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MUREȘ:

Creația tehnicoștiințifică în sprijinul
producției
Colectivele de oameni ai mun
cii din întreprinderile industriale
ale județului Mureș și-au ono
rat, înainte de termen, angaja
mentul asumat în întrecerea so
cialistă pe intreg cincinalul, in
activitatea de creație tehnicoștiințifică destinata îmbunătățirii
activității d.e producție, creșterii
eficienței și calității acesteia. Cei
peste 25 000 de oameni ai mun
cii cuprinși în activitatea de
creație tehnică — muncitori,
tehnicieni, ingineri, economiști,
cercetători — au rezolvat și apli
cat in producție 3 200 studii, mă
suri și idei cu rezultate pozitive
asupra principalilor indicatori
tehnico-productivi. Au fost di
minuate cheltuielile de producție
cu peste 100 milioane lei. iar in
dustria mureșeană a înregistrat
un spor de beneficii de 20 mili
oane lei. (Gheorghe Giurgiu).

ILFOV :

23 de
întreprinderi
au îndeplinit
planul cincinal

Este timpul recoltării
și insilozarii furajelor!
Organizarea muncii și desfășurarea lucrărilor
in unități agricole din județul Teleorman pun in evidență
preocupări și inițiative pentru prevenirea pierderilor
în zonele din sudul si vestul țării,
culturile de furaje au ajuns in faza
optimă de recoltare. Dar precipita
țiile frecvente din această perioadă,
care favorizează dezvoltarea vegeta
ției, pot deveni un serios impediment
în conservarea furajelor. De aceea,
concomitent cu grăbirea cositului,
trebuie să se respecte riguros nor
mele de preparare a nutrețurilor.Pentru a reduce pierderile de sub
stanțe nutritive, important este să se

aprecieze pe Baze reale avantajele
sau dezavantajele aplicării uneia sau
alteia dintre metodele de conservare
ce se cer aplicate și să se adapteze
tehnologiile recomandate la condițiile
locale, specifice. Ciștigarea sau, dim
potrivă. pierderea unor mari valori
nutritive din furajele verzi rezultă
cu claritate din compararea urmă
toarelor date, calculate la o produc
ție de 25 (one de masă verde, atit citobțin numeroase unități agricole :

Proteină digestibilă in
kg/ha

Tehnologia
adoptată .

Semisiloz
Uscare prin balotare sau
ventilație
Uscare in brazdă

Rezultă că prin conservarea ace
leiași cantități de masă verde sub
formă de semisiloz. pe vreme ploioa
să. asa cum este caracteristica aces
tei perioade, la fiecare hectar se pot
cîștiga substanțe nutritive echivalen
te cu necesarul pentru mai mult de
4 000 1 lapte. Si incă o precizare : la
prima coasă de lucerna, in funcție
de metoda de conservare aleasă, se
poate eiștiga sau pierde echivalentul
a 250 kg carne de vită sau carne de
oaie. Iată de ce prevederile înscrise
cu mult timp in urmă in planurile și
programele întocmite trebuie adap
tate condițiilor climaterice actuale.
Si specialiștii din unitățile agricole
sint cei dinții chemați să aprecieze
dacă să se prepare semisiloz sau fin.
indiferent de destinația inițială a
nutrețurilor.
Din modul în care se desfășoară
In aceste zile lucrările de recoltare
si insilozare a furajelor intr-un sir
de unități agricole din județul Te

Unități
nutritive
la ha

Echivalent lapte
(in litri)

620

3 320

12 400

570
410

3 200
2 600

11 400
8 200

leorman desprindem concluzia că
măsurile inițiate de comitetul jude
țean de partid și direcția agricolă
sint de natură să asigure prevenirea
pierderilor de substanțe nutritive.
Organele agricole au examinat situa
ția balanței furajere in fiecare I.A.S.
si cooperativă agricolă. „Pentru a în
trona ordinea și disciplina în întreaga
activitate de recoltare a furajelor, am
delimitat, de la bun inceput, suprafe
țele cu plante de nutreț necesare con
sumului' curent, față de cele destinate
conservării pentru iarnă — ne spune
tovarășul Emllian Mihăilescu. direc
torul direcției agricole. Totodată, am
depistat diferite resurse de masă
verde din păduri, liziere, de pe
lingă șanțuri, din zonele căilor de
comunicație și ale digurilor etc. Pe
această bază, specialiștii organelor

C. BORDEIANU
(Continuare in pag. a III-a)

Pină în prezent. 23 de între
prinderi din județul Ilfov au
realizat sarcinile planului cinci
nal și vor livra suplimentar,
pină la sfirșitul anului, produse
în valoare de 1.5 miliarde lei.
Intre acestea se numără între
prinderea de poduri din beton
Giurgiu, care va produce peste
plan, in intervalul care a ră
mas pină la finele cincinalului,
170 000 mc de prefabricate din
beton, întreprinderea „Automecanica" din aceeași localitate.
Fabrica de produse ceramice
din Urziceni. întreprinderile de
nutrețuri combinate din Oltenița
și Periș, întreprinderea de sere
„30 Decembrie" și altele. (Lu
cian Ciubotarii).

ROMAN:

Soluție
originală economii de timp
și materiale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a avut marți o intilnire
de lucru cu reprezentanți ai oamenilor de știință
din domeniul istoriei — membri și membri cores
pondenți ai Academiei Republicii Socialiste Româ
nia, ai Academiei de științe sociale și politice, di
rectori ai institutelor de cercetare, profesori și alte
cadre din invățămint și cercetarea științifică, mu
zeografi, consacrată pregătirii istoricilor români in
vederea celui de-al XV-lea Congres internațional
de științe istorice, care va avea loc la București,
in perioada 10—17 august 1980.
Au participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovară
șii Virgil Cazacu, Paul Niculescu, Gheorghe Radu
lescu, leonte Răutu, Ștefan Voitec, llie Rădulescu.
Oamenii de știință, cercetătorii care au luat
cuvîntul cu acest prilej au exprimat vii mulțumiri
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru aceasta
nouă intilnire cu istoricii, au subliniat aportul deo
sebit al secretarului general al partidului la orien
tarea și dezvoltarea cercetării istorice, la studierea
istoriei în invățămint, la punerea in valoare a bo
gatelor tradiții progresiste, revoluționare ale po
porului român, ale clasei noastre muncitoare, ale
partidului său comunist.'
,
Menționînd că incă din perioada imediat urmă
toare Congresului al IX-lea al partidului, care a
inaugurat o epocă de profunde transformări nova
toare în toate domeniile de activitate, inclusiv in
cercetarea științifică, întilnirile cu istoricii au deve
nit o practică curentă, participanții au exprimat
adînca lor recunoștință pentru ajutorul prețios pe
care îl găsesc în vasta operă, teoretică și practică,
în indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu. La
Inițiativa și cu contribuția directă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tratarea problemelor de istorie
- au arătat vorbitorii - și-a ocupat un binemeritat
loc in Programul partidului, fiind concepută ca o
parte esențială a întregii activități politice și Ideo
logice, de edificare a noii orînduiri, de formare a
omului nou, cu o înaltă conștiință patriotică, revo
luționară.
Infățișînd rezultatele obținute in domeniul cer
cetării istorice .din țara noastră, participanții s-au
angajat să acționeze, in continuare, cu dăruire și
pasiune revoluționară, în spiritul hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea al partidului, ol indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea
cercetărilor istorice, sporindu-și aportul la activita
tea de educare socialistă, patriotică a maselor
largi, Io îmbogățirea tezaurului de cultură și civili
zație ol poporului nostru, la afirmarea tot mai pu
ternică a școlii istorice românești pe plan interna
țional.
Exprimind secretarului generai al partidului în
treaga lor gratitudine pentru grija pe care o
poartă bunei pregătiri a viitorului Congres inter
național de științe istorice, vorbitorii au subliniat
hotărirea de a face totul pentru a contribui la
reușita acestei importante reuniuni științifice, me
nită să servească prieteniei și colaborării între
toate popoarele, cauzei păcii, și progresului in
întreaga lume.
In încheierea intîlnirii a luat cuvîntul tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, care a infâțișat
sarcinile ce revin istoricilor români in cadrul pre
gătirilor ce au loc pentru al XV-lea Congres in
ternațional de științe istorice. Subliniind necesi
tatea sporirii preocupărilor in vederea unei te
meinice pregătiri pentru acest congres, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a indicat istoricilor români să
acționeze in așa fel incit congresul să contribuie
la întărirea colaborării și conlucrării intre popoare
și națiuni, intre state, pornind de la principiile noi
de relații internaționale, care se afirmă cu putere
astăzi in lume, ale deplinei egalități in drepturi,
respectului independenței și suveranității fiecărei
națiuni, neamestecului in treburile interne ale altor

popoare.

Deși iși propune să cerceteze trecutul, istoria
- a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu - trebuie
să pornească de la realitățile existente astăzi, pe
care nimeni nu le mai poate schimba. Aceste rea
lități aratâ că astăzi in Europa există națiuni in
dependente, state care au granițe ce trebuie res
pectate - și orice punere în discuție a indepen
denței și granițelor lor înseamnă o politică re
vanșardă, care nu ar duce decit la război. Tocmai
de aceea trebuie să se combată orice incercâri
de a pune in discuție aceste realități existente
astăzi in lume.
Secretarul general al partidului a indicat isto
ricilor români să abordeze problemele de istorie
de pe pozițiile materialismului dialectic, pornind
de la adevărul că istoria omenirii, a popoarelor,
din cele mai indepărtate timpuri, este strins le
gată de condițiile de muncă, de viață, de dez
voltarea treptatâ a forțelor de producție. In pro
cesul muncii, oamenii s-au constituit in comunități
mai mici sau mai mari; in procesul muncii și al
perfecționării mijloacelor de producție, in lupta cu
naturo, ei au invâțat să lucreze împreună, sâ con
lucreze și sâ gindeascâ la ceea ce trebuie să
facă pentru a .rbzistc tuturor vitregiilor, pentru
a-și asigura o viață civilizată.
Referindu-se la faptul că, uneori, se acordă o
importanță prea mare unor momente și fapte
istorice izolate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat cercetătorilor să pornească de la condițiile
generale in care s-a format și dezvoltat un popor
sau altul, de la raporturile de conlucrare intre
popoare și strinsa interdependență a civilizațiilor.
De la aceste considerente, a subliniat secretarul
general al partidului, trebuie să pornim și în expli
carea procesului istoric de dezvoltare a poporului 1
român, formarea sa fiind rezultatul existenței unor
condiții materiale, culturale și spirituale care i-aul
asigurat o fizionomie proprie. Studiind acest proces,/
oamenii de știință trebuie să pună accentul pe1
acele fapte istorice care au favorizat contacte de
viață și influență reciproce între populațiile aces
tor meleaguri, proces care a stat la baza formării
națiunii noastre, a popoarelor din Balcani, a altor
popoare învecinate. Trebuie să evidențiem ceea ce
au realizat in comun popoarele noastre, faptul
că civilizația lor este rodul conlucrării. Este cu
noscut că in condițiile cind n-a existat această
conlucrare, popoarele din această parte a Europei
au câzut sub dominația imperiilor străine. Deci —
a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu - este
de datoria noastră să demonstrăm că ceea ce
am realizat și că insăși existența națiunilor noastre
este, pină la urmă, rezultatul faptului că inaintașii
noștri, în momente istorice grele, au găsit calea
de a conlucra.
Același proces, al strinsei conlucrări - a arâtat
secretarul general al partidului - s-a petrecut și
pe plan intern. Conlucrarea dintre Țara Româ
nească, Moldova și Transilvania, îndeosebi inter
dependența lor economică, au avut un rol hotăritor in cristalizarea sentimentelor originii comune
daco-romane și al unității naționale, cărora Mihai
Viteazul n-a făcut, de fapt, decit sâ le dea glas.
Abordind problemele României, ale conlucrării
in Balcani și cu toți ceilalți vecini, trebuie să
pornim deci de la comunitatea de interese a
popoarelor noastre, care este o realitate ce s-a
creat in cursul dezvoltării istorice, problemele eco
nomice avind rolul hotâritor, la care s-a adăugat
lupta pentru independență,
pentru dezvoltarea
științei și culturii, a întregii civilizații.
Intr-o asemenea viziune largă, științifică - a
subliniat» tovarășul Nicolae Ceaușescu .1- istoricii
români vor trebui să înfățișeze problemele la
Congresul internațional de științe istorice, ținînd
seama de necesitatea ca știința istorică să por
nească de la realități, de la cerințele respectării
independenței naționale a popoarelor, ale conlu
crării active între ele, in vederea dezvoltării lor
•conomico-sociale, pe principiile deplinei egalități

și ale respectului reciproc. Desigur, trebuie să
avem in vedere că in problemele de istorie există
puncte de vedere diferite, confruntări de idei și
chiar încercări de denaturare a adevărului istoric.
Tocmai de aceea sarcina istoricilor noștri este de
o contribui activ la clarificarea acestor probleme
pe baze științifice și, in același timp, de a da o
ripostă fermă oricăror incercâri de a falsifica
istoria, de o denatura realitatea. întotdeauna și in
toate cazurile, toate problemele trecutului trebuie
sâ fie abordate in așa fel incit să ducă nu la
ascuțirea divergențelor și contradicțiilor,
ci la
găsirea a ceea ce a fost și este comun, la subli
nierea invățămintelor pe care trebuie să le tragem
pentru prezent și viitor, v
O atenție deosebită - d arâtat secretarul ge
neral al partidului - trebuie sâ se acorde punerii *
cu putere in relief a rolului istoric al maselor
populare, al popoarelor înseși, a luptelor lor pen
tru eliberare socială și națională.
In epoca noastră, cind națiunile s-au afirmat și
se afirmă cu putere, in acest sens, trebuie înțe
leasă și problema naționalităților care se găsesc
pe teritoriul unui stat sau altul, ca rezultat al
indelungatei conviețuiri istorice. Ele trebuie să se
bucure de toate cuceririle civilizației socialiste în
țârile noastre, de toate libertățile, să poatâ folosi
limba pe care o doresc, așa cum se asigură în
România. In același timp, trebuie să înțelegem
că avem obligația comună de o face ca prin
munca unită a tuturor cetâțenilor, fără deose
bire de naționalitate, să triumfe socialismul in
fiecare din țârile noastre, de a asigura, printr-o
strinsâ conlucrare, progresul lor rapid și multi
lateral, respectind principiile care stau la baza
idealurilor societății socialiste.
Avem obligația - a arâtat tovarășul Nicolae
Ceaușescu - sâ ducem o asemenea politică, in
clusiv în domeniul istoriei, incit să contribuim la
crearea unui viitor al prieteniei și frăției tuturor
popoarelor. în judecarea faptelor și evenimente
lor istorice sâ ținem seama de ceea ce trebuie
sâ realizăm, de opțiunea noastră spre o politică
generalâ de prietenie, de colaborare între po
poare. Trebuie sâ fim fermi împotriva politicii im
perialiste de forță, de dictat, pentru o politică de
largă conlucrare economică, cultural-științificâ, de
egalitate și respect intre toate popoarele. Numai
așa istoria va servi adevăratelor scopuri ale
științei și, totodată, năzuințelor noastre socialiste,
politicii de dezvoltare a României, a poporului
nostru, asigurindu-i un loc demn, egal, in cadrul
națiunilor socialiste, al tuturor națiunilor lumii.
In acest fel - a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu
- vom aduce o contribuție importantă la creșterea
nivelului științific al congresului, la afirmarea lui
ca o puternică manifestare a colaborării, a luptei
pentru destindere, pentru independență națională
și pace.
in continuare, secretarul general al partidului a
făcut o serie de recomandări în legătură cu îmbu
nătățirea activității de cercetare în domeniul isto
riei, elaborarea Tratatului de istorie a României și.
a altor lucrări fundamentale, care să reflecte dez
voltarea istorică a poporului român de la origini
și pină în prezent, sâ pună in evidență lupta sa
pentru independență și suveranitate națională, îm
potriva dominației străine, a imperialismului, pen
tru înfăptuirea societății noi, socialiste pe pâmintul
României, pentru făurirea unei lumi a păcii și co
laborării internaționale.
în încheiere, tovarâșul Nicolae Ceaușescu și-a
exprimat convingerea că oamenii de știință din do
meniul istoriei iși vor face pe deplin datoria ca
patrioți și revoluționari, că vor pune întreaga lor
energie și pasiune in slujba intereselor națiunii
noastre, a construirii societății socialiste multilateral
dezvoltate, a afirmării puternice a României in
rmdul statelor lumii, a voinței poporului român de
a trăi în libertate, pace și colaborare cu toate po
poarele.

La înălțarea coșului de gaze
arse de la centrala termică a
noii platforme chimice ce se
construiește la Roman, construc
torii șantierului nr. 6 „Moldova"
al Trustului de izolații și lu
crări speciale București au în
registrat un adevărat record de
ritm și economicitate. Despre
acest succes ne-a vorbit tovară
șul inginer Dan Popa, șeful șan
tierului amintit.
— Coșul pe care l-am con
struit aici trebuia să aibă ini
țial înălțimea de 100 de metri.
Proiectanții trustului nostru,
reanalizind procesul tehnologic,
au redus cu 20 de metri această
înălțime. Economiei astfel rea
lizate. constructorii noștri i-au
adăugat altele la fel de substan
țiale. Folosind o soluție con
structivă originală, gindită și
aplicată de maistrul Gheorghe
Neagu. Ce constă in realizarea
consolelor interioare concomi
tent cu glisarea structurii exte
rioare, echipa condusă de Mihai
Bîrsan a redus cu 45 de zile
timpul de construire a coșului,
economisind in același timp 40
de metri cubi de cherestea și
peste 8 000 kilowați-oră energie
electrică. (Constantin Blagovici).

MARAMUREȘ:

Policalificarea
minerilor
Odată cu creșterea gradului
de complexitate a lucrărilor din
subteran, prin introducerea noi
lor utilaje și tehnologii de mare
productivitate,
la Exploatarea
minieră Șuior din Maramureș
s-a încheiat primul curs de po
licalificare a minerilor. Timp de
opt luni, cei mai buni mineri dinabataje au învățat, fără scoatere
din producție, cea de-a doua și
chiar a treia meserie, intre care
aceea de electrician de mină.
Pornind de la această primă ex
periență, in cursul acestui an vor
fi organizate alte două cursuri
de policalificare, urmind ca in
cincinalul următor toți minerii
de aici să dobindească a doua
sau a treia meserie. (Gh. Susa).

ÎN ZIARUL DE AZI :
• FESTIVALUL NATIO
NAL „CÎNTAREA
ROMÂNIEI" : BRIGĂ
ZILE ARTISTICE, DE
LA CONCURSURI LA
O ACTIVITATE PER
MANENTĂ
• RUBRICILE
NOAS
TRE : Organizația de
partid, centrul vital al
gînd irii comuniste, in
acțiune ; Note c'etâțenești ; Faptul di
vers ; Note de lectu
ră ; Sport.

Aspect cotidian la recoltarea furajelor

Foto : S. Cristian

Spectacolul, critica
teatrală și publicul
-trei componente ale aceleiași
realități spirituale
Cind un dramaturg
ca Paul Everac publi
ca in urmă eu cițiva
ani cartea sa „încotro
merge teatrul româ
nesc
întrebarea sa
a părut retorică și n-a
primit — după cite imi
aduc aminte — nici un
răspuns. O tăcere ne
firească a intimpinat
unele din cele mai incitante și mal discuta
bile propoziții privind
destinul teatrului nos
tru. Dincolo de apre
hensiunile
personale
care la noi operează
atit de categoric incit
anulează orice urmă
de obiectivitate — tă
cerea era cit se poate
de semnificativă pe un
plan care implică des
tinul teatrului româ
nesc de astăzi. Medi
tăm puțin, foarte pu
țin sau aproape deloc
la ceea ce numim dru
mul mișcării noastre
teatrale și ne intere
săm in primul rind,
dacă nu exclusiv. . de
ceea ce ni se oferă —
foarte bun. bun sau
deloc bun — de către
instituțiile
teatrale.
Prinși in vîrtejul pre
mierelor, confruntați
cu reacția acelorași
oameni, uităm că dună
seara primei ridicări
de cortina spectacolul
incepe un drum al său
pe care critica uneori
il influențează, dar de
cele mai multe ori nu
are nici un rol in de
terminarea longevității
sau căderii lui. Pentru
că, dincolo de seara
premierei și pină la
epuizarea seriei de re
prezentații. textul și
spectacolul nu se mai
judecă in funcție cie
sistemul valorilor cali
tative exprimate în
cronica dramatică, ci
în funcție de datele
cantitative, exprimate
in numărul de locuri
vindute, care pot co
incide cu opiniile cro
nicarilor sau nu. Pen
tru că. dincolo de sea
ra premierei, publicul
nu reacționează iden
tic cu noi. ca să nu
spun că, adeseori, el
poate avea chiar reac
ții contrare nouă. Une
ori. deoarece criteriile

cu- care noi respingem
sau aprobăm un spec
tacol nu sint ale lui. ci
dimpotrivă. O „critică"
orală care are drept
element suprem de apreciere esențial plă
cerea se dovedește
mai eficientă și creea
ză un curent de opinie
care relativizează și
face nu o dată inefi
ciente judecățile noas
tre emise de cele mai
multe ori ignorindu-se
că relația critică-spectacoi nu se finalizează
decit dacă se tine sea
ma de cea de-a treia
dimensiune — publi
cul. Care face să tră
iască sau nu un spec-

Opinii de
Valeriu

RAPEANU

tacol. care dă gir unui
experiment sau nu-I
înțelege, care are ela
nuri si aprehensiuni,
lărgimi de orizonturi
sau obtuzități, dar fără
de care n-ar exista
spectacol și nici viată
teatrală. E necesar ea
uneori textul si spec
tacolul să violenteze
publicul, să-l trezeas
că din eventuale dulci
somnolențe, din ilu
ziile date de făcăto
rii de teatru care nu
vor pentru că nu pot
și. uneori, deși pot. nu
vor să treacă dincolo
de ceea ce publicul
acceptă. Dar teatrul a
evoluat prin asemenea
acte fertile, construc
tive, de dezacord cu
gusturile rutinate, cu
obișnuința obosită și
rutinieră, a evoluat in
morpentul in care a
propus ceva nou, ne
obișnuit, care nu mai
fusese scris sau dacă
era scris nu mai fu
sese jucat astfel. Și,
în ațeeași măsură,
teatrul a făcut efortul
de a se deschide uma
nității. de a tine sea
ma de structura epocii, de tot ceea ce
a cucerit ea pe toate
tărimurile Înțelegerii
și sensibilității.
Iar toate aceste cău

tări au urmărit — mai
ales in ultimele seco
le — să lărgească
aria publicului, chiar
atunci cind experien
țele se desfășoară in
spații mici, să racor
deze teatrul la noile
structuri sufletești, la
întrebările
morale
specifice ale timpului.
Sâ spunem cu since
ritate lucrurilor pe
nume : pe lingă unele
apreciabile și indiscu
tabile realizări, tea
trul nostru cunoaște și
o tendință de Închide
re in sine, de afirma
re paralelă cu evolu
ția — sau involuția —
publicului, cu configu
rația sa intelectuală,
profesională, cu dispo
nibilitățile sale sufle
tești. Bineînțeles, tea
trul nici nu poate și
nici nu trebuie să de
vină un seismograf
conjunctural al unor
fenomene fluctuante,
dar nici nu poate face
abstracție de mutațiile
care au determinat un
alt nivel de percepție
intelectuală și sufle
tească, nivel datorat
unor modificări sur
venite in structura
populației, a așezări
lor noastre urbane.
Or, teatrul nostru iși
păstrează, dacă ne re
ferim la cel din Bucu
rești, de pildă, confi
gurația situării sale
din anul 1848. care și
ea era moștenită, din
motive lesne de înțe
les, din perioada an
tebelică.
Bucureștiul
căruia îl era adresat
acest teatru este după
trei decenii (n.b.) nu
mai o parte din orașul
de astăzi, poate cea
mai puțin populată,
incluzihd publicul de
premieră și publicul
tradițional. Pentru pu
blicul cu adevărat nou,
pentru publicul care
trebuie să vină acum
la teatru instituția ca
ataLe a rămas încă de
parte de el, la propriu
și la figurat. Să nu ne
amăgim : cele cîteva
„transmutări"
ocazi-
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Care bucurie

I

l

Cind de la fereastra casei sale
măsoară cu privirea livezile care
înconjoară municipiul Clu]-Na
poca, loan Folea. fost agro
nom și pomicultor pasionat,
incearcă un sentiment de mindrie și împlinire. Primul pom de
pe aceste dealuri — altădată
golașe — a fost plantat de el, in
urmă cu treizeci de ani. Pină
atunci, pînă la el, se acreditase
ideea că pe acele dealuri nu pot
crește decît pruni. El a înființat
o pepinieră, de pe care a plantat
primele 50 hectare cu meri, peri,
vișini și cireși.
Acum, „centura de livezi" a
orașului măsoară peste 3 000 de
hectare. „Cind măninc un măr —
ne spune inițiatorul ei — mă re
găsesc in el ca o sămânță arun
cată intr-un pământ sănătos, și
tare mă mai bucur".
Bucurie pe care i-o dorim
mulți ani de-acum incolo!

Un gest
Șoferul Constantin Oușor, taximetrist la autobaza Titan, cunos
cut ca un bun meseriaș, s-a
făcut tot atit de cunoscut si ca
om de omenie. în mașina CU
Care transportă zilnic zeci de
pasageri a găsit o servietă cu
mai multe obiecte de preț și o
importantă sumă de bani. Din
acte rezulta că servieta aparți
nea unui turist din R.P. Polonă.
Taxime tristul a dus imediat
servieta la sediul I.T.B. Reintrind
in posesia ei, păgubașul a expri
mat taximetristului bucureștean
cele mai călduroase mulțumiri.

Neinocentul
| Inocențiu

I
I
I
i
Bolnavi închipuiți
■nai
I
6 doctoriță din Codleaă a WUt
pună in bucătăria și baia
I1 . să-și
locuinței sale din Brașov faianță.
A găsit trei meseriași de la o
întreprindere. Pentru a le motiva
de la program, doctorița
I■I absența
le-a eliberat pe loc cite un cermedical. Cei trei „bolnavi"
închipuiți s-au apucat de lucru,
IItificat
dar n-au terminat cu faianța in
I timpul prevăzut in certificatul
Nici un bai! Doctorița
I demedical.
le-a mai prelungit certificatele
cite două ori. astfel că le-a dat
la fiecare cite 9 zile de... boală.
pe baza cărora cei
I| Certificate
trei și-au incasat cuvenitele
I drepturi bănești. Acum i-a venit
să „încaseze" și ea o răs
I rindul
plată după faptă.
I Pe cînd...
auto-confrolul?
I transportului
Timp de patru zile, pe traseele
in comun din mu
nicipiul Galați, mai multe echipe
de
control
al
muncii
I au efectuat o oamenilor
amplă acțiune de
a modului in care
călătorii cumpără sau nu cum
I supraveghere
pără bilete, compostează sau nu
compostează tichetele. Știți citi
au fost depistați fără
I călători
bilete sau tichete compostate ?
Aproape 1000! De toate virstele
și profesiile...
I numiți
Cum asemenea călători — de
in litera legii frauduloși
— s-au semnalat in ultimul
timp nu numai la Galați, se im
I pune
o intensificare a acțiunilor
de control. Dar mai presus de
toate, un firesc ți necesar...
I autocontrol
civic al fiecăruia.
! Nici pădurea
i-a ajutat
I nuUn agent
de circulație din Pre
deal face semn conducătorului
9—B—9690 să oI autoturismului
prească. Acesta apasă insă pe
pedala de accelerație și îsi conti
nuă drumul. Este alertat postul
de
din Azuga. Drumul
I este control
blocat. Văzind că n-are în
cotro. cel de la volan abandonea
ză autoturismul și fuge in pă
I dure.
Se numește Iulian Moise,
din București (str. Băiculești
nr. 11), care a declarat că, îm
I preună
cu Ionel Chiriac. tot din
București, furaseră autoturismul
respectiv din fata unui bloc din
Capitală. Fiind vorba de doi in
I fractori
inrăiti. recidivisti. legea
va sancționa cu atit mai aspru
fapta săvirșită.
I
I Unde duce
băutura...
Nici un martor ocular n-a
I putut
declara cu precizie din ce
I
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De la întreprinderea de încăl
țăminte din Huși dispăruseră
. patru metri pătrati de piele de
bovină. Cine să fie făptașul ?
— Habar n-am cine-ar putea
să fie — și-a dat cu presupusul
Inocențiu Bălan, șeful unei for
mații de croit.
Dar Inocențiu nu era chiar...
inocent precum arăta, intrucit el
însuși „croise" planul de sustra
gere a pielei respective, incercind s-o valorifice cu ajutorul
subalternului său Istrate Cră
ciun. Amindoi au fost „incălțați"
și urmează să suporte rigorile
legii pe propria piele.

I
I

I

pricină Francisc Moldovan, de la
Șantierul nr. 3 Călan. s-a luat
la hartă cu alți trei inși. Atit el.
cit si cei trei erau beți criță.
Pentru a-i răpune pe cei trei,
F. M. a luat un par in mină și
s-a repezit spre ei. Dar. fiind cu
privirea prea încețoșată din
cauza alcoolului. F. M. nu și-a
mai recunoscut adversarii, astfel
că l-a lovit pe un cetățean
pașnic de pe trotuar. Și l-a lovit
atit de tare, incit la scurt timp
omul și-a pierdut viata. Francisc
Moldovan a fost condamnat la
18 ani închisoare.
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SECRETARUL DE PARTID

w —

,W:

nou ales sau cu mai multă experiență învață
continuu de la comuniști, de la întregul colectiv
Peste 200 din cei 421 de secretari ai
comitetelor și birourilor organizațiilor
de partid din municipiul Tg. Jiu. în
vestiți cu această răspundere la ale
gerile din octombrie anul trecut, se
află la primul mandat încredințat de
comuniști pentru a le conduce acti
vitatea. Aceasta înseamnă, cum ușor
. se poate constata, că aproape 50 la
sută din totalul secretarilor de partid
sint cadre noi. O asemenea situație
— existentă, firește, nu numai la Tg.
Jiu — cere organelor și organizații
lor de partid să se preocupe perma
nent, stăruitor, pentru a ajuta acest
nou și masiv detașament de cadre de
partid să cuprindă și să rezolve cit
mai repede și mai bine sarcinile pe
care le are de îndeplinit. Cum a de
marat și cum se desfășoară, practic,
acest proces ?
Ancheta noastră a debutat cu o
scurtă convorbire pe această temă cu
tovarășul Petre Dănciulescu, secretar
al Comitetului municipal de partid
Tg. Jiu. „De integrarea in activitate
a noilor secretari de partid — ni s-a
spus —, ne ocupăm pe două căi : prin
instruirile metodice organizate perio
dic de comitetul municipal cu toți se
cretarii și prin ajutorul pe care acti
viștii îl acordă acestora, în timpul
deplasărilor pe teren, în organizațiile
de bază". •
Fără a minimaliza rolul instruiri
lor, rindurile de față' își propun să
releve aspectele legate de ajutorul
concret pe care-1 acordă activiștii co
mitetului municipal noilor organe
alese, îndeosebi secretarilor aflati la
primul mandat.
„Nu mi-a fost greu — ne spune to
varășa ing. Elena Radu, secretara co
mitetului de partid de la combinatul
de lianți și azbociment — să încep
activitatea ca un vechi secretar de
partid. De ce ? Pentru că am făcut
parte din comitetul de partid, ca se
cretar adjunct cu problemele econo
mice, ani de-a rîndul". Interlocutoa
rea precizează, de asemenea, că „in
trarea directă în probleme" s-a dato
rat și ajutorului pe care l-a primit
din partea tovarășului Ștefan Negreț,
prim-secretar al comitetului munici
pal de partid, a altor activiști ai co
mitetului municipal. Primul secretar
n-a lipsit nici de la adunarea gene
rală a oamenilor muncii, nici de la

unele adunări generale ale organiza
țiilor de bază, nici de la plenara co
mitetului de partid. De fiecare dată,
cu tact, cu calm și răbdare, i-a spus
secretarei de partid și ce-a făcut bine
Și ce n-a făcut. în preajma unui ac
tivist cu experiență, inițiativa și com
petența secretarului nou ales au în
ceput să găsească repede teren priel
nic de afirmare. O dovadă din mulic
altele ? în trimestrul doi, de cind
combinatul se confruntă cu probleme
mai deosebite în realizarea exportu
lui, planul de muncă al comitetului

organizațiile de partid din platforma
industrială de nord a orașului, cînd
întregul birou al comitetului munici
pal s-a deplasat timp de o zi in uni
tățile de aici. Iar analiza efectuată,
vizind stadiul investițiilor, n-a mai
avut nici pe. departe aerul unei șe
dințe „de birou", n-a mai operat
cu îndrumări și indicații gene
rale, de princtoiu. ci a abordat
elementele concrete, specifice fiecărei
unități, atit pentru activitatea consi
liilor oamenilor muncii, cit și a bi
rourilor și constatelor de partid. O
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Anchetă în municipiul Tg. Jiu
de partid a fost „ajustat" din mers
prin îmbogățirea sa cu un obiectiv
nou: analizarea Împreună cu toți
factorii de răspundere din centrală,
întreprindere și unitățile colabora
toare a posibilităților de preluare
ritmică a producției pentru export.
O altă secretară de partid nouă, to
varășa Maria Burcă, de la fabrica de
țigarete, ne vorbește despre ajutorul .
pe care l-a primit din partea secre
tarului cu propaganda al comitetului
municipal de partid. „Timp de o săptămînă, pînă -am adus la zi activitatea
tuturor mijloacelor de propagandă șt.
agitație, tovarășul Petre Seceleănu a
venit zi de zi în unitatea noastră. Nu
s-a mulțumit numai să ne dea indi
cații. ci ne-a ajutat efectiv pentru a
asigura conținut, forță de convingere
mijloacelor muncii politice de masă".
Inițierea în muncă, în metodologia
muncii de partid a cadrelor nou alese
nu se face de la o zi la altă, presu
pune perseverență, cunoașterea la
fața locului a specificului activității
comuniștilor, a realităților, astfel in
cit ajutorul acordat să fie de sub
stanță, să nu se limiteze la genera
lități. Un asemenea ajutor au primit

analiză asemănătoare, cu participarea
întregului birou, a fost efectuată și la
fabrica de piine. Aici, accentul s-a
pus pe depistarea posibilităților prin
care pot acționa organizațiile de par
tid. de masă și obștești pentru îm
bunătățirea calității pîinii.
Oricît de substanțial ar fi însă aju
torul dat „din afară", adevăratul
sprijin, cel de fiecare zi. pentru in
tegrarea cit mai rapidă in muncă a
noilor cadre este cel rezultat din ac
tivitatea desfășurată în acest scop de
comitetele de partid din întreprin
deri. „Sint nouă în muncă — ne spu
ne tovarășa Tatiana Achim, secretara
organizației de partid nr. 6 din cadrul
întreprinderii de transporturi auto
Gorj. Cind am fqșt aleasă în funcția
de secretar, mi s-a spus să "nu-mi fac
griji, pentru că de organizația noas
tră răspunde din partea comitetului
de partid pe întreprindere tovarășul
N. Hoiciulescu, om cu experiență.
Dar, de la alegeri și pină în prezent,
nu ș-a intîlnit niciodată cu biroul or
ganizației, nu ne-a acordat practic
nici un ajutor. M-am descurcat cum
am putut. Nu știu nici acum dacă ac
tivitatea pe care o desfășor este sau

CALIFICAREA SI
a PROMOVAIÎEA FEMEILOR,
O IMPERIOASĂ CERINȚĂ SOCIAL - ECONOMICĂ
a

0 singură floare nu aduce primăvara,
dar este sigur un semn bun...
în luna august 1978, în viața colec
tivului întreprinderii de geamuri din
Buzău s-a petrecut un eveniment
care n-a fost marcat în nici un fel,
n-a fost înscris nici în „cartea de
aur" a întreprinderii și nici în vreun
registru special, ci doar în evidențele
serviciului personal : in acea zi a fost
numită in funcția de maistru Anlofița Mareș. „Evenimentul" a fost
precedat de altele : cererea acestei
femei de a urma școala de maiștri,
gesturile de aprobare și de îndoială
ale celor din jur, poate și propria-i
luptă cu anumite îndoieli.
Promovarea unor femei în funcția
de maistru sau de șefi ai unor sectoare de producție nu mai reprezintă
un eveniment care să fie marcat in
mod deosebit. Pentru colectivul res
pectivei întreprinderi a avut insă, și
are, o semnificație aparte. Este o în
treprindere nouă, n-a împlinit nici
zece ani. întreprinderea, născută deci
în această perioadă de rapid și pu
ternic proces de dezvoltare industria
lă și de înnoire tehnică — însuși pro
filul întreprinderii este ceva nou pen
tru județul Buzău — are adevărate
creații de poezie în cristal. Prozaica
denumire de întreprindere de gea
muri este foarte departe de adevăr,
o parte din produse fiind de înaltă

SITUAȚIA

calitate, precum oglinzile tip Vene
tian. „cristalul de Buzău" și altele.
Unde și cum trebuie plasat faptul
enunțat la începuturile acestor rinduri ? Evenimentul la care ne refe
ream este chiar un eveniment ? Vom
stărui pentru început asupra citorva
date statistice pentru a încerca să
desprindem semnificațiile și conclu
ziile care decurg din ele, pentru în-

Scurte comentarii
pe marginea unei statistici
de la întreprinderea
de geamuri din Buzău
deplinirea riguroasă a unuia din
obiectivele esențiale stabilite de con
ducerea partidului — creșterea gra
dului' de calificare profesională a
personalului muncitor in general și,
îndeosebi, a femeilor. Să luăm me
seria cea mai importantă pentru în
tregul flux al producției, și anume
cea de operator, și să vedem, prin
comparație, calificarea 'și categoriile
de încadrare, de retribuire a munci
torilor bărbați Si a muncitoarelor
femei :

PERSONALULUI ’ MUNCITOR ÎNCADRAT CA
GEAM

Categoria 1 :
2:
»»
3 :
>»
4: 5:
>»
6 :
7 :
>>
specială :
In conformitate cu aceste încadrări,
retribuția medie lunară este pentru
bărbați de 2105 lei, iar pentru femei
de 1 962 lei. Ce rezultă din aceasta ?
în primul rind că nivelul de califi
care al femeilor (ghidindu-ne după
această încadrare pe care nu avem
motive să o considerăm incorect fă
cută) este mai scăzut decît cel al băr
baților. Dealtfel, faptul e confirmat
și de atestările privind școlarizarea
femeilor : numărul muncitoarelor cu
școală profesională clire au absolvit
cursuri de calificare pentru operatori
geam a oscilat în modul următor : în
anul 1972 — 59, in 1973 — 45, in 1974
— 20. în 1975 — 80. în 1976 — 58, în
1977 — 35, în 1978 — nici o femeie (!)
în 1979 — o femeie ! Pentru mun
citorii
fără
scoală
profesională
se organizează cursuri de calificare
la locul de muncă. Din 1972 pînă în
1980 au absolvit aceste cursuri 344
operatoare, iar din 1975 un număr de
133 operatoare au urmat cursuri
de calificare fără scoatere din pro
ducție. Ca maistru insă, în opt ani a
fost promovată o singură femeie.
Să subliniem că și aici, ca pretu
tindeni in colectivele muncitorești,
femeile au aceleași condiții de cali
ficare și de perfecționare ca și băr
bații, dar și aici, ca și în alte locuri,
există un „dar", uneori greii de des
cifrat, care explică rămînerile în
urmă în ce privește pregătirea pro
fesională a femeii. înainte de a stă
rui asupra acestui „dar" să deschi
dem o paranteză mai largă din care
putem afla unele lucruri de real in
teres.
— Cel ce vrea să devină în întreprinderea noastră lucrător, ca li ficat
— ne explică tovarășa Adriana
Coman. șefa serviciului personal
— parcurge, mai întîi, o perioadă
scurtă de cunoaștere a întreprinderii
și a meseriilor, să-i spunem emoțio
nală, afectivă. Asistă la început, la
prezentarea unui film despre secțiile
întreprinderii și meseriile posibile ce
le poate alege. în sala de protecție a

bărbați — 32
2
152
170
»>
39
24
2
>»
1
>»

;
;
;
;
;
;
;
;

OPERATOR
femei — 119
198
115
19
•»
0
•»
1
0
»»
0
•»

muncii i se prezintă apoi circa 20 de
filme specifice. Acest „program" e
menit să-l ajute nu numai la cunoaș
terea frumoaselor creații ale între
prinderii, nu numai să-i insufle pri
me noțiuni de protecția muncii, dar
șl să preintîmpine situațiile (destul
de rare tocmai datorită strategiei pe
dagogice a serviciului personal-învățămînt) cind muncitorul se decide
pentru o meserie, începe și cursurile
la locul de muncă, și apoi pleacă la
altă întreprindere, pentru că nu cu
noștea dinainte surprizele practicării
ei ș.a.m.d.
Fără a folosi comparațiile din ta
belul prezentat mai sus ca să pledăm
pentru o egalitate aritmetică intre
gradele de calificare a femeilor și a
bărbaților, respectiv pentru împărți
rea egală a categoriilor de încadrare,
am pus totuși întrebarea : de ce
această evidentă discrepanță ?
— Avem puține muncitoare cu un
grad de calificare înalt. Cele citeva
care au urmat cursuri pentru în
vățarea mai multor meserii — ne
precizează
Maria
Scintee.
pre
ședinta comisiei de femei a între
prinderii — sint date mereu ca exem
ple celorlalte, care se pornesc greu.
La oglinzi, de unde prima maistru
femeie, promovată acum opt ani,
Elisabeta Orășanu, s-a transferat in
Capitală, nu a rămas in întreprindere
decît... ambiția de a o urma.
Deci opt ani a durat această ambi
ție pină a se împlini prin promova
rea în funcția de maistru a tovarășei
Antofița Mareș, o profesionistă bine
pregătită, și un bun organizator, cu
aptitudini de pedagog. Deși tinără,
mamă a unei fetițe, a reușit să-și or
ganizeze munca și învățătura, ajutată
de soț, în așa fel încît să învingă.
Și alte femei din secție s-au ambi
ționat și au reușit în efortul de poli
calificare. Anica Nicolae, de exem
plu, exercită trei meserii.
Exemplele sint totuși puține. Toți
oamenii care au răspunderi în aceas-

tă întreprindere și cu care am stat
de vorbă, ca și femeile însele, expli
că rămînerile în urmă la care ne re
feream prin mai multe cauze. Una
din ele, nu întîmplător așezată în
frunte, este — cum s-o numim ca să
fie cit mai exactă? — este neîncrede
rea multor femei. Neîncredere gene
rată, la rîndul ei, de diferite cauze
(concedii de naștere, numeroase tre
buri gospodărești, adică cea de-a
„doua normă", uneori a treia, de
acasă), care, nu in puține cazuri, pa
ralizează voința chiar a unor femei
inteligente, hotărite de a urma
cursuri de ridicarea calificării lor
profesionale.
E o latură mai delicată și mai
complexă a vieții, unde soluțiile nu
izvorăsc nici din îndemnuri, nici din
ședințe, ci din rezolvarea practică a
fiecărui caz în parte, din ambianța
și din climatul specific șl atît de
divers al fiecărei familii. Se pare că
da. Chiar dacă femeile, nu sînt oprite
(abatere de neconceput in întreprin
derile noastre), ele nu sint intotdeauna nici suficient de incurajate la fa
brica în care am poposit.
— Căutarea unor soluții — ne spu
ne tovarășul Gheorghe Predoiu, se
cretarul comitetului de partid —- ne-a
determinat să facem un sondaj, îm
preună cu comitetul sindical, cu
scopul de a depista locurile de mun
că mai ușoare pentru femei, în si
tuații speciale, astfel ca să nu piardă
din vechime, din dexteritatea mese
riei. Pentru operatoarele sortatoare,
care ajung doar la categoriile a doua
sau a treia, după vechime, am cău
tat altă soluție : am îndemnat femei
le să urmeze cursuri de policalifi
care, prin muncă de la om la om,
prin soluții de la om la om. Unele
s-au înscris la liceul seral și au fost
încadrate la serviciul C.T.C. — in to
tal 12 sortatoare din diferite secții. în
locul lor fiind școlarizate eleve la
cursurile deschise in decembrie anul
trecut.
Este doar un început. Acțiunea
continuă. Și este bine așa, este o ga
ranție că treptat, treptat, metădic,
discutînd cu răbdare și înțelegere, își
vor găsi soluționarea problemele mul
tiple. și nu întotdeauna ușoare.' ale
creșterii pregătirii profesionale a fe
meii, în interesul fiecăruia in parte
și al colectivului.

nu este la nivelul așteptărilor". E o
excepție organizația de partid nr. 6?
Nu ! Aproape 50 la sută din membrii
comitetului n-au fost de la alegeri
■ pînă acum la mai mult de una-douâ
adunări generale ale organizațiilor de
care răspund. Și nu este vorba aici
doar de participarea la adunări, ci și
de cerința ca îndrumarea, sprijinul
să se resimtă încă din stadiul pregă
tirii lor temeinice.
O situație aproape identică am întilnit și la organizațiile de partid din
comerț. Tovarășa Paula Luțaru coor
donează, ca secretar al comitetului
de partid, 12 organizații din unitățile
comerciale. Dar iată că de 6 luni, de
cind îndeplinește această funcție, n-a
participat la nici una din adunările
generale ale organizației de care răs
punde (cea de la întreprinderea co
mercială de stat de mărfuri indus. triale) și nici la celelalte organizații.
Dealtfel, însuși secretarul comitetu
lui municipal de partid, care răspun
de de organizațiile din comerț,, n-a
trecut de la alegeri și pînă acum nici
măcar o singură dată pe la acest co- și în aceasta o
mitet. Se poate afla
explicație a faptului că planurile de
materialele
prezentate in
muncă și
adunările generale sint rupte de viață. ineficiente.
O temă deosebit de importantă și
actuală a figurat recent pe ordinea
de zi a adunării generale a organiza
ției de partid cadre tehnice și admi
nistrative de la fabrica de sticlă și
menaj — „Cum acționează comuniștii
pentru realizarea planului la export".
O temă care n-a avut din păcate nici
■ pe departe eficiența așteptată. Cau
zele sint legate de ceea ce se cheamă
> modul în care a fost pregătită' adu
narea, la care a fost ajutat noul secretar in pregătirea ei. Cu un sfert
de oră înaintea
1 ' ' începerii
■
se mal lucra
la redactarea... în ciornă a informării.
Atunci și-a făcut apariția și instruc
torul comitetului municipal. Grigore
Popescu, căruia nu i-a mai rămas de
zis decît : „Dați-i bătaie, dați-i bă
taie, trebuie să înceapă adunarea".
Și a început. Complet nepregătită.
Tovarășa M. Teodorescu, secretara
comitetului de partid, motiva după
adunare ba că „n-a avut timp să
vadă informarea", ba că „l-a aștep
tat pe instructor pentru a o vedea
împreună". Rezultatul ? O asemenea
adunare pregătită în pripă nu putea
să se încheie decît cu rezultate pe
măsura acestui „efort".
...Acestea sint faptele — cu rezul-*
tate bune și mai puțin bune. Un lu
cru este clar. Cerința pusă în fata
t activiștilor de partid, de a afecta cea
mai mare parte a timpului muncii pe
teren, în organizații, în mijlocul oa
menilor, pentru a contribui la rezol
varea tuturor problemelor dinlăuntrul
lor și nu din afară, este departe de
a fi îndeplinită în toate .cazurile în
spiritul ei. Repartizarea activiștilor
de partid pe unități, a membrilor
comitetelor de partid pe organizații
nu trebuie să rămină în nici un caz o
simplă intenție pe hîrtie, ci să fie în
soțită de o muncă vie, concretă, în
organizații- CU". comuniștii, Uu atit
mai mult cînd este vorba de secre
tari ai organizațiilor de partid aflați
la primul mandat încredințat de co
muniști.

Constantin PRIESCU
Dumitru PRUNA

SF. GHEORGHE :
Apartamentul

10 000

Constructorii
întreprinderii
județene de constructii-montaj
au predat cel de-al 10 000-lea
apartament construit în ultimii
10 ani in municipiul Sf. Gheorghe. Odată cu noile cartiere,
s-au construit numeroase obiec
tive sbcial-culturale. între care
o modernă casă de cultură a
sindicatelor, spitalul județean,
cuplat cu policlinică, crese. grădinite și scoli, complexe comer
ciale și altele. La sfirșitul aces
tui an. numărul apartamentelor
construite în ultimele două cin
cinale se va apropia de cifra de
12 000. de care vor beneficia,
practic, peste 70 Ia sută din
populația municipiului. (Tomiiri
Geza).

Blocuri noi, date in folosința pe calea București din Ploiești

Foto : Gh. Vințilă

NOTE CEI ATENEȘTI

Filtre pentru Hercule
Cooperativa mește
șugărească „ProgresuT*
din Baia Mare a reali
zat cu cîțiva ani în
urmă o piesă auxiliară
foarte solicitată de automobiliști : filtrul de
canter pentru benzină,
care protejează carbu
ratorul și motorul îm
potriva pătrunderii a
tot felul de impurități.
Mult timp accesoriul
a fost greu de găsit.
Cererea depășea cu
mult producția coope
rativei. Acum există,
dar.„ nu tentează. Tre
buie să fii atlet de ca
tegorie superioară ca

să poți deschide capa
cul acestei piese. (Din
cînd in cînd, filtrul tre
buie curățat de impu
ritățile reținute).
— Am încercat două
zeci de filtre, poate
chiar mai multe, pină
am putut alege unul —
spunea un cumpărător.
Mulți amatori, mai
puțin tenace, după
două-trei Încercări se
lasă păgubași.
— Dar vinzătorii ?
— Nici ei nu-s spor
tivi de performanță.
Nu au în program an
trenamente de călire a
mușchilor, pentru a

putea face față aces
tor capace...
Nu știm dacă e vei>rba de o nouă tehnoliîogie de închidere a decantorului, sau de un
defect de fabricație.
Un lucru este însă si
gur : superficialitatea
controlului tehnic de
calitate, cit și a celor
chemați să prevină pă
trunderea in rețeaua
comercială a unor pro
duse necorespunzătoa
re nu vor stimula nici
sportul de performan
ță, dar nici vinzarea
filtrelor
decantoare.
(Al. Flăieșu).

Pipota
La ora 12,40 pleacă
zilnic din București
spre Constanța trenul
accelerat 825. Circu
ited la o oră de prînz,
mulți călători apelea
ză la serviciile bufe
tului-bar atașat la
tren. Ce oferă bufetul
clienților săi ?
Am călătorit șl noi
într-una din zile cu ac
celeratul 825 și am vă
zut, în vitrină, doar
cotlete de porc, cioco
lată, curmale, pepsi,
plus bere la discreție.
Cercetînd actele res
ponsabilului am con
stata®' eu • s«rpri«aere
că oferta trebuia să fie
în fapt ceva mai bo
gată : bufetul avea în
stoc pulpă de vită,
ouă, salam, mușchi de
vită, ficat și pipote de
pasăre, carne de pasă
re. Aceste produse se
aflau insă ferecate sub
lacăt, în magazie.
— De ce nu le puneți
In vînzare ? — l-am
întrebat pe responsa-

bilul George Bogdan,
ce se afla tolănit în
cușeta sa, în timp ce
zeci de clienți aștep
tau înfometați la rind.
— Păi, n-are cine să
le prepare.
— Dv. de ce nu-i
ajutați pe cei doi lu
crători de la tejghea ?
— Eu ?! Eu sint res
ponsabil — se arată
mirat
interlocutorul,
continuind să pufăie
tacticos din țigară. Și
apoi, pipotele le-am
oprit pentru mine. Am
și eu dreptul să mănînc o porție. (Porția
responsabilului urma
să cîntărească — con
form cantității aflate
în stoc — nici mai
mult nici mai puțin
de... 3,1 kg ! — n.n.)
în legătură cu acti
vitatea bufetului-bar
atașat la trenul acce
lerat 825 adresăm con
ducerii întreprinderii
Romvared — care co
ordonează activitatea

a
...Și tot în legătură
cu trenurile spre Con
stanța.
S-au
făcut
multe pentru o circu
lație normală a trenu
rilor de călători — și
totuși... totuși se con
stată încă numeroase
nerespectări ale oraru
lui, în special intirzieri. Dacă iarna, pe
zăpezi abundente, s-ar
mai fi putut accepta

vagoanelor restaurant
și a bufetelor C.F.R.
— următoarele trei în
trebări : 1. Din ce fon
duri este plătit respon
sabilul George Bog
dan, dacă în timpul
serviciului acesta nu
face nimic ? 2. A fosț
instruit personalul de
serviciu de pe trenul
825 cu obligația legală
de a pune în vînzare
toate produsele pe care
le are în stoc ? 3. De
ce nu este aprovizionat
bufetul-bar de pe ruta
București — Constanța
Cu preparate reci, cu
produse de patiserie și
gustări ? O fi ea berea
rentabilă la vinzare,
dar raportul de 1 la 20,
între mîncare și băutu
ră — constatat în ca
zul bufetului respectiv
— nu poate exprima o
alimentație raționalăOdată cu răspunstll
la întrebări așteptăm
și măsurile de rigoare. (Mihai Ionescu),

Constanța

unele motivări, acum
credem că cu greu
s-ar găsi explicații
plauzibile fată de ce
tățeni.
întirzie trenuri pe
diferite rute dar se
pare că recordul îl de
ține ruta București —
Constanța. în ultimele'
zile numai s-au înre
gistrat la toate cursele
respective
întirzieri

între 60 și 180 — 1 —
minute. La cinci pe
rechi de trenuri pe zi
se adună între 10 000—
30 000 ore pierdute de
cetățeni de la treburi
le lor. Și apoi, e greu
să mai denumești un
tren „rapid" sau „ac
celerat" cind ajungi cu
el la destinație mai
tîrziu decit cu un
„personal". (M. Mureșan).

La Sibiu

nouă
și modernă
autogara
O

Pentru îmbunătățirea servirii
călătorilor care folosesc mijloa
cele de transport in comun, ca
și pentru raționalizarea consu
murilor de combustibil, la Sibiu
a fost construită si dată în folo
sință o nouă si modernă auto
gară. Amplasată în zona vestică
a orașului (strada Lemnelor, șo
seaua Alba Iulia). noua unitate,
cunoscută sub denumirea de
Autogara II-Turnișor, servește
50 de localități sibiene și din
județele Alba. Cluj si Hune
doara. traficul zilnic fiind de
11 000 de călători. (Nicolae Brujan).
Foto : Fred Nuss
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Angela POPESCU

INSTITUTUL POLITEHNIC IAȘI
de pompare" ; Șef lucrări, poz.
anunță scoaterea la concurs a ur
10, Catedra de geometrie descrip
mătoarelor posturi : Facultatea de
tivă și desen, disciplinele : „Re
construcții : Șef lucrări, poz. 28. Ca
prezentări geometrice și desen",
tedra de căi de comunicații și fun
„Geometrie descriptivă și desen",
dații, disciplinele „Geologie, geo„Geometrie descriptivă și perspecti
tehnică și fundații" și „Trafic și
vă", „Desen tehnic" ; Șef lucrări,
autostrăzi" ; Șef lucrări, poz. 19. Ca
tedra de construcții civile și indus
triale, disciplinele : „Construcții",
„Construcții
agrozootehnice"
și
„Construcții civile" ; Asistent, poz.
25, Catedra de construcții civile și
industriale, disciplinele : „Construc
ții industriale" și „Construcții agri
poz. 11, Catedra de geometrie descole" ; Asistent, poz. 31, Catedra de ‘ criptivă și desen, disciplinele :
construcții civile și industriale, dis
„Geometrie descriptivă și perspec
ciplina : „Construcții metalice". Fa
tivă", „Geometrie descriptivă si de
cultatea de electrotehnică : Șef lu
sen" și „Reprezentări geometrice și
crări, poz. 18. Catedra de electro
desen" ; Lector, poz. 6, Catedra de
educație fizică, disciplina: „Educație
nică și calculatoare, disciplinele :
fizică" ; Asistent, poz. 22, Catedra
„Electronică medicală", „Biofizică"
de educație fizică, disciplina : „Edu
și „Sisteme de comutație telefoni
cație fizică" ; Asistent, poz. 34, Ca
că" ; Șef lucrări, poz. 29. Catedra
tedra de geometrie descriptivă și
de electrotehnică, măsuri și ma
desen, disciplinele : „Gepmetrie
șini electrice, disciplinele : „Elec
descriptivă și desen", „Reprezentări
trotehnică și mașini electrice"
geometrice și desen tehnic" și „De
și „Electrotehnică și instalații
sen tehnic". Facultatea de hidro-

tehnică : Șef lucrări, poz. 19, Ca
tedra de beton armat și construcții
hidrotehnice, disciplinele : „Lucrări
edilitare", „Hidraulică si lucrări
edilitare" și „Hidraulică teoretică și
aplicată" ; Șef lucrări, poz. 22, Ca
tedra de beton armat si construcții

oncurs

(.

hidrotehnice, disciplinele : „Insta
lații sanitare și alimentări cu apă",
„Sistematizarea și protecția mediu
lui", „Alimentări cu apă și canali
zare pentru construcții agrozooteh
nice" și „Tehnologia lucrărilor de
construcții hidrotehnice" ; Șef lu
crări, poz. 17, Catedra de hidraulică
și hidroameliorații, disciplina : „Hi
draulică (mașini hidraulice)".; Șef
lucrări, poz. 14, Catedra de meca
nică. disciplina : „Mecanică" ; Lec
tor, poz. 39, Catedra de matematică,
disciplinele : „Algebră liniară, geo
metrie analitică, diferențială și

programare". Facultatea de meca
nică : Asistent, poz. 21, Catedra de
mașini-unelte și scule, disciplina :
„Bazele așchierii și generării supra
fețelor" ; Asistent, poz. 23,' Catedra
de tehnologia construcției de mașini
și mecanică agricolă, disciplinele :
„Mașini de recoltat" și „Exploatarea utilajului agricol". Facultatea
de tehnologia și chimia textilelor :
Lector, poz. 11, Catedra de economie politică, disciplina : „Economie
politică".
Candidații la concurs vor depune
la secretariatul rectoratului Insti
tutului politehnic din Iași, Calea 23
August nr. 22, în termen de 30 de
zile pentru posturile de șef lucrări
și 15 zile pentru cele de asistent de
la data publicării acestui anunț în
Buletinul Oficial, cererea de Înscrie
re însoțită de acte, prevăzute de
Legea nr. 6/1969 privind Statutul
personalului didactic din Republica
Socialistă România și Instrucțiunii^
Ministerului Educației și învățămîntului nr. 84 539/1979.
Concursul se va tine in termen
legal.
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Tuful vulcanic
- prețios „colaborator**
al agriculturii

La întreprinderea minieră Hunedoara, organizarea științifică
si extinderea mecanizării - factori hotăritori in
9

STRATEGIA ÎNDEPLINIRII

NOI PAȘI SPRE FINALIZAREA UNOR IMPORTANTE
CERCETĂRI MENITE SĂ ASIGURE SPORIREA PRODUCȚIEI
VEGETALE Șl ANIMALE

Șl DEPĂȘIRII PLANULUI
s
A devenit o tradiție pentru colec
tivul de Ia întreprinderea minieră
Hunedpara de a se situa printre frun
tașii întrecerii socialiste din această
ramură. Un exemplu de dată recentă
— locul II pe țară și primul loc în
întrecerea dintre colectivele din sec

torul de minereuri pe anul trecutEste un succes care i-a stimulat pu
ternic pe minerii din Poiana Ruscăi
in ridicarea continuă a ștachetei rea
lizărilor. O dovedesc angajamentele
asumate pe acest an : extragerea su
plimentară a 1 000 tone fier în mi

...REALIZĂRI

ANGAJAMENTE...
• Obținerea unei producții nete suplimen
tare în valoare de un milion lei ;
• Extragerea și livrarea peste prevederi a
300 tone fier în minereu marfă, 10 000 tone
dolomitâ și 1 000 tone talc ;
• Depășirea cu 1 000 lei/persoană a sar
cinii de creștere a productivității muncii.
— Concret, ce măsuri s-au întreÎ>rins, ce resurse au fost puse in vaoare pentru atingerea acestor re
zultate ?
— Fiecare colectiv, ne spune tova
rășul Vasile Golda, directorul între
prinderii, își construiește in funcție
de sarcinile pe care le are de înde
plinit o strategie proprie de înfăp
tuire a acestora. Pentru noi, sarcina
prioritară este de a spori substanțial
extracția de minereu de fier atit de
necesar economiei naționale, precum
și a minereurilor nemetalifere din
zăcămintele pe care le exploatăm.
Cum forța de muncă de care dispu
nem este limitată, am conceput stra
tegia de îndeplinire a planului și an
gajamentelor concentrind energiile
colectivului asupra ridicării substan
țiale a productivității muncii.
La fața locului, in mină, am aflat
multe lucruri interesante despre ac
țiunile întreprinse, am cunoscut pe
inițiatorii și promotorii lor.
Promovarea fermă a tehnicii mo
derne, de înalt randament, la toate

nereu marfă și 30 000 tone de dolo
mită, precum și realizarea unei pro
ducții nete peste plan de două mi
lioane lei.
Iată, comparativ, angajamentele și
rezultatele în îndeplinirea lor pe
patru luni din acest an :

® Producția netă planificată a fost depă
șită cu 11 milioane lei ;
• Producția fizică peste plan se ridică la
540 tone fier în minereu marfă, 64 000 tone
dolomită și 2 000 tone talc ;
O Creșterea suplimentară a productivității '
muncii cu 2 470 lei/persoană.

locurile de muncă este elementul care
reține în mod deosebit atenția. „Sus
ținerea metalică și mixtă (lemn plus
metal) a lucrărilor miniere a permis
adoptarea unui mare număr de mă
suri de introducere a unor noi teh
nologii și de extindere a altora mo
derne — ne spune tovarășul Ion Ga
bor, secretar adjunct al comitetului
de partid. Bunăoară, specialiștii mi
neri au apreciat că la multe locuri
de muncă minereurile de fier pot fi
extrase prin metode de exploatare
combinate si prin rambleierea hidrau
lică a golurilor ; concret, aceasta în
seamnă adaptarea mecanizării la spe
cificul zăcămintului și creșterea sub
stanțială a productivității muncii pe
post". La fel s-a ajuns la concluzia
că la mina Telluc-est sînt potrivite
metodele de exploatare cu surpare,
de înaltă productivitate ; de aseme
nea, in cariere se poate mecaniza
operațiunea de „burare" a găurilor
orizontale și, în consecință, metoda
s-a extins substanțial. Deși la unele
locuri de muncă se aplică de mai

puțină vreme asemenea tehnologii
moderne, se observă că ele au fost
temeinic însușite, iar oamenii lu
crează cu spor.
Minerilor și electromecanicilor cu
care am stat de vorbă le place însă
să reliefeze trei realizări mai recente
în domeniul mecanizării, care au
schimbat radical condițiile de muncă.
Mai întîi, ■săpare^ mecanizată a lu
crărilor miniere verticale, care se
executau deosebit de anevoie prin
metodele clasice ; apoi, încărcarea
mecanizată a sterilului la lucrările de
înaintare în galerii a permis ușurarea
considerabilă a muncii fizice ; în fine,
extinderea circuitului de transport
mecanizat al minereurilor la noi ni
veluri de exploatare, cum sînt ori
zontul XIV și XVI de la mina Ghelar. precum și îmbunătățirea trans
portului pe tunelul Teliuc-Ghelar, prin
consolidarea șinelor de cale ferată cu
ajutorul traverselor metalice, au asi
gurat condiții ca minereul extras in
cantități tot mai mari să fie evacuat
ritmic la .suprafață. Desigur, impor-

Punctul de comandă al modernei instalații de extracție cu schip, intrată nu
de mult in funcțiune Ia puțul III al minei Ghelar
Foto : N. Stoican

tantă este economia de forță de mun
că, dar colectivul de aici apreciază
în mod deosebit aceste utilaje pentru
că ele au fost proiectate, construite
și montate cu mintea și brațele lor.
Mecanizarea a făcut necesară o mai
bună organizare a activității de an
samblu a întreprinderii. Dacă ne re
ferim, bunăoară, la întreținerea și
repararea utilajelor — esențială in
condițiile mecanizării — trebuie spus
că acestea au fost integrate organic
în activitatea de bază a minei ; pen
tru a evțta dispersarea forțelor, s-a
trecut la executarea centralizată a
reparării utilajelor și a pieselor de
schimb, s-a introdus o strictă disci
plină în privința respectării normelor
de calitate ale fiecărei lucrări efec
tuate.
Cînd s-a discutat într-o ședință de
partid problema stabilirii celor mai
potrivite metode de organizare a
muncii,, minerii au făcut mai multe
propuneri izvorîte din propria lor ex
periență. Dar, firesc, era greu să fie
toate generalizate. Așa incit, pe baza
unei selecții s-a trecut la organizarea
unor abataje „model". Despre unul
din aceste abataje model de la mina
Ghelar ne-a vorbit șeful brigăzii care
lucrează acolo, tovarășul Gheorghe
Brașoveanu :
— Mai intii de toate precizez că
am preluat și adaptat Ia condițiile
noastre o inițiativă a minerilor de Ia
Petrila, pe care am intitulat-o „Bri
gada înaltei productivități si calități".

Aplicind-o, am reușit să întărim dis
ciplina in muncă, să realizăm o su
dură sufletească a întregii brigăzi.
Toți muncesc ca unul pentru sporirea
extracției de minereu. Noi am înce
tățenit practica predării și preluării
din mers a schimbului și a aprovizio
nării cu materialele necesare fiecărui
schimb in drum spre abataje. In
aceste condiții, ne-am încumetat să
aplicăm metoda cu surpare, metodă
de înaltă productivitate, dar preten
țioasă, care ne permite să realizăm
10 tone pe post.
— Și ce rezultate ați obținut ?
— In luna aprilie am dat peste
plan 850 tone minereu de fier brut.
Aveam să aflăm că exemplul bri
găzii tovarășului Brașoveanu nu este
singular. Pe baza unei analize realiste,
cu participarea colectivului, a posi
bilităților de sporire a producției de
minereuri în lunile următoare, comi
tetul de partid și consiliul oamenilor
muncii au ajuns la concluzia că an
gajamentele asumate în anul 1980 pot
fi suplimentate. Noile angajamente
prevăd ca în acest an să fie realizate
peste plan o producție netă de 15 mi
lioane lei și o producție fizică de
1500 tone fier în minereu marfă,
100 000 tone dolomită și 2 500 tone
talc. Sînt angajamente pe care har
nicii mineri de aici le vor realiza cu
certitudine.

Corneliu CARLAN
Sabin CERBII

Pentn aplicarea Decretului privind recuperarea

și valorificarea resurselor materiale refolosibile

Descoperiți, prindeți și stirpiți
„ROZĂTORII"!
■

„Roți împotmolite"
în cîmpul indiferenței
Omijloacelor
situație critică privind păstrarea
de transport pe care o

supunem atenției forurilor de resort
Pe strada „Drumul săbărenilor",
la ieșirea din București, privirea îți
este atrasă de o incredibilă aglo
merare de utilaje și mijloace de
transport pentru construcții. Aici se
află parcul de conservare al Trus
tului de lucrări hidrotehnice spe
ciale, unitate apartinînd Consiliului
Național al Apelor. Parcul „de con
servare" — pe care îl vizităm îm
preună cu un reprezentant al In
spectoratului Generai al Miliției —
iși justifică doar in mică măsură
această titulatură, denumirea mai
exactă fiind cea a unui „cimitir"
de mașini. Dealtfel, multora dintre
camioanele, screperele. dumperele,
betonierele, autoturismele aflate
aid într-o avansată stare de uzură
li se spune semnificativ „morti".
Starea deplorabilă a acestor utila
je, mincate de rugină, descompleta
te, distruse, nu lasă nici un dubiu
asupra posibilei lor destinații — la
retopit. Și asta cit mai repede, pînă
nu vor fi devorate pur și simplu de
rugină. Și nu numai de ea.
— Multe dintre ele vor fi dez
membrate și trimise topitoriilor, ne
spune inginerul Ilie Necula, direc
torul stației de utilaj transport, din
cadrul T.L.H.S. Sint depozitate aici
pentru a fi casate. Dar altele nu
îndeplinesc condițiile legale de ca
sare. Uzura lor prematură se da
torează nerespectării celor mai ele
mentare norme de exploatare pe
șantiere, neglijentelor crase în gos
podărirea lor.
Ne oprim în preajma unor autobetoniere. Starea jalnică in care se
află te îndeamnă să crezi că au

funcționat ani de zile în condiții
deosebit de’grele de exploatare. Pe
ceasurile sparte de la bard citim
rulajele — de la 25 de mii la 4a de
mii de kilometri parcurși. La altele,
citirea este imposibilă, nu mai
există nici bordurile. Unele nu au
motoare, altele au benele sparte sau
roțile descompletate.
— Au lucrat pe șantierul metrou
lui și au fost aduse pentru a fi re
parate. ne lămurește tovarășul Lie
Necula. Cheltuielile de reparație se

După numai 25 000 de km aceste betoniere arată așa
cum le vedeți, practic distruse. Ce mină largă pot să
aibă gospodarii mașinilor de la T.L.H.S. București I
ridică, în medie, la 300 000 lei pen
tru fiecare autobetonieră, mai mult
decit jumătate din valoarea uneia
noi. Dar nu pot fi trecute la repa
rații capitale întrucât nu au atins
rulajul necesar. De aceea, conduce
rile șantierelor le-au trecut pe lis
ta de utilaje „disponibile", deși autobetonierele sint cele mai necesa
re în lucrările de construcții.
La fel s-a procedat și în cazul
mașinilor destinate altor utilizări.
Normal ar fi ca utilajele soootite

De aici au dispărut in cursul zilei de duminică contactoarele de argint,
făcînd inutilizabil motocompresorul

O basculantă abandonată la poarta parcului de con
servare. O adresă a „proprietarului" - stația de utilajtransport Dridu

disponibile să fie in stare de func
ționare. Dar numai cinci la sută din
cele aflate în parcul de conservare
pot funcționa. Excepție fac autotu
rismele, pentru a căror protejare
s-au luat măsuri minime de păs
trare. Celelalte, cu toate eforturile
muncitorilor din sectoarele de re
parații ale stației de utilaj și tran
sport, sint în bună parte supuse de
gradării le\te. dar sigure. Pentru a
le da o „fată" cit de cit onorabilă
autocamioanelor aduse pentru repa
rație sau socotite disponibile, „gos
podarii" de pe unele șantiere din
cadrul T.L.H.S. recurg la procedee
de-a dreptul absurde. După ce au
abandonat la poarta depozitului din
„Drumul săbărenilor" trpi autoca
mioane — din care indivizi certați
cu legea s-au servit cu piese după
pofta inimii — cei de la secția de
mecanizare Dridu din cadrul gru
pului de șantiere „Muntenia", in a
căror gestiune se află autocamioa
nele respective, s-au apucat acum
să le completeze piesele dispărute
cu piese noi. scoase din magazie.
„Camionul va fi supus totuși... ca
sării". ne lămurește mecanicul care
repara unul din acestea. Mentalita
tea nocivă a „Rozătorului" — cum
că din banii statului se pot acoperi
și neglijența, și nepriceperea — se
împletește cu absurdul. Culmea este
că aici, în parcul de conservare, și
ceea ce nu este defect se ..strică"
peste 'noapte.
— Frecvent, ba dispar faruri, ba
dispar diverse părți din motoare,
se lamenta gestionarul depozitului.
Constantin Popescu. Avem si paz-

nic. dar degeaba ! O să punem și
lumină.
Desigur, pentru întronarea ordi
nii si răspunderii în acest depozit
sînt absolut necesare măsuri ur
gente. Ele nu se pot reduce la a
pune un bec-două sau la o pavare
a incintei. Măsurile care trebuie
luate in primul rînd constau în
păstrarea integrității utilajelor care
urmează să fie casate si repunerea
grabnică în funcțiune a celor care
pot fi reparate și refolosite. Spu
nem aceasta întrucit din depozit au
dispărut, în condiții încă neeluci
date. contactoarele din argint de la
tablourile electrice ale unor ma
șini noi de torcretat și motocompresoare. ceea ce fac- inutilizabile
utilaje de sute de mii de lei. Pa
gubele provocate de neglijență, de
crasa lipsă de răspundere față de
avutul obștesc manifestate de con
ducerea trustului amintit par celor
de aici o bagatelă. Dar este vorba
de milioane de lei care stau îngro
pate în terenul mlăștinos al depo
zitului ! Tocmai în aceasta constă
gravitatea stărilor de lucruri exis
tente aici.
Supunem atenției forurilor in
drept și. în primul rînd. Consiliului
Naționâl al Apelor această situație
inadmisibilă. O stare de lucruri care
Contravine flagrant normelor legale
de păstrare a oricăror mijloace
aflate in proprietatea statului, a
noastră, a tuturor !

Dan CONSTANTIN
Foto : S. Cristian
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CLUJ-NAPOCA: Procedeu
industrial de recuperare
a molibdenului
La întreprinderea „Sinterom" din
Cluj-Napoca se vor produce, in curind, printre altele, sirme-fire din
molibden necesare fabricării filamen
telor becurilor electrice. întrucit ma
terialul este adus din import, chimis
tul loan Ciogolaș, după incercări în
delungate, a pus la punct un proce
deu industrial de extragere a molib
denului din soluțiile acide pe care,
pină acum, fabricile de becuri din
Tirgoviște și Fieni le aruncau. Molib
denul recuperat va fi utilizat, ca ma
terie primă, la fabricarea, la între
prinderea „Sinterom", a sirmelor fine
pentru filamentele becurilor. Aceasta
va insemna o economie de cel puțin
600 000 lei valută pe an. (Al. Mure»an).

VASLUI: Valorificarea
materialelor refolosibile
La întreprinderea județeană de
eonstrucții-montaj Vaslui au fost in
troduse două noi tehnologii menite să
repună în circuitul economic o serie
de materiale rezultate in urma pro
cesului de producție : executarea de
panouri și ghene pentru băi din zgură
fi beton ușor și confecționarea de in
stalații sanitare din materiale recu
perabile din aluminiu și tuburi P.V.C.

(Vasile Văsii).

(Urmare din pag. I)
agricole și cei din unități au stabilit
să fie insilozate. intr-o primă etapă,
160 000 tone furaje. în acest scop, in
fiecare consiliu unic agroindustrial
S-au organizat formații specializate
de mecanizatori dotate cu combine,
cositori mecanioe. mijloace de trans
port și ateliere mobile. Fiecare for
mație este condusă de un specialist
care răspunde de aplicarea normelor
tehnologice, corelarea diferitelor ope
rații și. in mod deosebit, de calitatea
lucrărilor de insilozare".
Străbătind Cîmpia Teleormanului,
am constatat că, în multe unități
agricole, măsurile amintite se aplică
cu stăruință și responsabilitate, cu
grija de a se preintimpina situațiile
care au apărut spre sfirșitul iernii
trecute, cind s-a resimțit insuficienta
furajelor pentru bovine și ovine. Ne
oprim la I.A.S. Blejești, unde se ur
mărește depășirea programului pri
mei etape de insilozare. împreună cu
inginerul Rafael Leoveanu. directorul
unității, evaluăm producția de masă
verde de pe cele aproape trei sute
hectare de lobium multiflorum si lu
cerna. Rezultă că față de planurile
inițiale se vor însiloza cu 500 tone
de furaje mai mult. Dealtfel. Ia fer
mele zootehnice Mereni și Pădure au
și fost insilozate aproape 2 000 tone de
masă verde. „Pentru reducerea pro
centului de umiditate din masa verde
— cerință esențială de care depinde
calitatea nutrețului însilozat — s-a or
ganizat recoltatul în două faze — ne
spune directorul. După una. două

zile de la cosire. nutrețurile ajung
la un procent optim de umiditate de
45 la sută. Atunci cind acest 'pro
cent nu se poate asigura din cauza
ploilor persistente, se fac corecțiile
necesare prin adaosuri de nutrețuri
grosiere".
în cursul raidului am reținut că
într-o serie de unități munca este

masa verde adusă din "cimp. Tovară
șul Nicolae Mindreanu. directorul
complexului, a organizat un flux ne
întrerupt al lucrărilor : cu ajutorul a
șapte cupluri de tractoare si remorci,
nutrețul este transportat ritmic la
silozuri, unde este presat puternic în
vederea eliminării oricăror goluri de
aer.

£ste timpul recoltării
și insilozârii furajelor!
bine organizată, se dovedește grijă
pentru asigurarea furajelor în orice
condiții climatice. Unitățile consili
ilor agroindustriale Odobeasca. Pia
tra. Vîrtopu. Brinceni și altele, care
au recoltat pină acum cele mai mari
cantități de furaje, însilozează paiele
și alte nutrețuri grosiere în amestec
cu masa verde. în comuna Piatra,
unde se află în curs de construcție
un complex pentru creșterea vacilor,
se lucrează intens la cositul și stringerea ierburilor graminee și a lucernei. Aici, la baza silozului se așază
straturi de paie, în alternantă cu

Nu peste tot însă activitatea for
mațiilor de mecanizatori este orga
nizată corespunzător ; adeseori, se
manifestă tendința de dispersare a
combinelor si mijloacelor de trans
port. în cadrul consiliului agroindus
trial Furculești. de pildă, fiecare din
cele cinci unități componente — coo
perativele agricole Furculești. Urluiu. Voievoda. Ulmeni și complexul
intercooperatist Furculești — si-a
constituit o formație proprie de me
canizatori. Nimic de zis. dacă dorin
ța de a însiloza mai repede, de a
ciștiga timp ar fi însoțită de măsuri

efective pentru folosirea utilajelor
la. intreaga capacitate. Or. dispersa
rea combinelor. a mijloacelor de
transport a dus la stagnări frecvente
in funcționarea utilajelor si la re
medierea cu întirziere a defecțiuni
lor ivite. Totodată, se pierde timp,
se consumă combustibil suplimentar
și din cauză că tractoarele transpor
tă riutretul din cimp cu cite o sin
gură remorcă in Ioc de două. Nu este
singurul consiliu unde utilajele sint
dispersate și, desigur, nici singurele
defecțiuni de felul • celor amintite.
Ținind seama de starea timpului, de
necesitatea realizării integrale a
programului de recoltare și depozi
tare a furajelor, este necesară con
centrarea utilajelor în formații spe
cializate. îndeosebi în consiliile agro
industriale
Slobozia-Mindra. Rădoiești. Roșiori de Vede, Turnu Mă
gurele. unde nu s-au însilozat nici
un sfert din cantitățile prevăzute
pentru actuala etapă.
Sint numai cîteva aspecte care
pun în evidentă necesitatea unei ac
țiuni hotărîte din partea organelor
de partid si agricole județene, a
consiliilor unice agroindustriale, a
consiliilor populare pentru utilizarea
deplină a capacității de lucru a mij
loacelor mecanice Ia recoltat si însi
lozat. pentru mobilizarea unui nu
măr cît mai mare de locuitori ai sa
telor la cositul ierburilor de pe toate
terenurile nemecanizabile. de pe di
guri si marginea căilor de comuni
cație, pentru a strînge si depozita cit
mai multe nutrețuri, tot ceea ce ofe
ră acum cimpuL

— Stimate tovarășe director, de
s-au obținut și in ce privește crește
cițiva ani, in perimetrul preocupări
rea vițeilor. Deosebit de important
lor institutului pe care il conduceți
pentru creșterea producției anima
s-a înscris la loc de frunte cercetarea
liere este faptul că tuful zeolitic per
tufului vulcanic. Ce rațiuni justifică
mite utilizarea în cantități mari a
acest interes deosebit ?
substanțelor azotate neproteice — în
— Evident, gama extrem de Jargă
speță a ureei — in hrană bovinelor.
a utilizărilor la care se pretează
Tuful vulcanic reolitic se dovedește,
această rocă în economie, începind
de asemenea, un excelent purifica
de la industria construcțiilor, indus
tor al atmosferei din marile com
tria chimică, metalurgică, industria
plexe de creștere și exploatare a ani
ușoară și pînă la agricultură. Doresc
malelor, cu consecințe directe, cuan
să precizez că în momentul de față,
tificabile in ce privește reducerea
investigațiile noastre vizează tufurile
mortalității, îmbunătățirea condițiilor
zeolitice. Cit privește tuful vulcanic
de muncă ale lucrătorilor, recondițioobișnuit — așa-zisa sticlă vulcanică
narea dejecțiilor ca îngrășămînt ; tot
folosită, de regulă, ca material de
odată, dă rezultate dintre cele mai
construcții, agregate pentru betoane
bune in oxigenarea și curățirea ape
ușoare, în industria cimentului, a ma
lor poluate, îndeosebi a celor din sis
terialelor ceramice — cercetarea și-a
temele piscicole, asigurind creșterea
spus de mult cuvîntul.
sensibilă a producției de peste, cît si
— Ce sint tufurile zeolitice ?
in purificarea biogazului obținut din
— Zeoliții sint minerale cu pro
dejecțiile animale.
prietăți fizice și chimice deosebite,
Deosebit de promițătoare se anunță
care în condițiile țării noastre, ca și
utilizarea zeoliților și pe linia ame
pe plan mondial, se găsesc in zăcă
liorării solurilor nisipoase și argimintele de tufuri. Aceștia au o com
loase, cît și în cultura plantelor, in
poziție chimică mult mai complexă,
horticultură, viticultură și legumi
o porozitate sporită și de aici capa
cultura.
citatea de a înmagazina apa, alțl
— Aceste rezultate promițătoare
compuși chimici — lichizi sau gasint confirmate de practică ?
zoși. Pe întreg cuprinsul țării noas
— In parte, da. La puii de carne
tre sînt cunoscute cîteva zeci de ti
am făcut experiențe pe zeci de lo
puri de zeoliți.
turi, compuse din 50—60 de păsări.
Țin să subliniez că studiul tufuri
Cercetările sint in curs de desfășu
lor zeolitice a de
rare la porci, cît
marat in țara
și la vitei.
noastră în urmă
în ce privește
La întrebările „Scînteii"
cu circa 3 ani. la
cultura plantelor,
recomandarea ex răspunde azi ing. Iosif FODOR, sîntem în faza
presă a secretaru
cercetărilor de La
directorul Institutului de cercetări
lui general al
borator.
partidului.
Sub și proiectări miniere pentru substanțe
— Ne-ati putea
nemetalifere din Cluj-Napoca
coordonarea Con
spune cind se va
siliului Național
trece, pe scară
pentru Știință si
largă, la utilizarea
Tehnologie, a fost elaborat in toamna
tufurilor zeolitice in zootehnie și
anului 1977 un program de acțiune, la
agricultură ? Insistăm asupra acestui
a cărui finalizare participă 16 unități
aspect, găsindu-l deosebit de ade
de cercetare și proiectare, 7 institu
menitor in ce privește creșterea
ții de învățămînt superior și 4 între
eficienței agriculturii.
prinderi. Obiectivul esențial al aces
— într-o anumită măsură, încă din
tui program il constituie valorificarea
primăvara acestui an. La Combinatul
complexă a depozitelor de tufuri vul
avicol Florești am extins utilizarea
canice existente în țara noastră pe
tufului zeolitic pe loturi mari de pui.
întreg cuprinsul teritoriului. Utiliza
Experimentarea pe loturi mari de
rea tufului numai ca material de
porci este in curs de desfășurare la
construcție este neeconomicoasă, de
crescătoria de la Bonțida. în ce pri
oarece. în aceste condiții, ar trebui
vește bovinele, pină în acest mo
aruncate mari cantități de zeoliți care
ment nu s-a perfectat încă unițptea
se află cuprinși în aproape toate ză
pentru experimentare.
cămintele de tuf vulcanic. Cercetă
In agricultură experimentăm com
rile de pînă acum s-au încheiat cu
portarea zeoliților pe suprafețe reia •
rezultate promițătoare.
tiv mici — de circa 1 hectar — la
— In ce constau aceste rezultate ?
C.A.P. Juc. pentru cultura porumbu
. .-T Au fost identificate multiple
lui, și la C.A.P. Dumbrava, pentru
.posibilități de utilizare a zeolițilori în
cultura'-Ciărtăfuiiti. < Pe scară indus
idle mai diVefte ramuri ale ecofio-J trială am ■ Început experimentarea
miei. în industria chimică, de exem
doar la serele de flori de la Codlea.
plu — drept suport pentru cataliza
— Cele înfățișate credem că justi
tori, pentru condiționarea pesticidefică aprecierea că pașii făcuți pe dru
lor, absorbant pentru purificarea solmul
aplicării rezultatelor cercetării in
venților, cit și a apelor reziduale ; în
producție sînt incă timizi. De ce per
industria metalurgică — drept mate
sistă această stare de lucruri ?
rial de antiretasură la turnarea oțe
— O anumită perioadă de timp s-a
lului, pentru purificarea atmosferei
întîrziat din cauza neîncrederii prac
în turnătorii și îmbogățirea cu oxi
ticienilor în rezultatele cercetătorilor
gen ; in industria ușoară — pentru
noștri. Acum, cind lucrurile au în
fabricarea unor sorturi speciale de
ceput să se limpezească și marile
faianță, de gresie antiacidă, de pastă
avantaje economice ale utilizării
de șlefuit mobilă, sticlă etc.
complexe
a tufului vulcanic ies la
Nebănuite valențe au insă zeoliții
suprafață
ca untdelemnul, noi ne
in agricultură. Putem spune de pe
aflăm oarecum descoperiți. în sensul
acum că tufurile vulcanice zeolitice
că nu sint puse la punct toate lu
se prefigurează drept adevărate iz
crările pentru exploatarea pe scară
voare de proteine.
largă a zăcămintelor, pentru a livra
— Precizarea ni se pare extrem de
mari
cantități de zeoliți unităților
interesantă, gindindu-ne la marile
agricole. Facem tot ce depinde de noi
sarcini cu care se va confrunta agri
pentru a deschide cît mai repede po
cultura românească in viitorul cinci
sibil exploatarea de la Mirșid, în ju
nal. Vă rugăm să dezvoltați această
dețul Sălaj. în acest sens, Combinatul
idee.
— Mai intii mă voi referi la zoo
minier din Cluj-Napoca a întreprins
deja
o seamă de măsuri tehnico-ortehnie, domeniu în care paleta folo
ganizatorice.
sirii tufului zeolitic este extrem de
vastă : în primul rînd, drept catali
— Înțeleg că pină se vor clarifica
zatori pentru valorificarea superi
toate problemele cu exploatarea in
oară a azotului și proteinelor din
dustrială a zeoliților, nu ne rămine
hrana animalelor. Experimentările de
decit să așteptăm, rezultatele experi
pină acum au dovedit că un adaos
mentelor pe scară industrială între
de 9 la sută tuf vulcanic în rețeta
prinse in acest an.
pentru hrana puilor de carne asigură
— Unele dintre ele pot fi probate
o economie de furaje de circa 12 Ia
și acum de unitățile unde realizăm
sută, în condițiile majorării sporului
experimentele. Pentru celelalte să aș
mediu de greutate cu 8 la sută, eli
teptăm toamna, cind se încheie ciclul
minării antibioticelor și reducerii
agricol.
considerabile a mortalității.
— Atunci, vom reveni la toamnă
La porcine, un- adaos de 5 la sută
pentru completarea răspunsurilor.
tuf -vulcanic determină reducerea cu
— Vă așteptăm I
pină la 20 la sută a consumului de
nutreț și un spor de greutate de circa
Convorbire realizată de
20 Ia sută, în condițiile diminuării
pierderilor. Rezultate spectaculoase
Ioan ERHAN

HARGHITA :

O nouă carieră de agregate pentru
șantierele de construcții

în cadrul preocupă
rilor de a descoperi si
pune în valoare mate
rii prime si materiale
ieftine, cu consum mic
de energie, pentru aprovizionarea ritmică
a șantierelor de con
strucții. la Brădesti. în
județul Harghita, a
intrat în funcțiune o

nouă carieră de agre
gate sortate, cu o ca
pacitate
anuală
de
150 000 metri cubi. cu
o mare eficientă eco
nomică. în acest sens,
este de subliniat fap
tul că la fiecare metru
cub de agregate sorta
te realizate se cîstigă.
numai prin reducerea

cheltuielilor de trans
port. 40—45 lei. ceea
ce în cazul celei des
chise acum la Brădesti
înseamnă o eoonomie
anuală de circa sase
milioane lei. (I. D.
Kiss).
Foto : Szakăcs Săndor
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Festivalul national „CÎNTAREA ROMÂNIEI

BRIGĂZILE ARTISTICE,

„Primăvara
culturală bucureșteană"

de la concursuri la o activitate permanentă

RODNICE ÎNTÎLNIRI
ÎNTRE OAMENII MUNCII
Șl CREATORII DE FRUMOS

Forme dinamice și eficiente de popularizare a ex
perienței pozitive acumulate de colectivele de oameni
ai muncii din industrie și agricultură, din cercetare
și învățămint, factori exigenți de criticare a unor si
tuații și mentalități negative ce frînează mersul îna
inte, brigăzile artistice și-au conturat un statut pro
priu, distinct în activitatea multilaterală a artiștilor
amatori. Ediția precedentă a Festivalului național „Cîn
tarea României" a pus în evidență un remarcabil salt
calitativ al acestor formații de amatori, consemnînd, în
cele mai multe cazuri, depășirea coracterului festivist,
expozitiv și consolidarea caracterului educativ, mobi
lizator al programelor, contribuind astfel la educarea
oamenilor, la formarea conștiinței lor active, revolu
ționare.
In multe județe au loc acum treceri în revistă ale
brigăzilor artistice, adevărate examene în fața publi
cului ale stadiului atins în creșterea eficienței lor, a
impactului cu viața și activitatea oamenilor muncii. Ideea
dominantă ce se relevă în aceste ocazii este că bri-

«

Colectivul, adevăratul juriu învestit
cu decernarea premiilor
Pe scena casei de cultură Mihai
Eminescu" s-a desfășurat concursul
..Opinia noastră", organizat de Co
mitetul pentru cultură și educație
socialistă al municipiului București,
în colaborare cu Consiliul municipal
al sindicatelor și Comitetul munici
pal U.T.C, Ediția a VIII-a a acestui
concurs constituie etapa municipală
a manifestărilor de gen în cadrul
Festivalului
național
„Cîntarea
României", care a adus la rampă
cele mai bune brigăzi artistice și
formații de satiră și umor din Ca
pitală. Pentru prima dată, la acest
concurs local au fost invitate si
formații din tară, adică brigada ar
tistică de la sindicatul comerț Re
șița. grupul satiric al căminului
cultural Suseni din județul Argeș,
brigada artistică de la întreprinderea
„Arctic" din Găești, județul Dîmbo
vița, brigăzile artistice de la între
prinderea de transport local si de
la spitalul județean din Constanta.
Desigur, o ierarhizare a fost si aici
necesară, dar opinia noastră este că
s-a ajuns in acest domeniu la anu
mite reușite, reliefînd pregnant
condițiile de lucru si larga popu
laritate a acestui gen artistic, parte
integrantă a muncii de propagandă.
De la costumație si pînă la gestul
semnificativ, de la problemele de
ordin tehnic și administrativ si pînă
la cele care privesc omul și educa
ția, morala si spiritul patriotic, mîndria personală si mîndria națională,
locul și rostul fiecăruia în această
mare familie care este tara — iată
temele predilecte ale tuturor pro
gramelor. N-au fost iertate comodi
tatea. formalismul, suficienta, famdiarismul. rutina, nepăsarea, avaritia și neomenia in rețatide zilnice.
S-au folosit fnuHe si bupe mijloace
artistice pentru reliefarea realizări
lor și a relațiilor sincere si curate

PROGRAMUL 1

Teleșcoală
Curs de limba germană
Tragerea Pronoexpres
Fotbal : Steaua — Universitatea
Craiova în semifinalele ..Cupei
României**. In pauză: aspecte din
întîlnirea internațională de hand
bal masculin
România — Ceho
slovacia
18,50 1O0I1 de seri
19,00 Telejurnal

16,05
19,25
16,45
17,00

care au creat personalități în
marele proces de modernizare a
vieții economice, aducîndu-se succe
sele in fata spectatorilor cu o artă
nouă, caldă, directă, pe alocuri cu
un real fior artistic. S-au arătat, tot
așa, în aceeași notă de bun gust,
carențele, folosindu-se miniatura,
cupletul vorbit și cel muzical, travestiurile, calamburul, qui pro quoul, scheciul, dar, din păcate, aproa
pe deloc sceneta. Alertețea a supra
solicitat uneori spectatorul, ducînd
la defavorizarea conținutului, deoa
rece unele idei nu s-au mai putut
prinde și urmări, scăpind esențialul.
Ce efect deosebit ar fi avut aceas
tă activitate artistică, dacă în sală
s-ar fi aflat și cei cărora le erau
O inițiativă salutară a Consiliului
Tot astfel procedează si colecti
adresate atît cuvintele calde, de
vul artistic de la fabrica de mo
județean al sindicatelor din Sălaj
mulțumire pentru cele ce-au făcut,
— trecerea în revistă acum, la
bilă. în contrast insă, la spitalul te
pentru ridicarea pe o nouă treaptă
jumătatea, etapei de masă a Festi
ritorial din aceeași localitate, unde
a activității creatoare de noi bunuri
valului național „Cîntarea Româ
brigada artistică poate si trebuie să
materiale, la nivel competitiv, pre
niei", a brigăzilor artistice — con
devină un puternic instrument de
cum și cei care se lasă încă greu
educație a colectivului de muncă, și
firmă o notabilă preocupare pentru
antrenați in această luptă pentru
unde n-am putea spune că lipsesc
sporirea numărului lor și calitatea
nou. „Publicul" care a fost adus de
programelor. Nota generală ce ca
datele pentru un text bun. acesta
unele formații (precum cele de la
racterizează munca celor chemați să se concentrează, anemic, doar asu
I.T.B., „Metrou" și „Vulcan") a fost
le sprijine activitatea este bună.
pra cîtorva lucruri vagi de la sta
alcătuit de fapt tot din „actori", de
Dar ce ne-a mai spus o asemenea
ția de salvare si din circumscrip
oarece au avut misiunea să rîdă și
țiile sanitare aparținătoare insti
„repetiție" în fata juriului a bri
să aplaude la un semn al instruc
găzilor artistice din întreprinderile
tuției. O asemenea fugă de concret,
torului formației respective, aflat
ocolirea realității sint în dauna
și instituțiile județului Sălaj ? Bri
în mijlocul lor. Desigur, aceste
scopului urmărit de acest gen ar
găzile fiind oglinzi in care se re
fost prezentate,
programe au
tistic, care cîștigă tot mai mult
flectă viata colectivelor muncito
în primul rînd, în mijlocul co
teren în viața noastră artistică.
rești, ne putem întreba ce aspecte
lectivelor de muncă respective. Dar
rețin ele din unitățile pe care le
Asemănător a fost și textul brigă
majoritatea lor au vizat și forurile
reprezintă? Ce aduc ele pe scenă?
zii de la „Panificație" — Zalău, care
superioare, unele mergind pînă la
Autobaza din Simleu Silvaniei îsit n-a reprezentat altceva decît o
adaptare firavă după un text gene
depășește, lună de lună, planul. în
ministerele dq_ resort. Aceste „cri
registrează beneficii. O realitate
ral, luat dintr-o carte, cu cîteva
tici" artistice nu cumva rămîn fără
aluzii la comerț. în timp ce reclaprezentată cu sensibilitate artistică
ecoul meritat ? Trebuie să spunem
mațiile
referitoare la calitatea pro
de
brigadă,
dar
care
critică
în
că, in mare măsură, ele rămîn necu
același timp o seamă de atitudini
duselor de panificație aproape
noscute atît marelui . public, cit. și
scot întreaga brigadă afară din
ale unor oameni care se mai abat
celui direct „interesat".. adică, ... ’-’de la normele eticii și echității- țiirpuri.1. .Acea yeche scuză: „Nu
avem socialiști. in texte" este de
vizați. Ar fi bine. ca. presa,i. ra- . noaștre socialiste, textul vizindu-i
mult infirmată de realitate. A condirect, pe nume.
dioul și televiziunea să le .vadă"

Aplauze pentru spiritul
critic, indiferență față de textele
„universal valabile11

19,25 La ordinea zilei ln economie
19,45 Noi, femeile !
20,35 Telecinemateca. Ciclul „Ecranizări
după opere literare**. „Scandal la
Roma**. Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor americane
22,00 Telejurnal

tv

cultură si căminelor culturale stau
prea multe zile închise în’ fata aces
tui gen artistic de mare eficientă si
succes. Scenele în aer liber, noile
săli și acelea mai vechi din între
prinderi, de asemenea, pot primi
mai des pe acești oameni inzestrați
cu darul cuvintului, al mișcării și al
cintecului. care uneori n-au nevoie
decit de trei metri pătrati în care
să se miște, să zică si să cînte.
instrumente.
fără recuzită și
„_mari
._____
„„___
adesea și fără nici un instrument,
cum au reușit cele patru femei de
o excepțională dotare de la căminul
cultural din Suseni, județul Argeș,
care au cîntat. au spus glume si au
dansat fără a fi acompaniate.
Credem că se pot organiza, între
concursuri, și deplasări ale celor
mai bune colective artistice aiun.se
in faza municipală în mai toate
întreprinderile, atît pentru susți
nerea de spectacole, care să dea
viată vie si permanentă brigăzilor
mai des. Este drept că brigăzile de
Si formațiilor de satiră si umor, cit
la cooperativa „Artă și precizie".
și pentru schimburi de experiență
I.T.B.. „Vulcan" au fost aduse pe
cu formațiile artistice existente in
micul ecran, s-au auzit pe calea un
delor, au fost comentate în presă. . aceste colective, să dea impuls pen
tru înființarea de noi asemenea
Dar brigăzi ca acelea? ale institutu
formații in toate colectivele de
lui „Pasteur", spitalului de copii
muncă.
Dealtfel, ele n-ar trebui să
„Gr. Alexandrescu", spitalului ju
dețean Constanța și — aceasta cu un . lipsească din nici un colectiv, din
nici o întreprindere. Sînt motivele
stil complet nou — a Întreprinderii
care ne fac să pledăm pentru scoa
de confecții și tricotaje București, ca
terea din circuitul închis a acestor
și noua brigadă de la întreprinderea
formații artistice de amatori.
„23 August", precum si celelalte
aflate in concurs merită un circuit
Traian BADUEESCU
mai larg. Sălile teatrelor, caselor de

gada artistică — dealtfel, ca oricare altă manifestare
cultural-artistică — nu este și nu trebuie să fie doar
un colectiv special constituit pentru a obține premii,
că, de fapt, marele premiu este eficiența cu care ele
activează, forța mesajului lor educativ, calitatea pro
gramelor prin care se adresează oamenilor, mobilizîndu-le resursele în vederea neîncetatei lor perfecțio
nări. Brigada a devenit, astfel, o veritabilă ștafetă
energică, vie a experienței pozitive, instrument suplu
și eficient al criticii tovărășești, operind adevărate ra
diografii moral-politice în viața colectivelor muncito
rești.
De Ia aceste treceri în revistă, examene susținute
în fața oamenilor muncii, publicăm însemnările de față,
considerind că aprecierile formulate sînt valabile și pen
tru alte asemenea formații artistice de amatori preo
cupate să-și îmbunătățească activitatea, să ridice ca
litatea programelor inspirate din preocupările și reali
zările colectivelor de muncă în mijlocul cărora iși des
fășoară activitatea.

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19,25 Copilărie, ani de aur Filatelia —
drum spre cunoaștere
20,05 Studio T ’80
20,30 Tinere talente la Festivalul de la
Rîmnicu Vîlcea (II)
21,15 Instalații de tehnică populară.
Film documentar
22,00 Telejurnal

socotit prematur în
cheiat încă din timpul
vieții scriitorului. Tinărul istoric literar a
încercat să
despartă
„adevărul de legenda
provocată de om" și
să restituie „cititoru
lui de azi, într-o lec
tură estetică integrală,
o operă modernă și o
conștiință pe măsura
acesteia". Modernita
tea viziunii critice și a
mijloacelor de investi
gare se reflectă în
bogăția și elevația vo
cabularului rafinat și
mergînd uneori pînă
la pedanterie livrescă
sau, mai exact, la îm
prumutarea unor ticuri
stilistice călinesciene.
„încă din Fără titlu,
Zamfirescu
digitează
cu dexteritate pe în
treaga claviatură a
poeziei momentului.»
Coșbuc recurge la „tabrizare" precum un
profet mitic, învăluit
in neguri" sau „aceas
tă psihomohie era aproape
conturată
cînd..." Chestiune de
gest și de măsură și
din partea criticului și
a comentatorului său,
așa că rămîne în sus
pensie... Oricum, acest
limbaj,
dacă
oferă
pe-alocuri unele pro
bleme de discutat, nu
are in el nimic de in
criminat. Lăsînd Ia o
parte
acest
apetit
pentru neologism, tre
buie să spun că auto
rul scrie frumos, per
cutant și expresiv.
Densă în idei, străină
de orice formă de
verbiai gratuit și de
suet. aplicată la obiec
tul studiat, luminată
de teorii estetice mo
derne
cartea oferă
cititorului o imagine
nouă, autentică asu
pra unui scriitor de
răscruce din evoluția

literelor române. „Ro
mancier,
dramaturg,
memorialist („obiectiv"
uneori, cu flacără pă
timașă, alteori), poet,
Zamfirescu iși dato
rează reușitele cite
le-a avut unei lucidi-'
tăți peste medie, unei
conștiințe
teoretice
acute" — conchide au
torul. Căldurii scriito
rului, el i-a adăugat
tensiunea ideilor, pro
prie criticului. Și prin
această particularitate
„Duiliu ■ Zamfirescu
este
contemporanul
nostru". Impresionea
ză plăcut in această
lucrare faptul că nota
eseistică nu frizează
nici o clipă superficia
litatea. nu impietează
asupra istoriei literare
propriu-zise. Informa
ția istorico-literară e
bogată și variată, con
fruntarea cu opiniile
predecesorilor se face
pe bază de argumente
temeinice, cu judecăți
critice bine cumpăni
te,
sprijinite pe un
solid suport teoretic și
pe o capacitate de a
se mișca în interiorul
literaturii române și a
celei universale, pen
tru a stabili relații,
influente, similitudini
etc. Ioan Adam răs
punde competent la
problemele pe care și
ie pune în legătură cu
Duiliu Zamfirescu pen
tru a ni-1 prezenta in
tr-o viziune nouă. Ju
decăți și gînduri noi.
originale despre un
scriitor de seamă al
literaturii române, ne
impun un istoric lite
rar serios, cu reală
vocație de cercetător,
format în biblioteci,
dar și in școala dina
mică. atît de fructuoa
să a presei cotidiene.

Ion Dodu BALAN

loan MU RE Ș AN
corespondentul „Scinteil"

ln București se des
fășoară o importantă
manifestare culturală
care cheamă publicul
la o serie de intilniri
cu tot ceea ce Capitala
noastră are reprezen
tativ in materie de
artă și cultură. In le
gătură cu programul
acestor manifestări, to
varășul Ghiță FLOREA, președintele Co
mitetului de cultură și
educafie socialistă al
municipiului București,
a declarat redactorului
nostru, Smaranda Oțeanu :»
„Primăvara culturală
bucureșteană" se află,
după cum se știe, la
a VII-a ediție ; o ma
nifestare amplă cuprinzînd acțiuni politi
co-educative. culturale,
artistice, un festival pe
care inițiatorul și or
ganizatorul
principal
— Comitetul pentru
cultură și educație so
cialistă al municipiului
București — îl dedică
oamenilor muncii din
Capitală, ca un omagiu
adus tuturor celor ce
trăiesc și muncesc și
caută să înfrumusețeze,
in fiecare zi mai mult,
primul oraș al țării.
Luni, la Sala mare
a Palatului, publicul
bucureștean a aplaudat
spectacolul de deschi
dere al „primăverii
culturale" ; un concertspectacol la care au
fost prezenți artiști de
primă mărime printre
care : Ion Voicu. corul
„Madrigal", dirijat de
Marin Constantin, Sil
via Voinea — tînără
solistă a Operei Ro
mâne. în același spec
tacol au evoluat : ba
letul Operei Române —
soliști Elena Dacian și
Paraschiv
Pieleanu,
ansamblul „Rapsodia
Română", artiștii Stela
Popescu, Nicu Con
stantin. Dar acesta
este unul dintre mo
mentele primei zile,
pentru că. de fapt, tot
luni s-au desfășurat
alte 15 acțiuni pe tot
cuprinsul Capitalei.
La Ateneul Român
a avut loc vernisajul
expoziției „Bucureștiul
de ieri și de astăzi" :
au avut loc dialoguri
între cititori, autori și
\ editori de carte social-

politică, științifică, be
letristică. simpozioane
cu participarea unor
istorici, profesori uni
versitari. muzeografi.
De asemenea. în fie
care sector au avut loc
manifestări care au
marcat inaugurarea acestei a VII-a ediții a
tradiționalei sărbători
culturale.
Numărul spectacole
lor, concertelor, sim
pozioanelor, al întilnirilor cu artiști, cu
scriitori, cu compozi
tori se va ridica, în
aceste zile, la aproape
700.
Bineînțeles, aici in
tră participarea artiș
tilor profesioniști, a
formațiilor artistice de
amatori, toate acțiu
nile care au loc pe cu
noscute scene ale Ca
pitalei. dar și la clu
buri muncitorești, la
case de cultură pentru
muncitorii marilor în
treprinderi. pentru toți
cei ce iubesc creația
muzicală românească,
arta plastică contem
porană, cartea de azi,
pentru cei care sint
dornici să se perfec
ționeze. să se bucure
de valorile artei si
culturii românești.
Este, credem, bine
venită formula de a
dedica fiecare zi unui
anume domeniu. De
aceea, am inițiat „Ziua
literaturii", „Ziua tea
trului", „Ziua filmu

REȚEAUA „S“
O producție a Casei de filme numărul patru

Scenariul : Tudor Negoifă. Mircea Gindilâ ; Decoruri : Doru Tofan ;
Costume: Olga Adamescu; Muzica: Marius Pop; Montajul: Mioara Ionescu ; Sunetul : ing. Alexandru Ureche ; Imaginea : Dumitru CostacheFoni; Regia: Virgil Caloteseu.
Cu: Radu Beligan, Gheorghe Dinică, George Motoi, Florin Piersic,
Cezara Dafinescu, Valerin Dogaru, Virgina Rogin, Mihai Mălaimare,
Costel Constantin, Constantin Diplan și loseflni.
Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică
\^București“.______________

La Satu Mare, circa două sute de
elevi din clasele VII—XII s-au reu
nit. în vacanta de primăvară, la
etapa republicană a concursului de
limbă și literatură română „Mihai
Eminescu". Elevi cu nota 10 la
limba și literatura română, se
lecționați dintre zecile de mii
de participant! la fazele de masă și
locale ale acestui concurs științific,
aflat la a XXIII-a ediție. Dincolo de
manifestările sărbătorești, de emoțiile
și încordarea specifice oricărei com
petiții, concursul s-a constituit — de
opotrivă pentru elevi, pentru profe
sori și pentru forurile de învățămint
— intr-un real schimb de experiență,
prilejuind învățăminte si reflecții fo
lositoare.
Adunate pe masa comisiei, lucră
rile pe clase s-au dovedit a fi nu
numai subiect de competiție școlară,
ci și concludente răspunsuri la între
barea nerostită, dar pregnant subînțeleasă a concursului : cum sint în
sușite limba și literatura română in
anii de școală ? Iată, descifrate de
profesori membri ai comisiei, citeva
răspunsuri.
— Deși subiectul, asa cum a fost
formulat pentru clasa a Xl-a, n-a
reușit să-i orienteze suficient pe elevi
asupra problematicii solicitate, lucră
rile au marcat, față de anii trecuti.
un plus de calitate — consideră prof.
Cezar Calenic, directorul Liceului
pedagogic din Tulcea. Calitate con
cretizată în exactitate științifică.

bună orientare politico-ideologică.
formulări logice, claritate si sensibi
litate în expunere.
— Subiectul a solicitat elevilor din
clasa a XII-a capacitate de sinteză si
le-a permis dezvăluirea legăturii cu

O întrebare mereu actuală
la care un posibil răspuns
îl propun rezultatele
obținute la concursul
școlar de literatură
„Mihai Eminescu**
operele literare parcurse — apreciază
prof. Leonida Dănilă de la liceul de
matematică-fizică „Liviu Rebreanu"Bistrița. Lucrările
dovedesc că
elevii au cunoștințe temeinice, pot
organiza creator un material parcurs
în clasă. Evidente și pe linie ascen
dentă față de anii trecuți sint efor
turile de gindire creatoare, de anco
rare a cunoștințelor în viață și de
raportare a lor la realitățile so
cietății noastre, sublinierea factoru
lui politico-ideologic, calitatea si va
rietatea informației asupra fenome
nului literar, profunzimea, sensibili
tatea receptării sale. Ca profesor nu

Spectacolul, critica teatrală și publicul
(Urmare din pag. I)

onale de spectacole de la
centru în citeva săli ale
unor uzine bucurestene nu
pot modifica radical vi
ziunea și peisajul tea
tral. Este foarte bine, dar
este încă foarte puțin :
pentru a se realiza ceea
ce dorim, pentru a adu
ce o nouă răscolire a
publicului sînt necesare nu.
simplele deplasări de la
o scenă la alta, ci ideile
novatoare, revoluționare în
materie de artă a spec
tacolului. Or. la noi. admi
rabile spectacole, profun
dele căutări ale regiei
s-au realizat în cadrul sălii
și scenei tradiționale (in
cel din urmă caz cu cîteva
variante). E uimitor cit de
puține și de lipsite de' ur
mări au fost acele idei me
nite să facă teatrul să pul
seze într-un ritm sufletesc
mai viu, să producă un eve
niment cu consecințe revo
luționare în conștiința pu
blicului șl să
determine
o nouă înțelegere a rolului
său în societate. Teatrul
nostru, din acest punct de
vedere, trebuie să evite să
se închidă în formule care
pot să-l ducă, așa cum s-a
întîmplat cu Opera, dacă
nu la o restringere a publi

cului, cel puțin la o impo
sibilitate a lărgirii ariei lui
de cuprindere, a atragerii
unor noi categorii de spec
tatori, a cuprinderii a ceea
ce, in momentul de față,
rămîne încă în afara ariei
lui de influență. Or, mari
le momente din istoria tea
trului au căutat prin fie
care gest novator să atragă
și să implice publicul, să
sfarme barierele care îl țin
incă la porțile teatrului.
Să spunem sincer că tea
trul, așa cum se practică
acum la noi, în ciuda nu
mărului mare de spectatori,
care totuși nu creste cît
s-ar cuveni de la un an la
altul sau creste pe seama
unor genuri minore, peri
ferice. riscă să se închidă
parțial în sine și să devină
un fenomen pentru sine.
Unde sint, e cazul să ne
întrebăm, acele spectacole
în cadrul unor manifestări
special. concepute pentru
mii de oameni tineri cărora
să le releve frumusețea cu
vintului, mesajul înalt al
ideilor majore ? Teatrul
trebuie readus la rolul său
primordial de factor colec
tiv de conștiință prin for
mule noi, care să spargă
pur și simplu cadrul, care
poate fi și constrîngător, al
scenei, din moment ce se

lui", „Ziua muzicii și
dansului", „Ziua arte
lor plastice si a mu
zeelor". Cîteva din cele
mai interesante mo
mente : întîlnirea oa
menilor muncii cu
scriitorii bucureșteni —
la clubul întreprinderii
de confecții și tricotaje
București, concursul de
poezie intitulat „Parti
dul, Ceaușescu și po
porul" — la căminul
cultural Voluntari, microstagiunea teatrelor
muncitorești — azi,
28 mai, la cluburile
I.C.T.B., „23 August",
C.I.L. Pipera, gala cinecluburilor din secto
rul 3. clubul „Republi
ca". in ziua de 29 mai,
concertul de muzică tî
nără — 30 mai. la casa
de cultură Petoffi San
dor etc. Cum spuneam,
peste 700 de acțiuni, la
a căror împlinire au
colaborat
comitetul
sindical local, comite
tul U.T.C.. consiliul
municipal al organiza
ției pionierilor si uniu
nile de creație bucureștene.
Sperăm ca „Primă
vara culturală bucu
reșteană" să se insti
tuie într-o amplă, con
vingătoare etalare a
forțelor artistice de
care dispune orașul
nostru, de care bene
ficiază în fapt oame
nii muncii, destinatarii
legitimi ai actului de
editură.

Cum sînt însușite limba și literatura )
română în anii de școală?

„ROMÂNIA-FILM" prezintă

„Introducere în opera
lui Duiliu Zamfirescu"
Concomitent cu o
susținută și bogată ac
tivitate
publicistică,
după cîteva antologii
și studii introductive
care demonstrau con
vingător o deosebită
aplecare spre cerce
tarea literară minu
țioasă și riguroasă,
Ioan Adam se prezintă
în librării cu cartea :
„Introducere în opera
lui Duiliu Zamfirescu",
apărută la editura Mi
nerva, una dintre cele
mai substanțiale lu
crări dedicate înteme
ietorului
romanului
românesc
modern.
Structurată în opt ca
pitole, intitulate su
gestiv, metaforic și
științific, totodată. lu
crarea de față ne de
monstrează cu temei
nice argumente că
„poezia lui D.Z. este
un spectacol inventat,
un ceremonial al luci
dității", că autorul
este în proză, poezie,
teatru „un ghem de
contradicții, un expe
rimentator perpetuu și
un profet" ; „in tre
cutul din care ni-1
aduce cu solemnitate
istoria
literară,
el
trăia, de fapt, în vi
itor".
Printr-o cunoaștere
temeinică a biografiei
autorului studiat și a
operei sale, Ioan Adam iși domină su
biectul.
îl privește
dintr-un punct înalt al
cercetărilor literare aplicate și teoretice și
îl analizează pe toate
fețele intr-o lucrare
concepută intr-o vi
ziune modernă, spriji
nită pe achizițiile teo
retice cele mai noi ale
teoriei șl istoriei lite
rare, străbătută de un
spirit polemic de sub
stanță, cartea fiind un
recurs la un proces

firmat-o însăși evoluția ne scenă a
unor colective artistice tinere, cum
ar fi acela al întreprinderii de an
velope. Numai că, este, adevărat,
un. text și o interpretare aplaudate
la scenă deschisă cer efort si mai
multă'consecventă. O surpriză plă
cută a oferit brigada artistică de la
întreprinderea de produse ceramice
din Zalău, care, de această dată, a
adus „o șarjă" de umor cu adresă,
textul tinerei Mariana Bican reprezentind o oglindă fidelă a oameni
lor și activității întreprinderii. Acest
colectiv de tineri inimoși, ca si cel
de la întreprinderea de anvelope de
altfel. va avea, sîntem siguri, un
cuvint de șpus si în fazele urmă
toare ale concursului.
De asemenea, brigăzile din insti
tuțiile si întreprinderile orașului
Jibou, unde există realmente o
tradiție bună în această direcție, cu
mici finisări, se vor prezenta si ele
mai mult decît meritoriu în faza
următoare, alături de cele de la
întreprinderea de prelucrare a lem
nului, Filatura de bumbac din Za
lău, fabricile de mobilă din Simleu
Silvaniei și Cehu Silvaniei.
Concursul organizat de sindicatele
din Sălaj ne pune însă si în fața
unor aspecte de ordin organizatoric.
Cîteva brigăzi din Zalău nici mă
car nu s-au prezentat în concurs.
Cauza ? Unii, ca să le salveze si ca
să se salveze, susțin că s-au spe
riat de succesul celor recunoscute
ca foarte bune, dar realitatea este
alta : ele nu au încă nimic pregătit.
Acesta ar fi un prim aspect. Al doi
lea, unii conducători de unităti încă
nu s-au convins de marea putere
de influențare pe care brigada ar
tistică o are în îndeplinirea planu
lui, in consolidarea unui climat de
muncă responsabilă în fiecare co
lectiv. față de calitatea produselor
și față de comportarea fiecărui in
divid în familie și societate.
Măsurile stabilite la nivelul secți
ei de propagandă a comitetului ju
dețean de partid, cu prilejul anali
zei stadiului în care formațiunile
artistice se găsesc acum, la mijlo
cul etapei de masă, vin să ateste o
preocupare intensă pentru o calitate
superioară privind conținutul re
pertoriului. interpretarea si activi
tatea organizatorică ne care comi
tetele de partid, de sindicat și '
U.T.C. trebuie s-o desfășoare in
întreprinderi și instituții în ve
derea .satisfacerii cerințelor de ordin
calitativ ale Festivalului „Cîntarea
României", ajutorul calificat pe care
Comitetul județean de cultură și
educație socialistă trebuie să-l dea
formațiilor aflate în concurs. Un
prim rezultat al unei asemenea ac
țiuni: s-a trecut imediat la revi
zuirea textelor, urmărindu-se anco
rarea lor mai directă în activitatea
și viata colectivelor de oameni ai
muncii.

rămîne numai la el. al să
lii tradiționale, și să antre
neze publicul in desfășu
rări neobișnuite de inter
pretări novatoare, pe mă
sura sensibilității lui de as
tăzi. Unde sînt acele spec
tacole totale, acele speetacole-sinteză a artelor care
să scoată opera noastră
dintr-o nefertilă somno
lență și să facă din ea ge
nul atît de popular cum
este acum in multe țări ale
lumii ? Ne mulțumim să
mutăm spectacolele care
„fac succes" dintr-o sală
mică într-una mare, apoi
în turnee estivale. în acest
caz, dăm denumiri pom
poase unor operațiuni pur
administrative care țin de
numărul scaunelor aflate in
sală șj nu sînt rezultanta
unei gindlri active si cu
prinzătoare care să caute
căile de pătrundere ale
teatrului românesc spre un
public, prea numeros, ce
trăiește încă prea departe
de acest fenomen. în unele
țări.
cartierele
marilor
aglomerații — orașele sate
lit — sînt recipiente artis
tice, factori populari ai ino
vației artistice prin institu
țiile care iși desfășoară ac
tivitatea acolo și nu rudele
sărace ale unor turnee me
nite să acopere deficite co

merciale, chiar dacă le
prezentăm altfel. Se simte
nevoia unei mai largi res
pirații a teatrului românesc,
a' unei ample deschideri a
lui către un public ce re
flectă o structură radical
schimbată a populației ce
lor mai multe orașe ale ță
rii. Publicul nu vine pur și
simplu la teatru sau vine
la ceea ce teatrul are mal
ușor, periferic, mai perisa
bil. Trebuie aflate acele
lungimi de undă cu sensi
bilitatea lui care să-i de
clanșeze disponibilitățile afective. La 1948 repertoriul
clasic și cel direct accesibil
în formulele spectaculare
ale teatrului naturalist s-a
dovedit a produce revolu
ția dorită. De atunci și tex
tul, și regia, și interpretarea
românească au evoluat. Un
teatru care să treacă din
colo de limitele de astăzi
nu se poate clădi decit pe
texte de o mare valoare, pe
texte de ieri și de astăzi
de o certă calitate artistică,
pe texte care să aibă toate
virtuțile apte să trezească
un fior emoțional celor
multi ce vin pentru prima
oară la teatru, a celor ce
vor simți după aceea că
teatrul reprezintă o nece
sitate vitală pentru ei. Un
asemenea teatru trebuie să

cuprindă cele mai inspirate,
cele mai îndrăznețe forțe
actoricești și regizorale, oa
meni care să aibă curajul
acestui dialog cu un public
necunoscut astăzi, pus in
Împrejurări cu totul inedite
în istoria teatrului roma
nesc, aflat în situația de
a fi, deopotrivă, spectator
și participant. O mișcare
teatrală — cînd e o miș
care teatrală și nu o adi
ționare fără un liant idea
tic — va pune necontenit
sub semnul întrebării cre
atoare nu numai formulele
în sine, ci locul pe care il
ocupă noua configurație so
cială, morală, psihologică,
urbanistică. în fine, toți fac
torii care determină opțiu
nile intelectuale și artistice.
„Drumul teatrului româ
nesc" este marcat de pia
tra pe care o așază fie
care premieră. Dar el nu
se mai poate mărgini doar
la cadrul tradițional, la al
biile săpate dinainte. Sim
țim nevoia acum, in mo
mentul în care generații de
regizori și actori tineri au
un cuvint hotărîtor de spus
în istoria teatrului româ
nesc, ca gindul lor să se
întruchipeze în acei pași
hotăriti spre realizarea ra
cordului dorit între această
artă și sufletul colectiv.

poți să nu încerci satisfacția că lec
țiile pe care le-ai predat au avut
ecoul formativ-educativ scontat ln
mintea. în conștiința elevilor.
Firesc, aceste aprecieri și-au aflat
concretizare și în marele număr de
premii și mențiuni acordate celor mal
bune lucrări, in felicitările pe care
membrii comisiei, prezidată de acad.
Ion Coteanu, le-au adresat ele
vilor participant la concurs. Dar,
odată încheiată festivitatea de pre
miere, unele concluzii mai puțin îm
bucurătoare n-au intirziat să se im
pună atenției. Veniti din aproape
toate județele tării, din București,
elevi cu nota 10 „la ei acasă" au avut
surpriza unor rezultate mult mai se
vere.: 20—25 la sută dintre ei au pri
mit note sub 7.
— A fost comisia prea exigentă sau
profesorii de acasă prea indulgenți ?
— Exigenta comisiei in contextul
unei competiții șoolare republicane,
care-i reunește pe cei mai buni elevi,
este îndreptățită — ne spune prof.
Cezar Calenic. Dar nu am exagerat.
Notele mici au sancționat regretabile
goluri în cunoștințe. Ca si utilizarea
unor clișee, a unor „prefabricate lite
rare" sau tendința spre o hlperbolizare excesivă a ideilor și simțămintelor. Deși rare, nu lipsesc gre
șelile grave de ortografie (chiar la
clasele a XI-a si a XII-a), greșelile
de punctuație (mai frecvente la cla
sele a IX-a).
Unele cauze ale rezultatelor slabe
au fost relevate și de elevii partlcipanți. Iată-le enunțate, sub formă de
propuneri, de cîțiva premianți I : „in
clasă să ni se dea mai des teme de
sinteză, să fim obisnuiti să utilizăm
bibliografia" — Mihaela Gheorghe,
clasa a X-a, liceul de matematicăfizică „I. L. Caragiale"—Ploiești ;
„limba si literatura română presupun
un studiu științific, aprofundat, ca
toate celelalte discipline școlare, nu
o însușire după ureche" — Aurelian
Pavelescu, clasa a IX-a, liceul de ma
tematică-fizică „Vasile Roaită" —
Rimnicu Vîlcea ; „unii colegi au ve
nit cu idei „prefabricate", iar subi
ectul, nu prea clar exprimat, i-a de
rutat" — Daniela Iordache, clasa a
XI-a, liceul de matematică-fizică
„I. L. Caragiale" — București.
Pentru remedierea neajunsurilor
semnalate s-au formulat, in analiza
care a incheiat activitatea comisiei,
diferite soluții. Justificată si deosebit
de utilă ni s-a părut și propunerea
profesoarei Doina Măreineantu. de la
Liceul de matematică-fizică nr. 1-Timișoara. ca nu numai concluziile co
misiei de concurs, ci si lucrările ele
vilor să fie trimise inspectoratelor
școlare din județele respective pentru
a fi analizate și. în directă cunoștință
de cauză, să se procedeze la îmbu
nătățirea lecțiilor, a pregătirii elevi
lor. După cum. aceste concluzii. îm
preună cu opiniile cadrelor didactice
referitoare la conținutul programelor
și manualelor (exprimate în cadru)
unor consfătuiri de lucru adiacente
concursului) să servească forurilor
centrale de învățămint pentru perfec
ționarea studiului limbii și literaturii
române in școală.

Florica DINULESCU
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Primire la primul ministru al guvernului Cronica zilei

Tovarășului TEODORO PETKOFF
Președintele Mișcării pentru Socialism din Venezuela

Tovarășului POMPEYO MARQUEZ
Secretar general al Mișcării pentru Socialism din Venezuela
Alegerea dumneavoastră în înaltele funcții de președinte și, respectiv,
secretar general al Mișcării pentru Socialism din Venezuela îmi oferă plăcutul
prilej de a vă adresa călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări
de sănătate și succes în activitatea pe care o desfășurați în fruntea partidului.
Sint convins că bunele relații de prietenie, solidaritate și colaborare,
statornicite între cele două partide, se vor amplifica și întări pe mai departe,
în interesul dezvoltării multilaterale a legăturilor de conlucrare dintre cele
două țări și popoare, al cauzei păcii, progresului și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Primind cu recunoștință mesajul dumneavoastră de felicitare la cea de-a
Xl-a aniversare a glorioasei Revoluții din Mai, ne face plăcere să adresăm
Excelenței Voastre urările noastre cele mai bune de sănătate și fericire, de
prosperitate și progres pentru poporul dumneavoastră prieten.

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

Silvicultorii au realizat sarcinile cincinalului
la împăduriri
Silvicultorii din întreaga tară au
împădurit pînă acum peste 278 000
hectare, depășind sarcinile stabilite
pentru actualul cincinal. Pînă la
sfîrșitul acestui an vor fi împădurite
suplimentar mai bine de 6 000 hec
tare, asigurîndu-se condițiile nece
sare pentru îndeplinirea sarcinilor
prevăzute pentru viitorul cincinal și
a celor de perspectivă.
într-o telegramă adresată cu acest
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului
*’tcolae Ceaușescu, secretai' general
ai Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29,
30 și 31 mai. în țară : Vreme caldă mai
ales în prima parte a intervalului. Ce
rul va fi variabil., cu înnorărt mal ac
centuate în. jumătatea de vest a țării
In a doua parte a Intervalului, unde
vor cădea ploi locale mai ales sub for
mă de averse însoțite de descărcări
electrice șl izolat de grindină. în cele
lalte regiuni, averse izolate. Vîntul va

nia, se arată că prin împăduririle
executate s-a pus accentul pe spo
rirea substanțială a productivității
pădurilor, realizîndu-se refacerea arboretelor slab productive pe 119 500
hectare, extinderea speciilor repede
crescătoare de rușinoase și foioase pe
188 000 hectare, promovarea. în mare
măsură, a speciilor autohtone de
mare valoare eponomică, și în special
a stejarului, precum și creșterea
suprafețelor
rezervate culturilor
speciale, destinate lemnului pentru
celuloză pe 75 000 hectare.
(Agerpres)
sufla slab pînă la moderat, cu intensi
ficări. locale în Banat și zona de mun
te. în ultimele zile. Temperatura în
scădere ușoară la sfîrșitul intervalului.
Minimele vor fl cuprinse între 5 și 15
grade, maximele intre 18 și 28 de gra
de. în București :
Vreme caldă mai
ales în prima parte a intervalului. Ce
rul va fi variabil mai ales în primele
nopți. Spre sfîrșitul intervalului, con
diții de averse de ploaie însoțite de
descărcări electrice. Vint slab pînă la
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 8 și 12 grade, cele maxi
me între 24 și 28 de grade. (Ileana
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Ilie Verdet, a primit, marți, pe Kiril
Zarev, vicepreședinte al Consiliului
de Miniștri, președintele Comitetului
de Stat ai Planificării al Republicii
Populare Bulgaria.
în cursul convorbirii a fost expri
mată deosebita satisfacție pentru
evoluția coritinuu ascendentă a legă
turilor pe multiple planuri statorni
cite între România și Bulgaria, al că
ror curs a fost impulsionat în mod
hotăritor de întîlnirile frecvente și
convorbirile dintre tovarășii Nicolae

Ceaușescu și Todor Jivkov. Au fost
abordate, totodată, aspecte legate de
dezvoltarea în continuare a conlucră
rii româno-bulgare, extinderea coo
perării economice, sporirea și diver
sificarea schimburilor comerciale.
La întrevedere, care s-a desfășurat
într-o atmosferă caldă, tovărășească,
a
participat
tovarășul
Nicolae
Constantin, .viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului de
Stat al Planificării.
A fost prezent Petăr Danailov. am
basadorul R. P. Bulgaria la București.
(Agerpres)

Convorbiri economice româno-bulgare
Marți după-amiază s-au încheiat,
la București, convorbirile dintre de
legația Comitetului de Stat al Plani
ficării din Republica Socialistă
România, condusă de tovarășul Ni
colae Constantin, viceprim-ministru
al guvernului, președintele C.S.P., și
delegația Comitetului de Stat al Pla
nificării din Republica Populară Bul
garia, condusă de tovarășul Kiril Za
rev, vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri, președintele C.S.P.
Cu acest prilej s-a analizat stadiul
actual al relațiilor economice româ
no-bulgare și s-au stabilit noi acțiuni
comune îndreptate spre extinderea,
în perioada următoare, a colaborării
și cooperării pe diverse planuri, între

țările noastre. Părțile au convenit
asupra mijloacelor necesare intensifi
cării lucrărilor de coordonare bilate
rală a planurilor economiilor națio
nale ale celor două țări în perioada
cincinalului 1981—1985.
La convorbiri au luat parte tova
rășii Constantin Iftodi și Liuben Pe
trov, vicepreședinți ai comitetelor de
stat ale planificării din cele două
țări, consilieri și specialiști.
A fost prezent Petăr Danailov, am
basadorul R. P. Bulgaria la București.
★

Marți dimineață, oaspeții bulgari
au făcut vizite în unități economice
din București.
(Agerpres)

întrevedere la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Cornel Burtică, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a
avut, marți după-amiază, o întreve
dere cu Otto Graf Lambsdorff, mi
nistrul federal al economiei al R. F.
Germania, conducătorul delegației
economice vest-germane care face
o vizită în țara noastră.
în timpul întrevederii au fost re
levate cu satisfacție relațiile de co
laborare și cooperare economică
dintre România și R. F. Germania
care, în conformitate cu înțelegerile
convenite cu prilejul întîlnirilor și
convorbirilor la cel mai inalt nivel,
cunosc o continuă dezvoltare. Au
fost examinate noi posibilități con
crete in vederea extinderii și diver
sificării în continuare a cooperării
în producție bilaterale și pe terțe
piețe, a cooperării economice, indus
triale și tehnice, în domenii de
interes reciproc, între întreprinderi

și organizații din cele două țări,
precum și pentru sporirea volu
mului schimburilor comerciale.
Au luat parte Gheorghe Petrescu,
ministru secretar de stat la Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, președintele părții române în
Comisia mixtă guvernamentală pen
tru colaborare economică, indus
trială și tehnică dintre Republica
Socialistă România și Republica
Federală Germania, Ion Stanciu,
adjunct al ministrului comerțului
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Vasile Voloșeniuc, pre
ședintele Băncii române de comerț
exterior.
A participat Martin Gruner, secre
tar de stat parlamentar la Minis
terul Federal al Economiei al R. F.
Germania, președintele părții vestgermane in Comisia mixtă.
A fost prezent Michael Jovy, am
basadorul R. F. Germania la Bucu
rești.
(Agerpres)

Tovarășul Janos Fazekas. vice
prim-ministru al guvernului, a pri
mit. marți după-amiază. pe Janos
Batay. vicepreședinte al Consiliului
National al Cooperativelor de Con
sum „Szovosz". din R.P. Ungară,
care se află într-o vizită în tara
noastră, la invitația Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Consum
(CENTROCOOP).
în timpul întrevederii au fost analizate probleme privind posibilită
țile de lărgire a, colaborării si coope
rării româno-ungare în domeniul
cooperației de consum, precum și
aspecte ale dezvoltării schimburilor
reciproce de mărfuri si servicii.
La întrevedere a luat parte
Gheorghe Roșu, președintele
CENTROCOOP.
★

Cu ocazia Zilei eliberării Africii și
a celei de-a XVII-a aniversări a
creării Organizației Unității Africane,
grupul ambasadorilor africani • la
București a oferit marți o recepție.
Au participat tovarășii Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
loan Florea. ministrul economiei fo
restiere și materialelor de construc
ții, Maxim Berghianu. ministru se
cretar de stat la Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, Gheor
ghe Dolgu, adjunct al ministrului
afacerilor externe. Iustin Rogoz, ad
junct al ministrului industriei chi
mice, reprezentanți ai unor instituții
centrale, oameni de artă si cultură.
Au fost prezenti șefi de misiuni
diplomatice acreditați în tara noas
tră, alti membri ai corpului diplo
matic.
★

La sediul Centrului european pentru
învățămîntul superior al UNESCO
din București — C.E.P.E.S. — au
început marți lucrările colocviului
intitulat „Perfecționarea pregătirii
cadrelor didactice din învătămîntul
superior în contextul educației per
manente".
în cadrul ședinței inaugurale au
rostit alocuțiuni J. Pauvert. repre
zentantul directorului general al
UNESCO. Vasile Cătuneanu. direc
tor in Ministerul Educației si învățămîntului, și Audun Ofjord. direc
torul C.E.P.E.S.
Au participat Abdel Salam Dajani,
directorul Centrului de informare al
Organizației Națiunilor Unite de la
București. Roger Polgar, reprezen
tantul Programului Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) in
România, membri ai corpului diplo
matic acreditați la București și re
prezentanți • ai Ministerului Afaceri
lor Externe.
(Agerpres)

Ieri s au deschis la București

Lucrările seminarului societăților de Cruce Rosie
si Semilună Rosie din țările 'balcanice
•

•

Campionatele mondiale de popice au
oontinuat, marți, la Mangalia Nord cu
probele de perechi. în prima zi au
fost, in general, angajate cuplurile
cu mai puține șanse în lupta pentru
medalii, favoritii urmind să intre in
concurs astăzi, cu o singură excepție,
in competiția feminină. în care pe
rechea iugoslavă Biserka Permann —
Stefka Kristof a obtinut un rezultat
foarte bun — 885 p.d. (446 și, res
pectiv, 439). mult superior celorlalte
totaluri realizate.
în proba masculină, conduc în cla
samentul provizoriu frații Zdenek și
Vladimir Prohaska (Cehoslovacia),
cu 1 836 p.d. (924 plus 912).
Astăzi, de la ora 8. vor intra în
concurs celelalte perechi, tara noastră
fiind reprezentată de cuplurile Elena
Pană-Margareta Cătineanu si Ana
Petrescu-Elena Andreescu — la fe
minin. precum și de perechile mascu
line Gheorghe Silvestru-Ilie Hosu și
Io6if Tismănaru-Iuliu Bice.

„Trofeul Carpați“
la handbal
în prima zi a tradiționalei compe
tiții internaționale masculine de
handbal „Trofeul Carpați". care se
desfășoară în Sala sporturilor din
_ adea, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : România — România
(tineret) 28-13 (12-7) ; R. D. Ger
mană — Spania 19—15 ((9—9) ; R. F.
Germania — Cehoslovacia 20—20
(8-9).

Azi, semifinalele
„Cupei României”
la fotbal
Astăzi au loc meciurile semifinale
ale „Cupei României" la fotbal. La
Pitești, proaspăta campioană a tării.
Universitatea Craiova, va intîlni pe
Steaua (arbitru : N. Rainea). iar. la
Rimnicu Vilcea. Politehnica Timișoa
ra va juca in compania echipei bucureștene Rapid (arbitru : S. Dragul ici).
Jocurile vor începe la ora 17.
Stațiile noastre de radio vor trans
mite, pe programul I, aspecte de la
cele două partide, în timp ce televi
ziunea va. transmite direct meciul
Universitatea — Steaua.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
O în cadrul concursului interna
tional feminin atletic „Memorialul
Susanne Meier" de la Basel, sportiva
româncă Maricica Puică a terminat
învingătoare in proba de 1 500 m plat
cu timpul de 4’03”40/100. Ea a fost
urmată de Cornelia Burki (Elveția)
— 4’04”30/100 și de Doina Beșliu
(România) — 4’04’’68/100.
• La bazinul „Dinamo" din Ca
pitală a început turneul internațio
nal de polo pe apâ dotat cu „Cupa
României". în primele două par
tide : Bulgaria — Italia 7—5 ; Cuba
— România 5—3.

• DIALOG CU TE
LEVIZORUL. >>Treci> te
pe canalul 2"; „Sunetul puțin
mal tare" : „Imaginea, mai cla
ră" ; „întrerupe contactul": noul
tip de televizor produs de firma
niponă Toshiba si prevăzut cu
un mic computer răspunde cu
promptitudine la aceste comenzi
vocale si la altele asemănătoare,
reprezentind un pas înainte fată
de aparatele cu dispozitive de
telecomandă (care au încetat să
mai fie o noutate). Mai muit
încă. la rîndul său. televizorul
„răspunde" cu o voce feminină
plăcută : „Reoetati. nu am în
țeles". sau : „E-n regulă (O.K.)“.
Reprezentanții firmei au arătat
că dispozitivul nou creat consti
tuie. de fapt, prima etană în di
recția realizării unei mașini de

La uzina-absent, la fotbal-corigent
după o pauză, către mine : „Putem
...Nimerisem în mijlocul microbiș
merge chiar acum dacă doriți, dar e
tilor din Rimnicu Vilcea. care seară
cam departe, mai bine mergem la
de seară se adună si tăifăsuiesc în
alții".
Și... „Alo. tovarășul maistru
fața părculetului din centru. Ascul
Predescu 7 Ai acolo doi fotbaliști, pe
tam cite și mai cite. La un moment
Vilceanu și pe Ungureanu. Sînt la
dat. discuția a părăsit divizia A și a
lucru 7 Sint, e bine. Eu am aici un
„coborit" în C : „Retrogradează chimistul; Nu mal are'nici‘b Șansă". .,O' '"țziaHsti care..." După ce încheie con
vorbirea telefonică zice iaff către
încurcă băieții, ii trimit la muncă. în
mine: „Mergem imediat, mai stăm
producție". „Atunci vor vedea ei ce
3 minute și mergem". Trec 3 minute,
bine era numai cu fotbalul". „Se
trec 5. după 10 minute îi propun in
bucură, în schimb, cei de la Hidroginerului să mergem, totuși, că le-am
energia. care pot promova în C si
lăsat destul timp de pregătire fotba
scapă de servici". Incitat, a doua zi
liștilor. Tovarășul Gavrilescu schițea
m-am dus la Combinatul chimic de
ză un zîmbet și clipește dintr-un
la marginea orașului. Unde am stat
ochi, semn că a înțeles și a gustat
de vorbă cu tovarășul Lazăr Vasile.
secretarul asociației sportive. I-am
ironia, după care pornim. Ajunși la
locul cu pricina, ne întîmpină mais
povestit episodul din seara prece
trul de la telefon, tovarășul Predes
dentă :
cu : „Nu mai sînt. tovarășe inginer.
— Cam așa a fost pînă acum. I-am
Fură, dar plecară. Naiba știe unde !
lăsat mai cu binișoriil pe fotbaliști,
Cind vorbirăți cu mine la telefon
am avut si un antrenor mai îngădui
eram la altă secție, zisei că-s aci
tor. Dar ei n-au înțeles că înlesnirea
de a nu veni zilnic în producție le-o
făceam pentru a le da posibilitatea
să se pregătească mai bine la fotbal.
S-au pregătit prost, au jucat prost,
și. iată, sîntem în situație grea. Acum
am pus și noi piciorul în prag. Ne-am
supărat pe ei si-i obligăm să vină
dimineața la muncă.
— Așa. ca pedeapsă 7
fiindcă îi știam aci, dar uite că fu
— Ca pedeapsă !
giră. Dar fură, serios, fură de dimi
— în fiecare zi ?
neață că-i văzui eu“. „Foarte rău. to
— în fiecare zi. Afară de sîmbătă
varășe maistru. Te rog să-i penali
(preziua meciului) si luni (pruna zi
zezi. Pentru azi să le tai două ore
după meci). Dar, în rest. în fiecare
din retribuție, ne-am înțeles 7“ Iar
zi. Lucrează acum ca niciodată.
către mine : „Ce să-i faci, tovarășe
— Ca toți muncitorii ?
ziarist, se mai intîmplă. Dar zilnic
— Absolut, de la ora 7. ca toți
vin fotbaliștii .la lucru, vă asigur eu.
muncitorii. Mai exact, de la 7 la U>
Puteti reveni oricind să-i vedeți".
cind ei pleacă fiindcă după-amiaza
N-am mai revenit, mă dumiri
au antrenament.
sem. Dealtfel, nici n-avea prea
— Tovarășe secretar, zic. Azi e vi
multă importantă dacă jucătorii de
neri. e ora 9, deci exact timpul cind
la „Chimistul Rm. Vilcea" vin ori nu
dumneavoastră susțineți că fotbaliștii
la lucru, fiindcă nu ar fi drept să-i
se află la locurile lor de muncă, în
criticăm atîta pe ei, din moment
plină activitate de producție. Vreau
ce mai toti fac la fel. Știm cu totii.
să văd și eu, o dată, un fotbalist în
prea bine. că. în general, la toate
salopetă, lucrînd. Se poate 7
echipele de fotbal situația e cam
— Cum să nu 7 Puteti vedea pe
aceeași. Tocmai de aceea, de citva
oricare dintre ei. Ieri, exact pe la
timp, la redacția noastră sosesc
ora aceasta i-am controlat eu. erau
tot mâi des scrisori prin care
toti in producție, numai unul lipsea.
oameni ai muncii din diverse în
Pe cine vreți să vedeți ?
treprinderi și instituții sesizează
— De exemplu, pe Pintilie.
și critică o serie de aspecte
— Din păcate, tocmai in această
privind activitatea (mai exact spus :
perioadă e omul în concediu legal
inactivitatea) în producție a fotbaliș
de odihnă.
tilor care îi reprezintă in campiona
— Atunci pe Ciutacu...
tele locale sau in diviziile „C“ și „B“.
— Lucrează la A.T.M. și e prea de
Colectivele de muncă, oricit de mult
parte de aici.
ar iubi fotbalul — și-l iubesc — nu
— Pe Negrea...
se pot împăca la infinit cu situația
— E la „Produși coloranți". o sec
actuală, nu mai vor adică să lucreze
ție unde se intră mai greu. Dar pe
pentru a îndeplini norma și în locul
oricare altcineva, cu plăcere.
acestor tineri, care nici fotbal ca lu
— Mergem unde doriți dumnea
mea nu fac. nici in producție nu vin.
voastră.
în acest sens, ne-au scris la redac
ție. în ultima vreme, muncitori de la
— La „Utilități", la tovarășul ingi
I.M.M. Cîmpulung, de la „Vulner Gavrilescu. dînsul e și președin
can“-București, I.T.I.C. Drăgășani,
tele secției de fotbal.
întreprinderea de cabluri și ma
...La „Utilități", odiseea căutării
teriale electroizolante din Capitală și
fotbaliștilor în salopetă a continuat în
de la alte colective muncitorești.
aceeași manieră : „Alo, tovarășe
Cine sint. de fapt, acești jucători
maistru — zice tovarășul inginer la
de fotbal aflati în discuție 7 Sint ei
telefon — ai acolo un fotbalist, pe
niște tineri care, asemenea colegilor
Zernic. Știu că e la lucru. Eu am
lor de generație, muncesc — fie în
aici un ziarist, care zice că n-a văzut
producție, fie la scoală sau la facul
niciodată pină acum un fotbalist în
tate — iar după orele de program,
salopetă la locul de muncă. îi facem
în timpul lor liber, se duc să se an
plăcerea tovarășului ziarist 7“ Și...

treneze și să joace fotbal, tot așa
cum alții se duc să facă repetiții și
să dea spectacole cu formațiile ar
tistice de amatori, sau să activeze
in cercuri literare, de pictură și de
sculptură ? Pentru cine nu știe, .ori
se face că nu știe, ei sînt niște fot
baliști și atîta tot. Se dut în “zilele
de lucru la antrenamente (la atitea
cite se fac și cum se fac la nivelul
eșaloanelor inferioare) și se duc du
minica să joace meciuri. în restul
timpului vegetind. Deși mai toți se
află abia la începutul carierei spor
tive, majoritatea se comportă, și sînt
acceptați astfel, ca marile vedete care
nu fac decit fotbal. în întreprinderi,
pe statele de funcțiuni, sînt trecuți
ca lăcătuși, mecanici, zidari, funcțio
nari. dar in realitate nu trec pe la
locul de muncă decit in ziua cind se
fac plățile.
Se spune adesea că ei sînt prea
ocupați și prea munciți cu fotbalul.

Citeva opinii despre statutul nescris
al fotbalistului de la eșaloanele inferioare

scris computerizate, capabilă să
transcrie instantaneu, sub forma
unei dactilograme, textele care i
se dictează. în condițiile în care
în multe țări cererea de secre
tare — stenodactilografe cu grad
înalt descalificare sporește con
tinuu. se consideră că o aseme
nea mașină ar ușura considera
bil munca de birou.

©OPERAȚII
ORICE CONDIȚII.

IN

asemenea operații, chirurgii nu
sînt nevoiti să îmbrace haine
sterile și măști chirurgicale.
Cîmpul operational se acoperă
cu o peliculă sterilă sintetică
transparentă, iar chirurgul efec
tuează incizia sub această peli
culă. Pelicula se lipește de mar
ginile mesei de operație, prote-

jînd bolnavii de acțiunile dău
nătoare ale mediului înconjură
tor. „Camerele" sterile din peli
culă de material plastic permit
realizarea operațiilor în orice
condiții (pe cîmp. în mașini. în
avioane etc.). Noua metodă,
testată la Institutul de medicină
nr . 2 din Moscova, nu a înre
gistrat pină în prezent nici o
complicație postoperatională.

• SOI ÎMBUNĂTĂȚIT
DE SECARĂ. încrucișînd se
cara perenă cu secara italiană si
tratînd semințele cu o substanță
chimică in scopul dublării nu
mărului de cromozomi, agrobio
logy din Tara Galilor au obtinut
un nou soi de secară cu calități
superioare. Noul soi. care a fost
dezvoltat de ..Welsh Plant Bree

ca să mai vină și la serviciu. E cel
mai mare neadevăr care se spune
despre ei. Fotbaliștii din divizia „C“,
din campionatele județene și ale Ca
pitalei. știe oricine, nu au progra
mul de pregătire al celor de „A"
(nici ca număr de antrenamente, nici
ca volum și intensitate), in schimb
beneficiază in mod tacit de înlesni
rile ce se fac celor de „A". în mo
dul acesta, citeva zeci de bărbați
zdraveni se trezesc cu prea mult timp
liber in care n-au ce face, și-atunci
îl irosesc (chiar dacă nu în cafenele
sau restaurante), vînturîndu-și zilele
și anii fără să facă nimic pentru a se
instrui ori a acoperi prin muncă ba
nii (nu putini) ce-i cîștigă lună de
lună. Sint oameni care n-au apu
cat să capete gustul muncii, dar care
simt încă de la o vîrstă tinără gus
tul vedetismului și se cred nu nu
mai superiori, dar și indispensabili.
Asupra mentalității lor și-a pus am
prenta dăunătoare îngăduința unor
antrenori, conducători de cluburi și
chiar de întreprinderi, a unor supor
teri exaltați care i-au convins că așa
trebuie să fie. că au dreptul să se
bucure de un regim preferential față
de ceilalți oameni ai muncii — ei,
care nici nu cunosc bine alfabetul
fotbalului, care se zbat ca echipele
lor minore să nu retrogradeze din
„C“. ori să avanseze din categoria
„Promoție" în categoria „Onoare" !
Folosește ceva mișcarea noastră
fotbalistică de pe urma unor jucă
tori de acest fel din eșaloanele de
masă 7 Realitatea arată că folosește
prea puțin, un asemenea statut (ne
scris. dar general acceptat) fiind de
parte de a genera un fotbal de per
formantă. un fotbal legat de mun
că (de munca din teren și de cea din
producție). în loc ca acești jucători
să aibă un statut de oameni ai mun
cii. ei au un statut preferential, ne
meritat din punct de vedere fotba
listic și fără nici o utilitate, din

ding Station" de la Aberystwyth,
îmbină rezistenta soiului de se
cară perenă cu calitățile de
creștere rapidă și gust plăcut al
secarei italiene.

© RECORD DE NA
UFRAGIU Datele publicate
de companiile britanice de asi
gurări arată că anul trecut s-a
înregistrat cel mai mare număr
de naufragii produse în timp de
pace în întreaga istorie : s-au
scufundat nave cu un tonaj to
tal de 2,3 milioane de tone, ceea
ce înseamnă un spor de 60 la
sută față de anul precedent. Si
tuația din acest an indică o

punct de vedere social. Și nu este
doar o chestiune de etică si echi
tate — faptul că primesc bani fără
să pună mina pe o unealtă, să strîngă un șurub ori să învețe ceva, fap
tul că duc o viață de înlesniri și
ajung niște răsfățati fără să merite.
Este vorba;'în'cazul lor. de un șir de
încălcări flagrante ale spiritului în
care concepe societatea noastră edu
cația tineretului și activitatea sporti
vă de masă, de exemplul care-1 dau
ei celorlalți, că se poate trăi și fără
muncă.
îmi povestea cineva că la una din
consfătuirile cu componentii clubului
„Luceafărul", doi dintre tinerii ju
cători aduși aci (dealtfel, talentați).
puși ca pe lingă fotbal să invețe la
cataramă .parte și meserie, ajunsese
ră la sfirșitul primului trimestru in
imposibilitatea de a mai continua
anul de studiu. întrebați fiind de ce
chiulesc de la ore. dacă au greutăți
cu materiile sau ce motive au —
unul din ei a mărturisit : „Să spun
drept, cind eram la clubul nostru nu
prea mergeam la școală, ba chiar nu
mergeam deloc. Și ne-am dezobiș
nuit să mai citim". Cit de trist poa
te fi să asculți un tînâr care nu îm
plinise 18 ani spunind (sincer, nu
prefăcut) că s-a dezobișnuit să ci
tească ! Și cit de elocvent este acest
fapt pentru consecințele nefaste ale
unui sistem fotbalistic care asigură
unor elevi sau muncitori cadrul și
climatul de a se dezobișnui să ci
tească (înainte de a se obișntii să ci
tească), de a se dezobișnui să mun
cească (înainte de a se obișnui să
muncească), de a-și consolida niște
convingeri nesănătoase despre viață
(înainte de a apuca să le deprindă
pe cele sănătoase) ! Și — atunci, dacă
așa stau lucrurile, să ne mai în
trebăm cum a ajuns jucătorul x, sau
y. sau z din divizia „A* să fie atit
de capricios și mofturos, atit de re
fractar la efort și de modest cind e
vorba de pregătirea sportivă sau de
îndatoririle sale sociale 7 Ajunge
inevitabil să se comporte așa — atîta vreme cit pe întreaga filieră a
devenirii sale fotbalistice a intilnit
un climat nu numai de tolerantă, dar
care chiar i-a format și i-a hrănit
o asemenea mentalitate nocivă !
La uzină — absent, la fotbal —
corigent, iată o ipostază a multor
jucători, care nu mai poate fi tole
rată. Gravitatea problemei constă nu
numai in existenta ei ca atare, ci și
în lanțul slăbiciunilor pe care îl ge
nerează. Căci nu se poate spune că
nu cunosc situația și cei care ar tre
bui. de fapt, să pună piciorul în
prag și să facă ordine. Dar. din pă
cate. nu numai că se aprobă tacit
aceste moravuri și năravuri de la
nivelul de jos al fotbalului, dar se
caută, de către cei ce răspund de or
ganizarea activității sportive, ca si de
către unele conduceri de întreprin
deri și instituții, „n“ motive, să le
mențină, crezind că în felul acesta
ajută sportul. De prisos să mai spu
nem că. departe dea-1 ajuta. îl submi
nează.

nouă agravare a fenomenului,
in cursul primelor patru luni
pierzindu-se in naufragii nave
însumînd 887 000 tone, cu 72 la
sută mai mult decit în aceeași
perioadă a anului trecut.

• „VACANȚE DES
TINSE". Cu 25 de ani tn
urmă. în Franța lua ființă o
formă nouă (pe atunci) de tu
rism de masă, un club (Club
Mediterranee) care-si propunea
să pună la dispoziția membrilor
săi așa-numitele „sate de va
cantă". Organizate pe principiul
valorificării la maximum a ca
drului natural, al unei destin

•

privind aspectele practice ale pre
gătirii și activității surorilor volun
tare ale Crucii Roșii.
în cuvîntul de deschidere, pre
ședintele Consiliului Național al So
cietății de Cruce Roșie, generalmaior Constantin Burada, a eviden
țiat rolul important al corpurilor de
infirmiere voluntare în sprijinirea
activităților Crucii Roșii.
în continuare, vorbitorul a Subli
niat că seminarul se înscrie în cadrul
general al acțiunilor promovate de
partidul și statul nostru pentru dez
voltarea pe multiple planuri a rela
țiilor de colaborare cu țările bal
canice, bazate pe stimă și respect
reciproc, pentru instaurarea unui
climat de bună vecinătate, con
lucrare și pace în această zonă a
lumii.
Pe agenda reuniunii sînt înscrise
referate ale delegațiilor participante,
dezbateri,
precum și vizite la
cursuri de surori de Cruce Roșie și
la unități de asistență socială.
(Agerpres)

Zilele cărții pentru copii
O manifestare literar-editorială,
organizată, prin tradiție. în preajma
Zilei internaționale a copilului. „Zile
le cărții pentru copii", a început,
marți, în întreaga tară. Actuala edi
ție a manifestării, integrată festiva
lului national „Cîntarea României",
este dedicată aniversării a 2050 de
ani de la crearea primului stat dac
centralizat și independent condus de
Burebista. precum și centenarului
nașterii scriitorilor Tudor Arghezi și
Mihail Sadoveanu. Manifestarea pro
gramează. pînă la 2 iunie, expoziții
de carte, lansări de volume, festiva
luri și concursuri pe teme inspirate
din literatura pentru copii, recitaluri
de poezie, montaje literar-muzicale.
Alături de numeroasele acțiuni ce
vor avea loc în Capitală, vor fi or
ganizate saloane ale cărții la Boto
șani și Vaslui, precum și o serie de
întilniri ale celor mai tineri cititori
cu scriitori si redactori ai editurilor
noastre în județele Botoșani. Buzău,
Constanta, Dolj. Iași, Ilfov, Neamț,
Sibiu. Suceava. Tulcea. Vaslui. Te
mele supuse dezbaterii vor privi

ilustrația cărții pentru copii, litera
tura de informare văzută ca mijloc
de educare a tinerei generații, li
teratura pentru cei mici apărută în
limbile naționalităților conlocuitoare,
în Capitală, deschiderea festivă a
manifestării a avut loc la Casa me
morial ..Tudor Arghezi" de la Măr
țișor. Aici s-ău desfășurat un recital
de poezie argheziană, susținut de
elevi bucureșteni. Și un concurs de
desene ale copiilor, inspirate din vo
lumul „Prisaca". și a fost deschisă
o expoziție de carte pentru cei mici.
Actuala manifestare este. în ace
lași timp, un prilej de trecere in
revistă a activității editoriale româ
nești în acest domeniu. Astfel, nu
mai în perioada 1976—1979, spre exemplu. au apărut în tară aproape
700 de titluri de cărți pentru copii,
într-un tiraj de peste 36 milioane exemplare. Acestora li s-au alăturat
aproximativ 3 800 de titluri de ma
nuale școlare, realizate Intr-un tiraj
de circa 120 de milioane exemplare.
(Agerpres)

Primăvara culturală bucureșteană
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„Mondialele”
de popice

»

Marți au început la București lu
crările seminarului societăților de
Cruce Roșie și Semilună' Roșie din
țările balcanice. Organizat de Con
siliul Național al Societății de Cruce
Roșie
din
Republica Socialistă
România, seminarul are ca temă-:
„Pregătirea, rolul și activitatea su
rorilor voluntare ale Crucii Roșii".
La lucrări sînt prezente delegații
ale societăților de Cruce Roșie și
Semilună Roșie din Bulgaria. Gre
cia, Iugoslavia, România și Turcia,
precum și reprezentanți ai Ligii
Societăților de Cruce Roșie și ai
Comitetului International al Crucii
Roșii.
Participă, de asemenea, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, or
ganizații
de masă și obștești,
activiști voluntari ai Crucii Roșii.
Seminarul, care transpune în prac
tică recomandările conferințelor bal
canice ale societăților de Cruce
Roșie și Semilună Roșie, de la
București — 1976 și Atena — 1979,
prilejuiește un schimb de experiență

«

„Primăvara culturală bucuresteană“ a continuat marți cu „Ziua li
teraturii". Sub un generic de larg
interes actual — „Problematica con
temporaneității socialiste în litera
tura română" — la clubul întreprin
derii de confecții și tricotaje Bucu
rești a avut loc o întîlnire a oame
nilor muncii cu poeți și prozatori,
manifestare organizată de comitetul
de cultură și educație socialistă al
municipiului. Asociația scriitorilor
din Capitală și biblioteca municipală
„Mihail Sadoveanu".
Universitatea cultural-stiintifică a
fost. în aceeași zi. initiatoarea festi
valului de poezie „Cu bastonul prin
București", festival prefațat de acad.
Șerban Cioculescu si realizat cu par
ticiparea unor actori ai teatrelor Ca
pitalei. Prin contribuția aceluiași așezămînt de cultură a fost deschisă si
o expoziție de carte românească, me
nită să pună în lumină locul litera

GORJ. • La Casa de cultură
a sindicatelor din Tg. Jiu s-a
desfășurat, timp de două zile, o
sesiune științifică de comunicări
dedicată evocării vieții Si operei
lui Tudor Arghezi. Cu acest pri
lej a avut loc festivitatea de
premiere a concurentilor participanți la Festivalul national de
creație .,Tudor Arghezi" și au
fost vernisate două expoziții de
fotografii, pictură și gravură pri
lejuite de centenarul nașterii
marelui poet. (Dumitru Prună}.
CLUJ. • în aceste zile, la
Cluj-Napoca are loc sesiunea
„Comunitate
multimilenară",
dedicată aniversării a 2 050 de
ani de la crearea statului dac
centralizat și independent. Parti
cipă muzeografi, cercetători, ca
dre didactice, reprezentanți ai
unor instituții științifice și de
cultură. Inaugurarea manifestării
a fost marcată de vernisajul ex
poziției jubiliare- „Crearea statu
lui dac centralizat și indepen
dent", deschisă la biblioteca cen
trală universitară. (Al. Mureșan).

IAȘI 9 Cu prilejul împlinirii
a 100 de ani de la nașterea poe
tului Tudor Arghezi. la Muzeul
de literatură al Moldovei s-a
deschis o expoziție cu carte rară
și ediții de popularizare a operei
scriitorului, precum și fotografii
originale, manuscrise, scrisori.
• O altă expoziție de carte, des
chisă la Biblioteca centrală uni
versitară „Mihai Eminescu" din
Iași, este dedicată memoriei
scriitorului Marin Preda. (Manole Corcaci).
SUCEAVA. • „Artă si istorie"
— este genericul expoziției de
pictură, sculptură și grafică des
chisă din Inițiativa cenaclului
U.A.P. din localitate Ia Galeria
de artă din Suceava, manifestare

turii în, patrimoniul culturii naționa
le. Scriitori si editori au prezentat,
la Biblioteca tineretului citeva din
tre coordonatele tematice ale cărții
destinate tinerei generații, volume ce
vor vedea lumina tiparului anul
acesta. Reuniuni literare similare
s-au desfășurat la Tehnic-club și
Centrul de calcul al
Ministerului
Economiei Forestiere și Materialelor
de Construcții. în cadrul cărora au
fost luate în discuție romanele „Cli
pa" de Dinu Săraru. „Fiul secetei"
de Ion ■ Lăncrănjan ■ st* volumul „Revo
luția științifică si tehnică" de Walter
Roman.
Paleta largă de manifestări ale zi
lei a fost completată de grupajul de
filme documentare cu tema „Litera
tura română — sursă de inspirație
pentru creația cinematografică", de
concursuri de creație, seri de poezie,
montaje literar-muzicale.
(Agerpres)

dedicată aniversării a 2 050 de
ani de la întemeierea primului
stat dac centralizat și indepen
dent sub conducerea lui Bure
bista. • La Casa de cultură din
Gura Humorului și-au dat intilnire cele mai bune formații de
dans cu temă și dans modern din
școli, case d*e cultură și cămine
culturale, precum și din cluburi
muncitorești.
(Gheorahe Parascan).
ILFOV. 9 Secția de propagan
dă a Comitetului județean Ilfov
al P.C.R. și Comitetul orășenesc
de partid Oltenița au organizat
în această localitate o sesiune de
referate avind ca temă „P.C.R. —
centrul vital al întregii națiuni".
Referatele au fost susținute de
cadre didactice de la Academia
„Ștefan Gheorghiu". Au parti
cipat activiști ai comitetului oră
șenesc de partid, propagandiști,
cadrele didactice care predau
științe sociale. (L. Ciubotaru).
BUZĂU. 9 Societatea de știin
țe filologice din Republica So
cialistă România a organizat, cu
sprijinul Inspectoratului școlar al
județului Buzău și al Casei
corpului
didactic. dezbaterea
„Metode și tehnici de predareînvătare a limbilor modeme". Au
participat cadre didactice uni
versitare din București. Timi
șoara si Craiova, profesori din
unități de învătămint din jude
țul Buzău și din alte județe, constituindu-se într-un frucțuos
schimb de experiență. (Dumitru
Dănăilăi.

HARGHITA. 9 în orașul Toplita. sub egida Festivalului
național „Cîntarea României", se
desfășoară „Zilele culturii", care
programează manifestări poli
tico-educative și cultural-artistice complexe. (I. D. Kiss).

Gheorghe M1TRO1

deri totale, evitîndu-se inconve
nientele pe care le prezintă, adeseori, stațiunile estivale su
praaglomerate și statuind un
șir de norme precise (de la nu
mărul locurilor care nu depă
șește 700 de fiecare „sat" și pînă
la paleta, deosebit de largă, a
sporturilor ce pot fi practicate
în aer liber), noua formulă de
turism s-a bucurat, de un deose
bit succes. în prezent. „Clubul"
dispune de nu mai puțin de 125
de filiale în citeva zeci de țări,
unde anul trecut s-au perindat
peste 600 000 de adepti ai „va
cantelor destinse".

© SPECII NOI DE
PEȘTI. Doi ihtiologi canadieni
din Toronto au identificat, în
timpul unei expediții în insula

Chagos din partea centrală a
Oceanului Indian, 40 specii
de pești necunoscute pînă acum.
Rezultatele acestei
expediții,
consemnate, între altele. în nu
meroase fotografii color înfătișind flora și fauna recifurilor
de corali din zona cercetată, vor
fi prezentate. într-o expoziție
specială, la Muzeul din Toronto.

oferit atunci ca donatoare Sora
sa Inelda. analizele dovedind că
există o deplină compatibilitate
a țesuturilor. Operația a fost
efectuată zilele trecute și pa
cientul, care se simte în prezent
bine, a fost astfel salvat pentru
a doua oară.

• RINICHI ÎNLOCUIT
A DOUA OARĂ. Englezul

• UN NOU PALAT
AL PIONIERILOR LA LE
NINGRAD.
Un
proiect

Brian Horner. în vîrstă de 29 de
ani. este probabil singura per
soană căreia i s-au efectuat suc
cesiv două transplanturi la ace
lași rinichi. Pentru prima dată,
funcția rinichiului respectiv i s-a
blocat, in 1971. donator fiind
mama sa. Anul trecut însă s-au
constatat primele indicii de res
pingere a transplantului S-a

nerealizat al eminentului arhi
tect Carlo Rossi (1775—1849), ale
cărui numeroase construcții în
frumusețează Leningradul, va fi
folosit pentru construirea noului
Palat al pionierilor din Lenin
grad. Palatul va cuprinde un
studiou de teatru, un club de sah.
încăperi destinate tinerilor pic
tori și muzicieni ș.a.

Vizita ministrului afacerilor externe
al României in R.F. Germania
BONN 27. — Trimisul Agerpres,
Nicolae Chilie, transmite : Ministrul
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, care
efectuează o vizită oficială in Repu
blica Federala Germania, a fost pri
mit marți, la Bonn, de președintele
Bundesratului, președinte federal in
exercițiu, Hans Ulrich Klose, țn ca
drul convorbirii au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării relațiilor bilate
rale pe multiple planuri, precum și
unele aspecte actuale ale vieții inter
naționale.
★
în aceeași zi, ministrul român al
afacerilor externe a avut o întreve
dere cu Willy Brandt, președintele
Partidului Social Democrat din
R.F.G.
Din partea secretarului general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
ministrul român a transmis președin
telui P.S.D. un călduros mesaj de sa
lut, însoțit de cele mai bune urări.
Exprimind sincere mulțumiri, Willy
Brandt a
transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu sentimentele sale
de profundă stimă și înaltă prețuire,
împreună cu urări calde de sănătate
și multă fericire. Președintele P.S.D.
a evocat cu plăcere convorbirile deo
sebit de rodnice avute in repetate
ocazii cu șeful statului român.
în cadrul convorbirilor s-a efectuat
un larg schimb de vederi privind
dezvoltarea relațiilor dintre cele două
partide, dintre România și R.F.G.
în legătură cu probleme actuale ale
vieții internaționale, s-a evidențiat
îngrijorarea față de deteriorarea cli
matului politic mondial, care pune in
pericol pacea, independența și secu
ritatea popoarelor. S-a subliniat ne
cesitatea intensificării eforturilor tu
turor statelor, ale forțelor politice
progresiste și democratice, a mobili
zării largi a opiniei publice pentru
oprirea înrăutățirii situației interna
ționale, pentru reluarea și consoli
darea politicii de destindere, bazată
pe respectarea cu strictețe a princi
piilor fundamentale ale relațiilor din
tre state, pentru soluționarea urgen
tă. pe cale politică, prin negocieri a
stărilor de conflict și încordare din
lume. în mod deosebit s-a subliniat
necesitatea continuării procesului de
edificare a securității și dezvoltare a
cooperării în Europa, a bunei pregă
tiri a reuniunii de la Madrid, pentru
ca aceasta să se încheie cu măsuri
concrete pe linia transpunerii inte
grale în viață a Actului final de la
Helsinki.
Totodată, s-a relevat importanța li
chidării subdezvoltării și edificării
unei noi ordini economice internațio
nale, care să asigure dezvoltarea li
beră, de sine stătătoare, a tuturor ță
rilor, și în primul rind, a acelora ră
mase in urmă, să creeze condiții
pentru o creștere echilibrată și sănă
toasă a economiei mondiale, pentru
stabilitate politică și pace in întreagă
lume. în acest sens, s-a subliniat ne
cesitatea intensificării eforturilor tu
turor statelor pentru buna pregătire
și desfășurarea cu rezultate concrete
a sesiunii speciale a Adunării gene
rale a O.N.U. Consacrate acestei pro
bleme majore a contemporaneității.
S-a subliniat că pentru solutiona
rea marilor probleme ce confruntă
lumea contemporană este necesară
unirea eforturilor tuturor forțelor
progresiste, democratice, ale tuturor
popoarelor.
★

Ministrul afacerilor externe. Ștefan
Andrei, a inceput în aceeași zi. la
Bonn, convorbirile oficiale cu omolo
gul său vest-german. Hans-Dietrich
Genscher. în cadrul convorbirilor a

fost exprimată satisfacția celor două
guverne in legătură cu dezvoltarea
pozitivă a relațiilor intre cele două
state, in spiritul prevederilor cuprin
se in declarațiile comune semnate cu
ocazia vizitelor la nivel inalt din 1973
și 1978, al acordurilor și înțelegerilor
guvernamentale, care au. pus baze
temeinice raporturilor dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Federală Germania în toate
domeniile de activitate. Cei doi mi
niștri au constatat cu satisfacție creș
terea continuă în ultimii ani a schim
burilor coinerciale si existenta unor
perspective favorabile
dezvoltării
permanente a acestora, oferite de
economiile celor două țări; Ei s-au
pronunțat pentru intensificarea efor
turilor in direcția îmbunătățirii
structurii schimburilor comerciale si
a dezvoltării exporturilor reciproce,
pentru ca în acest fel să se ajungă
la o balanță comercială cit mai echi
librată. la un nivel cit mai ridicat
posibil.
Cei doi miniștri au acordat o aten
ție deosebită examinării stadiului ac
tual al cooperării economice, indus
triale șl tehnice între întreprinderi si
organizații din cele două țări si au
exprimat hotărîrea guvernelor lor de
a intensifica această cooperare prin
realizarea proiectelor de cooperare
discutate cu prilejul întâlnirii la ni
vel înalt din anul 1978. în acest ca
dru s-a evidențiat importanta noii
sesiuni de la București a Comisiei
mixte guvernamentale pentru colabo
rare economică, industrială si tehni
că. De asemenea, s-a remarcat exis
tenta cadrului iurfciic corespunzător,
întregit recent și prin semnarea acor
dului dintre România si R.F.G. cu
privire la promovarea si garantarea
reciprocă a investițiilor de capital,
pentru promovarea și intensificarea
cooperării economice bilaterale în
producție, inclusiv pe terte piețe, me
nită să asigure stabilitate si perspec
tiva raporturilor economice de an
samblu dintre cele două state.
Cele două părți au apreciat pozi
tiv dezvoltarea colaborării bilaterale
in diferite domenii ale cercetării
științifice și dezvoltării tehnologice și
au reafirmat dorința de a intensifica
și extinde această colaborare și in
alte domenii de interes comun, cum
ar fi cercetarea, descoperirea si uti
lizarea de noi surse de energie. A
fost evocată dezvoltarea fructuoasă a
schimburilor culturale si științifice,
subliniindu-se contribuția prețioasă
pe care o aduc la adincirea cunoaște
rii și încrederii reciproce dintre cele
două țări și popoare manifestările
culturale reprezentative de genul
..Zilelor culturii" unei țări în cea
laltă țară, precum și realizarea
schimburilor prevăzute in programele
cultural-știintifice
guvernamentale
bianuale. Au fost evidențiate înce
perea activității „Casei de cultură a
R.F.G." la București, precum si des
chiderea, în curînd a ..Casei de cul
tură a Republicii Socialiste RtJmânia"
la Miinchen.
La convorbiri au participat amba
sadorul tării noastre la Bonn. Ion
Morega, și membrii celor două dele
gații.

BEIJING

Sesiunea Comisiei mixte româno-chineze
de colaborare tehnico-stiințifică
BEIJING 27 (Agerpres). — La
Beijing s-au desfășurat lucrările ce
lei de-a XX-a sesiuni a Comisiei
mixte româno-chineze de colaborare,
tehnieo-științifică. Conform înțele
gerilor și hotărîrilor convenite , cu
prilejul întilnirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Hua Guofeng, pre
ședintele C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al
R.P. Chineze, din anul 1978 și din
mai a.c.. în cadrul sesiunii Comisiei
mixte s-au stabilit noi acțiuni si
obiective de colaborare și cooperare,
în avantajul reciproc al ambelor
părți. Au fost stabilite obiective de
cooperare în cercetarea științifică și
dezvoltarea tehnologică in domeni
ile chimiei, construcțiilor de ma
șini. electronicii, electrotehnicii, teh
nicii de calcul și informaticii, valori
ficării materiilor prime nemetalife
re. schimbului de specialiști pentru
cunoașterea experienței in producție
și tehnico-știintifice. precum si un
amplu schimb de documentații în
diferite domenii importante ale eco
nomiilor naționale ale celor două
țări.
La Încheierea lucrărilor sesiunii a
fost semnat un protocol de tovarășul
Mihail Florescu. ministru secretar de
stat la Consiliul National pentru
Știință, și Tehnologie.' președintele
părții române în comisie, si de -tova
rășul Shi Lin. adjunct al ministrului
relațiilor economice cu străinătatea,
președintele părții chineze in co
misie.

TOKIO 27 (Agerpres). — Premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Hua Guofeng. aflat in vizită
oficială in Japonia începind de
marți, s-a întilnit in. aceeași zi cu
împăratul Hirohito. Iri timpul între
vederii și al banchetului oferit de
șeful statului japonez, de ambele
părți s-a subliniat că Vizita premie
rului chinez va intări' in continuare
relațiile de prietenie dintre cele
două țări, va duce la dezvoltarea
relațiilor de cooperare dintre Japonia
și R. P. Chineză'.
Tot marți a avut loc prima rundă
de convorbiri intre primul ministru
al Japoniei. Masayoshi Ohira, și pre
mierul Hua Guofeng. în cursul .con
vorbirilor. cei doi premieri au efec
tuat o examinare a situației interna
ționale actuale.

Manifestări in Sudan
dedicate Zilei Revoluției
KHARTUM 27 (Agerpres).'— La
Khartum se desfășoară manifestările
dedicate Zilei Revoluției de la 25
mai. Cu acest prilej, președintele
Gaafar Mohammed El Nimeiri a ros
tit o amplă cuvintare, infățișind sem
nificația Revoluției din mai și pre
ocupările conducerii și poporului su
danez privind politica internă si ex
ternă, necesitatea de a se acționa
pentru realizarea hotăririlor și sarci
nilor trasate de recentul Congres
al Uniunii Socialiste Sudaneze.
Partidul Comunist Român este re
prezentat la aceste manifestări de to
varășul Andrei Cervencovici. membru
al C.C. al P.C.R., șef de secție la
C.C. al P.C.R.
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ÎNTREVEDERE POLONO-AMERICANA. Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. l-a pri
mit pe conducătorul delegației am»-,
ricane participante la sesiunea Co
misiei mixte polono-americane pen
tru problemele corherțului. ministrul
comerțului și relațiilor economice
al S.U.A., Philip Klutznick, care i-a
transmis, cu acest prilej, o sorisoare din partea președintelui Statelor
Unite, Jimmy Carter.
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Seara, -ministrul federal de externe
a oferit un dineu in onoarea .minis
trului român al afacerilor externe.
S-a toastat în sănătatea președintelui
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. si a pre
ședintelui Republicii Federale Ger
mania. Karl Carstens, precum si a
cancelarului Helmut Schmidt, pentru
dezvoltarea continuă a relațiilor de
colaborare multilaterală dintre cele
două țări.

Tovarășul Fang Yi, vicepremier al
Consiliului de Stat al R.P. Chineze,
ministru insărcinat cu Comisia de Stat
pentru Știință și Tehnologie, președin
tele Academiei de științe a Chinei,
a primit delegația română .care a
participat la lucrările sesiunii a
XX-a a Comisiei mixte romano*
chineze de colaborare tehnico-știintifică.
în cadrul întrevederii, tovarășul
Fang Yi a transmis tovarășei acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu,
prim viceprim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România,
președintele
Consiliului
Național
pentru Știință și Tehnologie, un me
saj de salut și cele mai călduroase
urări de sănătate și succese în acti
vitatea îndreptată spre dezvoltarea
științei, și tehnologiei in țara noastră.
Mulțumind pentru mesaj, din par
tea tovarășei academician doctor in
giner Elepa Ceaușescu s-au transmis
tovarășului Fang Yi un salut
călduros și cele mai bune urări de
sănătate,, fericire și succes în acti
vitatea sa.
Au fost de față membrii delegați
ilor română și chineză în Comisia
mixtă de colaborare tehnico-științificâ.
A luat parte ambasadorul român
la Beijing. Florea Dumitrescu.
★
La Beijing a fost semnat planul
de colaborare științifică pe perioa
da 1980—1982 între Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie
și Academia Republicii Socialiste
România, pe de o parte, și Academia
de științe a Chinei.

Convorbiri nipono-chineze
la nivel inalt

cată aniversarea a 110 ani de la
nașterea lui V. I. Lenin. Comisia a
examinat probleme .referitoare la
înfăptuirea unor acțiuni de cola
borare a țărilor
membre ale
C.A.E.R. în domeniul energiei
electrice, Ședința s-a desfășurat
într-o atmosferă de prietenie și
înțelegere reciprocă.
COSTUL MEDIU AL PRODUSELOR DE PRIMA NECESITATE
— alimente, medicamente, energie
și chirii — a sporit, in primul/ tri
mestru al anului in curs, cu 23,7
la sută, informează agenția U.P.I.,
care citează un studiu elaborat de

Organizația pentru cercetări econo
mice. dat publicității la Washing
ton. Sursa citată precizează că este
pentru prima dată in S.U.A. cind
acest indicator depășește nivelul
trimestrial de 20 la sută in cei trei
ani care au trecut de la introducerea sa in studiile economice.

O DELEGAȚIE A INTERNAȚIONALEI SOCIALISTE, alcătuită din
Bruno Kreisky, președintele Parti
dului Socialist din Austria. Olof
Palme,
președintele
Partidului
Muncitoresc Social-Democrat din
Suedia, și Felipe Gonzalez, secre
tar general al Partidului Socialist
Muncitoresc Spaniol, a efectuat o
vizită in Iran. Delegația a fost , pri
mită de membri ai Consiliului Re
voluției, in timpul convorbirilor
amnd prilejul să. cunoască punctele
de vedere ale conducătorilor ira
nieni privind relațiile Iranului cu
S.U.A. și unele probleme ale vieții
politice internaționale.

PROTOCOL DE COLABORARE
ÎN DOMENIUL TELEVIZIUNII.
Directorul general ai Radioteleviziunii române. Alexandru Ionescu,
și președintele Comitetului de
stat al televiziunii R.D.G., Heinrich
Adameck. au semnat la Berlin pro
tocolul de lucru privind colabora
rea pe anii 1980—1981 intre televiziunile celor două ’ țări.

Lansarea navei cosmice „Soiuz-36“ cu echipaj mixt
sovielo-ungar

REUNIUNE A C.A.E.R. în R. S.
Cehoslovacă, la Bratislava, a avut
loc ședința a 58-a a Comisiei permanente 4 C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul energiei elec
trice, la care au participat dele
gații din țările membre ale C.A.E.R.
și R.S.F. Iugoslavia. Delegația ro
mână a fost condusă de tovarășul
Gheorghe Cioară, ministrul energiei
electrice. La ședință a fost mar-

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La
26 mai. la ora 21 și 21 de minute
(ora Moscovei), în U.R.S.S. a fost
lansată, de pe cosmodromul Bai
konur. nava cosmică pilotată „Soiuz—36", avind la. bord un nou
echipaj mixt, format din pilotulcosmonaut sovietic Valeri Kubasov,
comandant al navei, și cercetătorulcosmonaut Bertalan Farkas, cetă
țean al R. P. Ungare. Este vorba de

al cincilea echipaj mixt lansat pe
o orbită circumterestră in cadrul
programului „Intercosmos1'.
Programul de zbor al navei „Soiuz—36“ prevede joncțiunea cu com
plexul orbital „Saliut-6“—„Soiuz-35“
și efectuarea de cercetări și experi
mente împreună cu cosmonauții
Popov și Riumin, care iși desfășoară
activitatea pe orbita circumterestră
de la 9 aprilie 1980.
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ÎN CONSENS CU INTERESELE TUTUROR POPOARELOR, ALE CAUZEI PĂCII ÎN ÎNTREAGA LUME

Securitatea europeană-un obiectiv de bază
al politicii externe a României socialiste
„Acordăm o atenție deosebită înfăptuirii securității și cooperării
europene, în spiritul documentelor de la Helsinki. în împrejurările ac
tuale ale încordării vieții internaționale, considerăm că trebuie in
tensificate eforturile pentru pregătirea temeinică a reuniunii de la
Madrid din toamna acestui au, pentru a da un nou imbold politicii de
destindere și cooperare, pentru trecerea la măsuri concrete de dezan
gajare militară și de dezarmare, fără de care nu se pot concepe
securitatea, destinderea și pacea“.
NICOLAE CEAUȘESCU
Recenta ședință comună a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. Consiliului de Stat si Guver
nului Republicii Socialiste România a
examinat importante probleme ale
actualității internaționale si ale poli
ticii externe de pace si colaborare a
tării noastre. Comitetul Politic Exe
cutiv. Consiliul de Stat si Guvernul
au aprobat in unanimitate si au dat
o inaltă apreciere activității desfășu
rate de tovarășul Nicolae Ceaușescu
in cadrul consfătuirii Comitetului
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la VarșoVia,
modului strălucit în care secretarul
general al partidului, președintele
Republicii a expus poziția României
socialiste in problemele abordate de
consfătuire, manifeștindu-și acordul
deplin față de conținutul celor două
declarații adoptate. Cu acest prilej.
Înaltele organe de conducere ale
partidului și sfatului nostru au re
afirmat — așa cum se arată in co
municatul publicat — ..hotărirea
României socialiste de a face totul
pentru a-si aduce întreaga con
tribuție la înfăptuirea unei secu
rități reale si durabile in Europa,
la promovarea unei largi și neîngră
dite colaborări pe continentul nostru'
și in întreaga lume, la realizarea unei
politici noi, de deplină egalitate, în
credere și respect intre națiuni, la
edificarea unei lumi mai bune si mai
drepte."
în aceasta își găseste reflectare
convingerea fermă a țării noastre
că. in situația internațională actuală,
caracterizată prin fenomene de în
cordare. prin apariția de noi focare
de conflict, prin agravarea primejdi
ilor la adresa păcii si independentei
popoarelor, nu există sarcină mai im
portantă. de mai mare răspundere,
decît aceea de a face totul pentru

reluarea și continuarea politicii de
destindere, înțelegere si colaborare
intre state si popoare. în această pri
vință. o importantă cardinală, hotăritoare are m prezent intensi icarc t
eforturilor pentru edificarea secu
rității europene.
întreaga evoluție a vieții interna
ționale, învățămintele istoriei, reali
tățile contemporane — toate atestă
că realizarea unei trainice securități
in Europa răspunde nu numai inte
reselor popoarelor continentului, că
nu teste un deziderat maior numai al
acestora, -ci reprezintă unul din im
perativele primordiale ale cauzei
păcii pe plan mondial.
într-adevâr. nu poate fi ignorat
nici un moment că Europa este con
tinentul de unde au fost declanșate
cele două războaie mondiale, ale că
ror vilvătăi au cuprins întreaga pla
netă. Pe acest continent sint concen
trate oele mai mari efective militare
și s-au acumulat, in cantităli uriașe,
cele mai moderne mijloace de distru
gere in masă, inclusiv armament nu
clear. Și. tot aici, se află, fată in fată,
cele două blocuri militare opuse, a
căror existentă reprezintă lin factor
în permanentă generator de încor
dare.
în aceste condiții. înfăptuirea secu
rității europene se impune ca o ce
rință obiectivă a vieții internaționale,
de imnlinirea căreia deoind in cel
mai inalt grad apărarea dreptului la
viată al fiecărui locuitor al Europei,
dezvoltarea liberă a națiunilor con
tinentului. salvgardarea patrimoniu
lui său de cultură si civilizație,
în același timp, se cuvine avut în
vedere rolul important al Europei in
ansamblul politicii mondiale. Faptul
că cele mai multe țări europene au
avut si au un important aport la dez
voltarea culturii și civilizației uni

versale. că ele au cunoscut o puter
nică dezvoltare economică si dispun
de un potențial ridicat conferă conti
nentului nostru o pondere considera
bilă in circuitul mondial de valori
materiale și spirituale, in lupta pen
tru progresul general și pacea ome
nirii. Tocmai de aceea, in condițiile
interdependentelor crescinde dintre
statele și regiunile globului, orice pas
înainte in realizarea securității euro
pene este de natură să exercite o
puternică inriurire pozitivă asupra
evenimentelor pe celelalte continen
te. asupra ansamblului vieții inter
naționale.
Pornind tocmai de la aceste consi
derente. România, tară socialistă eu
ropeană, a inscris de la inceput edi
ficarea securității europene ca unul
din telurile principale, programatice
ale' politicii sale externe, s-a mani
festat in permanentă ca un factor
activ, deosebit de dinamic, angajat cu
deosebită consecventă in luota pen
tru realizarea unei reale securități
europene. astfel concepută incit
să ofere fiecărei națiuni a con
tinentului garanția deplină că se
află la adăpost de orice primejdie de
agresiune, că se poate dezvolta de
sine stătător, intr-un climat de des
tindere și colaborare internațională.
Sint larg recunoscute si se bucură de
inaltă apreciere ne plan international
rolul de pionierat pe care l-a avut
România in procesul de normalizare
a relațiilor diplomatice ne continent,
intensa activitate de contacte, schim
buri. de vizite, intilniri și convor
biri, desfășurată de tovarășul Nicolae
Ceaușescu in scopul dezvoltării unei
colaborări rodnice cu toate țările eu
ropene, indiferent de orinduirea lor
socială, de apartenența la sistemele
de alianțe, eforturile depuse in ve
derea afirmării principiilor noi de

relații interstatale, pentru promova
rea cauzei destinderii si înțelegerii
pe continent. Numele României este
asociat cu deplin temei la organi
zarea și desfășurarea cu succes a pri
mei conferințe general-europene din
istoria Europei, aportul său construc
tiv fiind incorporat in conținutul
Actului final semnat la cel mai inalt
nivel la Helsinki in 1975.
Evenimentele ulterioare au confir
mat însemnătatea apelului pătruns
de spiritul unei înalte răspunderi, adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
de la tribuna Conferinței de la Hel
sinki de a se depune in continuare
eforturi pentru înfăptuirea, integrală,
ca un tot unitar, a prevederilor Ac
tului final, pentru continuarea si dez
voltarea procesului de edificare a
securității europene.
Din păcate, in cei aproape cinci
ani ciți au trecut de la semnarea do
cumentului de la Helsinki, nu s-a
acționat cu perseverență 4e către
toate statele pentru aplicarea lui in
viată, pentru înfăptuirea angaja
mentelor asumate ; ,in viata politică
europeană și mondială s-au manifes
tat tendințe negative, contrarii spiri
tului și literei Actului final, care au
dus. intre altete. la faptul că reuniu
nea de la Belgrad s-a încheiat cu
rezultate nesațisfăcătoare, în pre
zent, in viața continentului european
se resimt efecte ale apariției unor noi
focare de încordare și conflicte în
diferite părți ale lumii, care, se adau.gă celor nesoluționate. Firește
că in aceste condiții, care fac ca ac
tuala situație internațională să fie
mai întunecată 'dtecit in momentul
Belgradului, dobindește ,0 semnifica
ție mult mai profundă pregătirea și.
desfășurarea cu rezultate pozitive
a reuniunii de la Madrid din toamna
acestui an, menită să dea un nou
imbold transpunerii în viată a ’ pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki. eforturilor pentru edificarea
securității europene. politicii de
destindere și cooperare pe continen
tul nostru și in întreaga lume. ■
Tocmai de aceea. România cheamă
în modul cel mai insistent să se ac
ționeze pentru buna pregătire, te
meinică și serioasă, a reuniunii de la
Madrid, desfășoară ea însăși o acti
vitate susținută in vederea unei ,asemenea pregătiri. Este știut că do
cumentele Congresului al XII-lea al
P.C.R.. cuvîntările si interviurile din
ultima vreme ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu conțin numeroase idei și
propuneri noi in vederea creării con
dițiilor pentru reușita reuniunii de la

Madrid. Prin glasul președintelui
Republicii, țara noastră a formulat,
astfel, propunerea de organizare a
unei conferințe speciale pentru de
zangajare militară si dezarmare in
Europa : la fel. propunerea privind
asumarea de către toate statele sem
natare a documentului de la Hel
sinki a obligației de a nu admite ca
pe teritoriul lor să se desfășoare ac
tivități indreptate împotriva altui
stat sau a altor state ; organizarea
reuniunii de la Madrid la nivelul mi
niștrilor de externe și altele. Conco
mitent. România, prin bogata succe
siune de intilniri și convorbiri avute
în ultima vreme de tovarășul Nicolae
Ceaușescu cu șefi de state și guver
ne, prin alte contacte la nivel
guvernamental, participă intens la
dialogul internațional consacrat pro
blemelor pregătirii reuniunii de la
Madrid in scopul de a contribui ca,
încă inainte de deschiderea acesteia,
să existe un consens larg cu privire
la măsurile practice menite să ducă
la transpunerea in viată a prevede
rilor Actului final, la dezvoltarea
procesului de' edificare a securității
pe continent.
Concențrindu-și toată atenția spre
ceea ce este cu adevărat esențial,
spre safcinile-cheie ale edificării
securității. România subliniază cu
cea mai mare claritate necesitatea
ca in centrul activității de pregătire
a reuniunii de la Madrid și a inseșl
lucrărilor acesteia să se situeze pro
blemele dezangajării militare și
dezarmării oe continent. Aceasta co
respunde in cel mai înalt grad in
tereselor supreme ale tuturor po
poarelor continentului, ale păcii.
Căci. despre ce fel de destindere și
securitate ar putea fi vorba în con
dițiile in care in Europa — și așa
suprasaturată de armamente — con
tinuă să se acumuleze in arsenale
noi stocuri de arme, se proiectează
amplasarea de noi tipuri de arme
rachetă, dindu-se astfel noi „pinteni"
cursei înarmărilor? în asemenea con
diții. așa cum arată in permanență
tara noastră, nu este de conceput o
reală securitate nici in Europa, nici
in lume.
Tocmai in lumina necesității im
perioase de a se. trece la dezangaja
rea militară și 'dezarmarea pe con
tinent. Comitetul Politic Executiv,
Consiliul de Stat și Guvernul au re
afirmat cu tărie și in cadrul ședin
ței comune propunerile țării noas
tre privind lichidarea bazelor mili
tare si retragerea trupelor de pe
teritoriile străine, reducerea forțelor

Vizita delegației P. C. R. in Suedia
STOCKHOLM 27 (Agerpres). — Marți
dimineața au inceput la Stockholm
convorbirile dintre delegația Parti
dului Comunist Român, formată din
tovarășii Dumitru Popescu, membru
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela
Vass. membru al C.C. al P.C.R.. care
efectuează o vizită in Suedia la in
vitația Partidului de Stinga-Comuniștii, și delegația acestui partid, for
mată din Eivor Marklund. vicepre
ședinte al partidului. Tore Forsberg,
Bo Hammar și Bror Engstrom, mem
bri ai Comitetului Executiv, secre
tari ai C.C. al P.S.C.S.
în cursul discuțiilor au fost abor
date probleme privind preocupările
și activitățile actuale ale P.C.R. si
P.S.C.S., precum și unele aspecte ale
relațiilor dc prietenie, colaborare si
solidaritate dintre cele două partide.
Convorbirile se.desfășoară intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

sofia

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația P.C.R. a fost primită la parla
ment de Ingemund Bengtsson, pre
ședintele Parlamentului suedez. Cu
această ocazie a avut loc o convor
bire. in care s-a exprimat de ambele
părți satisfacția pentru bunele rapor
turi dintre parlamentele celor două
țâri, subliniindu-se contribuția aces
tora la■ dezvoltarea relațiilor multila
terale dintre România si Suedia in
interesul ambelor popoare, al păcii si
cooperării internaționale.
în aceeași zi. delegația partidului
nostru s-a intretinut cu grupul par
lamentar al P.S.C.S. condus de C. H.
Hermansson. în cursul discuțiilor s-a
făcut un schimb de opinii privind
situația internațională. accentuindu-se asupra necesității sporirii efor
turilor parlamentelor in influențarea
cursului vieții politice mondiale spre
destindere, dezarmare și pace în în
treagă lume.

; Consfătuirea miniștrilor culturii
din țări socialiste

SOFIA 27 (Agerpres). — Tovarășul
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C.
al P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, a pri
mit pe șefii delegațiilor participante
la cea de-a X-a Consfătuire a miniș
trilor culturii din țâri socialiste, care
a avut loc Ia Sofia.
Tovarășul Todor Jivkov a rugat să
se transmită conducătorilor de partid
și de stat ai țărilor participante ’a
consfătuire un călduros salut și cele
mai bune urări de noi succese pen
tru continua dezvoltare și prosperita
te popoarelor respective.
La primire a luat parte șeful dele
gației române, tovarășa Spzana Gâdea. membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R..
președintele Consiliului Culturii și
Educației Socialiste din România.

+

între 21 și 27 mai a avut loc, la So
fia, Consfătuirea miniștrilor culturii
din. țări socialiste. Au participat mi
niștrii culturii din Bulgaria. Ceho
slovacia. Cuba. R.D. Germană, R.D.P.
Laos. Mongolia. Polonia, România,
Ungaria. Uniunea Sovietică si R.S.
Vietnam.

La consfătuire s-a făcut un schimb
de experiență și păreri cu privire lâ
rolul educației estetice in dezvolta
rea omului și societății, la importan
ta marilor aniversări și jubilee pen
tru o mai bună cunoaștere reciprocă
a culturilor din țările participante.
S-a efectuat, de asemenea, un schimb
de păreri cu privire la aspectele ac
tuale ale dezvoltării colaborării cul
turale a țărilor socialiste participan
te. in condițiile situației internațio
nale contemporane.
Lucrările s-au desfășurat Intr-o «r
mosferă de lucru, prietenească.
★

Tovarășa ț Suzana Gâdea a avut o
întrevedere cu tovarășa Liudmila
Jivkova. membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele
Comitetului pentru Cultură al R.P.
Bulgaria.
Au fost discutate unele aspecte ale
dezvoltării culturii în cele două țări
și ale colaborării culturale dintre
România și Bulgaria in
perioada
1981—1985.
întrevederea s-a desfășurat Intr-o
atmosferă cordială, prietenească.

COREEA DE SUD

înăbușirea prin forță a mișcării
insurecționaie din orașul Kwangju
SEUL 27 (Agerpres). — După cum
relatează agențiile internaționale de
presă, trupele guvernului dictatorial
din Coreea de sud.. făcind uz de
tancuri, care blindate și un număr
de peste 10 000 de soldați, au pătruns,
in zorii zilei de marți. în orașul răs
culat Kwangju. înăbușind prin forță
mișcarea insurecțională a studenților
și cetățenilor, care, timp de nouă
zile, au cerut in mod hotărit abo
lirea legii marțiale proclamate de
regimul de la Seul și instaurarea
unui regim care să asigure libertă
țile democratice fundamentale ale
populației. După cum se știe, eve
nimentele de la Kwangju au repre
zentat o etapă superioară a unei
largi mișcări de masă realizate prin
manifestații studențești și greve ale
muncitorilor la Scul. Chunchon,

armate și armamentelor, crearea de
zone denuclearizate si zone ale păcii
în diferite regiuni ale lumii, inclusiv
pe continentul european—propuneri
care se regăsesc și in Declarația
adoptată de consfătuirea de la Var
șovia.
în concordantă cu poziția consec
ventă a României privind realizarea
unui echilibru militar pe continent
nu prin intensificarea cursei înarmă
rilor. ci prin reducerea continuă a
acesteia, comunicatul ședinței comu
ne a conducerii de partid și de stat a
apreciat
importanta
propunerilor
conținute in Declarația de la Varșo
via — respectiv necesitatea de a
se acționa pentru convenirea unui
acord intre statele europene de a nu
spori efectivele forțelor armate in
zona definită in Actul final de la
Helsinki. Respectarea neabătută a
prevederilor unui asemenea acord ar
contribui, neîndoios, la dezvoltarea
încrederii intre statele continentu
lui și ar crea premise pentru cobo
ri rea plafonului înarmărilor. Tot
odată, țara noastră consideră că o
mare importantă pentru edificarea
securității europene are propunerea
de a se desfășura eforturi susținute
pentru realizarea unor înțelegeri in
cadrul negocierilor privind limitarea
armamentelor și încetarea cursei
înarmărilor.
Sustinind
in permanentă că o
securitate reală, trainică este incom
patibilă cu existenta blocurilor și a
, politicii de bloc. România iși expri
mă satisfacția fată' de faptul că sta
tele semnatare ale Declarației de la
Varșovia se pronunță din nou îm
potriva divizării Europei in blocuri
militare, pentru desființarea conco
mitentă a N.A.T.O. și a Tratatului
de la Varșovia, pentru unirea eforturilor tuturor statelor in vederea
promovării unui climat internațional
de încredere, securitate și colaborare
pașnică.
în același timp, tara noastră con
sideră că pregătirea constructivă a re
uniunii de la Madrid, in genere
cauza securității europene reclamă
cu necesitate extinderea cooperării
economice și tehnico-stiințifice. lăr
girea schimburilor
cultural-artistice și de altă natură, in scopul
mai bunei cunoașteri reciproce și
apropierii între popoare.
Politica României îndreptată con
secvent spre promovarea securității
europene se bucură de o înaltă apreciere pe plan extern, ceea ce
contribuie necontenit la creșterea
prestigiului ei internațional, la
înalta considerație nutrită fată de
președintele țării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pe . toate meridianele
globului.
Comunicatul ședinței comune a
conducerii de partid și de stat. întă
rește convingerea popoarelor euro
pene. a forțelor înaintate de pretu
tindeni că România va milita și in
viitor in modul cel mai ferm pentru
a-.si spori contribuția la transforma
rea Europei intr-o zonă a buneivecinătăti și colaborării reciproc avanta
joase, la pacea întregii lumi.

Ion FINTÎNARU

Mokpo și in alte orașe, reprimate cu
cruzime de autorități. Kwangju a
devenit, după cum arăta agenția
U.P.I.. centrul mișcării de nemulțu
mire a populației sud-coreene față
de regimul dictatorial. constituind
cadrul celei mai puternice răscoale
din ultimii 27 de ani din Coreea de
sud.
<Ța
Asaltul de marți al armatei și
ciocnirile care i-au urmat au provo
cat moartea a încă 17 cetățeni civili
si patru soldați, ridicind la peste
260 numărul celor uciși; in majori
tate tineri. Băsculații au opus o
dirză rezistență. După ocupare, orașul
a devenit aproape pustiu, dar în di
ferite puncte se mai semnalau îm
pușcături. Comunicațiile cu restul
țării continuă să fie întrerupte, in
timp ce militarii percheziționează
casă cu casă. Au fost operate ma
sive arestări. Militarii construiesc
fortificații din saci de nisip pe arte
rele principale ale orașului, iar tan
curile patrulează continuu pe străzi.

PHENIAN

Miting de protest

față de acțiunile
represive ale regimuidi
sud-coreean
PHENIAN 27 (Agerpres). — Luind
cuvintul la Un miting de masă orga
nizat la Phenian in semn de protest
împotriva acțiunilor represive ale re
gimului sud-coreean. Lim Ciun Ciu,
membru al Comitetului Politic al C.C.
al Partidului Muncii din Coreea, a
subliniat că actuala conducere din
Coreea de sud a transformat întreaga
parte de sud a țării intr-o „vatră a
terorismului", aplicind legea marțială
și „decretul" de la 17 mai. Actualul
regim de la Seul acționează pentru a
menține vechiul sistem constituit de
dictatorul Pak Cijan Hi. R. P. D. Co
reeană, care depune toate eforturile
pentru pacea țării.și pentru reunificarea ei pașnică — a spus vorbitorul
— declară că nu are in nici un caz
intenția de a se amesteca in treburile
interne ale Coreei de sud. dar nu va
tolera provocările regimului de la
Seul.
Pe de altă parte, intr-un comenta
riu. ziarul „Nodon Sinmun" scrie că
regimul de la Seul, sub pretextul
unei „amenințări din nord", a dezlăn
țuit la Kwangju un adevărat val de
teroare, incercind să inăbușe in singe
revolta populației. Ziarul relevă că
acțiunea Conducerii sud-coreene de
monstrează o dată in plus că nu do
rește reunificarea țării pe cale paș
nică. prin conjugarea eforturilor cu
partea nordică, și nici realizarea de
mocratizării societății pe care o
reclamă populația sud-coreeană.

Val de arestări
în R. S. A.
PRETORIA 27 (Agerpres). — Poli
ția sud-africană a arestat în ultimele
zile numeroase persoane in intreaga
țară, in timp ce mai multe mii de
Clevi negri și metiși și-au reluat ac
țiunea de boicotare a cursurilor în
cepută acum șase săptănuni și între
ruptă miercurea trecută, relatează
agenția France Presse.
>
Un important număr de studenți de
la universitatea africană din Fort
Hare au fost arestați;
La Atteridgeville. suburbie africană
a orașului Capetown, un ziarist ne-,
gru de la „The Post" a fost arestat.
Poliția din regiunea Pretoria — Jo
hannesburg a procedat, ' în ultimele
zile, la 1 939 de arestări, dintre care
jumătate numai pentru simplul fapt
că nu aa putut prezenta, „cartea de
identitate" cerută populației negre.
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