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Prima ediție

O sarcină economică de mare răspundere subliniată

REDUCEREA MAI ACCENTUATĂ
A CONSUMURILOR MATERIALE
La recenta ședință comună a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat si Gu
vernului s-a subliniat — ca una din sarcinile econo
mice de mare importantă — reducerea susținută a
costurilor de producție, a consumurilor materiale, ener
getice și de combustibil. în acest sens, s-a indicat să
se ia măsuri ferme și imediate pentru a se asigura
Încadrarea in normele de consum si a se reduce mai
accentuat consumurile materiale, in vederea realizării
indicelui general de reducere a costurilor din econo
mie. Aceasta este o latură esențială a calității noi,
superioare in activitatea economică, o cerință funda
mentală a noului mecanism economico-financiar.
Este evident că, numai in condițiile in care fiecare
colectiv de întreprindere va acționa cu hotărire și

— Ce cantitate de metal dintr-un
tractor revine pe un cal-putere ? Am
adresat această întrebare la Începu
tul anchetei noastre inginerului Con
stantin David, director tehnic al în
treprinderii de tractoare din Brașov.
— Doar 40 kg metal pe un C.P. la
tractorul U 445. Un consum bun com
parativ cu tractorul „Massey Fergu
son" de putere apropiată, care are 43
kg metal pe C.P. Asemenea diferen
te favorabile pot fi constatate la
multe tipuri de tractoare din profilul
nostru de fabricație, comparativ cu
cel al firmelor străine.
Firește, in fața acestor cifre nu
poți decît să adresezi cuvinte de
laudă colectivului din Brașov, care
în ultimii ani și-a făcut un titlu de
mindrie din a realiza produse de
înaltă tehnicitate, apreciate în zeci
și zeci de țări ale lumii. Comparația
nu este făcută cu o firmă oarecare,
ci cu o firmă cunoscută, cu prestigiu
pe piața mondială de tractoare. Cu
atît mai mult se cuvine apreciată
performanța tractoarelor românești.
Șl asemenea comparații, care se do
vedesc fâvdrabile industriei noastre
de tractoare, pot fi făcute și la o se
rie de alți parametri tehnico-economici de bază.
Ne-am oprit dintr-un început la
■ceste comparații cu realizări de vîrf
pe plan mondial tocmai pentru a
evidenția că ceea ce au Înfăptuit con
structorii de tractoare brașoveni re
prezintă realmente o performanță
notabilă. Iar dacă in continuare vom
muta unghiul analizei noastre intr-o
altă perspectivă, aceasta o facem cu
convingerea că și aici, la întreprin
derea de tractoare din Brașov, exis
tă încă mari rezerve de reducere a
consumurilor materiale, de creștere
a gradului de valorificare a meta
lului : posibilități ce pot si trebuie
cit mal rapid fructificate.
Este motivul care ne-a determinat
ca. in discuțiile pe care le-am avut cu
unci tori și specialiști din intreprinc .fir să adresăm insistent întrebarea:

Ancheta „Scînteli”
la întreprinderea
de tractoare din Brașov
pe tema :
CÎT DIN METALUL
FOLOSIT SE REGĂSEȘTE
ÎN PRODUSUL FINIT ?
gtnerului Mircea Lăncrănjan, șeful
biroului norme de consum, ne-a con
vins că am pus degetul pe rană, că
am atins o problemă sensibilă : „în
primul trimestru al acestui an, in
producția de tractoare doar 80,88 la
sută din laminatele folosite s-au re
găsit in produsul finit, față de 81,15,
la sută cit este planificat'1. Aceasta
înseamnă că, practic, a cincea parte
din metalul utilizat în procesul de
fabricație a luat, în principal, dru
mul cuptoarelor de retopire. Dar
chiar și fată de prevederile de plan
s-au consumat peste norme mai mult
de 100 tone laminate finite. Indicele
de valorificare de numai 80 la sută
nu poate fi considerat corespunză
tor ; el dovedește că în procesul de
fabricație se irosește încă mult metal.
Dar să parcurgem fluxul tehnologic
pe firul cauzelor consumurilor mari
de metal.
în sectoarele de prelucrare Ia cald
a metalului — turnătorii și forje —
aveam să intîlnim un neajuns mai
vechi : procentul ridicat de rebuturi.
Cînd rebutul după turnare sau for-

Cititorii scriu despre...

PASIUNEA DEVENIRII
...Așa s-ar putea in
titula — „Pasiunea de
venirii" — cele citeva
pagini, cu scrisul mă
runt și indesat. primi
te de la Giurgiu și in
care este schițată dez
voltarea economică și
urbanistică, mai ales
din ultimii ani, a aces
tei localități dunărene.
Autorul scrisorii, co
respondentul
nostru
voluntar Traian Barbălată, își propune
— și reușește — să-i
sugereze celui care-i
citește însemnările o
„hartă" a devenirii orașului, din care se
pot desprinde rit
murile
și
etapele
transformării acestuia.
Transformare ilustrată
și
de
faptul
că
„un tirg de altădată
— unde, așa cum ne
spunea corespondentul,
cu 25 de ani in urmă
nu era un singur bloc,
iar apariția unui auto
buz. era o raritate —
azi e municipiu". O ca
litate dobindită prin efortul pentru drumuri
noi ale progresului.
Dovezi 7 Sint. in pri
mul rind, citadelele in
dustriale ale Giurgiu
lui de azi — printre
acestea este și între
prinderea pentru con
strucții de mașini și
utilaje grele ; și care
dintre localnici nu-ți
va pomeni, cu orgoliu

justificat, despre înăl
țarea
combinatului
chimic 7 Coresponden
tul il conduce, apoi, pe
cititor in nordul orașu
lui, cu întreprinderile
sale producătoare de
bunuri de consum și il
introduce in activită
țile palatului de cul
tură, unde lucrează și
el. cel ce ne scrie, și
unde peste 1 200 de
oameni, muncitori, in
telectuali, elevi, își
lărgesc orizontul pro
fesional, își îmbogă
țesc viata lor spiri
tuală. Al cărei vlăstar
este și cultul — un
adevărat cult I — pen
tru buna gospodărire
și înfrumusețare a
orașului. Am constatat
și noi la fața locului
că
așa cum se no
tează in coresponden
ța amintită la începu
tul acestor rinduri —
„peste tot vezi, la noi,
șantiere
industriale,
șantiere de construcții
de locuințe, șantiere
ale muncii patriotice,
șantiere prin care această urbe se reașază pe o nouă temelie,
temelia societății so
cialiste
multilateral
dezvoltate".
Scrisoarea din Giur
giu, o frumoasă „le
gendă" la noua hartă
a orașului, relevă că
temelia acestuia este,
in primul rind. mun-

ca : muncă dirză, te
nace. prin care tre
buie învinse și - greu
tăți, asigurind structu
rile urbane tot mai so
lide ale portului dună
rean, azi și important
centru industrial.
...Stăm de vorbă, la
Giurgiu, cu semnata
rul scrisorii la care ne
referim. Ne arată cu
mindrie firească un
dosar voluminos cu
însemnări inițiate încă
in urmă cu 25 de ani,
despre noua hartă a
orașului. Sint informa
ții, relatări și repor
taje trimise ziarului
nostru și altor publi
cații despre înflorirea
orașului, mai cu sea
mă in ultimul cincinal,
despre noile sale di
mensiuni economice și
edilitare. Și mai ales
despre noile dimen
siuni ale vieții oame
nilor.
II întrebăm ce l-a
îmboldit, cu deosebire,
in această activitate
de cronicar. Răspunsul
lui:
— Această frumoasă maturizare a orașului. Pe care merită
și trebuie să o cunoască tot mai1 bine și
alți oameni.
Foarte adevărat 1

Eugen POP

T

COLOCVIILE „SC1NTEII“
Ion LANCRANJAN, Francisc PACURARIU, Ioana POSTELNICU
despre :
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Consiliului de Stat al Republicii
Populare Bulgaria, va efectua o
vizită oficială de prietenie în țara
noastră, in prima parte a lunii iu
nie a.c.

a primit pe K. Helveg-Petersen,
cunoscut om politic si publicist danez
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceausescu,
a primit, simbătă dimineața, pe cu
noscutul om politic și publicist danez
K. Helveg-Petersen, consilier guver
namental. fost președinte al Partidu
lui Liberal Radlcal-Venstre din Da
nemarca, care ne vizitează țara, Ia
invitația Consiliului Național al

Frontului Democrației și Unității
Socialiste.
Exprimînd mulțumiri pentru primirea acordată, pentru invitatia de
a vizita România și a cunoaște reali
zările poporului român pe calea dez
voltării economico-sociale. oaspetele
a avut cuvinte de înaltă apreciere
fată de activitatea șefului statului
român, personalitate proeminentă a

vieții politice contemporane, consa
crată progresului si propășirii po
porului român. înfăptuirii idealurilor
de pace si colaborare ale tuturor po
poarelor.
în timpul întrevederii, desfășurata
Intr-o atmosferă cordială, au fost
abordate probleme privind situația
internațională actuală.

Pacea, inimă de secol

răspundere pentru realizarea producției fizice planifi
cate cu minimum de cheltuieli materiale, financiare șl
de forță de muncă, vor putea fi realizate producția
netă si beneficiile planificate, va putea fi atins ritmul
prevăzut de creștere a venitului national
Care este nivelul consumurilor materiale, compara
tiv cu cele mai bune realizări pe plan mondial ? Ce
cauze generează neincadrarea în normele de consum ?
Ce resurse se impun a fi valorificate in continuare
pentru reducerea mai substanțială a consumurilor ma
teriale ? Sînt întrebări la care ne propunem să cău
tăm răspuns intr-un șir de anchete în mari întreprin
deri țndustriale.
în ziarul de azi publicăm concluziile investigațiilor
noastre la întreprinderea de tractoare din Brașov.

„Cit din materia primă intrată și
consumată în procesul de producție
se regăsește în produsul finit 7“ Și
am pus această întrebare avînd în
vedere cantitatea mare de metal care
se consumă aici într-un an : peste
300 000 tone.
Un prim răspuns, din partea subin-

Republicii Socialiste România, o de
legație de partid si de stat a Repu
blicii Populare Bulgaria, in frunte cu
tovarășul Todor Jivkov, prim-secretșr al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

• Cum îl primește satul pe
cel venit să vegheze la să
nătatea oamenilor ? • Răs
punderea pentru pămînt o datorie cetățenească a tu
turor I • Rubricile noastre :
Faptul divers ; Omul și via
ța rațională ; Din instanță
în fața opiniei publice ;
Cronica filmului ; Sport.

al C. C. al P. C. R., Consiliului de Stat și Guvernului

La invitația Comitetului Central al
Partidului Comunist Român si Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele

30 BANI

IN ZIARUL DE AZI

la ședința comună a Comitetului Politic Executiv

LA INVITAȚIA C. C. AL P. C. R. Șl CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII

Datori sintem mereu să spunem pace
căci ea e-n toate, de la griu la zbor,
prin ea natura e numai lumină
și anotimpul ei înseamnă dor.
Se va putea vreodată spune-a fost
despre această lume care este ?
gîndiți-vă, voi oameni buni, acum,
cind mai puteți ca să vă dați de veste.

jare este depistat de la bun început,
pierderea nu este încă prea mare,
pentru că piesa se retopește. Dar dacă
viciul de turnare sau forjare apare
după prelucrarea piesei prin așchiere, atunci cheltuielile sint mult mai
mari. Controlul de calitate din între
prindere este deosebit de exigent, nu
admite nici o abatere de la normele
tehnice de execuție a pieselor. Și
este bine așa ! Fapt este însă că in
primul trimestru al acestui an rebu
turile din sectoarele primare și de
prelucrări au dus la un consum supli
mentar de 113,5 tone metal. O cauză
importantă a rebutului încă ridicat
in turnătorii o constituie calitatea
necorespunzătoare a nisipurilor de
turnare, problemă nesoluționată de
ani de zile. Nu-i mal puțin adevărat
că. uneori, chiar in condițiile cind
nisipurile sint bune si suficiente, apar
rebuturi datorită slabei pregătiri pro
fesionale a unor muncitori care lu
crează in turnătorii și nerespectării
disciplinei tehnologice, pe fondul
unei fluctuații accentuate a persona-

Că a venit pe lume un copil
că-a dat in pîrg livada de acasă
că, ei, bunicii au albit de tot,
dar de crescut nepoții nu se lasă,

O, cită viațâ-n toate acestea-ncape,
și încă-n alte fapte și idei I
In secolul ce ne brăzdează fruntea
e pacea lumii primul dintre zei
îndemnul lui ca tunetul răzbate
il simt și munții, dura stîncă-a lor,
dacă avem trecut ca omenire,
prea jalnic să n-avem și viitor I

Noi spunem pace ca popor și țara
dar și ca omenire-înțelept
Știind că pacea-i inimă de secol
să i-o lăsăm, acolo unde e ; in piept I

Comelîu CÂRLAN
Nicolae MOCANU

Florin COSTINESCU

Foto : 8. Cristian

(Continuare in pag. a III-a)

BACĂU
încheiam prima parte a
acestui reportaj scriind
despre ..geneza1* ce s-a pe
trecut la Mănăștur în nu
mai zece ani. Despre aceas
ta. fără cuvinte mari, pre
ferind ca fiecare afirma
ție să aibă acoperirea fap
telor. dovedindu-se gospo
dari cumpăniți și ai cuvîntului.
tovarășii
inginer
Nicolae Beuran. Vicepre
ședinte al Consiliului popu
lar al județului Cluj, și
arhitectul Gheorghe Elcan
într-o cuprinzătoare con
vorbire ne trasează, cu o
lapidaritate dincolo de care
se ghicește emoția parti
cipării, chipul noului Mănăstur.
Noile ansambluri de locuinte au început să se
realizeze în anul 1970. am
plasarea blocurilor în aceas
ta zonă fiind favorizată de
procentul mic de demolări,
de terenurile libere si bune
pentru construcții, precum
și de starea rea a fondului
de locuințe existente. S-a
avut grijă ca prin puter
nice și moderne articulații.
Mănășturul. cartier de pro
porțiile unui oraș, să fie
legat organic de restul
municipiului.
Care sint dotările mare
lui cartier 7

în cadrul fiecărui microraion s-au prevăzut încă de
la început creșe, grădinițe
și scoli, locuințele fiind
grupate injurul
___ ________
acestor doțări. în prezent, functionea-

nic și profesional existen
te in zona Mănăstur-nord.
Pentru asigurarea asis
tentei sanitare, cartierul
dispune în prezent de un
dispensar in microraionul I.

fi eșalonată tn timp plnă
la circa 34 000 mp în
final. în afara tuturor aces
tora se vor realiza si alte
dotări de interes general.
Totodată, au fost prevăzuta

Un uriaș la vîrsta
de ziece ani: Mănăștur
------------------------------------- de Vasile REBREANU ------ ——---------------------------

ză 3 creșe cu o capacitate
de 900 locuri, iar în
perspectivă se prevede am
plificarea numărului de
locuri, asigurîndu-se un to
tal de 1 700 locuri. Grădini
țele realizate pină in pre
zent sînt în număr de 5. ■
Cartierul dispune in pre
zent de 6 scoli generale, cu
un total de 132 săli de cla
să. De asemenea, există un
liceu industrial cu profil
de electronică si este în curs
de realizare un grup școlar
UCECOM. unitate ce se va
adăuga celor de profil teh-

iar tn viitorul imediat ur
mează să se realizeze încă
3 dispensare. De asemenea,
in cadrul zonei centrului de
cartier s-a propus realiza
rea unei moderne policli
nici.
Mănășturul beneficiază de
o suprafață comercială uti
lă de 14 460 mp. Pe lingă
spatiile comerciale existen
te. urmează să se realizeze
un magazin tip BIG. un
magazin universal si con
strucții pentru alimenta
ția publică. Crearea de
noi spatii comerciale va

numeroase spații verzi,
zone de agrement și sport,
precum și locuri de joacă
pentru copii.
Adevărat oraș. CU peste
80 mii locuitori, Mănășturul, unde abia acum zece
ani a fost excavată prima
cupă de pămînt, trăiește
astăzi o viată in plină for
mare si înflorire. Pe mă
sura închegării acestei ti
nere colectivități, se cere
din partea tuturor factori
lor părtași la marea lucrare
o contribuție colectivă în

domeniile asigurării crește
rii continue a calității vieții.
...Impunătorul Mănăștur
de azi, cu toate caracteristi
cile lui atit de distinctive,
nu este o excepție : el este
o parte integrală a Clujului,
aflat asemenea tuturor lo
calităților tării intr-un pro
ces de mirifică transforma
re. întregul Cluj, străvechea
Napoca, cetate ce in trecut
își datora renumele școlilor
sale celebre în lume, mari
lor săi cărturari, personali
tăți de prim rang ale cui- ■
turii naționale, a devenit,
in ultimul deceniu și jumă
tate. și un faimos centru
industrial, exportator de
produse apreciate pe toate
meridianele globului, Beneficiind de existența unei
puternice organizații de
. partid, județul deține de
ani la rînd locul de frun
te in întrecerea socialistă,
este distins cu înaltul titlu
de județ erou, iar la recenta
sesiune a Marii Adunări
Naționale, alături de capi
tala patriei a avut feri
cirea să primească din nou
cele mai înalte distincții din
mina Președintelui reales
al României, secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceausescu.
(Continuare în pag. a IV-a)
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Instalație
pentru valorificarea
materialelor
recuperabile
La Combinatul de celuloză și
hirtie „Letea“ din Bacău a in
trat in funcțiune o instalație
pentru producerea energiei ter
mice prin valorificarea cojilor
de lemn si a rumegușului pro
venite din procesul de producție.
Concepută și realizată cu forte
proprii. în cadrul acțiunii de
autodotare, noua instalație asi
gură transformarea în energie
termică a celor circa 15 000 tone
coajă și rumeguș de lemn rezul
tate intr-un an din fabricarea ce
lulozei. Calculele arată că prin
valorificarea acestor materiale,
care pină de curînd se aruncau
la haldă, combinatul ■ băcăuan
economisește anual o cantitate de
circa 5 000 tone combustibil con
vențional. Cu energia termică
obținută se poate realiza zilnic o
cantitate de circa 50 tone hirtie
de ziar sau se asigură functio
narea întregului combinat pe
timp de două săptămîni. Eficien
ta economică a acestei realizări
se materializează într-o economie
anuală de circa cinci milioane let
(Gheorghe Baltă).

SCÎNTEIA — duminică 25 mai 1980
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Ingenioșii
Vn grup de “școlari de la Casa
pionierilor și șoimilor patriei din
Tirgu Mureș au realizat — după
o concepție proprie — cinci noi
tipuri de carturi. Ultimul, denu
mit „Lasser-2" (în imagine),
prezintă două noutăți în mate
rie. Prima : pompa de benzină

I
I

I

Este navetismul medicilor o „maladie incurabilă"?
existat, pînă acum cîțiva ani, cîte o
Revenim la discuția cu directorul
300 de lei pe lună pe o cameră pen
greu de crezut că organele locale de
Direcției sanitare a județului Ilfov,
tru care trebuia să aduc eu așternu
conducere n-ar putea găsi o rezolva
șaretă. Atelaj extrem de necesar
tul și lemnele. Așa că am încercat
pentru un medic chemat să străbată,
dr. Stelian Ivașcu. Dînsul ne mai
re în limitele reglementărilor. Ori
spunea :
să locuiesc în dispensar. Dar curind
pe ploaie, pe zăpadă, oricînd, ulițele,
cum, problema in cauză se cere luată
— Fenomenul navetismului are,
m-am îmbolnăvit. Cum vedeți, sint
innoroite uneori, ale satului (și. in
în discuție de către forurile in mă
indiscutabil, repercusiuni negative
și gravidă, nu puteam să risc, așa că
sură să decidă in această privință.
cele maî multe cazuri, ale sate
multiple, mai cu seamă în circum
am început să fac naveta, o navetă
Pentru că. e limpede, condițiilor de
lor aparținătoare comunei — există
scripțiile medicale rurale. Aici, după
îngrozitor de grea. Am o șaretă a
în județ multe comune alcătuite din
viată ale medicilor din circumscrip
dispensarului și merg cu ea pînă ia
o anumită oră. medicul sau medicii
5, 6, 7 și chiar 9 sate). Dar șaretele,
țiile comunale nu li se dă in toate
plecind localitatea rămîne pe seama
caii au trecut în gestiunea consilii . cazurile atentia cuvenită.
autobuz.
cadrelor sanitare cu pregătire medie.
lor populare și, în majoritatea cazu
Am avut, pe tema aceasta, o dis
Așa stînd lucrurile, e limpede că
Dacă mai adăugăm la asta și unele
rilor, au dispărut. „Calul a murit de
cuție cu tovarășul Radu Simion,
nu întotdeauna adevăratul motiv pen
sustrageri de Ia obligațiile progra
mult, șareta nu se mai știe pe unde
secretarul comitetului comunal de
tru care unii medici din circumscrip
mului — medicul sosește mai tirziu,
o fi" (doctorița Eugenia Zaharescu,
partid. Da, există în comună un bloc
țiile comunale au ales calea anevo
pleacă mai devreme sau nu vine
Răsuceni).
de locuințe pentru specialiști, con
ioasă a navetei este dorința de a
deloc într-o zi — situația e și mai
struit de C.A.P. Din opt apartamente
trăi, cu orice preț, în București.
Ni se pare de peexplicat. acolo
gravă. în alte județe nu există nu
Cîteodată își spune cuvintul și ati
sînt ocupate șase. „Doctorița Dăscăunde ea se dovedește evidentă, ab
mărul necesar de medici, pe cînd noi
tudinea inospitalieră a unora dintre
lescu însă n-a cerut să locuiască
sența necesarei griji, din partea or
avem toate posturile ocupate. Dar
organele care conduc obștea satului.
acolo — susține tovarășul Radu Si
ganelor conducătoare ale comunelor,
iată, de exemplu, avem la Hotarele
Așa incit, trebuie să le luăm in sea
mion. A zis că dacă încălzirea e tot
față de condițiile în care își duce
4 medici între orele 8—17,00 și nici
cu lemne, mai bine stă la dispensar".
mă pe amîndouă.
munca și viața cel care veghează
unul în celelalte 15 ore ale zilei. Din
Ca să-1 determini pe medic să se
„Locuința de acolo e foarte friguroaasupra stării de sănătate a sătenilor.
punct de vedere
lege de viața sa
medical, multe se
tului el trebuie să
pot întîmpla, în
simtă că și satul
15 ore, într-o co
dorește asta și îl
lectivitate cu mii
înconjoară
cu
și mii de oameni.
grija, cu căldura
Tot ce mai putem
sa, scutindu-1 de
face acum, noi,
avataruri ce-l sus
direcția sanitară.
trag de la activi
este să creăm otate, într-o pro
bligația medicilor
fesie care cere
navetiști de a asi
multă, chiar foar
gura. prin rotație,
te multă dăruire.
o permanentă în
Cum s-a creat
comună. Nu-i mai
această situație 7
Fapte,
opinii,
argumente
pentru
firească
legătură
puțin adevărat că
Nu știm. Tot ce
întâmpinăm.
în
știm este că se
privința asta, di
cer, din partea
a medicului cu viața satului
ficultăți și de alt
celor cu putere
ordin : condițiile
de decizie in ade viată pentru
ceastă privință, o
medicii nevoiti să
serioasă analiză
locuiască, fie și
a stării de fapt
temporar. în co
V
și, desigur, mă
mună. Pentru că foarte puține dissă." „Eu știu că e bună." De ce și-o
Cunoaștem, de exemplu, comuna
surile corespunzătoare.
pensare au fost prevăzute, din con
fi căutat atunci doctorița o cameră
Ne
adresăm,
în
același
timp, me
Frăsinet (unde lucrează doctoriță
strucție, cu locuință pentru medic. Se
prin sat 7 Dintr-un capriciu 7
dicilor în cauză, conștiinței lor civice
Doina Dăscălescu de care vorbeam
mai adaugă și absența altor condiții...
— Cum vă descurcați cu hrana 7,
și profesionale, amintindu-le dacă nu
mai sus). Comună de oameni gospo
...Vom preiua și noi tema aceasta.
am mai intrebat-o pe tînăra docto
dari și harnici, o localitate in care
jurămîntul hipocratic („Voi petrece
riță.
L-am întrebat pe medicul Călibunăstarea creată prin creșterea pro
viața mea și voi practica arta mea
—
Trebuie
să-mi
aduc
de
la
Bucu

ducțiilor agricole, prin intreaga dez
în puritate și sfințenie"), atunci mă
nescu (din comuna Izvoarele) dacă
rești,
in
sacoșă.
Acolo,
oricît
am
în

a încercat vreodată să-si găseas
voltare economică se face cu priso
car — și poate că in primul rind —
cercat, nu există nici o posibilitate.
sință simțită în starea socială a lo
că o locuință în comună măcar
obligația morală de a sluji cu toată
Un timp am luat masa, contra cost
pentru cazurile cînd autobuzul, din
calității. Am văzut și am fotografiat
ființa și competenta profesională, si
cine știe ce pricină, nu l-ar mai pu
bineînțeles, la grădiniță, dar mi s-a
acolo case, locuințe țărănești foarte
nu cu jumătăți de măsură, interesele
tea duce, într-o seară, la București.
spus că nu se mai poate. Dacă aveam
frumoase, mari, moderne, conforta
societății care i-a ajutat să-și însu
Nu ne-a dat nici un răspuns, a schim
bile. Este greu de crezut că o ase
o locuință corespunzătoare și dacă aș
șească una dintre cele mai frumoase
fi găsit in comună să cumpăr alimen
menea comună n-ar fi putut să ofere
bat subiectul discuției. L-am între
profesii și 1-a învestit cu una dintre
o cameră corespunzătoare de locuit
bat același lucru pe doctorul Dumi
te proaspete și nu conserve, poate
cele mai umanitare răspunderi față
mi-aș fi gătit eu.
unei tinere doctorițe care a venit in
tru Arsene de la Gogoșari (cel care
de semenii lor.
comună cu gindul de a-și împlini
Radu Simion : „Da. cu hrana e o
face zilnic 10 ore pe drum). RăsAcum, la capătul investigației noas
conștiincioasă generoasa ei menire.
punsul : „Da. am încercat să
problemă. Avem o cantină la S.M.A..
tre, întreprinsă, cum s-a văzut, cu
mai dorm și In dispensa”, exisdar e cam departe. Am fi putut să-i
Ne referim la toate comunele ju
sprijinul opiniei publice și al specia
tă o cameră ____
acolo.______
dar e ____
foarte
dețului Ilfov șl. poate, nu numai ale
liștilor din domeniul medicinei, readucem mincarea la dispensar, dar
mare și friguroasă, improprie pen
dinsa se mai descurcă. își aduce de
acestui județ. Nu este admisibil ca
formulăm încă o dată întrebarea: Este
tru locuit, a încercat să locuiască
la București". Din nou : de ce pre ' primarul comunei, celelalte organe
navetismul medicilor o „maladie
acolo și un tovarăș milițian, dar n-a
feră oare doctorița Dăscălescu să-și
conducătoare ale obștii să nu găseas
incurabilă"?. Și așteptăm opinii, ar
rezistat nici el". „Ați cerut sprijinul
aducă mincarea de la București tramgumente, propuneri. Ancheta noastră
că soluții pentru a asigura condițiile
consiliului popular pentru o cameră,
balindu-se cu ea prin tramvaie și
socială np s-a încheiat. Cu ajutorul
necesare de viată pentru acei oameni
undeva, în comună 7“ „Da. ...am în
autobuze 7 Tot dintr-un capriciu 7
care au venit în sat hotărîți să mun
organizațiilor de partid, al consiliilor
cercat... am primit promisiuni..."
Nu e singurul caz.
cească pentru obștea satului, pentru
populare, al medicilor șl celorlalți
Am întrebat-o și pe tînăra docto
își aduc alimente de la București
sănătatea ei.
specialiști din sate, al tuturor celor
și cele trei doctorițe de la Răsuceni
riță Doina Dăscălescu. de la Frăsi
interesați, dorim ca sulta de pînă
Sigur, acolo unde medicul s-a așe
net, dacă a încercat să-și găsească in
care locuiesc și ele în comună de
acum să fie un început. O Invitație
zat temeinic în sat. întemeindu-si c
luni
pină
simbătă.
Toți
medicii
din
sat o locuință :
Ia aflarea celor mai adecvate „re
gospodărie, lucrurile se simplifică.
— în octombrie am fost transfe
circumscripțiile rurale cu care am
țete" pentru solutionarea acestei im
Mai complicat e cu tinerii abia sosiți
rată din județul Suceava în Ilfov, la
discutat ne-au spus că hrana trebuie
portante
probleme sociale. Dealtminși care n-au. cum se spune, nici cățel,
Frăsinet. Acolo, în comuna din Su
să și-o aducă de la București, in
teri. problemele discutate în ancheta
nici purcel. Si cărora le sint necesare
ceava locuiam în sat. Și pentru că
geantă. Că există în comună magazin
noastră sint bine cunoscute organe
o locuință corespunzătoare, hrană. De
eram obișnuită cu asta, am vrut să
alimentar, dar că nu se vînd acolo
lor județene de resort și se află acum
ce trebuie să-ți aducă doctorul, pa
decit conserve, țăranii aproviziomnfac același lucru si aici, mai ales cind
în atentia Comitetului județean de
chetul de mincare de la București 7
am văzut cit de anevoios e drumul
du-se cu alimente proaspete din pro
partid Ilfov.
Nu este satul in stare să-i ofere me
pină în această comună. Că toamna,
pria gospodărie. Mai bine e acolo
dicului alimentele proaspete care con
cind încep ploile, drumurile se des
Mihai CARANFIL
unde există cantine (la S.M.A., la
stituie principala bază de producție
fundă și sînt zile cind autobuzul nu
I.A.S.). Doctorița Elena Șarlea de la
Lucian CIUBOTARU
a satului 7 Știm, există în privința
mai pătrunde pînă in sat, rămîne,
Căscioare, de care spuneam, în ca
corespondentul „Scinteii"
aceasta reglementări precise. Dar e
undeva, la cinci kilometri depărtare.
pitolul precedent, că locuiește peste
Am cerut deci consiliului popular
săptămînă in dispensar. își rezolvă si
să-mi repartizeze o cameră în care
ea alimentația aducînd cu sacoșa de
să pot locui peste săptămină, rămila București alimente pentru O săpnind să merg acasă, la sot si la pă
tămină și mai crescind, in curtea
rinți, simbătă după-amiază. Dar to
dispensarului, găini pe care a și ținut
varășa primar m-a trimis in sat
să ni le arate. Nu, din partea oficia
să-mi caut singură. Trebuie să vă
lităților comunei nici o înlesnire,
spun că există în dispensar o came
nici un ajutor.
ră de locuit, dar este extrem de fri
Tot în ordinea condițiilor de mun
guroasă, oricîte lemne arzi, nu se în
că și de viață ale medicului de țară
călzește. Deci am început să întreb
ar trebui să mai amintim aici că în
prin sat. Și am găsit. Mi s-au cerut
dotarea dispensarelor comunale a

Cum îl primește satul pe cel venit să vegheze
la sănătatea oamenilor ?
o
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este acționată direct de motor și
nu de axul de tracțiune. A doua:
scaunul pilotului nu l-au mai
confecționat din metal, ci din
tr-un alt material mai ieftin, mai
economicos. Cu noul tip de cart,
ei se pregătesc să participe și
la un concurs : „Cupa indepen
dentei".
Succes, ingenioșilor !

Natura
sculptează
Sătmăreanul Gheorghe> Iancu
oferă cititorilor rubricii noastre
1
această... caracatiță descoperită
intr.-un arbore aflat în noul cen
tru civic al municipiului Satu
Mare.
Alături de „caracatiță", el a

expus și alte „sculpturi" ale na
turii intr-o expoziție de fotogra
fii deschisă la galeria de artă din
Satu Mare. Citeva dintre cele
mai izbutite : căprioară, cerb,
bufniță, elefant...

Ursul la faină
leșindu-i in cale magazinul de
aprovizionare al muncitorilor fo
restieri din Valea Fiadului (■jude
țul Bistrița-Năsăud), ursul din
imagine s-a „opintit" o tiră în
ușă. a intrat înăuntru, a înșfăcat
un sac cu făină și pe-aici ți-e
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ANCHETĂSOCIALĂ

IERI ÎN CAPITALĂ;
Reuniune colegială a promoției 1955
a Facultății muncitorești
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drumul. După un timp, același
moș Martin a venit înapoi la
magazin și a mai înșfăcat doi
saci cu făină.
Văzind că in ce-l privește pe
moș Martin povestea cu ulcio
rul... nu tine, pădurarii au stat la
pindă și l-au pus pe fugă. Deo
camdată, și-a pus pofta-n cui.

După 107 ani!
Profesorul Stefan Cervatiuc,
de la Filiala Arhivelor Statului
Botoșani ne anunță că ar trebui
corectată o informație apărută in
presă cu doi ani in urmă, potrivit
căreia primul careu de cuvinte

S A « A
AN

C

încrucișate n-ar fi aparținut en
glezului Arthur Wynne (1913). ci
unui ziar polonez din anul 1885.
— Si acum — întrebăm noi —
este vorba de o corectură la... co
rectură 7
— Exact. Vă trimit o fotocopie
de pe revista botoșăneană „Lec
torul român", care a publicat o
rubrică de „cuvinte încrucișate"
încă din primul său număr, apă
rut la 30 ianuarie 1873. Deci,
acum mai bine de 107 ani !

I
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Rubrică realizată de

P. PETRE
și corespondenții „Sclnteii"

Simbătă. la liceul
..Mihai Viteazul" din
Capitală a avut loc o
întilnire colegială a
promoției 1955 a Fa
cultății
muncitorești
din cadrul Universită
ții bucureștene. La acest moment sărbăto
resc au luat parte
foști
profesori
și
cursant! ai _____
....
facultății.
în cuvintul lor. absol
venții de acum un
sfert de veac au sub
liniat
însemnătatea
deosebită a acestei
foi-me noi. revoluțio
nare. de invătămînt
pentru pregătirea. în-

tr-un timp scurt, și cu
eforturi deosebite, a
unui puternic detașa
ment de intelectuali
proveniți din rindurile
clasei muncitoare și
țărănimii. Multi dintre
ei și-au desăvirșit
pregătirea in invățămintul superior. Iucrind astăzi ca ingi
neri. chimiști. medici,
economiști, juriști, pro
fesori. specialiști in
diferite domenii de
activitate, activiști- de
partid și de stat, care
au probat și probează,
prin faptele lor. jus
tețea politicii partidu
lui nostru de instruire

Pensionat prea
de timpuriu?
Pensionat poate prea de timpuriu, Neculau Dumitru, om de acțiune, nu s-a Împă
cat cu gindul inactivității. Foarte bine —
deși depinde în ce direcție un om își cana
lizează surplusul de energie, spiritul de ini
țiativă și dorința de a face ceva.
N.D.. de pildă, descoperise o preocupare
onestă : asociația de locatari. A dus. un
timp, o prodigioasă activitate. Se înțelege —
exclusiv obștească, răsplătită cu mulțumiri,
admirație, recunoștință. Dar nimic palpabil.
Vorbe, vorbe și iar vorbe. Lui N.D. ii dă
deau însă ghes interese mai concrete, mo
tiv pentru care a început să 'abordeze
„prestații" mai modeste ca răsunet în sufle
tul colocatarilor, dar mai cu „răsunet" in
propriile buzunare. Formula : niscai price
pere în ale legislației, oarecare ușurință în
a deschide ușile administrației si flerul de
a-i selecta pe cei dispuși să plătească pen
tru a-și face un loc „mai în fată".
De la Maria Neagu — 500 lei pentru a fa
cilita transferul unei rude — Gheorghe
Bucur, profesor în provincie — la București.
Alt Gheorghe. Penciu. îi dă 300 ca să-i facă
rost de buletin de Capitală. La restaurantul
„Trocadero" face cunoștință cu Dumitru
Vladu, al cărui fiu tinea morțiș să se facă
șofer ; pentru 2 000 lei promite că-i va ob
ține programarea la examenul din ianuarie
1979. Pe alt cetățean. Gheorghe Popescu. îl
„taxează" cu 300 lei tot pentru un buletin
de București. Lovitura cea mare o dă însă
cu soacra si soția unui oarecare Marin Ma
rin. pe care le escrochează cu 14 000 lei con
tra promisiunii de a obține punerea în li
bertate a ginerelui și, respectiv, soțului cer
cetat sub stare de arest. Mai ciupește 500 lei
de la Tudora Ionică, fiindcă îi promite să o

și educare a cadrelor,
adueîndu-și o prețioa
să contribuție la edi
ficarea socialismului
in patria noastră. Ei
au exprimat cele mai
vii mulțumiri condu
cerii partidului si sta
tului pentru minuna
tele condiții de învă
țătură create astăzi ti
neretului din patria
noastră.
In încheierea adună
rii, participantii au
adresat. într-o atmo
sferă însuflețită, o te
legramă C.C. al P.C.R.,
tovarășului
Nicolae
Ceausescu.

scoată de sub urmărirea penală. Cind nu
merge, pică... așa că de la Elena Forahaniu
acceptă fie și 100 de lei ca să-i recupereze
copilul rămas la un concubin. De retinut :
„serviabilul" Neculau se prezenta „clienților" săi drept ofițer de miliție. Nu-si sta
bilise un grad, era cind. „locotenent-colonel". cind „colonel".
Și mai interesant este însă cum a găsit
de cuviință să-1 disculpe la proces apărăto
rul său :
— Mai ctegrabă ne aflăm în fața unui caz
de exercitare a avocaturii fără autorizație,
decit...
Chiar așa. tovarășe... avocat 7

s-o fi
așteptat atît?
In decembrie. Muscalu Gabriel Vasile,
fostul gestionar al unității nr. 113 din strada
11 Iunie nr. 511, a fost judecat și condam
nat pentru delapidare si neglijentă In ser
viciu. Un deznodămînt firesc pentru „acti
vitatea" unui șef de unitate cu „darul" be
ției si „dăruit" numai cu prieteni de
aceeași teapă. Prieteni cu care nu se sfia să
se „cinstească" de dimineață și pînă seara,
chiar în birou. Băutura o lua din raft.
Achita la casă o sticlă de... apă minerală și
lua in schimb sticle de... coniac. Două..trei,
după cum era „setea" invitatilor. Si cum
obligațiile de gazdă îi răpeau mai tot
timpul, rar se intîmpla să se mai ocupe
și de mărunțișuri : recepția mărfurilor, veri
ficări calitative și cantitative, depozitare si
alte asemenea bagatele. Le lăsa tot pe sea
ma prietenilor.
Colegii, că nu avea doar prieteni, nu l-au
tras niciodată de minecă. Deh, era sef. îi
menajau susceptibilitatea 7 Le convenea si
tuația 7 N-am putea băga mina în foc nici
pentru o opinie, nici pentru cealaltă. Ori-

cum, este clar că l-au lăsat să-si facă men
drele pină cind a fost în joc pielea lor. Mal
exact, pînă cind. într-o seară, pretextind că
face verificarea încasărilor, a luat din casă
30 de bancnote de cîte 100 lei.
— Miine dimineață — a asigurat-o pe ca
siera Constanta Sinescu — ii pun la loc.
Casiera n-a fost de acord cu procedeul.
Si pe bună dreptate, a doua zi. la prima
oră. a alertat conducerea întreprinderii
I.C.L. Alimentara din sectorul 4.
Mai exact, a încercat să alerteze. La con
ducerea întreprinderii, nimeni nu a intrat in
alarmă. Problema s-a rezolvat doar cu
un telefon, intr-adevăr din partea conduce
rii. in urma căruia Muscalu a binevoit să
aducă banii înapoi.
Ii luase pe data de 15 august. îi înapoiase
pe 16 august. Au trecut apoi zile pină
cind să se dispună. în fine, un inventar.
Inventarul, s-a făcut pe data de 25 au
gust 1978, iar procesul-verbal de inventa
riere și control al gestiunii poartă data de
19 februarie 1979. Sau cel puțin la această
dată șeful biroului revizori a scris cu mina
sa pe verso : „Avînd in vedere că din do
sarul de verificare rezulta elemente infrac
ționale și că s-a produs avutului obștesc o
pagubă de 43 767,91 lei la marfă si de 2 014
lei la ambalaje, propunem : 1) Emiterea în
termen de 60 de zile a deciziilor de impu
tare pentru recuperarea prejudiciului.
2) Aprobarea șl înaintarea dosarului la or
ganele de cercetare penală".
Urmează data (19 februarie 1979) și sem
nătura.
Ce s-o fi așteptat pînă atunci 7

La pescuit, sportul
celor calmi
Cernica, 2 iulie 1979. Pe malul lacului. în
șirați ca mărgelele (pe ața pasiunii comune

Stațiunea balneoclimaterică Geoagiu-băi

Prevenirea și tratamentul
reumatismale
în stațiunile balneoclimaterice
Bolile reumatismale, prin marea lor răspîndire. constituie o temă
de larg interes. în același timp, țara noastră este una din cele mai
înzestrate cu factori naturali și stațiuni balneoclimaterice cu o dotare
corespunzătoare pentru tratamentul acestor afecțiuni. Rămine numai
o problemă de opțiune pentru o localitate sau alta, opțiune cu atit mai
utilă acum, la inceput de șezon estival. Recomandări in acest sens am
solicitat tovarășului prof. dr. Nicolae TELEKI, șeful clinicii _de medi
cină fizică, balneoclimatologie și recuperare medicală din București,
foarte bune de odihnă pentru cei
— Bolile reumatismale fiind de o
care au nevoie de un asemenea con
mare diversitate, vă rugăm ca înain
cediu in liniște.
tea indicațiilor necesare să precizați
— Desigur, medicii sint cei mal in
ce se înțelege prin boală reumatis
măsură să îndrume spre locurile de
mală.
odihnă cele mai adecvate fiecărui
— Din păcate șl. In anumite pri
om. De ce nu o fac ?
vințe. chiar inexplicabil, noțiunea de
— Din păcate, nu toți medicii de
„reumatism" are o reprezentare foar
medicină generală cunosc prea bine
te vagă pentru multi suferinzi, iar
pentru unii chiar fundamental gre
toate aceste numeroase stațiuni bal
neoclimaterice, care au fost moderni
șită. Termenul de boli reumatisma
zate și dotate la nivelul celor re
le se referă, de fapt, la denumirea
numite și de aceea nu le recoman
unui întreg domeniu de afecțiuni ale
dă. rezumîndu-se la citeva stațiuni
aparatului de locomoție (dar și a al
mai bine cunoscute de toată lumea,
tor organe si țesuturi), care cuprind
ca Băile Felix. Herculane. Sovata,
țesuturile membrelor și ale părților
Eforie. Mangalia ș.a. Putini știu, spre
trunchiului cu întreaga musculatură
exemplu, că pot beneficia de cure escheletică, inserțiile lor tendinoase
ficiente in condiții bune in stațiuni
pe oase, totalitatea articulațiilor, cu
ca Amara. Bălțătești. Lacul Sărat,
structura lor complexă, ca si diferite
Sărata Monteoru. Slănic Prahova,
formațiuni si țesuturi articulare sl
Geoaciu si multe altele.
periarticulare. Cind apare o durere la
— Există luni sau sezoane, fără în
nivelul acestor articulații sau com
doială, mai favorabile unor cure ; ce
ponente ale sistemului locomotor,
ne puteți recomanda în acest sens 1
majoritatea celor suferinzi sint con
— Curele pro
vinși că au reu
filactice. de pre
matism. Dar de
venire a bolilor,
fapt nu întot
se fac in condiții
deauna este impli
bune în sezonul
cată o boală reu
cald, adică din
matismală, pentru
luna mai pină in
că nu numai du
septembrie — ocrerea
exprimă
boala, ci și o serie de alte slmptotombrie. înainte de intrarea în sezome. Avem prilejul să constatăm că
nul rece. Dacă ne referim însă la ca
mulți dintre cei care se consideră
tegoria bolnavilor cu afecțiuni reu
„reumatici", mai ales oameni tineri
matismale cronice inflamatorii sau cu
sau la vîrsta adultă, dar și foarte
afecțiuni reumatismale degenerative
mulți dintre vîrstnlci, au numai
care afectează articulațiile, acești bol
tulburări minore, unele dintre ele
navi reumatici necesită un timp de
determinate de lipsa de mișcare și
îngrijire cu totul diferit, cu obiective
solicitare a aparatului locomotor, de
terapeutice și de recuperare, care se
scăderea forței musculare, dezadapaplică atit în unitățile medicale spi
tarea la variațiile termice ale me
talicești și policlinice, cit și în sta
diului, îndeosebi cu sensibilitate la
țiunile balneare de profil.
rece.
Indicația curelor balneare terapeu
Cei mai mulți dintre acești „bol
tice și de recuperare trebuie făcută
navi" se tratează ani de zile cu me
de medici de specialitate, care aleg
dicamente antiinflamatorii și analge
si stațiunea cea mai potrivită, cu
zice (calmante), unele cu toxicitate
posibilități corespunzătoare atit în ce
importantă și recunoscută, neglijînd,
privește baza materială, cit și ca
de fapt, adevăratele remedii potrivi
drele medico-sanitare necesare. Vreau
te pentru situația lor.
să precizez că pentru aceste cate
— Si care este tratamentul corect
gorii de bolnavi problema sezonului
In aceste cazuri ?
nu se mai pune în același mod ca
— Pentru aceste categorii largi de
pentru curele profilactice. Tratamen
bolnavi și chiar pentru oamenii să
nătoși sînt foarte indicate curele pro
tele indicate se pot aplica în orice
filactice (de prevenire) în stațiuni
perioadă a anului și vreau să mai
le balneoclimaterice, cu accent pe te
adaug că asemenea posibilități exisrapia prin mișcare (fie în bazine cu
tă azi in numeroase stațiuni. Orice
apă minerală pentru kinetoterapie,
medic de specialitate poate da in
fie în sălile de cultură fizică medica
dicatii competente in acest sens. Este
lă. din stațiuni, sau chiar gimnas
chiar regretabil faptul că multi bol
tica și plimbările în aer liber). Se
recomandă, de asemenea, tratamen
navi nu reușesc să își facă anual o
tele cu factori termici contrastanți
cură de recuperare, cum este inr'l(helioterapie sau diferite proceduri de
cat. pentru că așteaptă loc numaj„ r
termoterapie. urmate de băi reci în
tr-o anumită stațiune și numai’ in
mare sau lacuri etc.), iar în unele ca
perioada de virf, în cele 2—3 luni
zuri. curele de diureză cu ape mi
de vară, cind de fapt posibilitățile
nerale si tratamentul dietetic adec
vat din stațiunile balneare etc.
colectivului medical de a aplica cure
— Din lipsă de informații, multe
complete de recuperare sînt mai repersoane solicită aceleași 3—4 sta
duse datorită aglomerației. In ațiuni, deși există numeroase locali
celașl timp, capacități importante din
tăți, poate chiar mat indicate, dar
multe stațiuni rămin neutilizate in
mai puțin cunoscute.
anumite perioade ale anului și nu
— Alegerea stațiunii poate fi fă
își aduc contribuția pe măsura pocută dintr-o serie mai largă în care
intră atît stațiunile mari de pe li
sibilitătilor la ameliorarea* stării de
toral. din zona subcarpatică sau din
sănătate a populației.
cîmoie. dar și stațiunile mai mici,
cu factori terapeutici foarte buni,
Convorbire consemnată da
unde găsim de obicei în plus o am
Elena MANTII
biantă reconfortantă si posibilități

OMUL Șl VIAȚA

pentru natură, liniște si sport — am numit
pescuitul), zeci de undițari pindeau momentul confruntării cu locuitorii apelor.
Printre ei. Poenaru Grigore — zis Motanu’, pescar aproape profesionist — și Dumltru Poinariu. pensionar si sută la sută
amator (în ale pescuitului).
Pacea și liniștea de pe chipul lor nu lăsau
să răzbată invidia ce le rodea sufletul. Din
motive diametral opuse : Motanu’-lui ii
..stăteau in git“ lansetele strălucitoare ale lui
Poinariu. iar pentru Poinariu. fiecare
..monstru" agățat în „instrumentul" — cit
dispreț 1 — pe care îl folosea Motanu’. era
ca o lovitură de bită !
Armistițiul tacit s-a prăbușit ca un castel
de nisip in clipa cind „instrumentul" a agă
țat una din strălucitoarele lansete. Poinariu
nu-și mai stăpineste revolta verbală ; Mo
tanu’ trece la atacul direct — facilitat de
constituția sa atletică și de cele două cica
trice de pe obrazul sting : se repede la
„obiectele" invidiei — cunoscute sub numele
de lansete — și rupe una din ele ; pe cea
laltă și-o însușește : cotrobăie prin rucsacul
victimei — de unde ia și o cutie cu ace ;
după care hu uită să-i dea lui Poinariu. în
schimb, un „sfat".
— Strînge ce ti-a mal rămas, si du-te 1
Dacă nu, te înec !
Dar nu mai așteaptă să vadă cum li este
primit sfatul. Pleacă el primul. Acasă, as
cunde lanseta tâlhărită, iar citeva zile mai
tirziu o duce la un prieten, unde va fi gă
sită de organele de cercetare penală. Pentru
că. trebuie să vă spunem, litigiul. în apa
rență pescăresc, a fost soluționat pînă la
urmă de instanța de judecată: Poenaru
Grigore a fost condamnat la închisoare.
Pentru tîlhărie.
Dacă n-a știut să aprecieze destinderea
pe care o oferă pescuitul, s-a ales cu O notiă
posibilitate de relaxare : pe timp de un an.

Din caietul
grefierului
„...Acum citeva luni, ducindu-mă la me
dic, acesta mi-a afirmat că voi avea un co
pil. Comunicind situația soțului meu. i-am
stirnit probabil dubii, dubii pe care le am
eu însămi. Reflectez continuu că nu am cer
titudine cu privire la tatăl copilului, deși
am conștiința curată că de la data căsăto
riei mele nu m-am abătut de la obligațiile
de fidelitate".

(Din Dosarul nr. 2762/1980, Judecătoria
sectorului 4, București)
„Neputind explica proveniența leziunilor
părții civile, inculpatul a încercat să acredi
teze ideia că acesta le avea anterior agre
siunii, că este posibil ca partea civilă să se
fi certat cu soțul său care a lovit-o. iar in
final a mai susținut că aceasta a căzut din
tr-un cireș lovindu-se, motiv pentru care
purta piciorul legat întt-o pălărie".

(Din decizia nr. 246/1979 a Tribunalu
lui județean Brăila, dosar nr. 471/1979).
„Pentru dreptate și aflarea purului adevăr
material al faptei ce v-a fost ascuns prin
eschibițiile mincinoase. împăciuitoriste eu
voi lupta pină la moarte, deoarece sănătatea
mea și munca mea neobosită de organ
obștesc NERETRIBUIBIL nu-mi permite a
mai incasa pumni pentru aplicarea Hotăririi 3/1979 a C.P.M.B. primită ca sarcină din
partea Consiliului Popular, prin tov. Inspec
tor Ivan".
(Din Dosarul nr. 8254/1979, Judecătoria
sectorului 6, București)

Florin CIOBANESCU
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RĂSPUNDEREA PENTRU PĂMlNTo datorie cetățenească a tuturor!
O investigație in împrejurimile Capitalei pune in evidentă mari posibilități de spnrire
a producției de legume prin cultivarea tuturor suprafețelor disponibile
Microgrădinile întreprinderilor —
argumente ale spiritului gospodăresc
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Străbătfnd liniile de centură ale
Capitalei, cu Împrejurimile sale, trecind de la Tunari la Afumați, de la
Ștefănești la Mogoșoaia si de aici la
Buftea. C’niajna. Ciorogirla, Brănești,
Jilava si Bragadiru, ochiul se desfată
la priveliștea ogoarelor bine lucrate,
a culturilor curate si de un verde
intens, a livezilor si grădinilor de
legume din care au si început să se
culeagă primele trufandale. Dar pe
această „mare" a hărniciei Intilnim
insule aduse si transplantate aici
parcă dintr-un alt peisaj, adevărate
muzee ale neglijentei care expun
larg vederii grămezi de molozuri si
gunoaie. Sub ele. pămînt. pămint
bun. rodnic sau. mai exact spus, pă
mînt ce ar putea să rodească, să-și
Împlinească menirea de a fi sursă
de hrană omului. Ale cui sînt aceste
păminturi? Cine are obligația să se
ocupe de cultivarea lor și de ce le
lasă in paragină?
Dar înainte de a răspunde la această întrebare să facem o mențiu
ne de natură să pună in evidentă
mportanța majoră ce se acordă în
Capitală, ca. dealtfel, pretutindeni in
tară, problemelor legate de folosi
rea completă si rațională a fiecărei
palme din pămîntul roditor al tării.
Nu de mult, la indicația comitetului
municipal de partid. în Capitală a
început o amplă acțiune de inventa
riere a terenurilor disponibile, care
aooi au fost date în folosință uni
tăților economice, iar suprafețele
mai mi'ci și răzlețe au fost reparti
zate. cu sprijinul comitetelor de ce
tățeni. unor persoane dornice să cul
tive legume. Astfel, au apărut in
Capitală primele grădini organizate
ale unităților economice. Cea de la
întreprinderea de mașini grele Bucu
rești ocupă o suprafață de aproape
cinci hectare și este cultivată în în
tregime cu cartofi, tomate, ceapă si
morcovi. Pe locul unor foste terenuri
degradate, unde se desfătau gunoaie
le si molozurile. în zonele Ciurel si
Cătelu. muncitorii de la întreprinde
rile „Semănătoarea" si „Republica"
au amenajat grădini de legume ce
pot rivaliza cu cele ale unor culti
vatori cu experiență. Legumele au
pătruns chiar pină lingă halele de
producție
fabricilor. De pe cei
8 000 de metri pătrați de pămint. acoperiti cîndva de fier vechi, beton,
pietre sau. pur și simplu, nefolosite,
din incinta întreprinderii textile „Da
cia", muncitoarele și-au propus să
realizeze in acest an mai mult de un
vagon, de tomate, castraveți, varză,
cartofi și verdețuri. Ia întreprinderea
„Semănătoarea". în locul gazonului

verde de pe marginile aleilor, au apărut straturi de legume care totali
zează peste 1.5 hectare.
...Muncitorul Dobre Ciobanu. peun
teren viran din „Pasajul Jiului", pri
mit în folosință din partea consiliu
lui popular al sectorului I. și-a Or
ganizat o grădină de legume de oe
care realizează, an de an. între 1 000
și 1 200 kilograme de roșii, cas
traveți. ardei si verdețuri. O parte
din acestea sînt folosite pențru con
sumul familiei, iar ceea ce pri
sosește vinde pe piețele Capitalei.
Porțiunea dintre strada Marginii și
linia ferată, situată în zona Chitila,
a fost parcelată șl dată in folosință
cetățenilor ce locuiesc aici, acum prezentîndu-se ca o grădină de legume
in toată regula. Muncitorul electro
nist Wili Tauwinkl este numai unul
din cetățenii din această zonă care
au beneficiat de terenuri repartizate
de consiliul popular al sectorului si
care își asigură de aici strictul ne
cesar de legume pentru familie.
Cultivarea suprafețelor disponibile
a început să capete extindere, multe
alte unități economice și multi ce
tățeni din Capitală beneficiind de
asemenea terenuri. în sectorul I,
bunăoară, cu cele 34 de hectare iden
tificate in-această primăvară, supra
fața cultivabilă a ajuns la 108 ha —
din care pe 68 de hectare sînt orga
nizate cîteva sute de microgrădini de
legume. Desigur, nimeni nu-și face
iluzii .că acestea vor satisface în în
tregime consumul de legume al
populației. Capitala are insă multe
asemenea terenuri care at putea
produce sute de mii și chiar milioa
ne de kilograme de legume si fructe.
Ne-o demonstrează adevăratii gospo
dari care, pe porțiunile din fata ca
selor, reușesc să-și asigure nevoile
proprii de legume proaspete, iar unii
chiar să valorifice o parte din ele pe
piață, O dovedesc acele unități eco
nomice care vor reuși să-și asigure
in acest fel o bună parte din legu
mele necesare cantinelor. Venind în
sprijinul producătorilor, unitățile agricole specializate au pus la dispo
ziția cetățenilor, contra cost, cîteva
zeci de tone de arpagic, circa 800 000
fire -de răsaduri, precum și întreaga
cantitate de semințe din toate sorti
mentele dorite.
Pentru acesta frumoase realizări,
merită să adresăm felicitări celor
care au pornit efectiv la organizarea
acestei importante acțiuni si. în pri
mul rind.1 consiliilor populare! Este
un început bun care trebuie încurajat
și extins și mai mult

Cînd dosarele acoperă „insulele11
neglijenței
Să ne întoarcem la „insulele"
neglijentei de la marginile Capitalei.
Nu înainte de a preciza că investi
garea acestei stări de lucruri nu are
in vedere, cumva, faptul că aici. în
jurul Capitalei, se află marile re
serve de pămint nelucrat. Dintr-un
alt punct de vedere ne gindim să
facem acest lucru: în jurul Capita
lei. mare consumatoare de legume,
zarzavaturi și fructe, produse care
ridică probleme serioase de perisa
bilitate, ar fi logic ca terenurile să
se transforme intr-un uriaș bazin
legumicol, ca fiecare palmă de' pă
mint să fie folosită cu randament
maxim în scopul asigurării hranei
populației. I-a marginile Capitalei
T -istă însă terenuri care nu și-au
găsit pină acum nici o folosință.
Multe din acestea, ca urmare a re
petatelor acte de lipsă de răspun
dere din partea unor indivizi, au
ajuns într-un stadiu avansat de de
gradare.
La Fabrica de cărămidă de pe șo
seaua Străulești sint suprafețe mari
de teren agricol aflate în paragină
sau. pur și simplu, ajunse intr-un
stadiu de degradare greu de imagi
nat. Șeful unității. Haralambie Văcărașu, este de loc de prin părțile
Moldovei, un fiu de țăran care, cel
puțin din spusele lui, are încă în
singe dragostea pentru pămint. îm
preună cu el măsurăm cu privirea
întinderile de pămint lăsate în para
gină și încercăm să aproximăm citi
oameni ar putea fi hrăniți cu legume
într-un an dacă ar fi cultivate. Ajungem la concluzia că recolta ar
prisosi cu mult nevoilor celor 50 de
muncitori care lucrează în această
fabrică.
— De ce nu le cultivați? — îl în
trebăm.
— Ne-am gîndit să plantăm cîteva
straturi de legume, dar acestea nu
vor ocupa decit o mică porțiune din
cele 3—5 hectare nefolosite din jurul
fabricii. Restul aparțin C.A.P. Otopeni, care are dațoria să le lnsămințeze.
— De acord. Dar pot oare aceștia
să cultive niște terenuri pe care
le-ati degradat?
— Este adevărat că le-am distrus.

Putem dovedi însă prin acte că
le-am redat în circuitul agricol.
Că în acte lucrurile stau întocmai,
nu ne îndoim. Dar imaginea dezo
lantă a pămintului din jur arată că
aceste afirmații sînt pe cit de gratui
te, pe atit de absurde. Ele pun in evi
dentă, totodată, superficialitatea ce
lor care semnează cu atita ușurință
hîrtii care in fapt încurajează _ pe
cei ce știrbesc pămîntul fertil al țării.
în zona cartierului Alexandria am
văzut numeroase terenuri acoperite
cu straturi groase de asfalt, fier
vechi, beton și tot felul de „resturi"
provenite din unele întreprinderi si
gospodării ale populației. Terenuri
întinse, dintre cele mai fertile, au
devenit adevărate rampe de gunoi.
Tovarășul Mihai Iorga, directorul
I.A.S. Bragadiru. ne spunea că nu
mai în acest an le-au fost distruse
pe diferite căi peste 60 de hectare,
întrebat cine sint cei care degradează
pămîntul și de ce nu sint opriți, di
rectorul s-a arătat total neputincios.
— Singurul mod în care putem ac
ționa este să-i depistăm pe răufăcă
tori, să-i dăm pe mina organelor de
miliție și să le întocmim acte de tri
mitere în judecată. în ultimul timp,
nu facem nici măcar acest lucru
pentru că nenumăratele noastre se
sizări nu au avut alte urmări decit
să îngroașe dosarele arhivei. Practic,
nu cunoaștem să fi fost sancționat
vreunul din cei care ne-au distrus
pămîntul sau culturile. Din păcate,
chiar și .atunci cind cei vinovat!
distrug suprafețe de ordinul zecilor
de hectare, asa cum a fost anul
trecut cazul ciobanilor care. îhtr-o
singură noapte, au pășunat aproape
30 hectare cultivate cu sorg, sancțiu
nile sînt simbolice.
Neexistind un sistem organizat de
control asupra modului în care se
fac colectarea si depozitarea gunoaie
lor, șoferii basculează unde apucă.
Centuta Capitalei, locul cel mai
preferat pentru descărcatul „rapid"
al gunoaielor și molozurilor, este
supusă continuu unui puternic
atac de infestare. Se basculează nu
numai pe marginea drumurilor care
duc la Mogoșoaia. Pipera. Berceni,
Domnești, Jilava, ci chiar mai de
parte. pină la Vidra.

împrejurimile întreprinderii ,,Avicola"-Crevedia : o „lagună" care in' festează totul în jur. In prim-plan, mormane de guano, strîns de ani
ți ani, care, în loc să ducă la înnobilarea pămintului. degradează aici
nici mai mult, nici mai puțin decît 30 de hectare

Legumele plantate de munci
toarele de la întreprinderea tex
tilă „Dacia" au crescut frumos.
Le poartă de grijă, ca niște adevărate grădinărese, muncitoa
rele din secții care țin să arate
că și pe straturile de legume știu
să lucreze cu aceeași migală ca
la războaie

Pe un teren viran, de pe Șo
seaua Chitila, repartizat de Con
siliul popular al sectorului 1, fa
milia Elena și Gheorghe Grigore a organizat o adevărată
grădină de legume model în care
cultivă din toate cele necesare
casei : salată, ceapă, tomate, ar
dei, morcovi etc.

Din discuțiile purtate cu unii fac
tori de răspundere de la sectoarele
Capitalei, am reținut părerea că „fe
nomenul nu poate fi stăvilit atit timp
cit mai există șoferi cu puternice
carențe în educație". Nu putem fi
de acord cu o asemenea părere. Atunci cind este vorba de pămîntul
fertil al țării, justificările de orice
natură nu au ce căuta. Oricît de mari

ar fi eforturile pentru Întronarea or
dinii. este nevoie să se instituie o su
praveghere de durată care să-i opreas
că pe acești indivizi certati cu legea,
chiar dacă trebuie să se apeleze la
amenzi usturătoare, să se ridice
carnetele de conducere, pentru că
este vorba nu numai de un atentat
la curățenia și sănătatea mediului
ambiant, ci, în primul rind. la in
tegritatea pămintului.

„Despăgubirile" pentru risipă nu fac,
uneori, nici cit o ceapă degerată...
Starea de totală degradare în care
«e află circa 30 de hectare de teren
dintre cel mai fertil, aflat in apro
pierea Complexului avicol Crevedia.
este cunoscută de mult. Se face mult
tam-tam în jurul acestei situații —
procese, discuții, analize însoțite de
maldăre de. hîrtii — se plătesc chiîar
despăgubiri, dar practic nu s-a în
treprins nimic pentru oprirea feno
menului și restringerea suprafeței
infestate de dejecțiile de la păsări.
L-am întrebat pe tovarășul Nicolae
Barbu, directorul complexului, cind
se va pune capăt acestei situații in
admisibile. Spre surprinderea noas
tră. am aflat că „problema se află...
în fază de studii și proiecte, care vor
dura insă". Dacă în felul acesta
înțeleg să poarte grijă pămintului
tocmai cei care trebuie să fie un exemplu, atunci nu mai miră pe ni
meni cînd un șofer basculează
oriunde apucă.
Terenul din incinta sectorului zoo
tehnic și a sediului C.A.P. Tunari nu
este distrus nici de păsări, nici de
animale si nici măcar de cei cu
molozurile, ci tocmai de gospodariiv
de aici, care l-au lăsat în paragină.
Nu este vorba doar de cîțiva zeci de
ari. ci de hectare întregi. Am găsit
aici transformată în... teren de fotbal
pină si o cultură de lucernă cum rai
se poate vedea.
— Nu vă doare inima să lăsati să
se risipească atit pămint. să admiteti să se distrugă asemenea culturi?
— îl întrebăm pe tovarășul Gheorghe
Barac. președintele cooperativei.
— Ideea cu terenul de fotbal de pe
lucernă aparține primarului. El a
dispus, iar noi a trebuit să fim de
acord. Pentru celelalte suprafețe ne
cultivate. vina o purtăm noi. Le vom
însămînta însă pentru că nu e mare
lucru să o facem.
Ba este mare lucru, tovarășe pre
ședinte. atit de mare si urgent incit
un adevărat gospodar nu ar putea
dormi liniștit pină nu le vede culti
vate. Din păcate, dumneavoastră nu
vă numărați printre aceștia.
Cu cîțiva ani în urmă, la marginea
Bucureștiului, pe șoseaua Tunari, un
inimos tehnician horticol a trans
format un teren de cîteva hectare
într-o adevărată „pepinieră" legumi
colă, pe care producea anual între
10—12 milioane fire de răsaduri, iar
după ce le livra unităților agricole
mai scotea și cite două culturi de le
gume pe aceeași suprafață. Această
grădină aparține acum fermei legu
micole Dobroești — I.P.I.L.F. Ber
ceni. care o Iasă aproape în paragină.
Fapt este că pe un teren atit de
fertil, cu apă curentă, nu s-a obținut
în ultimii ani nici măcar atit cit să
se poată spune că a existat putină

bunăvoință de a fi cultivat. în urmă
cu citeva zile era tot nefolosit. Teh
nicianul Grigore Serbau ne spunea,
cu amărăciuhe in suflet, că nu găsește
înțelegere la superiorii săi din fermă
de a-i da măcar un tractor ca să-l
are. Și cind te gîndești că in foarte
multe locuri oameni simpli, care mi
au nimic comun cu legumicultura,
sint in stare, să scoată bolovanii din
pămint. să-i curețe de pietre pentru
a sădi citeva straturi de legume! în
timp ce aici, de unde ar trebui să
se extindă experiența înaintată, se
manifestă de fapt indolentă, lipsă de
răspundere. Aceeași lipsă de răspun
dere, manifestată și de cei care, in
zona gării Ciorogîrla, la ferma nr. 4
a I.A.S. Mogoșoaia, pe maidanele
comunelor Mogoșoaia si Chitila. lasă
necultivate, de ani și ani de zile,
fișii întinse de pămînt care, pentru
a rodi, nu au nevoie decit de a fi
arate și insămințate.
Timp de mai bine de o săptămînă,
cit a durat investigația noastră, am
încercat să facem o inventariere a
suprafețelor necultivate sau degra
date. dar pentru a lăsa pe cei în drept
să acționeze în cunoștință de cauză
nu vom face noi o asemenea estima
re. ci le vom propune să alcătuiască
o comisie competentă care ■ să por
nească grabbic la o asemenea inven
tariere și catalogare a stării fiecărei
porțiuni de pămint din jurul Capi
talei și care să adopte măsurile ce
se impun pentru fiecare caz în
parte in vederea redării în cir
cuitul productiv. Datele si concluzii
le acestei inventarieri trebuie să
stea la baza unei hotărâri menite să
transforme efectiv toate împrejuri
mile Capitalei în grădini de legume
de mare randament. Ar fi poate de
luat in considerare ca pe un anumit
perimetru de teren, indiferent în
proprietatea cui se află in momentul
de față, să-și desfășoare activitatea
întreprinderea de producere a legu
melor și fructelor a Capitalei.
Prin amploarea și gravitatea lor,
cele mai multe dintre cazurile pre
zentate constituie, potrivit reglemen
tărilor legale actuale, infracțiuni ce
trebuie să fie sancționate cu toată
severitatea. Iar cei datori să facă
acest lucru sint comitetele execu
tive ale consiliilor populare ale celor
șase sectoare din Capitală, organele
agricole ale municipiului București,
oficiul de cadastru și organizare a
teritoriului, inspectoratele auto, co
misia pentru protecția mediului în
conjurător. ca si organele de miliție
și sanitare.

Iosif POP
C. LUCIAN
Foto : Sandu Cristian

„Vatra nouă". Cu ani în urmă, pe acest loc era o rampă de depo
zitare a reziduurilor. A fost închisă, iar terenul nivelat cu scopul de
a fi redat circuitului agricol. Numai că în loc ca aici să răsară le
gume sau alte culturi, răsar... grămezi de gunoaie care dau locului
o înfățișare dezolantă

DOSARUL PIESELOR DE SCHIMB PENTRU BUNURI DE FOLOSINȚĂ ÎNDELUNGATA (III)

E mai ușor de fabricat un aspirator
decît... rotorul lui?
Azi, despre piesele pentru aparate electrocasnice
Ieri dimineață. înainte de trimiterea spre tipografie
a anchetei de fată, s-a primit la redacție, din partea
Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, o
amplă și documentată adresă (referitoare la articolul
care a deschis „Dosarul pieselor de schimb pențru
bunuri dc folosință îndelungată", publicat in „Scînteia"
nr. 11 702 si continuat in „Scinteia" nr. 11705). Dar nu
mărimea corespondentei — 3 pagini — ne-a impresio
nat. ci caracterul ei concret, aplicat, conferind eficien
ță răspunsului. întreprindere cu Întreprindere și reper

Este un lucru firesc ca. pe măsura
dezvoltării și modernizării producției
materiale, industria să ofere tot mai
multe și diversă aparate electrocas
nice, menite să contribuie la crește
rea gradului de civilizație și confort
în cămine, să ajute oamenii în gos
podării, să ușureze îndeosebi munca
femeilor. Pentru a avea o imagine a
efortului amplu întreprins in acest
sens, iată cîteva cifre : in cursul unui
singur an — 1979 — au intrat in do
tarea populației peste 386 000 frigi
dere, 132 000 aspiratoare, 252 000 ma
șini de spălat, importante cantități
de mixere, roboți de bucătărie, ma
șini de cusut etc.
Din păcate, și în domeniul apara
turii casnice folosirea bunurilor este
citeodată afectată de aceeași „butu
rugă mică" : lipsa pieselor de
schimb. Și precizăm că este vorba în
totalitate de piese realizate în tară.
De ce lipsesc aceste piese din ate
lierele depanatoare ? Un prim răs
puns l-am căutat la întreprinderea
de frigidere din Găești, care n-a
livrat unităților meșteșugărești în
primul trimestru al acestui an decît
jumătate — repetăm, jumătate ! —
din cantitățile contractate. A fost
confruntat cumva colectivul de pro
ducție cu dificultăți aparte, de
ordin tehnic, organizatoric sau de
aprovizionare care să ducă la o ase
menea situație in domeniul pieselor
de schimb ? Nici vorbă. întreprinde
rea din Găești a dispus de toate con
dițiile pentru a produce ce era nece
sar. „Au fost unele neînțelegeri con
tractuale cu unitățile beneficiare" —
au invocat lucrătorii compartimentu
lui comercial din întreprindere. Dar
argumentul — nici el de acceptat —
s-a dovedit inexact ; așa cum aveam
să constatăm, contractele încheiate
cu beneficiarii au fost extrem de
clare, îricadrîndu-se în haremurile
legale. Singura cauză pentru care în
treprinderea n-a livrat piesele de
schimb o constituie subaprecierea
obligațiilor contractuale, lipsa de re
ceptivitate față de cerințele cetățeni
lor. Dealtfel, directorul Întreprinderii,
tovarășul Traian Novolan. avea să
confirme în finalul discuției conclu
zia noastră :
— Ce să ne mai ascundem de
adevăr, e o defecțiune a comparti
mentului nostru comercial, care a
tratat cu superficialitate problema
pieselor. Vă asigur însă că in cîteva
zile vom livra tuturor beneficiarilor
cantitățile de piese contractate. (An
gajament care, ulterior, a și fost ma
terializat— n.n.).
Aceleași cauze de ordin subiectiv
le-am întilnit și la întreprinderea
„Electroargeș" din Curtea de Argeș.
Ne-am putut convinge și aici că pen
tru lucrătorii întreprinderii contează
aproape exclusiv , produsul finit —
piesele de schimb fiind considerate
o problemă absolut periferică.
— Avem sarcini de producție și nu
putem renunța la ele în favoarea pie
selor — ne-a spus, la un moment
dat, ca „argument major" tovarășul
P. Bălălău. directorul comercial al
întreprinderii.
Menționăm afirmația pentru că en
trădează o mentalitate mai larg răspindită și în același timp profund
eronată, anume că sarcinile de pro
ducție priveso numai produsele fi
nite. Dar asigurarea pieselor de
schimb nu este tot sarcină de pro
ducție 7 Nu este, de asemeni, înscrisă
în Legea planului de stat ? Iar pla
nul se poate împărți in capitole cu
caracter de obligație și capitole fa
cultative ?
Cit de necorespunzător este acest
mod de a gindi se poate vedea și din
faptul că unitățile comerciale au
trebuit să schimbe cetățenilor mai

cu reper sint analizate, sint aduse la cunoștință mă
surile concrete, realiste, adoptate de minister pentru
îndreptarea situațiilor semnalate. Vom informa si noi
opinia publică, detaliat, intr-un număr viitor, despre
aceste măsuri.
între timp, completăm documentarul cu o nouă
„filă", referitoare la o altă categorie de bunuri de
consum. Sperăm ea si această anchetă să-și găsească
ecoul practic cuvenit.

multe sute de aspiratoare din cau
za rotoarelor pe care Întreprinderea
din Curtea de Argeș nu Ie-a asi
gurat atelierelor depanatoare. Or,
prețul unul rotor este 127 lei, iar al
unui aspirator — 785 lei. Deci, o ri
sipă de aproape 660 lei în fiecare
caz ; multiplicați această diferență
cu cifra sutelor de aspiratoare pre
schimbate și veți avea imaginea pa
gubei produse. Oare s-ar’fi ajuns în
aceeași situație dacă diferența de preț
ar fi fost suportată din buzunarul ce
lor care răspund de organizarea pro
ducției ?
Ca și la întreprinderea din Găești
și aici. Ta „Electroargeș", factorii de
decizie din întreprindere au hotărît
pe loc, în prezența noastră, remedie
rea deficiențelor : „pină la sfîrșitul
lunii aprilie întreprinderea va livra
beneficiarilor 4 000 rotoare (angaja
ment realizat Intre timp — n.n.) și
alte 4 000 de rotoare in luna mai, In
cit să putem lichida în acest prim
semestru al anului toate restanțele
fată de unitățile meșteșugărești"
— ne-a asigurat Nicolae Vaidescu. directorul întreprinderii. De
sigur, ne bucură prestigiul „Scînteii",
faptul că acțiunea unui redactor a
determinat pe loc asemenea măsuri.
Ciudat și regretabil ni se pare insă
faptul că de o asemenea autoritate
sau capacitate de influențare „nu
s-au bucurat" din vreme reprezentan
ții centralei industriale coordonatoa
re, nici numeroșii delegați ai Minis
terului Industriei Construcțiilor de
Mașini, care s-au perindat prin între
prindere. Sau, poate, din cauza altor
probleme, să se fi... omis ori scăpat
din vedere această situație, care nu
este deloc nouă, ci dăinuie de luni de
zile 7
întreprinderea din Curtea de Ar*
geș este reclamată de unitățile depa
natoare și pentru faptul că nu li
vrează piesele de schimb necesare
reparării uscătoarelor de păr UP 5.
Deși fiecare județ a înaintat la vre

me — încă din vara anului trecut —
comenzile cu asemenea piese, între
prinderea nu a livrat pină în pre
zent ...nici o bucată ! Ba nu. a ex
pediat totuși ceva beneficiarilor : o
adresă prin care îi anunță că are
piese suficiente, dar nu le poate tri
mite din lipsă de preț.
— Am întocmit actele necesare,
le-am înaintat la forurile de resort,
dar n-am primit răspuns — ne-a spus
Ion Bănuț, șeful compartimentului de
prețuri din cadrul întreprinderii.
— De ce nu ati revenit, pentru că
termenul legal de soluționare a tre
cut de mult ?
— Am crezut că se rezolvă lucru
rile de la sine...
Optică, desigur, dăunătoare atit
pentru propria activitate a întreprin
derii, cu produse imobilizate, cit și
pentru cetățeni. O chestiune simplă,
care se putea rezolva operativ, tre
nează astfel de mai bine de o jumă
tate de an.
Nu putem încheia fără să mal
adăugăm pe lista producătorilor de
aparate electrocasnice care provoacă
serioase greutăți unităților depana
toare întreprinderea „Electromotor"
— Timișoara — care nu asigură pie
sele necesare pentru robotul electric
de gospodărie. întreprinderea meca
nică Cugir — pentru mașina de cusut
„Sanda", „Electromureș" — Tg. Mureș
— pentru radiatoare electrice cu ulei.
— Vom analiza fiecare caz în parte
— ne-a declarat Ion Cojar, directorul
general al Centralei de produse elec
trice (C.I.M.M.E.) din cadrul Ministe
rului Industriei Construcțiilor de Ma
șini, căruia i-am relatat constatările
noastre — șl vom stabili măsuri pen
tru asigurarea pieselor necesare.
...Un punct de vedere care îl va
bucura pe cetățeni, desigur, mai ales
dacă se va concretiza printr-o schim
bare radicală de optică din partea
întreprinderilor producătoare.

Mihai IONESCU

Din scrisorile sosite la redacție
„în vara anului tre
cut am cumpărat un
frigider -Arctic- de
240 l, produs de între
prinderea din Găesti.
După o perioadă de
funcționare s-a defec
tat usa congelatorului.
Am anunțat atelierul
nr. 48 din Piața Sudu
lui care asigură repa
rațiile în perioada de
garanție, dar meseria
șii de acolo nu mi l-au
putut repara, neavind
piesele necesare. Am
intervenit atunci la fa
brica din Găesti. am
dat mai multe telefoa
ne, am trimis si o scri
soare recomandată, dar
reparația s-a făcut
de-abia după mai bine
de două luni de la de
fectare. De ce între
prinderea din Găesti
nu-și respectă obliga
țiile ? De ce nu asigu
ră piesele necesare, ca
să nu mai pună oame
nii pe drumuri și sâ
putem folosi cum tre
buie frigiderele cum
părate ?“. (Aurel Șoimulescu,
București,
str. Zaharla Petrescu
nr. 8).

„în ziua de 16 fe
bruarie 1980 am predat
la unitatea de reparații-uz casnic din Bis
trița un motor de cen
trifugă de la mașina
de spălat rufe •.Alba
lux 7-, pentru a fi re
parat. De fapt, era ne
voie de înlocuirea unui
rulment si a paletelor
de la pompa de apă.
Cu părere de rău
trebuie să vă aduc la
cunoștință că după 34
de zile am fost nevoit
să. iau motorul înapoi,
tot nereparat. Din două
în două zile mă pre
zentam la unitatea res
pectivă, dar primeam
același răspuns : nu e
gata pentru că nu avem piese. Dealtfel, această unitate foarte
spațioasă este plină
pină in tavan de frigi
dere. mașini de spălat,
aspiratoare etc. Toate
așteaptă să fie repara
te pentru a intra .in
posesia gospodarilor,
dar nu sint piese de
schimb".
(Gheorghe
Vlad. Bistrița,
str.
Florilor nr. 1. sc. A,
ap. 20).

„Am cumpărat nu
de mult un aspirator
-Ajax» (seria 34843),
produs de întreprin
derea .Electroargeș»
— Curtea de Argeș,
dar. nu l-am putut fo
losi decit de citeva ori.
Pentru că. odată de
fectat, meseriașii de
la atelierul coopera
ției din str. Avrig 63
nu l-au mai putut re
para din lipsa pieselor
ie rezervă. Responsa
bilul atelierului mi-a
comunicat că a cerut
și in scris la .Electro
argeș» piesele de care
are nevoie, insă nu
le-a primit. Astfel că,
de mai bine de o lună,
aspiratorul pentru care
am cheltuit o parte
din banii familiei me
le, in loc să mă ajute
în casă la curățenie,
mobilează rafturile atelierului de repara
ții". (Ing. Mircea Mihăilescu.
București,
str. RomUlus nr. 10).

REDUCEREA MAI ACCENTUATĂ A CONSUMURILOR MATERIALE
(Urmare din pag. I)

lului. Nu este vorba numai de mun
citori, ci și de cadre tehnico-inginerești. Inginerul Alexandru Fechețe,
șeful atelierului de proiectare sec
toare primare, ne relatează că, de
pildă, la turnătoria de fonte specia
le, din 34 maiștri, citi ar fi nece
sari. în prezent există doar 18.
Si. totuși, exemplul bun al turnăto
riei de oțel vine parcă să infirme, in
bună măsură, asemenea motivări.
Din ianuarie, de cind în fruntea aces
tei secții a fost numit inginerul loan
Urs, un vechi și experimentat turnă
tor, rebutul s-a redus substanțial.
Cum ? Prin stabilizarea oamenilor și
întărirea disciplinei în muncă, prin
organizarea mai rațională a activită
ții și îmbunătățirea condițiilor de
muncă. Așadar, experiența pozitivă
există chiar in întreprindere și ar fi
util ca stilul și metodele de muncă
ale inginerului loan Urs să fie pre
luate și generalizate în toate sectoa
rele de prelucrări la cald.
Iată și un alt aspect esențial rela
tat de inginerul Ion Iliescu, directo
rul Centrului de cercetări științifice
și inginerie tehnologică pentru trac
toare :
— Fără îndoială, consumul de
metal pe tractor este influen
țat într-un mod hotăritor de
tehnologiile de fabricație ce se
aplică. Din păcate, de multe ori, atit
la secțiile de turnare a oțelului, fon
tei sau a neferoaselor, cit și în sec
țiile de forjă se realizează piese nu
la limitele dimensionale inferioare
admisibile, ci la cele superioare. Se
înțelege că, în aceste condiții, se
pierde mult metal.
Dorind să contrazică acest punct
de vedere, inginerul Constantin Petrovici, metalurgul-șef al întreprin
derii, ne arată că pe agenda tehnică
a acestui an figurează înlocuirea unor
piese turnate cu piese sinterizate, re
nunțarea la forjarea și turnarea cla
sică a unor piese in favoarea turnării
de precizie — domeniu în care s-a și
stabilit o colaborare cu întreprinderea
de mecanică fină din Sinaia. De ase
menea, se aplică la una din liniile
tehnologice turnarea fontei cu ajuto
rul unor cuptoare speciale de induc
tiv si la presiuni ridicate, urmînd ca
după extinderea metodei la celelalte
trei linii să se economisească circa
300 tone de metal pe an. La forjă ee

iau măsuri pentru trecerea executării
unor repere de ' pe ciocanele clasice
pe maxiprese, utilaje mai productive
care asigură și condiții pentru eco
nomisirea metalului.
Rezultă deci că tehnologiile mo
derne se cunosc, sînt luate in consi
derare, dar, practic, se aplică foarte
lent. Cum este posibil ca intr-un an
întreg să nu se introducă în fabrica
ție decît două bucșe și două inele
realizate prin sinterizare ? De ce nu
se fac demersuri ferme pentru creș
terea capacității de realizare a pie
selor prin extrudare la cald ? Ce-î
împiedică pe specialiștii acestei pres
tigioase întreprinderi să promoveze
mai ferm tehnologiile moderne ?
în sectoarele de prelucrări, rezer
vele de economisire a metalului sînt
de altă natură și ele pot fi puse in
valoare mai ales printr-o colaborare
mai strinsă cu furnizorii de metal.
Să consemnăm, mai întîi, că în pri
mul trimestru al acestui an in între
prindere s-au consumat suplimentar
94,3 tone de metal datorită derogări
lor tehnologice. Ce sînt aceste dero
gări ? Cînd în depozit lipsesc anu
mite tipodimensiuni de laminate —
ceea ce se intimplă destul de des din
cauză că furnizorii nu-și respectă rit
mic obligațiile contractuale — de la
caz la caz, pentru a nu fi stînjenit
mersul producției, se aprobă execuția
unor repere din laminate de dimen
siuni mai mari. De aici, cheltuieli în
plus de manoperă pentru îndepărtarea
surplusului de material și pierderi
de metal sub formă de șpan.
Este pozitiv faptul că la „Tracto
rul" s-a introdus practica utilizării
unor planuri raționale de croire com
plexă a laminatelor, în special a
tablelor. S-a ajuns ca pînă la 87 la
sută din foaia de tablă, de pildă, să
fie folosită pentru confecționarea
unor repere mal mari sau mal mici.
Toate bune, numai că, adesea, planu
rile de croire nu se pot respecta
deoarece furnizorii de metal, în spe
cial Combinatul siderurgic din Galați,
nu trimit laminatele la dimensiunile
stabilite. Se apreciază că peste 300
tone de metal s-ar putea economisi
aici într-un an dacă toate laminatele
ar fi livrate la dimensiuni fixe sau
multiple și la toleranțe negative.
Aducem în discuție și problema va
lorificării materialelor refolosibile.
Este meritoriu faptul că 800 de repe
re nu se mai execută din materiale

noi, ci din resturi de laminate răma
se de la confecționarea altor repere,
ceea ce asigură o economie anua
lă de peste 3 600 tone metal.
Desigur, la aceasta contribuie și
avantajul debitării centralizate a ma
terialelor. Totodată, șpanul și restu
rile de metal ce nu mal pot fi utili
zate ca atare sint retopite în turnăto
riile proprii, evitîndu-se cheltuielile
generate de transportul acestora la
combinatele siderurgice.
O activitate bună in esență, dar
deocamdată nu prea bine coordonată.
Astfel, in întreprindere nu este încă
bine organizară gestionarea și depo
zitarea strictă pe sortimente, calități
și tipodimensiuni a tuturor resturilor,
capetelor, șutajelor, rebuturilor din
întreaga unitate, așa cum prevăd
reglementările legale. Așa se explică
de ce in containerele cu metal trimis
la retopit se mai găsesc bucăți da
laminate refolosibile. Și nu este sin
gura prevedere legală ce nu se aplică
întocmai. Poate tot din aceeași cau
ză — a neintroducerii unei gestionări
corecte a resurselor materiale refo
losibile — în intreprindere se tergi
versează întocmirea bilanțului resur
selor materiale, din care să rezulte
ce cantități de metal intră Iii consum,
cit se regăsește în produsul finit, cit
din resursele refolosibile se recupe
rează în intreprindere și cit se predă
la retopit
Spuneam la început că aici, la în
treprinderea de tractoare din Brașov,
există un colectiv prestigios de mun
citori și specialiști. Tractoarele pe
care el le fabrică se bucură de un
bun renume și sînt apreciate în multa
țări ale lumii pentru calitățile și per
formantele lor tehnice deosebite.
Ceea ce conducerea partidului le cere
acum nu numai constructorilor de
tractoare de aici, ci tuturor colective
lor de oameni ai muncii din întreaga
țară, este ca experiența în producție
de pînă acum să fie dezvoltată pe un
plan superior și, în acest context,, să
manifeste o și mai înaltă exigență și
răspundere muncitorească în dome
niul economisirii resurselor materiale.
Cu siguranță că organizația de partid,
comuniștii, întreg colectivul vor face
neîntîrziat dovada unei puternice mo
bilizări pentru a ridica această mo
dernă întreprindere la rangul de
unitate model ; model de organizare,
model de conducere, model de gospo
dărire a resurselor materiale.
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ACTUALITATEAvocatia esențială a romanului
Ion LANCRANJAN:

Impactul fertil dintre
realitatea socialistă
românească și proza
noastră contemporană
Romanul românesc contempo
ran cunoaște o dezvoltare am
plă și diversă, fără să fi atins
formula miraculoasă a „roma
nului total", cum li se pare
unora. Nici nu există, de fapt,
un asemenea roman, formula
dăinuind, prin reflex, de pe
vremea cind se gin dea în dog
me și se vorbea prin scheme.
Atunci au apărut, intr-adevăr,
romane totale, cărți care au „re
zolvat" problema colectivizării
(aceasta era schema : o carte,
una singură, trebuia să rezolve
o anumită problemă, definitiv),
problema industrializării si chiar
și problema atit de complicată
a „eroului pozitiv". Asemenea
cărți (totale) au fost trecute,
programatic, prin purgatoriul
manualelor școlare, au fost lău
date si elogiate, cu nemiluita.
Dar cine mai știe de ele 1 Ni
meni ! Nici măcar cei ce au pre
luat formula aceasta fascinantă
nu-și mai amintesc de totalita
rismul unei dogme care nu avea
nimic de a face cu literatura.
Astăzi e cit se poate de clar că
nu se poate rezolva nici o pro
blemă printr-o singură carte
si că e nevoie de o literatură
întreagă pentru punerea proble
mei. pentru reliefarea schimbă
rilor multiple si profunde sur
venite în societatea românească
în ultimii treizeci si cinci de
ani.
întoarcerea spre viată, cerce
tarea si recercetarea realităților
noi dintr-o perspectivă mult
mal cuprinzătoare, abordarea cu
îndrăzneală a celor mai compli
cate probleme ale istoriei con
temporane. acreditarea ideii
(esențiale) că despre „ale noas
tre" nu se poate vorbi decît de
aicea, de la noi și din punctul
nostru de vedere — au scos ro
manul din zodia aridă si măci
nătoare a schematismului, feriudu-1 totodată de ancorarea în
apele artificial furtunatice ale
experimentalismului modernist
si pseudomodern. Această cura
joasă ieșire „în larg" a înnodat
firele cu cele mai trainice tra
diții ale prozei românești,
creînd în același timp noi punți
de legătură cu tot ce era Si este
nou în hune. în acest domeniu,
în prezent prozatorul român
(considerat la modul generic) e
mai dezinvolt, e mai sigur de
sine, are o „poftă de scris" care
nu poate fi asemuită decît cu
„pofta de scris" a prozatorului
sud-american (comparația nu
trebuie să ne sperie deloc, dim
potrivă, ar trebui să ne bucure),
e temerar în planurile ne care
și le făurește, inaugurează cicluri
de cărți, romanul fiind visul său
de aur, proba cea mare ne care
dorește să o treacă cu bine, ro
manul amplu mai ales.
E de remarcat. în ce privește
situația aceasta, preponderent
pozitivă, avind, ca orice situație
normală, propriile ei umbre,
minusurile proprii, e de remar
cat. cum spuneam, că decanta
rea tuturor acumulărilor care au
avut loc în literatura contempo
rană. cu mult înainte de dece
niul șapte sau opt. corespunde
cu maturizarea unui mare nu
măr de prozatori, aflati acum la
cea mai bună virstă a creației
lor. Nu s-a trecut ușor de la
schematism Ia complexitate, de
la o anumită penurie de moda
lități artistice Ia o adevărată
diversitate de stiluri. Dar s-a
trecut ! Meritul principal aparținînd scriitorilor care si-au ur
mărit cu răbdare si cu îndîrjire
im gînd propriu, fără a plăti tri
but conjuncturilor. Meritul a
fost și este al tuturor celor care
au contribuit, direct sau indi
rect. la realizarea acestei am
biante stimulative. Meritul a
fost și continuă să fie si al pu
blicului cititor, care a întîmpinat și întimpină romanul con
temporan cu un interes mai
mult decît încurajator, de neconcețftit cu ani în urmă, publi
cul fiind în citeva rinduri mai
receptiv și mai avizat decît „re
ceptorii" avizați și specializați.
Nu trebuie uitată, pe de altă
parte, perspectiva pe care a ofe
rit-o scriitorului contemporan
evoluția însăși a realității ro
mânești contemporane. Perspec
tiva aceasta nu s-a închegat
ușor, de azi pe miine. Ea a fost,
pe de o, parte, rezultatul direct al
unor clarificări fundamentale,
survenite in politica partidului
nostru, îndeosebi în ultimii ani,
fiind, pe de altă parte, rezulta
tul unei experiențe amplei trăi
te de un întreg popor, nu de o
singură clasă socială sau de un
singur om. Ceea ce era greu să
se vădească în 1950 sau in 1960,
se vădea acum cît se poate de
limpede. Revoluția străbătuse
un drum destul de lung si foar
te greu, avea un trecut al ei.
Iar trecutul acesta se vădea cu
toate ale lui. cu cele bune si cu
cele rele, cu luminile si cu um
brele lui. care se intersectau de
multe ori în însăși conștiința
scriitorului, obligindu-1 să-și re
considere modul de a gindi. cerindu-i din ce în ce mai multă
luciditate, oferindu-i în schimb
o libertate interioară de neima
ginat altădată. Angajarea si im-'
plicarea scriitorului in actuali
tate si-au vădit, de asemenea,
rolul lor adevărat, lucrurile nemaifiind abordate din afară si
de departe, ci dinăuntru. în în
săși devenirea lor. fant care a
făcut si face ca ilustrativismul
și pompierismul artistic, minciu
na de orice fel. să fie împinse

spre periferie. în locul lor ie
șind în fată, din ce in ce mai
temerar, din ce în ce mai fasci
nant și mai plin de înțelesuri,
adevărul fundamental al acestei
epoci, care e unul și același cu
adevărul omului ziditor si făuri
tor de epocă, care a fost sfîșiat
și ars în această perioadă de
cele mai teribile întrebări, cunoscind totodată certitudini pe
care nu le-a cunoscut niciodată
in trecut.
Redescoperind viata, sesizînd
relația dinamică dar și inextri
cabilă dintre contradicție și con
flict (atit de escamotată altăda
tă). redescoperindu-si si îmbogătindu-și vocația — scriitorul
contemporan, prozatorul. în spe
ță, s-a văzut pus deodată in fața
unei situații noi. A vrut să spu
nă totul dintr-o dată, la inceput,
tot ce nu a spus pînă atunci, tot
ce nu au spus alții. Și-a revenit
după aceea, și-a amintit de ma
rii săi înaintași — de Rebreanu,
de Sadoveanu. de Călinescu, de
Blaga, de Arghezi — s-a gindit
mult la ceea ce au săvirsit ro
mancierii din alte țări ale lumii.
— romancierii acestui veac fre
netic — elaborindu-si cartea
altfel. întelegînd deodată că
tensiunea voltaică a sintezei
epice nu trebuie să se preschim
be nici o clipă în „gîfîială epică“, în simplă și cam deșartă
epatare. Au apărut astfel „ani
ai romanului" si „romane ale
anului", glasurile s-au ameste
cat nu o dată, iar valorile auten
tice au fost împinse în umbră
de multe ori, în favoarea con
trafacerilor produse de cel ce
nu voiau să piardă trenul nici
de data aceasta, conjuncturaliștil de meserie prezentindu-s« cei dinții la gară. Dar nu
asta contează, contează faptul
că s-a născut un fenomen, s-a
închegat o școală de proză ex
trem de interesantă și de vigu
roasă. originală din toate punc
tele de vedere, care ar merita
mai multă atenție, in jurul că
reia s-ar putea crea o atmosferă
mult mai vie. de interes si de

emulație. dacă ea ar avea mai
multi și mai talentati susțină
tori. Precizez că nu dau ter
menului înțelesul pe care l-a
căpătat prin demonetizare. de
lăudător. ci un cu totul alt în
țeles. de om capabil să ajute o
mișcare printr-o cercetare ana
litică potrivită, printr-o adecva
tă și obiectivă stimulare, in afara oricăror parțialități.
Perspectiva amintită mal sus,
rod al prezentului, cîștig de
substanță al unei experiențe
dramatice, a schimbat și felul
de a privi trecutul cel mai
îndepărtat, a limpezit imagini
care păreau sortite pentru tot
deauna unor evocări de supra
față. Ea a scos omul de sub
evenimente, i-a acordat impor
tanța pe care o merită, ca și in
cazul trecutului mai apropiat de
noi, ca și in cazul prezentului.
Fiindcă asta a fost și este esen
țial in această deschidere di
namică și cuprinzătoare : rele
varea omului real (complex și
convingător deci), indiferent
dacă e vorba de omul acestei
epoci sau al unor epoci mai
îndepărtate, legăturile noastre
cu trecutul' fiind, datorită re
evaluărilor pe care le-am trăit
și le trăim, din ce în ce mai
puternice și mai firești. Aș mai
preciza, fără a stărui, că înțeleg
prin „om real" om de rind, om
obișnuit, fie el țăran sau mun
citor, intelectual sau om politic,
un om pe care literatura 11
scoate numai în aparență din
această categorie, prin situarea
lui intr-un conflict anume, în
centrul unei anumite dezba
teri. Fac această precizare de
oarece unii acferdă termenilor
acestora înțelesuri stricte, coti
dianul și obișnuitul fiind sino
nim cu cenușiul propriu-zis, cu
amorful social și ternul psiholo
gic, ceea ce, în treacăt fie zis,
e cam alături de drum, atit din
punct de vedere artistic, cit și
din punct de vedere ideologic.
Viziunea aceasta a mea asu
pra romanului contemporan s-ar
putea să fie mult prea epică și
prea puțin teoretică. Nu ml-am
propus dealtfel să cercetez
tendințe și modalități de expre
sie. Am vrut doar să scot in
evidență impactul fertil care s-a
produs între proza contempo
rană românească si realitatea
socialistă românească. Și nu
atit acest impact, cît rezultatele
care au decurs și decurg din el.
unele dintre ele fiind pe deplin
și puternic conturate, altele
aflîndu-se în curs de configu
rare. în orice caz, în ce mă pri
vește, am nutrit și nutresc con
vingerea că din această împre
jurare fericită se poate naște o
mare literatură, o epocă lite
rară „de vîrf", pe care istoriile
literare ale viitorului o vor
consemna ca atare.

Francisc PĂCURĂRIUi

Experiența umană
a timpului
Romanul — a cărui deplină tră valorifică insă multiplicita
istovire și inevitabilă dispariție tea de tehnici narative ca me
au fost prorocite de unii teore tode de dezvăluire a realităților
ticieni din perioada interbe umane ale timpului nostru și de
lică — a devenit genul literar rostire a rezultatelor ei (deși se
care trezește cel mai viu inte constată adesea că unele forme
res al unui public larg da citi ale teoriei sau criticii literare
tori. Această popularitate se da refugiate în zonele unei tehnici
torează în primul rind capaci tăți de tip mecanicist par a uita
tății sale de a capta și de a acest adevăr).
Prin realitatea examinată ro
exprima unele dintre problemele
importante ale omului zilelor manul poate să se situeze în cele
mai
diferite’ epoci, putîndu-se
noastre, confruntat cu o revolu
ție tehnico-științifică de propor constata in zilele noastre, pe
ții nemaiîntâlnite în istorie, cu multe meridiane, chiar o modă
o lume în permanentă transfor a romanului istoric, îndeosebi a
mare, cu necesitatea de a-și romanului unor perioade recen
adapta necontenit modul de a te. Dar vocația esențială a ro
trăi și de a gindi la noile con manului este aceea de a sonda
diții create de dezvoltarea eco realitățile umane ale actualită
ții, ale momentului in care trănomică, socială și politică.
Fiecare dirttre aceste aspecte . iește și scrie romancierul. Chiar
ale activității de cunoaștere a și romanul istoric e de cele mai
realității constituie o latură fun multe ori proiecție în epoci tre
damentală a ființei și a vieții cute a unei gîndiri modelate de
umane, și absența oricăreia ar prezent, încercînd să lumineze
sărăci personalitatea omului și cu ochii omului de azi sensul
capacitatea sa de a se integra unor etape din trecut ale evo
în realitate și de a trăi o exis luției istorice.
Scriitorul, chiar și dacă închi
tență demnă de om. în același
timp, fiecare tărîm al creației nă ani îndelungați studierii unei
epoci
trecute în care dorește să
artistice își are formele și rostu
rile specifice în afirmarea și ros situeze conștiințe și destine exa
tirea bogăției ființei umane, a minate cu mijloacele specifice
frumuseții omului și a realității romanului, nu cunoaște și nu
înconjurătoare. A stabili pe a- poate cunoaște în amănuntele
cest plan ierarhii și priorități sale abia perceptibile decit mo
ar fi nu numai eronat ci și mentul scurt de istorie în care
dăunător, iar istoria esteticii este își trăiește viața, căci numai pe
plină de încercări eșuate de a le aceea o simte nemijlocit, cu di
namica sa specifică în care se
acredita.
contopesc speranțele și neliniș
Ceea ce putem însă constata tile oamenilor, visele și decep
fără a diminua valențele speci țiile lor, o experiență caracte
fice ale celorlalte domenii ale ristică a vieții, iubirii, priete
artei sau genuri ale literaturii niei, urii și a morții, cu modul
este faptul că romanul reprezin exact și nuanțat cum trăiesc și
tă în zilele noastre modalitatea muncesc ei.
cea mai complexă, mai multila
Tărimul adevărat al investi
terală și mai proteică (adică mai gației ontologice a romancieru
liberă de a-și schimba demersul lui este, adică, în mod firesc
după necesități), dea sonda reali prezentul, timpul existenței sale
tatea umană. Căci romanul — așa în istorie și a întregii sale ex
cum ne apare el astăzi, după periențe de viață, după cum mo
evoluția spectaculoasă înregis dalitățile estetice ale demersu
trată in ultimele decenii în di lui său sînt oferite și ele de
versificarea și adincirea moda epoca in care el scrie, de cuce
lităților sale de sondare și de ex ririle dobîndite în multiplicarea
presie — folosește cu aceeași li formelor construcției artistice și
bertate formele cele mai variate de perspectiva deschisă de psi
ale relatării, situarea persona hologie, sociologie și de celelal
jelor și evenimentelor în timpi te științe ale timpului său asu
diferiți, alternați după nevoile pra universului și asupra omu
descifrărilor operate, integrîn- lui. Romancierul nu se află in
du-și cuceriri ale psihologiei fața epocii sale în ipostaza Ate
moderne sau ale sociologiei, dar nei tocmai atunci țișnite din
și ale fizicii, matematicii sau capul lui Zevs, ci înzestrat cu o
biologiei, recurgînd fără ezitare anumită perspectivă asupra rea
la forme de explorare și de lului, configurată, de totalitatea
construcție specifice muzicii, științelor vremii sale (sau, mai
poeziei sau filozofiei. Desigur, exact, de ceea ce el își poate
această mare diversitate a mo însuși din această totalitate),
dalităților tehnice posibile poate este, adică, pus într-o anumită
fi folosită și ca instrument al situație față de existentă și de
unui joc complicat, inteligent și om. El vehiculează, scriindu-și
subtil, dar joc și nimic mai cartea, nu numai experiența
mult ; marii romancieri ai epocii propriei existențe, ci experiența
noastre (oricare dintre ei, de la umană a timpului său (sau ceea
Faulkner la Camus, de la Gar
da Mărquez la Bellow, de la Ca ce el a reușit să asimileze din
mus la Boli), ca și marile roma ea). Studiul realității, al socie
ne ce ilustrează literatura noas- tății, al oamenilor și probleme

lor umane din timpul existenței
sale este pentru romancier o la
tură fundamentală a uceniciei
sale, cealaltă latură fiind asimi
larea și asumarea personală, pe
măsura propriilor forțe și a pro
priului . mod de a înțelege lu
mea, a meșteșugului artistic al
timpului in care trăiește, adică
a ansamblului de experiențe
(sau a ceea ce el se dovedește
capabil să-și însușească din
acest ansamblu) de realizare
estetică a adevărurilor descope
rite de el, prin aspra sa uceni
cie, despre om. Marea forță a
romanului constă în putința sa
de a dezvălui trăsături profunde
ale omului, potențialul său do
eroism sau de lașitate, grandoa
rea sau micimea sa, în întrupări
concrete, rupte parcă din însăși
bogăția nemărginită a vieții, dar
avind în plus, față de viața
reală, capacitatea de a dezvălui
mai direct, cu mai multă preg
nanță și putere de a convinge,
un sens al existenței, o trăsă
tură sau o înfățișare a omului,
și de a da acestui sens sau aces
tei trăsături un caracter de ge
neralitate, de valabilitate mai
largă, pe care fenomenele sau
faptele vieții îl au arareori, adi
că de a făuri sinteze și simbo
luri. și îndeplinește astfel, chiar
și atunci cind scriitorul nu a
avut această intenție, un rol

educativ, încărcîndu-se de va
lențe etice.
Romanul dobîndește o înflo
rire deosebită în epocile pline
de dinamism, de mari transfor
mări ale situației omului in
lume, ale relațiilor dintre oa
meni, ale conștiințelor, cum
eăte epoca noastră socialistă.
Marea șansă — concretizată în
realizări importante, dar așteptind o mai largă și mai plenară
ecloziune — a romanului româ
nesc este implantarea sa într-o
problematică umană plină de
dinamism, de contradicții, de
luptă între progres și inerție,
dintre năzuința spre măreția
umană și eterna frină a imobi
lismului sau meschinăriei. In
tr-o epocă în care oamenii se
transformă intr-adevăr pe ei
înșiși prin activitatea lor de a
schimba realitatea și existența,
de a ridica o societate pe o
treaptă nouă de civilizație, ma
rea misiune a romanului nostru
este aceea de a da întrupări
complexe, multiple, pline de
forța adevărului și autenticității
oamenilor in complicată trans
formare a unui timp în care po
porul român dă cea mai mare
bătălie din istoria sa pentru ri
dicarea pe o treaptă calitativ
nouă de civilizație, de progres, •
de libertate și de bunăstare.

Ioana POSTELNICII:

Cartea de astăzi și pentru cititorul
de miine
Scriitorul este port-parolul
epocii în care trăiește, al me
diului social, politic, economic,
cultural in care se dezvoltă, al
măsurii sincerității ne care o are
fată de acest mediu, al aderen
tei sau neaderentei la concep
țiile fundamentale ce stau la
baza lui. Pentru scrierea unui
bun roman din contemporanei
tate. aceste date nu pot lipsi. Dar
în cazul unui roman istoric, cînd
trecutul a fost consemnat, cum
se descurcă scriitorul ?
Există un tezaur de documen
te. Istoria a imprimat în ruine
și fresce. în natura martoră a
timpului care a trecut întimplările desfășurate de-a lungul
veacurilor. Această comoară fas
cinantă așteaptă să fie cercetată
de către scrjiUnâi cțre simt .che
mare pentru scoaterea la lumină
a trecutului. Nu e vorba de a
scrie o carte de documentare
științifică. E vorba de crearea
unor destine, a unor vieți, a unui
timb. Un scriitor care deține în
ranița lui harul și instrumentele
de cercetare ale trecutului nu va
greși, căci -există primejdia alu
necării într-un gen facil. Acela
al romanțării istorice. A alune
cării pe deasupra fantelor si
existentelor. Mai există primej
dia unei cărți pline de detalii și
informații culese din documente
printr-o grea muncă de fișare,
rezultînd o carte erudită, dar
care nu este un roman istoric,
căd romanul istoric cere împle
tirea ficțiunii — element pri
mordial al creației literare — cu
elementele oferite de documen
te. dar transfigurate de talen
tul scriitorului.
Este absolut necesar ca scriito
rul să se apropie de trecut cu lin
puternic simt al istoriei. Să cer
ceteze neprețuita comoară a de
venirii poporului din care s-a
născut, cu înțelegerea modernă a
legilor de dezvoltare ale socie
tății. Numai printr-o cercetare
dialectică, numai prin aplicarea
materialismului istoric, scriitorul
va izbîndi să dea înfățișarea
convingătoare a timpului istoric.
Procesul de creație se poate
afirma că este un act miraculos.
A ciopli cu vîrful stiloului fiin
țe din came și oase, a le urmări
destinele, ideile, zbuciumul, idea
lurile. durerile și fericirea. îndo
ielile și certitudinile, a le mișca
în cadrele adecvate, în mediile
adecvate, în timpurile adecvate
e- un act demiurgic. Prin pana
creatoare a scriitorului curge pe
hîrtie tot ceea ce a fost o dată
trăit. Nu se poate scrie realist,
cert si convingător, dacă faptele
n-au fost posibile.
O primă condiție a miracolu
lui scrisului este cunoașterea.
Puterea de captare a fenomene
lor de viată curentă. Fără o
imensă sete pentru tot ce a fost,
pentru tot ceea ce este si va fi.
scriitorul nu va putea înfățișa
în cărțile sale o lume reală,
convingătoare. Scriitorul care
simte chemare pentru romanul
istoric trebuie să se cufunde în
trecut, cum te afunzi Intr-o apă.
Cred că scriitorii au obligația
de a aduce la lumină dramatica
trăire a poporului nostru. Pentru
a da o operă desăvîrșită în acest
gen trebuie să privească trecutul
printr-un ochean care dă posibi
litatea de a vedea si amănun
tul, și ansamblul. Să dea apoi la
o parte ocheanul si să lase fas
cinantul material cercetat să
dospească în ființa lui. Scriitorul
va începe să trăiască într-o lume
a lui. creată de el. alcătuită din
tot ceea ce a acumulat, a citit, a
văzut, a intuit. Reală, cîteodată
mai reală poate decit a fost in
realitate.
Sîntem unul dintre popoarele
care n-am venit de undeva. Noi
ne-am făcut aici unde ne aflăm.
Noi am țișnit ca firul ierbii din
pămîntul acesta. Au trecut peste
noi furtuni care nij ne-au spul
berat. N-a fost ușor să te menții,
încărcîndu-te din ce in ce mai
mult de tradiții și credințe clă
dite de popor, de-a lungul mile-

narei sale istorii. Ce drame ar fi
scris Shakespeare, să fi trăit is
toria noastră ? Ce drame, ce ro
mane pot scrie scriitorii noștri,
inspirîndu-se dintr-un trecut, cu
nimic mai puțin dramatic si mai
puțin vrednic de a fi cunoscut,
decît cel ce l-a inspirat pe ge
nialul englez sau pe alți geniali
scriitori ai lumii.
Ca să avem un Shakespeare al
nostru, trebuie să ne cufundăm
în fluviul trecutului nostru, să
ne pătrundem de spiritul epocii,
să desferecăm resorturile acțiu
nilor. ale faptelor trăite de înain
tași. să ne identificăm cu timpul
lor. Să recreăm, cu un simțămint de obligativitate patriotică.
Mai mult ca oricînd scriitorii au
această obligație.
Cu înțelegerea politică de azi
am privit trecutul, cind ăm scris
romanele mele istorice „Pleca
rea" și „întoarcerea Vlasinilor".
S-au alcătuit aceste două volu
me din tetralogia neamului Vlașin, din tot ceea ce purtam în
mine. Din tot ce a însemnat in
formare si moștenire transmisă
de strămoșii mei, păstori din
munții Carpați. Felul in care au
fost elaborate primele două vo
lume mă îndreptățesc să spun
că ele au fost transcrise, căci
romanele s-au creat în cap. Am
purtat materialul faptic peste
20 de ani sub frunte. Pină n-am
coborît în epocă, așa cum cobori
într-o peșteră înarmat cu instru
mentele necesare, uriașul mate
rial acumulat si gindit ani de-a
rindul nu s-a putut organiza.
Pină n-am considerat acest ma
terial cu instrumentele materia
lismului istoric, nu l-am putut
stăpini. El s-a organizat ca o pi
litură de fier în prezenta mag
netului. Oamenii mei. neamul
din care mă trag, istoria obștii
vlașine s-a deslușit, a devenit
vie și a început să alunece prin
stiloul meu pe hîrtie. Din clipa
aceea eroii m-au ajutat ei în
șiși să-i conduc de-a lungul ac
țiunii. Și am clădit acești, eroi
încît pentru mine sint ființe vii
de care mă mir că nu-mi ies în
cale. M-am identificat cu drama
prin care au trecut înainte cu
200 de ani, pură ficțiune, dar po
sibilă. încît suferințele prin care
au trecut, scriindu-le. mă dureau
pe mine. (Se pare că si cititorii
participă cu simțăminte asemă
nătoare la lectură. Cineva din
partea locului si care poartă nu
mele unui personaj malefic mi-a
transmis indignarea că am putut ,
să ponegresc pe unul din nea
mul lui.)
Scrierea unui roman istoric
este un act plin de răspundere.
Să ne ferim de inflație, de îm
pingerea lui pe un drum minor,
care tine de puținătatea forței
creatoare a scriitorului.
Dar oare romanele contempo
rane ce le scriem în spiritul ce
lor expuse mai sus nu sînt ro
mane istorice ? Oare romanele
care oglindesc prefacerile sociale
în care trăim, viata noastră, oa
menii contemporani cu noi. cu
frământările. năzuințele si reali
zările lor, nu vor deveni peste
40r-50 de ani romane istorice ?
Oare comedia umană a lui Bal
zac nu e un roman istoric ? Dar
„Răscoala" lui Rebreanu. dar
„Delirul" lui Marin Predă, dar
„Suferința urmașilor" al lui
Lăncrănjan ? Sîntem cronicarii
vremurilor trecute si ai vremu
rilor prezente. în împrejurări de
răscruce, obștea românească pro
duce exemplare de oameni care
se asază în fruntea ei si care
semnifică năzuința din acel ceas
a poporului. Acest om îsi ia o
grea povară asupra lui. Condu
cerea unei corăbii cu încărcătură
prețioasă, prin valurile răscolite
ale istoriei prezente, Iată mate
rial istoric contemporan.
Să ne apropiem de epoca
noastră, să o trăim în plinătatea
ei. să o înțelegem in resorturile
ei științifice, prin viziunea des
fășurării dialectice si vom reuși
să scriem astăzi, ce s-a netrecut
astăzi. Carte pentru cititorul de
miine.
_______________________________________________________

Profesionalitate și fantezie
în culisele balului cu
care începe „Drumul oase
lor" și in prim-planul aten
tatului politic cu care con
tinuă această producție a
Casei de filme 5 se agită
idei și chiar conjurați ai re
voluției ce va izbucni la
1848, iar marea umbră la
care se referă mulți dintre
eroii filmului este cea a lui
Tudor Vladimirescu. Timpul
spre care ne poartă, frămintările și chiar unele
personaje de care ne amin
tește „Drumul oaselor" sint
consemnate in cronica vre
murilor, la capitolul eveni
mentelor petrecute în inter
valul 1821—1848. întîmplarea propriu-zisă pe care o
dezvoltă „Drumul oaselor"
ține insă de istoria apocri
fă. Sau mai exact de tări
mul ficțiunii. (O comoară
— scule prețioase, bani,
odoare bisericești — strinsă
încă de pe vremea lui Tu
dor Vladimirescu, păstrată
în mare taină, ani de zile,
la cula unui boier oltean
trebuie dusă, din nou, in
Țara Loviștei, pentru a fi
fructificată in scopuri revo
luționar», redată menirii
sale inițiale. Misiunea, și
așa dificilă, din cauza tra
seului „blestemat", este în
zecit îngreunată, complica
tă de lupta cu autoritățile
care încearcă să intercep
teze transportul și să prindă
de vii pe cei care-1 fac).
Filmul, scris de Eugen
Barbu. Nicolae Paul Mihai
și realizat de Doru Năstase,
nu este deci un film isto
ric. Accentul pus pe acțiu
ne ni-1 recomandă ca pe un
film de aventuri. Un nou
„western" românesc. Vestul
sălbatic își va găsi echiva
lentul într-o (mai mult
imaginară) zonă geografică
autohtonă, de excepție.
Principalul spațiu al desfă
șurării filmului este dru
mul. Marea aventură este
călătoria. O călătorie care
vădește la limită (limită
care este și nu este impor
tantă în filmul de aven
turi) : o confruntare cu os
tilitatea naturii și cea a so
cietății, o confruntare cu
moartea ; o confruntare cu
sacrificiul suprem în slujba
unui mare ideal politic și
patriotic.
Vom urmări străbaterea
unei „țări" aride, pustii, se
cetoase, a unui peisaj sele
nar, a unei adevărate zone
moarte, ce determină anihi
larea, distrugerea prin în
fometare și mai ales prin
însetare a celor ce au în
drăznit să intre tn ea. „Ex
pediția" dezvăluie la eroi o
mare putere de a îndura,
dar mai ales felurite în
demânări, vocații strategice
și tactice ; pune în eviden
tă valoarea experienței acu
mulate anterior, dar și a
intuiției ; relevă și mode
lează opțiuni și demersuri
morale. Solidarizează pe
cei ce au, cu adevărat, un
crez comun, desparte pe
„eroi" de aventurieri, pe
cei dărulți idealului de
dreptate, unui mare și du
rabil crez politic și impli
cați în istorie, de cei atrași
de gîndul însușirii aurului
în scopul căpătuielii și al
plăcerilor personale.
Filmul, care Începe prin a
explora medii și a fructifi
ca parodic, ironic, farmecul
unor exprimări arhaice,
propune o istorie captivan
tă și o tipologie variată.

Situații, oameni, împreju
rări
specifice
locurilor
noastre sînt bine adaptate,
integrate tiparelor genului.
Și invers. Progresii strinse,
răsturnări spectaculoase și
totuși bine argumentate,
un dialog cu alese calități
literare și dramatice ne
ajută să aproximăm tipolo
gii și mai ales mentalități
distincte. Facem cunoștință
cu eroi interesanți. Ii cu
noaștem și mai bine văzîndu-i cum se definesc in îm
prejurările și relațiile nou
create, mereu altele și al
tele, majoritatea verosimi
le. Scenariștii, prodigioși
în imaginea tensiunilor,
transferă, totodată, ceva
din bogata lor imagi
nație si asupra eroilor.
Ceea ce face ca „Dru
mul oaselor" să-și mențină
constant ritmul interior odată cu cel exterior, să so

sale spirituale), găsește în
Florin Piersic un interpret
admirabil. Aflat in ultima
vreme în continuu, cert
progres artistic (sub rapor
tul prestanței, naturaleței
fiecărui rol și varietății
„partiturilor" slujite), Flo
rin Piersic conferă acestui
Mărgelatu, personaj ubi
cuu și mai ales atotștiu
tor și factotum, nu nu
mai statura sa impozan
tă, eleganța ținutei și mer
sului său, ori îndemînarea
aruncării lassoului (cu ace
lași firesc ca și mincatul
semințelor), ci și o privire
deschisă mai adîncă, mai
melancolică, mai gravă ca
oricind ; nu numai o iden
titate interesantă, ci poate
mai ales un cachet miste
rios si atrăgător.
„Staturile" personajelor
se conturează pe fundalul
si în interiorul ambiantelor

licite .constant atenția celor
ce-1 urmăresc relaxindu-se.
Ion Marinescu (Baroncea)
schițează în linii ferme
chipul unui dăruit și chiar
fanatizat al ideii de frăție
și dreptate socială, secon
dat armonios, intr-o ace
eași linie psihologică și
cheie stilistică, de Remus
Mărgineanu (Sturzu) ; Iurie Darie joacă cu pregnan
ță rolul de slab de inger,
secătură și bezmetic al tinărului boier Pană, urmaș
nedemn al tatălui său
(schițat memorabil de Toma
Dimitriu), schimbând cu
dezinvoltură măștile și dezvăluindu-și melodramatic
fața cea adevărată înaintea
momentului în care „se va
îmbogăți în singe", zvircolindu-se într-o băltoacă.
Petre Gheorghiu-Dolj dă
contur semeț și ascuțit unui
„naș" care-și pierde, odată
cu finul, și galoanele. Marga Barbu întruchipează ex
presiv și cu personalitate
rolul Agatei, trecind cu
ușurință de la rigiditatea și
afectarea ținutei de bal la
dinamismul și degajarea
celei de aprigă amazoană,
de la privirea disimulată la
cea deschisă și cuceritoare,
de la zîmbetul destins și
plin de siguranță și profe
sionalitate al actriței-iscoadă la grimasa epuizării fi
zice a femeii pur și simplu;
de Ia frivolitate la bărbă
tească voință și capacitate
de acțiune ; de la avanta
jul complicității cu cei în
mina cărora se află puterea
la dezavantajele unui gest
absurd, de una singură.
Cel mai interesant rol al
scenariului, deși fructifică
un tip familial al westernu
lui și producțiilor „de capă
și spadă" (acela al singu
raticului omnipotent și tri
umfător — datorită solida
rității sale cu o cauză înal
tă și sublimului credinței

frumoase și expresive ima
ginate de Adriana Păun.
Acestea sugerează medii
social-istorice, aduc în atenție splendide, autentice
arhitecturi românești și
surprinzătoare peisaje ol
tenești. Atit jocul actorilor,
cît și cadrul în care se des
fășoară sînt puse în Valoa
re cu talent (deosebit simț
plastic, dramatic șl poetic,
capacitate de a crea atmos
feră) de către Vivi Drăgan
Vasile, semnatarul imagi
nii. O remarcabilă contri
buție la reușita filmului au
și Anca Dobrescu (monta
jul), George Grigoriu (au
torul muzicii) și Silviu
Camil (coloana sonoră).
Scriind despre „Bleste
mul pământului, blestemul
iubirii", „întoarcerea lui
Vodă Lăpușneanu", „Duios
Anastasia trecea" și des
pre „Proba de micro
fon" — ca să ne refe
rim doar la citeva tan ul
timele filme — am con
semnat
succese
incon
testabile ale cinematogra
fiei noastre. Succese, ca să
zicem așa, individuale, pa
care le-am dori capete ale
unor serii cit mai lungi și
mai bogate. Inscriindu-se
într-o suită de bune și foar
te bune filme de aventuri
românești, „Drumul oase
lor" (film „făcut" cu atita
grijă și competentă incit
pare „născut"; peliculă flu
entă, plină de suspens și de
farmec) atestă, dincolo de
reușita realizatorilor săi,
înălțimea la care s-a ajuns,
profesionalitatea și fantezia
cineaștilor români care se
dedică acestui gen de film.
La seria bine cunoscută oare
îl are in frunte pe Sergiu
Nicolaescu, numele lui Doru
Năstase, regizorul acestui
„Drum al oaselor", se adau
gă acum cu mult succes.

Natalia STANCU

Despre respect...
Vineri, 23 mai, ora 20.
Spectacol cu piesa ..Gaițele"
de Alexandru Kirițescu,
susținut de Teatrul Națio
nal din București. Sala este
arhiplină. După primul
gong. luminile încep să se
stingă, dar în loc să se
ridice cortina, în avanscenă
apare Florin Piersic, inter
pretul lui Mircea Aldea :
„Stimați spectatori, din cau
za îmbolnăvirii actorului
Gheorghe Dinică. interpre
tul lui Georges Duduleanu.
ar însemna ca spectacolul
nostru să se amine. Vă pro
punem următoarea soluție:
actorul Matei Alexandru va
citi replicile personajului
respectiv. Ne vom strădui
să nu vă dezamăgim. Dacă
sinteți de acord, vă mulțu
mim și vă îmbrățișăm cu
drag".
Nimeni nu părăsește sala.
Nimeni nu spune o vorbă.

Începe spectacolul. Artiști
de primă mărime ai primei
scene românești — Draga
Olteanu-Matei, Florina Cer
cel, Silvia Popovici. Ioana
Bulcă, Ileana Stana Ionescu, Raluca Zamfirescu, Coca
Andronescu, Luminița Stoianovici, Florin Piersic,
Marin Moraru (distribuția
în ordinea indicată de
autor) — au oferit un
spectacol de zile mari. Nu
numai că s-au „străduit"
să nu-i dezamăgească pe
spectatori, dar s-au întrecut
pe ei înșiși, ajutindu-l pe
Matei Alexandru să intre —
cum se spune — în rol de
la primele replici, astfel
incit, pe măsura derulării
secvențelor, aproape că ni
meni n-a mai avut impre
sia că acesta citește textul,
jocul lui-și integrarea in ar
monia spectacolului relevindu-i poate mai mult ca on-

cînd talentul, pasiunea, co
legialitatea. Si toată această
strădanie și reușită — din
respect pentru colegul său
absent, din respect pentru
public, din respect pentru
artă.
Vineri, 23 mai, ora 23.
După ultima replică, lumi
nile încep să se stingă, cor
tina se lasă... Ropote de
aplauze. Minute in șir. o
sală plină pină la refuz
aplaudă. Nimeni nu pără
sește sala pină nu-i mai
vede o dată, rind pe rind,
la rampă, in lumină, pe cei
care le-au dăruit o seară
frumoasă. Singurul care n-a
apărut la rampă pentru a-și
primi aplauzele binemeri
tate a fost Matei Alexan
dru. Poate tot din același
respect pentru colegul ab
sent. pentru public, pentru
artă...

Petre POPA

Mănăștur
(Urmare din pag. I)

Din convorbirile cu cetă
țenii, ca deputat al lor, din
întâlnirile noastre de lucru,
deloc idilice, realiste, exac
te, știu că sînt încă multe
de făcut pentru ca această
vastă așezare omenească să
ajungă la toate atributele
civilizației moderne, socia
liste. Și. cum am văzut din
convorbirea cu edilii clu
jeni. nu numai cetăteniL ci
si edilii se gindesc la toate
acestea. După cum nu' nu
mai gospodarii municipiu
lui, ci fiecare cetățean tre
buie să pună umărul la rea
lizarea lor. Iar cetățenii
Mănășturulul sint deciși să
o facă.
In Mănăștur nu se sudea
ză numai bare de metal si
nu se încheagă numai ci
ment. ci se formează și con
științe. conștiințele indivi
duale ale unor oameni de
prinși pină ieri să mînuiască coasa si coarnele plugu
lui. stăpinind astăzi mașini
ultraperfectionate. și o con
știință colectivă, a unor oa
meni veniti din întreaga
tară și care formează acum
un tot. fiind chemați să ac
ționeze ca un singur orga
nism. Mi-a plăcut umorul

intelept cu care ei înșiși îi
dau marelui lor cartier su
pranumele de „Satele Uni
te". Ca unul care am scris
două cărți despre America,
am savurat acest, spiritual
joc de cuvinte. în care des
cifram nu numai ? aluzia la
marile aglomerări urbane
de peste Ocean, ci și o rea
litate mult mai palpabilă,
mai a noastră, că acești lo
cuitori ai unui mare oraș
sint foști săteni, proveniti
din foarte multe sate ale
tării, ajunși pe o superioa
ră treaptă de urbanizare.
Hitra lor butadă. Satele
Unite, definește cu neseca
tul umor popular un ade
văr cît se poate de sobru și
profund, acela că sătenii
unei Românii condamnate
de trecut să rămină la ne
sfârșit „eminamente agrico
lă" sînt nu numai locuitorii
marilor noastre orașe de
azi. ci înșiși făuritorii ma
rilor orașe socialiste.
Tot din convorbirile cu
ei am retinut un element
emoționant. Ei doresc ca
marile spirite îndrăgite de
ei să îi însoțească tutelar.
Astfel, străzile noului car
tier să se cheme in viitor,
să zicem, Octavian Goga,
Lucian Blaga. Ion Agârbi-

ceanu, Găal Găbor. Romul
Ladea. Liviu Rebreanu. cu
toții atit de legați de viața
Clujului. Mănășturenii. ei
înșiși constructori, știu că
o geneză nu e un lucru desăvîrșit, ci o devenire. Ei
înșiși vor fi cei ce vor îm
podobi propria cetate, vor
semăna iarbă și vor sădi
pomi. în sufletele lor există
de pe acum Mănășturul de
miine.
...Din
cupa
de pămînt scoasă acum un dece
niu de un excavator stin
gher a crescut ca în basme
voinicul înzestrat cu statu
ră uriesească.
în poalele lui de piatră si
ozon murmură Someșul, si
el. Mănășturul. ca în bas
me, creste la poalele pădu
rii protectoare.
Fericite sint orașele stră
bătute de un riu. imblinzite de calmul colinelor dea
supra cărora plutește mi
reasma pădurii ! Fericită e
țara prin inima căreia, ca
un riu de aur. trece că
lăuzitor gindirea unui băr
bat înțelept, viteaz și
demn, sub privirea căruia
tara înflorește înmiresmată
si calmă, neatîrnată și
eternă.

SCÎNTEIA

duminică 25 mai 1980

PAGINA 5

Președintele celei de-a 34-a sesiuni a Adunării
Generale a O.N.U. a părăsit Capitala
Președintele celei de-a 34-a se
siuni a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite, Salim Ahmed
Salim, care a întreprins o vizită ofi
cială în tara noastră la invitația Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, a părăsit Capitala.
Oaspetele a fost salutat la plecare
de Stefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe.

Erau prezentl. de asemenea. Abdel
Salam Dajani, directorul Centrului
de informare O.N.U. pentru Româ
nia, Roger Polgar, reprezentantul re
zident al Programului Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.)
In țara noastră, alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Plecarea ministrului relațiilor externe
al R. P. Angola
Simbătă dimineață a părăsit Capi
tala Paulo Teixeira Jorge, ministrul
relațiilor externe al Republicii Popu
lare Angola, care, la invitația minis
trului afacerilor externe al Republicii
Socialiste România, a făcut o vizită
oficială în tara noastră.

20,00 Documentar științific i „Robotii"
20.50 Cadran mondial
21.10 Roman foileton : „Bastardul"
—
episodul 2
22,00 Telejurnal
22.30 închiderea programului

tV
Duminică 25 mai 1980
PROGRAMUL 1
8.30 Tot Înainte I
8,05 Șoimii patriei.
Prietenii muzeu
lui... copiii
8,15 Film serial pentru copil : Iritimplări din Tara Curcubeului. Epi
sodul 10
8,40 Ansamblul folcloric „Măgura" din
Codlea — Brașov
10.00 Viata satului
11,45 Bucuriile muzicii. Comorile artei:
Haendel.
Integrala
concertelor
op. 6 (ni)
iz.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13,05 Album duminical
13.05 — Umor și muzică. 14,00 —
woody, ciocănitoarea buclucașă.
14,20 — Caleidoscop
muzlcal-distractdv. 14.45 Buenos Aires — re
portaj. 15,00 Cutezători spre ■viitor.
16,00 .Iordania — Intre trecut șl
viitor
10.15 Film serial :
„Război șl pace".
Episodul 5
17.15 Fotbal. Universitatea Craiova —
Steaua București.
Transmisiune
directă de la Craiova din ultima
etapă a Campionatului national —
divizia „A". In pauză : la ora 18.00
— Șah
19,00 Telejurnal
19.15 Antena „Cîntăril României". Spec
tacol prezentat de județul Ialomița
20.25 Film artistic :
„Tocul de cărți".
Premieră TV. Producție a studiou
rilor italiene. In distribuție : Al
berto Sordl Silvana Mangano, D.
Modugno,
Bette
Davis.
Regia
Luigi Comencini
22.16 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ. Simfonia a ÎV-a
de Beethoven
11.00 Teleșcoală
12,00 Caleldosoop muzical
13.00 utilul șl frumosul — film docu
mentar
13.25 Reportaj „T“. Cu Inteligentă, cu
spirit gospodăresc
13.40 Concert de. arii și scene din opere
14.40 Teatru scurt :
Comedia Zanilor.
Premieră pe tară. Spectacol inter
pretat de trupa .Comedia dell’arte
a l’Avogaria" din Veneția — Italia
16.45 Bucureștlul Ieri, azi, miine. Tine
rețea Cociocului
16,05 Desene animate
16.30 Fauna Terrei (I) — film documen
tar. Producție a studiourilor en
gleze
17.15 Gala Eurovlziunil — 1080
18.30 Publicitate
18,35 Muzee și expoziții
19.00 Telejurnal
19.15 .Telerama
19.45 O oră cu Marla Callas
20.45 'Emisiune literară
31.05 Pagini muzicale de mare
popu
laritate
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

Luni 26 mal 1980
W.OO
18,50
19.00
19.25
19.40

PROGRAMUL 1
Emisiune In limba maghiară
1001 de seri
Telejurnal
Dosarul energiei
Primăvară în Mehedinți.
Sărbă
toarea tradițională a liliacului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26,
27 r' 28 mal. In țară : vreme In general
insf ‘lf la început, apoi in ameliorare
ușor „.
Cerul va fi temporar noros.
Vor cădea ploi de scurtă durată, care
vor avea și caracter de aversă. Vint
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse Intre 2 și 12 grade, iar valo
rile maxime vor oscila intre 10 și 20
grade. In București : vreme Instabilă
la Început apoi in curs de ameliorare.
Vor mai cădea ploi de scurtă durată
la începutul intervalului. Vînt mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 6 și 9 grade, iar valorile
maxime vor oscilă între 16 șl 20 grade.

BOTOȘANI • La Casa de cul
tură a orașului Săveni a luat
ființă un teatru popular cu sta
giune permanentă de spectacole,
care își propune să includă cu
prioritate în repertoriu creații
românești contemporane, precum
și organizarea anuală a unui
festival-concurs pentru teatrele
populare și formațiile artistice
de amatori din țară. De reținut
că întregul colectiv al Teatrului
popular din Săveni este alcâtuit
din oameni ai muncii de dife
rite profesii — muncitori, tehni
cieni, cadre didactice. (Silvestri
Ailenei)-

VtLCEA • La Casa de cultu
ră a sindicatelor din Rm. Vîlcea
a avut loc vernisajul unui com
plex expozițional sub genericul
„Vîlcea — vatră de istorie și ce
tate a luminii". în cadrul aces
tuia sint reunite expozițiile de
creație tehnico-știintificâ. de
artă populară, plastică, fotogra
fică și arheologia locală. (Ion
Stanciu).

• EXPOZIȚIA ENER
GIEI SOLARE. La Pari3
s-a deschis o originală expozi
ție consacrată avantajelor pe
care le prezintă, în condițiile
crizei de combustibil, recurgerea
la sursa de energie pe care o
reprezintă Soarele. Pe o supra
față de 3 000 mo sint amenajate
standurile a 60 de expozanți :
constructori, producători, dar și
tehnicieni sau arhitecți gata să
dea sfaturi de specialitate celor’
interesați. Cu ajutorul unui
computer se pot face, de la caz
la caz. calcule exacte cu privire
la economicitatea unor insta
lații solare. S-a socotit că, prin
instalarea de caotatori solari, in
suprafață de 4 mp. o familie
pariziană de patru persoane
realizează o economie anuală de

La plecare ministrul angolez a‘fost
salutat de Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe. Ion Moraru. am
basadorul României la Luanda, de
alte persoane oficiale.
(Agerpres)

PROGRAMUL 2
16,00 Cenacluri ale tineretului.
16.30 Din muzica și dansurile popoare
lor
17,00 Triumful visătorilor — de Ion
Hobana.
Cucerirea
văzduhului
(partea a n-a)
17,20 Album coral
17,35 De pretutindeni. Călătorie pe flu
viul Lena
18,00 Universul muzicii. Prima ediție a
revistei muzicale TV
16.45 Publicitate
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Mozaic (selecțiuni)
20,40 Un fapt văzut de aproape — re
portaj
21,00 Secvențe din stagiunea muzicală
22,00 Telejurnal
22.30 închiderea programului

Vizita ministrului industriei metalurgice
din R. P. D. Coreeană
La invitația Ministerului Industriei
Metalurgice, în perioada 8—24 mai
a.c. ministrul industriei metalurgice
din R.P.D. Coreeană, Kim Iun Hiag,
insotit de un grun de specialiști, a
făcut o vizită de documentare in tara
noastră.
Oaspetele s-a întilnit cu tovarășul
Neculai Agachi, ministrul industriei
metalurgice, cu alti membri ai Con
siliului de conducere al ministeru
lui, precum Și cu conducători ai unor
institute de cercetare si proiectare.
Cu acest prilej au fost analizate, in
spiritul avantajului reciproc, proble-

me privind dezvoltarea colaborării
economice și tehnico-stiintifice, a
schimburilor de produse și echipa
mente. a construcției unor obiective
în domeniul industriei siderurgice
pentru perioada 1981—1985 între
România și R.P.D. Coreeană.
Ministrul coreean si ceilalți specia
liști au vizitat, totodată, unităti re
prezentative ale metalurgiei româ
nești. unde au luat cunoștință de cele
măi recente realizări în această ra
mură de bază a economiei noastre
naționale.
(Agerpres)

Cronica

zilei

Continuindu-șl vizita în Capitală,
directorul executiv al O.N.U.D.I.,
Abd-El Rahman Khane, a avut, simbătă dimineața, o întrevedere cu to
varășul Leonte Răutu, președintele
Consiliului de conducere, rectorul
Academiei „Ștefan Gheorghiu", și
alte cadre de conducere ale Acade
miei.
în timpul întrevederii au fost abor
date probleme privind lărgirea coope
rării dintre Academia „Ștefan Gheor
ghiu" si O.N.U.D.I. în vederea pregă
tirii unui număr mai mare de cadre
provenite din țările in curs de dez
voltare. participarea la activitatea de
consultantă organizată de O.N.U.D.I.
in țările respective.
★

Manifestări dedicate Zilei
internaționale a copilului
1 Iunie, Ziua Internațională a co
pilului, va fi marcată și în acest an
prin multiple și variate activități,
educative, cultural-artistice, care
ilustrează grija deosebită a conduce
rii partidului și statului nostru, a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
secretarul general al partidului, a
tovarășei Elena Ceaușescu, pentru
asigurarea celor mai bune condiții de
creștere și dezvoltare, de învățătură,
odihnă și recreere tinerelor vlăstare
ale țării. Paleta amplă a manifestă
rilor cuprinde serbări, expoziții, spec
tacole. concerte, gale de filme inspi
rate din viața copiilor, intilniri ale
celor mici cu personalități ale vieții
noastre sociale, vizite în întreprin
deri, concursuri și întreceri sportive.
Sub genericul „Arta In slujba copi
lului" se vor organiza spectacole tea
trale, concerte, audiții, intilniri cu
oameni de cultură și artă, iar la Tea
trul de copii „Ion Creangă" din Bucu
rești va fi prezentat spectacolul „Șoi
mii patriei cinstesc partidul". De

asemenea, numeroase simpozioane,
mese rotunde, expuneri ce se adre
sează femeii’ vor avea loc în Între
prinderi, instituții, unități agricole,
cluburi, case de cultură, cămine cul
turale. Copiii și tinerii vor participa
la numeroase acțiuni de înfrumuse
țare a localităților patriei, de bună
gospodărire a unor cartiere, așeză
minte de învățămint, terenuri de
sport și de joacă.
Pe plan național, în perioada 27—31
mai se vor desfășura „Zilele cărții
pentru copii", în cadrul cărora vor
avea loc dezbateri consacrate litera
turii pentru cei mici, intilniri cu
scriitori și actori, care vor împărtăși
din experiența lor profesională, cena
cluri literar-artistice, precum și reci
taluri de versuri patriotice.
în ziua de 1 Iunie, tabăra de la Nă
vodari va găzdui „Festivalul culturalartistic al șoimilor patriei" și o expo
ziție republicană de desene sub ge
nericul „Pretutindeni trăiesc copii".
(Gabriela Bondoc).

Cu prilejul aniversării Zilei Revo
luției a Republicii Democratice Su
dan, ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Mohamed Osman Mohamed El
Awad, a rostit o cuvîntare la postu
rile noastre de radio și televiziune.
★

La Școala centrală sindicală din
cadrul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" a fost inaugurat sîmbătă un
nou curs de pregătire a cadrelor, or
ganizat de Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din
România, la care participă reprezen
tanți ai sindicatelor din 22 de tari
africane.
*
La deschiderea cursului, particinanții au fost salutați de tovarășii Pavel
Ștefan, secretar al Consiliului Central
al U.G.S.R.. si de Păun Bratu, pro
rector al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu".

titlul european,

gîndul meu fugea către podiumul olimpic"
Judoul românesc, poate cel mai
tînăr sport olimpic Ia noi, cunoaște
de cițiva ani o afirmare internațio
nală din ce in ce mai convingătoare.
Dovezi concludente — medaliile cu
cerite la campionatele continentale :
în 1977 — una de bronz (prima me
dalie pentru tinerii noștri judo
ka ; in 1978 — bronzul a fost
transformat în argint ; în 1979 — s-a
trecut la două medalii (de bronz, dar
două) ; în 1980 — s-a ajuns la trei
(printre care și prima de aur din is
toria participărilor noastre in aceastâ
competiție). Interesați a afla și da
publicului cititor explicațiile acestei
spectaculoase ascensiuni spre eșalo
nul de elită al unui sport în care tra
diționalelor protagoniste, care se nu
mesc Japonia, U.R.S.S., R. D. Ger
mană, Franța și Anglia, le urmează
acum România — am stat de vorbă
mai intii cu profesorul Anton Muraru, secretarul responsabil al fede
rației de specialitate și antrenor coor
donator al lotului reprezentativ.
Am aflat, astfel, că judoul din
tara noastră abia Împlinește vîrsta de
vreo 12 ani. începuturile s-au făcut
în casele de cultură ale tineretului,
în august 1968 s-au pus bazele Fede
rației române de judo și tot în acel
ăn s-a organizat și întîiul campionat
național — cîștigat atunci de clubul
„Tinerețea 23 August" al casei de
cultură a tineretului din zona marii
uzine metalurgice bucureștene. As
tăzi, acest sport este practicat la noi
de peste 13 500 tineri legitimați, pre
gătiți de 476 antrenori — dintre cara
însă, numai 21 au normă întreagă
pentru așa ceva, restul fiind oameni
din producție îndrăgostiți de judo
(din producție efectiv, nu numai pe
ștatul de plată, cum se obișnuiește la
fotbal !). Performerii de virf provin
în special de la cluburile Dinamo
Brașov, Dinamo București, Construc
torul Alba Iulia și Nitramonia Făgă
raș. care a dat primul nostru campion
european de judo.
— Sinteți multi tineri judoka la
Făgăraș. Nicolae Vlad 7
— După cite știu eu, trecem de 120,
dacă ii socotim nu numai pe cei din
lotul de divizie „A“, ci și pe juniorii
și copiii de la liceul de chimie și din
patru comune apropiate pe care le
patronează clubul nostru, Nltramoniă.
— Cum s-a ajuns la o asemenea
bază largă a piramidei, care, in virf,

DOLJ • La școala interjude
țeană de partid Craiova, in ca
drul Festivalului național „Cîntarea României", s-au desfășurat ■
lucrările celei de-a Ill-a ediții
a simpozionului cu tema : „Pro
bleme de ecologie și protecția
mediului Înconjurător". Specia
liști și cadre didactice universi
tare din București. Timișoara.
Iași, Cluj-Napoca. Suceava. Tirgu
Mureș și din alte localități au
prezentat peste 60 de referate
științifice. (Nicolae Petolescu).
MEHEDINȚI • La DrobetaTurnu Severin a avut loc sesiu
nea interjudețeană de comuni
cări și referate cu tema „Conți- •
nutul, formele, metodele si mij
loacele educației materialist-științifice. de ridicare a nivelului
de cunoștințe profesionale și de
cultură generală a maselor". •
In cadrul Casei de cultură din
Baia de Aramă a avut loc evo
carea „Decebal și Traian in li

1386 kWh, sau 43 la sută din
consumul energetic prin utiliza
rea de combustibil lichid ori
gazos.

• STUDIEREA FENO
MENELOR METEORO
LOGICE ALE OCEANU
LUI ÎNGHEȚAT. Cercetăto
rii sovietici care lucrează In ca
drul statiei' „Molodiojnaia" au
consemnat deasunra Antarctidei.
la altitudinea de 95 de kilometri,
o bruscă modificare a tempera
turii, densității, presiunii și a
altor caracteristici ale atmosfe
rei. După opinia specialiștilor,
sursa necunoscută a nerturbatiilor pot fi radiațiile ionizate care
se îndreaptă dinspre Soare spre
Polul sudic al PămintuluL Des

are un campion european (Nicolae
Vlad) și un „bronz" european (Mir
cea Frâțică) 7
— Mai intii și-ntii, prin însufleți
rea și munca pricepută a tovarășului
Gheorghe Gujbă, inginer mecanic la
combinatul chimic, om bun la toate
și antrenorul nostru. Dinsul a făcut
judo la facultate, la Brașov, unde
mai mulți colegi împărțeau două chimonouri. După ce a venit la Făgăraș,
in orele libere de seară a inceput să
lucreze cu tinerii amatori. Conduce
rea combinatului l-a ajutat foarte
mult.

Azi : Nicolae VLAD, campion
continental la judo

. „ . . . ‘ ___ -i

aii ir

— Dar dumneata cum ai ajuns la
judo 7
— în satul Măeruț, unde m-am
născut în urmă cu aproape 24 de ani,
copiii se luau mereu la trîntă, dar
mie nu-mi plăcea. Abia cînd am mers
la liceu, la Făgăraș, am văzut o de
monstrație de judo. Mi-a tăiat răsu
flarea. Mi-a plăcut că unul, cit de
mic ar fi, poate să doboare unul mai
mare Și mai puternic, dacă e mai is
cusit și mai rapid decît acela. Acum
aș explica altfel, aș spune că judoul
dezvoltă mușchii și rezistența, dar
dezvoltă mai ales gîndirea și calități
psihice, cum sînt curajul, voința de a
învinge, capacitatea de a lua decizia
cea mai bună într-o fracțiune de se
cundă, puterea de a te autoanaliza.
— Și Imediat ai mers la judo 7
— Am încercat, dar n-am reușit.
Eram în primul an de liceu, neobiș
nuit cu programul greu, și nu m-aș
fi putut descurca și cu cartea, și cu
sportul. Am ales cartea, iar în anul
următor, după ce deprinsesem cum să
învăț, am început și antrenamentele
de judo.
— Ai visat vreodată titlul euro
pean 7
— Pînă în anul acesta, sincer să
fiu, nu. Dar cînd am văzut că am
putut ieși campion național, apoi

Gheorghe MITROI

teratura Istorică românească". O
masă rotundă cu tema „Civiliza
ția traco-dacilor" a fost organi
zată la Casa de cultură din Vinju
Mare. (Virailiu Tătaru).

minele culturale din satele si
comunele județului au loc nu
meroase manifestări politicoeducative și cultural-artistice.
(Neculai Amihulesei).

MURES • Sediul Asociației
artiștilor plastici amatori din Tg.

COVASNA • în cadrul ma
nifestărilor dedicate aniversării
a 2050 de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat și
independent, cu sprijinul Mu
zeului județean din Sf. Gheprghe, la Casa de cultură din ora
șul Baraolt s-a deschis o expo
ziție permanentă avînd ca temă
„Istoria Baraoltului din cele
mai îndepărtate timpuri si pînă
in prezent", (Tomâri Geza).

Mureș găzduiește o expoziție de
grup dedicată împlinirii a 2050
de ani de la constituirea primu
lui stat dac centralizat si inde
pendent condus de Burebista.
(Gh. Giurgiu).

TULCEA • Secția de propa
gandă a comitetului județean de
partid Tulcea Si comitetul jude
țean de cultură și educație so
cialistă au organizat o lună a
culturii. Cu acest prilej. în mu
nicipiul Tulcea. orașele Babadag,
Isaceea, Macin și Sulina. la că

coperirea noului fenomen s-a
putut realiza ’ cu ajutorul unor
aparate noi. cre^fe la Institutul
de radioelectronica din Harkov.
Observațiile care se efectuează
în prezent vor Dermite studierea
fenomenelor atmosferice ale Oceanului înghețat, cunoscut sub
denumirea de „bucătăria meteo
rologică a planetei", ceea ce va
duce lâAcresterea preciziei prog
nozelor pe termen lung.

• PROGRESE IN PRI
VINȚA TRANSPLANTU
LUI DE FICAT. Un «”ectiv
de medici de la clinica chirur
gicală nr. 2 din Brno a reușit
să pună la punct tehnica de
transplantare â ficatului, care
poate fi folosită și pentru ase
menea transplanturi la om. Ex

/

a

campion internațional al României și
apoi campion balcanic, au inceput
să-mi încolțească și visuri mai mari.
Iar la Viena, după cum știți...
— Cu ce calități consideri că te-al
impus 7
— La categoria mea (71 kg), trec
drept printre pitici cu înălțimea de
1.68 m. După cum au arătat testările
de la centrul de medicină, aș avea o
forță și o viteză deosebite. Dar eu
simt că-i domin pe adversari mai
ales prin aceea că gindesc mai repede
ca ei și-s ceva mai șmecher.
— Cu japonezii ai luptat 7
— Oficial, o singură dată, cu doi
ani în urmă, cind eu nu reprezentam
mare lucru in judo. Vicecampionul
mondial al categoriei m-a învins
atunci prin „ippon" (corespunzător
cu K.O. de la box). Dar anul trecut
am făcut un stagiu de pregătire in
Japonia, m-am antrenat cu ei, și
m-am convins că și ei pot fi bătuți.
— Poate în iulie, la Olimpiadă de
la Moscova.
r- Erați în gară la sosirea noastră
de la Viena. Ați văzut ce era scris
pe pancarta cu care ne-au întimpinat colegii noștri de la Dinamo Bucu
rești și Nitramonia Făgăraș 7 „Bine
la Europene. Pregătiți-vă pentru
foarte bine la Olimpiadă". Aceasta
e acum problema. Mă credeți, nu mă
credeți, dar în clipa cînd primeam
titlul european gindul meu fugea
spre podiumul olimpic. Sigur că va
fi mult, mult mai greu. Dar în zilele
care au mai rămas șl cînd voi lucra
mai puțin voi depăși, totuși, volumul
maxim de muncă al adversarilor mei.
— Așa lucrați toți 7
— Absolut. întregul lot olimpic.
— Auzin d cum se muncește la judo,
publicul cititor se va bucura, desigur.
Ce altceva mai dorești dumneata să
mai știe publicul 7
— Că noi, sportivii de performan
ță, nu sîntem oameni care nu fac ni
mic. cum ne mai consideră unii. Ba
chiar muncim mai mult decît mulți
dintre tinerii din generația noastră.
Eu sînt lăcătuș mecanic la combinat,
sint și student la) cursurile serale de
subingineri, fac și sport. Toate aces
tea cer muncă și sacrificii, nu glumă.
Nu ne plihgem, dar nici să nu fim
luați peste picior din cauza unor ex
cepții.
— Bine gindit, bine zis 1

BISTRIȚA- NASAUD • Casa
orășenească de cultură Năsăud
a găzduit cea de-a Xll-a ediție
a reuniunii corale „Doina Someșană". la care au luat parte 10
prestigioase formații din județe
le Bistrița-Năsăud. Mureș, Cluj
și Maramureș. • în organizarea
liceului „Liviu Rebreanu", din

periențele au fost efectuate pe
porci, al căror ficat are o struc
tură asemănătoare cu cea a fi
catului uman. Lucrările s-au
desfășurat in două direcții. Pri
ma a fost legată de punerea la
punct a tehnicii operatorii, a
pregătirii operației și a îngriji
rii postoperatorii A doua direc
ție a fost legată de problema
conservării
ficatului
pentru
transplant. în această privință
s-a reușit să se ajungă la con
servarea ficatului timp de o oră.
în prezent se fac cercetări pen
tru a se ajunge la conservări de
trei ore, cit ar fi suficient pentru
a se realiza transplantul de ficat
la om ; specialiștii consideră că

Excelenței Sale Domnului General-locotenent (r)
JORGE RAFAEL VIDELA
Președintele Națiunii Argentiniene
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, cu ocazia aniversării Zilei
naționale a Republicii Argentina, calde felicitări și cele mai bune urări pentru
fericirea dumneavoastră personală, pentru bunăstarea și prosperitatea
poporului argentinian prieten.

NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Națiunea argentinlană sărbătorește astăzi
„Ziua Independenței",
marcînd momentul is
toric cind, la 25 mai
1810, lua ființă, la
Buenos Aires,- guver
nul provizoriu al pro
vinciei La Plata — în
ceputul luptei de eli
berare de sub domina
ția colonială spaniolă.
Șase ani mai tîrziu,
Congresul de la Tucuman declara indepen
dente „Provinciile Uni
te din La Plata", iar,
in 1826, noul stat con
stituit iși lua numele
de Republica Federa
lă Argentina.
Țară cu un vast po
tential economic. Ar
gentina a fost și rămîne, datorită fertili

tății deosebite a solu
lui său, unul din marii
producători mondiali
de alimente (cereale,
carne. zahăr. fructe,
etc.).
Procesul
de
creare a unei econo
mii complexe, diver
sificate, deși a Început
mai tirziu, a făcut ca
Argentina să dispună
in prezent și de un
sector industrial im
portant, inclusiv ra
muri hotărîtoare ale
dezvoltării moderne,
cum ar fi industria si
derurgică. petrochimia,
electronica,
energia
nucleară ș.a. O preo
cupare de seamă la ora
actuală o constituie
asigurarea necesarului
de energie, inclusiv
extinderea folosirii e-

nergiel nucleare (a
fast dată în exploa
tare o uzină atomoelectrică, „Atucha I“,
aflîndu-se acum în
construcție
„Atucha
II").
De-a lungul anilor,
între România și Ar
gentina s-au dezvoltat
legături de prietenie și
colaborare. Aceste le
gături au fost puternic
stimulate de vizita efectuată în 1974 de
președintele
Nicolae
Ceaușescu in Argenti
na. Documentele sem
nate cu acel prilej au
creat largi perspecti
ve relațiilor de conlu
crare a celor două târî
și popoare, în interes
reciproc, al înțelegerii
și păcii în lume.

★

La Cluj-Napoca s-au încheiat, sîm
bătă, lucrările celui de-al VI-lea Sim
pozion de informatică și conducere
„Condinf ’80“ — prestigioasă ma
nifestare care, prin amploarea proble
maticii abordate, a polarizat, timp de
patru zile, atentia specialiștilor în do
meniu din întreaga tară.
(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
„în clipa cînd primeam

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARGENTINA

ZIUA

NAȚIONALĂ A

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei
fu prilejul Zilei naționale a Iordaniei, am deosebita plăcere să vă adresez
cele mai calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, de
progres și pace poporului iordanian prieten.
Am deplina convingere că relațiile de prietenie și strinsă conlucrare sta
tornicite între țările noastre se vor dezvolta necontenit pe multiple planuri,
în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite cu ocazia întîlnirilor noastre,
în interesul popoarelor român și iordanian, al cauzei păcii în Orientul Mijlociu
și în întreaga lume, al cooperării și destinderii internaționale,

„Regata Snagov“
Competiția internațională de caiaccanoe „Regata Snagov" s-a în
cheiat. simbătă. cu desfășurarea pro
belor olimpice pe distanța de 1 000 m.
Din cele cinci curse disputate, patru
au revenit sportivilor români. Iată
cîștigătorii : caiac simplu : Ion Bîrlădeanu ; canoe simplu : Ivan Patzaichin : caiac dublu : Alexandru Giura,
Nicolae Ticu ; canoe dublu : Ivan
Patzaichin. Petre Capusta ; caiac 4 :
U.R.S.S., urmată de echipajele Româ
niei si Ungariei.

FOTBAL: Ultima etapă
Campionatul diviziei A la fotbal
se încheie astăzi. La Craiova se joacă
meciul Universitatea — Steaua. Iată
programul celorlalte meciuri : Jiul
Petroșani — F. C. Baia /Mare ; Gloria
Buzău — Dinamo ; Universita
tea Cluj-Napoca — F.C.M. Galați ;
F. C. Argeș Pitești — Chimia Rm.
Vîlcea ; Politehnica Iași — Olimpia
Satu Mare ; Sportul Studențesc —
S. C. Bacău (stadion 23 August) ;
A.S.A. Tg. Mureș — F. C. Olt ; C.S.
Tirgoviste — Politehnica Timișoara.
Jocurile încep la ora 17,15. cu ex
cepția partidei Sportul Studențesc —
S. C. Bacău., programată de la ora 13.

Mondialele
de popice
Simbătă, la Mangalia Nord a avut
loc deschiderea oficială a campiona
telor mondiale de popice, competiție
la caro participă 300 de sportivi și
sportive din Austria. Cehoslovacia,
Elveția, Franța, R.F. Germania, Ita
lia, Iugoslavia, Polonia, Suedia, Un
garia și România.
Concursul incepe azi cu probele pe
echipe (de la ora 8,20). Competiția va
contihua, luni, cu a doua manșă a
probei pe echipe ; la 27 și 28 mai se
vor îritrece perechile (atit Ia mascu
lin, cit și la feminin), iar în ziua de
30 mai se vor desfășura finalele la
individual.

Automobilism

IORDANIEI

NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
o telegramă prin care adresează sin
cere felicitări. împreună cu cele mai
bune urări de fericire personală, de
pace și bunăstare poporului iorda
nian. de întărire continuă a relațiilor
de prietenie si cooperare dintre cele
două țări si popoare.

Tovarășul lila Verdet. prim-ministru al guvernului, a transmis domnu
lui Sharif Abdul Hamid Sharaf. primministru, ministru de externe și al
apărării al Guvernului Regatului Hașemit al Iordaniei, cu prilejul ani
versării Zilei naționale a acestei țări.

Situat la 35 km
nord de Amman, orașul Zarka a’ în
registrat o dezvoltare
deosebit de intensă in
anii care au urmat
proclamării indepen
denței Iordaniei (1956),
ajungind cel mai im
portant centru econo
mic al acestei țări.
Dacă în urmă cu citeva decenii Zarka era
o localitate fără o
mare importanță, as
tăzi numărul popu
lației sale se ridică la
220 000 de locuitori. Pe
cuprinsul său a luat
ființă o adevărată
platformă industrială
cu diferite întreprin
deri, din rindul cărora
se detașează marea și
moderna rafinărie* de
petrol, cu o capacitate
de aproximativ 1.5
milioane tone anual.

în prezent au loc la
această rafinărie lu
crări de extindere și
perfecționare, care se
realizează cu partici
parea a peste 1 500 de
muncitori, ingineri și
tehnicieni
români,
care se bucură de cele
mai bune aprecieri.
înfățișarea orașului
Zarka constituie, desi
gur, doar un aspect al
eforturilor depuse în
această tară pentru
dezvoltarea și moder
nizarea economiei na
ționale. O atenție deo
sebită este acordată
exploatării principa
lei bogății a tării —
fosfatii.
Poporul român, care
nutrește sentimente de
caldă prietenie față de
popoarele arabe, ur
mărește cu viu interes
realizările
poporului
iordanian pe linia dez

SUDAN: „ZIUA

voltării economice șl
sociale. O expresie
elocventă a acestei
evoluții pozitive o
constituie
întilnirile
dintre
președintele
Nicolae Ceaușescu și
regele Hussein, dintre
care cea mai recentă a
avut loc chiar anul
acesta. în luna fe
bruarie în tara noas
tră. Desfășurate sub
semnul stimei și con
siderației
reciproce,
contactele la cel’ mai
înalt; nivel - s-au sol
dat de fiecare dată
cu acorduri și înțele
geri care au adus
contribuții hotăritoare
la extinderea conlu
crării româno-iordaniene in avantajul ce
lor două țări și po
poare, al cauzei păcii
șl colaborării interna
ționale.

REVOLUȚIEI"

Excelenței Sale
Domnului GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

Campionatul național de viteză
pe Circuit a început ieri, în Capitală,
în cartierul Tei-Toboc. Cîștigâtorii
primei zile : M. Alexapdrescu (Poli
tehnica București) la grupa I ; M. Po
pescu (C.S.U. Brașov) la grupa II ;
Șt. Iancovici (I.A.P. Pitești) la grupa
IV ; N. Grigoraș (I.A.P, Pitești) la
grupa V. Memorialul „Jean Calcianu“ a fost atribuit lui N. Grigoraș —
cîștigător al clasei naționale pentru
autoturisme „Dacia — 1300“.

Președintele Republicii Democratice Sudan
Cu prilejul aniversării Zilei Revoluției a Republicii Democratice Sudan,
vă adresez calde felicitări împreună cu cele mai bune urări de sănătate și
fericire, iar poporului sudanez prieten prosperitate și noi sucoesa in dezvol
tarea tării sale pe calea progresului economic și social.
Sint pe deplin încredințat că, în spiritul înțelegerilor convenite împreună,
bunele raporturi de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor adinei
tot mai mult, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii, destinderii
și securității internaționale.

Bistrița, s-a desfășurat prima
ediție a Festivalului de teatru
scurt (Gh. Crișan).

Poporul sudanez
marchează astăzi „Ziua
Revoluției",
evocînd
preluarea puterii, la 25
mai 1969, de către
Consiliul
Revoluției,
în frunte cu președin
tele Gaafar Mohammed
Nimeiri, eveniment de
însemnătate majoră ce
a deschis calea unul
amplu proces înnoitor
în „tara de la con
fluenta celor două.
Nil uri".
Cel mal întins stat
al continentului afri
can (2 505 813 kmp) se
află angajat astăzi in
tr-un amplu efort de
lichidare a grelei moș
teniri a dominației co
loniale.
Prevederile
planului șesenal de
dezvoltare
economico-socială (1977—1983)
au în vedere satis
facerea din resurse
proprii a necesaru
lui de produse e-

SATU MARE • La galeria de
artă a filialei U.A.P. Satu Mare
s-a deschis expoziția de pictură
și grafică a tinerei artiste plas
tice sătmărene Gloria Cristina
Oprișa • Muzeul de istorie a
județului a editat lucrarea „Măr
turii arheologice din județul
Satu Mare" — închinată aniver
sării a 2050 de ani de la crearea
primului stat dac centralizat și
independent, sub conducerea lui
Burebista. (Octav Grumeza).

GALAȚI • Muzeul județean
de istorie a găzduit sesiunea de
comunicări „Unitate și continui
tate". susținut de specialiști de
la institute de profil si muzee
din Capitală. Sibiu. Timișoara,
Brăila. Tecuci și Galați. Totoda
tă, a fost vernisată expoziția
„Dacii și romanii in sud-estul
Moldovei". (Dan Plăeșu).

va fi posibilă conservarea fica
tului chiar timp de 5—6 ore.

• CENTENARUL PI
NOCCHIO. Pinocchio, per
sonajul Îndrăgit de copiii din lu
mea întreagă. împlinește anul
acesta 100 de anL Povestea pă
pușii construite din lemn de pin
a inceput in 1880, cind a așternut-o pe hirtie creatorul ei,
scriitorul toscan Carlo Lorenzini.
cunoscut sub numele de Collodi.
după denumirea satului natal.
La 24 mai. la Pescia. in apropie
re de Lucea, primarul Carlo
Giannetti inaugurează un șir de
ample manifestări, între care și

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

un simpozion asupra „simbolis
mului lui Pinocchio", in cadrul
căruia specialiști în psihologie
din mai multe țări vor prezenta
referate cu privire la „mesajul"
transmis copiilor prin această
carte. Alți 40 de experți vor face
un „bilanț" al popularității lui
Pinocchio, ale cărui aventuri au
fost traduse pînă acum in 83 de
limbi. în povestire. Pinocchio
trebuia inițial să moară. El a
fost insă „înviat" chiar de au
tor. la cererea editorului. Pi
nocchio este considerat, de unii
critici, ca fiind „contestatarul
amar șl ironic" al unei societăți
absurde.

• MINIBATERIE.

ptr-

ma japoneză „Matshusita" a pus
la punct producerea unei ba
terii galvanice foarte subțiri,

6entlale. valorificarea
resurselor
minerale,
stimularea Industriilor
prelucrătoare. ridica
rea standardului de
viată al nonulatiei.
în spiritul politicii
sale consecvente de
extindere a conlucrării
cu statele africane, cu
toate țările în curs de
dezvoltare,
România
urmărește cu simpa
tie eforturile poporului
sudanez
îndreptate
spre progres economic
și social, promovează
relații de colaborare
prietenească cu Repu
blica Democratică Su
dan. Exemple ale acestei colaborări sînt
realizarea In comun
pe pămîntul Sudanului
a unor obiective din
domeniul construcții
lor civile, hidrocarbu
rilor,
transporturilor
fluviale și rutiere, in

avînd anodul și catodul confec
ționate din mangan și zinc, care
poate alimenta cu energie un
microcalculator timp de 1000
de ore. Firma producătoare apreciază că această realizare iși
va găsi utilizări multiple in
microelectronică șl In medicină.

• POT DEVENI TIGRII
NEAGRESIVI ? Un
de specialiști indieni au pregă
tit un experiment inedit : să-i
dezvete pe tigri de a ataca oa
meni. Ei socotesc că agresivita
tea tigrilor ar fi stimulată de
apa sărată, fiind vestiti prin
cruzimea lor tigrii din jungla
Sundarban. situată insure litoral
Si deseori inundată de apele să
rate ale golfului Bengal. Acolo
cad anual victime tigrilor pînă
la 40 de persoane Acum. în lo

dustriei textile și ma
terialelor
de
con
strucții.
O contribuție hotărîtoare la dezvoltarea
acestor legături au adus-o întilnirile la 'cel
mai înalt nivel, ca,
de pildă, convorbirile
cu
prilejul
vizitei
efectuate anul trecut
de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena
Ceaușescu, in țara
prietenă.
Semnarea
Tratatului de prie
tenie și cooperare
între România șl Su
dan, măsurile concre
te stabilite în vederea
situării colaborării pe
o linie mereu as
cendentă
corespund
intereselor
ambelor
popoare, ale cauzei
progresului și înțele
gerii intre toate na
țiunile.

cul respectiv se amenajează un
mare lac cu apă dulce, iar ini
țiatorii experimentului așteaptă
momentul cind. de la înălțimea
unor turnuri de observație, vor
putea urmări dacă tigrii, adâpîndu-se din apa acestui lac,
vor fi dispuși să-si lepede nă
ravul.

• „BARAJUL
VER
DE". Pentru combaterea ero
ziunii solului și limitarea ex
tinderii deșertului, în Algeria
s-a inceput o vastă campanie de
plantare a pomilor la marginea
Saharei. Este vorba de un „ba
raj" lung de 1 500 km și lat de
10 km. Mai tîrziu, fîșia împă
durită va atinge 20—30 km lă
țime. Prin această campanie se
urmărește reimpădurirea a peste
trei milioane de hectare.

„ZIUA ELIBERĂRII AFRICII"
„Președintele Nicolae Ceaușescu —
luptător dirz pentru pace și colaborare SOLIDARITATE FERMĂ CU LUPTA
intre popoare"
POPOARELOR AFRICANE

Cinci ani de la semnarea Tratatului de priEtenie si CDlahorare

dintre Republica Socialistă România si RJ*.D. Coreeană
Tovarășului KIM IR SEN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din
Coreea, al Guvernului Republicii Populare Democrate
Coreene, al poporului coreean și al meu personal vă
adresez dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia și poporului român cele mai călduroase felicitări și un
salut, frățesc cu prilejul celei de-a V-a aniversări a sem
nării Tratatului de prietenie și colaborare dintre Republica
Populară. Democrată Coreeană și Republica Socialistă
România.
Tratatul de prietenie și colaborare dintre Coreea și
România este un document istoric care reflectă relațiile
tovărășești și frățești existente între cele două partide,
țări și popoare independente ale noastre, pe baza căruia
relațiile dintre cele două țări au cunoscut o dezvoltare
deosebit de înaltă.
Ne bucură faptul că cele două țări ale noastre socialiste
au un tratat minunat și considerăm că aceasta se înscrie
întru totul în spiritul epocii actuale care tinde spre inde
pendentă.
Prietenia și solidaritatea dintre cele două țări ale noastre
au devenit și mai trainice cu prilejul recentei noastre vizite
in țara dumneavoastră.
îmi exprim încrederea că relațiile dintre cele două țări
ale noastre se vor dezvolta și extinde și in viitor în toate
domeniile, în conformitate cu Tratatul de prietenie și cola
borare și în spiritul celor convenite. între noi. Folosesc
acest prilej pentru a vă ura din tot sufletul, dumnea
voastră și poporului român, succese tot mai mari în lupta
pentru traducerea în viață a hotăririlor celui de-al
XII-lea Congres al partidului dumneavoastră.

Cu prilejul celei de-a V-a aniversări a Tratatului de
prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România
șl Republica Populară Democrată Coreeană, am deosebita
plăcere ca, in numele Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, al
poporului român și al meu personal, să vă adresez dum
neavoastră, Comitetului Central al Partidului Muncii din
Coreea. Comitetului Popular Central al Republicii Populare
Democrate Coreene și poporului coreean prieten cele mai
sincere felicitări și un cald salut tovărășesc.
Partidul și poporul nostru dau o înaltă prețuire rela
țiilor de strinsă prietenie, colaborare și solidaritate mili
tantă româno-coreene, care se dezvoltă tot mai puternic,
in toate domeniile, pe baza hotăririlor și înțelegerilor
convenite împreună, în spiritul Tratatului de prietenie și
colaborare încheiat la București. Rodnicele convorbiri și
Înțelegeri ocazionate de vizita pe care am făcut-o in 1978
Ja Phenian, ca și de recenta dumneavoastră vizită în
România au deschis perspective minunate extinderii și
consolidării continue a conlucrării dintre partidele și
țările noastre, ceea ce corespunde intereselor fundamen
tale ale popoarelor român și coreean, hotăririi lor ferme
de a colabora strins in lupta pentru făurirea unei politici
noi, de independență și suveranitate,- de destindere și
colaborare internațională, pentru victoria cauzei generale
a socialismului, progresului și păcii in lume.
Cu deplina convingere că aniversarea celor cinci ani
de la semnarea Tratatului de prietenie și : colaborare
dintre țările noastre constituie un nou și important eve
niment in cronica tradiționalelor relații româno-coreene,
vă dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, întregului popor
coreean prieten, urări de succese tot mai mari în activi
tatea pe care o desfășurat! in intimpinarea celui de-al
VI-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea, in
întreaga operă de construire a socialismului, pentru înfăp
tuirea cit mai grabnică a dezideratului suprem al națiunii
coreene — reunificarea pașnică, independentă a patriei
șale.

KIM IR SEN

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
★

Cu prilejul celei de-a V-a aniver
sări a semnării Tratatului de priete
nie și colaborare dintre Republica
Socialistă România și Republica

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele Republicii Populare
Democrate Coreene
*

Populară Democrată Coreeană. între
miniștrii afacerilor externe ai celor
două țări s-a făcut un schimb de te
legrame de felicitare.

★

Cu același prilej. Intre Asociația
de prietenie româno-coreeană si Aso
ciația de. prietenie coreeano-română
s-a procedat la un schimb de mesaje
de felicitare.

Sub semnul dezvoltării continue a conlucrării
multilaterale prietenești și solidarității
militante româno-coreene
Cu deosebită satisfacție, popoarele
român și coreean aniversează îm
plinirea a cinci ani de la înche
ierea Tratatului de prietenie si cola
borare intre Republica Socialistă
România si Republica Populară De
mocrată Coreeană, eveniment de în
semnătate istorică în cronica legătu
rilor noastre frățești. întemeiat pe
experiența conlucrării îndelungate si
rodnice dintre cele două țări, raspunzînd intereselor naționale, preocu
părilor și obiectivelor comune ale
celor două popoare, documentul sem
nat Ia București la 28 mai 1975 de
către tovarășul Nicolae Ceausescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășul Kim
Ir Sen. secretar general al C.C. al
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a marcat
o etapă nouă, mal înaltă. în întă
rirea si dezvoltarea neîntreruptă a
prieteniei si colaborării româno-co
reene. atît în toate sferele construc
ției socialiste, cit și pe plan interna
tional.
■ „Prin încheierea tratatului — ară
ta. tovarășul NICOLAE CEAUSESCU
— se deschid perspective minunate
pentru extinderea colaborării multi
laterale româno-coreene, se afirmă
hotărirea partidelor si popoarelor
noastre de a colabora strins. atit în
construcția socialistă în cele două
state, cit și In afirmarea cu putere a
principiilor socialismului, a cauzei
păcii și colaborării intre națiuni".
„Apreciez — sublinia, la rîndul său
tovarășul KIM IR SEN — că acest
tratat constituie un puternic imbold
nu numai pentru dezvoltarea relații
lor de prietenie si coeziune dintre
cele două popoare ale noastre ; el
constituie un imbold și pentru dez
voltarea relațiilor dintre țările socia
liste. țările lumii a treia, tuturor po
poarelor progresiste din lume".
Confirmînd în mod strălucit depli
na justețe a acestor aorecieri. perioa
da care s-a scurs <je la semnarea
tratatului a scos cu putere în evi
dentă marea însemnătate a prevede
rilor sale, adînca lor semnificație
principială și practică. Fără îndoia
lă. consacrarea in document, ca te
melie a relațiilor reciproce, a prin• ciniilor cu valoare universală ale
respectării independentei si suvera
nității naționale, egalității depline în
drepturi, neamestecului în treburile
interne, avantajului reciproc, ale
dreptului fiecărui popor de a-si de
cide soarta de sine stătător si a-si
folosi bogățiile potrivit intereselor
proprii, face ca tratatul să se con
stituie nu numai într-un puternic
instrument, politico-juridic al colabo
rării multilaterale dintre cele două
țări și popoare, dar si să se înscrie

ca o contribuție de preț la democra
tizarea raporturilor Internationale, la
întărirea păcii și securității în lume.
în spiritul tratatului, care și-a gă
sit o completare fericită prin Decla
rația comună semnată la Phenian în
1978, conlucrarea strinsă româno-co
reeană a cunoscut si cunoaște, spra
satisfacția reciprocă, o continuă ex
tindere si aprofundare, pe plan po
litic. economic, tehnico-știintific. cul
tural. în toate domeniile de activi
tate.
întreaga dezvoltare atît de fertilă
e. raporturilor frătesti româno-co
reene evidențiază cu putere rolul
determinant al întîlnirilor si convor
birilor dintre tovarășii Nicolae
Ceausescu si Kim Ir Sen pentru im
pulsionarea continuă a acestei conlu
crări rodnice, pentru ridicarea ei ne
trepte tot mai înalte. Sint vii în me
morie manifestările grandioase, de
neuitat cu care cei doi conducători
au fost intimpinați la Phenian si la
București, intîlnirile la nivel înalt,
desfășurate Intr-o atmosferă de caldă
prietenie si Înțelegere reciprocă,
constituindu-se intr-o practică fruc
tuoasă. sistematică, care-și arată ne
contenit roadele. Recent, poporul
nostru a avut din nou prilejul să
găzduiască, ca oaspete drag, pe to
varășul Kim Ir Sen. noile convor
biri cu tovarășul Nicolae Ceausescu,
înțelegerile la care s-a ajuns în ve
derea amplificării pe mai departe a
relațiilor româno-coreene reliefîrid
încă o dată însemnătatea majoră, de
cisivă a contactelor dintre cei doi
conducători de partid si de stat.
Ca materializare concretă a hotă
ririlor la nivel înalt, colaborarea pe
plan economic cunoaște o continuă
creștere si diversificare, schimburile
de mărfuri sporesc an de an. Totoda
tă. creste ponderea cooperării în
producție, prin eforturi comune fiind
in curs de realizare obiective impor
tante pentru economiile naționale
ale celor două țări. Se extinde. în
același timp, colaborarea pe planul
cercetării tehnico-știintifice. ca si
conlucrarea în domeniul culturii.
Concomitent, se intensifică schimbul
de experiență în diferite sectoare ale
construcției socialiste, legăturile de
colaborare dintre organizațiile de
masă și obștești ș.a.
Nu Încape îndoială că. în spiritul
înțelegerilor convenite la nivel înalt,
conlucrarea noastră va cunoaște di
mensiuni și mai ample prin aprofun
darea cooperării economice, extinde
rea legăturilor
tehnico-știintifice,
culturale si în alte domenii de inte
res reciproc, ceea ce va contribui in
tr-o măsură tot mai mare la accele
rarea progresului celor două țări pe
calea făuririi noii orîhduiri.
Rodnicia prevederilor Tratatului
româno-coreean îsi găsește ilustrare

și în dezvoltarea colaborării dintre
cele două țări pe planul vieții inter
naționale, România și R.P.D. Coreea
nă actionlnd pentru oprirea agravă
rii situației internaționale. pentru
reluarea și continuarea politicii de
destindere, colaborare și pace, po
trivit intereselor supreme ale tuturor
popoarelor, pentru întărirea colabo
rării și solidarității țărilor socialiste',
țârilor nealiniate, forțelor democra
tice, antiimperialiste de pretutindeni,
în vederea înfăptuirii acestor mari
obiective.
Această aniversare constituie pen
tru poporul nostru, angajat cu în
treaga sa energie creatoare în înfăp
tuirea măreței opere de construire a
societății socialiste multilateral dez
voltate. prilejul fericit de a-si reafir
ma sentimentele de caldă prietenie,
de înaltă prețuire si solidaritate fată
de poporul coreean. Poporul nostru
se bucură sincer de marile succese
dobîndite de R.P.D. Coreeană, sub
conducerea Partidului Muncii. în
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. pen
tru traducerea in viată a hotăririlor
Congresului al V-lea al partidului,
pentru crearea unei industrii si agri
culturi- moderne, Înflorirea culturii
naționale si ridicarea nivelului de
trai al maselor. Aceste succese re
prezintă o puternică temelie mate
rială. un imbold însufletitor in lupta
întregului popor coreean, atît din
Nord cit și din Sud, pentru depăși
rea scindării arbitrare a țării, pentru
unificarea ei pașnică și democratică.
Tn virtutea sentimentelor sale de
prietenie frățească si solidaritate mi
litantă fată de- poporul coreean.
România socialistă a sprijinit si spri-jină ferm inițiativele si propunerile
constructive avansate de R.P.D. Co
reeană privind reunificarea tării de
către coreenii înșiși, fără amestec
din afară, corespunzător intereselor
supreme ale Întregii națiuni coreene.
Nu încape îndoială că rezolvarea pe
cale pașnică, prin mijloace politice,
a problemei reîntregirii națiunii co
reene ar avea o înriurire pozitivă asupra ansamblului climatului politic
internațional.
Felicitînd din inimă poporul coreean
, prieten cu ocazia împlinirii a cinci
ani de la semnarea Tratatului de
prietenie și colaborare intre Româ
nia si R.P.D. Coreeană, comuniștii,
poporul român. întreaga noastră opi
nie publică isi exprimă convingerea
fermă că dezvoltarea prieteniei și
colaborării multilaterale dintre cele
două țări, partide si popoare in de
plin consens cu prevederile tratatu
lui răspunde In cel mai Înalt grad
intereselor reciproce, constituind. In
același timp, o contribuție de seamă
la marea cauză a păcii, socialismu
lui democrației și progresului in în
treaga lume.

înalte

ATENA 24 — Trimisul Agerpres.
Venera Anghel. transmite: Presa
greacă, posturile de radio si televi
ziune elene s-au referit pe larg. în
aceste zile, la semnificațiile acordării
premiului Menelaos Ludemis. de că
tre „Fundația culturală Gregos" din
Atena, directorului „Casei de cultură
a prieteniei greco-române", scriitorul
și publicistul Lambros Zogas. pentru
traducerea
celor
cinci
volume
„NICOLAE CEAUȘESCU — ROMA
NIA ȘI LUMEA CONTEMPORANA".
Ziare ca „Vradyni", „To Virna",
„Akropolis", „Avghi", „Ta Nea"' sub
liniază faptul că acest premiu a fost
.acordat tocmai pentru că. prin apa
riția în Grecia a celor cinci volume
din operele președintelui Nicolae
Ceaușescu, opinia publică elenă a
avut posibilitatea să cunoască si să
înțeleagă mai bine gîndirea politică
a unui mare conducător de stat. Zia
rul „VRADYNI" menționează, asțfel.
că operele președintelui român re
prezintă „o lucrare deosebită, de
mare folos pentru cititorul grec, o
contribuție majoră la înțelegerea con
cepției sale politice, precum și ■
României, in general".
In convorbirile avute cu prestigioși
oameni de artă si cultură din Grecia,
aceștia au ținut să-si exprime apre
cierea fată de gîndirea politică origi
nală si cutezătoare a președintelui
Nicolae Ceausescu, fată de bogata sa
activitate internațională, consacrată
soluționării echitabile a marilor pro
bleme ale contemporaneității, salv
gardării cauzei destinderii, păcii, ega
lității și progresului tuturor popoare
lor. „Am tradus in limba greacă cele
•cinci volume din opera președintelui
Nicolae Ceaușescu — ne-a declarat
scriitorul Lambros Zogas — pentru
că am admirat întotdeauna gindirea
sa cutezătoare, clarviziunea politică
cu care abordează importantele și di
ficilele probleme ale lumii de astăzi,
apreciind totodată poziția construc
tivă și fermă pe care, sub conducerea
sa dinamică, România socialistă o
promovează pe plan international.
Am convingerea fermă că. mai mult
ca oricind in istoria sa. România,
condusă de un mare om politic, re
prezintă acum o prezentă suverană si
dinamică pe arena internațională,
confirmată de contribuția activă a
președintelui Nicolae Ceaușescu la
rezolvarea problemelor planetei noas

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).
— Printre problemele aflate pe
ordinea de zi a Comisiei O.N.U.
pentru dezarmare, care ișl desfă
șoară lucrările la New York, să află
elaborarea unui proiect de declarație
ce va.fi adoptat de Adunarea Gene
rală în legătură cu cel de-al doilea
Deceniu al dezarmării.
Printr-o rezoluție a ultimei sesiuni
a Adunării Generale, propusă de un
mare grup de state. între care , și
România, anii ’80 au fost declarați
drept cel de-al doilea Deceniu al
Națiunilor Unite pentru dezarmare,
iar statele au fost invitate să pre
zinte ideile și propunerile lor in
legătură cu măsurile de dezarmare
din acest deceniu.
In răspunsul guvernului român, di
fuzat ca document oficial al O.N.U.,
se subliniază că obiectivul funda
mental al celui de-al doilea Deceniu
al dezarmării trebuie să-l constituie
declanșarea unui proces autentic de
dezarmare și înfăptuirea de măsuri
și acțiuni concrete care să contri
buie la realizarea obiectivului de
zarmării generale, și in primul rind
al dezarmării nucleare.
Pe baza concepției și propunerilor
cuprinse in Raportul prezentat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la cei

de-al XII-lea Congres al P.C.R.. răs
punsul României subliniază necesi
tatea ca incă de la începutul dece
niului dezarmării să fie intreprinse
măsuri parțiale, cum ar fi înghețarea
și reducerea cheltuielilor militare,
lichidarea bazelor militare străine,
retragerea tuturor trupelor și arma
mentelor străine, reducerea treptată
a armamentelor naționale, desființa
rea blocurilor militare, măsuri care
ar duce la întărirea încrederii Intre
state si ar permite trecerea la dezar
marea generală și totală. în cadrul
măsurilor propriu-zise de dezarmare,
în răspunsul țării noastre este acor
dată o prioritate absolută măsuri
lor de dezarmare nucleară. Se pro
pune. de asemenea, interzicerea ce
lorlalte arme de distrugere in masă,
chimice și radiologice, precum și
adoptarea unor măsuri în domeniul
dezarmării convenționale.
Un loc aparte revine in răspunsul
român legăturii dintre dezarmare și
dezvoltare. Cel de-al doilea Deceniu
al dezarmării — se arată — trebuie
încadrat in viziunea mal largă a
edificării unei noi ordini economice
in lume, iar obiectivele sale tre
buie corelate cu cele ale celui de-al
treilea Deceniu al dezvoltării.
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CONVORBIRI
AMERICANOEGIPTENE. Președintele S.U.A..
Jimmy Carter, a avut eonvorbiri cu
vicepreședintele egiptean. Husni
Mubarak, aflat in vizită la Washington. Purtătorul de cuvint al Casei
Albe. Jody Powell, a declarat că
intilnirea a fost „pozitivă și utilă".
Husni Mubarak a inmînat șefului
executivului american un mesaj
din partea președintelui Egiptului,
Anwar El Sadat.

BOMBARDAMENTE TN SUDUL
1 LIBANULUI. Forțele disidente con. duse de maiorul Saad Haddad, spri
jinite de artileria israeliană. au
I deschis, la 23 mai. focul asupra lo
calității Sidon din sudul Libanului.
I bombardind cartiere dens populate.
| în urma acestui tir. șapte persoane
au fost ucise, alte cincisprezece
I fiind rănite. Primul ministru liba
nez. Selim Al Hoss, a relevat că vic1 timele acestui atac sint civili.

Popoarele Africii și, alături de ele,
forțele democratice și progresiste de
pretutindeni marchează împlinirea a
17 ani de la crearea Organizației
Unității Africane, eveniment de mare
însemnătate in desfășurarea luptei
pentru deplina eliberare a continen
tului. Pentru prima oară în istoria
acestui vast spațiu geografic,, aflat se
cole de-a rîndul sub dominație străi
nă, erau puse bazele unei largi or
ganizații regionale, avind drept scop
unirea, eforturilor tinerelor state afri
cană în vederea cuceririi și apărării
libertății și suveranității naționale,
lichidării definitive a colonialismu
lui și rasismului pe pămintul afri
can. In amintirea acestui eveniment
și ca semn al solidarității popoarelor
lumii cu lupta popoarelor africane,
ziua de 25 mai este sărbătorită in fie
care an ca „Ziua eliberării Africii".
în răstimpul care a trecut de la În
ființarea O.U.A., procesul de elibe
rare a Africii a cunoscut o deosebită
amploare, ceea ce își găsește reflec
tare și în faptul că numărul statelor
membre ale organizației a sporit de
la 30, cît era in 1963, la 50 in prezent.
Anul acesta, „Ziua eliberării Africii"
este marcată in condițiile în care po
poarele continentului au înregistrat
o nouă Și mare victorie pe calea în
făptuirii aspirațiilor lor legitime de
libertate, progres și bunăstare. După
lupte îndelungate și imense sacrificii,
poporul Zimbabwe și-a văzut, in sfirșit, realizat visul de a deveni stăpin
pe propriile-i destine, prin procla
marea la 18 aprilie a independenței
și crearea noului stat Zimbabwe.
Exemplul poporului
Zimbabwe
exercită o puternică influență asupra
luptei de eliberare din sudul conti
nentului. Poporul Namibiei, populația
africană majoritară din Africa de
Sud se ridică cu tot mai multă hotărire împotriva politicii rasiste, de
apartheid, în afirmarea dreptului lor
sacru la dezvoltare de sine stătătoa
re, Ia libertate și independență.
„Ziua eliberării Africii" are loc,
totodată, in condițiile unor profunde
prefaceri cu caracter revoluționar. și
ale unor ample eforturi depuse de
tinerele state pentru depășirea sub
dezvoltării. Necesitatea ca decolo
nizării politice să-i urmeze decoloni
zarea economică a reieșit cu toată
claritatea în evidență cu prilejul pri
mei Conferințe extraordinare la nivel
înalt a O.U.A. ținută recent la Lagos
și consacrată în exclusivitate proble
melor economice.
Țăriie Aîricii noi, participante la
O.U.A.. se manifestă activ pe arena
internațională, militind ferm împotri
va politicii imperialiste, colonialiste
și rasiste. împreună cu celelalte sta
te în curs de dezvoltare de pe toate
continentele, ele se pronunță și ac
ționează pentru instaurarea unei noi
ordini economice și politice interna
ționale, care să ducă la lichidarea de
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PLENARA C.C. AL P.C. DIN JAPONTA, desfășurată la Tokio, a
dezbătut raportul Secretariatului
Comitetului Central privind necesitatea de a se ajunge in anii ’80 la
crearea unui guvern democrat de
coaliție, precum și un apel adresat
electoratului în legătură cu alegeri
le din 22 iunie in cele două camere
ale Dietei. Apelul cheamă toti ale
gătorii să sprijine candidatii partidului comunist si ai altor forte pro
gresiste. La plenară a luat cuvintul
președintele Prezidiului C.C. al P.C.
din Japonia. Kenji Miyamoto.

I

LA GENEVA s-au încheiat lucrările celei de-a 33-a sesiuni a Adunării Mondiale a Sănătății, la care, au
luat parte peste 800 de delegați din
155 de țări, prin adoptarea unui document. in care se subliniază nece
sitatea intensificării și coordonării
eforturilor statelor lumii pentru
realizarea unui obiectiv cu caracter
profund umanitar — „Sănătate pentru toti pină in anul 2000“.
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ATENTAT LA DACCA. După
cum transmit agențiile Reuter,
U.P.I. și France Presse. în timpul I
unui miting la care participa fostul
președinte al R. P. Bangladesh, j
Khondakar Mushtaque Ahmed, a I
avut loc un atentat. Explozia a trei
bombe a provocat moartea a șapte
persoane si rănirea a 50.
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cretar al relațiilor externe, și la care
au luat parte membri al conducerii
unor institute științifice de speciali
tate, profesori, cercetători, persona
lități ale vieții soeial-politice mexi
cane. au fost dezbătute principalele
aspecte ale
evoluției relațiilor
româno-mexicane.
Membrii delegației române au avut
întilniri de lucru cu ministrul indus
triei și comerțului. Jorge de la Vega
Dominguez, ministrul interimar al
relațiilor externe A. de RosenzweigDiaz.
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DIRECȚII ALE DEZVOLTĂRII NOULUI STAT ZIMBABWE. Lulnd
| cuvintul in cadrul unei reuniuni a organismelor specializate ale O.N.U.. la
Harare, primul ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a
I declarat că guvernul său se va conduce, in continuare, după principiile
. socialiste ale egalității și democrației. „Vom lupta pentiu o dezvoltare
1 stabilă și pentru repartiția echitabilă a bunurilor materiale. Va trebui să
. consolidăm structura social-economică, să rezolvăm in întregime proble
mele reconstrucției țării și să ieșim pe piețele mondiale", a arătat el.

calajelor dintre state, la progresul
general al umanității. '
Poporul român, care a cunoscut se
cole de-a rindul asuprirea străină șl
a desfășurat o luptă necurmată pen
tru afirmarea ființei sale naționale,
pentru independență și libertate, și-a
manifestat în permanență simpatia și
solidaritatea cu lupta popoarelor
africane în vederea dezvoltării lor de
sine stătătoare, a acordat un ajutor
multilateral — politic, diplomatic,
material — mișcărilor de eliberare
națională a popoarelor. Așa cum se
știe, România a salutat cu bucurie și
satisfacție apariția noilor state afri
cane independente, le-a recunoscut
imediat și a stabilit cu ele relații
prietenești, care s-ău consolidat și se
dezvoltă continuu. „In politica gene
rală a României, de colaborare eu
toate statele — arăta președintele
NICOLAE CEAUȘESCU — Africa
ocupă un loc deosebit, aceasta inscriindu-se în lupta generală împo
triva politicii imperialiste și colonia
liste, pentru relații democratice, ba
zate pe deplină egalitate in drepturi,
pe respectul independenței și suve
ranității. pe neamestecul in treburile
interne si avantajul reciproc".
In acest spirit, țara noastră acordă
un sprijin larg eforturilor deplin de
tinerele state ale continentului i'
can în vederea dezvoltării lor econo
mice și sociale, participind la înfăp
tuirea unor importante obiective
economice, menite să contribuie la
valorificarea la un'nivel superior a
bogățiilor solului și subsolului, la
formarea de cadre de specialiști etc.
Un rol hotăritor In ridicarea conlu
crării româno-africane pe trepte tot
mai Înalte l-au avut, după cum se
știe, istoricele călătorii pe pămintul
african, vizitele efectuate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu într-un
șir de state africane, ca și convor
birile avute pe pămintul României cu
șefi de stat din acest continent, cu
conducători ai unor mișcări de elibe
rare. care au pus, prin acordurile și
înțelegerile realizate, bazele unei
rodnice colaborări, reciproc avanta
joase. Se poate afirma că aceste lntîlniri, documentele semnate au mar
cat contribuții de cea mai mare im
portanță la întărirea solidarității
României cu tinerele state africane,
la consolidarea unității de acțiune a
tuturor forțelor antiimperialiste.
Aniversarea „Zilei eliberării Afri
cii" constituie încă un prilej pentru
poporul român de a-și exprima sen
timentele de solidaritate militantă cu
popoarele africane și de a le ura noi
succese în lupta pentru Consolidarea
independenței naționale, eradicarea
definitivă a colonialismului, aparthei
dului și rasismului, pentru triumful
cauzei libertății și progresului pe
pămintul Africii.

Masă rotundă: „Confluente româno-mexicane*
CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexico s-au
desfășurat lucrările primei sesiuni a
mesei rotunde „Confluente românomexicane".
Delegația română a fost condusă de
prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu,
președintele Academiei de stiinte so
ciale si politice, iar cea mexicană, de
ambasadorul Cesar Sepulveda, direc
torul Institutului de studii diploma
tice „Matias Romero".
In cadrul sesiunii, inaugurată de
Maria Emilia Tellez Benoit, subse

SĂRBĂTORIREA ZILEI CULTURII ȘI INVAȚAMINTULUI IN
BULGARIA. Poporul bulgar a sărbătorit simbătă Ziua culturii și invățămintului. a scrierii și presei. La Sofia, pe străzile centrelor județene și in
alte orașe, împodobite sărbătorește, au avut loc manifestații festive. De
monstrația prilejuită de sărbătoare în capitala Bulgariei a avut loc în fața
Mausoleului lui Gheorghi Dimitrov, in tribuna mausoleului s-au aflat
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, alți conducători de partid și de stat bulgari.

• DECLARAȚIA AGENȚIEI A.C.Ț.C. • EXECUTAREA FOSTULUI ȘEF AL C.I.A. DE LA SEUL
„Coral Sea" să se Îndrepte spre Co
reea de Sud și să staționeze in apro
pierea coastelor sud-coreene.
*
tiale. susținind că ..elemente comu
niste ar fi intervenit în actuala ac
țiune a studenților", iar „Coreea de
Nord s-ar pregăti să trimită la mo
mentul oportun comandouri In Co
reea de Sud".
Aceste pretexte nu pot convinge
însă pe nimeni — se subliniază in
declarație. Ceea ce se petrece acum
în Coreea de Sud nu are nici o legă
tură cu Nordul. R.P.D. Coreeană
neavînd nicidecum intenția de a se
amesteca >în treburile interne ale Co
reii de Sud. Dimpotrivă — se arată
tn declarație — R.P.D. Coreeană si-a
continuat eforturile perseverente si
sincere pentru promovarea colabo
rării și unității dintre Nord si Sud si
pentru accelerarea reunificării paș
nice a tării.

tre. Faptul că mi s-a acordat acest
premiu il consider ca o ilustrare a
recunoașterii semnificației deosebite
a operelor președintelui Nicolae
Ceaușescu, a contribuției sale la dez
voltarea prieteniei greco-române".
La rîndul său. Theodoros Katrivanos, secretarul general al „Casei de
cultură a prieteniei greco-române", a
menționat: „Poporul grec apreciază în
mod deosebit faptul că președintele
român este un conducător eminent,
un luptător activ pentru înflorirea
patriei sale socialiste, dirz apărător
al independentei și suveranității tă
rii. Apreciem, de asemenea, inițiati
vele valoroase ale președintelui
Ceaușescu pe plan international, con
sacrate asigurării păcii și colaborării
între popoare, respectării suveranită
ții, independentei și egalității fiecărui
stat, a dreptului lor de a-și hotărî
singure soarta, fără nici un amesteo
străin. Pentru greci, președintele
României este conducătorul luminat,
care a asigurat României o dezvol
tare socialistă vertiginoasă și. tot
odată, o personalitate de mare presti
giu internațional".
Kokinos Dimostenis, scriitor, direc
tor-proprietar al revistei „Ipirotiki
Estia", a relevat că premiul decernat
tocmai celui care a tradus operele
președintelui Nicolae Ceausescu do
vedește recunoașterea valorii pe plan
teoretic si practic a gindirii politice
și a activității președintelui român,
aprecierea deosebită de care domnia
sa se bucură în 'Grecia. Am. citit cu
mare satisfacție cele cinci volume,
pline de idei înaintate si cutezătoare,
elaborate de un înflăcărat luptător
pentru cauza păcii mondiale, un prie
ten de nădejde al poporului grec.
Poet și publicist cunoscut, Panaiotis Tsutakos a menționat că știrea
privind acordarea premiului Mene
laos Ludemis „a fost primită cu deo
sebită satisfacție in cercurile literare
și de presă elene. Cu această ocazie
— a subliniat el — vreau să arăt că
fiecare operă a președintelui Nicolae
Ceaușescu apărută în Grecia este
apreciată, ca un adevărat eveniment
editorial și cultural, deoarece gin
direa politică a președintelui român,
poziția și- lupta sa pentru pace si co
laborare nu numai in Balcani, ei in
întreaga lume, s-au bucurat întotdea
una de aprobarea și aprecierea una
nimă a poporului elen".

KW -• pe scurt

SEARA
LITERARA
ROMANEASCA LA BEIJING. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de
la nașterea lui Tudor Arghezi,
la Institutul de limbi străine din
Beijing a fost organizată o seară literară. Cu acest prilej, lectorul Ion
Floricică a vorbit despre viata și
opera marelui poet, subliniind uni
versalitatea liricii argheziene. S-au
recitat poezii din opera scriitorului
comemorat.

pentru consolidarea independenței,
pentru lichidarea ultimelor vestigii
ale colonialismului și rasismului

vieții
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Coreea de Sud, relevă agențiile U.P.I.
și France Presse, guvernul american
a ordonat ca portavionul american
★
PHENIAN 24 (Agerpres). — într-o
declarație a agenției A.C.T.C. se re
levă că în Coreea de Sud rezistenta
democratică a oamenilor muncii din
diferite sectoare si a studenților, care
continuă de peste două luni, capătă
pe zl ce trece o tot mai mare am
ploare. în special după proclamarea
legii marțiale. Această luptă, care a
luat proporțiile unei revolte de masă,
este o luptă justă pentru libertate si
democrație si o luptă patriotică sacră
pentru accelerarea reunificării paș
nice a țării.
După ce arată că forțele militare
ale regimului de la Seul încearcă să
reprime cu cruzime această luptă. în
declarație se spune că. in același
timp, autoritățile de la Seul urmăresc
să motiveze proclamarea legii mar-

ale

Răspunsul guvernului român privind
obiectivele celui de-al doilea Deceniu
al O. N. U. pentru dezarmare

Intensificarea demonstrațiilor antiguvernamentale in Coreea de Sud
SEUL 24 (Agerpres). — în Coreea
de Sud continuă demonstrațiile de
stradă împotriva politicii dictatoriale
a regimului de la Seul. în orașul
Kwangju, teatrul unor confruntări de
mare amploare intre populația răs
culată și forțele militare, peste 30 000
de locuitori au participat simbătă,
pentru a șaptea zi consecutiv, la ma
nifestații sub lozincile abrogării legii
marțiale, eliberării imediate a tutu
ror celor arestați pentru opoziția față
de actualul regim, acordării de liber
tăți democratice.
Pe de altă parte, agențiile inter
naționale de presă relatează că la
Seul a fost executat fostul șef al
Agenției centrale sud-coreene de in
vestigații. generalul Kim Jae Kyu,
condamnat. împreună cu alți patru
subordonați ai săi. pentru asasinarea,
in luna octombrie anul trecut, a dic
tatorului sud-coreean Pak Cijan Hi.
In legătură cu acțiunile antiguver
namentale de mare amploare din

aprecieri exprimate de personalități
artistice și culturale din Grecia

Albastru de Mediterana
Printre norii întunecați ai cerului rece — anul acesta s-a contogiat clima de la politică,, ori viața internațională de la meteorologie ?
- a străbătut o rază <de soare. Zilele trecute a fost semnat,
de către 15 state riverane, acordul privind combaterea poluării Mediteranei.
„Marea de la mijlocul
....,----- lumii", cum se auto-intitulase cu mindrie,
„Mare nostrum" cum ne-au lăsat-o, apropiată și intimă romanii, deve
nise grav bolnavă : peste 120 de orașe mari, sute de uzine, mii de lo
calități îi injectau zilnic fluvii otrăvite de plumb, mercur, acizi, reziduuri
toxice, care îi acopereau cu focare infecțioase trupul de ape.
Dar Mediterana se va însănătoși ; prin Acordul semnat au fost sta
bilite interdicții ferme împotriva poluării, s-au prevăzut alocații de
10—15 miliarde dolari pentru amenajări, stații de epurare etc.
Nu e mult, și merită — pentru ca întinderile albastre să-ți recapete
limpezimea de cristal lichid, pentru ca sineala catifelată de la Capri
să-și păstreze reflexele violacee, pentru ca lacul greu din Grotta Azzura
să rămînă din argint topit, pentru ca spuma diamantină a valurilor să
se întreacă cu sclipirile insulelor de cretă ale arhipelagurilor soarelui.
Dar de la combaterea poluării pînă la salubrizare este cale lungă.
...Atît in Estul ei, dinspre munții îmbrăcați cu cedri, cît și în Vest, <
dinspre deșerturile de nisip și piatră arsa, în Mediterana continuă să se ■
verse pîrîuri roșietice, care își iau culoarea nu de la oxizii de fier, ci de
la hematiile sanguine.
Asanarea Mediteranei e mult îngreunată de faptul că nu este o
mare închisă ; comunică cu Atlanticul — și încă atît de mult, incit țări
care se știau de secole pur mediteraneene au ajuns astăzi foarte
atlantice. Iar ce spunea pe timpuri geografia, despre itinerarele curenților calzi ca Golfstromul, infirmă astăzi geopolitica, demonstrînd
că Atlanticul pompează intens in Mediterana curenți de gheață.
In plus, limpezimea undelor albastre ii este încețoșată de învolbu
rarea valurilor care fierb între coloșii de stîncă de la Scylla și Charibda,
existența acestor blocuri, ca și a altora, împiedicind circulația normală și
fiind un permanent izvor de furtuni și facțor de tulburare a apelor.
Și mai sint surse de b°luare : in Mediterana există rechini, deși de
talie mică, dar cu dinții la fel de tăioși ; există și rechini mari, și mai
primejdioși - cei cu periscop și torpile la subsoară. Și alți monștri ma
rini - a'coperiți cu plăci, nu calcificate, ci din oțel blindat, ihtiosaurii
cuirasați.
,
...Odinioară, din spuma Mediteranei și purtată pe cochilia de sidef,
s-a născut zeița frumuseții ; azi, pe întinderile albastre plutesc nu atît
scoici port-afrodite, cît nave port-elicoptere.
...Pe vremuri, Ulysse și-a astupat urechile cu ceară să nu audă
cîntecul de vrajă al’ sirenelor ; astăzi la uruitul reactoarelor, probabil că
și-ar cimenta timpanele.
...Pe vremuri, Darius a biciuit Mediterana pentru că i-a scufundat
vasele : astăzi ar bate-o cu ciomagul pentru ceea ce poartă pe ume
rii valurilor - colecția de crucișătoare și torpiloare, fregate și dragoare,
corvete și vedete.
...Pe vremuri, argonauții au plecat înfruntind furiunile, în romantica
lor căutare a Linii de aur ; astăzi expedițiile sint mult mai periculoase,
deși lina de aur curge prin pipeline-uri și se cîntărește cu barilul.
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Da, de la combaterea poluării pînă la asanare, de la evitarea restu
rilor menajere la prevenirea reziduurilor radioactive este o cale lungă. Și
care nu se realizează spontan, trebuie vislit din greu, ca la galere.
Dar merită, pentru albastrul Mediteranei ți al cerului.
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