instituții răspunsuri 
prin care sint aduse la cunoștința 
opiniei publice măsurile luate de 
factorii în drept pentru remedierea 
deficiențelor semnalate. Și, trebuie să 
o spunem, cele mai multe dintre 
aceste răspunsuri dovedesc seriozita
tea conducerilor de unități față de 
semnalele critice apărute în ziar, in
teresul și preocuparea colectivelor de 
muncă pentru lichidarea minusurilor 
sesizate. Sînt însă și altfel de cazuri...

...Cu două luni în urmă, la 13 mar
tie a.c., ziarul publica articolul „Cine 
întinde «colacul de 
lor publice ale

; cooperației meș
teșugărești din 
Tulcea ?“. Erau 
aduse în discuție 
mai multe cauze 
care generaseră 
nerealizarea pla
nului de prestări 
de servicii. în 
răspunsul tri
mis redacției de 
U.J.C.M. Tulcea, 
sub semnătura 
președintelui Con
stantin Cristu, după c« nl se aducea 
la cunoștință faptul că, pe baza unui 
„grafic de prelucrare", articolul a 
fost dezbătut în fiecare cooperativă, 
erau trecute In revistă măsurile luate 
în cazurile semnalate de ziar.

Aparent — repetăm, doar aparent
— răspunsul pare corect

în articol se arăta că unitatea de 
încălțăminte din Tulcea oferă modela 
învechite, nu are reviste de modă, 
în răspuns se spune : „s-au luat mă
suri de aprovizionare cu calapoade 
moderne, cu noi reviste de modă ; 
s-au luat măsuri de amenajare in 
centrul de încălțăminte a unei vitri
ne cu modele noi și cu reviste de 
actualitate." Care este situația in 
fapt ? Unitatea a primit — ce-i drept
— 150 de calapoade noi șl mai multa 
reviste, dar noile modele de încălță
minte nu pot fi încă oferite clienți- 
lor, întrucît... s-a omis un lucru : să 
se aducă și tocurile necesare. Revis
tele de modă se găsesc, intr-adevăr, 
în unitate, dar nu la îndemina clien- 
ților, ci... în dulapul responsabilului.

în articol se scria că atelierele de 
croitorie nu sint aprovizionate cu 
6tofe de pardesiu. In răspunsul 
U.J.C.M. se spune : „am trimis un 
delegat la furnizor și am asigurat 
730 m de stofă de pardesiu." Perfect, 
insă acum, cind este vremea confec-

te (de ce n-or fi la 
fel în toată cantina ?), 
paharele sînt... cu pi
cior, tacîmurile. dintre 
cele mai bune, mîn- 
carea este adusă la 
masă, nu prin auto
servire ca în restul 
cantinei..., iar lista di
ferentelor ar putea 
continua.

Cine sînt client!! a- 
cestor separeuri 7 Tot 
abonați ai cantinei, dar

Tristețea
Aflat cu treburi sau 

în excursie prin Baia 
Mare, ai cîteva mo
mente libere si te gîn- 
dești să vizitezi biblio
teca județeană. O gă
sești in centrul vechi 
al orașului. După fir
mă, pentru că. pe 
dinafară, clădirea nu 
arată nici pe departe 
a fi o asemenea in
stituție de cultură, 
înăuntru — un aspect 
și mai și. Coridoare 
întunecate, cu pereți 
plini de. igrasie și 
trepte tocite te poar
tă spre săli de lectu
ră și depozite încăr
cate ochi cu cărți și 
publicații. Soliciți un 
volum anume si ob
servi, cu îngrijorare, 
cum custozii fac un

salvare»- servicii-

Verificînd la fața locului 
urmările articolului „Cine 
întinde «colacul de salva
re» serviciilor publice ale 
cooperației meșteșugărești 

din Tulcea ?"

— așa cum am aflat — 
dintre cel „cu func
ții"...

Și cînd te gindeștl 
că în atîtea cantine — 
așa cum e firesc să 
fie pretutindeni — di
rectorii, inginerii-șefi. 
directorii adjuncți, 
toate cadrele de con
ducere servesc masa 
alături și împreună cu 
ceilalți abonați... (Mi
hai

adevărat slalom prin
tre teancurile de cărți 
așezate direct pe po
dea. întreprinzînd as
censiuni dificile spre 
rafturile din vecinăta
tea tavanului.

Te întrebi nedume
rit : poate biblioteca a 
ajuns astfel nefiind 
prea solicitată de pu
blic ? Dimpotrivă, ne 
asigură directorul ei. 
prof. Valentin Băin- 
tan. Media zilnică de 
frecventare este 462 
cititori; multi locuitori 
ai orașului apelează la 
unul sau altul dintre 
cele 200 000 de volume 
(număr care crește a- 
nual cu 12 000) sau la 
cele 100 000 de infor
mații bibliografice re
feritoare la dezvolta-

Ionescu).

economică, politi- 
socială a Maramu-

rea 
că, 
reșului.

Poate gospodarii o- 
rașului nu cunosc sta
rea precară în care se 
află această instituție 
de cultură ? Ba da, 
cunosc. Mai multe co
misii au cercetat, au 
analizat. au alocat 
chiar fonduri pentru 
unele retușuri, care 
au schimbat lucrurile... 
fără să le modifice. 
Dar o formulă pro- 
priu-zisă, prin reorga
nizarea spatiilor exis
tente în localitate, nu 
s-a găsit, spre triste
țea bibliotecii, 
vulul el și a 
lor.

Greu de
(Florlca Dinulescu).

colecti- 
cititori-

înțeles !

țiilor de vară, lipsesc cu desăvîrșire 
materialele de balonzaid, mult soli
citate de clienți. Oare nu produce in
dustria suficiente materiale din ba- 
lonzaide ? Nu mai departe deeît la 
magazinul de vizavi de croitoria 
amintită număram în ziua de 25 apri
lie 9 (nouă) sortimente, aflate în can
tități îndestulătoare.

La atelierul de tricotaje s-a con
semnat în articolul din 13 martie fap
tul că nerespectarea termenelor de 
execuție a comenzilor se transfor
mase într-o practică permanentă. în 
răspunsul primit se spune : s-au luat 
măsuri „în vederea organizării unei 
bune serviri a populației". Ce con

statăm cu ocazia 
revenirii în teren? 
Pe multe din bo
nurile de coman
dă continuă să nu 
se treacă terme
nul de execuție 
(deși legea pre
vede clar această 
obligație), iar a- 
tunci cînd sînt 
trecute, termenele 
continuă să nu fie 
respectate. „Mi 
s-a spus să vin 

azi. ne relata Maria Pilici — si am 
venit. Tocmai de la Războieni, de la 
mai bine de 100 de kilometri de Tu.1- 
cea. Lucrarea însă nu e gatg. Ci
ne-mi recuperează cheltuiala cu 
transportul, timpul pierdut ne dru
muri ?“ întrebare valabilă si în cazur 
clientei Maria Nane (comanda nr. 
7 132), a cărei lucrare, de asemenea, 
nu era gata la termenul fixat.

în sfîrșit, semnalam la 13 martie 
indisciplina lucrătorilor de la atelie
rul de reparat televizoare, care nu 
rareori vin la serviciu la ora sau 
ziua... cam cînd vor. Ce se spune în 
răspuns ? „Fapta responsabilului de 
unitate a fost calificată ca neglijentă 
în serviciu si a fost sancționat cu 
«mustrare»".

— Eu, sancționat ?! — ne Întreabă 
mirat responsabilul. N-am fost sanc
ționat niciodată !

Dar răspunsul la care ne referim 
nu suferă numai de lipsă de adevăr. 
El este si incomplet. Pentru că nu 
face nici cea mai mică referire la alte 
fapte criticate în articol, cum ar fi 
lipsa serviciului de reparat televi
zoare la domiciliul clientilor (care, in 
paranteză spus, se află în aceeași si
tuație si acum), modul nesatisfăcător 
de pregătire a cadrelor, nerealizareă 
planului de prestări de servicii, neîn- 
deplinirea propriilor programe de 
măsuri privind dezvoltarea serviciilor 
publice etc.

Dincolo de aceste inexactități sl 
omisiuni, voite sau nu, răspunsul ne 
obligă să aducem în discuție si un 
alt aspect, la fel de serios, anume 
modul îngust în care sînt tratate 
uneori semnalele critice apărute în 
presă în mod firesc, după publicarea 
unei sesizări, cei criticați ar trebui 
ca. pornind de la cazul sau cazurile 
relatate, să întreprindă o analiză de 
fond a problemei, să extindă investi
gațiile în celelalte zone de activitate 
adiacente. Șl, în funcție de gradul de 
extindere a fenomenului criticat, să 
ia măsuri generale de rezolvare, nu 
să se oprească și să se limiteze la 
cazul particular semnalat. Or. exact 
acest lucru nu a făcut U.J.C.M. Tul
cea. S-a mulțumit să „rezolve" (am 
văzut cum!) strict cazurile nominali
zate în ziar — si cu asta basta.

— Am fost indus în eroare de con
ducerea cooperativei „Unirea" din 
Tulcea — s-a scuzat Constantin 
Cristu, președintele U.J.C.M. Mi s-a 
comunicat că au fost luate măsuri, 
iar eu nu am controlat dacă ele s-au 
și aplicat.

Regretul este comun — adică si al 
nostru, și al cetățenilor în cauză.

Mihai IONESCU 
Necuiai AM1HULESE1 
corespondentul „Scinteii"

P.S.
Informat acum trei săptămlni asu

pra acestui caz, primul-secretar al 
Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R., tovarășul Ioan Petre, ne-a fă
cut cunoscut : „Vom propune secre
tariatului comitetului județean de 
partid măsura destituirii din funcție 
a președintelui și vicepreședintelui 
cooperativei „Unirea" din Tulcea, 
precum și sancționarea pe linie de 
partid a președintelui U.J.C.M."

Acum, cind apar aceste rinduri, 
primele două măsuri au și fost apli
cate.
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Cind răspunderile sînt trecute de pe un umăr pe altul, EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ la tribuna „Sclnteii"

ÎNTÎRZIE DEFINITIVAREA „COMTIM'-TIMIȘ

PROFILULUI DE FABRICAȚIE
Imagînațl-vă că sarcinile pe cara 

trebpie să le înfăptuiți într-o săptă- 
minj vi se aduc la cunoștință după 
ce aii trecut 2—3 zile de la începerea 
acesteia ! Oricît 
dox^lă această 
anume fel ea reflectă o realitate la 
întreprinderea mecanică de utilaje 
din Medgidia. Să ne oprim însă, mai 
întîi, la un fant petrecut cu trei săp
tămîni în urmă la Grupul de între
prinderi 
agricole 
sfîrșitul 
grupului 
crede într-o variantă definitivă, struc
tura producției fizice pe anul 1980 
pentru întreprinderea din Medgidia. 
Adică, după patru luni de la înce
putul anului, colectivul întreprinderii 
poate cunoaște în sfîrșit, ceva mai 
exact, ce produse va trebui să fa
brice și ce produse nu va trebui să 
fabrice în acest an. Dar să ascultăm 
punctul de vedere al tovarășului An
ton Pavel,- secretar al comitetului de 
partid, președintele consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea din 
Medgidia :

— în primul trimestru, prevederile 
planului nu au fost realizate aproape 
la nici un indicator. De pildă, la pro- 
ducția-marfă planul a fost îndeplinit 
doar in proporție de 75,8 Ia sută, iar 
la producția netă — de 85,4 la sută, 
situație care a rămas neschimbată și 
după patru luni. Ce-i drept, aceste 
nerealizări se datoresc, în parte, unor 
lipsuri ale noastre. Mă refer, în prin
cipal, la persistența unor neajunsuri 
în organizarea producției și a mun
cii, la insuficienta preocupare pentru 
valorificarea rezervelor interne de 
creștere a eficienței economice. Dar 
deficiențele ce se perpetuează de mai 
mulți ani în activitatea întreprinde
rii își au cauza, într-o măsură hotă
râtoare, în modul defectuos în care 
acționează conducerea Grupului de 
întreprinderi pentru producția de ma
șini agricole, de care aparține uni
tatea noastră, precum și conducerea 
ministerului pentru definitivarea pro
filului de fabricație al întreprinderii 
și, pe această bază, pentru stabilirea 
unor sarcini de plan rationale, cores
punzătoare potențialului productiv de 
care dispune.

sțe
:al;
upi

zile de la începerea 
ar părea de para- 
supoziție, într-un

pentru producția de mașini 
din București. Aproape de 
lunii aprilie, conducerea 
a reanalizat și a stabilit, se

minier"... în continuare se prevede că 
întreprinderea „va prelua, de la în
treprinderea de pompe din București, 
fabricația unor familii de pompe de 
complexitate medie și de uz general". 
Alte precizări ale Ordinului nr. 119 : 
„Transferarea producției, inclusiv a 
documentației de fabricație, a unor 
mijloace ca S.D.V.-uri și utilaje spe
cifice, se va face pe bază de proto
coale de predare-primire, care trebuie 
încheiate pină la 15 septembrie 1979, 
cu termen limită de predare a docu
mentației pînă Ia 30 septembrie 1979".

Cum s-a acționat practic pentru 
transpunerea în viață a acestor mă
suri ? Aflăm că au fost încheiate ope
rativ protocoalele de predare-primire, 
pe baza cărora urmau să fie transfe
rate o serie de produse la întreprin
derea din Medgidia. Unele chiar mai 
repede decît se prevăzuse. De pildă, 
protocolul dintre această unitate și 
întreprinderea ..Unio" din Satu Mare 
a fost încheiat la 10 august 1979, adi
că înainte de termenul stabilit prin

lunii mai ministerul încă nu și-a spus 
cuvîntul. Ca atare, nu s-a întreprins 
nici o acțiune concretă pentru con
centrarea producției de 
unitatea din Medgidia și 
transferarea unor utilaje 
așa cum a stabilit inițial 
ministerului prin ordinul

Cum se explică această situație ? 
Discutăm cu mai mulți specialiști din 
cadrul Direcției plan-dezvoltare a 
ministerului de resort. Greu, foarte 
greu de tras o concluzie după aceste 
discuții ! De aceea, în speranța de a 
elucida lucrurile, am solicitat tova
rășului Gheorghe Țenea, directorul 
Direcției plan-dezvoltare din minis
ter, un răspuns in scris, din care no
tăm : „în intervalul lunilor septem- 
brie-decembrie 1979, fundamentîn- 
du-se planurile întreprinderilor, ale 
centralelor și ministerului pe anii 
1980—1981, au intervenit schimbări în 
cererile beneficiarilor de mașini și 
utilaje, pentru intern și pentru ex
port, ceea ce a afectat și nivelurile

remorci la 
nici pentru 
miniere — 
conducerea 
amintit.

La întreprinderea mecanică de utilaje 

din Medgidia

documentul emis de minister șl chiar 
înainte... de emiterea acestuia! Să fie 
acesta un prim semnal al formalis
mului ? Dar să nu anticipăm. Am 
reținut apoi de la inginerul șef al 
întreprinderii, Aurel Ciorbaru, urmă
toarele :

— Pînă în prezent am proiectat în
treaga pregătire tehnologică a pom
pelor „SADU", lansînd în fabricația 
de S.D.V.-uri 679 de proiecte, din 
care o mare parte au si fost executa
te. în luna mai vom termina întreaga 
pregătire de fabricație, iar în iunie 
vom realiza cîte cinci pompe „SADU" 
din fiecare tip.

La start — o sarcină ma
joră : mai buna profilare a 
producției. Cu Prileiul viz,tel 
de lucru efectuate aici în iulie 1979, 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, apreciind că 
în cadrul unității capacitățile existente 

. și forța de muncă nu sînt folosite pe 
deplin, a cerut factorilor de răspun- 

i. dere din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și Grupului de 

; întreprinderi pentru producția de ma- 
; șini agricole să elaboreze măsurile 

necesare pentru completarea profilu- 
. Iul de fabricație al acestei întreprin
deri. Pentru îndeplinirea acestei sar
cini, ministerul a emis, la 10 sep
tembrie 1979, Ordinul nr. 119. Spicuim 
din acest ordin : „Producția de re
morci auto și agricole, construite din 
elemente tipizate și unificate, se va 
concentra la întreprinderea meca
nică de utilaje Medgidia"... Mai de
parte : „întreprinderea mecanică de 
utilaje Medgidia va asimila in fa
bricație și va executa, în 1980, utilaj

începe raliul promisiuni
lor sofisticate. Eram tentați sa 
credem că măsurile stabilite pen
tru completarea profilului fabri
cației întreprinderii din Medgidia, 
în vederea utilizării eficiente, depline 
a capacităților sale de producție, sînt 
aplicate punct cu punct, cu ma
ximă operativitate. Ce s-a întîmplat 
însă în realitate ? Să luăm lucrurile 
pe rând. în ce privește fabricația unor 
tipuri de pompe, potrivit planului în 
primul trimestru trebuia să se reali
zeze 100 de bucăți. Or, ce constatăm? 
Acum, după ce au trecut patru luni 

■ din acest an, abia se încheie pregă
tirea fabricației și aceasta numai pen
tru un singur țip de pompe. Mai 
mult, pînă zilele trecute încă nu Se 
Stabilise definitiv ce tipuri de pompe 
vor fi preluate în fabricație In acest 
an de întreprinderea din Medgidia. 
Cit privește transferarea celorlalte 
produse, protocoalele încheiate de în
treprinderea din Medgidia — unele 
cu divergențe — au fost înaintate, 
încă la sfîrșitul anului trecut, Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini spre soluționarea divergențe
lor si avizare. Dar pînă la sfîrșitul

cunoscute inițial la sortimentele sta
bilite ca profil pentru I.M.U. Medgi
dia. Astfel, pentru a satisface cererile 
suplimentare de mașini, utilaje și 
piese de schimb pentru mașini agri
cole, rezultate din programul priori
tar de dotare al agriculturii, program 
aprobat de conducerea superioară de 
partid și de stat, a fost necesar să 
se majoreze sarcinile inițiale la 
aceste poziții la I.M.U. Medgidia, 
concomitent cu reducerea cantităților 
la sortimentele prevăzute pentru 
completarea profilului. în noua si
tuație, la I.M.U. Medgidia s-a stabilit 
un plan de producție cu respectarea 
nomenclatorului de sortimente avut 
în vedere în luna august 1979, însă 
cu cantități diferite prin care s-a 
nominalizat aproape integral valoa
rea producției-marfă aprobată pe anul 
1980".

O „ploaie* de justificări,
Indiscu-care mai mult acuză.

tabil, preluarea fabricației de ma-/ 
Sini de adunat și căpitat de către 
întreprinderea din Medgidia cores
punde unor cerințe reale ale eco
nomiei. Este însă o măsură ce nu 
rezolvă Integral și corespunzător pro
blemele cu care se confruntă această 
unitate economică (în primul tri
mestru, din fondul de timp maxim 
disponibil al mașinilor-unelte nu au 
fost utilizate 65 849 ore-mașină, din 
care peste 28 600 ore-mașină dato
rită schimburilor neprogramate). Ca 
atare, considerăm că această măsură 
nu poate constitui în nici un caz un 
motiv pentru tergiversarea aplicării 
în practică a deciziilor anterioare, de
cizii menite să ducă la înlăturarea 
definitivă a neajunsurilor amintite. 
Dacă 
unghi 
rulul 
toriu.

judecăm lucrurile din acest 
de vedere, răspunsul ministe- 
este neconvingător, contradic- 
Pe de o parte, se afirmă că

O prășilă la timp 
înseamnă un spor de recoltă

ar fi vorba doar de o reducere a 
cantităților la sortimentele prevăzute 
pentru completarea profilului între
prinderii din Medgidia, deci că se 
vor realiza toate sortimentele, dar în 
cantități mai mici și la alte termene 
decît cele stabilite inițial. Pe de altă 
parte, în continuarea răspunsului 
amintit, se precizează : „Pentru po
ziția de utilaj minier, unde s-a avut 
in vedere execuția unor trartspor- ■ 
toare pentru canalul Dunărea—Marea 
Neagră, nu au mai fost primite co
menzi datorită scăderii cererilor 
M.M.P.G.". Adică, „sîntem de acord 
să fabricăm aceste utilaje, dar să 
nu... se fabrice".

Contradictoriu este și răspunsul 
Grupului de întreprinderi pentru pro
ducția de mașini agricole. într-o notă 
primită de la compartimentul de or
ganizare se spune : „Preluarea fabri
cației de transportoare de mare ca
pacitate la I.M.U. Medgidia este con
diționată de o serie de utilaje și ma- 
șini-unelte speciale cu care întreprin
derea nu este dotată. Aceste utilaje 
neputînd fi asigurate, preluarea fa
bricației nu s-a putut realiza". O altă 
notă a serviciului plan, referindu-se 
la aceleași utilaje pentru minerit, 
precizează : „Această poziție nu se 
mai asimilează, deoarece planul de 
producție al întreprinderii a fost aco
perit cu mașinile MAC—6, pompe și 
echipamente de recoltat orez".

Evident, o asemenea „ploaie" de 
justificări nu este de natură să asi
gure îmbunătățirea radicală ă activi
tății întreprinderii din Medgidia. 
Dimpotrivă, așa cum am arătat, în 
patru luni din acest an unitatea nu 
a îndeplinit planul aproape la nici un 
indicator, iar capacitățile de produc
ție sînt departe de a fi utilizate la 
întregul lor potențial, cu maximă 
eficiență. Dar iată și alte consecințe 
ale acestui stil de muncă, dominat de 
incertitudini și inconsecvente. „în- 
trucît la unele tipuri de mașini agri
cole și utilaje miniere — se spune în 
răspunsul ministerului — nu se vor 
putea asigura comenzi, iar planul de 
producție nu se modifică, întreprin
derea mecanică de utilaje Medgidia 
și Grupul de întreprinderi pentru 
producția de mașini agricole. prin 
modificarea specificațiilor de mate
riale, vor primi baza materială pen
tru depășirea sortimentelor solicitate 
pe ansamblul grupului (colaborări) 
sau pe economie (piese de schimb și 
utilaje pentru construcții de dru
muri), care să acopere planul valoric 
stabilit întreprinderii pe anul 1980".

Cum se vede, este greu de conturat 
un răspuns limpede la întrebarea : 
de ce nu se înfăptuiesc măsurile sta
bilite de conducerea partidului pen
tru completarea profilului de fabri
cație al întreprinderii din Medgidia ? 
în esență, în foarte sofisticata for
mulare de mai sus este vorba de res
tructurarea, într-un anume feț. a pla
nului producției fizice pe acest an 
pentru întreprinderea din Medgidia. 
Adică unitatea va rămîne cu restan
țe la o serie de produse, incluse în 
plan fără o fundamentare temeinică, 
dar i se vor crea condiții pentru de
pășirea prevederilor la alte sortimen
te pentru care sînt comenzi sau la 
care se bănuiește că vor fi cereri mal 
mari.

Fără a da un răspuns concret șl 
convingător asupra modului în care 
vor fi soluționate problemele cu care 
se confruntă în prezent întreprin
derea din Medgidia, precizările pri
vind perspectivele activității acestei 
unităti sînt și ele foarte vagi și ne
concludente. Numai cu promisiuni și 
justificări potențialul productiv al 
întreprinderii din Medgidia nu poate 
fi utilizat cu maximă eficientă, așa 
cum o cer interesele economiei na
ționale. Vom reveni.

UN A VANP0ST AL ZOOTEHNIEI 
MODERNE ROMÂNEȘTI

Combinatul pentru producerea și 
industrializarea cărnii de porc Timiș 
(,,COMTIM“-Timiș) reprezintă as
tăzi o unitate-model care demon
strează nivelul ridicat de productivi
tate și de eficientă economică ce pot 
și trebuie să fie realizate în întreaga 
noastră zootehnie. Prevăzut să atingă 
in final, adică în anul 1982, o capaci
tate de un milion de porci, combina
tul se caracterizează printr-o formă 
superioară de organizare care inte
grează pe verticală toate fazele pro
cesului de producție. De la preluarea 
și prelucrarea furajelor, creșterea 
animalelor in 12 mari complexe in
dustriale și pînă la industrializarea 
cărnii într-un abator de mare capa
citate. o fabrică de 
miconservelor 
o secție, de 
nuri proteice.

„COMTIM"

și 
făi-

producere a se-

servare prin însilozarea 
cu 
Pe 
în 
de 
odată, se realizează o mare economie 
de combustibil Ia uscarea si transpor
tul porumbului de la un loc la altul.

Se distinge de asemenea, ca un 
element important — esențial chiar 
— modul în care este organizată 
muncă de selecție și ameliorare sau. 
mai exact spus, importanta care 1 se 
atribuie acestei activități de care de
pinde îmbunătățirea potențialului 
productiv al efectivelor pentru pro
ducție. Ea se desfășoară în două 
complexe de selecție — unul pentru 
rasele materne, iar celălalt pentru ra-

porumbului 
o umiditate medie de 30 la sută, 
această cale se elimină aproape 
totalitate efectele toxice cauzate 

ciupercile microscopice si. tot-

luri comparabile cu oricare unitate 
de acest profil din lume.

în noua sa structură organizatorică 
și concepție tehnologică, activitatea 
de cercetare este integrată, practic, 
în toate fazele procesului de produc
ție. Obiectivul principal rămîne. de
sigur, selecția și ameliorarea raselor 
în vederea obținerii acelui produs 
industrial care să întrunească toate 
performantele legate de viteza de 
creștere, consumul de furaje, randa
ment și altele. Pentru cuprinderea 
întregului complex de probleme, tot 
aici este în curs organizarea unui 
sector de cercetare și experimentare 
cu aplicare directă în producție : el 
va fi alcătuit dintr-o statie-pilot pen
tru producerea

în ultimele zile, alături de meca
nizatori, multi dintre locuitorii sa
telor ialomițene s-au mutat în cîmp, 
la prășitul culturilor. La executarea 
acestor lucrări participă zilnic peste 
30 000 de cooperatori și 2 500 de me
canizatori. Ca urmare, deși timpul 
se menține nefavorabil, ritmul lu
crărilor de întreținere este în con
tinuă creștere. Dacă pînă la sfîrși- 
tul săptămînii trecute se prășeau 
mecanic 1 500 hectare pe zi, luni 
s-a ajuns la 3 000 hectare, iar ma
nual — de la 1 200 hectare la aproa
pe 2 000 hectare. Pină luni seara, în 
județul Ialomița, din cele 14 600 
hectare cultivate cu sfeclă de zahăr 
au fost prășite mecanic 8 300 hec
tare, iar manual 6 250 hectare ; la 
floarea-soarelui prima prașilă me
canică a fost executată pe 27 500 
hectare, iar cea manuală pe 11 000 
hectare, din cele 54 000 hectare cul
tivate. Se lucrează și la prășitul 
porumbului.

în mai multe unități agricole din 
consiliile unice agroindustriale Co- 
cora, Lehliu, Dragalina, Fetești, 
Făcăeni, am urmărit la fața locului 
cum este organizată activitatea la 
prășitul culturilor. Ne vom referi 
cu precădere la grija pentru calita
tea lucrărilor, deoarece este o pro
blemă ce preocupă pe toți cei ce 
participă la prășit. In prim planul 
atenției se situează grija pentru 
menținerea densității plantelor și, 
acolo unde este cazul, pentru com
pletarea numărului de plante, a- 
ceasta constituind garanția reali
zării producțiilor planificate. Tova
rășul Florea Pîrlogea, directorul 
direcției agricole județene, ne-a 
spus că în toate unitățile agricole 
au fost luate măsuri ca, în zonele 
unde au rămas goluri în culturi, 
cooperatorii aflați la prășit să le 
completeze cu boabe germinate, 
pentru ca acestea să răsară în cel 
mai scurt timp. Totodată, pe tere
nurile, cu exceș de umiditate, la 
executarea lucrărilor de întreți
nere sînt folosite prăsitoarele cu 
tracțiune animală, astfel ca prășitul 
culturilor să se facă la timp pe 
toate suprafețele.

Se cuvine subliniat că în cele mai 
multe unități agricole, consiliile 
de conducere, specialiștii și forma
țiile de mecanizatori și cooperatori 
acționează cu energie pentru a exe- 
cuta la timp și de cea mai oună 
calitate lucrările de întreținere a 
culturilor. La C.A.P. Grindu, pen
tru a se face față volumului mare 
de lucrări la prășit, în afara mij
loacelor mecanice sint frlosite și 
cele zece prăsitoare cu tracțiune 
animală, în special pe suprafețele 
cu exces de umiditate. în această 
unitate se află zilnic în cîmp peste 
500 de cooperatori la prășitul cul

turilor. Se apreciază că pînă la 
sfîrșitul acestei săptămîni vor fi 
prășite mecanic și manual toate 
cele 600 hectare cultivate cu floa
rea-soarelui, 300 hectare cu sfeclă 
de zahăr și peste jumătate din cele 
1 400 hectare cu porumb.

Ce anume determină această par
ticipare activă a oamenilor la în-

In unități din județul 
Ialomița

treținerea culturilor ? La Grindu 
s-au realizat anul trecut 8 025 kg 
porumb boabe la hectar, în condiții 
de neirigare. Pe lingă celelalte 
lucrări, a cîntărit greu în balanță 
și executarea prașilelor ori de cite 
ori a fost nevoie. Cu alte cuvinte, 
eforturile depuse la prășit au fost 
răsplătite toamna cu recolte mari 
și, implicit, venituri sporite. „Și 
în acest an sîntem hotăriți să mun
cim la fel de bine — ne spunea to
varășul Anghel Mircea Dan, pre
ședintele cooperativei — pentru a 
obține producții medii la hectar de 
9 000 kg porumb boabe, 3 000 kg 
floarea-soarelui și 50 tone sfeclă de 
zahăr". Și modul în care se lucrea
ză aici, cu răspundere si cu toate

forțele, la întreținerea culturilor 
constituie o garanție că aceste pro
ducții vor fi realizate.

Si în alte cooperative agricole — 
Dor Mărunt. Munteni Buzău, Smir
na și Milosești— precum si în în
treprinderile agricole de stat Bor- 
cea, Pietroiu si Lehliu — se acțio
nează cu toate forțele mecanice si 
umane la prășitul culturilor, meca
nizatorii și cooperatorii fiind con
vinși că de străduințele, de calita
tea muncii lor depinde în mod ho
tărâtor nivelul recoltelor, realizarea 
unor venituri mai mari.

Există însă si unități unde nu 
toți cooperatorii sînt mobilizați ’a 
prășit. Din această cauză, lucrările 
de întreținere sint întîrziate. Ne re
ferim la cooperativele agricole din 
comunele Vilcele. Potcoava. Ogra
da, Mihail Kogălniceanu. Giurgeni 
și Sălcioara, unde organele locale 
de partid și de stat, consiliile de 
conducere ale cooperativelor agri
cole trebuie să facă mai mult pen
tru atragerea tuturor forțelor din 
sate Ia prășitul culturilor. Pretutin
deni trebuie să se înțeleagă cu toa
tă răspunderea că a lăsa buruienile 
să consume din hrana plantelor în
seamnă în fond a lăsa să fie dij
muit propriul hambar și, în conse
cință, să fie diminuate veniturile 
unităților agricole și ale membri
lor cooperatori.

Mihai V1ȘOIU
corespondentul „Scînteii"

viile ȘTEFAN 
George M1HAESCU

a 
luat ființă in anul 
1978 prin fuziona
rea a două mari 
întreprinderi pen
tru creșterea in
dustrială a porci
lor —I.S.C.I.P. Be- 
regsău și I.S.C.I.P. 
Birda — și a com
plexului de selecție 
cilor de la Pădureni. 
combinatului au fost integrate si cele 
trei fabrici de nutrețuri combinate 
din Beregsău, Birda și Jimbolia. în 
noua concepție organizatorică. între
gul proces de producție este strict 
specializat și se desfășoară în cadrul 
unui flux tehnologic general ce va 
cuprinde : cinci fabrici de nutrețuri 
combinate, două complexe pentru 
producerea, selecția și testarea mate
rialului biologic în rasă curată, două 
complexe de producere a materialu
lui de reproducție, patru mari com
plexe de reproducție si creștere in
dustrială a tineretului care pînă în 
1982 trebuie să producă cel puțin un 
milion de grăsuni ; aceștia sînt des
tinați celor patru complexe de îngră- 
șare, unde la sfîrșitul anului amintit 
urmează să se realizeze o cantitate 
de 100 000 tone carne, reprezentînd 10 
la sută din producția de carne de 
porc a tării. Combinatul cuprinde, 
totodată, un sector de cercetare, o 
întreprindere pentru industrializarea 
cărnii, o întreprindere de transporturi 
auto, un sector mecanoenergetic, un 
altul de construcții etc.

Gradul avansat fie specializare a 
producției atins de combinat este 
consecința directă a aplicării in prac
tică a unor idei tehnologice originale 
care, după ce ani de-a rândul au fost 
testate și extinse la I.S.C.I.P. Bereg
său, acum sînt generalizate în toate 
cele 29 de unităti de producție și sec
toare de servire care funcționează în 
cadrul combinatului. Pentru a subli
nia rolul pe care unitatea din Bereg
său l-a avut în promovarea noului în 

' tehnologie, în modernizarea și spo
rirea producției, este suficient,să pre
cizăm doar că aici a fost pusă la 
punct una din metodele care au re
voluționat concepția și tehnologia de 
creștere și îngrăsare a porcilor, me
todă care a culminat cu elabora
rea și aplicarea sistemului de creș
tere a porcilor In boxe etajate, cu 
proces de producție complet mecani
zat sau automatizat. Adevărata va
loare a acestei realizări — care con
stituia dealtfel o noutate pe plan 
mondial — poate fi ușor înțeleasă 
dacă ne imaginăm o unitate unde se 
cresc 50 000 de porci, sub îngrijirea 
a numai doi muncitori și un șef de 
fermă, unitate care produce într-un 
an peste cinci milioane kilograme 
came.

Combinatul își asigură, direct 
la producător, întregul necesar 
materie primă pentru furaje 
organizează depozitarea și conser
varea ei în spațiile anume con
struite. începînd din toamna tre
cută, la „COMTIM“-Timiș a fost 
pusă la punct o nouă metodă de con-

• O formă superioară de organizare prin care 
se realizează integrarea totală a producției 
animaliere • Tehnologii noi care au revo
luționat metodele industriale de creștere a 

animalelor

și testare a por- 
Tot în cadrul

de
de 
de 
și

TIPIZAREA CONSTRUCȚIILOR
(Urmare din pag. I)

cursul acestei luni, introducem în do
cumentațiile aflate în curs de avizare 
și în cele pentru lucrările de investi
ții din anul viitor soluții fundamen
tate in vederea reducerii costurilor de 
investiții. Totodată, restudiem tehno
logiile care se vor aplica la instala
țiile noi prevăzute în perioada 
1981—1985, în scopul realizării de con
strucții compacte, cu consumuri mi
nime de materiale.

La C.A.P. Remuș — Ilfov, o formație de cooperatoare prășesc sfecla de zahăr

„0 cerință primordială: 
noile materiale să ajungă 

urgent pe șantiere"

1 Tipizarea proiectelor pentru 
investițiile din industria con
structoare de mașini a început 

de cîțiva ani; pînă la sfîrșitul primu
lui trimestru a.c., în institutul nostru 
au fost elaborate 33 de proiecte-tip, 
care înlocuiau 122 de documentații, 
ne-a declarat tovarășul inginer Ro
mulus Nanca.
acopereau 65 la 
lumul investițiilor 
triei constructoare 
tru viitorul cincinal.
soluțiilor propuse în proiectele tipi
zate se prelimină economisirea a 340 
mii tone ciment. 58 mii tone laminate 
finite. 48 mii tone construcții meta
lice, 13 mii tone bitum, 1.4 mii km 
cabluri electrice. 351 mii tone com
bustibil conventional. Ideile care au 
stat la baza elaborării noilor docu
mentații au avut în vedere necesita
tea dimensionării corespunzătoare a 
noilor obiective, folosirea cu maxi
mum de avantaje a suprafețelor con
struite prin amplasarea judicioasă a 
utilajelor, realizarea unor hale indus
triale mai suple și mai ușoare, cu lu
minatoare mari, care au ca efect mic
șorarea consumurilor de ciment, metal 
și energie, concomitent cu îmbunătă
țirea condițiilor de lucru.

Aceste proiecte 
sută din vo- 
alocate indus- 

de mașini pen- 
Prin aplicarea

2 Creșterea ponderii proiectelor 
tipizate și sporirea eficienței 
soluțiilor propuse sînt nemij

locit legate de materializarea mai 
rapidă a programului de fabricare a 
materialelor cu caracteristici tehnice 
superioare și promovarea în pro
iectarea de investiții a materia
lelor nou asimilate, bazate pe 
materiale locale si resurse secundare 
industriale. Potrivit calculelor făcute.

utilizarea de profile „U“. „C“ si a țe
vilor pătrate si dreptunghiulare din 
OL 52 în construcția halelor metalice 
ar permite reducerea cu 10—15 la 
sută a consumurilor de laminate si 
scăderea greutății acoperișurilor ha
lelor cu 10 kg/mp. Adică, s-ar realiza 
astfel structuri mai ușoare ale con
strucției. O reducere simțitoare a con
sumurilor de otel, ciment, energie 
s-ar putea obține si prin folosirea mai 
intensă, la noile construcții, a profi- 
lelor din tablă cutată, geamurilor 
simple si armate de sticlă termo- 
absorbantă. plăcilor și dalelor cu cri
blură de bazalt, cu lianți bituminosi. 
împreună cu celelalte unități de con
cepție din sector, specialiștii institu
tului nostru vor avea în vedere adop
tarea de soluții constructive care să 
tină seama de modernizarea tehnolo
giilor de fabricație, introducerea de 
mașini cu productivitate ridicată si 
valorificarea prin dotări suplimentare 
a suprafețelor eliberate.

3 Așa cum a subliniat, tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al 

P.C.R. din 25 aprilie, acțiunea de ti
pizare a proiectelor trebuie să aibă 
un caracter dinamic, soluțiile tehnice 
trebuind să fie în permanentă actua
lizate. să valorifice cele mai noi cu
ceriri ale științei si tehnicii româ
nești. Colectivul institutului nostru 
s-a angajat cu întreaga responsabili
tate să îndeplinească. în următoarele 
două luni, sarcina de a elabora pro
iecte tipizate care să acopere 80—85 
la sută din volumul lucrărilor de in
vestiții din viitorul cincinal, de a in
troduce noi soluții constructive în 
proiectele-tip elaborate pină în pre
zent. Această acțiune va avea drept 
rezultat reducerea cu 25 la sută a con
sumurilor de materiale utilizate la ri
dicarea noilor obiective ale industriei 
constructoare de mașini din anii 
1981—1985. între alte măsuri, avem în 
vedere optimizarea izolării termice a 
halelor de producție (acoperișuri si 
închideri). în corelare cu activitatea 
tehnologică depusă în interiorul 
acestora, adoptarea cu precădere, la 
pozarea conductelor pentru agenții 
energetici, a traseelor din interiorul 
halelor, valorificînd capacitatea por
tantă a acestora. încălzirea unor spa
tii construite cu ajutorul energiei 
solare si geotermale.

Convorbiri realizate de
Dan CONSTANTIN

sele paterne — precum si într-un 
sector in care se realizează testarea 
produșilor acestor două complexe. în 
această acțiune de încrucișare a hi
brizilor simpli s-a obținut hibridul 
dublu animal, care se caracterizează 
prin viteză mare de creștere, conver
siune mai bună a furajelor, proporție 
mai mică de slănină și rezistentă 
sporită la condițiile de creștere și ex
ploatare industrială. Scopul principal 
al muncii acestor pasionați cercetă
tori și muncitori îl constituie obține
rea acelui produs industrial care să 
realizeze un spor de creștere în greu
tate de cel puțin 700—800 grame 
pe zi, un consum specific de pînă la 
3 kg de furaje pe un kilogram spor 
de carne și un procent de came în 
carcasă de circa 75 la sută.

Realizările deosebite de la 
„COMTIM" sînt legate de concep
ția originală în care sînt organi
zate aici procesul de reproduc
ție și de creștere a tineretului. Cele 
două faze ale fluxului tehnologic au 
fost unificate și concentrate într-un 
complex specializat. în care se asi
gură tot tineretul pentru cele patru 
complexe de îngrăsare din combinat.

Ar fi. desigur. încă multe de spus 
despre această valoroasă expe
riență în zootehnia românească. S-ar 
putea vorbi mult despre importanta 
ce se acordă apărării sănătății ani
malelor, despre tehnologiile de creș
tere în hale etajate, despre automa
tizarea proceselor de alimentație și 
de evacuare a dejecțiilor, sistemul de 
creștere în noile tipuri de boxe, de
spre modernizările care jn unele sec
toare au dus la reducerea consumu
lui de energie de aproape șapte ori. 
Toate acestea au făcut ca productivi
tatea pe un muncitor să se tripleze în 
ultimii ani, iar gradul de ocupare pe 
unitatea de suprafață să atingă nive-

i

acidului propionic 
utilizat la conser
varea porumbului 
cu umiditate ridi
cată. laboratoare 
de testare a fura
jelor si producere 
a vaccinurilor, un 
centru de cerce
tare științifică a- 
plicată în zooteh
nie. precum si o 
stație de cal
cul computerizată 
datelor în procesulpentru prelucrarea ...

de selecție, pentru optimizarea rețe
telor furajere și a transporturilor.

Dincolo de aceste remarcabile reali
zări. de perspectivele dezvoltării 
acestui combinat prin materializarea 
în practică a unui amplu program de 
investiții, „COMTIM" este un ade
vărat „șantier" al inteligentei crea
toare preocupat să pună în lumi
nă noi idei valoroase. Pentru că 
aici, în acest avanpost al zooteh
niei noastre, lucrează oamenii pa
sionați de nou, cu spirit revolu
ționar, care, în locul traiului liniștit 
de după paravanul soluțiilor primite 
de-a gata, și-au luat drept aliat 
știința si au pornit o ofensivă pentru 
o adevărată revoluție în agricultură. 
Cine sînt acești oameni ? O parte din 
ei — în frunte cu directorul combi
natului, tovarășul Florentin Cîrpanu. 
sint la datorie de pe vremea cînd s-a 
bătut primul țăruș la complexul de 
la Beregsău. Alții, tineri specialiști 
sau simpli muncitori, pasionați ai 
științei, ai noului, au venit aici 
atrași de faima Beregsăului. Forța 
de gindire și de acțiune a acestui co
lectiv s-a întărit și mai mult odată 
cu unificarea celor trei mari unităti.

Pe unii dintre ei i-am cunoscut 
Ia locul de muncă. Pe cei 
multi însă am putut 
ascultăm prin intermediul 
tiilor radio, la obișnuitul raport de 
zi dat cu prilejul programului opera
tiv de lucru. Toți la un loc formează 
un puternic și minunat colectiv de 
oameni, pentru care dorința de auto- 
depășire, de a realiza mereu mai 
mult în interesul dezvoltării inten
sive a agriculturii, șe află mai presus 
de orice.

CONTRASTf
Depozitul din...

Terenurile întreprin
derii agricole de stat 
Popești-Leordeni. si
tuate în apropierea 
drumului care formea
ză linia de centură a 
Capitalei, au devenit 
un fel de depozit unde 
sînt aruncate de-a val
ma bunuri scoase din 
uz, dar care nu sînt 
lipsite de valoar e. Pri
viți imaginea alătura
tă ! Este sau, mai bine 
zis, a fost un motor 
electric. Un șofer ires
ponsabil. în loc să 
transporte resturile 
metalice la centrul de 
colectare, a deșertat 
camionul la marginea 
drumului. Ce și-o fi 
zis el : contează cîte- 
va kilograme de fier 
vechi ? Nu-i însă vor
ba numai de fier, pen
tru că — în cazul de 
față — la fabricarea 
statorului și rotorului 
se folosesc materiale 
scumpe, cupru si alte
le. Totuși, a ajuns a-

buruieni
colo unde nu trebuia, 
pradă ruginii. Din de
zinteresul și lipsa de 
răspundere 
de șoferul în cauză si 
de conducerea unității 
de unde provine, 
nu-i vorba doar 
motorul amintit, 
aici găsești printre 
ruieni fel de fel de 
resturi metalice, mai

dovedite

Și 
de 

Tot 
bu

mal 
doar să-i 

sta-

losif POP 
Cezar IOANA

ales piese care provin 
de la autocamioane 
Nu-i greu de dedus că 
risipa pornește de la. i 
unitate care se ocupă 
de repararea mijloace
lor de transport. Cine 
tolerează această iro
sire de resurse mate
riale refolosibile ? (I. 
Hcrțeg).

E aproape de necre
zut, dar așa s-a întîm
plat : Trustul de in
stalații si montaje 
București a expediat 
un vagon cu țeavă 
nouă de oțel Trustului 
de instalații și montaje 
Tirgoviște. Vagonul a 
sosit în stația Titu. 
Aici oamenii C.F.R.- 
ului încurcă lucrurile, 
în loc să-1 expedieze 
mai departe la desti
nație. ei îl includ în
tr-un lot de vagoane 
cu fier vechi, dirijîn- 
du-1 astfel secției 
valorificare Titu. 
fac tovarășii de 
Titu 1 Deși văd
este încărcat cu țeavă 
nou-nouță, îl trimit ca 
...fier vechi la Combi
natul _de oteluri spe
ciale 
iar

de 
Ce 
la 
că

Tîrgoviște. Aici, 
orbul găinilor 1

La 
cola 
din județul Teleorman 
se construiește o moa
ră pentru măcinat con
centrate necesare sec
torului zootehnic. Se 
construiește și nu se 
mai termină. De prin 
1972 cind au început 
lucrările și pină acum 
s-au cheltuit aproxi
mativ 1,6 milioane de 
lei. De cîțiva ani, ni 
s-a spus, moara 
află... în faza ____
Numai că pînă acum 
nu a măcinat _L__ 
încercăm să descîlcim

cooperativa agri- 
Roșiorii de Vede

se 
finală.
nimic.

Țeava nouă este băga
tă in cuptoare si topi
tă. Valoarea țevii to
pite ca fier vechi este 
stabilită la arbitrajul 
de stat Ploiești, unde 
s-a judecat cazul. Buni 
de plată cu peste 
200 000 de lei: C.F.R.-ul 
(respectiv cei de la 
Titu) și Combinatul de 
oteluri speciale Tîrgo- 
viște (respectiv cei ce 
au topit-o). Așa sună 
hotărârea 995 din 15 
aprilie a.c. a acestui 
for de judecată. De ce 
s-a găsit culpă acestor 
două unităti ? 1.
C.F.R.-ul a introdus în 
convoiul de vagoane 
cu fier vechi vagonul 
cu țeavă din otel bună 
fără forme. 2. Combi
natul de oteluri specia
le Tirgoviște a tri-

mis spre topire un va
gon de țevi bune 
să sesizeze că sînt 
duse noi (era atît de 
ușor I — prin așezarea 
lor în vagon în fasci
cule ordonate și prin 
aspectul exterior). în 
plus, vagonul nu avea 
forme de expediere. 
Acest caz — evident 
ieșit din comun — ri
dică totuși întrebarea : 
Cum. din atîti și atîți 
oameni care au pre
luat. au manipulat 
vagoanele, au introdus 
fierul vechi în cuptoa
re nimeni nu s-a se
sizat de faptul că țea
va este nou-nouță, că 
nu trebuie retopită ? 
E cazul de mai multă 
(tragere la) răspun
dere. (Constantin Că
prarul.

fără 
pro-

Macină moară...
un nod de informații 
contradictorii pentru a 
afla cauzele acestei si
tuații. Și aflăm. între 
altele, că diverse in
stalații, 
iau să 
țele în buncăre. .. 
fost montate anapoda. 
Au venit pe aici multi 
specialiști, plus o e- 
chipă de mecanici de 
la F.N.C. Țigănești, 
care a încasat cîteva 
zeci de mii de lei. dar 
...roata morii nu s-a ur
nit din loc. Președin
tele cooperativei. Mi-

care trebu- 
urce grăun- 

au

hal Prejbeanu. susține 
că „moara nu-i de pe 
vremea mea", sau. alt
fel spus, construcția a 
început mai 
de pe vremea 
nu era ales în 
funcție. Așa e.
vestea morii netermi
nate nu poate trena 
la infinit. Fie si nu
mai pentru faptul că. 
dacă nu macină grăun
te. moara în cauză 
„toacă" fără nici un 
folos banii cooperati
vei agricole. (C. Bor- 
deianu).

demult, 
cind el 
această 
dar po-
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O SUTĂ DE ANI DE LA NAȘTEREA MARELUI SCRIITOR

ARGHEZI POET AL OMULUI
Tudor Arghezi s-a născut, după 

propria lui mărturie, la 21 
mai/2 iunie 1880, la Cărbu- 

nești, in județul Gorj, iar după 
oercetări recente, la București, 
cu două zile mai tîrziu. Marele 
poet, după numele stării civile 
Ion N. Theodorescu, își sărbă
torea însă ziua de naștere la 
prima dată, socotindu-se oltean, 
iar în poezie ridicind „cobilița" la 
rang de simbol al spiritului de 
întreprindere și de energie al pro
vinciei sale originare. La „Mărți
șor", gospodarul asanase un loc 
viran întins, îl nivelase. îl împrej- 
muise, făcuse alei, sădise pomi și 
ridicase clădiri, nesfiindu-se să 
țină în mînă mistria, sapa și cioca
nul, ca un vrednic lucrător ma
nual. Omul era de statură sub- 
mijlocie, bine legat, lat în spete, 
stringea mîinile ca într-un clește 
și cultiva o politețe aleasă, ținin- 
du-se descoperit, dar în convorbire 
uimea prin aceeași trîmbă de me
tafore ca în vestitele lui „tablete", 
foarte personală formă a prozei 
scurte, de o rară forță expresivă. 
Poetul nu se dezmințea nici in 
proză, nici în dialogurile sale, din
tre cele mai cordiale și comuni
cative.

Multă vreme poezia sa a șocat, 
fie printr-o aparentă obscuritate, 
fie prin folosirea unor cuvinte 
socotite triviale sau nepoetice, deși 
înșiși romanticii francezi ii revolu
ționaseră lexicul, mîndrindu-se că 
i-au pus „boneta roșie". Era așadar 
un proces cîștigat, de care însă nu 
voiau să țină seama oficialitățile 
universitare și academice. A fost 
așadar în jurul poeziei și al prozei 
lui Tudor Arghezi o adevărată bă
tălie, care a durat decenii întregi, 
lncheindu-se abia către sfîrșitul

carierei literare a sărbătoritului 
nostru, al tuturora, de astăzi. Admi
rator din primul ceas al debutan
tului precoce, de 16 ani, a fost însuși 
Alexandru Macedonski, uimit de 
virtuozitatea adolescentului și de 
ușurința cu care își însușise teh
nica armoniei imitative a poeziei 
„instrumentaliste", la care aderase 
șeful școlii simboliste. Chiar cind 
s-a despărțit de maestrul său, ti- 
nărul a cultivat o vreme lirica

său prieten N. D. Cocea. în 1911, 
l-a consacrat din primul ceas ca un 
neîntrecut pamfletar.

Cînd. în al treilea deceniu al se
colului, admiratorii lui Arghezi au 
văzut într-însul un al doilea Emi- 
nescu, această comparație foarte 
îndreptățită a părut celor ce nu-i 
prețuiau scrisul o enormitate. Era 
însă de ordinea evidenței că și unul, 
și altul din vîrfurile celor două 
secole literare au deținut primatul

nantă profesiune de credință. Car
tea, spunea el fiului său, este întîiul 
hrisov al neamului lor de urmași 
de plugari și într-însa

„din graiul lor 
cu-ndemnuri pentru vite" 

el a
„ivit cuvinte potrivite".
O întreagă estetică e inclusă în 

acest poem, dar substratul său so
cial este pus într-o lumină vie :

„mînia bunilor mei".

---------- Șerban CIOCULESCU: -

Titanul scrisului
muzicală, nu însă fără influența 
macabrului rollinatesc, mai ales în 
ciclul „Agate negre", dintre care 
cea mai caracteristică rămine poe
zia cu titlul „Litanii". In revista 
cu viață efemeră Linia dreaptă 
(1904), pe care de fapt o conducea, 
a apărat poezia simbolistă de învi
nuire a decadentismului. susți- 
nînd totodată versificația tradițio
nală, fluența versului, dar și încor
setarea sau cristalizarea lui cîtmai 
strictă. De pe atunci artistul își 
manifesta rigoarea, deși viziunea 
sa spontană și colorată l-ar fi putut 
îndemna către improvizație și fa
cilitate. Estetica lui Tudor Arghezi 
s-a orientat însă mereu mai ferm 
către disciplina cit mai exigentă a 
scrisului. în proză, ca și în versuri 
și în arta pamfletului. Campania 
sa publicistică din „Facla" bunului

în poezie, în proza literară și în 
ziaristică. Nutrit din tinerețe cu 
generoasele idealuri socialiste, 
Arghezi a militat statornic în vi
triolantele lui pamflete împotriva 
politicianismului și în favoarea 
claselor muncitoare. Fără să fi fost 
încadrat politicește într-un partid, 
a combătut pentru cauza cea 
dreaptă, înfierînd Imoralitatea 
vieții publice și operînd cu volup
tate abcesele și purulențele.

Editorial, debutul lui Tudor 
Arghezi a fost neobișnuit de tar
div, la vîrsta de 47 de ani șl la 31 
de ani după debutul publicistic, 
cu volumul de poezii Cuvinte 
potrivite (1927). Astăzi, aproape nu 
mai e nevoie de amintit că în 
poezia Testament, cu care se des
chidea epocala culegere, marele 
poet și-a făcut cea mai impresio-

Poezia lui, influențată în anii 
începuturilor lirice de simbolismul 
francez, efectuează la maturitate 
ceea ce poetul a numit, printr-o 
memorabilă metaforă, o întoarcere 
in țarină. întocmai ca păsările mi
gratoare, cocorii, care se întorc din 
raiurile de la miazăzi în statorni
cele lor cuiburi, din satele de la 
noi, poetul simte porunca întoar
cerii la vatra literară strămo
șească șl simte, metaforic desigur, 
cum îi cresc „aripi de cocor". In 
aceeași poezie de vădită direcție 
națională, poetul își reneagă maeș
trii de altădată :

„Zei străini,
frumoși în templul lor" 

dar numai acolo, la ei acasă.
Vasta lui operă, de o neobișnuită 

varietate, cuprinde totalitatea ge
nurilor și a speciilor literare ; în

poezie elegia, oda, bucolica, psal
mul, pastelul, epigrama, fabula, 
satira, poemul ciclic ; în proză 
„tableta", schița, povestirea. ro
manul, comedia, cronica teatrală și 
cea plastică, necrologul ; în zia
ristică, pamfletul, comentariul eve
nimentului zilei, articolul-pro- 
gram etc. Un întreg sector al pro
zei și poeziei argheziene este 
consacrat literaturii pentru copii, 
cu versificarea abecedarului, cu 
revelarea universului de gîze și 
animale, de flori și de alte plante. 
Ca și Victor Hugo, care a ilustrat 
„arta de a fi bunic", Arghezi ne-a 
destăinuit „arta de a fi părinte". 
Poetul și prozatorul stăpînesc vi
ziunea transfiguratoare atît a gra
țiosului. cit si a sublimului, fiorul 
misterului cosmic și al spaimei 
escatologice, proprii marilor crea
tori universali, creatori de mituri, 
demiurgi în toată puterea cu- 
vîntului. Tălmăcitorul a dat cu ver
surile lui din La Fontaine, Krîlov, 
Moliere, Baudelaire, Anatole 
France, adevărate re-creații, cu 
aceeași nesecată inventivitate ver
bală.

în preajma vîrstei de 75 de ani, 
la care mai toți înaintașii sau 
contemporanii săi longevivi au în
cetat de mult să producă, Arghezi 
a dat cu 1907, peisaje, un zguduitor 
tablou al răscoalei țărănești și al 
criminalelor represiuni, iar în 
Cintare omului, poemul sociogonic, 
istoria de la primele începuturi ale 
omului faber, pînă la ceasul în care 
își ia destinul în propriile lui 
mîini. Lucid pînă în ultima sa zi, 
cînd moartea l-a găsit la masa lui 
de lucru. Arghezi a lăsat pilda unui 
titan al scrisului, închinat patriei 
socialiste, iubirii de oameni și de 
înfrățire între popoare.

Fotografia de Tincu Puran

La o răscruce fertilă 
de veacuri a apărut 
în cultura româneas

că un nume mare si 
o vocație de cunoaștere 
asemănătoare cu cea a ro
manticilor. Numele era 
Tudor Arghezi, acoperind 
cu totul pe simplul, inex
presivul Ion Theodorescu. 
Iar drumul cunoașterii a 
fost parcurs în sens invers 
față de acela al înaintași
lor romantici. Aceia, refu- 
zind realul, au mers mal 
toti dinspre viată înspre 
vis. însetați de absolut, 
sublimind. transfigurînd. 
Iscoditor, neliniștit. Ar
ghezi a Încercat mai întii 
zonele cerului, ale visului, 
cerînd absolutului să se 
manifeste, apoi s-a coborît 
pe pămint, căutîndu-i în
frigurat frumusețea si ră- 
mînind în marginile ei. ca 
în spațiul său de sprijin 
și certitudine, la care a re
venit si după celelalte cl- 
teva tentative de ridicare 
în tării.

în ordinea biografiei ar
gheziene, rătăcirile scurte 
prin ceruri și vise au în
semnat călugăria, căutarea 
singurătăților monahale, as
ceza — cum se știe, curînd 
părăsite. în ordinea artei 
poetioe și a operei au în
semnat o scurtă si pasio
nantă adeziune la simbo
lism, admirația pentru Sar 
Peladan, Agatele negre 
mai tîrzlu renegate, si. în 
oarecare măsură. Psalmii 
maturității.

Atras pe pămint de ire
zistibila chemare a vieții, 
acel „Înger căzut", cum 
l-ar fi numit romanticii, a- 
ducea cu sine un alt tip de 
sete de cunoaștere, expri
mată într-o activitate foar
te susținută și diversifica
tă. cu semnificații deosebi
te. De aceea anii de uce
nicie ai lui Arghezi par să 
nu se fi sfîrșit niciodată.

Artistul a învătat să se 
înalte de pe platforma 
meșteșugurilor, ca un antic 
demiurgos. Atelierul de 
sculptură, laboratorul de 
chimie, dugheana elveția
nă unde a învătat să meș
terească inele si capace de 
ceasornic l-au familiarizat 
tactil cu materia, cu sub
stanțele fundamentale, l-au 
pătruns de frumusețea si 
gratia măruntului vieții.

Lectura, ucenicia gîndu- 
lui creator, studiul au în
soțit celelalte activități, li 
s-au suprapus și toate s-au 
amestecat cu substratul 
străvechi popular de artă 
si înțelepciune, dind uni
versului artistului gorjean 
bogăția și originalitatea.

Din înmuierea aripilor în 
atîtea osebite ape a ieșit 
întîi șl intîi poezia. Prin 
procesul regresiei în des
fășurarea generațiilor în

lănțuite într-o Istorie a su
ferințelor țărănești, poetul 
a intuit și a strîns. ca pe 
o moștenire scumpă, tot 
veninul aspru al durerilor 
surde și amare îndurate de 
robii cu sarici. Apoi legă
tura cu pămîntul meșter, 
cu vegetația și vietățile a- 
telierelar lui tainioe. con
tactul cu obiectele artei 
autohtone i-au fixat vi
ziunea poetică originală, 
colorată. Imagistica fără 
pereche în concretețe, în 
care găsești alăturate frun
zișurile plopului si carpe
nului toamna, zig-zagurile 
și chenarul scoarțelor in-

rie ori compasiune, dar în
totdeauna cu plăcere, în 
mîinile sale puternice, is
cusite de sculptor, făurar 
și desenator, fărîmele de 
viată, floarea si gîza. bu
ruiana și argila, cartoful 
tern ori scînteietoarea Pia
tră prețioasă, poetul a spus 
simplu, ca pentru o lume 
a copiilor. Întrebările și 
simbolurile relațiilor fun
damentale.

Căutînd în general sem
nificația superioară a tu
turor proceselor vieții, 
poetul s-a înăltat. în unele 
clipe, spre o filozofie nu
anțată de mîhniri. simțin-

Poetul a fost însă și un 
publicist, un pamfletar, un 
moralist, redutabil cum nu
mai Hasdeu mai fusese cu 
vreo 50 de ani înainte. Adi
că a fost o prezentă marcan
tă in viața publică, în viața 
cetății, ca mulți poeți ro
mâni mai demult sau de 
azi. Verbul tăios al poetu
lui nu ardea numai viciile 
vieții publice, ci încerca să 
constituie sau să reconsti
tuie o ierarhie de valori si
gure în domeniul artelor, 
în cronicile sale literare, 
teatrale, plastice, Arghezi 
desfășura implicit o con-

-----Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA: ■----------------

Irezistibila chemare 
a vieții

I

drăzneț înflorate coborîte 
ca din pînzele lui Tucules- 
cu. tighelurile de piatră de 
pe monumentele seculare, 
ca și, foarte ades, forma 
alăutei și a urcioarelor de 
lut. Iar sunetul nou cu de- 
săvîrșire al versului arghe
zian la vremea aceea ve
nea din repotentarea cu
vintelor celor mai comune, 
chiar a celor argotice, ca și 
din muzica particulară a 
descîntecului și blestemelor 
populare, ca și din caden
țele. din întorsăturile de 
frază ale vechilor cărți.

Din toate cele de mal 
sus, din vise și căderi, și 
Incertitudini, și căutări ale 
artistului, care-1 făceau 
să-și simtă sufletul ca un 
„clopot mișcat în vînt pe 
toarte", a ieșit poezia Cu
vintelor potrivite (1927). 
S-au adăugat la acestea, 
după cunoașterea mizeriei 
fizice și morale a celor o- 
primati. lipsiți de libertate, 
scrîșnetul șl violenta com
primată a Florilor de mu
cigai scrise în închisoare, 
noi flori ale răului in va
riantă balcanică. Și ca ori
ce creator de seamă de o- 
bîrșie populară, Arghezi a 
dat glas adesea și strunei 
hître a alăutei sale. Horele 
au fost rodul unor momen
te cind s-a ivit în poet du
hul jucăuș al fabulei. În
suflețind cu inteligentă și 
intenționalitate umană u- 
niversul mic. De o stare a- 
naloagă de spirit tine și o- 
pera de povestitor, scinte- 
ind in toate culorile curcu
beului. Drămuind cu bucu-

du-se acoperit de cenușa 
visărilor, respins de la ini
țiere sau singur ca un uni
vers închis. Dar ceea ce l-a 
salvat de la agnosticism și 
scepticism a fost tocmai 
bucuria lucrurilor mici și

simple care l-au consolat 
după incursiunile solitare, 
rămase fără răspuns, prin 
bolți. Și întîlnirea poetului 
cu aceste bucurii ale vieții 
e spusă exact, lapidar în 
finalul din Morgenstim- 
mung :
Eu veneam de sus. tu 

veneai de jos
Tu veneai din vieți, eu 

veneam din mortL

cepție estetică pe măsură 
ce judeca fenomenul artis
tic contemporan. Deschis, 
receptiv la modernitatea 
cea mai frapantă, el cerea 
idee și forță și adevăr ar
tei. Puține au fost dățile 
cînd criticul literar ori ar
tistic s-a înșelat sau a ju
decat subiectiv. Cel mai 
exact ochiul lui a intuit însă 
în plastică. Poetul care ve
dea în crengile dezgolite de 
toamnă și proiectate pe cer 
desenele brocartului, in ză
pezi închipuia pardoseli cu 
fețe de marmură, iar din 
plugar și vitele lui încre
menea grupuri de bronz 
și de piatră, nu era defel 
străin de valorile plasticii 
al cărui meșteșug îl de
prinsese în tinerețe. Ca 
Baudelaire în Saloanele 
sale, Arghezi a trecut în re
vistă, în cronici, toată plas
tica vremii. în ritmul lor, 
simți pasul nervos cu care 
trece prin expoziții criticul 
exigent, cu cultură de spe
cialitate și mai ales cu in
stinct sigur de artist care 
știe că țara lui are de dat 
valori autentice. Ce-1 ne
mulțumește e lipsa de per
sonalitate, de concepție, de 
mesaj : „Același chip de a 
vedea, zice el, și de. a tre
ce pe lingă lucruri. Nu idei, 
nu viziuni, nimic adînc". Și 
cuvintul greu, spus cu 
bruschețe, desființează me
diocritatea. Din cînd în 
cînd descoperă însă pasărea 
rară și atunci exultă de 
mîndrie națională. Zăbo
vește atunci asupra artistu
lui, ca asupra lui Luchian 
bunăoară, despre care spu

ne : „Cu sufletul plin de 
nuanțe, e slovă româneas
că, geniu românesc". Iar pe 
Brâncuși, aproape necunos
cut atunci, îl definea ca pe 
„emulul lui Rodin". La rin- 
dul lor, Paciurea, Pallady, 
Ressu, Dărăscu și alții erau 
puși într-un context egal 
în poezie și adevăr artistic, 
în cadrul concepției poetu
lui despre rolul artei, prin 
excelență educativ și moral.

Dealtfel, Arghezi între
ținea o viziune largă, pro
fund pozitivă, asupra ros
tului omului de cultură in 
general. în 1915, în plin 
război mondial, scriitorul- 
cetățean își mustra colegii 
care-și uitaseră misiunea, 
într-un articol din „Croni
ca" intitulat Decesul sufle
telor.

Arghezi n-a pierdut însă 
din vedere acea „țintă su
premă" și democratismul 
său funciar s-a putut întîlni' 
cu socialismul după 70 de 
ani, în împrejurările știute, 
într-un adevărat record sub 
specia completării și înnoi
rii unei experiențe de con
diție umană. O perspectivă 
de îmbrățișare a unei evo
luții istorice naționale par
ticulare și a uneia univer
sal umane modifică viziu
nea poetului care a izbutit, 
în plină senectute, opere 
majore. A scris, îndeplinin- 
du-și o mai veche dorință 
proferată prin 1913, com
pozitul poem 1907, despre 
suferințele țărănimii și re
vărsarea mîniei apocalipti
ce a acelui cumplit „talaz".

Și a alcătuit Cintare 
Omului, acea laudă clasi
că a lui homo faber și homo 
sapiens, înălțată in lumini
le reluatului mit prometeic 
pe care-1 deslușea in efbr- 
tul uriaș de construcție al 
lumii socialiste contempo
rane, etapă de seamă în 
drumul speței umane spre 
claritățile de zenit ale ra
țiunii stăpine.

Cu glas scăzut, a vorbit 
într-un tîrziu și despre sine, 
înfiorat de apropierea im
placabilului crepuscul, ca 
în poeziile din volumele 
Frunze (1961) ori Cadențe 
(1964), unde timpul și aș
teptarea rămîn motivele 
grele de sens ale unei crea
ții mereu pline, mereu den
se. pînă in pragul marii 
treceri a poetului. Și con
deiul a fost ținut de Ar
ghezi, mare făurar de limbă 
poetică, numai cu mina sa, 
pînă la sfîrșit. Nu numai în 
poezie, ci și în proză, în 
eseu politic, în cronică, în 
pagini de memorialistică, a 
fost prezent artistul între ai 
săi. Intru toate, puternic, 
viu, activ și acum la o sută 
de ani de la nașterea sa lu- 
crînd asupra conștiinței 
poetice contemporane ca 
unul din marile modele ale 
culturii românești.

Documentar
Tudor Arghezi (1880—1967), 

personalitate proeminentă a spi
ritualității românești, unul din 
cei mai mari poeți ai secolului 
20, distins prozator, publicist, 
dramaturg' și tălmăcitor, s-a 
bucurat în ultimele decenii de o 
largă acțiune de editare si difu
zare a operei, atît în țară, cît și 
peste hotare. Opera sa apare 
contemporanilor ca una din cele 
mal frecvent editate, compara
bilă cu a oricăruia din marii 
noștri clasici. Cîteva date ale 
difuzării acestei opere pot fi 
utile cititorului pentru că aces
tea vorbesc, în limbajul lor spe
cific. despre activitatea de con
tinuă difuzare a scrierilor ma
relui poet.
• în perioada 1950—1979, 

opera sa a fost tipărită, numai în 
România, în 65 de ediții. într-un 
tiraj de peste 4 200 000 exem
plare în limbile română, ma
ghiară, germană si sîrbă. Da 
asemenea, tot în editurile noas
tre s-au alcătuit ediții bilingve 
în limbile franceză, rusă, spa
niolă și sîrbo-croată.

• O mare ediție de autor. 
„Scrieri", a ajuns la volumul 31 
și cuprinde aproape totalitatea 
scrierilor argheziene.

• Peste hotare, opera lui Tu
dor Arghezi a fost editată în 19 
țări din diferite continente și în 
multe altele a figurat în antolo
gii dedicate literaturii române, 
în Argentina, Austria, Belgia, 
R. P. Bulgară, R. S. Cehoslova
că, R. D. Germană. Grecia. Is
rael. Italia, R.S.F. Iugoslavia, 
R. P. Polonă, S.U.A.. R. P. Un
gară sau U.R.S.S., opera lui Ar
ghezi s-a difuzat în una sau mai 
multe ediții, cuprinzînd atît poe
zie, cît și proză sau publicistică.
• De opera argheziană s-au 

apropiat si au tălmăcit-o mari 
scriitori ai lumii ca Rafael Al
berti, Maria Teresa Leon. Hu
bert Juin. Salvatore Quasimodo, 
Rosa del Conte ș.a.
• în conștiința critică româ

nească, opera argheziană a avut 
un puternic ecou, reliefat și de 
numărul important de lucrări 
dedicate acestuia. Alături de 
capitolele ample existente în 
oricare istorie literară româ
nească din ultimele decenii, des
pre Arghezi s-au publicat cu
prinzătoare sinteze datorate lui 
Pompiliu Constantinescu : „Tu- 
dor Arghezi", 1940; Șerban Cio- 
culescu: „Introducere în poezia 
lui Tudor Arghezi", ed.I 1945, ed. 
a Il-a 1971 ; Ov. S. Crohmălni- 
ceanu : „Tudor Arghezi", 1960 ; 
Tudor Vianu : „Tudor Arghezi, 
poet al omului", 1964 : Dumitru 
Micu : „Opera lui Tudor Ar
ghezi". 1965 ; Emil Mânu : „Pro
legomene argheziene". 1968, Al. 
George : „Marele Alfa", 1970 ; 
Nicolae Balotă : „Opera lui Tu
dor Arghezi", 1979.

—-......  Pompiliu MARCEA : ...

Conștiință lucidă 
a epocii

Printre cărțile mele cele mai 
valoroase și mai rare păstrez 
un volumaș de format mai 

mic cu copertă roșie. Titlul — 
simplu precum coperta : ARGHEZI 
— VERSURI. Poartă nr. 20 al co
lecției B.P.T. și a apărut acum 
două decenii într-un tiraj de 60 000 
exemplare. Desigur, nu acest lucru 
îi conferă pentru mine raritatea 
și valoarea, ci dedicația așternută 
pe prima pagină : „Pe cartea cole
gului Lăszloffy Aladăr o mîzgăli- 
tură. București — 27 decembrie 
1960. Tudor Arghezi". Scurta dedi
cație mărinimo'asă, de cîteva cu
vinte, conține umorul său caracte
ristic, căldura sa umană, modestia 
măreției și inima sa deschisă care 
se oferea mereu celor noi, tineri, 
la început de drum, cum tocmai 
eram noi pe vremea cînd El se 
apropia de sfîrșitul drumului.

Iată că de atunci s-a împlinit și 
veacul care a făcut din meșterul 
atunci încă în viață, în plină acti
vitate de creație la 80 de ani, un 
simbol centenar, fixînd un astru 
de prim rang pe bolta poeziei 
românești.

Tudor Arghezi, asemenea tutu
ror marilor poeți din orice epocă, 
este un miracol de energii crea
toare, miracol profesional și etic in 
același timp. Artist profund și spi
rit clarvăzător, luptînd în același 
timp pentru o nouă eră, opera vieții 
sale este un edificiu impunător, 
glasul, stilul său este revoluționar.

Opera lui apare ca un Întreg com
plet, pornește sub semnul perfec
țiunii, păstrînd-o cu consecventă, 
iar această perfecțiune însoțește, de 
fapt, nu persoana, d constituie 
norocul care însoțește nobila cauză 
a creației. Opera vieții lui Arghezi

cific care constituie doar lumea 
lui, simțirile, dispozițiile sale, far
mecul poeziei sale. La el intensita
tea și seriozitatea, de la tonul ju
căuș la profunzimea de baladă nu 
este determinată de tonalitate — 
lucru specific în general operelor

Simplitatea, seninătatea, zim- 
betul lui Arghezi sînt purtătoarele 
unei mari profunzimi, instrumen
tele artistice ale unei concepții 
care vede lumea, epoca, locul po
porului și națiunii sale, lupta și 
eforturile ei în toată complexitatea

—— LÂSZLdFFY Aladâr : >--------

Astru pe bolta 
poeziei românești

se poate concentra și in zece poezii, 
cuprinzînd nuanțele sale esențiale, 
ea se poate schița însă șl prin ra
mificații fără sfirșit, ordonate ase
menea ramurilor unui stejar se
cular.

De la Testament la Inscripții, de 
la Coșașul alb la Seceta mare, de 
la poeziile de două versuri la În
cercările epopeice, dimensiunile 
sale sînt independente de măsurile 
poetice. Le poți privi printr-o 
poartă uriașă, sau pe gaura cheii : 
ți se înfățișează aoel univers spe-

mari — flecare gind, idee s-a năs
cut, s-a cristalizat la aceeași tem
peratură, sub aceeași tensiune, în 
conștienta deplină a responsabili
tății umane, poetice, patriotice, în 
toate formele ei de manifestare. 
Constituie unul din miracolele poe
ziei argheziene această unitate al 
cărei purtător este limbajul său 
poetic incomparabil de simplu șl 
bogat, unul din instrumentele cele 
mai roditoare, creatoare și determi
nante de școli ale poeziei româ
nești contemporane.

proprie secolului XX. în contextul 
Înnoirilor, căutărilor, al „ismelor" 
rebele care le răsturnau și le com
plicau pe toate, găsim o avangardă 
simplă și clară, care însemna con
tinuarea tradițiilor, pasul înainte 
in evoluția lirismului românesc,

Arghezi este ctitorul superior al 
meșteșugului profesional, al ținutei 
morale, măreția sa se hrănește din 
capacitatea didactică a științei și 
răbdării — acesta este secretul 
popularității și erudiției sale ; 
aceasta explică totodată și faptul că 
poezia lui nu-și pierde concentra

ția originală nici în numeroasele 
traduceri.

Datorită acestor însușiri, Arghezi 
a devenit prin tălmăcirea in limba 
maghiară a numeroși poeți con- 
sacrați unul din reprezentanții li
ricii contemporane românești, cei 
mai cunoscuți și iubiți în rîndul 
cititorilor de limbă maghiară din 
țara noastră.

De-a lungul istoriei literaturii 
universale cei mari s-au putut con
topi întotdeauna cu idealurile și 
năzuințele poporului lor, au cîntat 
lupta, speranța, motivele umane 
ale noului, ale progresului, per
fecțiunii. Arghezi simbolizează 
participarea poetului înzestrat la 
viața unui popor, unei națiuni, unei 
literaturi. El trăiește în limbă, in 
istorie, măsurind timpul ca o întru
chipare a sufletului neamului său, 
trăiește timpul, transpunînd epoca 
în operele sale majore cum este 
Cintare omului.

Fericit este poetul al cărui cente
nar înseamnă consacrarea și ampli
ficarea măreției sale și care stră
lucește ca un izvor luminos și nu 
plutește asemenea unui nor pe cerul 
literar al posterității. Fericită 
este literatura în a cărei grădină 
au rodit asemenea flori și între 
ai cărei dascăli consacrați se află 
personalități exemplare ale geniului 
creator al poporului cum este Tudor 
Arghezi.

Mesajul său uman, nemuritor, ră
sună puternic în acest secol poetic.

Întocmai marilor cronicari, 
care țineau într-o mînă con
deiul si în oealaltă spada, 

ca să-și apere tara si să lase 
urmașilor mărturii despre vre
mea lor. altfel spus să facă isto
rie contemporană, marii scriitori 
români de mai tîrziu : Alecsandri, 
Eliade Rădulescu, Hasdeu, Titu 
Maiorescu, Eminescu, I. L. Cara- 
giale, Al. Macedonski, N. Iorga, 
C. Stere, G. Ibrăileanu, E. Lovi- 
nescu, L. Rebreanu, O. Goga, 
G. Călinescu, Camil Petrescu, I. Vi
nes. Zaharia Stancu, Marin Preda 
ș.a. s-au dovedit, în atîtea dintre 
scrierile lor, literare sau publicisti
ce, cronicari fideli și pasionați ai 
vremii lor. creatori de nepieritoare 
valori artistice, martori si militanti 
ai epocilor parcurse. Fapt, firește, 
inevitabil, ei au putut omenește greși 
în unele atitudini și reacții fată de 
unele evenimente sau față de unii 
contemporani, importantă este însă 
sinceritatea adîncă a scopurilor de 
ameliorare socială și morală și cre
dința devotată în slujirea patriei. 
Mulți dintre cei mai-nainte enume- 
rați s-au slujit de talente excepțio
nale. Fiind in imediata vecinătate 
a satirei, fiind de fapt o specie 
eminamente satirică, se înțelege că 
marii pamfletari s-au recrutat din
tre marii scriitori. în fond Satiri- 
conul lui Petronius, satira voltairia- 
nă, Provincialele lui Pascal, pamfle
tele și satirele lui Swift, cele ale 
lui Paul Louis Courier (Pamfletul 
pamfletelor, dar nu numai acesta), 
J’accuse al lui Zola nu sînt, dato
rită geniului acestor scriitori, și li
teratură veritabilă 7 Am putea inca- 
dra intr-un asemenea context și Les 
chatiments ale lui Hugo. în rîndul 
acestor mari scriitori, a căror atitu
dine civică față de contemporanei
tate s-a exprimat mai ales prin in
strumentele satirei, ale pamfletului, 
se numără cu strălucire și o extraor
dinară energie a deciziei Tudor Ar
ghezi. în literatura română el nu-și 
are egal prin durata și consecvența 
cu care a cultivat pamfletul și ta
bleta, prin forța, unică, a verbului 
său, precum și prin registrul extrem 
de complex al expresiei, ceea ce 
face ca atîtea „tablete" (specie in
trodusă de el la noi) și pamflete să 
se convertească în veritabile neste
mate artistice. Nu ne vom ocupa, 
cu acest prilej, de structura volu
melor unitare, special constituite, 
cum sînt : Icoane de lemn (1929, pe 
teme ale vieții și moravurilor mo
nahale), Poarta neagră (1933, va
riantă în proză a Florilor de mu
cigai), Tablete din Țara de Kuty 
(1933, alegorii în maniera lui Swift) 
sau Cimitirul Buna Vestire (1936, 
„viziune grotescă a amorului, a per
sonalităților sociale, a prostiei, a 
superstiției, a vieții mecanizate, în 
serie, a justiției, a bisericii oficiale... 
alcătuind o șarjă grandioasă, fre
netică a conformismului", după 
Pompiliu Constantinescu). Evident, 
aceste cărți (exceptind Cimitirul...) 
au apărut, mai întii, în foileton, 
dar antologarea a lăsat pe dinafară 
sute de bucăți, risipite, timp de 
peste o jumătate de veac într-o mul
țime de publicații, pe care le vom 
enumera cronologic : Viața socială 
(1911), Facla (1911—1912), Seara 
(1913—1914), Cronica (1915—1916), 
Hiena (1920), Cugetul românesc 
(1922), Națiunea (1923), Lumea 
(1924—1925), Adevărul literar și ar
tistic (1926—1935), Bilete de papagal 
(1928—1929 ; 1937 ; 1945), Ramuri
(1929), Informația zilei (1943, unde 
a apărut, la 1 octombrie, Baroane !), 
Adevărul (1946—1947), Contempora
nul, Gazeta literară, Scînteia 
(1956—1966). Mai sînt, desigur, și 
altele.

Vom urmări, în continuare, temele 
cele mai frecvente ale publicisticii 
civice argheziene, anticipînd un fapt 
pe care-1 credem esențial, și anume 
obsesiile etice ale autorului. El se 
ocupă, mai cu seamă, de catego
riile morale cu cel mai ridicat grad 
de nocivitate și, nu întîmplător, sint 
vizați sau atacați nominal oameni 
politici ai epocilor parcurse pentru 
motivul esențial că nu s-au dovedit 
vrednici de rangul șl responsabilită
țile ce le incumbau. Și, cum in

fruntea vieții politice se afla insti
tuția monarhiei, regele, mai ales 
Carol I, devine ținta unor pamflete 
nimicitoare cum sînt Omul cu ochii 
vineți sau Profesia unui rege, apă
rute în Facla lui N. D. Cocea, din 
1912. Cel care a poruncit, în 1907, 
„tunurilor să măture satele", la 5 
ani de la comiterea crimelor față de 
țărani e avertizat că starea pluga
rilor s-a înăsprit, de unde poate 
izbucni un „alt nouă sute șapte", 
cum va spune mai tîrziu : „Trebuie 
spuse unele ca acestea și altele și 
repetate regelui de peste flămînzi, 
azi, cînd se împlinesc 5 ani de la 
secerișul de sînge din 1907... Revol
tele au trecut, regele a închis fe
restrele, nimeni nu-1 mai vede... Și 
el știe cu toate acestea acum că 
poporul nostru a încăput pe mina 
revoluțiilor sociale, că o revoltă 
cheamă o altă revoltă, ca să o vin
dece, că umbra oamenilor drepți 
uciși rămine în' țară pe șesuri, se 
pune în fruntea altor oameni drepți 
și-i aruncă să distrugă. închide-i, 
majestate, să nu-ți zărească torțele 
lor, ochii". Senatul este, în concep
ția pamfletarului, „ca o casă de 
clovni", iar viața parlamentară se 
desfășoară cu o „sensibilitate de bal 
mascat" sau ca o „liturghie civilă" 
(Parlament). Lipsa oricăror princi
pii, cameleonismul unor oameni po
litici care trec „cu același succes" 
de la un guvern la altul, dovadă că 
mari deosebiri între partidele poli
tice nu există, îl preocupă, de ase
menea pe pamfletarul de care, cum 
mărturisește Galaction, „se temeau 
toate mărimile". Cunoscîndu-și bine 
semenii cu care a conviețuit, mai 
întîi călugării (poetul a fost, se știe, 
monah la Cernica între 1899—1904), 
apoi scriitorii și gazetarii, îndurerat 
și revoltat de comportarea și mora
litatea unora dintre ei, profund de
cepționat de turpitudine și cinism, 
nu e de mirare că zeci și zeci de 
pagini se ocupă de asemenea vicii. 
Multe dintre aceste pagini sînt ne
drepte, cum se întîmplă mai ales 
cu cele ce au ca obiect scriitori de 
mare valoare literară și de înaltă 
ținută etică, dar cele scrise despre 
A. I. Cuza, Nichifor Crainic sau, 
parțial, despre Brătescu-Voinești și 
„capșiști" pot fi considerate le
gitime.

Ca și pentru Eminescu, singurele 
categorii pozitive pentru Arghezi 
sint cei ce muncesc, asigurînd viața 
societății : țăranul și lucrătorul : 
„sătenii reprezintă cea mai bună 
calitate de inteligență românească" 
(Literatura și omul de rînd, 1929). 
Culme a violenței pamfletului ar
ghezian este Baroane !, apropiat de 
J’accuse 1 al lui Zola, unul din cele 
mai puternice atacuri antifasciste 
scrise de un scriitor european al 
vremii, pamflet pentru care, se știe, 
poetul a suportat detențiunea de la 
Tg. Jiu.

în 1954, după ce fusese 6 ani vic
tima dogmatismului vremii, Arghezi 
revine în actualitate, este primit in 
Academie, bucurindu-se de cea mai 
înaltă considerație oficială și publi
că. Tabletele au căpătat alt ton, 
mijloacele sînt diferite, căci poetul 
a intuit că, în ciuda unor erori tem
porare, noul regim va instaura 
orînduieli mai drepte, conforme cu 
natura umană. Tabletele din Con
temporanul, Gazeta literară și 
Scînteia exprimă o asemenea stare 
de spirit. 23 August înseamnă, pen
tru țară, „reîntemeierea ei origi
nală, ea un curcubeu de agate 
(1966).

Sub raport literar, pamfletul șl 
tableta argheziene înseamnă, ca și 
poezia și proza sa, un moment epo
cal în scrisul românesc. Autorul 
Tabletelor din Țara de Kuty a re
înnoit și a revitalizat expresia aces
tor genuri, dîndu-le o demnitate ar
tistică și, prin aceasta, o eficiență 
morală fără egal. Orice pagină de 
„publicistică" argheziană se citește 
cu aceeași stare de spirit și cu 
aceeași îneîntare literară ca orice 
mare pagină de artă. Geniul scrii
torului plutește, ca un Ariei, pedep
sitor sau tandru, peste toate textele 
sale.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 
Regatului Hașemit al Iordaniei

Intîlnire la C. C. al P. C. R.

(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul HANI TABBARA a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie, 
salutări călduroase, urări de sănătate 
și fericire personală, de necontenit 
progres și prosperitate poporului 
român prieten, din .partea Maiestății 
Sale regele Hussein Ibn Talal al Re
gatului Hașemit al Iordaniei.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador sînt evocate bu
nele raporturi de prietenie si conlu
crare fructuoasă dintre România și 
Iordania, care se dezvoltă continuu 
pe baza înțelegerilor convenite cu 
prilejul dialogului la nivel înalt 
româno-iordanian și se exprimă do
rința de a extinde aceste relații In 
toate domeniile, in interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii si în
țelegerii Internationale.

După ce se evidențiază convergenta 
care există între pozițiile celor două 
țări fată de numeroase probleme in
ternaționale. în cuvintare se spune : 
..Iordania este preocupată si acțio
nează. în primul rind. în abordarea 
situației din Orientul Mijlociu, pro
blema primordială a zonei noastre, 
pornind de la imperativul unic al rea
lizării unei păci juste si trainice, 
bazată pe retragerea completă a Is
raelului din toate teritoriile arabe 
ocupate în anul 1967. inclusiv din 
Ierusalimul arab, și pe dreptul po
porului palestinian de a-si hotărî 
singur soarta, de a-i fi garantate 
toate drepturile sale legitime, inclu
siv dreptul de constituire a unui stat 
propriu, independent, pe nămîntul 
patriei sale. în abordarea probleme
lor Internationale pornim de Ia prin
cipiile fundamentale ale O.N.U. refe
ritoare la neamestecul în treburile 
interne ale altor state, la renunțarea 
la utilizarea forței si a amenințării 
cu forța in raporturile dintre state. 
Avem, totodată. în vedere principiile 
nealinierii, ne pronunțăm împotriva 
cursei înarmărilor, pentru dezarmare.

Cronica zilei
Prin decret prezidențial tovarășul 

Vasile Gliga a fost numit ambasador 
extraordinar si plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Rega
tul Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord. în locul tovarășului Pretor 
Popa, care a fost rechemat în cen
trala Ministerului Afacerilor Ex
terne.

★
Marți dimineața, tovarășul Ștefan 

Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a 
primit pe Jules Kananura, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Ruanda la București, cu 
reședința la Moscova. în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, marți la amiază, la Casa de 
cultură a I.R.R.C.S. din București s-a 
deschis expoziția fotodocumentară 
dedicată marelui explorator norve
gian Roald Amundsen.

Au fost prezenți membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe si Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, cercetători științifici, cadre di
dactice și un numeros public.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice. membri ai corpului diplo
matic.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, în sala „Ar- 
ghezi". din bd. N. Bălcescu nr. 2. din 
Capitală, a avut loc, marți, vernisa
jul expoziției de gravură „David 
Hockney", organizată în cadrul 
schimburilor culturale româno-brita- 
nice. Expoziția cuprinde lucrări re- 
prezentind ilustrații la celebrele 
„Povestiri ale fraților Grimm", rea
lizate de David Hockney, unul dintre 
cei mai bine cotati artiști plastici 
englezi contemporani.

La festivitate au luat parte Ladis- 
lau Hegteduș. secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de artă, un nu
meros public. Au fost de fată Paul 
Cecil Henry Holmer, ambasadorul 
Marii Britanii la București, membri 
ăi ambasadei, alti membri ai corpu
lui diplomatic.

★
în cadrul turneului pe care îl între

prinde în țara noastră, ansamblul de 
cîntece și dansuri al Armatei popu
lare bulgare a susținut, marți, pe 
scena Casei de cultură a sindicatelor 
din Pitești, un spectacol de gală.

Au asistat reprezentanți ai orga
nelor județene și municipale de 
partid și de stat, cadre militare din 
garnizoana Pitești, oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții. 
Artiștii oaspeți au prezentat un 
program alcătuit din lucrări muzi
cale cu tematică patriotică și ostă
șească, cîntece și jocuri populare, 
melodii de estradă, dansuri cu temă. 
Măiestria interpretativă a mesajelor 
artei muzical-coregrafice din tara 
vecină și prietenă au fost răsplătite 
prin vii aplauze.

(Agerpres) 

pentru solutionarea pe cale pașnică 
a conflictelor dintre state., pentru pu
nerea strictă In aplicare a principii
lor Națiunilor Unite, de care sîntem 
cu totii legați si al căror scop îl re
prezintă realizarea păcii generale, 
edificarea unei lumi mai bune".

în cuvintare se subliniază hotărîrea 
ambasadorului de a depune toate 
eforturile pentru adîncirea si diver
sificarea colaborării româno-iorda- 
niene.

Primind scrisorile de acreditare a 
ambasadorului Regatului Hașemit al 
Iordaniei, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU a mulțumit pentru 
caldul mesaj de prietenie adresat de 
suveranul iordanian si a transmis, la 
rindul său. regelui Hussein Ibn 
Talal cele mai bune urări de sănă
tate si fericire personală, de pace 
și prosperitate poporului iordanian 
prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român sînt evocate raportu
rile de prietenie si cooperare pe mul
tiple planuri dintre România și Ior
dania. care au înregistrat progrese 
importante. ..întîlnirile si convorbiri
le pe care le-am avut cu Maiestatea 
Sa regele Hussein Ibn Talal. inclusiv 
în cadrul recentei sale vizite la Bucu
rești — se arată în cuvintare — în
țelegerile la care am ajuns împreună 
au contribuit în mod hotărîtor la in
tensificarea conlucrării dintre țările 
și popoarele noastre".

După ce se subliniază că. în ulti
mul timp, are loc o agravare a re
lațiilor internaționale, o accentuare 
a tensiunii în lume. în cuvintare se 
arată : .,în aceste condiții. România 
consideră că este mai necesar ca ori- 
cînd ca popoarele, conducătorii de 
state, oamenii politici, forțele progre
siste din întreaga lume să acționeze 
în modul cel mai hotărît. într-un spi
rit de înaltă responsabilitate, pentru 
a se pune capăt încordării și a se asi
gura reluarea și continuarea politicii 
de destindere, de independentă si de 
pace. în acest spirit. România parti
cipă activ la viata internațională. îsl 

CENTENAR ARGHEZI
Manifestare omagială la Ateneul Român

Centenarul nașterii lut Tudor Ar- 
ghezi a fost marcat, marți după- 
amiază. in Capitală, printr-o manifes
tare omagială, desfășurată la Ateneul 
Român. în organizarea Academiei Re
publicii Socialiste România. Acade
miei de științe sociale și politice și 
Uniunii scriitorilor.

Au participat tovarășii Hie Radu
lescu. secretar al C.C. al P.C.R.. Cris- 
tea Chelaru. vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
scriitori, alti oameni de cultură, un 
numeros public.

Cu acest prilej au evocat viata sl 
activitatea celui ce și-a înscrjs defi
nitiv numele în patrimoniul literatu
rii naționale sl universale George 
Macovescu. președintele Uniunii 
scriitorilor, acad. Gheorghe Mihoc, 
președintele Academiei Republicii So-

★
Suita de manifestări organizate 

de Muzeul literaturii române cu 
prilejul centenarului nașterii poetu
lui culminează cu „Zilele Arghezi",
grupate în jurul zilei aniversare. 
Astfel, miercuri 21 mai, ora 11, la 

Muzeul memorial „Mărțișor", elevii 
Liceului „Tudor Arghezi" și ai 
altor școli din Capitală și din tară 
își vor aduce omagiul în „patria 
literaturii" lui Tudor Arghezi, iar 
joi 22 mai, ora 17, în rotonda mu
zeului din str. Fundației 4 va avea 
loc vernisajul expoziției omagiale 
„Tudor Arghezi, gazetar", cu prilejul 
căruia vor vorbi scriitori care l-au 
cunoscut pe făuritorul „cuvintelor 
potrivite" în ipostaza de publicist : 
Valeriu Anania, Mihai Beniuc. Vlaicu 
Bârna, Radu Bogdan, Al. Cerna- 
Rădulescu, Șerban Cioculescu, Lau- 
rentiu Fulga. D. I. Suchianu. Vineri 
23 mai, ora 11, va avea loc un pele
rinaj la „Mărțișor", organizat în cola
borare cu Uniunea scriitorilor din 
Republica Socialistă România, după 
care va urma un festival de poezie. 
prefațat de Paul Anghel si Edgar 
Papu. în cadrul căruia poeți contem
porani vor citi versuri dedicate mare
lui precursor. Cu această ocazie se 
vor lansa pliantul „Bilete de papagal 
— ediția 1980". plicul și timbrul fila
telic „Centenar Tudor Arghezi".

★
La Tîrgu Cărbunești au fost de

cernate, marți, premiile Festivalu- 
lui-concurs de creație literar-artis- 
tică Tudor Arghezi, organizat de 
Comitetul de cultură și educație 
socialistă al județului Gorj. cu pri
lejul centenarului nașterii poetului. 
La această manifestare au luat 
parte creatori din peste 30 de județe. 
Juriul a stabilit ca laureati al fes
tivalului pe Ion Bogorodea din Tul- 
cea, la poezie, Aurel Antonie din 
Tîrgu Jiu. la proză, si Ion N. Rădoi 
din Arcani, Gorj, la teatru.

în încheiere a avut loc un recital 
de versuri din creația argheziană.

în aceeași zi a fost prezentat pen
tru minerii din bazinul Valea Mo- 
trului spectacolul de muzică și 
versuri „Bună dimineața, primă
vară".

O șezătoare literară omagială Tu
dor Arghezi a avut loc, de aseme- 

aduce contribuția activă la solutiona
rea problemelor ce confruntă omeni
rea contemporană. Urmărim cu deo
sebită atenție evoluția situației din 
Orientul Mijlociu, ne pronunțăm con
secvent pentru a se ajunge la o so
luție politică, care să conducă la o 
reglementare globală a conflictului, 
la o pace justă și durabilă, bazată pe 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în 1967. pe rezolvarea 
problemei poporului palestinian si 
asigurarea dreptului său la autode
terminare — inclusiv prin constitui
rea unui stat propriu, independent. 
— pe garantarea independentei si su
veranității tuturor statelor din aceas
tă zonă".

Este relevată apoi atentia deosebită 
pe care România o acordă înfăptuirii 
securității și cooperării în Europa.

în continuare. în'cuvintare se spu
ne : „Dorim să dezvoltăm continuu 
conlucrarea româno-iordaniană pe 
plan mondial. în interesul cauzei pă
cii. independentei și destinderii, al 
soluționării marilor probleme ale 
vieții internaționale de astăzi, cum 
sînt dezarmarea generală și. în pri
mul rînd. dezarmarea nucleară, in
staurarea unei noi ordini economice 
în lume, rezolvarea pe cale pașnică 
a conflictelor dintre state, democra
tizarea relațiilor Internationale — 
probleme în care pozițiile țărilor 
noastre sînt similare sau foarte apro
piate".

Șeful statului român a adresat am
basadorului Regatului Hașemit al Ior
daniei urări de succes în îndeplini
rea misiunii care i-a fost încredin
țată. asigurîndu-1 de întregul sprijin 
al Consiliului de Stat, al guvernului 
și al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare. președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut. în- 
tr-o atmosferă cordială, cu ambasa
dorul Hani Tabbara.

La solemnitate si Ia convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, si Silviu Curticea- 
nu. secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

cialiste România. Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga. vicepreședinte al Academiei 
de stiinte sociale și politice, direc
tor al Institutului de istorie-litera- 
ră „George Călinescu". precum și 
acad. Geo Bogza. acad. Șerban Cio- 
culescu. Constantin Ciopraga. Daniela 
Crăsnaru. Ștefan Aug. Doinaș si Mir
cea Zaciu. Vorbitorii au adus un 
profund omagiu lui Tudor Arghezi, 
omul si artistul ce domină cu autori
tate literatura română modernă și 
care vreme de șapte decenii si-a pus 
condeiul în slujba propășirii spiritua
lității noastre, lăsînd posterității o 
operă a cărei Inestimabilă valoare si 
mesaj profund umanist 11 conferă un 
loc aparte In cultura noastră si uni
versală.

în încheiere au fost citite creații 
din opera poetului omagiat.

★
nea, la Craiova, unde și-au dat 
concursul scriitori din localitate, 
actori ai teatrului liric și soliști al 
Filarmonicii „Oltenia".

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

AZI, LA
Campionatul diviziei A La fotbal se 

reia astăzi cu desfășurarea meciuri
lor celei de-a 33-a etape.

întîlnirile. care încep la ora 17,15, 
se vor disputa dună următorul pro
gram : Olimpia Satu Mare — Uni
versitatea Cluj-Napoca (meci televi
zat) ; F.C. Baia Mare — C.S. Tîrgo- 
viște ; Steaua — Politehnica Iași 
(stadion Steaua) : Politehnica Timi
șoara — A.S.A. Tg. Mureș ; S.C. Ba-

Actualitatea la automobilism
„Memorialul Jean Calcianu" • „Raliul 

Dacia" (5-8 iunie), din nou in (ara noastră, pe un traseu inedit
• La 24 mai, o cursă de tradiție 
Dunării —

Automobiliștii noștri fruntași se 
află în plină pregătire pentru două 
mari concursuri. Este vorba, in 
primul rînd, de tradiționala cursă 
„Memorialul Jean Calcianu", contînd 
ca etapă a campionatului național de 
viteză pe circuit, ce se va desfășura 
în Capitală, la 24 mai, pe traseul de 
pe platforma Pipera-Toboc (șoseaua 
Petricani). Organizatorii — filiala 
A.C.R. București, în colaborare cu aso
ciația sportivă „Unirea tricolor" — au 
stabilit ca, în afara clasamentelor pe 
clase, să se alcătuiască și un clasa
ment special în care să figureze au
tomobiliștii care, pe mașini „Dacia", 
vor realiza cei mai buni timpi, lide
rului acestuia urmînd să i se decer- 
neze trofeul cursei.

In perioada 5—8 Iunie are loc 
a XV-a ediție a „Raliului Dunării — 
Dacia", competiție Internațională bi
necunoscută ce contează ca etapă in 
campionatul european, în campiona
tul țărilor balcanice și în „Cupa păcii 
și prieteniei". De această dată, girul 
organizatoric aparține Automobil Clu
bului Român, prin Federația de auto
mobilism și karting. Centralei in
dustriale de autoturisme si Consiliu
lui popular al județului Hunedoara.

Traseul măsoară 1 015 km (cu 37 de 
probe speciale) și va fi împărțit in

Marți dimineață, tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul 
Bernie Taft, membru al Comitetului 
Executiv, secretar național al Parti
dului Comunist din Australia, care 
efectuează o vizită In țara noastră.

Cu acest prilej, s-a efectuat un 
schimb de păreri privind activitatea 
și preocupările actuale ale P.C.R. și

PREȘEDINTELE CELEI DE-A 34-A SESIUNI A ADUNĂRII 
GENERALE A 0. N. U., SALIM AHMED SALIM. 
FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ IN JARA NOASTRĂ

La invitația Guvernului Republicii 
Socialiste România, azi sosește la 
București, lntr-o vizită oficială. Sa

VIZITA MINISTRULUI RELAȚIILOR 
EXTERNE AL R. P. ANGOLA

Marți a sosit, la București, Paulo 
Teixeira Jorge, ministrul relațiilor 
externe al Republicii Populare An
gola, care, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, face o vizită oficia
lă în tara noastră. Ministrul angolez 
va participa, totodată, la lucrările ce
lei de-a doua sesiuni a Comisiei mixte 
interguvernamentale româno-ango- 
leze de cooperare economică, indus
trială și tehnică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
Adrian Rogojan, adunct al ministru
lui agriculturii și industriei ali
mentare, de alte persoane oficiale.

★
în aceeași zi au avut loc convor

biri intre ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, Ște
fan Andrei, și ministrul relațiilor 
externe al Republicii Populare An
gola. Paulo Teixeira Jorge.

In timpul întrevederii a fost subli
niat cursul pozitiv și rodnic al rela
țiilor de colaborare bilaterală pe 
multiple planuri și a fost manifestată 
dorința comună de a extinde și apro
funda continuu aceste raporturi, în 
spiritul Tratatului de prietenie și 
cooperare între Republica Socialistă

tv
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16,08 Telex '
16,05 Teleșcoală.
16,25 Curs de limba germană
16,45 Forum cetățenesc
17,05 Tragerea Pronoexpres
17,16 Fotbal : Olimpia Satu-Mare — 

Universitatea Cluj-Napoca. Trans
misiune directă de la Satu-Mare. 
în pauză (la ora 18,00) : 1001 de 
seri

19.00 Telejurnal
19,20 Noi, femeile I
20,06 La ordinea zilei în economia

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 mai. în țară s Vreme în general 
instabilă, mal ales la începutul Inter
valului. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea 
și caracter de averse, mal frecvente în

FOTBAL
cău — F.C. Argeș ; F.C. Olt — Spor
tul studențesc ; F.C.M. Galați — 
Gloria Buzău ; Dinamo — Jiul Pe
troșani (stadionul Dinamo) ; Chimia 
Rm. Vîlcea v— Universitatea Cra
iova.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite — cu începere din jurul orei 17, 
pe programul I — avancronici și as
pecte de la toate partidele.

patru etape, pe un itinerar inedit: 
Deva — Brad.— Hălmagiu — Lunca
— Nucet — Cîmpeni — Baia de Criș
— Brad ; Brad — Criscior — Baia 
de Criș — Deva ; Deva — Brad — 
Bulzești — Hunedoara ; Hunedoara
— Deva — Hunedoara — Brad — 
Deva. Startul : joi, 5 iunie, ora 18 ; 
sosirea : simbătă, 7 iunie, ora 10,22. 
Omologarea rezultatelor și festivi
tatea de premiere — duminică. 8 iu
nie, la Deva.

De la federația de specialitate am 
aflat ieri că au fost invitați auto
mobilist! din mai multe țări euro
pene. pînă acum confirmînd partici
parea aproximativ 30 de alergători 
din Bulgaria. Cehoslovacia. Polonia. 
Ungaria, Elveția. R.F. Germania.

în legătură cu organizarea tradițio
nalei competiții internaționale — 
prilej de evidențiere, într-o companie 
selectă, a automobiliștilor noștri si a 
calităților, de altfel cunoscute peste 
hotare, a mașinilor românești „Dacia"
— se cuvin subliniate pe de o parte 
restrîngerea zonei pe care se va 
desfășura întrecerea, iar pe de altă 
parte sporirea numărulu de probe 
speciale, ceea ce atribuie marelui 
raliu caracteristici noi. decurgîd din 
tendințele actuale ale sportului auto
mobilistic international. (I. Dumitriu). 

P.C.A., sublinilndu-se de ambele 
părți dorința dezvoltării în continua
re a bunelor relații existente între 
cele două partide. Au fost abordate, 
de asemenea, unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

■ La întîlnire, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

lim Ahmed Salim, președintele celei 
de-a 34 sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.

România și Republica Populară An
gola, al înțelegerilor convenite cu 
prilejul întîlnirilor și convorbirilor 
dintre președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Agostinho 
Neto, desfășurate la Luanda în apri
lie 1979.

Cei doi miniștri au avut, de ase
menea, un schimb de păreri în legă
tură cu probleme internaționale ac
tuale.

La convorbiri a participat Adrian 
Rogojan. adjunct al ministrului agri
culturii și industriei alimentare. A 
luat, de asemenea, parte Ion Moraru, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Populară An
gola.

★
Ministrul afacerilor externe. Ștefan 

Andrei, a oferit, marți, un dineu în 
onoarea oaspetelui angolez.

în timpul dineului s-a toastat în 
sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui Josâ 
Eduardo Dos Santos, pentru dezvol
tarea legăturilor de prietenie și cola
borare dintre România și Angola, 
dintre popoarele român și angolez, 
în interes reciproc, al cauzei păcii, 
înțelegerii și conlucrării internațio
nale.

20,16 La porțile albastre ale orașului, 
un film scris de Marin Preda. 
Producție a Casei de filme nr. 4. 
Regia: Mircea Mureșan

22.00 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 1
19,00 Telejurnal
19.20 Copilărie, ani da aur.
19,40 Muzică tinără
20,00 Anunțuri șl muzică
20.10 Studio T ’80.
20,35 Arii și duete din operete
21,00 Jocul cu lutul, cu apa șl cu focul. 

Film documentar.
21.20 Prime audiții de muzică româ

nească.
22.20 Telejurnal 

nordul tării. Vtnt moderat cu intensi
ficări. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 2 și 12 grade, iar valorile 
maxime între 10 și 20 de grade. Ceață 
slabă dimineața și seara. în București : 
Vreme in general instabilă, mal ales la 
Începutul intervalului. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vtnt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 8 șl 8 
grade, iar maximele intre 16 șl 19 gra
de. Ceață dimineața șl seara.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în diferite orașe din R.D. Ger

mană s-au disputat, ieri, ultimele me
ciuri din cadrul grupelor preliminare 
ale competiției internaționale de fot
bal pentru juniori „Turneul U.E.F.A.‘\ 
Iată rezultatele înregistrate: Româ
nia — R.F. Germania 1—0 (0—0) ; Po
lonia — Finlanda 3—0 ; Spania — Un
garia 2—0 ; Italia — Norvegia 1—1 ; 
Olanda — R.D. Germană 0—0 : Fran
ța — Bulgaria 7—1 ; Anglia — Iu
goslavia 2—0 ; Portugalia — Irlanda 
de Nord 1—0. Pe primele locuri în 
cele patru grupe s-au clasat echipele 
Italiei, Olandei. Poloniei si Angliei. 
Aceste formații se vor întîlni. vineri, 
în semifinale, după următorul pro
gram : Italia — Polonia, la Gera. si 
Olanda — Anglia, la Halle.
• Turneul international de polo pe 

apă care are loc la Tbilisi a progra
mat alte două partide. Echipa 
U.R.S.S. a Învins cu 7—3 (2—1, 2—1, 
2—1, 1—0) selecționata României, 
iar Cuba a Întrecut cu 7—4 echipa 
Bulgariei.
• La Battersea Park din Londra 

s-a disputat meciul demonstrativ de 
tenis dintre perechile Mariana Simio- 
nescu (România), Bjorn Borg (Sue
dia) și Chris Evert (S.U.A.), John 
Lloyd (Anglia). Evert si Lloyd au 
obtinut victoria cu scorul de 6—4, 
6—3. (înregistrarea partidei a fost 
transmisă ieri și ne micile noastre 
ecrane).
• La Roma au început tradiționa

lele campionate Internationale de te
nis ale Italiei. Din cauza unei ploi 
torențiale, în prima zi nu s-au pu
tut disputa decît 4 întîlniri. încheiate 
cu următoarele rezultate : Orantes 
(Spania) — Molina (Columbia) 6—2, 
6—2 ; Manson (S.U.A.) — Mayotte 
(S.U.A.) 6—7, 6—2, 6—1 ; Walts
(S.U.A.) — Motta (Brazilia) 6—2, 
6—4 ; McNamara (Australia) — Wi- 
nitsky (S.U.A.) 7—6, 6—4.

Din viața partidelor progresiste 

din noile state independente 
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A POPORULUI MALIAN:

Priorități ale dezvoltării 
economice și politice

La Bamako a avut loc recent pri
ma sesiune ordinară a Consiliului 
Național al Uniunii Democratice a 
Poporului Malian — organ suprem al 
acestui partid între două congrese. 
Așa cum arată ziarul „L’ESSOR", 
care apare în capitala Republicii 
Mali, sesiunea a constituit un impor
tant eveniment în viața politică a tă
rii, <țu atit mai mult cu cit s-a des
fășurat la capătul unei perioade de 
intensă activitate a U.D.P.M. și de 
adinei prefaceri structurale la scară 
națională. Ca rezultat al hotăririlor 
adoptate la congresul de constituire 
a partidului unic (martie 1979), în 
cursul ultimului an s-a încheiat pro
cesul de trecere a țării la o adminis
trație civilă ; au avut loc alegeri le
gislative și prezidențiale ; au fost ini
țiate un șir de alte măsuri menite să 
accelereze înaintarea Republicii Mali 
pe calea progresului economic și so
cial. Aceste acțiuni au creat un cadru 
propice sesiunii Consiliului National 
al U.D.P.M. din luna aprilie a.c., care 
a fost chemată să analizeze drumul 
străbătut de poporul malian de Ia 
congres șl pînă azi și să definească, 
pe această bază, sarcinile ce se ri
dică în fața sa în etapa următoare, 
în această privință sînt de cea mai 
mare importanță raportul prezentat 
de MOUSSA TRAORE, secretar ge
neral al U.D.P.M., președintele Repu
blicii Mali, ca șl alte documente ale 
sesiunii.

Dezvoltarea Uniunii Democratice a 
Poporului Malian — a spus Moussa 
Traore — născută cu numai un an în 
urmă, este încă marcată de greutățile 
Începutului. Ea are însă meritul de a 
exista și de a dori să se afirme din 
ce în ce mai mult. în acest sens tre
buie arătat că, la numai șase luni 
după desfășurarea congresului con
stitutiv al partidului, toate instituțiile 
prevăzute de constituție au fost efec
tiv create și funcționează normal, 
asigurînd prin aceasta reîntoarcerea 
țării la o viață constituțională nor
mală.

Șeful statului malian a arătat, de 
asemenea, că o atenție deosebită s-a 
acordat și se acordă îndeplinirii hotă- 
ririi congresului U.D.P.M. cu privire 
la consolidarea partidului și Întărirea 
legăturii sale cu masele. O delegație 
a Biroului Executiv Central — a ară
tat el — s-a deplasat in cea mai mare 
parte a regiunilor țării, vizitînd sec
țiunile și subsecțiunile partidului. 
Aceste vizite i-au permis să aprecie
ze la fața locului viața de partid, să 
studieze problemele cu care sînt con
fruntați activiștii, să dea instrucțiuni 
pentru intensificarea activității 
U.D.P.M. și o mai bună conlucrare 
cu organele administrative in vederea 
sprijinirii populației rurale.

Concomitent, distribuirea carnete
lor de partid a fost un prilej de in
tensificare a activității in cadrul sec

c i n e m a
• Drumul oaselor : SCALA — 
8.30; 10,45: 13.15: is.45; 18,16: 20,45.
• Șapte zile din ianuarie : CAPI
TOL — 9,30; 12: 14.30: 17: 19,30; la 
grădină — 20,30,
• Femela dispărută : PATRIA — 
9: lin 13: 16: i«: 20, festival — 
9: 11,15; 13.30: 15,45: 18 : 20.15, fa
vorit — 9; 11,15; 13,30: 15,46; 18: 
20,15.
• Omul păianjen se întoarce i
LUCEAFĂRUL — 9: 11.15: 13.15;
15.15; 17,30: 19,45, la grădină — 
20,4'5, BUCUREȘTI — 9.15: 11,30;
13,,®; 16; 18,15; 20,15, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.15.
O Taina orașului : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.
• Cine mă strigă 7 : VICTORIA
— 10; 12; 14; 16; 18: 20.
• Cele 12 munci ale lui Asterix
— 9: 101.45: 112,30: 14, întoarcerea
lui Vodă Lăpușneanu — 16: 19 :
DOINA.
• Ultima noapte de dragoste i 
TIMPURI NOI — 13; 16: 19.
• Cînd dragostea se Întoarce : 
FEROVIAR — 9; li,15; 13,30: 15,45: 
18; 20,15, VOLGA — 9: 11.15: 13,30: 
15.4'5; 18: 20,15.
• Blestemul pămtntuluL blestemul
iubirii : TOMIS — 9; 13.30; 18,
FLAMURA — 9: 14: 18.
• Adincurile : EXCELSIOR — 9: 
11,30; 14,15; 17; 19,45, GLORIA — 
9; 111,30; 14,15; 17; 19,45. CULTU
RAL — 9; 11,30: 14,15: 17; 19,®.
• Bietul Ioanlde : STUDIO — 10; 
13; 16; 19. FLORE AS CA — 10: 13; 
16; 19. MODERN — 9; ÎS: 16: 19. 
A Aventură In Arabia : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15.®: 18: 20.15, 
GRĂDINA CULTURAL — 20,30.
A Proba de microfon : DACIA — 
9: 11,15: 13,30: is,45; 18: 20.16. mio
rița _ 9; 11,15: 13,30: 15.®: 18: 
20.
A Nu-ml furați copilul : EFORIE
— 9: n.15: 13,30: 15,45: 18: 20115.
A Caută vlntul 1 BUZEȘTI — 15; 
17.45; 20,30.
A Detașament cu misiune spe
cială : GIULEȘTT — 9: 11; 13,15; 
15.30: 17,®: 20.
A Castele de gheață : BUCEGI — 
14; 16,15; 18,30 : 20,30, GRĂDINA 
MODERN — 20,45.
A Studentul, computerul șl car
tofii : LIRA — 16; 18,15: 20,15.
A Fata de pe lac s DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
A Mesaj din spațiu : FERENTARI
— 15,30: 17.30; 19.30, GRADINA 
LIRA — 20,30. 

țiunilor partidului, precum și in or
ganele de stat și organizațiile ob
ștești. în ultimul an au avut loc con
grese extraordinare ale organizațiilor 
de tineret și de femei, al căror scop 
a fost de a mobiliza masele de tineri 
și femei la îndeplinirea sarcinilor 
puse de congresul partidului.

Desigur — a continuat Moussa 
Traore — s-ar fi putut face mult mal 
mult pe linia aplicării rezoluțiilor 
adoptate la congresul constitutiv al 
partidului. Dar primul an al oricărei 
organizații este un an de căutări, de 
experiențe mai mult sau mal puțin 
reușite. Examinarea în spirit critic, în 
cadrul Consiliului Național, a drumu
lui parcurs ne-a permis însă să abor
dăm corect problemele care se pun în 
fața tînărului nostru partid și să 
adoptăm o serie de importante hotă- 
riri. Astfel, un accent deosebit a fost 
pus pe necesitatea dinamizării activi
tății U.D.P.M. In această privință, 
continuarea și întărirea procesului de 
reconciliere națională, lărgirea baze
lor democratice ale partidului, con
fruntarea liberă de idei în sinul său 
apar ca factori-cheie ai acestei dina
mizări.

Pornind de la faptul că Republica 
Mali este o tară recent eliberată care 
desfășoară o luptă susținută pentru 
înlăturarea urmărilor dominației co
loniale, sesiunea Consiliului Național 
al U.D.P.M. și-a concentrat o bună 
parte a dezbaterilor asupra diverse
lor aspecte ale dezvoltării economi
ce. Discuțiile purtate pe această temă 
au arătat că seceta pustiitoare din ul
timii ani, criza energetică și inflația, 
care continuă să amenințe stabilita
tea țărilor Africii, au produs serioase 
greutăți șl in Mali. Dar poporul ma
lian nu s-a lăsat copleșit de aceste 
greutăți, și-a afirmat hotărîrea de a 
acționa cu fermitate in vederea con
solidării independenței tării, a valo
rificării în folosul propriu a resurse
lor materiale și umane.

în raportul prezentat de șeful sta
tului se subliniază, astfel, că guver
nul va continua să desfășoare o in
tensă activitate pentru extinderea 
suprafețelor irigate, construirea de 
baraje, crearea de ferme pentru creș
terea animalelor, ridicarea de noi 
obiective industriale etc. Documentul 
relevă, de asemenea, necesitatea În
tăririi sectorului de stat in economie 
și a creării de noi cooperative in me
diul rural cu funcțiuni de producție, 
comercializare și aprovizionare. Im
portanța acordată tuturor acestor 
probleme este relevată, dealtfel, de 
faptul că în rezoluția adoptată la în
cheierea lucrărilor se recomandă or
ganizarea unei sesiuni extraordinare 
a Consiliului Național al U.D.P.M. 
care să fie consacrată problemelor 
economice in general șl planului na
tional de dezvoltare economică Și so
cială in special.

A Un frate formidabil 1 COTRO- 
CENI — 15: 17.15; 19,30.
A Fugi™ te iubesc : PACEA — 
15,30; 17,30: 19,30.
A Duios Anastasia trecea t VII
TORUL — 15,30: 17,30: 19.39.
A Naufragiul : AURORA — 9;
11.15; 13.30: 15,®; 18; 20. la gră
dină — 20,30. ARTA — 9: 11,15;
13,30; 15,45: 18: 30, la grădină — 
20,45.
A Tinăra soție 1 POPULAR — 16: 
13: 20.
A Bizonul alb : MUNCA — 18: 18; 
20.
A Slberlada s COSMOS — 16; 19.
A Ștrengarii : PROGRESUL — 16; 
18; 20.

teatre
A Teatrul Național (sala mică) : 
O scrisoare pierdută — 19.30, (sala 
Atelier) : Trei pe o bancă — 19. 
A Opera Română : Lacul lebedelor
— 19.
• Teatrul de operetă : Silvia — 
19,30.
A Teatrul .Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19, (sala Grădina Icoanei) : In
terviu — 19,30.
A Teatrul Mic : Opinia publică. 
Spectacol prezentat de Teatrul din 
Tg. Mureș — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pa 
autostradă — 20.
A Teatrul „Nottara” (sala Maghe- 
ru) ; Marea lumină albă — 19.30, 
(sala Studio) : Inele, cercel, betea
lă — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majes
tic) : Dragă mincinosule — 19.30. 
(la IREMOAS) : Opinia publică
— 15.
• Teatrul satirlc-muzlcal ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30, (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (sala clubului I.C.T.B.): 
Pe un picior de plai — 18
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Rit
muri și haz — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sftrlă 
năzdrăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică” : Boroboa
ță — 10: 17.
A Circul București : Spectacolul 
Circului Mare din Moscova — 19.30.
A Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Privește Înapoi cu mtnie — 19,30.

• BIOMASA CA 
SURSA DE ENERGIE. 
Pornind de la constatarea câ 
perioada de punere la punct și 
generalizare a unei tehnologii 
revoluționare este cam de 60 de 
ani și, totodată, de la aprecie
rile specialiștilor că rezervele 
cunoscut» de combustibili fosili 
vor ajunge numai pentru un 
timp limitat (țițeiul — circa 50 
de ani, cărbunele — circa 100- 
150 de ani), revista „Wochen- 
blatt filr Papierfabrikation" 
(R.F.G.) consideră că dacă se va 
Începe acum dezvoltarea teh
nologiei pentru obținerea ener
giei cu ajutorul biomasei (masei 
verzi), atunci, aproximativ prin 
anul 2040, această tehnologie va 
putea fi aplicată pe scară largă. 
Concluzia : este absolut necesar 

să se pornească, fără întirziere, 
la dezvoltarea cercetărilor și 
experimentărilor privind valo
rificarea biomasei ca sursă 
energetică pentru a se putea 
crea astfel rezerva indispen
sabilă de timp în vederea ela
borării unor procedee tot mai 
perfecționate.

• LASERUL IN TEH
NICA COMPUTERELOR. 
Firma Philips a realizat un nou 
tip de disc, care înmagazinează, 
cu ajutorul unui fascicul laser, 
date si informații, conținute în 
500 000 pagini dactilografiate — 
ca alternativă la discurile mag
netice obișnuite folosite în teh
nica computerelor. O microdio- 
dă cu laser perforează în stratul 
de substanță cu care este acope

rit discul orificii minuscule cu un 
diametru reprezentînd a mia 
parte dintr-un milimetru. O altă 
diodă „recitește" informațiile 
înmagazinate, pe baza deosebi
rilor pe care tehnica electronică 
de recepție le face între lumina 
mai puternică reflectată de păr
țile neperforate ale discului si 
cea mai slab reflectată în zonele 
perforate. Discurile magnetice 
obișnuite trebuie protejate de 
perturbatiile cîmpului magnetic, 
de praf și alte influente meca
nice. Noul procedeu evită aces
te inconveniente.

• FILTRU ORIGINAL. 
Specialiștii elvețieni au folosit 
cu succes, la purificarea aerului, 
un „filtru de pămînt". Ei au

nul eforturilor pentru protejarea 
mediului ambiant.

pornit de la constatarea că solu
rile umede. în care se produc in 
continuu procesele de asimilare, 
formează un excelent purifica
tor de aer. Experimentul a avut 
loc într-o fabrică de nutrețuri 
pentru animale. Cei 35 000 me
tri cubi de aer viciat, degajați 
zilnic în procesul de producție, 
au fost aspirați de un ventilator 
și împinși Prin canale sure fil
trul de pămînt. care a retinut 
particulele neplăcut mirositoare. 
Pe lingă o eficientă sporită, noul 
filtru are și o durată îndelunga
tă de funcționare. în plus, nu este 
nevoie de folosirea substanțelor 
chimice, ceea ce vine în spriji

• IN FOLOSUL GEO
LOGILOR. Geologii dispun 
de numeroase aparate si mijloa
ce tehnice, dar se părea că nu 
se pot dispensa de rucsacul plin 
cu mostre de roci. Uneori geo
logii sînt nevoiti să care multe 
kilograme în spate pe distante 
de zeci sau chiar sute de kilo
metri pentru a duce mostrele la 
laboratoare si pentru a obține 
caracteristicile acestor roci. Apa
ratul. realizat la Institutul de 
mecanică tehnică al Academiei 
de Științe a R.S.S. Ucrainene, 

este capabil să ofere pe loc da
tele necesare despre toate pro
prietățile unui mineral, fără o 
prelucrare suplimentară. Apara
tul. ușor transportabil, are greu
tatea de numai 12 kg.

• TURNUL LUI TI
MUR LENK. Specialiștii so
vietici au început să lucreze la 
proiectul de restaurare a „Tur
nului lui Timur Lenk", monu
ment de arhitectură unic în felul 
lui, din secolul al XV-lea, aflat 
in regiunea Celiabinsk. Turnul 
a fost ridicat, se pare. în locul 
unde a sfîrșit tragic o fiică a 
lui Timur Denk, fugită din casa 
părintească cu un fiu al hanu
lui Hoardei de Aur. în cadrul 
lucrărilor pregătitoare pentru 
restaurare se pune la punct 

tehnologia de fabricare a unor 
cărămizi de felul celor folosite 
de constructorii turnului.
• MAREA BARIERA 

DE CORALI, unul dintre 
cele mai pitorești si mai îneîn- 
tătoare locuri ale Australiei, este, 
de asemenea, un inepuizabil re
zervor farmaceutic. Aici, susține 
dr. Robert Endean. zoolog la 
Universitatea din Queensland, 
se află cea mai mare concen
trare de animale si plante mari
ne producătoare de toxine din 
lume. Or. în cursul ultimilor 
douăzeci de ani. farmacologia 
toxinelor marine a reușit să 
pună la punct, pe de o parte, noi 
antibiotice, iar, pe de altă par
te. o serie de antispasmodice 
pentru mușchi și nervi. Chiar 
veninul, mortal pentru om. al 

unor meduze ar putea să fie uti
lizat in medicina cardiacă, dat 
fiind că în doze foarte slabe 
sporește forța mușchiului inimii.

® RESTAURAREA O- 
RAȘULUI UR, unul dintre 
pele mai renumite centre ale ci
vilizației orientale din mileniul 
al III-lea î.e.n., a fost reluată 
după o lungă întrerupere. în do
rința de a reda cit mai fidel 
măreția de altădată a acestei 
localități de ne cursul inferior 
al fluviului Eufrat, arheologii 
irakieni și-au propus reconsti
tuirea marelui zigurat — un gen 
de piramidă in treote (si faimo
sul turn al lui Babei a fost un 
asemenea zigurat). care consti
tuie principalul punct de atrac
ție al turiștilor veniti din dife
rite colturi ale lumii.



încheierea vizitei oficiale de prietenie în U. R. S. $. 
a primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

„0 concepție profund patriotică privind 
dezvoltarea generală a României"

Un articol din ziarul marocan „Al Bayane"

Tovarășul L. I. Brejnev l-a primit pe primul ministru 
al guvernului român

RABAT 20 (Agerpres). — Sub titlul 
„Opțiunile vitale ale României", zia
rul marocan „Al Bayane" a publicat 
un amplu articol in care relevă că 
„principiul fundamental al politicii 
economice românești decurge din în
țelegerea faptului că revoluția teh
nico-științifică permite să se compri
me etapele de dezvoltare și astfel sd 
se reducă decalajele economice. 
Aceasta — se relevă —■ reclamă un 
mare efort pentru aplicarea in pro
ducție a cuceririlor acestei revoluții". 
„Concepție profund patriotică, ea a 
fost exprimată cu consecventă îndeo

sebi In cursul ultimilor 15 ani, de 
cind președintele Nicolae Ceausescu 
se află in fruntea Partidului Comu
nist Român" — se subliniază in 
articol.

In continuare, „Al Bayane" prezintă 
principalele prevederi referitoare la 
dezvoltarea economico-socială a 
României, conținute in documentele 
adoptate de cel de-al Xll-lea Con
gres al partidului, potrivit cărora 
România va depăși, pînă in 1985. sta
diul de țară in curs de dezvoltare, 
trecînd in rindul țărilor cu o dezvol
tare economică medie.

NAȚIUNILE UNITE

Scrisoare a guvernului Libanului adresată 
președintelui Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Reprezentantul permanent al Liba
nului la O.N.U. a adresat o scrisoare 
președintelui Consiliului de Securitate 
în care protestează energic fată de 
actele de agresiune continuă comise 
in cursul săptămînii trecute de Israel 
împotriva teritoriului tării sale.

Atacurile aeriene, maritime și te
restre împotriva unor obiective civile, 
inclusiv pătrunderea trupelor israelie- 
ne pe teritoriul libanez — se spune în

scrisoare — au ucis sau rănit persoa
ne din rîndurile populației civile.

„Rezervîndu-și dreptul de a cere 
convocarea de urgentă a Consiliului 
de Securitate, guvernul Libanului 
cere să se adopte măsurile ce se im
pun pentru a se pune capăt actelor 
de ostilitate israeliene, care constituie 
o amenințare la adresa păcii și secu
rității internaționale în regiune" — se 
arată in încheierea scrisorii.

Concluziile unui studiu al BIT.;

Liberalizarea schimburilor comerciale este in avantajul 
tuturor statelor-industrializate sau in curs de dezvoltare

GENEVA 20 (Agerpres). — Numărul șomerilor din țările în curs de 
dezvoltare s-ar putea reduce cu șase milioane pînă in anul 1986, fără ca, 
prin aceasta, să fie afectată situația utilizării forței de muncă in țările 
industralizate, dacă acestea din urmă ar anula progresiv restricțiile insti
tuite asupra importurilor provenind din lumea a treia — indică concluziile 
unui studiu realizat sub egida Biroului Internațional al Muncii (B.I.T.), 
dat publicității la Geneva.

Potrivit aprecierilor autorului 
acestui document, Geoffrey Ren
shaw, țările industralizate obțin 
numeroase avantaje din schimbu
rile economice cu statele în curs 
de dezvoltare, excedentul balanței 
comerciale a primului grup de 
state continuind să crească (el se 
cifra la 105 miliarde dolari în 1977). 
Se subliniază, astfel, că, în 1976, 
exporturile „Nordului" industria
lizat către „Sudul" în curs de dez
voltare au antrenat in țările in
dustrializate un spor net de 1,5 
milioane de noi locuri de muncă.

Studiul menționat analizează 
două formule posibile în domeniul 
schimburilor comerciale Nord-Sud. 
Potrivit soluției „protecționiste", 
statele industrializate vor continua 
să profite, in ce privește utiliza
rea forței de muncă, de pe urma 
schimburilor comerciale cu țările 
în curs de dezvoltare, în timp ce 
consecințele pentru țările sărace 
vor fi dintre cele mai grele. Astfel, 
ritmul de creștere a produsului

lor național ar fi de numai 4,8 la 
sută pe an, în timp ce numărul 
șomerilor va spori de la 59 de mi
lioane — în 1976, la 65 milioane — 
în 1986.

Cealaltă soluție ar constitul-o 
liberalizarea schimburilor comer
ciale dintre cele două grupuri de 
state, care ar oferi perspective 
promițătoare. Astfel venitul națio
nal al țărilor în curs de dezvoltare 
ar putea crește intr-un ritm mediu 
anual de 5,3 la sută, în timp ce 
numărul șomerilor din aceste țări 
ar scădea, la jumătatea deceniului 
următor, Ia 53 de milioane.

Studiul citat arată că sînt lipsite 
de temei afirmațiile potrivit cărora 
șomajul s-ar agrava in țările in
dustralizate, dacă ele ar înlătura 
barierele aflate 'in calea importuri
lor provenind din țările în curs de 
dezvoltare. în realitate — se arată 
în concluzie — practicile protecțio
niste reprezintă cel mai grav peri
col pentru utilizarea forței de 
muncă din statele industrializate.

MOSCOVA 20 — Trimisul Ager
pres, Mihai Chebeleu, transmite : 
Tovarășul L. I. Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., a pri
mit, marți, la Kremlin, pe tovarășul 
Ilie Verdet, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, aflat în 
vizită oficială de prietenie In U.R.S.S., 
la invitația guvernului sovietic.

Au participat tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Traian Dudaș, membru al 
C.C. al P.C.R., ambasadorul României 
In Uniunea Sovietică.

Au participat, din partea sovietică,

tovarășii A. N. Koslghin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., A. I. Blatov, membru al 
Comisiei centrale de revizie a 
P.C.U.S., consilier al secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S., V. I. 
Drozdenko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis tovarășului Leonid Brejnev 
un călduros salut prietenesc și urări 
de sănătate, iar popoarelor sovietice 
urări de prosperitate și bunăstare.

La rtndul său, tovarășul L. I. Brej
nev a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cordiale salutări și cele 
mai bune urări de fericire personală, 
iar poporului român prieten urări de 
noi sucoese în construcția socialis
mului.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc au fost evocate bunele relații de 
prietenie dintre P.C.R. și P.C.U.S.,

dintre România și Uniunea Sovietică, 
dintre popoarele român și sovietice 
și a fost exprimată satisfacția față 
de dezvoltarea colaborării româno- 
sovietice pe multiple planuri. Au 
fost, de asemenea, trecute în revistă 
posibilitățile largi de dezvoltare a 
colaborării și cooperării româno- 
sovietice, exprimîndu-se dorința reci
procă de a adinei aceste relații și de 
a se găsi noi căi pentru diversificarea 
lor, în interesul celor două țări și 
popoare, al cauzei socialismului, co
munismului, al păcii, destinderii și 
colaborării internaționale.

Totodată, au fost abordate unele 
probleme internaționale actuale de 
interes reciproc. A fost exprimată 
satisfacția în legătură cu faptul că la 
recenta Consfătuire a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia a 
fost adoptată o bună platformă pen
tru activitatea comună, în numele 
întăririi păcii în Europa și în întrea
ga lume.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

r
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EXPOZIȚIE DE PICTURA ROMANEASCA LA WASHINGTON. In cadrul 
acțiunilor consacrate aniversării a 2 050 de ani de la constituirea primului 
stat dac centralizat și independent, la galeria Fondului Monetar Interna
țional din Washington a avut loc vernisajul unei expoziții de pictură con
temporană românească. Sînt prezentate lucrări ale pictorilor Viorel Mărgi
nean, Ion Pacea, Constantin Piliuță și Ion Gheorghiu.

LA STRASBOURG au început lu
crările sesiunii de primăvară a 
Parlamentului vest-european, or
gan consultativ al Pieței comune. 
Pe agenda dezbaterilor sînt înscrise 
numeroase probleme cu care sînt 
confruntate țările C.E.E.. precum și 
evoluția situației internaționale.

ANTITERORISM

încheierea convorbirilor oficiale româno-sovietice
MOSCOVA 20. *- La Kremlin s-au 

încheiat marți convorbirila oficiale 
româno-sovietice.

Din partea română la convorbiri au 
participat tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, tovarășii Cornel Bur
tică, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, Nicolae Constan
tin, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, președintele

Comitetului de Stat al Planificării, 
Alexandru Mărgăritescu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Ion Stoian, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Traian 
Dudaș, ambasadorul țării noastre la 
Moscova.

Din partea sovietică — N. A. Tiho
nov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. K. Baibakov, vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, I, V. Arhipov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., K. F. Katușev, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., V. G. Morozov, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat al
U. R.S.S. pentru relațiile economice 
externe. N. D. Komarov, locțiitor al 
ministrului comerțului exterior, și
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uni
unii Sovietice la București.

Convorbirile s-au desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, prietenească și de 
Înțelegere reciprocă.

OPERAȚIUNI
LA ROMA. Marți au fost arestate 
la Roma 20 de persoane. în cursul 
a două operațiuni antiterorism. des
fășurate separat, de carabinieri și 
poliție — informează agenția 
ANSA. Mandatele de arestare 
emise de Magistratura din Roma ii 
acuză pe teroriști de participare la 
asociație cu caracter subversiv/și la 
bandă armată. In cursul celor două 
operațiuni au fost descoperite arme 
și muniții, documente și aparate de 
radio emisîe-recepție.

de patru zile la Bonn, a avut, 
marți, o primă intîlnire cu cancela
rul federal al R.F.G.. Helmut 
Schmidt, precum și cu Hans-Die- 
trich Genscher, ministrul vest-ger- 
man al afacerilor externe, transmite 
agenția D.P.A. Au fost examinate 
relațiile dintre Mexic și R.F.G., pre
cum și aspecte ale situației inter
naționale actuale. Luni, șeful sta
tului mexican s-a întîlnit cu pre
ședintele R.F. Germania. Karl 
Carstens.

R.F.

VIZITA PREȘEDINTELUI MEXI
CULUI IN R.F. GERMANIA. Pre
ședintele Mexicului, Jose Lopez 
Portillo, aflat într-o vizită oficială

ERUPȚIA VULCANULUI ST. HE
LENS. Bilanțul provizoriu al erup
ției de duminică a vulcanului St. 
Helens, situat in nord-vestul statu
lui american Washington, se ridică 
la cinci morți și 21 de dispăruți. 
Așa cum s-a anunțat, erupția a fost 
atit de puternică, incit partea su
perioară a conului vulcanului a fost 
pur si simplu pulverizată. Vulcanul 
St. Helens, avind altitudinea de 
3 200 metri, a reintrat in activitate 
in luna martie a.c., după o „pauză" 
de 123 de ani I

APEL LA UNITATE NAȚIONALĂ 1N JAMAICA, lntr-o citvîn- 
tare radiotelevizată, primul ministru al Jamaicăi, Michael Manley, a 

I lansat un apel la unitate națională, dincolo de afilierea la partidele 
politice. Premierul a rostit această cuvîntare cu ocazia Zilei muncii, 
sărbătorită în fiecare an la 23 mai, pentru a celebra cea mai mare 

| mișcare muncitorească din această țară, desfășurată în 1938.

Rezultatele neoficiale ale alegerilor 
prezidențiale și parlamentare din Peru

LIMA 20 (Agerpres). — Posturile 
de radio din Lima și presa scrisă 
peruană au anunțat marți că, în baza 
rezultatelor neoficiale ale alegerilor 
prezidențiale și parlamentare de la 
18 mai din tară, candidatul partidu
lui „Acțiunea Populară", Fernando 
Belaunde Terry, fost președinte al 
Republicii Peru în perioada 1963— 
1968, a obținut peste 40 la sută din 
sufragii, ceea ce îi asigură desem

narea sa în funcția supremă a statu
lui pentru perioada următorilor 
cinci ani. Potrivit acelorași surse, 
candidatul Alianței Populare Revolu
ționare Americane (A.P.R.A.), Ar
mando Villanueva, a obținut aproxi
mativ 26 la sută din voturi, situîn- 
du-se pe locul doi, iar candidatul 
Partidului Popular Creștin (P.P.C.), 
Luis Bedoya, aproximativ 11 la sută 
din sufragii.

Tulburări rasiale la Miami
• Zeci de morți fi sute de răniți • Decretarea stării de 
urgență • „O explozie socială pe fundalul unor mari 

nedreptăți"
WASHINGTON. Valul de inci

dente rasiale care s-a declanșat 
simbătă seara în orașul Miami, ca
pitala statului Florida (S.U.A.), de
parte de a se fi potolit, continuă 
cu intensitate. Potrivit relatărilor 
agențiilor de presă americane, pînă 
marți, dimineața s-au înregistrat 20 
de morți și 371 de răniți. Pagubele 
materiale se ridică la circa 100 mi
lioane dolari. In zilele de duminică 
și luni, orașul Miami, unde s-au 
produs incidentele și unde autori
tățile statului Florida au decretat 
starea de urgență, a fost scena unor 
puternice ciocniri între populația de 
culoare și efectivele polițienești, 
sprijinite de 3 500 militari ai gărzii 
naționale trimiși de guvernatorul 
statului.

Evenimentele au început în urma 
anunțării sentinței in procesul a 
patru polițiști învinuiți de a fi mo

lestat un negru pînă la moartea 
acestuia și de a fi prezentat cazul 
ca un accident de circulație. Sen
tința de achitare, dată de un juriu 
compus din 6 albi, a provocat 
nemulțumirea populației de culoare 
din Florida, care a organizat mari 
manifestații de protest. Liderul 
populației de culoare din S.U.A.. re* 
verendul. Jesse Jackson, a declarat 
însă că această „explozie socială" 
s-a produs pe fundalul crizei eco
nomice, al șomajului ridicat in rin
dul negrilor de aici, a tot felul de 
nedreptăți și abuzuri ale politiei și 
organelor judiciare la care sint 
supuși locuitorii de culoare.

Președintele Jimmy Carter a tri
mis la fata locului pe ministrul jus
tiției pentru a verifica dacă pro
cesul s-a desfășurat potrivit cerin
țelor legalității și pentru a lua mă
suri de restabilire a ordinii.

Semnarea Programului de lungă durată al dezvoltării, 
specializării și cooperării In producție

Ca urmare a înțelegerilor la. nive
lul cel mai înalt, la Kremlin a avut 
Ioc ceremonia semnării Programului 
de lungă durată al dezvoltării, spe
cializării și cooperării în producție, 
pînă în 1990. între Republica Socia
listă România și U.R.S.S.

Documentul a fost semnat, din par
tea română, de tovarășul Nicolae

★
MOSCOVA 20. — Tovarășul

Nicolae Constantin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, a avut o în- 
tilnire cu N. K. Baibakov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al

Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, și de N. K. Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, din 
partea sovietică.

★
U.R.S.S.. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării. Au fost exami
nate unele probleme privind coordo
narea planurilor economice si adîn- 
cirea colaborării și cooperării econo
mice și tehnico-știintifioe între 
România și Uniunea Sovietică pe 
perioada 1981—1985.

Depuneri de 
coroane de flori

MOSCOVA 20 — Tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a depus, marți, 
o coroană de flori la Mausoleul lui 
V. I. Lenin din Piața Roșie.

A fost depusă, de asemenea, o co
roană de flori la Mormîntul Eroului 
necunoscut. O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost intonate im
nurile de stat ale României și Uniu
nii Sovietice.

Tovarășul Ilie Verdet a vizitat in 
aceeași zi apartamentul-muzeu al lui 
V. I. Lenin de la Kremlin.

Primul ministru al guvernului ro
mân a fost însoțit de persoane ofi
ciale române și sovietice.

întoarcerea în Capitală
Tovarășul Iile Verdet. membru al 

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
s-a înapoiat, marți seara, în Capi
tală. venind de la Moscova, unde, 
la invitația Guvernului U.R.S.S., a 
efectuat o vizită oficială de priete
nie în Uniunea Sovietică.

Primul ministru a fost însotit de 
tovarășii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice Inter
nationale, Nicolae Constantin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comite

tului de Stat al Planificării. Alexan
dru Mărgăritescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale. Gheorghe Dolgu. adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Ion 
Stoian. adjunct al ministrului comer
țului exterior si cooperării econo
mice Internationale.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice
prim-ministru al guvernului. Necu- 
lai Agachl și Gheorghe Caranfil, mi
niștri, Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost prezent! B. I. Minakov,

ministru consilier, însărcinat cu afa
ceri a.i. al Uniunii Sovietice ia Bucu
rești, membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Moscova, la aero

portul Vnukovo, împodobit cu 
drapelele de stat ale României și 
Uniunii Sovietice, tovarășul Ilie 
Verdet a fost condus de A. N. 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. A. Tihonov, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, K. V. Rusakov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., de alte persoane oficiale 
sovietice.

Au fost prezenți Traian Dudaș, 
ambasadorul României la Moscova, 
membri ai ambasadei române.

Sesiune a unei comisii 
a C. A. E. R.

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — în 
R.P. Polonă a avut loc ședința a 52-a 
a Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul meta
lurgiei neferoase, la care au parti
cipat delegații din țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia.

La ședință a fost marcată aniver
sarea a 110 ani de la nașterea lui 
V. I. Lenin.

Comisia a examinat problemele le
gate de realizarea acțiunilor cuprinse 
în programele speciale de colaborare 
pe termen lung. în special colabora
rea in asigurarea necesarului de ma
terii prime pentru producția de cupru 
și aluminiu si de utilaje metalurgice, 
colaborarea pe linia folosirii ratio
nale și economicoase a resurselor 
materiale, a combustibililor si ener
giei în domeniul metalurgiei nefe
roase.

La comisie s-a efectuat un schimb 
de păreri cu privire la posibilitățile 
de colaborare pentru asigurarea ne
cesarului de metale neferoase refrac
tare, metale rare pentru aliere, titan 
și magneziu, au fost examinate re
zultatele colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R. si R.S.F.I. în domeniul 
realizării de schimburi cu produse 
ale metalurgiei neferoase, precum și 
problemele colaborării în domeniul 
standardizării și al lucrărilor de cer
cetări științifice.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie, colabo
rare frățească și înțelegere reciprocă.

Agravarea crizei regimului sud-coreean
Sub presiunea manifestațiilor populare, guvernul de la Seul 

și-a prezentat demisia
SEUL 20 (Agerpres). — Sub presiunea valului nemulțumirii populare 

și a criticilor vehemente ale partidelor de opoziție, care au demascat po
litica oficială de suprimare a libertăților cetățenești, șeful cabinetului de 
la Seul, Shin Hyon Hwak, a fost nevoit să prezinte marți demisia în bloc 
a guvernului, care și-a recunoscui, implicit, incapacitatea de a controla 
situația. Unii observatori politici apreciază că, in realitate, ar fi vorba 
de o demitere a cabinetului, in contextul agravării extreme a crizei 
social-politice și al exercitării practice a puterii de către militari in con
dițiile legii marțiale.

Criza ce a cuprins regimul 
sud-coreean constituie o expre
sie a ascuțirii contradicțiilor intre 
forțele ce se pronunță pentru înnoi
rea profundă a vieții politice și so
ciale și forțele care se Cramponează 
de structuri și concepții anacronice, 
sfidînd voința și aspirațiile majori
tății populației.

înlăturarea, in toamna anului tre
cut, a dictatorului Pak Cijan Hi, asa
sinat chiar- de proprii săi adepți, ge
nerase la început unele speranțe în 
schimbări cu caracter democratic, 
așa cum cereau cu insistență cate
gorii tot mai largi ale populației. 
Chiar noile autorități recunoscuseră 
imperativul unor asemenea prefaceri, 
făgăduind, la un moment dat, demo
cratizarea constituției, precum și mă
suri vizind o anumită liberalizare a 
vieții politice și sociale. Dar efec
tuarea schimbărilor promise a fost 
plasată într-un... viitor incert, în timp

ce, practic, autoritățile au reluat ve
chea politică antipopulară de repre
siuni și perpetuare a rinduielilor 
antidemocratice, vetuste ce dăinuie 
de peste trei decenii. Din nou sînt 
pline beciurile închisorilor, au fost 
executați fruntași ai mișcării demo
cratice, s-a încercat înăbușirea, prin 
forța armelor, a revendicărilor so
ciale.

Concomitent, s-a înregistrat o în
răutățire a situației economice, în 
contextul unei rate a inflației de 
23—30 la sută. Ca urmare a sporirii 
prețului petrolului și a devalorizării 
monedei sud-coreene, puterea de 
cumpărare a scăzut și mai pronunțat; 
în același timp s-au înregistrat scă
deri ale exportului și accentuarea 
deficitului balanței de plăți.

Fată de' această evoluție, s-a inten
sificat activitatea factorilor care se 
pronunță pentru înnoiri democratice, 
pentru renunțarea la practicile regi-

Programul noii conduceri din Uganda
KAMPALA 20 (Agerpres). — în- 

tr-o declarație făcută la Kampala, 
ministrul de externe al Ugandei, 
Otema Alimadi. a arătat că pe plan 
intern obiectivele sînt realizarea păcii 
și ordinii, reconstruirea economiei si 
reconcilierea națională.

Liniile principale ale activității pe 
plan extern a Comisiei prezidenția
le si a guvernului — a spus el — 
sînt menținerea tării In cadrul miș
cării nealiniatilor. precum si respec
tarea prevederilor Cartei O.N.U. si 
ale Organizației Unității Africane.

El a precizat că în vara acestui an 
vor avea loc alegeri prezidențiale si 
parlamentare, care vor fi suprave
gheate de un grup de observatori ai 
Commonwealthului. La aceste ale
geri vor putea prezenta candidați 
toate grupările politice din țară, a 
spus Alimadi.

Comisia militară care în urmă cu 
o săptămînă a preluat puterea în 
Uganda a anunțat noi numiri în gu
vernul format duminică. Doi miniștri 
au fost numiți pe lingă Biroul Comi
siei militare, respectiv M. Bitamazire 
și dr. Apiliga. în timp ce Mathias 
Ngobi. ministru al agriculturii în 
fostul cabinet. înlocuit în această 
funcție de Sam Mugwisa, preia por
tofoliul problemelor prezidențiale.

Totodată, postul de radio Kampala 
a anuntat numirea a trei asistent! 
speciali pe lîngă Comisia militară In 
probleme economice, politice si di
plomatice.

Reuniunile Comisiei militare si ale 
guvernului sînt prezidate de Paul 
Muwanga, fost ministru al agricul
turii.

Experiențe tehnologice 
în spațiul cosmic

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Cosmonauta Leonid Popov șl 
Valeri Riumin își continuă acti
vitatea la bordul complexului 
orbital de cercetări științifice 
„Saliut-6“ — „Soiuz".

Cosmonauta — relatează agen
ția T.A.S.S. — au încheiat descăr
carea navei de transport „Pro- 
gress-9". Cu ajutorul motoarelor 
ce echipează această navă s-a 
procedat la o corectare a traiec
toriei de zbor a complexului or
bital.

In același timp, echipajul con
tinuă cu succes experiențele 
tehnologice.

PANMUNJON

Ședința Comisiei militare 
de armistițiu din Coreea

PANMUNJON 20 (Agerpres). — La 
propunerea reprezentanților R.P.D. 
Coreene in Comisia militară de ar
mistițiu din Coreea, la Panmunjon a 
avut loc marți a 401-a ședință a co
misiei, în cadrul căreia reprezentanții 
R.P.D.C. au formulat un protest 
ferm față de provocările militare co
mise recent de partea adversă în 
zona comună de securitate. Totodată, 
au fost dezavuate tentativele părții 
opuse de a aduce acuzații nefondate 
R.P.D.C. și au fost condamnate pro
vocările militare sud-coreene din 
zona demilitarizată — relatează 
agenția A.C.T.C.

De asemenea, conducătorul părții 
reprezentînd R.P.D.C. în Comisia mi
litară de armistițiu, generalul-maior 
Han Ju Gyong, a trimis Comisiei 
țărilor neutre pentru supravegherea 
armistițiului din Coreea o scrisoare, 
în care relevă gravitatea unor ase
menea provocări și imperativul de a 
nu se permite repetarea lor în viitor.

Infruntînd represiunile și sfidînd legea marțială, sute de mii de oameni, aido
ma acestor studenți din Seul, își exprimă hotărît protestul împotriva rinduielilor 
dictatoriale, pronunțindu-se pentru drepturi ți libertăți democratice, pentru 

reunificarea pașnică a țării

mului de dictatură. Acțiunilor munci
torești din orașul minier Sabuk și ce
lor de la oțelăria din Pusan le-au 
urmat ample manifestații studențești, 
cărora li s-a alăturat corpul didactic 
din Seul, Korso Kwangju și din alta 
orașe. Măsurile represive, inclusiv 
folosirea blindatelor, nu numai că nu 
au reușit să intimideze pe demon
stranți, dar au lărgit neîncetat rîndu
rile lor, turnînd „gaz peste focul" 
nemulțumirilor populare. Obiec
tive ca suspendarea legii mar
țiale, acordarea de libertăți politice 
și sociale, asigurarea dreptului la 
muncă, desfășurarea de alegeri li
bere și-au găsit expresie în cererea 
adresată de liderul opoziției, Kin» 
Young Sam, privind înlăturarea ac
tualului guvern de la Seul și stabi
lirea modalităților de transferare a 
puterii către un guvern ales in mod 
democratic.

Un factor major care a imprimat 
un puternic dinamism și a determinat 
extinderea continuă a mișcărilor 
pentru înnoiri democratice îl con
stituie înțelegerea tot mai largă a 
necesității reunificării Coreei. Iniția
tivele constructive avansate în acest 
sens de R.P.D. Coreeană au avut un 
larg ecou. însuși cotidianul american 
„INTERNATIONAL HERALD TRI
BUNE" recunoaște că în Coreea da 
Sud „idealul reunificării este deose
bit de popular", „suscită un mare 
interes afectiv in rindul a milioane 
de oameni". în aceste condiții, imo
bilismul autorităților sud-coreene față 
de propunerile Phenianului, intensi
ficarea campaniei anticomuniste, pro
vocările puse la cale împotriva 
R.P.D. Coreene, ca și manevrele mi
litare pe scară largă, inclusiv cu 
participarea trupelor străine, spo
resc și mai mult nemulțumirile popu
lare. Măsurilor vizind menținerea 
regimului antidemocratic și perma
nentizarea scindării tării, masele 
sud-coreene le răspund prin acțiuni 
de protest exprimînd voința de a se 
debarasa de chingile dictaturii, de a 
se crea condiții ca toti coreenii să-și 
poată uni eforturile pentru progre
sul general al patriei, pe care o do
resc unificată în mod pașnic și de
mocratic, liberă și independentă.

Ansamblul evoluțiilor din Co
reea de Sud confirmă, o dată 
în plus, că unica modalitate de 
soluționare a gravelor probleme 
acumulate o constituie adoptarea 
unor măsuri efective pe linia nă
zuințelor spre democrație și liber
tate, spre înfăptuirea marelui dezi
derat al reunificării tării — ideal 
suprem al tuturor coreenilor, impor
tantă cerință a destinderii, păcii ș! 
stabilității în această zonă și pe plan 
mondial.

Al. CĂMPEANU
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