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Prima ediție

Pentru realizarea de recolte mari in acest an

SĂCELE:

Echipament electric
auto pentru zonele cu
I
climat toarte rece

Întreținerea culturilor

Colectivul Întreprinderii „Electroprecizia" din Săcele a asi
milat in fabricație și livrat pri
mul set de echipament elec
tric auto — format din 12 pro
duse — destinat zonelor cu cli
mă foarte rece. Echipamentul
electric'pentru motor și bord a
fost livrat întreprinderii de
autoturisme de teren din Cîmpulung pentru autoturismele ARO.
Supus încercărilor în condi
ții de frig de pină' la minus
55 grade, echipamentul s-a com
portat excelent. (N. Mocanul.

este, acum, sarcina cea mai importantă
a oamenilor muncii din agricultură
întreaga desfășurare a lucrărilor agricole de primă
vară a avut loc in acest an sub semnul urgenței. Sînt
bine cunoscute eforturile deosebite depuse de oamenii
muncii din agricultură pentru încheierea insămînțărîlor in perioada optimă. Aceasta, datorită condițiilor
climatice mai puțin favorabile față de anii agricoli
normali. Și in prezent, cind sarcina primordială >n
agricultură este să se lucreze cu toate forțele Ia între
ținerea culturilor, traversăm o perioadă de timp rece,
bogată in precipitații, in multe zone ale țării.
Tocmai pornind de Ia însemnătatea vitală, hotărîtoare pe care efectuarea neintirziată a prașilelor o are

In obținerea unor recolte bune in acest an, la ședința
comună a Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., Consiliului de Stat și guvernului — analizîndu-se
stadiul executării lucrărilor agricole de primăvară,
in condițiile climatice 31e acestui an — s-a indicat, ca
un obiectiv prioritar pentru organele și organizațiile
de partid, consiliile populare și toți factorii de răs
pundere din agricultură, să se întreprindă măsuri ener
gice pentru impulsionarea și realizarea la timp și in
cele mai bune condiții a “lucrărilor agricole, punîndu-se un accent deosebit pe intrcținerea exemplară »
culturilor.

Noi utilaje
românești
j

Stadiul actual a! lucrărilor
O privire de ansamblu asupra re
zultatelor înregistrate cină acum in
efectuarea prașilelor mecanice si ma
nuale la culturile prăsitoare nune in
evidentă serioase rămîneri în urmă
fată de etapa în care ne aflăm. Din
datele furnizate de Ministerul Agri
culturii rezultă că. oină la 22 mai.
prima pravilă mecanică si manuală
s-a făcut la sfecla de zahăr pe 29 la
sută din suprafețele cultivate si. res
pectiv. 50 la sută ; la floarea-soarelui
—- pe 30 la sută, respectiv 15 la sută.
iar la porumb — pe 3 la sută și. res-

pectiv, 2 la sută, Se pune tntrebarea : puteau fi mai avansate
de întreținere ? Răslucrările
punsul este categoric afirmativ.
O demonstrează cu prisosință dife
rentele mari în ce Privește, stadiul
lucrărilor între multe județe vecine
care, in mare măsură, au beneficiat
de aceleași condiții agrometeorologice. Să privim tabelul de mai jos. in
care sint prezentate — în procente —
rezultatele la efectuarea prașilelor
mecanice și manuale pe grupe de cite
două județe învecinate :

Sfeclă de zahăr
mecanic
manual

Județul

Dolj
Olt

33
10

100
.65

Teleorman
Ilfov

31
5

56
51
46
8
100
61
99
49

Ialomița
Brăila

,

Tulcea
Constanța

Arad
Timiș
Bihor
Satu Mare
Botoșani
Iași

50
100
73
90
49
36
60
—
2

Practic, cu greu pot fi justificate
aceste decalaje între județe vecine,
înainte de toate, aceste diferente iși
au explicația in modul diferit de or
ganizare a muncii, de mobilizare a
forțelor și, mai ales, de înțelegere
a faptului că, indiferent de «tarea
vremii, acum este timpul să se ac
ționeze energic, cu toată stăruința,

Floarea-soarelui
mecanic
manual

51
75

19
6
12
19
50
18
100
6958
14
37
21

60
14

33
3

-

18
4
19
13
22
8
23 •
24
37
—
11
7
14
4

la Întreținerea culturilor. După apre
cierile meteorologilor, si în perioada
următoare vremea va avea un carac
ter instabil. Cum poate fi asigurată
tn aceste condiții, obținerea de recol
te bogate 1 Ce măsuri agrotehnice
sint obligatorii pentru a se asigura
buna dezvoltare a culturilor ? De ce
este necesară combaterea hotărită a
buruienilor din lanuri ?

tuale
colte
voie
timp
vate.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri, pe
Paulo Teixeira Jorge, ministrul rela
țiilor externe al R.P. Angola, care
efectuează o vizită oficială în tara
noastră si participă la lucrările celei
de-a doua sesiuni a Comisiei mixte
interguvernamentale . româno-angoleze de cooperare economică. Indus
trială si tehnică.
La întrevedere a luat parte Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe.
A participat Humberto do Carmo
Alves Machado, adjunct al ministru
lui agriculturii pentru resursele fo
restiere din R.P. Angola.
Ministrul angolez a arătat că a fost
împuternicit să transmită tovarășului
Nicolae Ceausescu, din partea tova
rășului Jose Eduardo dos Santos,
președintele Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei — Partidul
Muncii, președintele R.P. Angola, un
salut prietenesc si de solidaritate —
expresie a sentimentelor care au unit
și unesc partidele șl po;x>arele noas
tre — precum și hotărirea de a în
tări neîncetat legăturile de strânsă
prietenie statornicite intre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Agostinho Neto,
de a continua linia politică de dez
voltare a prieteniei și colaborării angolezo-române. Totodată, oaspetele a
transmis secretarului general al
partidului, președintele României,
urări de multă sănătate și fericire,
de prosperitate pentru poporul ro
mân prieten.
Tovarășul Nicolae Ceausescu a
mulțumit si a rugat să se transmită
tovarășului Jose Eduardo dos -Santos
salutul său călduros, impreună cu
cele mai bune urări, iar ponorului
angolez prieten noi succese in acti
vitatea consacrată dezvoltării econo
mice si sociale a patriei, edificării
noii societăți.
în cadrul convorbirilor au fost «preciate cu satisfacție relațiile de

TG. JIU :

sînt favorabile obținerii de rebune. pentru, aceasta fiind neînsă de aplicarea corectă si la
a măsurilor ' agrotehnice adec-

Manual sau mecanic
buruienile trebuie
grabnic distruse
Ținind seama de multitudinea spe
ciilor de buruieni. în general bine
adaptate temperaturilor scăzute, din
care cauză acestea au un ritm pro
nunțat de creștere, primul obiectiv
pe agenda de lucru a fiecărei uni
tăți agricole, a fiecărui consiliu unic
agroindustrial trebuie să-l constituie
intensificarea lucrărilor de întreținere
a culturilor prăsitoare, centru com
baterea rapidă și Imediată a buruie
nilor din lanuri. Pornind- de la speci
ficitatea plantelor cultivate si ritmu
rile de .Testere si dezvoltare a aces- ’
tora. prioritatea executării lucrărilor
de întreținere a culturilor trebuie sâ
fie stabilită în funcție de :
1. Gradul de imburuienare a cultu
rilor
' t.
2. Erbicidele. aplicate si spectrul de
combatere a buruienilor :
3. .Amplasarea culturilor in asolament și plantele premergătoare.
Dificultatea cdnstă în faptul că
acum toate culturile prăsitoare tre
buie să fie prășite. Avind însă în ve-

Aurel PAPADIUC

U-i întreprinderea de mașiniunelte pentru presare-forjare din
Tg. Jiu, unitate înscrisă de curind pe harta economică a jude
țului Gorj, au ieșit de pe banda
de montaj două noi produse —
ciocanele de.forjare cu autocompresor de 80 kg-forță și 400 kgforță realizate pentru prima
dată în tară. Ciocanul de 400
kg/fortă. procurat pină acum din
import, este destinat atelierelor
de forjă. El prezintă o mare
fiabilitate în funcționare, iar
productivitatea atinge perfor
manțe la nivelul cerințelor mon
diale. Ciocanul de 80 kg-forță
este destinat secțiilor de meca
nizare a agriculturii. (Dumitru
Prună).

TURDA :
Livrări suplimentare
de produse chimice
la export
Colectivul de oameni ai mun
cii de la Întreprinderea chimică
din Turda reușește să obțină,
prin utilizarea la întreaga ca
pacitate a instalațiilor, impor
tante cantități de produse chi
mice peste plan, ceea ce permite
onorarea în termen și in devans
a contractelor, atît pentru bene
ficierii interni cit și la expbtt.
Pină acum, au fost livrate su
plimentar partenerilor externi
produse in valoare de peste două
milioane lei valută. (AI. Mureșan).
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Mănășturul are poate mai
mult decît oricare alt loc
condiția
tranziției.
Sat
străvechi, cu un trecut
dramatic și măreț, cultiva
tor al unor bogate tradiții
vii pină azi. a fost integrat
in cele din urmă orașului,
căpătind in anii interbelici
trăsăturile tipice ale sub
urbanului. -Astfel, străluci
rea
multisecularei
sale
existente incepuse să se
vestejească, el incercind să
se adapteze noilor condiții
ce i le impunea orașul bur
ghez. Birjarii, care pină
tirziu după anii cincizeci
moțăiau in piațeta gării,
erau in exclusivitate mănăștureni. Profesiunea nu
era una din cele mai no
bile, dar in pitorescul ei
crepuscular ea ii recruta pe
urmașii faimoșilor, haiduci,
a căror viată, ca in baladă,
era legată la propriu de
aceea a buiestrașului. Tot
din Mănăștur năpădeau flo
răresele ce umpleau inter
secțiile burgului clujean cu
primii ghiocei. Trecerea se
zonului floral nu Ie împin
gea deloc la inactivitate, in
coșurile lor de nuiele coborind pe rind in oraș ci
reșele, apoi
ciupercile,
apoi afinele, zmeura, pînă
toamna tirziu. la vremea
nucilor si a alunelor. Cînd
spunem că
Mănășturul
trăiește prin excelentă con
diția tranziției. ne gîndim,
așadar, la metamorfoza ce
l-a ridicat de aici, de la
ulicioarele noroioase, a că
ror chintesență era celebra
stradă a lingurarilor, ne
gîndim la uriașa metamor

medie zilnică multianuală calculată
pe 20 de ani, e-a înregistrat un defi
cit de 2,5 grade în luna martie. 1,6
grade în luna aprilie si de 3,6 grade
în decada a doua a lunii mai. Tot
odată, in această perioadă, si mai
ales în luna mal. cantitățile de preci
pitații căzute sint superioare mediei
multianuale. Corelat si cu gradul ri
dicat de nebulozitate si durata scurtă
de strălucire a Soarelui, acești factori
au determinat dezvoltarea si creș
terea în ritm mai lent a culturilor
agricole. Desigur, toate acestea creea
ză condiții de lucru mat dificile, dar
nicidecum de natură să îngrijoreze.
Dimpotrivă, condițiile climatice ac-

foză ce l-a ridicat la înăl
țimea ultramodernului car
tier de azi, cel mai mare
al Clujului.
Condiția lui tranzitorie e
însă și una spațială, geo
grafică. Mănășturul face
legătura dintre orașul ClujNapoca și lumea legendară
a Apusenilor, dincolo de el,
nu departe, sub ceata vi-

Al*''.''.-

Pe ogoarele I.A.S. Piatra, județul Teleorman. «• executa prima prașilo meca
nică la floarea-soarelui
Foto : S. Cristian

Descoperirile de pe teri
toriul Mănășturului indică
o vechime a omului aici,
așa
cum
demonstrează
acad. Ștefan Pascu în Isto
ria Clujului, de cel puțin
120 000 (a se citi corect : o
sută douăzeci de mii) de
ani. adică din paleoliticul
mijlociu. După cum des
coperirile de aici, alături

vecinătatea Mănășturului,
a căzut eroic, după lupte
crincene. voievodul Gelu.
In 1437, cind răsculații
români și maghiari por
niți de la Bobilna pun
stăpînire pe oraș (in pa
ranteză fie spus, unul din
căpitanii răscoalei, loan,
fiul magistrului Iacob. era
din Cluj, după cum un alt

Un uriaș la vîrsta de
zece ani: Mănăștur
de Vasile REBREANU

neție, găsindu-se locuri ale
căror nume, si numai rosti
te, fac să ne vibreze sufle
tele cuprinse de adinei
dangăte de aramă : Pădu
rea Scorocet, unde Horea a
fost prins prin trădare,
dar și Fintînele. unde moațele conduse de Pelaghia
Roșu i-au înfrint pe duș
mani in zilele mărite ale
Iui Iancu, dar si Tarnița,
Mărișelu. Beliș, focarele
puternicului sistem hidro
energetic ce preschimbă
Tara de Piatră în conste
lație.
Condiția de tranziție a
Mănășturului e însă, poa
te.' în și mai mare măsură,
una istorică.

de cele de la Gura Baciu
lui, constituie cea mai
veche cultură neolitică, si
gur documentată pe terito
riul întregii tari. O viețuire
neîntreruptă face trimiteri
la epoca bronzului, trecind
apoi prin Napoca dacică și
romană la convulsiile isto
riei medievale si moderne.
Născut pe aceste locuri,
din daci și din romani, po
porul român a continuat să
rămină și să-și ducă viata
legat de cămintul patriei
sale, de limbă, datină si
port. înfruntînd vicisitudi
nile multor secole potriv
nice. păstrîndu-și
ființa
sub năvala dură a popoa
relor migratoare. Aid. în

căpitan. Ion Romanul, era
din Floreștii Năsăuduiui.
satul de naștere al celui ce
semnează aceste rinduri)
aici, in Mănăștur, la Calva
ria. a fost semnată înțele
gerea dintre răsculați și
nobili, act încălcat, cum se
știe, de aceștia din urmă.
Mănășturenii vor fi fost
martorii inundați de spe
ranță si bărbăție proaspătă
la ceremonia de bun augur
desfășurată la ctitoria din
Feleac a lui Ștefan cel
Mare al Moldovei, monu
ment aflat în picioare și
astăzi si care a avut un rol
atît de însemnat în păs
trarea unitătil naționale de
o parte și de alta a Carpa-

ților. Mănășturul. cuprins
de freamătul renașterii pe
care-1 putem cu ușurință
închipui, va fi salutat po
pasul clujean al lui Mihai
Viteazul, după intrarea tri
umfală in Alba. Iulia. De
aici, din Mănăștur. urmînd
moderna arteră de centură
ce va fi în curind dată in
exploatare, unind șoseaua
internațională ce vine din
centrul Europei, prin Ora
dea, cu cea care se în
dreaptă spre inima tării,
spre București, de aici
începe să urce ca un umăr
apăsat de nevoi, dar ki
plin de vifor, culmea Feleacului. pe care trec me
reu. obsesive, intr-o ba
ladă ce nu contenește să
ne infioare inimile, carele
lui Avram Iancu, încăr
cate de toate dorurile noas
tre, iar : „Boii au coarne
de ceară / Om ca Iancu
nu-i in țară / Boii au coar
ne de spume / Om ca lancu nu-i in lume".
Mănășturenii au fost și
martorii entuziaști ai îm
plinirii celui mai incan
descent dintre toate doru
rile lor. acela al unirii cu
Patria Mamă, la 1 Decem
brie 1913. Iar anii inter
belici au însemnat pentru
locuitorii acestui oămint
ani de luptă împotriva ex
ploatării capitaliste, pentru
o viață demnă, de adevă-,
rată libertate. Cu litere de
aur și foc s-a înscris în
cronica nemuritoare a nea
mului puternica demon
strație antifascistă de la
(Continuare in pag. a V-a)

tului independentei și suveranității
naționale, nerecurgerii la forță și la
amenințarea cu forța, al dreptului
fiecărui ponor de a se dezvolta de
sine stătător, fără nici un amestec
din afară.
S-a subliniat că întărirea securită
ții și colaborării in Europa, trecerea
la măsuri concrete de dezarmare și
dezangajare militară, oprirea ampla
sării de noi rachete nucleare si redu
cerea celor existente prezintă o de
osebită importantă nu numai pentru
continentul european, ci pentru în
treaga lume, dat fiind că aici conti
nuă sporirea efectivelor militare si a
armamentelor, se acumulează în pro
porții tot mai ample mijloace de dis
trugere. in special nucleare, si că aici
s-a format focarul principal pentru
un nou război mondial. Evidentiindu-se importanta bunei pregătiri a
sesiunii speciale a O.N.U., din acest
an. consacrată problemelor noii ordini
economice internaționale. în cursul
convorbirii s-a arătat că. în condi
țiile actuale, se impune întărirea uni
tății de acțiune a tarilor în curs de
dezvoltare, nealiniate. Intre forțele
iubitoare de pace.
In cadrul convorbirii s-au subliniat
importanta si semnificația deosebită
a victoriei poporului Zimbabwe, apreciindu-se că ea va accelera dez
voltarea multilaterală a tării, va
avea o înrîurire pozitivă asupra lup
tei pentru independenta Namibiei,
împotriva politicii rasiale si de apartheid in Africa de Suci.
A fost reafirmată hotărirea Româ
niei si Angolei de a conlticra si în
viitor tot mai strîns ne plan extern
pentru a-și aduce. în continuare,
contribuția la lupta împotriva impe
rialismului. colonialismului, a poli
ticii de dominație si as&nrire. la în
făptuirea idealurilor de libertate, in
dependentă si progres ale tuturor
popoarelor.
tntrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, de caldă prie
tenie.

Președintele celei de-a XXXIV-a sesiuni a Adunării
Generale a O.N.U.

(Continuare in pag. a IlI-a)

Ce recomandă cercetarea științifică
* n legătură cu multiplele probleme
care le ridică producția agricolă
din acest an, am solicitat citeva pre
cizări tovarășului dr. doc. Cristian
Hera, directorul științific al Institu
tului de cercetări pentru cereale și
plante tehnice Fundulea.
Pentru înțelegerea clară a situa
ției și a Implicațiilor ei asupra cul
turilor agricole, este nevoie de o
scurtă apreciere a condițiilor meteo
rologice din această primăvară. în
majoritatea timpului.
fenomenele
meteorologice predominante au fost
temperatura scăzută si precipitațiile
abundente. Astfel. în ce privește tem
peratura aerului, fată de temperatura

prietenie si colaborare rodnică sta
bilite între partidele si popoarele
noastre încă din perioada luptei de
eliberare națională a Angolei. care,
în anii construcției socialiste, s-au
amplificat continuu, pe baza si în
spiritul tratatului existent între cele
două țări. S-a subliniat că. în condi
țiile noi de după eliberarea Angolei.
este necesar să fie lărgite si adîncite
relațiile de prietenie si colaborare
întemeiate pe hotăririle și înțele
gerile dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu si Agosti»ho Neto si că
există mari posibilități pentru o lar
gă cooperare între România si An
gola. care să contribuie la progresul
accelerat al celor două țări, la creș
terea bunăstării popoarelor noastre,
la opera de construcție socialistă.
Au fost evocate, in acest context, ro
lul si importanta vizitei efectuate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu in An
gola. in 1979. pentru extinderea si
aprofundarea raporturilor românoangoleze pe plan politic, economic,
tehnic, cultural și în alte domenii de
activitate, ceea ce corespunde pe de
plin interesului celor două popoare,
cauzei păcii si cooperării internațio
nale. S-a relevat rolul pe care îl
are comisia mixtă in intensificarea
schimburilor comerciale, a colaboră
rii economice si tehnice româno-angoleze.
A avut loc. de asemenea, un schimb
de vederi cu privire la actuala si
tuație internațională. De ambele
părți s-a manifestat îngrijorarea fată
de accentuarea tensiunii pe arena
mondială si s-a apreciat că este ne
cesar ca toate popoarele, țările in
curs de dezvoltare, țările nealiniate
să acționeze cu forte sporite pentru
oprirea încordării relațiile»- dintre
state, pentru soluționarea tuturor
problemelor litigioase exclusiv pe
cale politică, prin tratative, pentru
reluarea si consolidarea procesului
destinderii, pe baza principiilor de
plinei egalități in drepturi, resoec-

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, vineri, pe Salim Ahmed Sa
lim, președintele celei de-a XXXIV-a
sesiuni a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite, care, la in
vitația Guvernului Republicii Socia
liste România, efectuează o vizită ofi
cială in țara noastră.
ia primire a participat tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe.
i
Cu acest prilej. Salim Ahmed Salim
R arătat că se simte onorat de între
vederea acordată și a relevat profun
da satisfacție de a avea un schimb
de păreri eu șeful statului român in
probleme importante care preocupă
Organizația Națiunilor Unite, toate
popoarele lumii. în același timp, el a
dat o deosebită apreciere propune
rilor. inițiativelor și contribuțiilor ro
mânești în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite, aportului țării noastre
la creșterea și întărirea prestigiului și
rolului O.N.U., subliniind că ele re
flectă politica externă dinamică, con
structivă, a României, al cărei
promotor este președintele Nicolae
Ceaușescu, personalitate prestigioasă
a lumii contemporane, care desfășoa
ră o activitate intensă, neobosită,
pusă în slujba păcii, colaborării și
Înțelegerii între națiuni, înfăptuirii
idealurilor de libertate, independență

și progres ale tuturor popoarelor, a
dezideratelor majore ale umanității.
In cursul convorbirii s-a apreciat
că Organizația Națiunilor Unite, cel
mai reprezentativ for mondial, tre
buie să joace un roi tot mai activ in
întreaga viață politică și economică
internațională, astfel incit aceasta sâ
răspundă așteptărilor popoarelor, să
slujească mai eficace cauza păcii și
progresului.
S-a considerat, de comun acord,
că, in actualele condiții interna
ționale, marcate de accentuarea În
cordării și deteriorarea relațiilor din
tre state, Organizația Națiunilor
Unite este chemată să-și aducă o
contribuție sporită la rezolvarea echi
tabilă, democratică, a problemelor
complexe, acute, ce confruntă ome
nirea, să participe mai intens la efor
turile pentru reluarea și consolidarea
procesului destinderii, soluționarea
exclusiv pe cale pașnică a stărilor de
încordare și conflict din diferite re
giuni ale globului, încetarea cursei
înarmărilor și reducerea cheltuielilor
militare, realizarea dezarmării, și in
primul rind a dezarmării nucleare.
Totodată, a fost evidențiat rolul ce
revine Organizației Națiunilor Unite
în asigurarea respectării în relațiile
dintre state a principiilor deplinei
egalități hi drepturi, independenței

Si suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, nerecurge
rii la forță și la amenințarea cu forța,
in afirmarea dreptului sacru, inalie
nabil. al fiecărui popor de a trăi li
ber, de a se dezvolta de sine stătă
tor, fără nici o ingerință din afarăAvîndu-se în vedere urgența și gra
vitatea pe care le-a dobîndit proble
matica economică, s-a subliniat, de
asemenea, că Organizația Națiunilor
Unite trebuie să-și Intensifice acțiu
nile in acest domeniu, promovind
larg conlucrarea internațională, co
respunzător cu cerințele primordiale
ale edificării noii ordini economice
mondiale.
Tovarășul Nfcolae Ceaușescu e
reafirmat hotărirea României socia
liste de a participa intens și în viitor
ia întreaga activitate a Organizației
Națiunilor Unite, de a face totul pen
tru ca O.N.U. să se situeze la înăl
țimea misiunii încredințate, să-ți
aducă o contribuție tot mai substan
țială și eficientă la însănătoșirea cli
matului politic internațional, la afir
marea politicii de destindere, de in
dependență națională Și pace, la pro
movarea idealurilor nobile ale înțele
gerii și colaborării între națiuni.
întrevederea a decurs intr-o at
mosferă de caldă cordialitate.

Directorul executiv al O.N.U.D.I.
Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
N icolae
Ceaușescu, a primit, vineri, pe
Abd-El Rahman Khane, directorul
executiv al Organizației Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare Industrială
(O.N.U.D.I.). care face o vizită in țara
noastră.
A participat Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe.
Oaspetele a mulțumit călduros pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru
întrevederea acordată, arătînd că se
simte deosebit de onorat de această
primire. Totodată. Abd-EI Rahman
Khane a exprimat șefului statului
român înalta apreciere a Comitetu
lui permanent al O.N.U.D.I. pentru
aportul important ai României, per
sonal al președintelui Nicolae
Ceaușescu, la afirmarea în lume a
spiritului de pace, prietenie, colabo
rare și înțelegere între națiuni.

In cadrul convorbirii s-a exprimat
satisfacția pentru continua intensifi
care a colaborării dintre Romania și
O.N.U.D.I. in domeniul dezvoltării in
dustriale. al participării țării noastre
Ia realizarea obiectivelor programului
acestui organism specializat al O.N.U.
Totodată, s-a reliefat dorința comu
nă de a extinde și diversifica aceste
raporturi in spiritul politicii statului
român de largă cooperare și colabo
rare prietenească cu țările în curs de
dezvoltare. S-a apreciat că trebuie
intensificată activitatea Centrului co
mun O.N.UiD.I.-România, el însuși
un organism original de cooperare
dintre țara noastră ți Organizația
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
Industrială. S-a subliniat necesi
tatea creșterii rolului și autorității
O.N.U.D.I. In viața internațională, în
extinderea cooperării industriale intre
state, în soluționarea problemelor le

gate de lichidarea subdezvoltării și
de sprijinirea eforturilor de indus
trializare ale țărilor în curs de dez
voltare pentru a li se asigura inde
pendența și suveranitatea lor de
plină.
în timpul convorbirii s-a apreciat
că depășirea actualei situații interna
ționale, reluarea politicii de destin
dere și trbeerea în acest cadru la mă
suri de reducere a cursei înarmări
lor. la eliberarea unor importante
mijloace materiale și umane cores
pund eforturilor de găsire a unor
soluții practice pentru sprijinirea ță
rilor rămase in urmă, pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale — condiție esențială
pentru stabilitatea politică și econo
mică, pentru întărirea păcii și cola
borării intre popoare.
întrevederea a decurs intr-o atmos
feră de caldă prietenie.

Ambasadorul Republicii Ruanda, cu prilejul prezentării
scrisorilor de acreditare
/

Președintele Republicii Socialiste
România.
tovarășul
Nicolae
I Ceaușescu. a primit, vineri, os Jules

Kananura. care și-a prezentat scriso
rile de acreditare in calitate de am
basador extraordinar și plenipoten

țiar al Republicii Ruanda în tar®
noastră. (Continuare in pagina
a V-a).
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PATRIA ȘI DATORIILE
omul din tară,
cu acte în regulă, sau
Aplecat
a fugit. S-a dus să cau

— Știți cum am ajuns la dumnea
voastră ? Mi s-a spus la județ : du-te
să cunoști un țăran diplomat univer
sitar. pe nea Ghiță, președintele de
la C.A.P. Munteni Buzău, care a ab
solvit Academia „Ștefan Gheorghiu".
Venind încoace, m-a urmărit între
barea : ce v-a îndemnat, la 53 de ani,
să aveți în palmares o astfel de di
plomă 7
Gheorghe Ghiță zimbește moromețian :
— Chiar mă întrebați serios 7
— Cit se poate de serios. Văd aici.
Ia sediu, pereții plini de diplome și
distincții pentru merite deosebite in
producția agricolă ; iată si două
titluri de Erou al Muncii Socialiste
conferite cooperativei, iar altul personal președintelui ei. Nu sînt sufi
ciente atestate de competență si hăr
nicie 7
— Credeți că eu m-am zbătut să
învăț cinci ani de
zile, nopțile, prin
tre campaniile agricole, numai de ‘
dragul unui ates
tat? Ca
- să scoți
piine multă
__
si
bună trebuie sâ știi să vorbești
cu pămintul. înainte sțăteal cu
el de vorbă doar prin coada sapei ; astăzi insă, ca să dau un exem
plu. fără cartarea agrochimică, pâmîntul nu te mai ascultă. Nici griul,
nici porumbul nu te mai baga în
seamă dacă nu le vorbești pe limba
științei pămintului. Nu mai ajunge
doar „hai, mă, nea Petre sau Tase,
hal nană Floareo să-i dăm zor !“ Ca
să faci azi treabă in agrioultură tre
buie să te pricepi si La tractor, si la
fosfați, și la densitate, pină si la sta
rea si prețul porumbului în lume...
— ...pornind insă de la starea po
rumbului de-aici, din Bărăganul ialomitean. Știu că anul trecut ați scos
o producție record : 9 000 de kilogra
me boabe Ia hectar in condiții de neirigare. Orice recoltă, bună sau rea,
depune mărturie despre oamenii ei.
Vorbiți-mi despre oameni.
Cu același zimbet moromețian, pre
ședintele Ghiță mă corectează :
— 9 007. nu 9 000. Ce contează, s-ar
zice, diferența asta mică 7 Contea
ză, căci raportate la totalul suprafe
ței noastre cele șapte kilograme in
plus fac un vagon. Doar nu vreți să
ne păgubiți, dintr-un condei, de un
vagon de porumb ! Așa e, că m-ați
întrebat de oameni, oamenii noștri
știu că au făcut o treabă bună. Dar
tot ei mai știu că numai păunul
se-mpăunează. Si apoi să nu uităm :
cu trecutul te masori o clipă, cu viitorul te confrunți o viată. Să trec la
concret. Cînd m-am întors de la
Congresul al XII-lea, unde am avut
cinstea să fiu delegați aici la noi ce
credeți'că discutau cel mai mult oa
menii 7 Urmăriseră Ia televizor, nu
mai ochi si urechi, raportul tova
rășului Nicolae Ceausescu si ii inte
resa pe toți cum o să fie noua revo
luție în agricultură și ce au de făcut
țăranii. Unii erau de părere că o să
bage statul mai multă mecanizare și
îngrășăminte, alții, mai visători, că
o să apese și țăranul pe butoane, ca
Ia liniile automate din fabrici, si-o
sâ iasă pe bandă piinea. laptele și
carnea, dar cei mai multi înteleseseră ce era esențial de înțeles : că ur
mează să se săvirșească in fiecare,
în conștiința agricultorului, o revo
luție. La capitolul pregătire, la capi
tolul muncă, la capitolul organizare.
Ca orice idee mare, deschizătoare
de noi drumuri, și revoluția în agri
cultură nu se poate realiza decit tot
cu sudoarea frunții. Și mai trebuie
ceva, cum sună o vorbă care-mi pla
ce : să ai stabilitate pe pămint.
— Sună într-adevăr frumos. Dar
mai exact ce înseamnă 7
— Cum să vă spun eu 7 Un simțămînt care cuprinde și dragostea de
pămint, „iubirea de moșie" cum o
numea poetul, și răspunderea fată de
țarina asta minunată care ne hrăneș
te pe toti. Pe noi. aici, nenorocirile

ne-au învățat cum e cu stabilitatea
pe pămint. Vă mai amintiți
....
de inundațiile din ’72 și ’75 ? Ne-a_ potopit
.__ ,
Ialomița. Ne-a lăsat fără pămint. Am
ajuns să stringent porumbul cu bar
ca. n-o să credeți, pină si în ziua de
Anul nou, dar n-am lăsat un știulete
necules. Pe urmă, că totul fusese
sărăturat, am pornit să ne reconstru
im ogorul, muncă multă, canale de
desecare, trebuia făcut cimpul neted
ca palma. Și tocmai atunci cînd ne
crăpa buza, unii s-au speriat de mun
că, ziceau că aici n-o să se vadă cîștigul din pagubă, n-au ei timp să aș
tepte pină ne redresăm, în schimb la
I.Â.S.-urile din apropiere îi așteap
tă bani gheată, că unde nu e nevoie
de brațe de muncă 7 Cind am văzut
așa. noi cei rămași ne-am postat in
capul satului, să le aținem calea :
„Mâi oamenilor, măi fraților, cum
vă rabdă inima să vă părăsiți pă-

tăierea de la normă, dar situația nu
s-a îndreptat. Și vine o adunare, și
se ridică oamenii, și ce le-au mai
zis 1 Opinia asta usturătoare a contat
mai mult decit toate îndemnurile
mele de pină atunci la ordine si dis
ciplină. Sau alt fapt. Aveam pagube
din nepăsare și indolență. Ba scăpa
. unul vaca în grădina cooperativei
agricole, ba se repezea altul cu maȘina prin grîu. M-am gîndit la niște
sancțiuni, dar. spun drept, am cam
intrat cu îndoială in adunarea gene
rală ; dacă o să zică : „ce vă veni
sâ vă puneți cu amenzi pe capul
nostru 7“ A fost exact invers.. Oame
nii au discutat și au votat un sistem
de penalizări : a călcat tractoristul
sau șoferul niște culturi, să facă bine
si să plătească 3 lei de fiecare plantă
omorîtă : a intrat o vită in Ian — HO
de lei. o gisca — 12 lei. să știe toată
lumea că o fi cooperativa a tuturor.

mintul 7 Nu-i cooperativa voastră,
nu-i comuna voastră, de ce să mun
ciți in altă parte 7“ Dar acolo unde
s-au dus, n-a fost multă nevoie de
ei, doar cîteva săptămini de campa
nie. Noi. după o vreme, ne-am înzdrăvenit și. cînd au văzut ei asta,
au început să se roage : „Tovarășe
președinte, dati-ne și nouă de lucru,
băgati-ne la acord global". Știți
ce-am făcut 7 Bineînțeles că i-am
reprimit pe toti, dar nu așa. adtomat. ci. i-am trecut prin judecata
adunării generale. Ca sâ învețe oda
tă pentru totdeauna că nu părăsești
la greu locul de unde mănînci pîlhe.
Am auzit eu că «Înteți om sever...
— Nu știu dacă sînt sever, dor
mie-mi/ place să fie omul om. Să
nu-i sucească mințile interesul per
sonal. Să aibă in viață niște prin
cipii.
— Ale dumneavoastră care sînt 7
— Eh, dacă e să vorbim ca la se
minar, principii ar fi ele mai multe.
Eu am trei, simple .iar practice : 1.
Stimulez pe cel ce muncește. 2. Ajut
pe cel ce nu poate. 3. Oblig pe cel
ce nu vrea.
— Cum reușiți să le aplicați ? Pe
ce vă bizuiți 7 ’
— Cind m-au ales oamenii preșe
dinte, mi-am zis : „De-acum încolo,
Clhiță, ai intrat la stăpin. Ai in Mun
teni Buzău o mie și o sută de stăpini. Pe fiecare în parte, probabil,
n-ai să poți să-l mulțumești, în
schimb trebuie să-i mulțumești pe
toți". Am pornit de la vreo 5 mili
oane, stăpînim astăzi o avere ob
ștească de peste 50 de milioane. Pe
ce mă bizui 7 Pe dorința oamenilor
de mai bine. Pe participarea lor la
cuvint și faptă. Mă bizui pe demo
crație.
•
— Am întilnit si președinți pe care
îi cam „stinienea" în mișcări demo
crația. De aceea, vă intreb : pe dum
neavoastră, nu ?
— Cu ani in urmă, o adunare general ă dura și cite o zi si jumătate,
Cu discuții și lămuriri, cu ocolișuri
Si înflorituri. Acum in două-trei ore
te alegi cu un carnet plin de păreri
Si propuneri înțelepte. Ia obiect, de
critici spuse pe șleau, dar fără pati
mă : te afli intr-adevăr la o aduna
re de lucru si nu la o șezătoare. Fap
tele o iau înaintea vorbelor, fiindcă
astăzi țăranul român înțelege bine
politica partidului. Și o înțelege
pentru că o simte, pentru că e a lui,
pentru că e chemat s-o facă.
— Totuși, cum vă bizuiți pe demo
crație 7 Dati-mi un fapt.
— Aveam, intr-o vreme, necazuri
cu disciplina. Absente la cîmp. Mai
ales neveste care se cam coconiseră.
Că ele, dacă au bărbați cu slujbe și
situație, de ce să mai iasă la sapă 7
Că nu mai „cadrează" cu poziția lor.
Le-am luat mai cu binișorul. mai cu

dar nu e moșia nimănui. Important
îmi pare mie insă nu atit faptul. in
sine (dealtfel aoeste sancțiuni sintmai mult o „oază bună"...), cit înțe
legerea oamenilor că de la ei tre
buie să pornească și că de ei. de
fiecare, depind ordinea și disciplina.
Dar pentru asta se cer niște condi
ții...
— ...să discuți in prealabil, să pre
gătești terenul 7
— Ce să mai pregătești. terenul 7 !
Orieine-oi -fi dumneatalc : brigadier,
ingirjei'-șef . sau președinte, să te
vadă eă respecți primul literă' legii.
Le vorbești . oamenilor de muncă 7
Atunci să te găsească in zori la
cimp, acolo să-ti dea ei bună-dimineața ! Le vorbești de cinste 7 Atunci
să te știe că nu cocoloșești pe nimeni și nu inchizi ochii la nimic.
Noi am schimbat vreo trei economiști pentru că lucrau „ochiometric"
si au calculat strimb drepturile unor
oameni. Sau : le ceri să pună umă
rul la greu? Atunci să fie eonyinși
că nu tragi cu bidineaua besța nea
junsuri. Cind analizăm munca in
consiliul de conducere, am obiceiul
șă spun : să nu ne lăudăm cu ce
merge bine, hai să vedem ce merge
prost.
Și, într-adevăr, oamenii din Mun
teni Buzău n-au obiceiul să se lau
de. îi laudă,, in schimb, la tot pasul,
cimpul, hambarele, casele si străzile
unei frumoase și înfloritoare așezări
de Bărăgan. Ești tentat să-i inchizi
în cuvint culorile, armoniile, frea
mătul. Nu e însă loc in aceste rinduri. străbătute de ritmul convor-

Uită-te Ia el — mi-I
arată meșterul, ștergindu-și
miinile cu un șomoiog de
cilți. E cit dulapul !
Mă uit. Intr-adevăr, un
„dulap" frumos, spilcuit,
pus la patru ace. cu o
geantă ■„diplomat" in mină,
parcă ar fi desprins dintr-o
caricatură banală pe cunos
cuta temă : „doi cu sapa,
trei cu mapa". Numai că
aici, in atelierul mecanic
de la „Vega", unde 60 de
oameni, majoritatea tineri,
sint specialiști in vreo 15
meserii, „tema" aceasta se
potrivește ca nuca-n pere
te. Meșterul imi spusese :
„Atelierul e sita de cernut
caractere, standul de probă
al uceniciei la meseria de
om ; unde nu rezistă decit
cel ce înțelege că munca
înseamnă har. pricepere,
disciplină, probitate morală,
spirit de echipă. Știi cîți
și-au început aici drumul
în viață și s-au făcut oa
meni adevărați, oameni cu
-O» mare, capacități în me
seria lor, propășind, ajungînd prin studiu și perse
verență specialiști de mina
intii ? O să-ți demonstrez
asta mai tîrziu. Acum, hai
să vezi «podoaba» asta, că
merită !“. Și meșterul mă
trage după el.
— Ce-ai tu de gind, măi,
Veseule 7 (V. S. sint iniția
lele tînărului cu geanta).
— Am certificat medical.
Mi s-a prelungit. Am venit
să anunț.
— E bolnav ? — întreb.
— Face pe nebunu’ ! De
cite ori dă de greu, gata cu
certificatul. Cum și-1 scoa
te. cum îi convinge pe me
dici. numai el știe. Pînă
acum a .schimbat vreo șase
locuri de muneă. L-am dat
la montaj, s-a întors, că
înălțimea îi provoacă „ver
tij". Așa ziceai, nu 7 „Ver“7
— Exact.
— L-am dat la timplărie,
că e mai ușor, a zis că...
— Păi. dacă fac alergie
Ia talaș 7
— Poftim ! — zice meș
terul parcă vrînd să demon-

birii. Și totuși, un detaliu... Pentru
copiii ei. cooperativa agricolă de
producție a deschis — ce credeți 7
Două gogoșerii peste drum de cele
două scoli. Numai cine nu cunoaș
te Bărăganul de odinioară, al foa
mei cronice si ai copiilor cu obrajii
supți, nu tresare la imaginea stolu
rilor de elevi, ieșind sau intrînd la
clasă și mușcînd cu poftă din gogoșile fierbinți presărate cu pulbere
dulce. Altminteri, un fapt nici mă
car de fapt divers. Doar dacă nu te
gîndești că părinții acestor copii, la
vîrsta lor, își amăgeau foamea cu
corcodușe.
Iar convorbirea cu nea Ghiță con
tinuă. ca și cum n-ar fi trecut peste
ea umbra parantezei :
— Acum, de pildă, ce vă preocupă 7
— Soarta culturilor. Asta e baza,
Totdeauna, pe vremea asta. trag cu
ochiul la vecinii
cu care ne întrecem : cum stau ei
cu griul 7 Vin
apoi acasă și apăs
pedala la briga
dieri. Să-i ambi
ționez. Vedeți, măi. că noi avem concurenti de temut aici in Bărăgan, să
vedeți ce bine stau ăia din Grindu
sau Miloșești sau Gheorghe Doja. Pe
la mijlocul lui august, la vremea po
rumbului. tot așa. Măi, vecinii ăștia '
o să ia ei toate diplomele !
Pentru cine il cunoaște in treacăt,
Gheorghe Ghiță apare ca un om
exact, riguros și sever ca un calcu
lator. Aceeași impresie o lasă și lu
crarea sa de diplomă, radiografie
precisă a prezentului și viitorului unitătii pe care o conduce, de o so
brietate și „detașare" științifică im
presionante. Dar cind te apropii de
inima lui nea Ghită, cum îi spun toți,
descoperi, alături de agricultor si
economist, pe filozof, pe moralist și
pe poet, o personalitate armonioasa
în cea mai bună tradiție a țăranului
român pe care prezentul socialist
____ _ a
remodelat-o si i-a dat aripi. De unde
vine el 7 Pe la 1880. o mină de ostași
care și-au vărsat singele în războiul
de independentă, munteni de prin
părțile Buzăului, au primit cite Uh
petic de pămint in Bărăgan. De-aici
ciudatul nume de pe malul Ialomitei : Munteni Buzău. Strănepoții lor,
urmind tradiția eroică a înaintașilor,
au devenit și ei. in zilele noastre,
eroi. Ai muncii, ai piinii. Și trăind
din plin, prin înseși faptele lor. sen
timentul căruia îiJdă glas, intr-una
din poeziile sale. Gheorghe Ghită :
„în țara noastră, noul pătrunde peste
tot / Adună-i acum rodul, căci fruc
tele s-au copt".

te binele, mai binele. Dar
cînd 7 După ce și-a fă
cut studiile, aa. fost aju
tat, a fost ținut in in
ternat, a fost ridicat de jos,
din .ignoranță, prin mijlo
cirea statului român ; după
’ce s-a încălțat și îmbrăcat ;
după ce și-a luat diploma ;
după ce și-a luat carnet de
șofer, eventual mașină, lo
cuință, după ce a făcut o
excursie sau două în străi
nătate. Atunci a început să
se conceapă liber de ante
cedente. a vrut să trăiască
din abundență, in mișcare,
să ciștige bine.
Cu meseria învățată aca
să. Cu educația, bună-rea,
făcută acasă. Cu luminarea,
în ce privește viața, obți
nută acasă. Eventual cu
limbile străine buchisite acasă. Se duce — face gă
lăgie, își ia nevasta. Copiii
și-i lasă să învețe aici : e
mai ieftin. Să-și ia carnet
de șofer aici.: e mai ieftin.
Șă-și pună dinții, să-și
facă operațiile aici : e mai
ieftin. După ce sint toate
gata, hop .’ se „reintegrea
ză" : acolo. Bună socoteală !
Va să zică : te iau de jos,
te ridic, îți dau cap, iți dau
avantaje cite n-ai visat și
cind e vorba să întorci,
printr-o muncă cinstită, tot
ce-ai supt de la țara aceas
ta, îți aduci aminte că ar
fi mai bine în altă parte.
Dar nu faci un spasm
ontologic, nu. împachetezi
totul frumos, calm, vinzi la
prețuri convenabile, plasezi
copiii la școli, internate,
prieteni, îi lași să-și facă
toate studiile aici ; și dacă
ai mai putea, ai mai trage
și de acolo, din străini, de
unde ești, un ce profit, aici
la noi. Vii, deraltfel, să-ți
faci „cura" aici, e mai ief
tină. Te uiți Ia noi cu in
dulgența nababului. Țara e.
pentru tine o afacere. Nu
rentează 7 schimbi afacerea.
Sigur, noi . sîntem mai
săraci și mai înghesuit!. O
să ne îmbogățim și noi. Și.
sper, o să ne mai desghesuim. O să fim mai puțin
„proști", mai puțin „mito
cani", mai puțin „încorse
tați". O să facem multi pași
înainte. O să-i facem greu,
pașii, dar o să-i facem.
Dacă-ti părem atit de jal
nici, toți, de ce vii dum
neata aici din vreme în
vreme 7 De ce ne Iași plozii
și mătușile în grijă 7 A,
n-au terminat încă studiile?
N-au terminat încă vînzările 7 Nu-i nimic, avem
răbdare. Să și le termine
sănătoși 1 Să vă trimită că
mășile și maieurile, covoa
rele si tablourile, ne care
le-ați lăsat aici. Găsesc ei
un canal. Și ce să vă mai

cap, să aibă numai „pu
tere". Visează să fie artist,
scriitor, orice, numai să nu
trimită 7 Bumbăcăria, să
să mai aibă de unde căra, presteze o muncă metodi
știți, e destul de ieftină. Și
pe furiș. Bună fată ! Bună că. — în definitiv, cum
milanezele. Avem pantofi
socoteală ! Uite cum ride pictează ăsta, pot și eu !...
frumoși. Cravate... Să vi le
de studenții care adună, in sau : — Am scris un sce
trimitem, da 7 Dacă se poa
ploaie și noroi ! într-o zi, nariu formidabil, nu vor
te, pe banii Statului !?...
și copiii ei vor fi studenți, să-l ia, nepricepuții ! In
tot așa, gratis, ținuți de provincie nu se mai duce.
ite-o și pe tovărășica
Stat. Dar o să-i învețe ea La o muncă concretă nu
de la cimp. Se pre
să se scutească : medical. . s-ar mai înjosi. E indignat
zintă și ea la cule
Că nu de-asta ii face că e invitat, el sau cineva
sul morcovilor, N-a vă„domni" ca să culeagă po din familie, la culesul sfe
zut-o nimeni, de mult.
rumbul pe tarla I O să-i în clei. Nu se mai poaje, smt
La prășit n-a dat. La
vețe ea cum să stoarcă be „intelectuali". Nu mai poa
udat n-a fost. La grîu, la
neficii fără să se dea peste te mătura, spăla, tăia lem- l.
porumb a făcut act de
cap. Cu o vorbă bună, cu ne curăța curtea, rîni ză
prezență. Dar acum ii tre
o șmecherie, cu o damige- pada. — S-o facă Statul,
buie morcovi. Vine și ea
nuță de vin... Lasă să mun dom’le, Că are oameni (de
o zi, două, cit să-și ducă
cească cine e prost ! Cine unde ?). întreține idealul
acasă doi saci. Și mai vine
vrea să rămină sărac ! Ea cosmopolit : — Englezii,
Ia roșii, că are nevoie. Și
n-are timp. Eu cred că ar dom’le, ce mai 1 (nu știe
la ardei. Vine și ia cam cît
trebui să-i ducă colectivi că englezul, și cel de ora».
are nevoie. Cară acasă,
tatea ceva acasă, bietei fe își spală casa și grădina, cu
seara, pe furiș. în rest, n-o mei. Să nu se mai osteneas furtunul, aproape zilnic).
interesează. N-o intereseacă ea, cu miinile ei, cu — E murdar la noi, zice el.
aruneînd chiștoace. — E să
răcie, zice, umflînd o .du
zină de pachete cu carne.
— E lene, e debandadă,
zice, stînd la berărie, cu un
prieten, in orele de servi
ză că copiii ei, încălțați,
morcovii !... Și cu porum ciu. Cu cit e mai hrăpit și
îmbrăcați destul de cuviin
bul ! Nu-i păcat de dum mai îmbrăcat, ca-n Neckermann, cu atit nemulțumirea
cios și ieftin, învață la
nezeu I?
lui crește. De ciobănie, de
școală, au cărți gratuit, nu
i
iată
și
pe
unul
din

ciocănărie a uitat comple
dau aproape un ban pe ni
tre cei ce, nu de prea tamente. E sigur pe el,
mic, decit pe vreo cîteva ca
multă vreme, stătea face sluj la șefi, îi lucrează
iete, au autobuz cu care se
la oi și cinta din drim- pe la spate. S-a „intelec- a - duc la liceu, sint plimbați
,
bă,
dădea
cu hîrlețul, cu tualizat", leagă niște vorbe
prin țară, ținuți prin tabe
ciocanul pe nicovală, pot și, în special, niște relații.
re la munte sau la mare,
covea, trăgea cu joagă- Ah, dacă ar putea trăi de
duși la Olimpiade, Ia tele
rul și nu avea mare la Fondul literar sau plas
viziune, sportivizați, popu
șansă istorică, așa cum n-a tic, de la vreo Uniune oa
larizați. Nu-i dă in. cap că
și-a făcut casă în condiții avut cîteva sute de ani. recare ! Profesor 7 Da, dar
Fără să fi pus prea mult așa. de formă. în comple
nesperate și că. din ce
umărul, se pomenește luat tare. El, de fapt, e „inte
vinde pc piață, o să-și ia,
de valul revoluției (undeva lectual". Nu știe istorie, nu
cu bărbatul, mașină mică.
mai spre coada maselor) și știe geografie, nu știe eco
Nu vrea să muncească, această nouă cucoană, acolo ajunge cu oarecare școală, nomie, nu știe nimic, dar
înțolit, cu cravată, cu ser e intelectual. Vorbește o
unde n-are un profit direct,
vietă, „intelectual". Are limbă de piatră scilciată,
o mică șterpeleală. Se pre
radio,
televizor, citește cum plină de agramatisme, dar
zintă să-și facă plinul și
e prin alte părți, începe să e intelectual, n-are rost să
pleacă. Restul n-au decît
țuguie din buze, a moft, se mai chinuie punlnd
să-l facă elevii, soldații,
că adică de ce n-are și el mina să muncească. — Al
funcționarii. Dacă vor de
cit yankeul, cit japonezul, văzut, dom’le, ce au ăia In
mîncare. Dacă vor pouitînd că el nu prea face Mexic 7 — dar nu se duce
rumb. Ea nu mai vrea
porumb, are destul, N-o
mare lucru. — N-avem ba să facă ceva util. Orice ii
nane, îl auzi, alții cum au? trece prin cap afară de
mai interesează chestiu
nea. Să rezolve Statul,
ce dau eu la copii ? — Fata ideea că ar mai putea
că de-aia e Stat. Cum
mea, muncitoare ? nu se munci ca altădată, cînd nu
poate 1 — Băiatul meu să era „promovat", că ar mai
o să iasă ea pe ploaie 1 Și
pentru ce, pentru trei kile
facă armata ? n-ajunge cît putea pune mina, pe cio
pe zi ? Cînd ea poate să-și
m-am chinuit eu 7 Asta can, pe mătură. Sau chiar
facă rost „altfel" ! 7 Fon
despre copii. Despre mun pe
drimbă.
„Cîntarea
dul centralizat 7 Nu-i al ei,
că :
Pentru cît mă plă României", făcută, totuși,
e al Statului. Treaba lor !
tesc ei fac prea mult. Des pentru el 7 Puah ! ! Are
Sint destui C.A.P.-iști și
pre părinți : — De Ce sâ-j... casetofon cu grupul ABBA.
fără ea. Nu sint 7 Pentru
las șă ție vacă? pot să le Are-eam de toate. Iar In
ce i-au trimis bărbatul la
duc eu lapte de la Stat (și continuare, ’ tară îi ' rămine '
fabrică? Să ia o leafă? Dar
Statul de unde 7). Despre datoare. El s-a ridicat, nu
și-așa se descurcă bine,
nevastă : — E prea conști- mai datorează nimic.
cu lotul individual. Merge
Vicioasă. I-am spus de atîNici lelița, cu morcovii.
în piață, vinde. Cind o să
tea ori : lasă-i, dom’le.
Nici transfugul, cu diplo
aibă mașină mică o să fie
dracului, că tot nu-ți fac me luate ieftin.
și mai și : un leu pătrunje
statuie. își schimbă mereu
Li se pare lor, sint chiar
lul, doi mărarul, trei-patru
locuința, nu e mulțumit : convinși că nu mai, dato
lei ridichea — de ce s-ar mai
— Francezii, dom’le, au alt ____
_ __
rează. ___
Dimpotrivă.
Patria
osteni la cooperativă 7 Să
tapet! își schimbă .postul, le e. mereu datoare, _
* facă doar față, atit, să nu-i
undeva in control, undeva
Bat-o norocul de Patrie
unde să n-aibă bătaie de s-o bată !
ia lotul, să nu-i ia via. Și

de Paul EVERAC
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Munceau amindoi la

Victor VANTU

streze că Veseul are repli
că la toate.
— L-am dat la lăcătușerie. prost nu e deloc, cind
e vorba să profite, mintea
îi umblă spirt, zdravăn e,
putere de urs, nu alta ; te
și întrebi : la ce i-o fi fo
losind 7 Nu, că vrea la aer,
că așa i s-a recomandat,
L-am dat la seră. Aer,
flori, legume, solarii, că
avem și așa ceva. în gos
podăria anexă, dar n-a

Radu. a lucrat tot aici, lăcătuș-țevar. Fiul meșteru
lui, Ionică Radu, este tot la
„Vega". lăcătuș-pompe. Toți
trei, laolaltă, ar aduna pină
acum vreo 75 de ani de
muncă, exact vîrsta „Ve
găi". Meșterul este imagi
nea „tipică" a meseriei lui',
așa cum ne-am obișnuit
s-o vedem prin filmele cu
eroi interpretați de regre
tatul Ciubotărașu. Blajin,
rotofei, bască pe creștet.

Aștia pot și vor. ajung oa
meni de nădejde și chiar
dacă intr-o ți s-or duce
prin alte părți, așa cum au
mai făcut-o și alții, ca
Iorgu Constantin sau ca
Marian Cristea. n-or să ne
facă firma de rîs... Cristea,
bunăoară, ne-a dat destulă
bătaie de cap. dar nu l-am
lăsat să se piardă și acum
este om la locul lui. tot
strungar, la Mizil, la „Re
laxa". Că și alții mai tre-

Ori mă dafi la ușor,
ori mă pun pe scris
memorii

//

• !//

I.

stat nici acolo. ...Spune-mi
tu, măi Veseule, ce ai vrea
să faci ? Dar așa, pe cinstitelea, să te lipești de un
loc și să-ți găsești matca,
nu că aș vrea să scap de
tine, dar uite cită treabă
avem pe cap, deși n-o să
mă las pină nu scot untu’
din tine, să te văd om, mă,
că dacă la 25 de ani ești ce
ești, ce-o să fii la 50 ?
— Dați-mă la cantină. Să
tai bucățelele... Să tin vreo
evidență, ceva, doar și pe
acolo e nevoie de oameni
pricepuți, nu 7
— Și dacă faci alergie Ia
ciorbă 7
— La asta nu fac. îmi
place. Mie acolo mi se potrivește. Altfel, mă pun pe
scris memorii.
M-am retras cu meșterul
să discutăm. Om de peste
50 de ani, Corneliu Radu a
petrecut 35 de ani în același atelier și la același
strung. Tatăl lui. Vasile

miinile mari, late, cu dege
tele boante, dar care, la
strung, devin sensibile ca
niște antene. Își scarpină
palma, ca și cind l-ar minca „ceva" anume. „Abia
m-am abținut — îmi măr
turisește — să nu-i scap
una ! Auzi la el, la bucă
țele, ca guțanu’
— Aveți mulți de ăștia 7
— Din fericire, nu. Caz
unic, aș spune, dar mă tem
să nu greșesc. Or mai fi,
precis mai sînt și alții, nu
mă gîndesc neapărat, aici,
în atelierul ăsta, dar prin
alte părți, sigur... Am aici
băieți tot unul și unul. Pe
Dănuț Morariu, pe Marcel
Andrei, pe Costel Ungureanu, pe Marian Sonu.
Acesta din urmă a pornit
aici de la categoria I. cea
mai de jos, și, in șapte ani,
a ajuns să facă muncă de
categoria a V-a... Pe Ale
xandru Suciu, pe Costică
Dobrogeanu, cîți nu sînt 7

buie ajutați, e normal. încă
vreo doi de aici, ca Alexan
dru Mocanu și Marian Dobrescu, au nevoie de umă
rul celorlalți. O să-i scoa
tem noi la liman, nu înca
pe vorbă. Aici, in cei 75 de
ani ai „Vegăi", s-au format
adevărate „dinastii munci
torești". Să-i luăm doar pe
cei ai lui Cardașol din
Ploieștiori : Gheorghe este
operator, Dumitru — meca
nic de locomotivă, Nicolae
— chimist, cel mai mic, care
poartă numele lui taică-su,
strungar. Și ai lui Mihai
Vasile, unul e strungar, al
tul lăcătuș. Pavel Juravete,
fiu de țărani din Faraoanele, a pornit-o de-aici, de la
mătură, și a ajuns inginer,
excelent specialist, dar cîți
nu sint ca el 7
l V.S. ?
parcă-i un vers
din f,Blestemul" lui Arghezi. Că l-am recitit cu
toții, acum, de centenar :

„Să vrei de-o sută, să poți
de șase !“ Nenorocirea lui,
și a altora ca el, nu este că
n-ar putea, dar vor de o
sută de ori mai mult decit
smt în stare. De șase poți,
de șase faci, de șase mă
nînci ! Vrei de șapte sau
de-o sută, pune-ți mintea
la contribuție. Nu cum să
faci rost de certificate me
dicale și cum să-ți tot
schimbi locul de muncă, ci
cum să ajungi ca cei care
pot mai mult, fac mai
mult și au dreptul să spu
nă că Vor mai mult, pe
baza faptelor, nu a vorbe
lor sau a pretențiilor fără
acoperire. Că și dacă pleci
în altă parte; tot peste aia
dai. Crezi că ii „duci", o
vreme chiar îi poți păcăli,
dar pînă la urmă tot iți dai
arama pe față.
— De unde ți-a venit
vorba asta, meștere : „Nu
vrea cînd poate, vrea cind
nu poate !" 7
— Din viață. De la careva
de pe-aici, nu mai știu. ■
N-are tile 7 Are ! Cîți nu
trăiesc, tot aminind să facă
ceea ce ar putea acum,
aici, în prezetitul ăsta, și
la vîrsta pe care o au, trezindu-se apoi, peste ani, că
și-au irosit viața, și atunci
ar vrea s-o ia de la capăt,
dar nu mai pot 1
— Și care ar fi soluția 7
— Să trăiești cu timpul
tău, cu virsta ta, cu gene
rația ta. Nu să fii bătrîn la
25 de ani și, abia cind ai
ajuns in toamna vieții, să
vrei sâ faci ce puteai cînd
erai tînăr. Aia e 1
într-adevăr, vorba mește
rului : Asta e !
V. S. nu s-a mai întors.
A dat bir cu fugiții, oploșindu-se prin altă parte.
Poate că acolo, luînd-o de
la capăt. încearcă să vrea,
acum, cînd poate. Meșterul
mi-a spus c-o să se ducă
după el, să vadă ce face
pe-acolo, pe unde și-a cerut
transferul. Poate că, în
sfirșit, a început să... poată!

Ioan GRIGORESCU

același
zid,

unul oftind,
altul cintind.
De ce ești încruntat ? — l-am în
trebat pe cel posomorit. Si m-a
privit îndelung. si m-a întrebat,
la rindu-i, dacă nu cumva aș f’
dorit să ridă. Cum să fie vesel,
dacă în fiecare zi nu face altce
va decit să pună cărămidă pes- te cărămidă ?
Si l-am întrebat si pe celălalt ce
i s-a întimplat de e atit de plin
de patos si de bucurie ?
Si el mi-a răspuns :
— De ce să- nu fiu 7 Plinind
toată ziua cărămidă peste cără
midă. aici se va înălța, curind,
un minunat oraș 1

Omisiunea
In timpul iernii el a inventat
o unealtă automată cu zeci de
dispozitive pentru stirpirea ori
cărui soi de buruiană si. la vre
mea cuvenita, a. ieșit cu ea pe
tarla și s-a mirat el insusi de
calitățile acestei mașini extraor
dinare care nu lăsa in urma sa
absolut nimic. Decit vămintul
gol.
Fiindcă, preocupat de grapa
sa, a uitat să semene porumbul.

Măiestria
O. cu ce energie
pleacă la drum furtuna !
Priviți-o : peste câmpuri
ia după ea copacii
și-mpinae chiar și riul mai
repede 3Pre mare.
Și poate-nspăiminta pină si luna
tăvălind in fafă-i norii negri !
Dar ia dați-i să bage un, fir de
ață-n ac!

Adevărul
Se spune că adevărul
a fost, mai intii. o sfoară groasă,
primitivă.
uneori destinată.
Pe urmă s-a subțiat.
S-a rafinat. S-a modernizat.
E 6 metaforă ușoară
dar plătită greu.
fiindcă, in cele din urmă, s-a
înțeles,
ori se va înțelege,
că adevărul nu poate fi niciodată
o sfoară
nici oroasă nici subțire.
Intr-un cuvint,
e un mare risc să faci cu «l
echilibristică.

Vasile BARAN
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PRODUCȚIA BUNURILOR
DE UZ GOSPODĂRESC

în lumina prevederilor legii w
Aducem azi în discuție, în continuarea anchetei
noastre („Scînteia" nr. 11 741), alte aspecte referitoare
la producția bunurilor de uz casnic și gospodăresc.
Este una din problemele importante, care se încadrea
ză în ansamblul sarcinilor subliniate la recenta ședință
comună a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
Consiliului de Stat și guvernului, pentru asigurarea unei
aprovizionări cit mai bune a populației, in acest context, s-a reliefat că este necesar să se intensifice aplicarea măsurilor privind dezvoltarea intr-un ritm mai

rapid a activității cooperației, industriei locale, indus
triei mici.
Din sondajul făcut în 21 de județe a rezultat că
anumite bunuri de consum nu se găsesc sau se găsesc
mai greu în magazine deoarece o serie de întreprin
deri republicane care au preluat secțiile unităților de
industrie locală nu au acționat în spiritul și litera De
cretului Consiliului de Stat nr. 220 din anul 1977, diminuînd producția unor articole sau scoțînd in mod
nejustificat din fabricație unele din aceste produse.

s-a renunțat la florile din plastic. Dar
lipsurilor cu rezultate obținute îh
Situația este confirmată și întărită
odată cu florile au dispărut din fa
alte sectoare de activitate înseamnă
prin alte exemple de specialiștii din
a ocoli fondul problemei, a te face
Ministerul Comerțului Interior. Din
bricație și alte 15 produse foarte ne
cesare populației : albii de rufe, lică nu vezi „golurile" lăsate în apro
datele prezentate am reținut că în
vizionarea populației.
ghene,
fărașe,
grătare
fără
fum.
coltreprinderea de reparații auto Sucea
în multe cazuri, o serie de produse
țare pentru ferestre, storcătoare de
va a contractat pentru acest an numai
au fost transferate altor unități fără
170 tone tucerie comercială, față de
roșii, zdrobitoare de cartofi, săpăligi
cu furcă. Tovarășul Tache Trușan,
470 tone cit realizase în anul 1977
a se asigura și baza materială nece
directorul comercial al întreprinderii,
sară continuării producției. Bunăoa
fosta secție de turnătorie preluată din
ră, Combinatul de prelucrare a lem
comuna Putna. Contractele încheiate
a încercat să ne argumenteze de ce
a fost abandonată fabricarea acestor
nului Bistrița a transferat unei coo
în acest an de întreprinderea „Pre
produse. Ne-a spus că fosta secție a
perative, tot din Bistrița, producția
cizia" din Capitală, pentru a da un
industriei locale nu a avut o „sedede linguri din lemn, fără să cedeze
alt exemplu, au fost reduse aproape
vistică“ (scule, dispozitive și verifica
însă și repartiția pentru lemn. Și ast
la jumătate, față de anul 1977, la o
toare — n.n.) pusă la punct. Se poate
fel, conducerea combinatului se con
serie de produse mult solicitate, cum
sideră absolvită de orice răspundere,
ca lucrurile să fi stat așa. Dar este
sînt ciocanele pentru zidari, săpăligreu de înțeles de ce nu a putut în
căci transferul s-a făcut la un adă
gile cu și fără furcă, teslele pentru
dulgheri. Mai mult, Întreprinderea
post de hîrtii legale ; consecința, fapt
treprinderea să asigure sculele nece
sare (lăsăm la o parte verificatoarele)
esențial, n-o mai interesează : după
„Electrometal" — Timișoara, singura
pentru fabricarea ...fărașelor, care
producătoare de măsuri de capacita
transfer, producția de linguri a înce
înainte se lucrau cu mijloace simple,
te și bidoane pentru lapte, nu a mai
tat. La cooperativa de consum din
îr.ch lat nici un contract cu comerțul
meșteșugărești. Din cele relatate re
Biharia, care a preluat 18 articole de
zultă că foarte complicată a devenit
pentru livrarea acestor produse. Și
uz casnic de la întreprinderea me
și fabricarea grătarelor pentru frigă
canică și de piese de schimb Oradea,
șirul exemplelor nu se oprește aici.
rui sau a zdrobitoarelor de cartofi,
s-au făcut și investiții pentru ca pro
Tocmai de aceea, în continuarea ap.an
noastre,
chetei
dusele. respective
ne-am propus să
să poată fi fabri
vedem cum se
cate corespunză
tor cerințelor pie
explică reducerea
AZI, RĂSPUNSUL UNITĂȚILOR INDUSTRIALE ței. După cum ne
volumului
prospune itovarășul
ducției sau scoa
Nicolae Ionescu,
terea din fabrica
ție a unor bunuri
director în Cende uz gospodă
troooop. cooperacare pe Ungă metal au în componența
resc. Așadar, săf dăm cuvlntul produ
tiva din Biharia a fost dotată
____
cu cinci strunguri, patru prese, două
lor și lemn, adică mînerele. Pe mo
cătorilor.
tiv că întreprinderea nu este specia
aparate de sudat în puncte, două ma
Din păcate, trebuie să spunem că
lizată în produse din lemn — după
șini de găurit ș.a. Numai că I.M.P.S.
încercarea de a elucida, împreună cu
cum ni s-a spus — și negăsindu-se
Oradea nu a cedat, odată cu produ
conducerea întreprinderii mecanice
furnizori
pentru
minere,
obiectele
în
..Ceahlăul" din Piatra Neamț, de ce
sele respective, și repartițiile de elec-z
cauză
au
fost
scoase
complet
din
fa

s-a schimbat profilul producției fostei
trozi. Consecința : la cooperativa din
bricație.
secții de industrie locală „Metalurgi
Biharia stau în stoc mii de mașini de
ca" s-a dovedit infructuoasă. Faptul
Situația este similară și în județul
stors fructe în faza de semifabricate,
Argeș. Reprezentanții comerțului
că în ultimii trei ani la conducerea
deoarece lipsesc electrozii pentru fi
întreprinderii s-au perindat trei di
ne-au dat numeroase exemple de
nalizarea producției.
produse care nu se mai fabrică :
rectori nu explică tăcerea care s-a
așternut în jurul acestei probleme. Și
umerașe, cuiere, merdenele ș.a. La
Toate aceste exemple dovedesc că
totuși, folosindu-se această conjunc
unele produse din lemn nu se aco
realizarea unor bunuri de uz casnic
peră decît 20 la sută din necesar.
tură, acum se pare că nimeni nu iși
și gospodăresc a fost lăsată la voia
mai amintește de ce și cu aprobarea
Este greu, dacă nu chiar imposibil,
întîmplării. Unele întreprinderi in
cui au fost scoase din fabricație sau
de procurat piese de mobilă separa
dustriale au scos din fabricație pro
transferată altor unități producția
te.' Din cele 16 tipuri de mobilier
unor bunuri de consum. Cită atenție
duse fără nici un fel de justificare și
realizate de fostele unități ale in
s-a acordat fabricării de bunuri de
dustriei locale. Î.F.E.T. Argeș, care a
fără ca cineva să fie tras la răspun
uz casnic sau gospodăresc rezultă
preluat producția, fabrică numai
dere. Alte unități au făcut tot ce este
chiar din cele relatate de tovarășul
cîteva. De ce ?
posibil pentru a scăpa de produsele
Hascal Goldstein, care a condus
— Este adevărat, unele produse cu
preluate de la fostele unități ale in
această secție și cînd a aparținut de
consum mare de lemn și manoperă
dustriei locale. Așa s-a ajuns la si
industria locală și o conduce și în
au fost abandonate, ne spune tova
tuația că județele, care iși asigurau
prezent.
rășul Pavel Schiauc, directorul co
de regulă aceste produse pe plan lo
— Imediat ce secția a fost trecută
mercial al întreprinderii. Realizăm
cal, operativ și cu cheltuieli redusei
la „Ceahlăul", producția unor bunuri
insă tot ce solicită comerțul. La fos
de consum a fost transferată altor
tele secții ale industriei locale din
acilih le procură — cînd pot și cum
unități (I.J.G.C.L., cooperația mește
Curtea de Argeș și Cimpulung pro
pot — de la unități aflate la. distanțe
șugărească ș.a.), iar noi am asimilat
ducția s-a dublat. In ultimii ani am
de sute de kilometri. Au oare foru
dublat numărul tipurilor de mobilă
în fabricație generatoare de acetilerile centrale respective, organele lo
pe care le fabricăm. Producem și pie
nă, marcatoare și roți pentru semă
cale argumente pentru a convinge că
se separate.
nători. De curînd am Început să proeste rațional, economic să organizeze
La prima vedere, răspunsul pare
ducem și repere penti-u mașina de
aprovizionarea comerțului din jude
convingător. Numai că cele spuse de
adunat și căpițat fin, pe care o reațul Galați cu colțare pentru ferestre
director
nu
se
confirmă
la
magazinul
Uzează o Întreprindere din Medgidia.
tocmai din Arad, să se aducă la Ora
de desfacere al întreprinderii. Tipu
— Ați transferat 13 produse și ser
dea tigăi cu coadă de la Iași, cazane
rile de mobilă s-au diversificat, dar
vicii. Ce s-a întîmplat cu celelalte 25?
de rufe din Baia Mare și cîrlige pen
aceasta se referă la garniturile mari,
— Pur și simplu au fost scoase din
tru jgheaburi de la București ?
pretențioase, care nu pot înlocui ele
planul de producție al secției.
mentele mai simple de mobilier eli
La măsurile ce se impun să fie
Acesta nu este însă singurul caz
minate din fabricație. Cetățeanul
luate pentru punerea la punct a pro
de dispariție a unor produse din fapoate cumpăra chiar și un scaun, dar
ducției unor, bunuri mărunte de uz
bricatie. întreprinderea „11 Iunie" din
acesta e tapisat, scump, nu îl poate
casnic și gospodăresc ne vom referi
Galați, de pildă, a preluat de la fos
folosi în bucătărie sau în curte. Deci,
în ancheta următoare.
tele unități ale industriei locale circa
un sortiment realizat in plus nu il
190 de obiecte de uz casnic și gospo
poate înlocui pe cel care ...nu se
Ion TEODOR
dăresc. Sigur, gălățenii nu regretă că
mai fabrică. Iar practica acoperirii
și corespondenții ,,Scinteii

PRIORITATE OBIECTIVELOR CU TERMEN
DE PUNERE IN FUNCȚIUNE IN ACEST AN
.— Ei, acum ce mai spuneți de
ritmul lucrărilor? Numai dumnea
voastră. beneficiarul, să vă țineți
bine după noi cu montajul utilajelor. Din partea constructorului
va fi terminată in iunie si capacitatea cu termen de predare în luna
septembrie.
— Ce să zic. merge, dar să nu
vă lăudați. Si azi vă lipsește de pe
șantier un____
izolator.
„.
— Și pe asta o știți? Intr-adevăr,
un singur izola
tor din. citi are
grupul de șantie
re nu se află
astăzi aici fiindcă
1-ăm trimis să în
cheie altă lucrare
urgentă, dar va fi
readus ne șantier.
Am
reprodus
acest dialog sur
prins. deunăzi, pe
șantier între to
varășii loan Iordache, directorul grupului de șan
tiere din Baia Mare al Trustu
lui de construcții industriale Ora
dea, și Doru Gheorghiu, directorul întreprinderii textile — Maramureș din Baia Mare, pentru
că ni se pare semnificativ pentru
relațiile bune de colaborare ce s-au
statornicit aici între constructor și
beneficiar. în vederea realizării la
termen a unei importante investi
ții Și aceasta cu atît mai mult cu
cit. datorită unor neajunsuri, primul
trimestru al acestui an se încheiase
pe șantier cu restante, care puneau
la îndoială, la un anume moment,
posibilitatea de a se respecta ter
menele de intrare în funcțiune a
noilor capacități de producție.
Tocmai de aceea, am găsit firesc
faptul că pe șantier se aflau nu
întîmplător cei doi directori, coordonînd direct activitatea muncito-

rilor, scutindu-i de alergătură dintr-o parte în alta si luînd pe loc
deciziile ce se impun. Dacă ju
decăm după proporțiile investiției
și importanta ei economico-socială
— aici se construiesc secții de
filatură, tesătorie și finisaj si vor
munci 6 500 de lucrători, din care
majoritatea femei — putem spune
că șantierul întreprinderii textile
— Maramureș este, fără doar și .

RESTANȚELE AU FOST RECUPERATE
poate, cel mal mare șantier mara
mureșean din acest an.
în lumina indicațiilor date de
tovarășul Nicolae Ceausescu la
Consfătuirea de lucru de la C.C. al
P.C.R. din luna aprilie, privind
realizarea cu prioritate de către
constructori a investițiilor produc
tive cu termen de punere în func
țiune în acest an. biroul comitetu
lui județean de partid a asigurat
înfăptuirea și pe acest șantier a
unui program de măsuri eficiente
pentru intensificarea ritmului de
execuție, concentrarea forțelor la
lucrările cele mai urgente. în ve
derea recuperării restantelor înre
gistrate în prima parte a anului.
Constructorul și-a completat efectivul cu meseriași aduși de pe
alte 15 șantiere ale sale — Ia lucrările unde forța de muncă era insuficientă. La rîndul său, benefi-

Cum poate fi stimulată
dezvoltarea plantelor
Avem o primăvară bogată în pre
cipitații și o veche înțelepciune
populară. bazată pe o îndelungată
experiență, spune : „plouă in mai, se
face mălai". Numai apa nu este însă

suficientă.
Condițiile
hotărttoare
pentru a realiza în acest an recolte
sporite sînt distrugereaburuienilor
___ ..__
din culturi, stimularea dezvoltării și
creșterii plantelor prin administrarea
unor doze suplimentare de îngrășă
minte chimice cu azot. Aplicarea
acestor îngrășăminte chimice în pe
rioada de vegetație trebuie să se facă
și acum, diferențiat. Este nevoie să șe
țină seama dacă s-au dat sau nu în
grășăminte cu azot la cultura respec
tivă, de starea de aprovizionare a
solului nu numai cu azot, ci si cu
fosfor, știindu-se că azotul are o efi
cientă sporită în prezenta fosforului.
Cercetările demonstrează că îngrăsămintele cu azot aplicate odată cu lu
crările de întreținere a culturilor
duc la creșterea producției, ca ur
mare a stimulării ritmului de dezvol
tare a plantelor, pe de o parte, si a
valorificării superioare a substanțelor
active, pe de altă parte. Rezultatele
obținute in acest fel la cultura po
rumbului sînt concludente. De la 46
la sută, cit era coeficientul de utili
zare a azotului administrat înainte de
semănat, acesta a crescut la 64—68 la
sută la îngrășămintele aplicate odată
cu întreținerea culturii. Prin aceasta
s-a asigurat obținerea unui spor de

Gheorqhe SUSA

corespondentul „Scinteii*

sarcină economică de mare răspundere,
preocupare de zi cu zi a colectivului
Din experiența întreprinderii „23 August*' din Satu Mare
„Anul 1980 este pentru noi un an
de -«vîrf» la export. în prezent 49 la
sută din producția unității fiind
contractată cu firme din diferite țări
ale Europei". Precizarea aceasta
ne-a făcut-o, recent, directorul în
treprinderii „23 August" din Satu
Mare, inginerul Mihai Cherteș. Inter
locutorul nostru a adus în completare
și alte date convingătoare despre
bunul renume de care se bucură
peste hotare gama de mașini de gătit
și încălzit (cu gaze, electrice, cu
combustibil solid) fabricate de între
prindere. între altele, am reținut ca
deosebit de semnificativ faptul că,
la ora actuală, producția contractată
la export depășește substantial pre
vederile planului pe 1980. în acest
an se înregistrează o creștere de 20
la sută față de realizările la export,
din anul 1979. cînd prevederile pla
nului la acest indicator au fost de
pășite cu 6 la sută. De asemenea,
în fiecare lună din acest an planul
la export a fost substanțial depășit.
Care sint factorii care au determi
nat această creștere substanțială a
producției destinate exportului ? II
ascultăm, mai întîi, pe tovarășul
Gh. Vezentan, secretarul comitetului
de partid și președinte al consiliului oamenilor muncii din intreprindere :
— Putem afirma, fără rezervă, că
rolul decisiv îrr creșterea producției
destinate exportului
constituie

răspunderea și fermitatea cu care
comuniștii din întreprindere acționează, în
in fruntea colectivelor din
secțiile în care lucrează, pentru
perfecționarea organizării producției,
a fluxurilor de fabricație, pentru
asigurarea cadrului optim de reali
zare a unor produse de cea mai

producție, in medie pe cinci ani, de
620 kg boabe la hectar.
Aplicarea de îngrășăminte azotoase
concomitent cu întreținerea culturilor
este o măsură care stă la indemîna
fiecărei unități agricole : ea are o
mare eficiență în stimularea ritmului
de dezvoltare a plantelor. Pentru
aceasta este necesar ca pe toate cul
tivatoarele să fie montate dispoziti
vele de aplicare pe rind a îngrășă
mintelor. Metoda duce la economie
de carburanți si, nu mai puțin impor♦

generează cele mal valoroase ppopuneri ale oamenilor muncii pentru
optimizarea fabricației produselor,
_____ ,
pentru realizarea lor în condiții de
înaltă eficiență și calitate, în felul
acesta, exportul a devenit în unita
tea noastră o problemă cu adevărat
de masă, fiind înțeleasă ca o sarcină

® în fiecare lună din acest an planul la export a fost
depășit ® O valoroasă acțiune organizatorică : colec
tivele de specialiști la nivelul secțiilor ® Conlucrare
fructuoasă cu întreprinderea de comerț exterior
înaltă calitate, cu performanțe tehnico-funcționale și economice care
să le facă mereu mai competitive în
confruntarea cu produsele simi
lare ce se realizează in străinătate,
în adunările generale ale organi
zațiilor de partid, in ședințele birou
rilor comițețelor de partid, pe secții
și pe întreprindere, în consiliul
oamenilor muncii, în grupele sin
dicale, problema exportului se află
în centrul dezbaterilor. Prin prisma
exportului este privită, în spirit cri
tic și autocritic, întreaga ' activitate
a întreprinderii și tot el. exportul.

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
colă este necesară acum o puternică
mobilizare a tuturor forțelor nece
sare la întreținerea culturilor. în
aceeași ordine de idei, pentru gră
birea lucrărilor pe terenurile cu umi
ditate ridicată se cere să fie folosite
toate cultivatoarele cu tracțiune ani
mală. Esențial este să se folosească
fiecare clipă prielnică muncii în cîmp
și toate mijloacele posibile pentru a
distruge buruienile. Ceea ce se
cuvine subliniat cu precădere este
ca prășitul să se facă cu deosebită
atenție, pentru a nu diminua cu ni
mic numărul plantelor prevăzute la
hectar. Precipitațiile abundente au
creat in sol o mare rezervă de apă,
care suportă densitatea optimă de
plante recomandată in tehnologia
fiecărei culturi.

celor necesare punctului de ali
mentare cu energie electrică.
Cu forte unite și bine organiza
te, constructorul si beneficiarul au
reușit ca pînă la această oră să
recupereze integral restantele, avînd posibilitatea de a respecta
termenele de punere în funcțiune
a noilor capacități. Citim pe un
panou fixat pe peretele noii con
strucții cîteva scadente: la 30 iunie
a.c. — o capacitate de 2 000 fire
pe an la filatură: la 30 septembrie
— a doua capacitate de acest fel.
tot de 2 000 tone fire; la 30 iulie
— prima capacitate de 12,5 milioa
ne mp țesături din bumbac, iar
la 30 septembrie — a doua capa
citate de acest gen. egală cu prima:
și tot la 30 septembrie — capacitatea de 41,5 milioane mp finisaj
la țesături.
— Creîndu-se din timp frontul

EXPORTUL

Prășitul manual al sfeclei de zahăr trebuie făcut fără întirziere. La C.A.P. Furculești - Teleorman, zeci de cooperatori participă zilnic la executarea acestei lucrări in timp optim
Foto : S. Cristian

dere ritmul scăzut de creștere si sen
sibilitatea sporită fată de imburuienare. prioritate absolută trebuie să se
acorde prășitului sfeclei de zahăr, le
gumelor și cartofilor. Urmează în or
dinea priorităților porumbul — care
de asemenea, datorită temperaturi’
scăzute, are un ritm lent de creștere
— floarea-soarelui și apoi soia si
fasolea, culturi insămîntate mai tîr
ziu, unele abia în curs de răsărire. O
remarcă specială pentru suprafețele
de sfeclă de zahăr însămînțate cu sămință plurigermă. unde răritul plan
telor trebuie executat fără întirziere.
Specific condițiilor din această pe
rioadă este că nu se mai poate aș
tepta ordinea firească de executare a
prașilelor, întîi mecanică și apoi ma
nuală. Pe terenurile umede dar imburuienate. unde nu pot intra trac
toarele. trebuie să se treacă de ur
gentă la prășitul manual pentru a
recîștiga astfel cîteva zile pînă se
poate face prășitul mecanic.' înțelegîndu-se temeinic si cu răspundere
faptul că de distrugerea buruienilor
In primele faze de dezvoltare a cul
turilor depinde in mod hotărîtor ni
velul recoltei, în fiecare unitate agri-

de lucru necesar montajului — ne
spune dirigintele șantierului Ma
rius Mihai Moholea — utilajele din
filatură, care urmează să producă
la 30 iunie, sînt de pe acum rodate
în proporție de 70 la sută. Maiștrii
Toma Danieluc și Gheorghe Boloș,
care aveau în jurul lor ceste
100 de muncitori la lucrările de
montaj, ne spun că din această
săptămînă. pe măsură ce condițiile
vor permite, se va introduce si
schimbul doi Ia aceste operații.
Desigur.
mai
sint probleme nesolutionate pe
șantier, dar res
ponsabilitatea si
exigența ne care
atît constructorul,
cit si beneficiarul
le manifestă fată
de această impor
tantă
investiție
constituie o garanție că noile capacități vor intra în producție, dacă nu mai devre
me, cel puțin la termenul planificat.
Este nevoie însă să se accelereze lu
crările si la centrala termică de pe
noua platformă industrială, să se
încheie cele de la punctul de ali
mentare cu energie electrică, spre
a se evita, mal tîrziu. complica
țiile pe care aceste întîrzieri le-ar
putea crea noului, obiectiv. Tot
odată. este absolut necesar și in
continuare sprijinul Ministerului
Industriei Ușoare, mai ales pentru
asigurarea Ia termen a cantități
lor de materiale repartizate și
contractate cu beneficiarii, spre a
se putea valorifica din plin în pro
ducție timpul recîștigat. de con
structor.

Pe șantierul întreprinderii textile-Maramureș

■■■■■

(Urmare din pag. I)

ciarul a adus pe șantier. In medie,
zilnic, cite 100 de oameni — inclusiv
viitori ajutori de maiștri sau
maiștri, elevi de la liceul de profil
— pentru a executa nu doar mon
tajul utilajelor, care cade în sarcina
sa. ci și pentru a-i ajuta pe con
structori la lucrările de zidărie,
montarea luminatoarelor pe aco
periș. a timplăriei metalice, la executarea canalelor de cablaj si a

tant, acum clnd terenul este umed si
se bătătorește ușor, reduce numărul
de treceri pe aceeași suprafață. Apli
carea de îngrășăminte odată cu prăsitul se poate face cu rezultate foarte
bune și la sfecla de zahăr si floareasoarelui. în funcție de factorii men
ționați, dozele de îngrășăminte azotoase recomandate de cercetarea
științifică, pentru a fi administrate
fazial în această perioadă, sint de 30
pină la 80 kg substanță activă la
hectar..
★

Așa cum s-a subliniat la ședința comună a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și guvernului, cea mai urgentă
sarcină din aceste zile a oamenilor mpncii din agricultură este intensifi
carea la maximum a ritmului de executare a prașilelor manuale și meca
nice. Pînă nu este prea tîrziu, in fiecare unitate agricolă trebuie să se
acționeze energic pentru combaterea buruienilor pe toate suprafețele cu
plante prășitoare. Și în acest scop, organele județene de partid și agri
cole, consiliile populare, consiliile unice agroindustriale și conducerile uni
tăților agricole, in virtutea prevederilor Legii organizării muncii și pro
ducției agricole, au datoria să ia măsuri ferme pentru mobilizarea puter
nică la prășit a tuturor forțelor umane de la sate și a mijloacelor meca
nice. Pretutindeni trebuie _ să se asigure o 'bună organizare a muncii,
ordine și disciplină, să se înțeleagă limpede că răspunderea pentru pro
ducția agricolă o poartă deopotrivă mecanizatorii, cooperatorii, toți locui
torii satelor : de aceea, prezența lor pe cîmp, la prășit, este acum cu atit
mai necesară, cu cit ne aflăm intr-un moment hotărîtor pentru soarta
recoltei din acest an.

de mare răspundere pentru întregul
colectiv.
Una din cele mai valoroase măsiu’i
luate în sprijinul activității de ex
port : crearea de colective de spe
cialiști la nivelul fiecărei secții, care,
sub directa conducere a birourilor
organizațiilor de bază, urmăresc in
mod expres calitatea produselor
destinate exportului. Concret, despre
modul în care lucrează aceste colec
tive și problemele ce le soluționează
am aflat multe lucruri din discuți
ile cu specialiști din secții, în fruptea colectivului din secția acoperiri
se află chiar șeful secției, comunistul Iacob Bașca :
— în mod deosebit, în ultima
vreme am căutat să îmbunătățim
calitatea emailării grătarelor de fontă
de la mașinile de gătit. O primă va
riantă de îmbunătățire am abandonat-o. Punindu-ne in situația clien
tului, pornind de la exigențele ridi
cate ale partenerului extern, am
găsit motive să nu fim pe deplin
mulțumiți de calitatea emailării acestui reper. Așadar, am renunțat la
varianta emailării directe, adică după
curățirea pieselor turnate (din care
rezulta o suprafață cu aspect neco
mercial), completînd procesul tehno
logic respectiv cu un tratament ter
mic de „recoacere" a reperului înain
te de emailare. De data aceasta am.
fost pe deplin mulțumiți și. după cum
ne-am convins, mulțumit s-a decla
rat și partenerul extern, care nu a
refuzat nici unul din produsele
noastre. Iată, așadar, un fapt .mă
runt. dar care poate juca un rol
important în contextul creșterii
competitivității produselor pe piața
externă. Meritul principal în elabo
rarea acestui procedeu revine ingine
rului chimist loan Avram și maistru
lui principal Ilie Părău.
Bune sînt și rezultatele dobîndite
în domeniul înnoirii produselor și
îmbunătățirii performanțelor tehnicofuncționale și de eficiență ale aces
tora. Astfel, de curînd a intrat în
fabricație o nouă familie de mașini
de gătit cu gaze, care sînt realizate
cu un consum redus de metal. Fiind
dotate cu arzătoare de plită cu per
formanțe termotehnice superioare (ca
randament și încărcare termică) și
avînd o linie estetică elegantă (cup
tor cu geam panoramic, placă fron
tală decorată, acoperirea exterioară
prin culori de email variate și atră
gătoare), aceste produse au o căutare

BRAȘOV

tot mai mare pe piața externă, ele
constituind „favoritele" ultimelor
contracte încheiate cu firme străine.
Nu sint neglijate deloc nici așa-zisele amănunte. Astfel, in „vizorul"
harnicului și inimosului colectiv sătmărean s-a aflat și problema sporirii
gradului de protejare a produselor
pe timpul transportului spre benefi
ciar. Pentru a soluționa unele ne
ajunsuri in această privință, a intrat
în acțiune colectivul de urmărire a
exportului din cadrul atelierului de
proiectări. Un exemplu ni-1 oferă o
recentă realizare a tehnicianului
proiectant Ioan Firdea, care a reproiectat construcția capacului, plitei și
balamalei de la mașina de gătit cu
gaze (elemente care se dovediseră
pînă atupci mai vulnerabile In
timpul transportului), conferindu-le
plusul de rezistență necesar.
în strînsă legătură cu asigurarea
tuturor condițiilor materiale necesa
re realizării exemplare a sarcinilor de
export1, un loc important il deține ac
țiunea de economisire, recuperare și
refolosire a materialelor și materiilor
prime. Un indiciu al răspunderii cu
care comuniștii, întregul colectiv
abordează această problemă il repre
zintă măsurile ce vor asigura econo
misirea in acest an — față de nor
mele admise — a circa 100 tone me
tal. Aici a cîștigat teren și s-a ge
neralizat în toate secțiile inițiativa
„conteinerelor economiei", in care
sînt recuperate, pe sortimente, toate
materialele rezultate din procesul
prelucrării : azbest, clincherit, vată
minerală, capete de bară și profile
metalice, resturi de tablă etc.
Reluăm in final discuția cu tovară
șul director Mihai Cherteș, oare ține
să sublinieze incă un aspect foarte
important pentru desfășurarea în
condiții optime a activității de export.
— Este vorba de conlucrarea tot
mai fructuoasă a unității noastre cu
„ROMSIT". întreprinderea de comerț
exterior in profilul căreia intră și
produsele întreprinderii „23 August".
Bunăoară, s-a instituit în ultima vre
me practica trimiterii unor delegații
mixte Ia contractările cu firme
străine. Această modalitate de lucru
contribuie, in urma tratativelor, la
stabilirea celor mai eficiente căi de
realizare a produselor contractate,
luindu-se in considerare cu precizie
posibilitățile tehnico-materiale ale
întreprinderii.
Experiența colectivului de la între
prinderea „23 August" — Satu Mare
in domeniul activității de export are
toate premisele să se dezvolte și să
se perfecționeze. Pledează pentru
aceasta, intre altele, faptul că intreprinderea are de pe acum asigurate
o bună parte din contractele pentru
anul viitor (bunăoară. 50 000 de ma
șini de gătit din 2 tipuri contractate
cu R.D. Germană). Dar mai ales exi
genta și răspunderea de care dă
dovadă zi de zi harnicul colectiv de
oameni ai muncii, români, ma
ghiari, germani, in frunte cu comu
niștii din această unitate. In realiza
rea producției pentru export — sar
cină economică de mare însemnătate
trasată de conducerea partidului.

Octav GRUMEZA
corespondentul

„Scinteii

FOCȘANI

Expoziție cu materiale
refolosibile

Secție pentru elemente
hidraulice

Din inițiativa Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., la clubul
întreprinderii „Tractowil" s-a des
chis o expoziție privind recupera
rea și reintroducerea în circuitul economic a resurselor materiale refolosibile. rezultate din procesele
de producție sau din gospodăriile
populației. în primele patru luni
din acest an au fost introduse în
circuitul economic peste 100 000 tone
materiale din oțel. 18 000 tone ma
teriale din fontă. 1 800 tone din
cupru, 1 400 tone din aluminiu,
2 600 tone hîrtie. 170 tone textile și
altele. (Nicolae Mocanu).

La întreprinderea de dispozitive,
stanțe, matrițe și scule așchietoare
din Focșani a intrat în funcțiune
o nouă capacitate de producție.
Este vorba de secția de fabricare a
elementelor hidraulice, unitate do
tată cu strunguri automate, mașini
de frezat și rectificat, cu alte uti
laje de înaltă tehnicitate realizate
de industria noastră. în cadrul sec
ției funcționează două standuri de
probă construite prin autodotare.
Tot aici a fost organizat și un sec
tor de S.D.V.-uri și accesorii pentru
mașini-unelte. (Dan Dragul eseu).
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ACTUALITATEA, vocația esențială a romanului
„A murit romanul ?“
întrebarea fusese pusă cu
aproape treizeci de ani in
urmă de către vestitorii
„noului roman". Ei anunțau
că e vremea unei înnoiri si
ea a urmat intr-adevăr,
după un baraj teoretic mai
mare cantitativ decit opera
respectivilor. îată-ne la un
sfert de secol — dacă rețin
bine — de cind noile inven
ții au pătruns in conștiința
cititorului si e vremea să
ne întrebăm dacă nu au
dreptate cei care au spus la
capătul acestor tentative
că „neoromancierii isi mas
chează sterilitatea printr-o
adevărată inflație verbală".
Un reputat scriitor francez,
Mauriac. spunea că ..teh
nica lui Alain Robbe Grillet e aceea a ambalării co
șurilor de alimente". Un alt
coleg de litere. Pierre
Henri Simon, afirma că
„cea mai mare slăbiciune a
noilor romancieri e că n-au
nici singe, nici carne, nici
pasiuni, nici o idee". La
rindui său, Jean Dutourd
constata că „scriitorii care
ilustrează acest gen (noul
roman) stnt mai degrabă
artizani decit artiști, ceea
ee este desigur onorabil,
dar puțin cam plicticos".
S-a mers și mai departe:
cineva bănuia că noul ro
man nu există, „fiind doar
o invenție a criticii". în
sfîrșit. Boisdeffre punea
punctul pe i : „Dictatura
noului roman a atras după
sine o sărăcie considerabilă
a literaturii romanești".
Firește că aceste păreri
pot fi și ele. la rindui lor.
excesive, așa cum au fost
excesive si atacurile noului
val in momentul in care
scriitorii acestui gen anun
țau moartea romanului
edenic sau. cu o expresie
de la noi, a păsunismului.
Cruzii atacatori 11 desfiin
țaseră. prin anii ’50, pină
și pe Proust, declarînd că
atunci cînd aude de psiho
logie. un scriitor ca lumea
ar trebui să simtă că j se
face rușine (vezi excelenta
carte a lui Romul Munteanu. Noul roman francez,
preludii la o poetică a anti
romanului. Editura Univers.
1973) dar. cum se știe, in
polemicile literare mijloa
cele nu sînt alese întotdea
una cu mare grijă, existind
tendința de distructie. de
ștergere cu guma a tot ceea
ce a fost și de instalare a
unor noi zei ne scena lite
rară. Adevărul este că în
acest „meci", spectaculos
totdeauna, numai Timpul
decide. Iată opere declara
te. la vremea lor, caduce,
ce se citesc șl astăzi ; iată
noutăți despre care s-au
scris volume întregi, de
care nimeni nu mai știe ni
mic : autori care au murit
crezind că n-au talent stră
lucesc ne cerul literaturii
de sute de ani. în timp ce
„vedete" ale publicității au
fost îngropate sub un lin
țoliu nănraznic de uitare.
Unde este adevărul ? Ade

vărul ar trebui să-l stabi
lească critica, și anume cri
tica onestă, critica neinfatuată. critica in stare să
dea strălucire, nu persoanei
proprii a recenzentului ope
rei. ci Operei, in sine. Mo
destia — si. cind spun asta
mă gindesc la marele Perpessicius — a fost insoțitoarea cea mai de preț a
eminentului om de litere.
Un strălucitor stilist care ar
fi putut să fie — și nu că
ar fi putut să fie. dar era
un mare scriitor înainte de
a fi un mare critic — știa
să se strecoare aproape
nevăzut in spatele unor
texte
somptuoase
care
briau tot atît de mult ca
paginile cărora se dedicase.
O cultură extraordinară, o
frază solemnă, o larghețe de
spirit cum nu am mai întîl-

corul de lăudători încă din
tinerețe, practicind critica
cu grămada, ca să folo
sesc un termen rugbistic. Nu a fost tradu
cător clandestin al ulti
melor nuvele apărute aiu
rea. un adaptator camuflat
al ..novitalelor" de la Paris,
sosite cu poșta aviatică, să
nu fie lăudat, luat in brațe.
așezat pe'soclu, in timp ce
eșapamentul mașinii de
promovat genii
arunca
nouri negri asupra marilor
scriitori din trecut. Pentru
ei. pentru acești „pompiști".
care turnau gazolină in
motoarele criticii sau. pur
și simplu, apă chioarei. lite
ratura romană începea cu
nume ce. doar in citiva ani.
nu mai există. Las’ că unii
dintre autorașii care vro
iau să ne dea lecții ne-au

echipă care trebuie să înțe
leagă că și mijloacele de
care dispui se mai înve
chesc. după cum, dacă ești
tinăr, că mai ai încă ce în
văța de ia cei din lina că
rora ai tors... Negația spec
taculoasă nu duce la nimic
bun. A inova nu înseamnă
totdeauna a face ceva mai
bun. mai ales in artă. Și. la
urma urmei, e loc pentru
toată lumea, pentru toate
genurile.
îată. cum spuneam la În
ceput. am trecut și de grea
ța lui Sartre, de scriitorul
bricoleur. de dezumaniza
rea romanului, de romanul
poantilist. de romanul mozaical, de subconversație,
de dispariția eroului, de
cuvintele bolnave, de ago
nia fără sfîrșit. de spațiul
care distruge timpul si. mai

Șansele cărții străbătute
de vuietul epocii
-----------------------------

nit la alt critic român, eăruia unii i-au spus toleran
tă. au făcut din generozita
tea sa cea mai mare biju
terie a operei lăsate nouă.
Un alt mare critic. G. Călinescu, ne-a învățat să gindim critic, descifrînd primul
în opera eminesciană acele
zăcăminte ascunse, de ni
meni încă descoperite — și
nu numai din Eminescu —,
ajutînd literaturii române
să fie cunoscută : act de
cultură cu atît mal impor
tant, cu cit nu sintem oco
liți de situații cînd critici
pretențioși rezumă poemele
și povestesc romanele, crezînd că fac critică literară.
Există, bineînțeles, si cri
tici care gindesc profund,
serios, cu răspundere pen
tru destinele culturii, care
realmente aduc o contribu
ție remarcabilă la promo
varea marilor valori create
în epoca noastră de impe
tuoasă înflorire socialistă.
Sint. așadar, critici, istorici
literari eminenți, capabili
să disocieze valoarea de
nonvaloare. talentul de im
postură șl să croiască un
drum de afirmare creații
lor merituoase ale timpului
nostru. Cu toate acestea,
după mine, o parte a criti
cii este vinovată întîi de
nedibăcie. în al doilea rînd
de amatorism, in al treilea
rind de snobism (prin asta
înțelegind că un critic iși
schimbă opțiunile după
mode, care sînt totdeauna
numeroase) și. în sfîrșit. de
rea credință. Am asistat cu
durere la lungi agonii ale
unor spirite critice promi
țătoare. care au intrat în

Opinii de Eugen BARBU
și părăsit. Nici nu 1«
dăduseră tuleele acestor
bravi garsoni, că șl luaseră
cravașa și biciuiau cu osirdie in dreapta si stingă.
Marea proză era decretată
Învechită, prăfuită, bună de
uitat la magazie. Nu le mai
plăcea acestor copilași nici
măcar Hortensia PapadatBengescu; de Cezar Petres
cu ce să mai vorbim sau de
Sadoveanu. care erau tri
miși In secolul XIX, dacă
nu ceva mai jos... Camil
Pețrescu scăpase oarecum
de furia lor. din cauza unei
uscăciuni a stilului, iar pe
Mateiu Caragiale il adorau
numai grupuri restrinse
care refăceau itinerare
bucurestene prin locante de
mult puse sub tirnăcop.
Am asistat atunci la o ope
rație Și mai nedumeritoa
re : Intrucit atmosfera se
mai înseninase, tot ce se
scrisese într-o perioadă fu
sese decretat ..dogmatic"
fără alegere, si. voiam-nu
voiam, trebuia să partici
păm la „geneza" care înce
pea sub auspiciile acestor
prozatori ce debutau cu
aforisme ieftine.
Sigur că totdeauna schim
bările. chiar în literatură,
apariția unor autori noi de
ranjează falsele valori, dar
un scriitor cu adevărat ge
nial învață chiar de la cei
mai tineri decit el si o re
cunoaște. Nu e plăcut să
decazi nici măcar in clasa
mentele neoficiale ale cro
nicii literare : dar odată
aflat in cimpul unei litera
turi. ești. înainte de toate,
un combatant, un- om de

----------------------------ales, de romanul obiectelor.
Mai de curind. ml-a fost
dat să citesc și un roman —
al unui francez — în
care tentația zoofilă a unui
erou intr-un magazin uni
versal era cheia unei cărți
pe care as numi-o scirboasă. Și asta o scrie un om
care nu se sperie de cuvin
te sau de „literatura tare".
A murit romanul ? mă în
treb. ca să ajungem oină
aid, adică să ne dedicăm
mai curind obiectelor neîn
suflețite decit sufletului
omenesc? Sînt mai interesanți ciinii, in care a intrat
o diavoliță pe care un po
vestitor abject vrea s-o po
sede ? Este mai zguduitoare
absența unei mese sau a
unui scaun dintr-o odaie,
decit iubirea între Romeo
și Julieta ? Trăim chiar
așa străini unul de ce
lălalt ? Vrem mai de
grabă să trăim ca niște,
cloșarzi. in gunoaie, decit
să ne plimbăm in grădinile
lui Akademos ? ' Iată tot
atîtea tulburătoare între
bări pe care ni le putem
nune cind citim, citeodată.
eu uimire proze publicate
chiar în revistele noastre
de literatură. Nu sint ipo>crit si nu spun că- toți oa
menii sint entuziaști in ju
rul meu. că abia așteaptă
să se scoale de dimineață
si să se urce pe schele, că
e mai bine să trăiești in
tr-un șantier ne ;virful
munților decit la Capsa,
dar. dacă sintem cu adevă
rat istoricii unei societăți,
trebuie să știm întîi si inții că trăim într-o societate

sănătoasă, capabilă, o so
cietate care a construit ex
traordinar de multe lucruri,
și in conștiință, și in lumea
materială din jurul nostru.
Și atunci de unde aceste
mici romanele, cu ingineri
declasați, care se uită nu
mai in fundul paharului de
coniac, de unde aceste fe
mei fatale bintuind baruri
le. cînd Televiziunea ne arată cite femei se strădu
iesc asupra unor mașini
complicate, cite conduc fa
bricile și cîte mai stau cu
sapa in mină acolo unde
„ținerii f urioși" ar trebui să
se afle ? De unde această
falsificare a lumii muncito
rești în care recunosc o
lume de ingineri, cum este
și firesc, tinără. puternică,
cu o gindire modernă, ci nu
preocupată numai de disco,
de benzi, și de grupul
ABBA ? De unde o genera
ție (pe care nu reușesc s-o
identific, trăind și eu în
tr-o societate de oameni
vii), preocupată de scruta
rea omfalică sau de ceroetarea stărilor embrionare,
in timp ce pe planetă for
țele negre ale umanității
urzesc noi războaie, calcă
în picioare alte națiuni ?
Unde ne aflăm noi șl ce fel
de scriitori sînt aceștia care
vor să fie. înainte de toate.
In linie cu psihologiile abi
sale, inventate pe cine știe
ce meridian în loc să caute
să aiute cu puterile ne care
le au individul sănătos de
lingă noi să-și facă viața
mai frumoasă citind o car
te ? Poate este romanțios
ceea ce spun, dar atît
timp cit mai creste iarba
pe pămînt. n-am cum avea
încredere în scriitorașii de
duzină cu roboțeii lor psih
analitici. cu bărbații lor tip
007, cu „durii" goi pe dină
untru, animalici, primitivi
și infantili 1 Evident, rindurile de fată vizează acele
romane, acele cărți in care
— intr-o măsură sau alta —
Întrebărilor de mai sus li se
află triste echivalențe. Nu
ignor apariția, în același
timp, a unor cărți de va
loare. străbătute organic de
vuietul epocii, purtînd sem
nătura unor prozatori de
prestigiu ; in fond autorii
cărților care dau dimensiune
literaturii noastre noi.
Odată ajuns aici cu opi
niile de față (în care ml-am
propus să' insist asupra
unor „mode" de dată mai
veche sau mai nouă, a
căror acceptare ar deter
mina o anemiere a forței
creatoare; „mode" la umbra
cărora speră a se ascunde
nechemații. autorii fără ta
lent și vocația construcției
durabile), l-aș cita pe Per
troniu, cu gindul la acel
soi de începători sau mai
bătrîni autori de roma
ne care i-au uitat cuvin
tele ; „Născocind tot soiul
de fleacuri, cu sunetele
voastre ușurele și deșarte,
ați izbutit să faceți din
ceea ce scrieți ceva fără
vlagă si fără rost".

OPERA Llil GHEREA
1NTR-0 EDIȚIE MONlIMENTALĂ
Anul acesta, luna mai a înscris ani
versarea a doua date rotunde din
biografia uneia dintre marile perso
nalități din istoria culturii româ
nești, Constantin Dobrogeanu-Gherea. S-au împlinit 125 de ani de la
naștere (21 mai) si 60 de ani de la
moarte (7 mai). Evenimentul a fost
omagiat cum se cuvine de toate pu
blicațiile din tară. Editura politică a
ținut să participe și ea la acest mo
ment aniversar. Si a făcut-o în modul
cel mai eficient care stă la indemina
unei edituri. A programat apariția,
exact la 21 mai. a celui de-al șaptelea
volum din monumentala ediție ,„Opere complete" a scrierilor lui Gherea. Această ediție, inaugurată in mai
1976, s-a bucurat de un extraordinar
record de eficiență in ritmicitate. în
numai cinci ani au apărut șapte vo
lume care, practic, epuizează onera
propriu-zisă a autorului „Neoiobăgiei". Cel de-al optulea volum, care
va încheia ediția, va cuprinde numai
corespondență emisă de Gherea. Si
acest din urmă volum, e programat
să apară în anul viitor.
întrucît ne aflăm, de fapt, la în
cheierea dacă nu a întregii editîi. ori
cum la capătul părții ei esențiale, e.
credem, binevenită o succintă pri
vire asupra ei. Realizarea e cu ade
vărat remarcabilă și oel puțin prin
ritmul apariției ar trebui să slujească
drept model și edițiilor programate
Ia alte edituri. Să-1 amintim mal în
tîi, recunoscători, pe cei cărora le
datorăm această atît de frumoasă
realizare. Ediția e alcătuită sub egida
Institutului de studii istorice si social-politiee de pe lingă C.C. al
P.C.R. si Îngrijită de un colectiv for
mat din Ion Popescu-Puțuri șl Stefan
Volteo (coordonatori). Augustin Dese,
Ion Iacoș, Ion Mamina. Ostene
lile institutului si ale colectivului în
grijitorilor ediției (chiar nu poate fi
găsttă o altă denumire pentru aceas
tă muncă de erudiție si talent ?) nu
vor putea fi niciodată îndeajuns elo
giate. Ceea ce au realizat e efectiv
impunător. în sfîrșit, avem publicată
integral (sublinierea are justificarea
el lesne de înțeles) opera lui Gherea.
Deopotrivă, opera social-politică (in
clusiv vestita „Neoiobăgie" !). ca si
aoeea de critică, estetică' sau ideolo
gie literară (cuprinsă, toată. în vo
lumele 6 și 7). Dacă cea de-a doua
secțiune („Studiile critice") a mai
fost publicată în ultimii 25 de ani în
cîteva ediții foarte bune, cea dinții
n-a avut parte decit de o bună an
tologie. în 1968. datorată lui Damian
Hurezeanu (fatal fragmentară), și in
serarea cîte unui studiu sau articol
în volumele de „Documente din isto
ria mișcării muncitorești din Româ
nia", Acum, pentru prima oară. în
treaga operă a lui Gherea ne stă la
îndemînă. într-o ediție apărută In
excelente condiții grafice. Sumarele
fiecărui volum, alcătuite dună ri
guroase criterii sistematice (care îm
bină necesar tematicul cu cronologi
cul). programează tot ceea ce poartă
semnătura lui Gherea. de la studiile
mai Importante pină la articolele, in
terviurile. rezumatele unor conferin

țe sau intervenții în congrese, ră
mase pină astăzi in colecțiile deterio
rate ale presei de altădată. Serviciul
făcut cercetătorilor (care nu mai tre
buie să facă investigații în presa vre
mii) și publicului interesat e extraor
dinar. Știlndu-i valoarea, nu ne pre
cupețim laudele și recunoștința dato
rate — cu asupra de măsură —
celor care s-au îngrijit ca opera doc
trinarului socialist să fie. după atîta
așteptare, in Sfîrșit. publicată.
Din păcate, această ediție de „Opere complete" nu este și una cri
tică. Rigoarea ne obligă să observăm
după ce am citit cu creionul in mină
întreaga ediție (în vederea unei mo
nografii căreia îi turnăm tocmai fun
dațiile) că ea nu e lipsită de unele
lacune. Nu vrem să intrăm aici in
detalii care pun sub semnul incerti
tudinii paternitatea lui Gherea asu
pra Unor articole, incluse totuși (fără
argumentele probatorii necesare) in
sumarul vol. I. Și nici nu arătăm
cit ne-a mirat lipsa a două articole
publicate de Gherea în „Gazeta să
teanului" din 1892, tot cu pseudoni
mul N.I. cu care a semnat majorita
tea articolelor incluse în volumul I.
Locul
acestor articole
trebuia
să fie în volumul 4. Vor, mai fi si
alte omisiuni din această ediție de
„Opere complete" ? Adnotările de la
sfîrșitul fiecărui volum sint puține,
unele lacunare, fără a se menționa
ecoul în epocă al pieselor înscrise în
sumar, polemicile angaiate. adeziuni
le unor contemporani, rostul si rați
unea unor intervenții ale teoreticia
nului socialist. Adnotările la volume
le 6 și 7 (care publică „Studiile, cri
tice") se reduc aproape exclusiv la
menționarea edițiilor care mai inse
raseră în sumare fiecare studiu sau
eseu. S-ar putea obiecta observației
noastre că îngrijitorii ediției nu
și-au propus să ne ofere o ediție
critică. Am răspunde că o astfel da
ediție monumentală, de „opere com
plete". trebuie să fie necondiționat o
ediție critică.
Să ne mulțumim însă deocamdată
cu faptul că avem scrierile lui Ghe
rea publicate, chiar dacă nu au fost
însoțite de necesarele comentarii cri
tice. Acesta e probabil prețul cu care
a fost plătit acest record de ritmici
tate în apariția ediției. Se poate că
acest sacrificiu este un preț necesar
pe care îl acceptăm înțelegători.
Pentru că nu vom osteni să repetăm,
cei ce ne-au dăruit recenta ediție
Gherea (fără amputări în text) meri
tă toată lauda și recunoștința. E, in
discutabil. o mare faptă de cultură,
memorabilă prin tot ceea ce repre
zintă. Opera teoreticianului socialis
mului românesc, a sociologului, eco
nomistului și politologului, a esteti
cianului și întemeietorului criticii
moderne, analitice din tara noastră
e — in sfirșit — integral publicată
intr-o frumoasă ediție. Acesta e omagiul cel mai demn pe care i-1 aduce posteritatea. E argumentul cel
mai convingător al prețuirii de care
se bucură, cu dreptate, una dintre
marile conștiințe directoare din is
toria cugetării românești.

Z. ORNEA

LA 25 MAI ÎNCEP LA CRAIOVA

Concursul și festivalul interpreților
cîntecului popular românesc ,,Maria Tănase“
începind de la 25 mai, pe par
cursul unei săptămini. Craiova
găzduiește cea de-a șasea edi
ție a concursului și festivalului cintecului popular românesc .,Maria Tănase". manifestare artistică înscrisă
in cadrul Festivalului național „Cintarea României", care reunește peste
60 de concurenți din 36 județe ale
țării și din Capitală. L-am rugat pe
tovarășul Constantin Drăgoescu, pre
ședintele Comitetului de cultură și
educație socialistă Dolj, să infor
meze cititorii cu privire la această
sărbătoare a cîntecului popular,
— Manifestările înscrise pe agen
da acestui concurs și festival debu
tează cu deschiderea, in piața
Teatrului National din Craiova,
a tradiționalului tîrg a! meșteri
lor populari din Oltenia si alte
zone, care vor etala obiecte de
ceramică, țesături, împletituri, sculp
turi in lemn etc. Cea de-a doua zi,
luni, va marca deschiderea, in sec
ția de etnografie a Muzeului Olte
niei, a unei expoziții de documente
legate de viața și activitatea celei
ce a fost Marla Tănase, precum și
organizarea, la Muzeul de artă din
Craiova, a unei sesiuni de comuni
cări științifice, avind ca temă „Crea
ția si interpretarea populară — ex
presie artistică tradițională și con
temporană a capacității spirituale a
ponorului român". Marți se va des
chide o expoziție cu lucrări de artă

populară realizate de elevi ai școli
lor populare de artă din întreaga
țară ; apoi va avea loc, in centrul
municipiului, parada portului și dan
sului popular, la care vor fi prezenți toți concurenții, ca și numeroși
artiști amatori din Dolj. Marți seara
va suna gongul primului concertconcurs. Vor avea loc, pe parcursul
a patru zile, astfel de concerte-coneurs. Concursul și festivalul se vor
încheia la 31 mai cu un spec
tacol de gală. Pe lingă concu
renți. după fiecare concert vor apă
rea in recitaluri cunoscuti fnterpreți
ai muzicii populare românești :
Sofia Vicoveanca. Maria Ciobanu. Ionela Prodan. Ion Dolănescu,
Angelica Stoican. Dumitru Făreașu,
Maria Drăghicescu, Dumitru Zam
fira. Tudor Gheorghe si alții.
— Care sint noutățile festivalului?
— în primul rînd, este vorba de
organizarea unui concert vocal-instrumental de muzică cultă româ
nească, de inspirație folclorică, ce
va fi susținut de cvartetul „Filarmo
nica" din București, corul și orches
tra Filarmonicii Oltenia, de soliști
vocali și instrumentiști ai filarmo
nicii și Teatrului liric din Craiova.
In al doilea rind, in actuala ediție,
soliștilor vocali și instrumentiști cla
sați pe primele trei locuri li se vor
acorda diploma de onoare si titlul de
laureat al concursului si festivalului
..Maria Tănase". (Nlcolae Petolcscu).
19,43 Teleenciclopedia
20.30 Romanțe și cintece de voie bună
20,55 Film serial : Dallas — Compania
petrolieră Ewing. Episodul 3"
21.45 Meridianele cîntecului și dansului
22.38 Telejurnal • Sport
23.00 închiderea programului

tV
PROGRAMUL 1
9,90 Curs de limba franceză
9.50 Curs de limba spaniolă
10.W Film artistic : „Animalul"
(re
luare). Producție
a studiourilor
franceze
11.40 Limba noastră. S-a pierdut un...
articol botărlt. (Punctuația și or
tografia in lucrările scrisei.
12.00 Concert educativ. Din cartea de
aur a muzicii popoarelor
(III) :
Mihail Glinka
13.00 Mozaic cultvral-artlstlc-sportiv. Emlslune de Tudor Vomicu, Ileana
. Vlad. Cristian Topescu
18.35 Săptămina politică
18.50 1001 de seri
10.00 Telejurnal
10,25 Călătorie prin țara mea (XXXI)

SIBIU • La Casa de cultură
a sindicatelor din Sibiu a avut
loc, din inițiativa Comitetului
județean de cultură și educație
socialistă și a Centrului județean
de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de
masă, prima ediție a „Cenaclu
lui cenaclurilor literare", care a
prilejuit un fructuos schimb de
experiență al creatorilor din ju
dețul Sibiu, precum și organiza
rea unui concurs literar. (Nlcolae
Brujan).
ILFOV ® „Dar nu-i nimic
serios", de Luigi Pirandello, este
cea de-a 9-a premieră a teatru
lui Ion Vasilescu, din actuala

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
1.9.25 Muzică de jaz
20,05 Oameni și fapte din
Bărăganul
ilfovean. Reportaj TV
20.25 Maeștrii ariei interpretative con
temporane. Serge Baudo in pagini
de Debussy șl Ravel
21,20 .Film documentar : Alain Colas —
alergind pe mări. Producție a stu
diourilor franceze
22.10 Festival Enescu. Film de Paul
Orza.
Producție a
studioului
„Alex. Sahia“
22.30 Telejurnal • Sport
23,00 închiderea programului

stagiune. Regia piesei aparține
Soranei Coroamă-Stanca, direc
toarea teatrului, iar scenogra
fia este semnată de Constantin
Rusu. Din distribuție fac parte
Adina Popescu, Ion Lemnaru,
Sorin Postelnicu, Dimitrie Dunea, Marius Marinescu. Mariana
Cercel. Maria Chira, Irina Bîrlădeanu și Lavinia Jemnea.
(Lucian Ciubotaru).

IALOMIȚA • Cenaclul literar
„Arcadia", de pe lingă ziarul
„Tribuna Ialomitei", in colabora
re cu Comitetul județean de
cultură și educație socialistă a
publicat primul caiet de poezie.

Teatrul Foarte Mic este
mai mult decit un studiou
al Teatrului Mic. este, și
acest lucru se afirmă din ce
in cc mai mult, un loc ai
experiențelor și al căutări
lor. fiecare premieră insemnind nu numai o lucrare
Încă necunoscută, un regi
zor nou. ci si o nouă si ori
ginală organizare a spațiu
lui de ioc. explorarea unor
zone incă necercetate a mo
dalităților de angajare .so
cială și politică a teatrului
din zilele noastre, de la noi
și de pretutindeni.
„Copiii lui Kennedy" de
Robert Patrick aparține lu
crărilor născute si lega
te de ceea ce dramatur
gii contestatari americani
au adus mai interesant in
procesul de sesizare a con
tradicțiilor societății lor. În
deosebi a evenimentelor
care au marcat deceniul al
șaptelea, incepînd cu asa
sinarea lui John F, Ken
nedy. războiul din Viet
nam. marșurile de protest
impotriva Washington-ului.
mișcarea hippie si flagelul
drogurilor. Piesa demitizează cu incisivitate fetișurile
vieții americane, chiar dacă
se oprește numai la nivelul,
constatărilor si nu are forța
să treacă si la acela ai pro
punerilor.
Obiectul demitizării si al
contestării îl constituie o
societate de consum care
trece irț nu puține din sec
toarele ei printr-o acută si
dezorientantă criză a valori
lor. cunoscind deteriorarea
criteriilor morale si nunind
in locul lor suspiciunea, ne
încrederea. supralicitând —
în condițiile cunoscute ale
războiului din Vietnam —
fanatismul. Personajele pie
sei trăiesc drama, noate cea
mai cumplită, a linsei de
solidaritate umană. Neavind o sferă de interese
comune, idealuri si teluri
umane care să ducă la
coeziunea unei generații,
fiecare Isi trăiește drama de
unul singur, si-o „recită"
ca pe un monolog, pentru
\
sine, deși conviețuiesc. Sînt
V_________________________

care se bucură de aprecieri din
partea iubitorilor, de literatură
din mănoasa cîmpie a Bărăga
nului. „Vocile poeziei" — cum a
fost intitulat acest caiet — cu
prinde versurile lui Virgll Dascălu și Marcel Fotache. poeți cu
o laborioasă activitate In cadrul
Festivalului național „Cintarea
României. (Mihai Vișoiu).

DOLJ • Casa de cultură a
orașului Calafat a găzduit con
cursul interjudețean al pionie
rilor creatori și interpreți de
poezie patriotică, revoluționară.
Trofeul, „Florile independen
ței", a fost atribuit echipajului

elemente ale piesei — bine
puse în valoare de specta
col — care sugerează tra
gica condiție umană a unui
ins însingurat, marcat de
traume adinei, greu vinde
cabile. Chiar dacă un per
sonaj sau altul ajunge să
întrevadă cauzele situației,
ele rămin firave. Dar chiar
și numai cunoașterea lor
ar putea constitur un prim

început cea consacrată tea
trului politic, acum re
trospectiva Tony Gheorghiu,
dar mai ales pentru jnterpreții puși de fiecare dată in
situația de a se autodepăși.
Colaj al confesiunilor si in
trospecțiilor unor personaje
falimentare din punct de
vedere moral si intelectual,
din marea familie a eroilor
contestatari lansați de tine-

luri actoricești menite să
redea însingurarea, izolarea,
lipsa de comunicare si go
lul lăuntric aie generației
care pășește fără nici un
ideal in deceniul al optulea.
In Sparger, actorul teatrelor
de avangardă din subsoluri
le zgirie-norilor, Stefan Iordache. cu talentul lui pro
teic și tehnica-i complexă, a
subliniat nu numai narticu-

„Copiii lui
Kennedy"
de Robert PATRICK

LA TEATRUL
FOARTE MIC
pas spre acțiune, spre re
voltă. în aceeași ordine de
idei, nu se poate trece pes
te un obiectiv important
al contestărilor rostite in
această piesă : divulgarea
creării falselor mituri în
spatele cărora- se constru
iește o lume a inechității
și absurdului.
Iată deci că ceea ce a pu
tut
determina alegerea
acestei piese este caracterul
ei protestatar, precum și
posibilitățile oferite colecti
vului de a-si continua cer
cetările pe linia descoperirii
de noi formule ale teatrului
politic, sincretismul mijloa
celor de expresie, capacita
tea de antrenare totală a
tuturor factorilor de creație
numai bune pentru această
sală unde spectacolul înce
pe din hol. prin expozițiile
de teatru organizate, la

rii autori americani intre
1965—1975. piesa nu exista
decit atunci cind este jucată
cu dăruire fierbinte, cu aci-.,
dă critică, dar si cu angre
narea. fie ea chiar nrea pu
ternică, a publicului. Or,
acestea sint elementele ca
racteristice ale spectacolu
lui Teatrului Foarte Mic, cu
tot ceea ce au ele bun. dar
șl excesiv.
Montarea de țin ambien
tal. cinditâ de tinârul regi
zor Dragoș Galgoțiu. poate
cel mai tinăr debutant pe o
scenă bucureșteană în ulti
mul deceniu. în decorul
juxtapus, apăsător, brutal,
dar interesant al lui Andrei
Both, cu luminile obsedante,
dar bine conduse de Titi
Constantinescu. se dove
dește a fi un cadru dintre
cele mai sugestive pentru o
suită de admirabile recita-

unei săptămîni au avut loc acti
vități politico-educative, dezba
teri, simpozioane, mese rotunde,
manifestări cultural-artistiee, la
format din pionierii Corina care au participat numeroși oa
Danci, Angelica Buzură și An meni ai muncii. (Sabin Cerbu).
gelica Timiș de la cenaclul Ca
sei pionierilor din Borșa, repreVASLUI • în organizarea
zentind județul Maramureș. Secției de propagandă a Comi
(Nicolae Petolescu).
tetului județean Vaslui al P.C.R.,
vineri s-a desfășurat în munici
HUNEDOARA • „Cîntecele piul Vaslui o sesiune științifică
Streiului" — la Simeria ; „La consacrată aniversării a 2050 de
Izvoarele Crișulul" — in Munții ani de la Întemeierea primului
Apuseni, la Blăjeni ; „Mureș, ne stat dac centralizat și indepen
marginea ta" — la Ilia. Iată trei
acțiuni politico-educative deve dent. sub genericul „Permanenta
nite de-acum tradiționale tn ju luptei pentru unitate și indepen
dețul Hunedoara. Pe parcursul dență statală și națională —

laritătile, ci mai cu seamă
tot ceea ce acest . personaj
are mai general valabil, ca
putere de conștientizare a
inutilității eforturilor. In
tenționat izolată prin Pla
sarea ei laterală. Tatiana
Iekel. în rolul unei învăță
toare cu zeci de întrebări
nerezolvate, a subliniat de
ruta celor ce nu știu să dea
răspunsuri copiilor. Caria
fto-dicăi Tapalagă. jalnica
imitatoare a lui Marylin
Monroe, a alăturat carica
tura gravității și grotescul
dramatismului, in timp ce
Ioana Pavelescu. in Rona, a
sugerat cu o emoționantă
putere de convingere drama
tinerilor studenli americani
porniți să lupte impotriva
terorii și a nedreptății cu
armele drogurilor si dezilu
ziilor personale. Alături "de
acești actori cu experiență.

din rindui cărora face parte
și Papi] Pan duru, bun in
rolul mut al Barmanului,
s-au remarcat prin seriozi
tate. emoționantă capacita
te de comunicare si de in
trare in relație directă eu
publicul Dinu Manolache.
in Mark, soldatul tarat de
crimele războiului din Viet
nam, și Valentin Popescu,
in enigmaticul personaj cu
scaunul.
Spectacolul nu este ușor
si nici n-a vrut să fie
așa, ci, intr-un bombarda
ment continuu de semne vi
zuale si auditive, intr-o am
biantă apăsătoare de sufe
rință si disperare, ne comu
nică constatarea unor con
tradicții. constatare făcuta
dinăuntru, fără nici o lumi
nă si fără nici o perspecti
vă. Structura piesei si struc
tura spectacolului ridică
fără îndoială o serie de pro
bleme si chiar de întrebări,
cele mai multe legate de
marea lui încărcătură de
semne, unele cert pleonasti
ce. dar ele au o valoare de
complementaritate in mo
zaicul vieții teatrale bucu
restene. Tinerețea si linsa
de experiență a regizorului
se văd in nrea plinul spec
tacolului. in faotul că nu a
tăiat, cu rigoarea specifică
anilor maturi, din ceea ce a
descoperit el insusi sau au
descoperit actorii, dar ni
mic nu este pus sub sem
nul căutărilor inutile sau
estetizante, ci sub acela :’l
îmbogățirii teatrului de
angajare socială si politică.
Și este, credem, un salutar
act de curaj al teatrului,
care creează unui student
posibilitatea de a pune în
scenă astfel de piese poli
tice. si de a se confrunta cu
un public mai lare., diferit
de acela de la studioul in
stitutului de teatru. Este o
experiență bună, ne care o
dorim repetată si de alte
teatre, din-1 astfel un sub
stanțial ajutor in temeinica
pregătire a viitorilor ab
solvenți.

; faptul;
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Ileana BERLOGEA

I
constantă a Istoriei milenare a
poporului român. Mărturii ale
existenței și continuității daco
române pe teritoriul județului
Vaslui, ale luptei pentru liber
tate socială și națională". (Vasile Vâsli).
TULCEA • Sub egida Socie
tății cultural-științifice „Grigore
Moisil", liceul „Spiru Haret" din
Tulcea a organizat a treia ediție
de referate si comunicări. în ca
drul actualei ediții a sesiunii,
dedicată împlinirii a 2050 de ani
de la crearea primului stat dac
centralizat și Independent con
dus de Burebista. elevii si ca

drele didactice au prezentat
referate și comunicări. (Neculai Amihulesei).
MEHEDINȚI • „Partidului,
inima și gindul" — sub acest ge
neric s-a prezentat un montaj literar-muzical la Casa de cultură
din Baia de Aramă • Formații
le artistice de la Casa de cultură
din Strehaia au susținut specta
colul „Sintem aici de peste 2000
de ani". • în sala universității
cultural-științifice din DrobetaTurnu Severin a avut loc dezba
terea „Repere semnificative ale
contribuției mehedintenilor la
momentele de seamă ale istoriei
patriei". (Virgiliu Titaru).

I
I
I
I

Nu-s toți iepurii
fricoși
Față de zicala „fricos ca un
Iepure", mecanizatorii de la
S.M.A. din Avrig-Șibiu au re
zerve serioase. Cu o lună in
urmă, ei au descoperit că tn
curtea secției, aflată în apropie
rea grajdurilor si a stinii de oi,
păzită cu strășnicie de cinci n.-vmile de clini ciobănești, și-a
cui culcuș o... iepuroaică de
cimp. Dar și mai mare a fost
mirarea oamenilor cind au ză
rit. intr-o bună zi, lingă ea. alți
cinci iepurași in același culcuș,
tn curind. vor lua drumul spre
ceilalți confrați urecheati. De nu
s-ar intilni cu vreun braconier..,

Nucul n-a fost
doborît
matematică
Profesorul
de
Gheorghe Cosma, de la liceul
„Minai Eminescu" din Satu Mare,
mulțumește proiectanților si con
structorilor urnii bloc de locuin
țe de pe strada Samuel Micu
Klein, care au găsit soluții inge
nioase pentru a salva un falnic
nuc aflat pe terenul unde s-a
înălțat blocul. La rindui lor,
proiectanții și constructorii ne-au
spus că „secretul" acestei reușite
se datorește chiar profesorului
Cosma. Atit de mult a umblat și
a „tratat" problema cu ambele
părți, deseori fiind prezent șl pe
șantier, Incit s-a ajuns ca nucul
îndrăgit (și folositor) să fie sal
vat. Și pe care il admiră acum
nu numai inimosul profesor...

Pe cont propriu
Pentru a recupera răminerile
in urmă, din pricina ploilor, la
întreținerea culturilor, coopera
torii din Gruia (Mehedinți) fac
din noapte zi. Numai că. . in
timp ce ei. gospodarii, iși vedeau
de treburi, un anume Mircea
Isar se furișa prin preaima trac
toarelor și mașinilor aaricole și
le sustrăgea piese. Tot felul de
piese. Nu pentru el. că n-are nici
tractor, nici vreo combină auto
propulsată. ci pentru a le „valo
rifica" apoi pe cont propriu.
Acasă i s-a găsit un adevărat de
pozit. Acum i se face... inventa
rul. după care va suferi rigorile
legii. Tot pe cont propriu.

...sprincenatâ

I

I

I

I

Trei terase din piatră cioplită
mărginesc trei lacuri legate intre
ele prin canale peste care se
arcuiesc patru podețe. Acesta
este „relieful" celor patru hec
tare cu flori din parcul Tubâcăria — Constanta. In present,
vizitatorii admiră miile de nar
cise si lalele in zeci de specii și
varietăți. Ediția de vară va stră
luci printr-un număr de peste
250 000 de begonii, petunii, circiumărese, crini, muscate și alte
frumuseți. Va urma cea de
toamnă cu tufănele, crizanteme
Ie surprize multicolore. ■ I
Si zeci de
care vor 1prelungi
. anotimpul fio- |
rilor cultivate pină la cel al flo
rilor de... gheată de pe geamuri.

Călătorie

I
I
I
I

I

Lume multă in gara Brăilei.
Trenuri vin. trenuri pleacă. Un
singur călător nu dă semne de
grabă.
La
drept
vorbțrsd
nici n-ar avea cum, in stț C
de ebrietate in care se află. Daca
s-ar fi nimerit prin preajmi-i
vreun răufăcător și dacă ar fi
știut ce are in geantă, i-ar ft
luat-o cit ai zice... pește de
Brăila. In geantă se a flau 17 001)
de lei aparținind mecanizatorilor
de la S.M.A. Romanu. unde el.
Ion Sprinceană, e casier. Cum nu
mai prezenta garanția că va
ajunge cu geanta intactă la
S.M.A.. casierul a fost „ajutat"
de organele de ordine, care l-au
„încasat" cu o amendă pentru
neglijentă în .serviciu. După care
banii au ajuns in siguranță la
destinație, in timp ce Sprincea
nă a avut parte de o... călătorie
sprincenatâ.

Nu-î ajunsese
prima pagubă
Pentru nereguli in timpul serviciului, șoferul Florea Neagu,
de pe autobuzul. 31—B—6520. al
coloanei Bticurești-Obor. a fost
sancționat cu amendă. In loc
să-și vadă de treburile lui. ce
și-a zis ? „Lasă că-mi scot eu
paguba !" A urcat in autobuz 34
de călători și a încasat de la ei
6.95 lei. contravaloarea transpor
tului. tn loc de bilete dă călăto
rie.'le-a tnminat... chitanțele de
amendă pe care le primise. A
fost surprins in flagrant in co
muna Afumați. Acum paguba va
fi și mai mare.

Muzică
i-a trebuit
Nu-i place munca, dar nici nu
poate sta locului. Adoră vizitele
la rude, la prieteni, la cunoștințe.
Intr-o astfel de vizită s-a dus
B. Iulian din Plesoiu-Olt si in
București, la o cunoștință de pe
strada Pucheni nr. 3. Gazda l-a
omenit cum se cuvine. Apoi a
plecat in plată, după cumpă
rături. Cind s-a intors. mai ia
„cunoștința", adică pe Iulian, de
unde nu-i. In absenta gazdei. Iu
lian insfăcase radiocasetofonul
acesteia si cu primul tren a ple
cat la Slatina, in ritmul muzicii
stereo. La Slatina a găsit repede
un chilipirgiu si i-a vindut ra
diocasetofonul. Dar a fost și e'
tot repede prins și... s-a lăsat cu
muzică.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului
Republicii Ruanda
ga Africă vă mulțumește pentru
aceasta".
înminînd scrisorile de acreditare,
în încheierea cuvîntărli se subliambasadorul JULES KANANURA a
niază hotărirea ambasadorului ruantransmis președintelui Nicolae
dez de a contribui la dezvoltarea si
Ceaușescu și întregului popor român
diversificarea cooperării intre țările
cordiale si frățești salutări, precum . noastre, in conformitate cu dorința
și cele mai bune urări de sănătate,
guvernului său si interesele celor
fericire si prosperitate din parteaț două popoare.
președintelui Republicii Ruanda, gePrimind scrisorile de acreditare a
neral-maior Juvenal HabyarimanWLu ambasadorului
Republicii Ruanda,
președinte fondator al Mișcării Re-" președintele NICOLAE
CEAUȘESCU
voluționare Naționale pentru Dez
a
mulțumit
pentru
urări si pentru
voltare (M.R.N.D.).
caldele aprecieri făcute la adresa sa
în cuvintarea prezentată cu acest
și a poporului român. Președintele
prilej de ambasador se arată că po
României a transmis, la rîndul său.
porul ruandez dă o Înaltă apreciere
un cordial salut prietenesc președin
realizărilor remarcabile obținute de
telui Republicii Ruanda. împreună
poporul român sub conducerea pre
cu cele mai bune urări de pace și
ședintelui Nicolae Ceaușescu. a cărui
prosperitate pentru poporul ruandez
activitate constituie ..un strălucit
prieten.
exemplu de muncă fidelă pusă in
în cuvintarea de răspuns a șefului
slujba intereselor naționale si clar
statului român sint evocate bunele
viziune politică*.
relații de prietenie și colaborare
După ce sint evocate excelentele
statornicite intre cele două țări și
relații de prietenie care unesc po
este exprimată convingerea că ele
poarele noastre, animate de_ dorința
vor fi extinse și diversificate tot
de cunoaștere reciprocă si. în același
mai mult, îndeosebi in domeniul co
timp, favorizate de puncte de vedere
operării în producție, spre binele
foarte apropiate asupra unui mare
țărilor noastre, al cauzei păcii, des
număr de probleme internaționale
tinderii și înțelegerii în lume.
actuale, în cuvintare se spune : „Po
în cuvintare se arată că România,
porul ruandez, reunit în sinul
angajată în prezent într-o vastă
M.R.N.D., și conducătorii săi aprecia
activitate
consacrată
înfăptuirii
ză în mod deosebit politica de soli
hotăririlor Congresului al XII-Iea al
daritate, cooperare si independentă
P.C.R.,
acordă,
totodată,
o
atenție
promovată de P.C.R. si guvernul ro
deosebită lărgirii colaborării și con
mân și salută eforturile permanente
lucrării sale cu alte state, pe baza
pe care dumneavoastră nu ati înce
principiilor deplinei egalități în
tat să le depuneți pentru sprijinul
drepturi, respectului independenței și
suveranității
naționale, neamestecu
moral și material acordat în vederea
lui în treburile interne și avantajului
eliberării Africii. Rezultatele acestui
reciproc. „în acest cadru — se. arată
ajutor inestimabil s-au concretizat în
în cuvintare — țara noastră va
vj jria alianței Z.A.N.U.—Z.A.P.U.,
acorda ca și pină acum o atenție
a Frontului Patriotic Zimbabwe. La
deosebită întăririi cooperării și so
această victorie, România și alte țări
lidarității cu țările în curs de dez
socialiste au contribuit enorm și do
voltare, cu statele nealiniate din
Africa, Asia și America Latină, va
resc să vă asigur că nu numai Ruan
dezvolta conlucrarea cu aceste state
da vă este recunoscătoare, ci intrea-

(Urmare din pag. I)

Cronica
Vineri după-amiază, tovarășul Paul
Niculescu, viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul finanțelor, a pri
mit pe Kim Iun Hiag, ministrul in
dustriei metalurgice din R.P.D. Co
reeană. care face o vizită in țara
noastră.
In cadrul convorbirii au fost exa
minate probleme privind colaborarea
Si schimburile în domeniul industriei
siderurgice pentru perioada 1981—1985
între cele două țări, al conlucrării
tehnologice și al construcției unor
obiective.
A luat parte Neculai Agachi. mi
nistrul industriei metalurgice.
A fost prezent Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.
★

Tovarășul Cornel Burtică, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, a primit,
vineri după-amiază, pe Matti Liukkonen. conducătorul delegației econo
mice. care a participat la lucrările
celei de-a X-a sesiuni â Comisiei
mixte româno-finlandeze de comerț
si cooperare economică, industrială și
tehnică, desfășurate in București.
în cadrul convorbirii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea
cooperării economice, creșterea și di
versificarea schimburilor comerciale
între România si Finlanda.
A participat Matti Hăkkănen, am
basadorul Finlandei în tara noastră.
★

Vineri a fost semnat la București
Protocolul celei de-a X-a sesiuni a
Comisiei mixte româno-finlandeze de
comerț si cooperare economică, in
dustrială si tehnică.
Documentul prevede măsuri con
crete pentru dezvoltarea cooperării
bilaterale in cercetarea științifică, in
industriile construcțiilor de mașini,
chimică, alimentară si în alte domenii
de interes reciproc, precum si pe
terțe piețe, sporirea volumului si di
versificarea schimburilor comerciale
intre România și Finlanda.
A
parte Ion Stanciu. adjunct^,
al ministrului comerțului exterior si?
cooperării economice internaționale.*'"-»
Au fost, prezenți Matti Hăkkănen,/’
ambasadorul. Finlandei la București,
și membrii celor două delegații eco
nomice.
★

Print decret prezidențial, tovarășul
Grigore Comartin a fost numit in

zilei

calitatea de ambasador extraordinar
si plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in Republica Arabă
Siriană, în locul tovarășului Emilian
Manciur, care a fost rechemat în cen
trala Ministerului Afacerilor Externe.
★

Cu ocazia celei de-a 31-a aniversări
a proclamării Constituției R.F. Ger
mania, ambasadorul acestei țări la
București, Michael Jovy, a oferit, vi
neri, o recepție in saloanele amba
sadei.
Au participat Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe. Aurei
Duma, ministru secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe, Ion
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, reprezentanți
ai unor instituții centrale, oameni de
știință, artă și cultură, generali și
ofițeri superiori, alte persoane ofi
ciale.
Au luat parte, de asemenea, șefi de
misiuni diplomatice acreditați la
București, alți membri ai corpului
diplomatic.,
★

Președintele celei de-a 34-a sesiuni
a Adunării Generale a O.N.U.. Salim
Ahmed Salim, a fast, vineri oaspete
al municipiului Brașov. Au fost vi
zitate noile cartiere apărute ue harta
străvechii așezări de la poalele Tîmpei, monumente istorice si de artă,
precum și stațiunea turistică interna■ țională Poiana Brașov.
*
Vineri au luat sfirșit lucrările celei
de-a șasea sesiuni a Comitetuluimixt, al Centrului comun O.N.U.D.I.România. în cadrul sesiunii s-a ana
lizat activitatea desfășurată de centru
de la ultima sesiune și a fost stabilit
programul de acțiune pentru perioada
1980—1981. Programul prevede ac
țiuni vizind utilizarea plantelor me
dicinale si aroțiatice pentru fabri
carea produselor farmaceutice in
Nepal. Ruanda. Burundi. Sudan si
Tanzania. De asemenea. România va
remite unor țări în curs de dezvol
tare tehnologii pentru obținerea ma
terialelor de construcții din materiale
refolosibile. Tara noastră va organi
za, totodată, pentru bursieri O.N.U.D.I.
cursuri de perfecționare in domeniile
petrochimiei, plantelor medicinale
și rafinarea petrolului, iar tehnicieni
români vor lua parte la cursurile ini
țiate de O.N.U.D.I. in diferite țări

ADUNARE DE SOLIDARITATE CU POPOARELE AFRICANE
Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa și Institu
tul român pentru relațiile culturale
cu străinătatea au organizat, vineri,
o adunare consacrată sărbătoririi
..Zilei eliberării Africii" și celei de-a
XV II-a aniversări a creării Organi
zației Unității Africane.
Au luăt parte Maria Groza, adjunct
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai unor instituții centrale,
organizații de masă și obștești, nu
meroși oameni ai muncii.
Au mai participat șefi ai misiunilor
diplomatice ale țărilor africane acre
ditați la București, tineri africani
aflați la studii in țara noastră.
A luat cuvintul Ioan Botar. secretar
al I.R.R.C.S.. care a evidențiat sem- ,
nificația zilei de 25 mai, subliniind câ
România dă o înaltă apreciere contri
buției statelor africane în. lupta pen
tru instaurarea intre state a unor re
lații noi, democratice, bazate pe
deplina egalitate și echitate. Vorbito
rul a arătat că România socialistă
Întreține relații de prietenie și coope
rare tot mai strinse cu țările de pe
continentul african, relevind rolul
hotăritor pe care-1 au in dezvoltarea
acestor relații vizitele întreprinse
în țările africane de președintele
Nicolae Ceaușescu, întilnirile și con-

vorbirile sale cu șefi de stat și lideri
ai mișcărilor de eliberare africane.
Documentele, înțelegerile și acțiunile
convenite cu aceste prilejuri contri
buie la dezvoltarea și aprofundarea
raporturilor româno-africane, servesc
cauza întăririi solidarității, păcii și
cooperării în lume.
Au vorbit apoi Joseph Graham,
ambasadorul Republicii Liberia la
București, și Abdel Salam Dajani,
directorul Centrului de Informare
O.N.U. pentru România, care au sub
liniat contribuția pe care România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu au
adus-o și o aduc permanent la întă
rirea solidarității cu popoarele afri
cane, la realizarea năzuințelor aces
tora de unitate, libertate și indepen
dență. împotriva politicii colonialiste
și neocolonialiste de dominație și
dictat.
S-a dat citire mesajului adresat
adunării de către Salim Ahmed Sa
lim. președintele celei de-a XXXIV-a
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.,
în cuprinsul, căruia s-a adus un oma
giu guvernului și poporului român pen
tru sprijinul ferm și fără rezerve pe
care jl acordă consecvent luptei de
eliberare din Africa australă. în în
cheiere a fost prezentat filmul docu
mentar „Namibia liberă".

Consfătuire interjudețeană
pe teme ale muncii politice de masă
Ieri a avut loc la Oradea o consfă
tuire cu tema „Contribuția muncii
1
politice de masă la realizarea sarci-*
nilor economice și dezvoltareai conștiinței socialiste a oamenilor• muncii". Organizată de Comitetul jude.
tean de partid Bihor, cu sprijinul
secției de propagandă a C.C. al
P.C.R.. si cu participarea județelor
Alba. Arad. Cluj, Hunedoara. Mara
mureș. Satu Mare și Sălaj, consfă
tuirea a prilejuit un larg schimb de
experiență între organizațiile de
partid.
Vizitarea întreprinderii „Înfrăți
rea" si a expoziției cu tipăfituri ale
județelor participante pe probleme
ale realizării sarcinilor economico-

pe plan internațional, în lupta pentru
progres social, destindere, securi
tate și pace in întreaga lume".
După ce se subliniază că România
a promovat și promovează o politică
consecventă de solidaritate activă cu
popoarele care luptă pentru a-și
cuceri dreptul Ia viață iiberă și in
dependentă, pentru înlăturarea ori
cărei forme de dominație colonialistă
și neocolonialistă, in cuvintare este
salutată victoria strălucită a po
porului Zimbabwe in lupta sa pen
tru libertate și independentă, victo
rie încununată de proclamarea inde
pendenței noului stat Zimbabwe.
în cuvintare se spune apoi :
„Apreciem că interesele păcii și pro
gresului tuturor națiunilor impun
intensificarea eforturilor pentru so
luționarea tuturor problemelor numai
pe calea tratativelor, pentru lichida
rea vechii politici de dominație și
inegalitate și edificarea unei noi
ordini economice internaționale, pen
tru înfăptuirea dezarmării gene
rale, în primul rînd a dezarmării nu
cleare, realizarea securității și co
operării pe continentul european,
pentru făurirea unei lumi mai drepte
și mai bune, fără arme și fără
războaie, pe planeta noastră".
Șeful statului român a adresat
ambasadorului Republicii Ruanda
urări de succes în realizarea mi
siunii care i-a fost încredințată, asigurindu-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
într-o atmosferă cordială cu ambasa
dorul Jules Kananura.
La solemnitate și convorbire au
luat parte Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, și Silviu Curtieeanu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat.

sociale, vizionarea 'filmelor și pro
gramelor prezentate de brigăzi artis
tice orădene au fost urmate de dez
bateri si prezentarea de referate pri
vitoare la modul de folosire a for
melor si mijloacelor muncii politicoeducative desfășurate pentru mobili
zarea oamenilor muncii la îndeplini
rea sarcinilor economice ; sporirea
contribuției inițiativelor muncitorești
la creșterea eficientei activității eco
nomice ; dezvoltarea producției agri
cole ; formarea omului nou. cu înaltă
tinută moral-politică : generalizarea
experienței înaintate si stimularea
creației tehnico-știintifice. (Tudor
Olarul.

pentru specializarea în sudură elec
trică și fibre sintetice. Programul de
viitor prevede organizarea unor reu
niuni internaționale, editarea unor
manuale și schimbul de documentații,
în cadrul sesiunii, directorul exe
cutiv al O.N.U.D.I., Abd-EI Rahman
Khane, a exprimat, în numele Secre
tariatului O.N.U.D.I., satisfacția pen
tru bunele rezultate obținute de Cen
trul de la București și dorința ca
acest organism să-și dezvolte și di
versifice continuu activitatea.
Raportul celei de-a șasea sesiuni a
Comitetului mixt al Centrului comun
O.N.U.D.I.-România a fost semnat,
din partea O.N.U.D.I., de David
Ganao. directorul Diviziei de infor
mare publică și relații externe, iar
din partea română de Adrian Stoica,
adjunct al ministrului industriei chimice.
★

Directorul executiv al O.N.U.D.I.,
Abd-EI Rahman Khane. aflat in vi
zită in tara noastră, a avut, vineri
după-amiază. o întrevedere
cu
Gheorghe Cttranfil, ministrul indus
triei chimice.
Cu acest prilej au fost analizate
aspecte privind acțiunile de cooperare întreprinse de Centrul O.N.U.D.I.
— România în domeniul industriei
chimice pentru sprijinirea țărilor în
curs de dezvoltare, precum si posibi
litățile de lărgire si diversificare a
acestor acțiuni în interesul progre
sului economic al tuturor popoarelor.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Democratice Sudan, vineri
după-amiază a avut loc in Capitală o
manifestare culturală, organizată de
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, în cadrul că
reia Marcel Moldoveanu. cercetător
principal la Institutul de economie
mondială, a.. "înfățișat
""ț’, ' aspecte
------ din
preocupările actuale și succesele po
porului sudanez în. dezvoltarea țării
pe calea progresului economie și so
cial. în încheiere a fost prezentat un
film documentar sudanez.
La manifestare au participat
membri ai conducerii I.R.R.C.S., Ligii
de prietenie cu popoarele din Asia
și Africa, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, oameni de
cultură și artă, un numeros public.
Au fost de față Mohamed Osman
Mohamed El Awad. ambasadorul Re
publicii Democratice Sudan la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Tovarășului GUSTAV HUSAK

TELEGRAMĂ

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace
Stimate tovarășe Husak,
îmi este deosebit de plăcut ca, în numele poporului român și al meu
personal; să vă adresez cele mai calde felicitări cu ocazia realegerii
dumneavoastră în inalta funcție de președinte al Republicii Socialiste
Cehoslovace.
Partidul Comunist Român, toți oamenii muncii din țara noastră dau o
înaltă apreciere relațiilor bune, de strînsă prietenie și colaborare fructuoasă
cu Partidul Comunist din Cehoslovacia, cu poporul cehoslovac, contribuției
pe care dumneavoastră personal o aduceți la dezvoltarea continuă a colaborării
româno-cehoslovace.
Cu convingerea fermă că raporturile dintre partidele, țările și popoarele
noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică și în viitor, in interesul
reciproc, al cauzei generale a socialismului, destinderii și păcii, vă transmit,
stimate tovarășe Husak, cele mai sincere urări de sănătate, fericire și de noi
realizări pe calea prosperității Cehoslovaciei socialiste prietene,

NICOLAE

CEAUȘESCU

Secretar general al. Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președintele federal al Republicii Austria
Cu ocazia
oaazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte federal al
Republicii Austria, vă transmit cordiale felicitări, sincere urări de fericire
personală și de succes în activitatea dumneavoastră.
Exprim convingerea că bunele relații de prietenie și conlucrare
româno-austriece se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor noastre,
în interesul politicii de pace, respect al independentei naționale și destindere
în E
~ uropa și in întreaga lume.

N1COLAE

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
■

Tovarășul Ilie Verdet. prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă
primului ministru al Regatului Bel
giei. Wilfried Martens. în care se
spune :
Cu ocazia reînvestirii dumneavoas
tră în funcția de prim-ministru al

Regatului Belgiei vă adresez călduroase felicitări.
îmi exprim convingerea că bunele
relații dintre țările noastre se vor
dezvolta continuu, în interesul popoarelor noastre, al colaborăril si păcii in Europa și în intreaga lume.

Lucrările celei de-a ll-a sesiuni a Comisiei
guvernamentale româno-chineze
de colaborare economică și tehnică
La București au Început vineri lu
crările celei de-a II-a sesiuni a Co
misiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică si teh
nică.
în cadrul lucrărilor sint examinate
stadiul actual al colaborării econo
mice. comerciale si tehnice dintre
cele două țări, precum si modul cum
•se îndeplinesc acordurile si înțelege
rile convenite cu prilejul intilnirilor
și convorbirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceausescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Hua Guofeng, pre
ședintele C.C. al Partidului Comunist
Chinez, premierul Consiliului de Stat
al R. P. Chineze. De asemenea, cele
două părți în comisie analizează mă
suri pentru extinderea si diversifi-

carea continuă a colaborării econo
mice și tehnice în domenii de inte
res comun, precum și pentru lăr
girea schimburilor comerciale dintre
cele două țări.
Delegația tării noastre este condu
să de tovarășul Paul Niculescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R.. viceprlm-ministru al
guvernului, ministrul finanțelor, pre
ședintele părții române in comisie,
iar delegația chineză de tovarășa
Chen Muhua. membru supleant al
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez. vicepremier al Consiliului de
Stat, ministrul relațiilor economice
cu străinătatea, președinta Dărtii
chineze in comisie.
A luat parte Chen Shuliang. amba
sadorul R. P. Chineze la București.
(Agerpres)

în zilele de 20—23 mai 1980, în ca
pitala Uniunii Republicilor Sovietice
Socialiste, orașul erou Moscova, a
avut loc ședința jubiliară a Consiliu
lui militar al Forțelor Armate Unite,
consacrată celei de-a 25-a aniversări
a Organizației Tratatului de la Var
șovia. La lucrările ședinței au luat
parte delegațiile Armatei populare
bulgare, Armatei populare ceho
slovace. Armatei populare naționale
a Republicii Democrate Germane,
Armatei poloneze. Armatei Republi
cii Socialiste România, Armatei
populare ungare și Forțelor armate
ale U.R.S.S.
Consiliul militar a trecut în revistă
activitățile desfășurate în cei 25 de
ani de către Comandamentul Unit
și comandamentele naționale pri
vind dezvoltarea armatelor aliate, a
făcut referiri la măsurile ce au fost
luate pentru perfectionarea Portelor
Armate Unite, si-a exprimat adeziu-

nea si a susținut în unanimitate ac
țiunile de politică externă convenite
și noile initiative importante de pace
ale statelor participante la Tratatul
de la Varșovia, cuprinse în declara
țiile adoptate la Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ de la Var
șovia din mai 1980.
Ședința a fost prezidată de comandantul-șef al Forțelor Armate Unite,
mareșal al Uniunii Sovietice V. G.
Kulikov.
Membrii. Consiliului Militar au vizitat Mausoleul lui V. I. Lenin si au
depus o coroană de flori.
A fost depusă, de asemenea, o co
roană de flori la Mormintul soldatu
lui necunoscut de lingă zidul Krem
linului.
Ședința Consiliului militar s-a des
fășurat intr-o atmosferă de prietenie
frățească, in spirit de înțelegere reci
procă și colaborare a armatelor aliate.

La Clubul rafinăriei de petrol
„Ploiești" a avut loc. vineri dupnamiază. o adunare consacrată celei
de-â 35-a aniversări a eliberării Ce
hoslovaciei de sub dominația fascistă,
la care au luat parte reprezentanți ai
organelor locale de partid si de stat,
ai organizațiilor de masă si obștești,
oameni ai muncii din unitățile de
prelucrare a țițeiului și din alte în
treprinderi industriale, reprezentanți
ai vieții științifice si culturale.
Adunarea a fost deschisă de Ion Paraschiv. prim-secretar al Comitetului
municipal Ploiești al P.C.R.. primarul orașului.
Despre însemnătatea istorică a acestui eveniment, au vorbit Ion Traian
Ștefănescu. secretar al Comitetului
județean Prahova al P.C.R., .și Vladi
mir Vaclavik. însărcinat cu afaceri
ad-interim al Cehoslovaciei la Bucu
rești.
Vorbitorii au evocat lupta comună
a popoarelor român, ceh și slovac
împotriva fascismului, contribuția
ostașilor români și sovietici la elibe
rarea Cehoslovaciei.
Relevind, in continuare, tradiționa
lele relații de prietenie statornicite

între Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist din Cehoslovacia,
între popoarele celor două țări, vor
bitorii au subliniat că Ia baza dezvol
tării și Întăririi lor necontenite, pe
multiple planuri, stau hotărîrile si în
țelegerile convenite in cadrul con
vorbirilor fructuoase dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak.
S-au reliefat, totodată, prefacerile
adinei care au avut loc. in anii con
strucției socialiste, in cele două țâri
prietene, succesele obținute de oame
nii muncii din România și Cehoslova
cia, sub conducerea partidelor lor
comuniste, în opera de edificare a
societății socialiste.
*
Adunări consacrate aceluiasi evenimenț au mai avut loc la Combinatul
chimic din Craiova, la Casa de cul
tură din Călărași și la întreprinderea
de panouri și tablouri electrice din
Alexandria, la care au participat re
prezentanți ai organelor locale de
partid și de stat, numeroși oameni ai
muncii.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R. S. Cehoslovace in tara
noastră.
(Agerores)

.Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc pentru căldurosul și amabilul dumneavoastră mesaj de
felicitări transmis cu ocazia celei de-a II-a aniversări a Revoluției afgane.
Vă asigur că relațiile frățești existente între Partidul Democratic al
Poporului din Afganistan și Partidul Comunist Român se vor dezvolta și
adinei in continuare, în folosul popoarelor și țărilor noastre, al cauzei păcii
și securității in lume.
Vă rog să acceptați, stimate tovarășe secretar general, cele mai bune urări
de sănătate și fericire personală, de bunăstare și succese tot mai mari
poporului prieten al Republicii Socialiste România,

BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan,
Președinte al Consiliului Revoluționar,
Prim-ministru al Republicii Democratice Afganistan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Din partea Guvernului și poporului Zimbabwe doresc să vă adresez
mulțumirile mele și aprecierea pentru mesajul de felicitare transmis cu
prilejul Zilei independenței a Republicii Zimbabwe.

CANAAN S. BANANA
Președintele

Republicii

Zimbabwe

Vizita ministrului relațiilor externe al R. P. Angola
Vineri s-au încheiat la București
convorbirile între ministrul afacerilor
externe al României. Ștefan Andrei,
și ministrul relațiilor externe al
Angolei, Paulo Teixeira Jorge.
Subliniind rolul hotăritor al intil
nirilor dintre președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele Agostinho
Neto pentru promovarea și dinami
zarea raporturilor de strînsă priete
nie și conlucrare rodnică intre cele
două țări, miniștrii de externe ro
mân și angolez au analizat rezulta
tele obținute pe linia înfăptuirii
hotăririlor adoptate cu prilejul
acestor intilniri. Exprimîndu-se sa
tisfacția pentru rezultatele colabo
rării bilaterale în diverse domenii,
s-a evidențiat, totodată, hotărirea co
mună de a se acționa în continuare
pentru adincirea acestei colaborări,
stabilindu-se măsuri corespunzătoare.
Cei doi miniștri de externe au
efectuat, de asemenea, un schimb de
inpăreri in legătură cu probleme
.
ternaționale actuale, subliniind voința
celor două țări de a contribui și in
viitor la statornicirea unor relații
noi intre state, bazate pe egalitate
și justiție, pe respectarea dreptului
fiecărui popor de a-și hotărî singur
soarta, la sprijinirea luptei de eli
berare națională, pentru indepen
dență și progres social. S-a apreciat
că una din cerințele esențiale ale
consolidării păcii și securității in
lume o constituie trecerea la înfăp
tuirea dezarmării, și in primul rind
a dezarmării nucleare, lichidarea
decalajelor dintre state, prin intensi
ficarea acțiunilor în vederea edifi
cării unei noi ordini economice
internaționale, menită să creeze con
diții pentru colaborarea pe baze
egale a tuturor națiunilor si să asi-

gure progresul mai rapid ■ al țărilor
Hlai puțin dezvoltate.
Cu prilejul vizitei a avut loc cea
de-a doua sesiune a Comisiei mixte
interguvernamentale româno-angoleze
de cooperare economică, industrială
si tehnică.
La încheierea lucrărilor, președinții
celor două părți in comisie, minis
trul român al afacerilor externe. Ște
fan Andrei, și ministrul angolez al
relațiilor externe. Paulo Teixeira
Jorge, au semnat protocolul sesiunii.
Documentul stabilește noi măsuri
privind dezvoltarea si diversificarea
colaborării si cooperării economice,
tehnice și științifice, sporirea schim
burilor comerciale intre cele două
țări, in conformitate cu înțelegerile
botărite la nivel înalt. Se prevăd,
astfel, măsuri concrete de adîncire a
cooperării în domeniile mineritului,
construcțiilor industriale, agriculturii,
industriei lemnului, formării cadrelor,
sănătății si altor sectoare.
La convorbiri, care s-au desfășurat
intr-o atmosferă prietenească, de în
țelegere reciprocă, și la semnarea
protocolului sesiunii comisiei mixte
au participat Ion M. Nicolae. nrimadjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, și Gheorghe Dolgu, adjunct
al ministrului afacerilor externe. Ion
Moraru, ambasadorul României la
Luanda.
Au luat parte Humberto do Carmo
Alves Machado, adjunct al ministru
lui agriculturii pentru resursele forestiere, alte persoane oficiale angoleze.
(Agernres)

(Urmare din pag. I)

1 Mai 1939 desfășurată la
Cluj in Piața centrală, care
nu era decit unul din fo
carele uriașei ofensive re
voluționare declanșate la
Bucuțești, si răspunzind la
Timișoara, Iași. Alba Iulia.
Bacău. Oradea, pe cuprin„REGATA SNAGOV“
sul întregii țări, Era ridikovîci — Vladimir Romanovski) —
Tradiționala competiție interna
carea la luptă a unui înl’36”6/10 ; canoe dublu : România
treg popor muncitor trezit
țională de caiac-canoe „Regata Sna(Dobre Nenciu — Toma Simionov) — • la acțiune de Partidul Co
gov“ a programat vineri primele fi
nale, cele ale probelor pe distanța
l’44’’9/10 ; caiac simplu femei: Maria
munist Român, de militant!
de 500 m, dominate de sportivii ro
de frunte ai acestuia, din
Ștefan — 2’03”4/10 : caiac dublu fe
mâni, învingători în 5 din cele 8
rîndul cărora s-a inăltal
mei : România (Maria Ștefan — Agacurse disputate.
atunci vocea tînâră. de
fia Buhaev) — l’49”6/10.
Iată ciștigâtorii : caiac simplu : Ion
cisă. vizionară, a tinăruConcursul se încheie astăzi., cind se
Bîrlădeanu — l’46”6/10 ; canoe sim
lui revoluționar
Nicolae
vor desfășura finalele în probele pe
plu : Gbeorghe Titu — l’59”2/10 ; ca
Ceausescu, descendent din
distanta de 1000 ra.
iac dublu : U.R.S.S. (Nikolai Astappandurii lui Tudor si
din luptătorii înflăcăratului
1848. Conferința mondială
pentru apărarea păcii Si
CICLISM
.Cursa Păcii11
democrației, tinută la Pa
Etapa a 12-a a competiției ci
în clasamentele generale nu au
ris in 13—14 iunie 1939,
survenit modificări importante, La
cliste internaționale „Cursa Păcii",
vedea în demonstrațiile ro
individual se menține lider Iuri Ba
desfășurată pe traseul Sokolov—Pri
mânești de 1 Mai „—do
rinov
(U.R.S.S.).
urmat
de
Winnen
bram (193 km), a avut ca principali
vada că poporul român se
(Olanda)
— la 3’38”, Morozov
animatori pe rutierii Valerio Piva
raliază Ia mișcarea antifas
(U.R.S.S.) — la 4’13” și Ludwig
(Italia), olandezul Theo Hogeworst,
cistă și că voința “ sa este
(R. D. Germană) — la 4’36”. M. Ro
francezul Regis Clere și portughezul
de a lupta, in mod real,
Floriano Mendes, sosiți la finiș in
împotriva agresorului si
mașcanu ocupă locul 16, la 10’31”.
această ordine și înregistrați cu
fascismului." Era preludiul,
Pe echipe conduce U.R.S.S., urmată
timpul de 5h02’31”. Grosul plutonului,
deschis de partidul comu
de R. D. Germană, Polonia. Ceho
în care se aflau și cicliștii români
al cutezătoarei renaș
slovacia, Italia, Portugalia. Franța,. nist
Costică Bonciu (locul 8 in etapă),
teri naționale pe care, peste
Olanda, România, Bulgaria, Elveția,
Mircea Romașcanu, Traian Sirbu,
citeva decenii, in acești
Cuba, Ungaria și Finlanda.
Nicolae Savu și Constantin Căruțașu,
ultimi cincisprezece ani mai
a trecut linia de sosire după 3’47”.
Competiția se încheie astăzi.
ales, tara întreagă avea s-o
cunoască într-o înaltă mă
sură. prin marile izbinzi in
făurirea societății socialiste
multilateral dezvoltate.
ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Dar pentru pămîntul țării,
• Vineri s-au disputat in Berlinul
finală a fost decisă de partida de
pentru acest colt românesc
dublu. Cuplul Mandlikova—Tomaoccidental ultimele două intilniri din
care e Mănășturul. lupta
nova a dispus cu 7—6, 3—6, 6—4 de
cadrul sferturilor de finală ale com
nu înceta, atunci în 1939,
petiției internaționale feminine de
perechea Virginia Ruzici—Florența
ci de-abia intra în faza
Mihai, astfel că echipa Cehoslova
tenis „Cupa federației".
ei decisivă. în anii cruzi
ciei a obținut victoria cu 2—1. Echi
Spectatorii au urmărit cu viu in
și întunecați ai răpirii
pa S.U.A. a întrecut cu 3—0 forma
teres intilnirea dintre selecționatele,
horthyste, ascunzând tri
ția U.R.S.S.
României și Cehoslovaciei, o întîlcolorul în poduri de fin.
nire echilibrată, cu partide specta
• Campionatul automobilistic de
dar purtindu-1 desfășurat
culoase. Cehoslovacia a luat avantaj
viteză pe circuit începe astăzi, în Ca
în inimi, cintindu-1! in Kind
prin punctul realizat de Renata To
mănășturenii
nu
și-au
pitală. cu „Memorialul Jean Calciamanova, care a întrecut-o cu 6—1,
pierdut nici o clipă încre
nu“. Traseul memorialului — pe plat
6—4 pe Lucia Romanov. Apoi, Virgi
forma Pipera-Tei (prin șos. Pederea că odiosul hotar ne
nia Ruzici, prin jocul său dinamic
tricani) — măsoară 23 km (un circuit
firesc scrijelat prin mar
și o gamă variată de lovituri, a ega
de 2,3 km. parcurs de 10 ori). Startul
ginea ogrăzilor lor va dis
lat scorul în partida cu Hana Mancursei propriu-zise se va da la ora
părea ca si cum n-ar fi
dlikova, ciștigind in trei seturi cu
16,30, fiind precedat de cursele preli
fost. Aici, in Mănăștur. in
2—6, g—2, 6_2, Calificarea in semiminare.
acei ani de prigoană și
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LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA „LOTO" DIN 23 MAI 1980

EXTRAGEREA I : 39 64 43 36 30 6 51 75 19
EXTRAGEREA A II-a : 71 77 74 60 23 70 31 17 15
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1 062 212 lei. din care 291 410 lei. report
la categoria L

luptă, și-a avut partidul co
munist una din puternicele
sale organizații ilegale, ală
turi de cele de Ia Derma ta.
Juhâsz. Iris. Atelierele căi
lor ferate, între ape. Pie
troasa. Erau anii in care de
sub torturi și umilințe izbuc
neau fulgerele rezistentei.
Masele de romani și ma
ghiari. în. ciuda învrăjbirii
la care le instiga jstăpinirea
horthystă, se găseau, ca de
atîtea ori în istorie, alături.
Din carnetul incandescen
tului spirit care a fost co
munistul Jdzsa Bela, extra
gem această mărturie ce

zguduit tara.... recunoștea
cuprins de panică raportul
general‘al poliției horthyste
la 31 august, influenta ei
cauzînd
un dezechilibru
sufletesc apreciabil, deoa
rece a pus in fața unguri
lor tentația urmării exem
plului românesc." La nu
mai citeva ore după anun
țarea la Radio București a
istoricei victorii a revolu
ției naționale și sociale,
antifasciste și antiimperialiste. autoritățile horthyste
au dat dispoziții speciale
pentru arestarea persoane
lor considerate suspecte, in

MĂNĂȘTUR
avea să se dovedească pro
fetică : „Organizarea miș
cării de eliberare naționa
lă a românilor, dacă va
reuși, va avea o impor
tantă istorică nu numai
pentru Ardeal, ci și pentru
toate țările din Bazinul
Dunărean. Dacă va ireuși
zdrobirea monopoluluii clicii reacționare care indeamnă la pasivitate,
tunci se va produce un
Proces revoluționar în ma
sele românești în fond de
mocratice. proces care va
întări și mișcarea de elibe
rare maghiară, urmînd să
se influențeze reciproc".
de
într-un
document
partid din martie 1944, se
spunea : „Din Ardeal so
sește prima știre bună
despre faptul că muncito
rimea a deschis lupta îm
potriva dușmanului său de
moarte, a fascismului ger
man barbar".
Clujul și acest frămintat
pămint al Mănășturului
încă nu fuseseră eliberate,
dar istoricul act de la 23
August 1944 își făcea sim
țite reverberațiile si aici.
„Știrea de la 23 August a

primul rind a românilor. —
muncitori, țărani. învăță
tori. profesori, preoți, ju
riști — alte zeci de noi la
găre de internare fiind
instituite. Miile de jertfe
insă nu numai că nu erau
inutile, dar isi înmiau roa
dele. Rezistenta continua
și creștea in proporții,
încă o dată în istorie riul
și ramul eminesciene, cu
forța unei invincibile și
mărețe stihii a pâmintului
străbun, se solidarizau cu
urmașii lui Mircea cel de
la Rovine, ai lui Ștefan de
la Podul înalt si ai lui
Mihai de la Guruslău. le
erau prieteni numai lor si
potrivnice oștilor invadatorilor.
La 11 octombrie 1944.
după lupte crincene. ce au
inscris coastele Feleacului
in Pantheonul epopeii na
ționale, alături, de Căluaăreni și Mătrășești. Clujul, și
odată cu el Mănășturul.
erau eliberate. „Tribuna
Ardealului", primul ziar
apărut la Cluj după Eli
berare. in numărul său din
18 octombrie 1944 excla
ma : „Bucuria este mare

în întreaga tară. Dar ea
este și mai mare in sinul
populației de aici. Cei care
au petrecut ultimii patru
ani in acest oraș »e bucură
că au ajuns și ei ziua mare
a libertății".
Bucuria libertății oe care
o trăiau oamenii de aici in
clipa eliberării sociale și
naționale o fructifică acum
plenar aceiași oameni si
fiii lor in renașterea tumul
tuoasă a marii așezări de
pe Someș aflată, ca toate
localitățile tării, sub zodia
fericită a socialismului.
Privesc noul cartier Mă
năștur. devenit, ca și Gheorghieni si Grigorescu, ca și
uriașa platformă industria
lă, emblemă a Clujului de
azi și de miine. .Am impre
sia fascinantă că asist la
materializarea unui sentiment, că văd cu ochii mei
cum bucuria celor din
toamna de foc si de
_ aur
__
a lui 1944 se transformă în
edificii palpabile, cum o
stare de spirit îndreptățită
devine fapt material. încu
nunare solară a unor adinei
și îndelungi aspirații.
De-abia in urmă cu zece
ani, un excavator — nimerit
aici ca de pe o altă planetă
— smulgea prima cupă de
pămint dintr-un maidan
dezolant al vechiului Mă
năștur. Azi. un adevărat
oraș, cu o dinamică in
care se întrevăd pulsațiile
mileniului viitor, face locul
de nerecunoscut, Doar numele pitorești de! străzi,
amintind tihnite stațiuni
montane (Paring, Clăbucet,
<
Mehedinți etc.), imblinzesc cu mireasma lor ozogenată dezlănțuirea unel
’
neze din care ies alte si
alte blocuri de locuințe,
străzi animate, mari complexe comerciale, grădinițe
și școli răscolite de neastirțipărul sufletului fraged,
industrii insolite in acest
peisaj ce nu si-a pierdut
aroma de mosc si româ
nită. inedite in peisajul
industrial al tării. Despre
toate acestea — in repor
tajul următor.

ORIENTUL MIJLOCIU

înghețarea și reducerea bugetelor
militare - un pas important spre
încetinirea și oprirea cursei înarmărilor

o Congresul mișcării palestiniene de eliberare ,,A1 Fatah”
® Demers al secretarului general ai OJV.U. • Autoritățile
israeiiene extind implantările in Cisiordania

Intervenția șefului delegației române in Comisia O.N.U, pentru
dezarmare
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
procentului anual de sporire a veni
— La New York, Comisia O.N.U.
tului național. Menționînd că în mul
pentru dezarmare continuă exami
te state activitatea economică cunoaș
narea problemei reducerii bugetelor
te o continuă încetinire, vorbitorul a
militare. Dezbaterile au scopul de a
subliniat că ieșirea din marile difi
cultăți
ale situației economice actua
degaja căi și mijloace de acțiune in
le presupune schimbarea fundamen
viitor pentru a se ajunge lă acorduri
de înghețare și reducere a bugetelor
tală a raportului dintre cheltuielile
militare. După cum se știe, în legă
pentru dezvoltare și cele pentru înar
tură cu această problemă, delegațiile
mare, folosirea preponderentă a ve
nitului național în direcția accelerării
României și Suediei au prezentat un
document de lucru care formulează o
progresului economic și social al po
poarelor.
serie de propuneri menite să facili
teze adoptarea de către comisie a
Prezentînd conținutul documentu
unor recomandări concrete către
lui de lucru româno-suedez, repre
Adunarea Generală.
zentantul țării noastre a evidențiat
Numeroși delegați care au luat cusemnificația propunerii cuprinse în
vîntul au pus în evidență îngrijora
document privind elaborarea unei de
rea statelor față de creșterea fără
clarații a statelor membre ale O.N.U.
precedent a cheltuielilor militare, cit
care să afirme voința lor comună de
și necesitatea întreprinderii unor mă
a adopta, individual sau colectiv, mă
suri urgente de reducere a acestora,
suri efective de înghețare și redu
în intervențiile lor, mai mulți dele
cere treptată a cheltuielilor militare.
gați au exprimat interesul deosebit
Asumarea unui asemenea angajament
față de conținutul documentului pre
comun, împreună cu hotărîrea ca
zentat de România și Suedia, consipină la atingerea acestui obiectiv sta
derindu-1 drept o bază substanțială
tele să dea dovadă de autoreținere in
pentru discuții, o nouă contribuție
stabilirea cheltuielilor . lor militare,
constructivă la promovarea unor
așa cum prevede apelul cuprins în
principii care ar trebui să întruneas
rezoluția adoptată, în unanimitate,
că adeziunea generală a statelor.
la inițiativa României, de Adunarea
Șeful delegației române, ambasa
Generală a O.N.U., ar constitui un
dorul Teodor Marinescu, a prezentat
pas important, de mare semnificație
concepția și propunerile partidului și
politică, atît în domeniul înghețării
statului nostru privind necesitatea
și reducerii bugetelor militare, cît și
imperioasă și căile de realizare a în
în domeniul mai larg al dezarmării.
ghețării și reducerii bugetelor mili
Evidențiind răspunderea O.N.U. în
tare. Pornind de la analiza vieții in
stimularea șl orientarea acțiunilor
ternaționale, cuprinsă în Raportul
viitoare pentru înghețarea și reduce
prezentat de tovarășul Nicolae
rea bugetelor militare, reprezentantul
Ceaușescu la cel de-al XII-lea Con
român a propus ca Adunarea Gene
gres al P.C.R., vorbitorul a relevat,
rală să însărcineze Comisia pentru
ca o trăsătură deosebit de îngrijo
dezarmare cu elaborarea elementelor
rătoare a situației actuale, faptul că
principale ale unei declarații a state
în multe țări ritmul de creștere *a
cheltuielilor militare este superior
lor membre in acest domeniu.

„Resursele irosite pentru înarmare
să fie folosite pentru prosperitatea popoarelor!“
— declară secretarul general al O.N.U.
LONDRA 23 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim,
a declarat - vorbind cu prilejul unei ceremonii la Universitatea din Keele,
Marea Britanie - că, deși in prezent are loc „o serioasă deteriorare a
relațiilor internaționale", „bunăvoința, reținerea și un grad rezonabil de
înțelepciune vor putea modifica situația actuală". „Este necesar să ne
smulgem din coșmarul sistemelor de arme nucleare ți al înarmărilor exce
sive și să ne concentrăm asupra a ceea ce ar putea realiza actualele
puteri antagoniste, dacă ele și-ar uni forțele pentru pace și și-ar folosi
resursele în mod constructiv", a spus Kurt Waldheim.

DECLARAȚII. Referindu-se Ia
alegerile regionale și provinciale
din Italia, ce vor avea loc la 8 și
9 iunie, secretarul general al P.C.I.,
Enrico Berlinguer, a afirmat că
acestea „aii valoare nu numai de
test național, ci și o semnificație
internațională, în favoarea unei
politici de destindere". El a subli
niat că precedentele alegeri regiona
le și provinciale din Italia „au des
chis o nouă fază în viața politică a
țării", iar în perioada de cinci ani
care a trecut de atunci s-a înregis
trat o schimbare față de guvernele
locale anterioare.
ÎNTÎLNIRE. La Panmunjon a
avut loc o nouă întîlnire a delega
țiilor la nivel de lucru ale R.P.D.
Coreene și Coreei de sud, destinată
pregătirii contactelor dintre pre
mierii guvernelor celor două părți.
Cele două părți au căzut de acord
ca următoarea Întîlnire să aibă loc
pe data de 24 iunie.

Opinia publică din țara noastră a
luat cunoștință cu interes și satis
facție de aprecierile ședinței comune
a Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și
Guvernului cu privire la activitatea
delegației României la lucrările Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la
Varșovia, desfășurate în capitala Po
loniei. Așa cum este știut, la lucră
rile acestei consfătuiri, țara noastră
a fost reprezentată de o delegație
avînd în frunte pe secretarul gene
ral al partidului, președintele repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
expohentul cel mai autorizat al
voinței, intereselor și aspirațiilor fun
damentale ale poporului român.
£>upă cum se arată în comunicatul
dat publicității, Comitetul Politic Exe
cutiv. Consiliul de Stat și Guvernul
„au aprobat in unanimitate și au
dat o inaltă apreciere activității des
fășurate
de
tovarășul Nicolae
Ceaușescu in cadrul consfătuirii, mo
dului strălucit in care secretarul
general al partidului, președintele
Republicii a expus poziția României
socialiste in problemele discutate,
subliniind că aceasta corespunde pe
deplin hotărîrilor Congresului al
XII-lea al P.C.R., intereselor poporu
lui român, cauzei generale a socialis
mului, păcii, destinderii, securității
și colaborării in Europa și în întreaga
lume".
Este cunoscut că, în ultimul
timp, situația internațională s-a com
plicat in mod deosebit ; asistăm la o
accentuare a încordării, a tendințe
lor de revenire la politica epocii atit
de nefaste a „războiului, rece" : au
crescut considerabil primejdiile la
adresa păcii si destinderii in lume —
concomitent cu sporirea bugetelor
militare, a trupelor si armamentelor,
cu acumularea in proporții tot mai
ample a mijloacelor de distrugere, in
special nucleare.
în aceste condiții, așa cum se sub
liniază in comunicatul Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
Consiliului de Stat si Guvernului ro
mân. țărilor socialiste le revine o
mare răSDundere fată de menținerea
păcii in lume, impunîndu-se să nu se
precupețească nici un efort pentru a
se opri agravarea vieții internaționa
le. pentru a se asigura rezolvarea
situațiilor conflictuale pe căi nașnice. la mașa tratativelor, pentru a se
relua și continua politica de destin
dere. colaborare si pace. întemeiată
pe respectarea neclintită a indepen
dentei si suveranității naționale a
tuturor popoarelor.
Tocmai pornind de la gravitatea
situației ce s-a creat în lume, capătă
o deosebită însemnătate inițiativa
adoptată de statele participante la

R. S. A

DAMASC 23 (Agerpres). — în ca
pitala Siriei s-au deschis lucrările
Congresului general al mișcării pa
lestiniene de eliberare „Al Fătah",
informează agenția S.A.N.A. Congre
sul, prezidat de Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.), dezbate actuala situație
din lumea arabă și va stabili o nouă
strategie a mișcării pentru perioada
următoare, precizează agenția.
La încheierea congresului va fi ales
noul Comitet Central al ,',AI Fatah":
ROMA 23 (Agerpres). — Secretarul
general al Ligii Arabe. Chedli Klibi,
a avut, convorbiri cu ministrul aface
rilor externe al Italiei, Emilio Co
lombo. Au fost examinate probleme
de interes comun, cu prioritate dia
logul euro-arab și perspectivele de
Intensificare a cooperării dintre țări
le vest-europene și arabe., relevă
agenția A.N.S.A. De asemenea, s-a
procedat la un schimb de opinii asu
pra evoluției situafiei din Orientul
Mijlociu. Emilio Colombo a subliniat
că Italia se pronunță pentru o regle
mentare globală a crizei din Orientul
Mijlociu, care să ducă.la o pace justă
și durabilă în regiune. „Această re
glementare globală, a adăugat el, tre
buie să se realizeze pe baza principii
lor stabilite in rezoluțiile Consiliului
de Securitate al O.N.U. si să garan

pe scurt
VOT DE ÎNVESTITURA. Ca
mera Reprezentanților a Parlamen
tului belgian a acordat vineri votul
de.învestitură noului guvern condus
de Wilfried Martens, constituit la
sfirșitul săptăminii trecute. Rezul
tatul scrutinului a fost : 151 voturi
favorabile, 29 contra și nici o abți
nere din totalul celor prezenți,

serie de probleme privind amelio
rarea rețelelor feroviară. rutieră
și fluvială din Europa. S-a hotărît
crearea unui grup ministerial de
lucru format din reprezentanții
Austriei, Elveției, Franței, Italiei și
R.F.G., Însărcinat cu studierea
ameliorării tranzitului în zona tre
cătorilor din Munții Alpi.

TRANSPORTUL ÎN EUROPA.
Conferința miniștrilor transporturi
lor din 19 țări vest-europene. la
care au luat parte și reprezentanți
ai S.U.A., Canadei și Japoniei, des
fășurată la Bonn, a examinat o

PREMIILE FESTIVALULUI DE
LA CANNES. Juriul celei de-a
33-a ediții a atribuit marele pre
miu, „Palme d’or", ex-aequo. fil
melor „Kagernusha", al regizorului
japonez Akiro Kurosawa, și „AH

Tratatul de la Varșovia de a propu
ne organizarea în viitorul apropiat a
unei reuniuni la cel mai înalt nivel
a conducătorilor statelor din toate
regiunile lumii, reuniune care să
aibă in centrul atenției sarcina înlă
turării focarelor de încordare și a
prevenirii războiului. Partidul si sta
tul nostru s-au pronunțat cu neslă
bită consecventă. întotdeauna, in ab
solut toate împrejurările, cum bine
este știut, pentru soluționarea prin
mijloace politice, la masa tratative
lor a problemelor vieții Internatio
nale — stind mărturie în acest sens
întreaga activitate politico-dipioma-

velor, pomindn-se de la egalitatea și
respectul independenței popoarelor".
In. lumina acestor adevăruri funda
mentale. în cadrul ședinței comune a
înaltelor foruri de conducere de
partid și de stat s-a evidențiat pe
bună dreptate însemnătatea deosebi
tă pe care o prezintă infăptuirea des
tinderii și securității europene, pro
movarea unei păci trainice pe conti
nentul nostru. Exprimîndu-și satis
facția față de orientarea dq bază a
Declarației do la Varșovia împotriva
divizării Europei în blocuri militare,
pentru desființarea concomitentă a
N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșo

TEL AVIV 23 (Agerpres). — Gu
vernul Israelului a hotărît extinderea
a șase implantări israeiiene din Cis
iordania, relatează agențiile inter
naționale de presă. Comisia ministe
rială însărcinată de cabinetul Begin
cu rezolvarea problemelor implantă
rilor deja existente a luat această
hotărîre in pofida protestelor opiniei
publice arabe și mondiale, a rezolu
țiilor O.N.U.

lor membre utilizarea în mal mare
măsură a cărbunelui ca sursă de energie In industrie. Totodată, adau
gă agenția A.N.S.A.. conferința a
reafirmat necesitatea reducerii con
sumurilor petroliere prin economisi
rea de energie și utilizarea unor sur
se alternative.
Totodată, participanții si-au ex
primat îngrijorarea cu privire la
creșterea preturilor petrolului pe
piața internațională — se arată in
comunicatul final. Costul petrolului,
a crescut pe piața internațională cu
peste 150 Ia sută în ultimele 18 luni.
Guvernul francez a trecut la pu
nerea în practică a unui program
destinai relansării activității in in
dustria carboniferă, in acest an fiind
prevăzute credite de 50 milioane
franci, pentru a se extinde folosirea
huilei si reducerea consumului de
petrol. Se are in vedere ca. pină în
anul 1990. consumul de cărbune în
sectorul industrial să fie de cinci ori
mai mare decit in prezent.

that jazz", un musical, creație a
regizorului american Bob Fosses
Premiul special al juriului a fost
decernat filmului „Unchiul, meu din
America", realizat de Alain Resnais.
Anouk Aimee și Michel Piccoli fi
gurează in palmaresul festivalului
cu premiile de interpretare femi
nină și masculină, ambii pentru
creațiile lor în filmul „Saltul in
gol", in regia lui Marco Bellocchio
(Italia).

PAGUBEPROVOCATE
DE
INUNDAȚII ÎN ARGENTINA. Pes
te 500 000 de animale au pierit ca
urmare a inundațiilor provocate de
ploile care cad. de aproximativ o
lună, asupra regiunii de est a Ar
gentinei. Ministerul Agriculturii
din această tară a anunțat că bi
lanțul definitiv al pierderilor pro
vocate de intemperii nu a fost
încă eVfihM.
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cit mai temeinică se impune ca o ce
rință de prim ordin, fiind necesar să
se intensifice și aprofundeze schim
burile de păreri intre statele parti
cipante pentru a se crea condiții pro
pice desfășurării și încheierii ei cu
succes.
După cum este cunoscut. România,
profund atașată cauzei securității și
cooperării in Europa, a subliniat in
permanență că singurul suport real,
trainic al securității il constituie in
făptuirea unor măsuri concrete, efi
ciente de dezangajare militară și
dezarmare. întreaga evoluție a eve
nimentelor a impus dealtfel carac

România-militantă activă pentru securitate
reală in Europa, pentru dezarmare, destindere
și înțelegere internațională
tică a României socialiste, multiplele
ei demersuri și inițiative lâ O.N.U.
și în alte foruri internaționale.
Este convingerea țării noastre că
problemele actuale, indiferent de na
tura sau regiunea unde se manifestă,
își pot găsi soluționarea numai și nu
mai pe cale pașnică, prin tratative
— unica alternativă rațională, con
formă cu interesele vitale de pace și
securitate ale popoarelor. In acest
sens, în cuvintarea rostită cu puțin
timp in urmă de la tribuna Forumu
lui național al tineretului, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia :
„Este necesar, mai mult ca oricind,
să fie întărite colaborarea și solidari
tatea tuturor forțelor progresiste,
antiimperialiste, să se facă totul pen
tru oprirea cursului spre încordare,
spre război rece, spre noi războaie,
pentru soluționarea tuturor proble
melor litigioase dintre state numai și
numai pe calea tratativelor, pornind
de la principiile deplinei egalități in
drepturi, respectului independenței
și suveranității naționale a fiecărei
națiuni, neamestecului în treburile
interne, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța. Oricit de compli
cate sînt problemele din viața inter
națională, soluționarea lor se poate
și trebuie realizată pe calea tratati

via. pentru dezangajare militară și
dezarmare, pentru unirea eforturilor
tuturor statelor în vederea instaurării
unui climat de încredere, securitate
și colaborare. Comitetul Politic Exe
cutiv, Consiliul de Stat și Guvernul
român au dat o înaltă apreciere fap
tului că acest document reafirmă cu
putere principiile noi de relații in
viața internațională — deplina egali
tate in drepturi, respectul riguros al
independenței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburile inter
ne și avantajul reciproc, nerecurgerea
la forță sau la amenințarea cu forța.
Intr-adevăr, viața, intreaga dezvolta
re istorică atestă că numai prin apli
carea neabătută de către toți și față
de toti a acestor principii se pot clădi
rel așii trainice intre state, se pot asi
gura pacea și securitatea in intreaga
lume.
Fără îndoială, așa cum se relevă în
mod deosebit în comunicatul șe
dinței comune a Comitetului Politic
Executiv, Consiliului de Stat și Gu
vernului român, un rol de cea mai
mare importanță în reluarea politicii
de destindere, în dezvoltarea proce
sului de edificare a securității pe
continentul european revine reuniunii
programate pentru toamna acestui an
la Madrid. Iată de ce pregătirea ei

împotriva politicii de apartheid

terul prioritar al acestei cerințe, care
se afirmă tot mai mult și iși găsește
o tot mai larga recunoaștere.
Pornindu-se de la o asemenea ce
rință stringentă, cu atît mai dău
nătoare sint măsurile pe linia
intensificării cursei înarmărilor, am
plasării unor noi tipuri de arme racheto-nucleare ne continentul euro
pean. Popoarele europene sint vital
interesate în începerea, cît mai grab
nică și desfășurarea, cu succes a ne
gocierilor pentru încetarea acestei
escaladări primejdioase, pentru re
ducerea acestora si trecerea la mă
suri efective de dezarmare. Este o
realitate, asa cum Romania a susți
nut întotdeauna, că un echilibru mi
litar. o securitate autentică pot fi
realizate nu prin ridicarea Înarmări
lor La niveluri tot mai înalte, ci. dim
potrivă. prin coborirea continuă a
plafonului acestora, prin măsuri con
crete de dezangajare militară si de
zarmare.
în acest context, forurile conduce
rii noastre de partid si de stat apre
ciază ca avind o mare importantă
propunerea reînnoită a statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia
privind convocarea unei conferințe
consacrate tocmai problemelor dezan
gajării militare și dezarmării in Eu

Situația
în Coreea de sud

se menține încordată
O Demonstranții continuă să
dețină controlul asupra orațului
Kwangju ® Autoritățile guver
namentale refuză să abroge
legea marțială

NAȚIUNILE UNIfE 23 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.. Kurt
Waldheim, a adresat primului mi
nistru al Israelului, Menahem Begin,
cererea de a da curs rezoluției Con
siliului de Securitate din 20 mai. pri
vind revocarea ordinelor de ex
pulzare a celor trei personalități pa
lestiniene din regiunea malului occi
dental al Iordanului . — informează
agențiile U.P.I. și Reuter. citind un
purtător de cuvînt al O.N.U. Secre
tarul general al O.N.U. l-a „informat
pe primul ministru despre conținutul
rezoluției și a cerut din nou să. fie
luate măsurile necesare pentru a răs
punde chemării Consiliului de Secu
ritate", a precizat purtătorul de cu
vînt.

Importuri de petrol mai mici —
utilizarea mai largă a cărbunelui

BS AGEWTIILE DE PRESA

de protest

teze, in afara securității tuturor sta
telor din zonă, recunoașterea drep
turilor legitime ale poporului pales
tinian".

Recomandări ale reuniunii A.I.E. de la Paris

PARIS 23 (Agerpres). — Conferin
ța ministerială a Agenției Interna
ționale pentru Energie și-a încheiat
lucrările. Ia Paris, prin adaptarea hotăririi de a se accelera reducerea dependenței si a importurilor de petrol
ale celor 21 de țări membre. în acest
deceniu, astfel incit rolul petrolului
în bilanțul energetic global să se re
ducă de la 52 la sută-, în prezent, la
40 la sută, în 1990. Totodată, impor
turile de petrol brut vor trebui să fie
„cu mult inferioare" cantității de 26,2
milioane barili de petrol pe zi în
1985, obiectiv fixat cu cinci luni in
urmă, secretariatul A.I.E. apreciind
că este pasibilă o reducere de circa
patru milioane barili pe zi. Participantii au apreciat, totodată, că este
posibil ca în cursul acestui an să fie
redus plafonul de 24,5 milioane ba
rili pe zi la import, fixat de țările
membre in cadrul reuniunii A.I.E.
din decembrie 1979.
Miniștrii prezenți la reuniune —
relevă agenția United Press Interna
tional — recomandă guvernelor țări

Ampla mișcare

PRETORIA 23 (Agerpres). —
Aproximativ 20 de persoane au fost
arestate in orașul Bloemfontein din
statul Orange, in cursul manifesta
țiilor populației de cuibare din Re
publica Sud-Africană, cind o per
soană a fost ucisă, iar alte două
rănite. Un important contingent
de polițiști a fost pus In stare de
alarmă la Bloemfontein.
Manifestații similare au fost în
registrate, In cursul zilei de joi, in
mai multe orașe din R.S.A. cu popu
lație neagră si metisă. Manifes
tanta, elevi si studenti aflați in
majoritatea lor in grevă, au ridicat
baricade pe căile de acces spre ora
șul Batho. Ei cer eliberarea unui
director de scoală arestat recent,
care se află in închisoare fără a fi
judecat.

Acțiuni greviste ale elevilor de
liceu africani continuă, de aseme
nea, la Kwa Mashu. in apropiere
de Durban, și la Guguletu și Langa.
(două așezări ale negrilor din Cape
town), unde mai multe mii de elevi
de liceu metiși, care iși intrerupseseră luni acțiunea de patru săptămini de boicotare a cursurilor in
semn de protest împotriva politicii
de apartheid practicate in școli,
și-au reluat joi greva, in semn de
solidaritate cu elevii de liceu negri.
Tinerii sînt solidari, de asemenea,
eu mai multe sute de muncitori din
Capetown, concediați pentru că au
declarat grevă. în fotografie : o de
monstrație a elevilor in orașul
Eldorado Park, situat In apropiere
de Johanesburg.

Primul Congres al Uniunii Democratice
de Stingă din Grecia
ATENA .23 (Agerpres). — La Atena
s-au deschis, vineri, lucrările primu
lui Congres ai Uniunii Democratice
de Stingă — E.D.A. I-a dezbateri
participă peste 300 de delegați, pre
cum și invitați din partea marii ma
jorități a formațiunilor politice elene,
inclusiv a partidului de guvernămint
Noua Democrație.
Pe ordinea de zi a lucrărilor figu
rează probleme referitoare Ia defi
nirea poziției și rolului E.D.A. în
viața politică a tării, la principalele
direcții de acțiune ale partidului pe
plan intern și internațional. Pârtieipanții urmează să aprobe proiectul
programului șl statutului E.D.A. si sâ
aleagă noile organe conducătoare ale
partidului.
Lucrările congresului au fost des
chise de Ilias Iliou, președintele
E.D.A.. care a prezentat darea de
seamă a Comitetului Director al
partidului. Referindu-se la. actuala
situație internațională, vorbitorul a
relevat fenomenul grav al escaladă
rii cursei înarmărilor, ce absoarbe

sume imense, în timp ce o mare par
te a omenirii este 'confruntată cu
dificultățile subdezvoltării. Totodată,
el a arătat că conflictele și focarele
tensionale, existente in diferite re
giuni ale lumii, constituie fenomene
grave ce pun in pericol procesul de
instaurare a destinderii și păcii.
„Obiectivul principal al forțelor
progresiste, democratice din întreaga
lume, a spus Ilias Iliou, îl constituie
lupta pentru salvgardarea păcii, pen
tru asigurarea coexistenței pașnice".
Pentru a nu se reveni la perioada
revolută a războiului rece, pentru
asigurarea păcii, destinderii, securi
tății și progresului tuturor statelor
este imperios necesar ca toate pro
blemele
internaționale litigioasă
să fie soluționate exclusiv pe cale
pașnică, să fie abolită politica de
forță din relațiile interstatale, să se
pună capăt cursei înarmărilor, in ve
derea realizării dezarmării generale
și totale și, totodată, să fie respectate
independența, suveranitatea și egali
tatea tuturor statelor.

Referendum în Egipt
CAIRO 23 (Agerpres). — La 22 mai.
în Egipt a fost organizat un refe
rendum privind aprobarea unor amendamente la Constituția țârii, ra
tificate în prealabil de Adunarea Po
porului (Parlamentul). In baza, mo
dificărilor unor articole din legea
fundamentală a tării, președintele
republicii poate fi acum reales pen
tru mai multe mandate succesive. Un
alt amendament prevede că Egiptul
este un stat cu un regim și un sis

ropa, subllniindu-se necesitatea în
treprinderii unor eforturi pe scară
internațională pentru a se obține in
terzicerea folosirii armei nucleare,
oprirea amplasării de noi rachete si
arme de distrugere in masă, lichi
darea bazelor militare si retragerea
trupelor de pe teritoriile străine, re
ducerea forțelor armate si a arma
mentelor, crearea de zone denuclearizate si zone ale păcii in diferite re
giuni ale lumii, inclusiv pe continen
tul european. Sînt măsuri în sprijinul
cărora tara noastră s-a pronunțat si
a militat cu neabătută consecventă,
animată de convingerea că numai pe
această cale isi pot găsi realizare in
teresele și aspirațiile arzătoare ale
popoarelor, poate fi îndepărtat spec
trul unor războaie pustiitoare, se poa
te asigura viitorul pașnic al ome
nirii.
In numele acestor aspirații si inte
rese. se impune ca un deziderat fun
damental al contemporaneității, unirea
eforturilor tuturor statelor si po
poarelor. forțelor social-politice celor
mai largi pentru stingerea focarelor
de încordare si conflict din diferite
regiuni ale globului, pentru soluțio
narea problemelor deschise, prin
mijloace politice, cu respectarea rigiirOasă a drepturilor suverane si a
independentei tuturor statelor, renunțindu-se la amestecul in treburile lor
interne, la folosirea forței sau a ame
nințării cu forța.
Astăzi, cind problemele, salvgardă
rii destinderii iși vădesc mai mult ca
oricind caracterul lor universal, polarizind atenția si preocupările celor
mai largi mase, țărilor socialiste le
incumbă misiunea de inaltă răspun
dere de a-si intări conlucrarea dintre
ele. ca si cu celelalte state, pentru
restabilirea unui climat de încredere
și înțelegere internațională, corespun
zător cerințelor stringente ale asigu
rării păcii si securității în Europa si
în lume.
In spiritul politicii sale principiale,
de inaltă responsabilitate fată de des
tinele poporului român, ale cauzei
socialismului și păcii. România —
așa cum se subliniază în comunicatul
ședinței comune a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. Con
siliului de Stat și Guvernului — este
ferm hotărită să facă totul pentru
a-și aduce întreaga contribuție la
edificarea unei securități reale si
trainice in Europa, la realizarea unei
politici noi, de deplină egalitate, în
credere și respect intre națiuni, pen
tru împlinirea idealurilor de pace,
independentă și progres ale tuturor
popoarelor lumii.

tem economic „socialist democratic".
Printr-o altă modificare a Constitu
ției se instituie sistemul mai multor
partide. După cum. transmite agen
ția M.E.N., din cei 12 038 362 de ce
tățeni. înscriși pe listele electorale,
s-au prezentat la urne 10 467 442. din
tre care 10 339 055 au votat pentru
amendamentele propuse, ceea ce re
prezintă un procentaj favorabil de
98,96 la sută.

SEUL 23 (Agerpres). —- După aproape o săptămină de demonstra
ții antiguvernamentale, de o am
ploare fără precedent, in cursul că
rora s-au produs ciocniri violente în
tre populație și forțele de represiu
ne ale regimului de la S^ul. situația
din Coreea de sud rămine in conti
nuare încordată, mai ales la Kwang
ju. al patrulea oraș ca mărime, cu
peste 800 000 de locuitori. Aici, după
cum relatează agențiile de presă.
ma.se populare răsculate dețin con
trolul asupra întregului oraș, arma
ta fiind obligată sâ Se retragă, blocînd căile de acces in oraș. Starea de
asediu nu a intimidat populația, care
a organizat vineri un miting fune
rar, expunind în piața orașului trupu
rile unui număr de 52 de demon
stranți dintre cei peste 80 uciși de
către armată. Aproximativ 100 000 de
persoane au protestat și pe această
cale împotriva brutalității autorități
lor, a legii marțiale, hotărind să-și
susțină mai departe revendicările.
După cum relevă agenția U.P.I.,
deși militarii au acceptat să discute
cea mai mare part© a revendicărilor
formulate de reprezentanții popu
lației, ei au refuzat totuși să admită
pe oele referitoare la abrogarea le
gii marțiale, eliberarea liderului opo
ziției, Kim Dae Jung, arestat săptămîna trecută, demiterea generalului
Chun Du Hwan, „omul forte" r.l «egimului sud-coreean. Manifăsh* "'ji
cer insă insistent satisfacerea cere~wlor lor, ca o condiție de restabilire a
calmului. Ei cer, de asemenea, după
cum relatează agenția France Presse,
formarea in Coreea de sud a unui gu
vern nou, de salvare națională, pre
cum și înlăturarea din toate posturile
a acelor generali care se fac vlnovați
de starea de lucruri existentă in
Coreea de sud.
♦

Un purtător de cuvînt al Pentago
nului a anunțat să Statele Unite au
autorizat ca unități sud-coreene afla
te sub comandament militar mixt
americano—sud-coreean să acționeze
pentru „a ajuta la restabilirea ordi
nii în Coreea de sud“ — relevă agen
țiile France Presse și U.P.I.

„Istoria generală

a Africii"
O lucrare inițiată de UNESCO
Directorul general al UNESCO,
Amadou Mahtar M’Bow, a pre
zentat la Paris primul din cele
opt volume ale „ISTORIEI GE
NERALE A AFRICII", elaborata
de un vast colectiv de istorici,
arheologi și alți specialiști din
numeroase țări ale lumii. în
această lucrare fundamentală
sint, pentru prima oară, strinse
laolaltă toate informațiile de
care dispune știința contempo
rană cu privire la Istoria con
tinentului african, incepind cu
perioada preistorică și terminind cu faptele petrecute iu zi
lele noastre.
Prezentînd lucrarea, directo
rul general al UNESCO a sub
liniat că, vreme îndelungată,
adevărata istorie a Africii a
rămas necunoscută restului ome
nirii, datorită prejudecăților și
legendelor create și întreținute
în legătură cu acest continent.

Extinderea cooperării între țările
latino - americane
CARACAS 23 (Agerpres). — Deschizind lucrările celei de-a Vl-a reu
niuni ministeriale a Consiliului Latino-american al Sistemului Economic
Latino-American (S.E.L.A.), organul
de conducere ,al acestei organizații de
cooperare economică din America
Latină si zona caraibiană, președin
tele Venezuelei, Luis Herrera Cam
pins, a evidențiat necesitatea de a fi
continuat procesul de consolidare a
S.E.L.A. și de extindere a colaborării
regionale.
Secretarul executiv al S.E.L.A..
Carlos Alzamora. si președintele ac
tualei sesiuni a Consiliului latinoamerican. Bernard St. John (Barba
dos). au subliniat importanta inten
sificării și diversificării cooperării
regionale și, in genere, internaționale
— cale viabilă pentru depășirea difi
cultăților economice cu care sînt con
fruntate țările in curs de dezvoltare
si deci, implicit, si statele latinoamericane și oaraibiene. Ei au arătat

că, în 1979. America Latină a înregis
trat un. ritm de dezvoltare a produ
sului intern brut de 6,5 la sută, dar,
din cauza volumului ridicat al dato
riilor externe, au fost consemnate un
deficit record al balanțelor de plăti—de 20 miliarde dolari — și un ritm
inflaționist de aproximativ 50 la sută.
Lucrările reuniunii se axează pe
problemele si recomandările formu
late de expertii S.E.L.A. Este vorba
de evaluarea activității comitetelor
de acțiune ale S.E.L.A., da elaborarea
unei poziții comune în perspectiva
sesiunii extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U.. din acest an. consa
crată noii. ordini economice Interna
tionale. de aprobarea unui cod de
conduită pentru companiile transna
ționale care operează în America La
tină, si zona caraibiană. precum si
pentru transferul de tehnologie, eva
luarea raporturilor S.E.L.A. cu alte
organisme și organizații de cooperare
regională si internațională.

Proporțiile gigantice ale erupției
vulcanului St. Helens
WASHINGTON 23 (Agerpres). —
Savanții americani apreciază că ex
plozia de la 13 mai a vulcanului
St: Helens, din statul Washington. a
avut o forță de 10 megatone (o megatonă echivalează cu un milion tone
trinitrotoluen). Erupția este cea mai
puternică înregistrată pină in pre
zent pe 'pămint. Zona exploziei pre
zintă un aspect selenar. Partea su
perioară a conului, respectiv o por
țiune inaltă de 425 de metri, a fost
practic pulverizată, explozia formind
un crater cu diametrul maxim de 3
kilometri, iar arborii au fost smulși
din pămint pe panta nordică a vul
canului, pe o distanță de 20 kilome
tri și o suprafață de 400 kilometri
pătrati. Coloana de cenușă și fum
proiectată in atmosferă a atins alti
tudinea de 20 kilometri. Erupția a
dislocat și proiectat in jur și in at
mosferă aproximativ 4 miliarde de
metri cubi de rocă si cenușă.
Bilanțul provizoriu al victimelor
este de 32 morți și 52 persoane dis
părute. Populația din zona vulcanu
lui, respectiv pe o rază de 50 de
kilometri, a fost evacuată. Pagubele
materiale se cifrează la peste un
miliard dolari.
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