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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
vineri, 9 aprilie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

La lucrările ședinței au luat parte, ca invitați, 
membri ai guvernului, cadre de conducere din 
ministere și instituții centrale, directori ai institu
telor de cercetare și proiectare.

In cadrul ședinței au fost examinate modul de 
îndeplinire a planului pe trimestrul I 1982 și 
măsurile necesare pentru realizarea integrală a 
sarcinilor de plan pe trimestrul II și recuperarea 
restanțelor. Comitetul Politic Executiv a constatat 
că, sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din toate sectoarele eco- 
nomico-sociale au desfășurat o intensă activitate 
pentru înfăptuirea obiectivelor înscrise in planul 
pe obol 1982. Ca urmare, s-au înregistrat o serie 
de sife îfeșe importante in industrie, construcții, 
agricultura, in celelalte ramuri ale economiei 
naționale, in primul trimestru, producția industrială 
o sporit față de aceeași perioadă a anului trecut, 
în luna martie obținindu-se o creștere de peste 
3 la sută. De asemenea, in această lună a fost 
depășit planul de investiții și construcții-montaj cu 
peste 6 la sută. Concomitent cu creșterea produc
ției, volumul total al exportului a fost mai 
mare decit in trimestrul I al anului 1981. Tot
odată, importurile au scăzut cu aproape 13 la 
sută, realizindu-se, astfel, o balanță comercială 
activă pe trimestrul I 1982.

Subliniind succesele obținute, Comitetul Politic 
Executiv a criticat, totodată, faptul că rezultatele 
obținute nu sint pe măsura posibilităților, intr-o 
serie de unități inregistrindu-se nerealizări la pro
ducția fizică și netă. Apreciind că lipsurile con
statate sint și rezultatul greutăților intimpinate in 
cursul lunilor ianuarie și februarie in aprovizio
narea tehnico-materială și satisfacerea necesarului 
de energie in această perioadă, Comitetul Politic 
Executiv a atras atenția ministerelor, centralelor și 
întreprinderilor asupra neajunsurilor existente in 
organizarea muncii și a producției, in primul tri
mestru, criticind situațiile in care au fost depășite 
cheltuielile și consumurile de materii prime, com
bustibili și energie electrică.

Examinind sarcinile de plan pe trimestrul II al 
acestui an, Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că sint create condițiile necesare pentru asigu
rarea îndeplinirii ritmice a tuturor indicatorilor 
stabiliți. In spiritul hotăririlor recentei plenare a 
C.C. al P.C.R., al indicațiilor și orientărilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul Politic 
Executiv a cerut ministerelor, centralelor și intre- 
prinderilor, organelor și organizațiilor de partid, 
comuniștilor, tuturor oamenilor muncii să acționeze 
cu hotărire pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor pe semestrul intii, în toate sectoarele eco
nomiei naționale, pentru recuperarea răminerilor 
in urmă din anul trecut și din primul trimestru, 
care, așa cum s-a hotărit, fac parte integrantă din 
planul pe anul 1982.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca atenția 
principală a tuturor întreprinderilor să se con
centreze asupra realizării integrale a producției 
fizice - la toate produsele - aceasta fiind un 
indicator de bază al economiei naționale. S-a 
trasat, de asemenea, sarcina îndreptării forțelor 
spre lichidarea răminerii in urmă la investiții, 
devansarea intrării in producție a unităților pla
nificate pentru acest an și cu deosebire a unită
ților producătoare de materii prime și materiale. 
In acest sens, s-a cerut guvernului să stabilească 
un program special pentru scurtarea duratei pro
bele tehnologice, care antrenează importante 
forțe materiale și umane. In ceea ce privește so
luționarea problemei forței de muncă in sectoa
rele deficitare, s-a hotărit să se ia măsuri pen
tru detașarea de către ministere a personalului 
necesar, din rindul cadrelor tehnice și a munci
torilor calificați de la întreprinderile cu experi
ență.

S-a cerut să se acorde o deosebită atenție 
aplicării ferme a hotăririlor adoptate de plenara 
C.C. al P.C.R. cu privire la programul de energie 
electrică, îndeosebi realizarea programului de 
extracție a cărbunelui și de producere a energiei 
electrice pe bază de cărbune, in vederea satisfa
cerii tuturor necesităților energetice ale economiei 
naționale.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că dimen
sionarea planului de aprovizionare tehnico-mate- 
rială este bună, impunindu-se ca ministerele, cen
tralele, toate unitățile economice să se înscrie in 
modul cel mai ferm in prevederile planului și 
normele de consum stabilite.

Comitetul Politic Executiv a acordat o deosebită 
atenție realizării planului de export, care consti
tuie, in actualele condiții ale crizei mondiale, cea 
mai importantă problemă a economiei românești. 
Trebuie făcut totul pentru satisfacerea comenzilor, 
recuperindu-se răminerile in urmă in această di
recție, urmârindu-se zilnic îndeplinirea planului. 
Paralel, trebuie intensificate eforturile pentru obți
nerea unor prețuri avantajoase la export, asigu- 
rindu-se un echilibru între prețurile de import și 
cele de export.

Intrucit s-a constatat că se apelează incă cu 
ușurință la import, s-a indicat să se ia măsuri 
pentru producerea, in mai mare măsură cu forțe 
proprii, in special a unor utilaje și piese, ținind 
seama de necesitatea orientării fondurilor pentru 
importul de materii prime.

Comitetul Politic Executiv a cerut să se depună 
toate eforturile pentru înscrierea, în toate ramu
rile și sectoarele, in trimestrul al doilea, in ritmu
rile planificate pentru întregul an.

In spiritul hotăririlor recentei plenare a C.C. al 
P.C.R., al cuvintării rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul Politic Executiv a examinat 
Raportul privind măsurile de reducere a consumu
rilor de materii prime, materiale, combustibili și 
energie pe perioada 1982-1985.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că, in 
vederea asigurării condițiilor necesare pentru 
dezvoltarea in continuare a economiei noastre 
naționale, o importanță deosebită o prezintă pro
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Sarcina cea mai importantă în aceste zile pentru organizațiile

de partid de la sate, pentru toți oamenii muncii din agricultură:

LA SEMĂNAT- 
lucrări de cea mai bună calitate, 

în timpul cel mai scurt!

movarea unei politici ferme de gospodărire rațio
nală a materiilor prime și de reducere a consu
murilor materiale, de economisire strictă a com
bustibililor și energiei în toate sectoarele de activi
tate. Pentru a asigura valorificarea rezervelor exis
tente in acest domeniu, Comitetul Politic Executiv 
a aprobat niveluri orientative pe ministere, stabi
lind reduceri mai accentuate față de prevederile 
planului cincinal 1981-1985 și adoptind măsuri 
corespunzătoare pentru înfăptuirea lor. S-a indicat 
ca fiecare minister, împreună cu institutele de 
cercetare, să treacă imediat la analiza fiecărui 
produs, stabilindu-se, cu termene precise de apli
care, noile tehnologii ce vor fi utilizate pentru 
reducerea cu cel puțin 20-25 la sută a consumu
rilor, pe întregul cincinal. Pe această bază, pre
vederile pentru 1985 vor trebui realizate încă din 
1983, astfel incit in perioada 1984-1985 să se 
lucreze pe baza noilor norme de consum.

Subliniind că cea mai importantă sursă de 
energie o reprezintă economisirea acesteia, Co
mitetul Politic Executiv a indicat ministerelor, cen
tralelor industriale și întreprinderilor, consiliilor 
populare să desfășoare o activitate cit mai 
susținută pentru creșterea randamentelor energe
tice în instalații, înlocuirea proceselor tehnologice 
mari consumatoare de energie. Vor trebui extinse 
tehnologiile integrate care valorifică in mod com
plex și în trepte succesive resursele energetice 
disponibile pentru realizarea de indici minimi de 
consum de energie în toate schimburile de lucru, 
se vor urmări cu maximă răspundere folosirea in
tensivă a capacităților, evitarea mersului in gol, 
eliminarea opririlor accidentale, buna întreținere și 
exploatare a utilajelor. In acest fel, va trebui să 
se asigure reducerea în 1985 a consumului de 
energie primară și resurse energetice refolosibile 
cu 15 la sută față de necesarul calculat potrivit 
normelor din 1981.

Comitetul Politic Executiv a însărcinat guvernul 
să ia măsuri ca ministerele și celelalte organe 
centrale să asigure aplicarea fermă a întregului 
program de reducere a consumurilor și crearea 
tuturor condițiilor pentru realizarea integrală a 
sarcinilor stabilite in acest scop. Reducerea con
sumurilor trebuie să fie considerată o sarcină cen
trală a fiecărei unități, a tuturor oamenilor muncii) 
a întregului nostru partid.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a exami
nat Raportul privind sarcinile de creștere a gra
dului de valorificare a materiilor prime, materia
lelor, combustibilului și energiei in industrie pe 
perioada 1982-1985.

Potrivit nivelurilor orientative stabilite in acest 
scop pe fiecare ramură, pe ansamblul industriei, 
gradul de valorificare urmează să crească în 1985, 
față de 1980, cu 35 la sută, calculat pe baza pro- 
ducției-marfă, comparativ cu 30,2 la sută prevăzut 
inițial ; totodată, gradul de valorificare, calculat 
pe baza producției nete, urmează să crească cu 
44 la sută, față de 37,3 la sută stabilit în planul 
cincinal. Avind in vedere specificul activității și 
rezervele existente, sarcini mai accentuate de 
creștere a gradului de valorificare au fost prevă
zute pentru industriile prelucrătoare, chimiei, con
strucțiilor de mașini și industriei ușoare.

S-a hotărit ca pină la sfîrșitul lunii aprilie să 
fie elaborate normative de valorificare a tonei de 
materii prime la export, care să orienteze activ- 
tatea unităților economice, a institutelor de cerce
tare și inginerie tehnologică, in vederea realizării 
de produse cu aport valutar cit mai ridicat.

Comitetul Politic Executiv a cerut Comitetului de 
Stat al Planificării, ministerelor finanțelor, comer
țului exterior și cooperării economice internaționa
le, Consiliului Național pentru Știință și Tehnolo
gie, băncilor, întreprinderilor de comerț exterior, 
organelor județene de partid și de stat să reana- 
lizeze fiecare produs, astfel incit să fie menținute 
sau introduse în fabricație numai produse cu con
sumuri reduse de materii prime și materiale, cu 
grad ridicat de valorificare pe piața externă.

Comitetul Politic Executiv a hotărit ca măsurile 
de reducere a consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibili și energie pe perioada 1982- 
1985, ca și cele privind creșterea gradului de va
lorificare a materiilor, materialelor, combustibilului 
și energiei în industrie să fie dezbătute in consi
liile de conducere ale ministerelor și institutelor de 
cercetări, in conducerile întreprinderilor și în sec
țiile unităților industriale, urmînd ca ele să fie 
supuse, de asemenea, dezbaterii in cadrul adu
nărilor generale de partid din lunile următoare, 
precum și în adunările generale ale oamenilor 
muncii pe intreprinderi care vor analiza rezultatele 
din primul semestru al acestui an.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a ana
lizat modul de înfăptuire a Programului energetic 
și a stabilit să se ia măsuri ferme pentru reali
zarea integrală a hotăririlor adoptate de recenta 
plenară a Comitetului Central al partidului pentru 
asigurarea corespunzătoare a îndeplinirii acestora, 
in vederea finalizării la timp a lucrărilor de con
strucție a centralelor nudearo-electrice.

Avind in vedere creșterea uriașă a ratei dobin* 
zilor in economia mondială, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit măsuri de asigurare a finanțării 
acestui program prin forțe proprii, inclusiv a plății 
in devize libere necesare achiziționării de licențe, 
proiecte și alte importuri necesare construcției 
centralelor, fără a se mai recurge la noi credite 
in devize libere.

Comitetul Politic Executiv a stabilit sarcini pentru 
creșterea intr-o măsură mai mare a gradului de 
integrare a instalațiilor, utilajelor și echipamen
telor necesare, atit la centrale, cit și la grupurile 
energetice, pentru extinderea cooperării in produc
ție în acest domeniu. S-a indicat ministerelor con
structoare de mașini, chimiei, metalurgiei, institu
telor de cercetare științifică să intensifice activi
tatea de asimilare a materialelor, instalațiilor și 
utilajelor necesare, să asigure producerea aces
tora la timp in vederea punerii in funcțiune a cen
tralelor conform programelor stabilite.

In vederea realizării mijloacelor necesare plăților 
In devize libere, Comitetul Politic Executiv a sta

bilit să se aloce mărfurile necesare la export pen
tru constituirea unui fond special in valută prin 
care să se asigure finanțarea programului de con
struire a centralelor nuclearo-electrice.

finind seama de nivelul mare al dobînzilor prac
ticate pe piața mondială, care duc la reducerea 
eficienței investițiilor, Comitetul Politic Executiv o 
hotărit ca România să nu mai apeleze în viitor 
la noi credite pentru investiții, urmind ca întregul 
program de dezvoltare economico-socialâ a țării 
să fie realizat cu forțe proprii, in același timp, 
s-a stabilit să se intensifice cooperarea economică 
și tehnico-științifică cu alte state, în condiții re
ciproc avantajoase, participarea României la di
viziunea internațională a muncii, la schimbul mon
dial de valori materiale și spirituale.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare cu privire la vizita de stat 
efectuată in țara noastră, în perioada 5-8 aprilie, 
de generalul Kenan Evren, șef de stat al Repu
blicii Turcia.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat deplina 
satisfacție față de rezultatele convorbirilor purtate 
de președintele Nicolae Ceaușescu și generalul 
Kenan Evren, într-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie, de înțelegere și stimă reciprocă. A fost 
dată o deosebită apreciere înțelegerilor și docu
mentelor convenite, afirmindu-se încrederea că ele 
vor contribui la dezvoltarea și mai susținută a ra
porturilor prietenești dintre țările și popoarele 
noastre.

In acest sens, Comitetul Politic Executiv a relevat 
marea importanță a Declarației comune, semnată 
de cei doi șefi de stat, care dă expresie voinței 
ambelor părți de a extinde și întări in continuare 
relațiile de prietenie, colaborare și bună vecină
tate dintre România și Turcia și de a intensifica 
dialogul și contactele la diferite niveluri, pe te
meiul respectării principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității in drepturi, neames
tecului în treburile interne, avantajului și respec
tului reciproc.

Totodată, a fost evidențiată însemnătatea docu
mentelor de colaborare încheiate cu ocazia vizitei, 
precum și a măsurilor stabilite privind sporirea și 
diversificarea schimburilor comerciale, pe o bază 
echilibrată și reciproc avantajoasă, lărgirea și 
adincirea cooperării - îndeosebi in domeniile 
energiei, industriei metalurgice și petroliere, al 
transporturilor - amplificarea conlucrării pe tări- 
mul științei, culturii, învățămintului și in alte sec
toare de activitate.

A fost manifestată convingerea că dezvoltarea 
intensă a colaborării româno-turce este în folosui 
și spre binele ambelor țări și popoare, al progre
sului și prosperității lor, al cauzei păcii, securi
tății, înțelegerii și cooperării în Balcani, in Europa 
și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a reliefat, de aseme
nea, importanța schimbului de păreri și a conclu
ziilor la care au ajuns cei doi șefi de stat in 
probleme actuale ale situației politice internațio
nale.

Comitetul Politic Executiv a subliniat cu satis
facție că președintele Nicolae Ceaușescu și gene
ralul Kenan Evren au reafirmat, in cursul convor
birilor, dorința României și Turciei de a conlucra 
activ pe arena mondială, pentru oprirea încordări 
internaționale, pentru reluarea și continuarea po
liticii de destindere, pentru eliminarea forței și 
amenințării cu forța din viața internațională, pen
tru soluționarea pe cale politică, prin tratative, 
a stărilor conflictuale, a tuturor diferendelor dintre 
state, pentru înfăptuirea nobilelor idealuri ale po
poarelor, de libertate, independență, pace, colabo
rare și progres.

A fost apreciat acordul celor două țări de a 
depune toate eforturile pentru încheierea cu re
zultate constructive a reuniunii de la Madrid, pen
tru asigurarea continuității procesului de edificare 
a securității și cooperării europene început la 
Helsinki, pentru întărirea încrederii și înțelegerii 
pe continent. Totodată, a fost relevată voința 
României și Turciei de a acționa pentru oprirea 
cursei inarmărilor, pentru adoptarea unor măsuri 
concrete de reducere a armelor nucleare și con
venționale, astfel incit să se realizeze dezarmarea 
generală și completă, sub un control internațional 
strict și eficace, ceea ce este de importanță vitală 
pentru pace, securitate și progres in lume. Refe
ritor la situația din Balcani, s-a reliefat însemnă
tatea hotâririi României și Turciei de a milita 
pentru stimularea și promovarea colaborârii bila
terale și multilaterale intre țările balcanice, pentru 
transformarea acestei regiuni intr-o zonă a păcii, 
bunei vecinătăți, înțelegerii și colaborării. Comi
tetul Politic Executiv a dat o inaltă apreciere ho- 
tăririi celor două țâri de a contribui activ la pre
gătirea și încheierea cu succes a reuniunii țârilor 
balcanice privind energia și materiile prime, pre
văzută să aibă loc la București in acest an.

S-a subliniat că schimburile de păreri dintre cei 
doi șefi de stat au evidențiat atenția deosebită pe 
care România și Turcia o acordă instaurării unei 
noi ordini economice internaționale și reducerii 
decalajelor dintre țările dezvoltate și țările in curs 
de dezvoltare, aceasta constituind o cerință dintre 
cele mai stringente pentru pacea și securitatea 
generală.

Aprobind documentele și înțelegerile convenite, 
concluziile la care au ajuns cei doi șefi de stat, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri pentru 
realizarea, în cele mai bune condiții, a obiecti
velor de colaborare și cooperare prevăzute, pentru 
dezvoltarea tot mai puternică a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre România și Turcia, dintre 
popoarele român și turc.

Comitetul Politic Executiv a hotărit convocarea 
plenarei C.C. al P.C.R. la sfirșitul lunii mai a.c

Comitetul Politic Executiv a hotărit convocarea 
Congresului educației politice și culturii socialiste 
in cea de-a doua decadă o lunii iunie a.c.

★

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de aseme
nea, probleme curente ale activității de partid și 
de stat.

® Pînă ieri, 9 aprilie, 
au fost însămințate 
1 621 800 hectare — 33 
la sută din suprafețele 
prevăzute

© Mai sint de semănat 
aproximativ 10 la sută 
din terenurile destina
te a se cultiva cu ma
zăre, ovăz, in pentru 
ulei și sfeclă de zahăr

® Floarea-soarelui s-a în- 
sămînțat pe 83 la sută 
din suprafețe

O Semănatul porumbului
— executat pînă acum 
pe 220 000 hectare — 
trebuie intensificat la 
maximum !
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STADIUL INSAMINȚĂRII CULTURILOR DE PRIMĂVARA. Cifrele în
scrise pe hartă reprezintă, în procente față de plan, suprafețele 

însămințate pînă la 9 aprilie

Oamenii muncii din agricultură 
depun eforturi susținute pentru 
intensificarea semănatului șl a ce
lorlalte lucrări ale campaniei de 
primăvară. Potrivit datelor comu
nicate de ministerul de resort, vi
tezele zilnice de lucru sporesc de 
la o zi la alta. Joi, 8 aprilie, au 
fost însămințate aproape 187100 
hectare. Pînă ieri, 9 aprilie, supra
fețele insămințate au crescut la 
1 621 800 hectare, ceea ce reprezin
tă 33 la sută din planul pentru ac
tuala campanie agricolă. Semăna
tul unor culturi se apropie de 
sfir.șit : mazăre boabe — 88 la sută, 
ovăz — 87 la sută, in pentru ulei — 
95 la sută, sfeclă de zahăr — 87 
la sută, iar cartofii timpurii și de 
vară au fost plantați pe 88 la sută 
din suprafețe. în toate județele in 
care unitățile agricole cultivă floa
rea-soarelui continuă de zor semă
natul acestei plante tehnice. Prin- 
tr-o temeinică organizare a mun
cii, unitățile agricole din județele 
Tulcea și Galați au încheiat se

mănatul florii-soarelui pe 19 000 și, 
respectiv, 22 200 hectare. Această 
lucrare este întirziată însă îndeo
sebi in județele Dolj, Timiș, Arad, 
Mehedinți, Dîmbovița, Caraș-Seve- 
rin. Bacău, Vaslui, Iași și Botoșani.

Semănatul porumbului se află la 
început, pînă ieri realizîndu-se 
doar 220 000 hectare din cele 500 000 
hectare, cit reprezintă programul a- 
cestei săptămîni.

însămințările de primăvară s-au 
extins în întreaga țară și, pentru 
a se încheia în cel mai scurt timp, 
trebuie sa se desfășoare in ritm 
mai intens. Pentru creșterea pu
ternică a vitezelor zilnice de lucru, 
în toate unitățile agricole, in toa
te județele se impune organizarea 
muncii in schimburi prelungite, iar 
noaptea să se execute pregătirea 
terenului. în acest fel se va putea 
ciștiga un avans substanțial la pre
gătirea terenului, ceea ce va face 
cu putință ca ziua, din zori și pină 
seara tîrziu, să se lucreze la se
mănat. Important este, totodată, ca

toate semănătorile care au lucrat 
la însămînțarea florii-soarelui și al
tor culturi să fie pregătite temei
nic și operativ pentru a fi folo
site la semănatul porumbului.

Executarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate la pregătirea te
renului și semănat constituie una 
din condițiile esențiale pentru ob
ținerea de recolte mari. De aceea, 
în aceste zile toate cadrele de con
ducere, toți specialiștii din unită
țile agricole să-și desfășoare acti
vitatea la cîmp, în mijlocul meca
nizatorilor. unde să asigure respec
tarea riguroasă a normelor tehni
ce, astfel îneît pe toate suprafe
țele să se realizeze densitățile pre
văzute pentru fiecare cultură. Oi- 
ganele și organizațiile de partid din 
unitățile agricole, din sate și co
mune au datoria ca, odată cu mo
bilizarea puternică a oamenilor 
muncii la efectuarea însămînțărilor 
in termene scurte, să întărească 
răspunderea fiecăruia pentru cali
tatea lucrărilor.

ÎNSEMNĂRI &

în satul
Morometilor

In pagină a lll-a : relatări ale reporterilor șr corespondenților „Scînteii*

Cea mai tînără zonă petroliferă din țară se 
ailă pe versantul vestic al Carpaților răsăr- 
teni, la hotarul cu comuna Ghelința, județul 
Covasna. în fotografie : sondori de la Trus
tul de foraj din Tîrgu Ocna lucrează la Ghe
lința pentru a extrage petrol, materie primă 
deosebit de necesară economiei naționale

Foto : Borlnyik GyBrgy

BISTRIȚA-NĂSĂUD : Producție 
fizică peste prevederi

Muncitorii, maiștrii, tehnicienii și inginerii 
din întreprinderile industriale ale județului 
Bistrița-Năsăud iși intensifică eforturile pen
tru a situa colectivele din care fac parte pe 
un loc de frunte in cadrul întrecerii socia
liste. Pină acum au fost livrate beneficiarilor 
din țară și partenerilor externi, peste sarci
nile stabilite prin plan, cantități însemnate 
de produse, intre care : 238 tone pirită, 100 
tone plumb in concentrate, 1024 km cabluri 
de semnalizare și conductori electrici izolați, 
493 tone utilaje metalurgice, chimice și re
fractare, 4 969 mc prefabricate din beton ar
mat și panouri mari pentru locuințe, 
53 563 mp PAL normal și melaminat, 
247 000 mp țesături, 4 610 mc cherestea,, con
fecții textile in valoare de 1 020 000 lei.' Cea 
mai mare parte a producției suplimentare a 
fost realizată pe seama creșterii productivi
tății muncii. (Gh. Crișan).

SUCEAVA : Noi 
microhidrocentrale

în acest an. in județul Suceava vor intra 
în funcțiune 19 microhidrocentrale cu o pu
tere instalată de 2,3 MW. Numărul microhi- 
drocentralelor va ajunge in 1985 la 155, pu
terea lor instalată fiind de 21.7 MW, iar pro
ducția anuală de 80 milioane kWh energie 
electrică. Se vor valorifica in acest fel o mare 
parte din resursele hidroenergetice ale jude
țului. Ținind seama că in cele 19 microhi
drocentrale ce se construiesc in 1982 se va 
realiza o producție de 9,2 milioane kWh ener
gie electrică pe an — ceea ce reprezintă ne
cesarul pe o lună al Combinatului minier 
Suceava sau consumul pe un an pentru 10 000 
de familii — constructorii acționează cu forțe 
sporite pentru finalizarea la timp a lucrări
lor. (Sava Bejinariu).

O vizită la Siliștea Nouă 
înseamnă o pătrundere in
tr-un univers deosebit. Sa
tul însuși te izbește de la 
bun început prin situarea 
sa geografică, undeva, in 
infinitatea cimpiei teleor- 

mănene, pe unde hălăduiau 
odinioară fantasticele spu- 
ziri de verde ale Deliorma- 
nului. Sat cu rădăcinile în
fipte adine in bărăgan, va
tră străveche de muncă și 
statornicie românească, în
gemănată cu glia și rîurile 
care-o brăzdează. Iarna, sa
tul e o respirație a vieții 
în imensitatea de alb a 
cimpiei ; vara — o oază a 
soarelui și a hărniciei în 
oceanul unduitor al cimpu- 
rilor ce-și trimit lanurile 
pînă in pragul caselor.

Străbătînd Siliștea, cu 
fiorul primei descinderi in 
această așezare aflată la 42 
km de orașul Roșiori de 
Vede, ai senzația că pășești 
pe un tărim cvasicunos- 
cut. Totul iți devine pe 
dată apropiat, familiar, iar 
imaginile livrești reînvie 
de-a valma in memorie, 
făcîndu-te să te simți ast
fel intr-un spațiu existen
țial bine asimilat prin lec
tură și trăire. Instinctiv și 
firesc totodată, privești ca
sele. curțile, răspintiile, aș- 
teptind parcă să-ți apară in 
față cutare sau cutare per
sonaj din pbsedantele cărți 
ale lui Marin Preda. Pri
vești oamenii adunați cio
por în jurul statuii eroilor 
din mijlocul satului, fumind 
liniștiți și cătind atenți la 
trecători, mai mult tăcînd 
decit vorbind, și, scrutin- 
du-le chipurile, te întrebi 
care dintre ei anume este 
Ilie Moromete. Țugurlan. 
Cocoșilă. Birică, Ion al Iui 
Miai, Costache al Joachii... 
Greu de spus : căci chipu
rile oamenilor seamănă te
ribil între ele — sau cel 
puțin așa pare la prima 
vedere — ca ale descen- 
denților in linie dreaptă ai 
unui mare și mindru neam. 
Așa resimți și mai puternic 
sentimentul că te afli de 
fapt in ceea ce se poate 
numi cu un termen adec
vat : lumea morometilor.

Am zis „lumea morome
tilor". Pentru că satul Si
liștea Nouă, deși legat prin 
șoseaua care-1 traversează 
de celelalte sate cimpe- 
nești din această zonă a 
județului Teleorman, pare, 
prin centrul său civic, prin 
felul in care se adună ca
sele, ulițele venind parcă 

i direct din zările cimpiei, o

microumanitate, conectată 
la ritmurile alerte ale 
muncii, la pulsul dinami
zator al întregii țări. Siliș- 
tenii sint, mai bine zis, o 
colectivitate de oameni 
vrednici, gospodari, chib- 
zuiți la cuget și faptă. De 
la vîrstnici la cei mai ti
neri, ei își trăiesc intens 
viața, solidari cu natura 
înconjurătoare, cu timpul 
care, la fel ca în romanul 
ilustrului vlăstar al acestor 
meleaguri, parcă nu mai 
are răbdare cu oamenii, cu 
tot ce le aparține.

Cit de fremătătoare, de 
autentică in mobilurile și 
desfășurarea ei este aceas
tă viață am putut să-mi 
dau seama și din discuția 
avută la sediul organului 
administrativ local cu o 
seamă de reprezentanți ai 
comunei : Victoria Văcăruș, 
primărița. Traian Anghel, 
președintele C.A.P.. Marin 
Negreanu, vicepreședinte 
al consiliului popular. Ionel 
Țăpurică, inginer-șef al 
C.A.P., Florea Gheorghe, 
fostul învățător al lui Ma
rin Preda și director al 
școlii din sat, azi pensio
nar. ș.a. Comuna numără 
în total, de la mic la mare, 
4 200 locuitori. Dintre aceș
tia. 800 lucrează efectiv în 
agricultură. C.A.P.-ul de
ține 3 334 ha, dintre care 
2 977 ha pămint arabil. Ac
tivitatea productivă este 
împărțită in 5 ferme : trei 
de cîmp. una de legume și 
una zootehnică. Producția 
globală a anului trecut s-a 
ridicat la 23 milioane lei, 
față de 9 milioane lei in 
1968. Satul mai dispune, 
între altele, de o școală de 
8 ani, totalizînd 900 elevi 
și 40 cadre didactice, un 
cămin cultural spațios și 
bine dotat, un dispensar 
medical cu casă de nașteri 
și infirmerie, o brutărie, 
magazine comerciale etc.

Cine străbate vara cîmpu- 
rile din imprejurimile Si
liște! va cuprinde cu pri
virile Întinsele tarlale de 
grîu și porumb, lanurile 
mari și dese, ca niște crîn- 
guri. de floarea-soarelui, 
grădinile de tomate și cas
traveți pierdute pe firul 
piraielor, turmele de vaci 
și oi păscind pe izlazuri. 
Toate acestea sint averea 
de azi a siliștenilor. rodul 
priceperii și sîrguinței a- 
cestoră, pe care se clădeș-

Ion SEGARCEANU
(Continuare în pag. a V-a)
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CONVORBIRI CU PROMOTORI AI SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
Cine este loan Josu ? 

Care este viața Iui, cum a 
pornit-o in lume, de cînd a 
deschis ochii asupra ei și, 
mai ales, cum gindește 
loan Josu această lume, 
cum acționează pentru ca 
ea să devină altfel, mereu 
altfel, mai bună și mai 
frumoasă 7 Așadar. îl în
trebăm frontal pe interlo
cutorul nostru, președintele 
C.A.P. Topolovățu Mare 
din județul Timiș :

— Cum trebuie să tră
iască un om 7

— Toată viața omului 
este formată din întrebări 
și din răspunsuri, pe care 
și le dă el singur sau le 
primește de Ia cei din ju- 
ru-i și de la societate. 
Chiar cînd nu rostește în
trebări, ele sînt cuprinse 
in căutările lui, în efortul 
lui tenace de fiecare zi, 
care-i adevăratul drum 
spre obținerea unui răs
puns concret, spre autode- 
pășire. Mă uit la cer și mă 
întreb cind vine ploaia, că 
porumbul are nevoie de 
ploaie. Si, dacă nu vine, mă 
apuc eu să aduc apa și 
sap canale și le gindesc in 
așa fel incit să-mi scutur 
din spinare incertitudinile 
cerului. Sau mă intreb, cu 
mirare, cum vine treaba cu 
pămintul ăsta al nostru, de 
la Topolovățu Mare, de ce 
este el atît de diferit de la 
parcelă la parcelă, de la 
solă la solă, incit chipiul 
lui se deosebește de la suta 
de metri la suta de metri 
și nu de la un kilometru 
la un kilometru sau de la 
comună la comună ?

— încurcată treabă ! Și 
ce răspunsuri ați găsit 7

— Multe, Sigur, mai în- 
tîi, gindul m-a dus la geo
logie. să aflu acolo răspun
suri. Știu că acolo le voi 
afla, dar pe mine mă in
teresează ca solele astea 
diferite să nu producă di
ferit și atunci și eu și ai 
mei, cooperatorii și spe
cialiștii, ne-am indirjit a- 
supra unor tehnologii agri
cole potrivite pentru fie
care parcelă in parte. Și 
am izbutit, pînă la un 
punct, să scoatem, de pil
dă, din aceșt pămint peste 
10 tone de porumb boabe 
la hectar.

— Atunci sînteți mulțu
miți.

— De ce să fim mulțu
miți 7 Nu nc .stă jn fire. De 
pe unele,, parcele ’am scos 
13 și 1T tonfe-la. ji'eâțar. Șe; 
poate, dpci/măi. mtilț. Cum' 
să facem . sâ "mi ne oprim 
aici 7

— Dar viața, în acest fel, 
nu devine incomodă 7 în

tisfacție pentru tine. Răs
punsul fiind, bineînțeles, o 
faptă vie, un rezultat con
cret. Și te miști atunci 
printre lanuri puternice de 
porumb — și simți că sint 
puternice datorită ție și 
alor tăi ; că te miști prin
tre animale frumoase, pe 
care strălucește părul de 
sănătoase ce sint — și 
simți că ești cineva, că 
produci, că înflorești pă
mintul și nu-i faci umbră 
degeaba, că te intreci cu 
semenii tăi, te ajung sau 
ii ajungi, și mergi iarăși 
mai departe, ca să înflo
rești pămintul.

— Da. dar întrebările 
dumneavoastră nu se poa-

crurtle — și sînt convins că 
este așa — totul se desfă
șoară intr-o cadență regu
lată, ca să nu spun lin.

— Nu m-ați Înțeles bine 
sau vreți să mă stirniți mai 
mult 7 Șă vă dau un exem
plu, un fapt pe care l-am 
mai înfățișat in adunări, la 
nivel de județ, și care i-a 
incomodat pe unii. Ce spun 
cu 7 — i-a supărat și o 
să-i supere încă, și o să vă 
convingeți că nu totul mer
ge lin. Și nici nu poate să 
meargă lin, pentru că, așa 
e viața, și riul in drumul 
lui dă peste pietre și răz
bește la vale.

— Vă ascult cu toată 
atenția.

eu seama, era de organiza
re, mai intii, de unire a oa
menilor. Și de muncă și iar 
muncă. în doi ani coopera
tiva a devenit rentabilă. 
Am ridicat capul deasupra 
nevoilor, cum se spune. 
Ne-am uitat in jur, s-au 
uitat și alții și am văzut 
împreună că unitățile din 
raza comunei — coopera
tiva de la Șușțrea, Topo
lovățu Mic, Craiovăț, Bu- 
dințu — mergeau cum 
merseserăm și noi înainte, 
erau slab dezvoltate. Și. 
rind pe rind. tot căutind 
răspuns la probleme, ne-am 
unificat. Am reușit să achi
tăm datoriile către stat — 
30 de milioane de lei, nu-i

„Efortul tenace de fiecare zi 
este singurul drum 
spre autodepășire“

— ne spune loan Josu, președintele C.A.P, Topolovățu Mare, 
județul Timiș

treb și eu așa...
— Ei, nu întrebați chiar

așa. de florile mărului. Și 
eu vă răspund : este inco
modă, dar așa trebuie să
fie. Incomodă pentru tine 
și, totuși, flecare răspuns 
găsit este o bucurie, o sa

te să nu incomodeze pe 
alții care, poate, sint mai 
mulțumiți...

— Sint și cazuri din aces
tea. Mai supăr și pe alții cu 
neliniștile mele, poate 
chiar cu bățoșenia mea, de 
care nu mă pot dezbăra, cu 
încăpăținările mele. Ajung 
insă să recunosc și fac cum 
spune cel mai înțelept. 
Dar să mă convingă 1 Ve
deți, trăim intre oameni, 
intr-o societate în care 
gindurile tale nu se con
centrează numai asupra lu
crului și vieții tale — ai fi 
un egoist, un om al altei 
lumi și noi am spulberat 
egoismul acesta, la modul 
general, prin revoluție. Mă 
interesează să' meargă trea
ba bine și la mine, dar și 
in comunele vecine, și in 
județ, și in țară. Sînt comu
nist și mă doare cînd în- 
tr«un loc anume, și nu doar 

...In Topolovățu Mare, : lu- . 
cțjtțjtfeț nu merg cum țrei 
buig. Și atunci mă amestec 
și spun cum cred că ar 
trebui ele să fie puse la 
punct. Așa cum accept să 
mi se spună și mie, dacă 
sînt la nelocul lor treburi
le cooperativei. Casa noas
tră are ferestrele larg des
chise, ușile larg deschise 
pentru toate gindurile bune, 
pentru toate sugestiile fruc
tuoase.

— Așa cum prezentați lu-

— Nici nu mă îndoiesc 
(șt interlocutorul zimbește 
subțire, pentru prima oară 
de la începutul convorbi
rii). De cînd eram mic, pe 
mine m-a pasionat pămin
tul. Cind am împlinit 15 
ani, tata s-a prăpădit și a 
trebuit să pun mina pe 
sapă și să țin familia. Că 
eu devenisem stilp la alde 
Josu acasă. Am intrat in 
C.A.P. Am învățat și mese
rie — un an de zile ăm fost 
șofer în C.A.P., apoi in
structor U.T.C. la Lugoj, 
dar eu de pămint, de coo
perativă nu m-am putut 
lăsa. Mergeau lucrurile ti- 
riș-grăpiș și-mi bateam 
capul : de ce 7 Din între
bare în întrebare iată că, 
acum 22 de ani. oamenii 
m-au ales președinte. „Ți- 
ne-te“ — mi-am zis și 
m-am apucat împreună cu 
cei care m-au ales să dăm 
răspunsuri Ja întrebări as
pre, întrebări cărora sin
gur nu le puteam da de ca
păt. Ce a ținut de mine — 
am făcut liceul, apoi facul
tatea de agronomie, fiescă- 
pind sapa din mină —• am 
întreprins.

— Sper că nu scăpați din 
vedere faptul de viață pro
mis.

— Spre el mă îndrept, nu 
aveți ărijă. $1 sînt mai 
multe, dacă stau și mă gin
desc. Problema, mi-am dat

glumă — și să devenim cu 
toții rentabili. Dar asta 
numai prin muncă îndirji- 
tă ! Toată suflarea satelor 
muncește in cimp sau în 
celelalte sectoare, de la 
cooperatori și specialiști la 
dascălii și medicii comunei. 
Nu există să nu muncească 
cineva ! Ei, și din tot ce am 
învățat eu, mi-a intrat bine 
în cap că județul Timiș, 
de-a lungul timpului, s-a 
zonat potrivit caracteristi
cilor lui geografice. în par
tea de sus a Timișoarei 
s-au crescut porci ; in par
tea de jos, taurine — pă- 
mîntul favoriza asta ; pe 
centru și spre vest, cereale. 
Era o tradiție...

— Tradițiile pot fi și 
schimbate. Sau depășite...

— Am zis și eu in adu
nări asta, dar am adăugat, 
trebuie să mai și înveți de 
la ele, de la tradiții, că ță
ranul nostru face agricul
tură de peste două milenii, 
aici, și să le îmbogățești. 
Cînd am zis așa, unji mi-au 
spus că am mentalități în
vechite. Am zis : „nu pul 
porumb acolo unde în veac 
nu s-a făcut așa ceva, ci 
numai fînuri 1“

— Și s-a pus porumb 7
— Și s-a pus porumb. 

După unificarea noastră, 
specialiștii ne-au silit să 
punem porumb, intr-una 
din fostele cooperative, pe

deal, în poală pădurii, pe 
800 de hectare, unde nu s-a 
pomenit așa ceva. Mistreții, 
căpriorii și firea pămîntu- 
lui au făcut să nu scoatem 
nici un știulete. Ne-am 
gîndit să preintimpinăm 
acest lucru și am insă- 
mințat amestec de grami- 
nee, ca să . producem fura
je. Și am produs. Ne-au 
ajuns și nouă — creștem 
2 000 de bovine — am vin- 
dut și altora. Porumbul 
planificat, și pește planifi
care, l-am. scos din pă- 
mîntul de șes. Și pagubă 
nu a fost. A fost plus.

— Păi. e bine 1
— O fi. dar alții o țin, 

șir, să spargem locul și să 
punem iar porumb. Nu pu
nem. dar vom spori pro
ducțiile la ■ porumb în șes. 
Am experimentat, in Iotul 
nostru destinat încercărilor, 
un hibrid care ne va da 
sigur 13—14 tone la hec
tar anul acesta. îl vom în
griji in cimp ca pe copilul 
nostru și va trebui să dea. 
Trebuie, să vedem limpede 
că și pămintul. face niște 
treburi, să ținem seama de 
firea lui, să-l ajutăm să le 
facă mai bine, ținînd sea
ma și de răspunsurile pe 
care și le-au dat oamenii 
locului de-a lungul timpu
lui. Tradiția bună să o 
îmbogățești. nu să o înlă
turi. Țin sus și tare vorba 
asta 1 Să fim rentabili — 
asta nu e vorbă să-ți trea
că pe lingă ureche. O spu
ne mereu secretarul gene
ral al. partidului și are 
mare dreptate. Aminteam 
că a trebuit, prin unifica
rea cooperativelor slabe 
din comună, să achităm 30 
de milioane iei, datoriile 
lor. Statul le. finanțase an 
de an cu speranța că vor 
ieși din impas. Șl mai sint 
și alții în situația asta, că 
mă intreb cum mai poate 
statul să mai scoată bani 
și să finanțeze — și îngră
șăminte, și mașini, și in
vestiții de îmbunătățiri 
funciare... Păi, in capita
lism ai fi fost scos la lici
tație și vindut de treizeci 
de ori la rind. Nu se mai 
poate așa 1 Fiecare cap 
trebuie să gindească. fie
care pereche de brațe să 
muncească și să producă 
mai mult deeft mănîncă. 
Altfel, ii învățăm pe oa
meni să muncească in do
rul lelii. „Las’ că dă sta
tul. !“. Dar cine este statul 
ftsftitJSu sintem noi toți 7 
; — Tpt întrebări.

— Eu zic să ni le punem 
mereu . și să le dăm răs
punsul faptelor. Cu muncă 
și inteligență izbindim, că 
nimeni nu-ți face nici un 
cadou și nici nu ne trebuie, 
stăm bine pe picioarele 
noastre. Nu e ușor. Dar 
fără răspunsul prin fapte 
nu se poate trăi, nu se 
poate progresa. Și noi sin
tem adepțil progresului.

Dlonisie ȘINCAN

Gindirea colectivi — iată depozi
tul prețios, zăcămintul cel mai va
loros, a cărui exploatare poate adu
ce fiecărui colectiv noi și noi 
realizări. Ea acționează, totodată, 
ca un liant puternic, ca un adevă
rat catalizator al. energiilor morale 
ale celor ce muncesc.

Imaginea, surprinsă de fotorepor
terul nostru Eugen Dichiseanu fn- 
reglstrează un moment de consul
tare colectivă la întreprinderea de 
mașini electrice București. Este 
semnificativă pentru spiritul demo
cratic in care cei ce muncesc — 
producători, proprietari ți benefi
ciari — dezbat si hotărăsc desti
nele producției. Participă (în foto, 
de la stingă la dreapta) : ing. Con
stantin SEDERIAȘ, directorul între
prinderii, sudorul losif PIRVOI, bo
binatorul Florian DICU, lăcătușul 
Constantin PORFIREANV, reglorul 
Ion 'NASTASIA.

r biALOcă r * 
JC| CiTiTORH
• UN DRUM REGĂSIT ȘI 

EMOȚIONANTELE SALE ECOURI. 
Semnificativ ni se pare răsu
netul pe care l-a avut in rln- 
durile celor mai diverse catego
rii de cititori ancheta socială 
„Mulțumiri pentru drumul regăsit" 
publicată în „Scînteia" nr. 12146. 
Numeroși cititori au văzut în ea o 
convingătoare pledoarie pentru au
tenticul umanism, îmbinare armo
nioasă de intransigentă și înțelege
re, de fermitate și căldură ome
nească, de neîngăduință față de 
abaterile de la normele conviețui
rii sociale și strădanie activă 
pentru readucerea unor rătăciți pe 
calea cea bună. „Consider că atitu
dinea de care a dat dovadă omul 
legii despre care se vorbește în ma
terial — scrie Șerban Vasile din Ga
lați — trebuie să constituie pentru 
noi toți un prilej de reflecție cu pri
vire la grija pe care e necesar s-o 
manifestăm față de tinerii din jurul 
nostru, demonstrînd în toate împre
jurările încredere lucidă in posibili
tățile de regenerare morală chiar și 
ale unora ce păr, la o Cercetare su
perficială, iremediabil pierduți. Cu 
o singură Condiție insă : să nu ne 
mulțumim cu compasiunea blajină 
și ineficientă, ci să întindem și 
mina puternică de ajutor de care, 
r.u o dată, asemenea tineri în de
rivă au mare nevoie". Pe aceeași 
temă, vechiul nostru corespondent 
Gheorghe Tomozei, pensionar mili
tar, din București, ne scrie despre 
„înalta satisfacție pe care o re
simte orice om atunci cind izbuteș
te să sprijine un tinăr să-și găseas
că drumul in viață, făgașul realiză
rii profesionale si umane".
• NICI O ÎNȚELEGERE FAȚA 

DE PARAZITUL CU ȘI FARA „A- 
COPERIRE" — această cerință stră
bate citeva dintre scrisorile primite 
recent la redacție ca ecou la un șir 
de articole și anchete publicate in 
ziarul nostru. Astfel, cititorul nos
tru Vasile lonișor, muncitor din 
București, domiciliat in str. Drumul 
Sării, semnalează existența unor 
așa-ziși „paraziți cu acoperire", 
adică indivizi care își pontea
ză prezența la unele unități, dar 
care trag chiulul de la îndato
ririle lor de serviciu, ocupindu-se, 
în schimb, cu tot felul de învirteli 
și -bișnițe». „De ce să ținem acești 
paraziți pe spinarea noastră — se 
întreabă pe bună dreptate corespon
dentul — cind și ei ar putea pro
duce ceva în folosul societății și 
mulți dintre ei sînt ca munții de 
puternici și au o sănătate de fier 7 
Mal e cazul să ne purtăm cu mă
nuși cu astfel de inși 7“ E demnă 
de menționat, în acest context, și 
scrisoarea recentă a unui mai vechi 
corespondent al nostru, citat deja 
în cadrul acestei rubrici — tînărul 
muncitor strungar Constantin Di- 
țoiu de la I.O.R. — care se anga
jează să ia în orice împrejurare 
„poziție hotărîtă față de cei care nu 
numai că încalcă legile țării, dar 
tulbură, prin actele lor contrare, 
spiritul de muncă, ordine, disciplină 
al societății noastre, liniștea celor
lalți cetățeni, maculînd fără pic de 
rușine tot ce e mal frumos, mai 
înălțător în viața noastră de astăzi".
• FAPTE „MĂRUNTE" CARE 

POT AVEA CONSECINȚE GRA
VE. Există legi și alte acte norma
tive care definesc — in spiritul 
înaltelor principii ale umanismului 
socialist — cadrul conviețuirii și 
bunei înțelegeri între cetățeni. 
Totodată, există și norme nescrise 
ale moralei cotidiene care impun 
o conduită civilizată in raporturile 
interumane. Din păcate insă, așa 
cum subliniază cititoarea noastră 
Jenica Nichel din București, se 
mai intilnesc unele manifestări 
flagrante de încălcare a acestor 
norme și care iși au rădăcina în 
atitudinea de nesocotire de către 
unii părinți a îndatoririi de a-și 
supraveghea și educa copiii. Rela- 
tind un fapt in aparență mărunt — 
dar căruia era Cit pe ce să-l cadă 
victimă — autoarea scrisorii iși ex
primă supărarea nu atit față de 
„joaca" primejdioasă a copilului, 
cit față de atitudinea tatălui. 
Acesta, sesizat de intimplare, in 
loc să ceară cuvenitele scuze și să 
promită măsurile de rigoare in ve
derea unei mai atente supravegheri 
a copilului, a reacționat agresiv.

— FIȘIER SOCIAL-----

„Avocații neplătiți“
— Lucrurile s-au 

întimplat acum citeva 
zile in fata magazinu
lui ..Unic" de ne bu
levardul Bălcescu — 
îmi spune prietenul 
meu. CU un coșuleț in 
mină, la fel cu alti 
vreo sută de inși, um
blam prin magazin 
cind atenția mi-a fost 
atrasă de o scenă 
ciudată. Mă uit in
tr-acolo : un bărbat 
intre două virste, 
beat — dar beat 
turtă, țeapăn, cum se 
zice Pe la mine — se 
lega de oameni. Cu
vinte grosolane, tenta
tive de a agata pe 
unul și pe altul de mi- 
necă... mă rog. com
portare de bețivan 
care depășise cu mult 
măsura. Oamenii în
cercau să nu-1 bage 
in seamă ; dar cind a 
început să lanseze si 
măscări, unul dintre 
noi. un bărbat mai 
mic de statură, dar 
bine legat, l-a luat pe 
individ de guler — la 
propriu — si l-a scos 
afară. Cînd s-a intors 
in magazin, citiva au 
zis „bine i-al făcut !“ 
si i-au mulțumit ; mai 
cu seamă femeile. mai 
cu seamă personalul 
magazinului.

însă nu se termina
seră bine felicitările 
că omul nostru — ce-o 
fi-' cugetat el afară nu 
se știe — reintră in 
„Unic" și își reia 
partitura de unde o 
lăsase. Publicul strigă 
„tovarășe, tovarășe", 
dar nu mal era nevoie 
pentru că cel în cau
ză iși lasă coșul lin
gă casieră, se apro
pie, zice „bine, omu
le, nu ți-am spus să 
te duci acasă să te

culci ?“. îl ia din nou 
de guler ne onorabilii’ 
sl. în exclamațiile mai 
mult decit aprobatoa
re ale celor din iur. 
îl scoate iarăși a- 
fară...

...dar zăbovește ceva 
mai mult, pentru că 
eu ajung la casă, plă
tesc. si coșul lui tot 
asa stătea, stingher. 
Ies din magazin si aud 
dinspre stația de au
tobuz altă hărmălaie. 
Curjos cum sint din 
fire, mă apropii. Ce să 
vezi 7 Rezemat de un 
pom, bețivul nostru a- 
vea un suris situat la 
granița dintre dispreț 
si beatitudine : ceva 
mai încolo, salvatorul 
nostru din magazin, 
încolțit de cîtiva inși, 
nu mai știa cum să 
facă să scaoe cu 
bine.

Ce se întîmplase 7 
Reprezentantul opi
niei publice — altfel 
cum să-i zic 7 — so
cotise. pe bună drep
tate. că dacă il lasă 
în fata magazinului, 
bețivanul o ia de la 
Capăt. Om de acțiune, 
cum se dovedise, l-a 
dus în stație si a vrut 
să-l urce in autobuz. 
Cetățeanul turmentat, 
natural, a simțit ne
voia să-și reia mono
logul din magazin și 
nu s-a lăsat urcat cu 
una. cu două, drept 
care...

...citiva alti repre
zentanți ai opiniei pu
blice — de astă-dată 
din stație — au inter
venit : ..ce ai. domne, 
cu omul, ce ti-a fă
cut ..ia vedeti-vă 
de treabă, nu vă a- 
mestecați !“. „huiiga- 
nule 1“ — și asa mai 
departe, bețivanul a-

vea înțelepciunea să 
tacă zimbind filozofic, 
tensiunea creștea, no
roc cu noi. vreo doi- 
trei inși iesiti din ma
gazin. care am luat 
apărarea apărătorului 
nostru.

— Deci, cu o vorbă 
veche, totul e bine 
cind se termină cu 
bine.

— întocmai. Dar 
stau’ si mă întreb : 
dacă n-am fi ieșit 
din magazin noi. cei 
care știam despre ce 
e vorba, ce se intîm- 
pla 7 Din pricina unor 
oameni cu porniri 
frumoase, dar care nu 
știau despre ce e vdr- 
ba, se putea întîmpla 
un lucru neplăcut,

— Am văzut și eu 
„avocati" din ăștia a- 
mesteeîndu-se unde 
nu le fierbe o.ala.

— „Avocati neplă- 
titi" li se zice. Am 
auzit că unul luase a- 
pârarea unui hoț prins 
cu mina in buzunarul 
unui cetățean si a tot' 
dat din gură nljjA a’ 
pus mina în d'țptul 
pieptului si a*t)ănsta- 
tat că și propriul 
lui portofel dispăruse. 
Drept care a devenit 
si mai vehement — 
dar împotriva hoțului.

— Deci asemenea 
oameni se comportă 
astfel fiindcă nu știu 
despre ce este vorba si 
pentru că nu sint pă- 
aubiti cu nimic. Dar 
cum aiung ei insisi in 
cauză...

— ...cum pledoaria 
lor este asa cum ar 
trebui, de fapt, sâ fie 
întotdeauna : respon
sabilă.

Georqe-Radu 
CH1ROV1C1

O sesizare cu bucluc
Maistrul Gheorghe 

Ionița, de la rafinăria 
ploieșteană „Vega", 
mi-a povestit, cu un 
timp in urmă, o isto
rioară care, hazoasa la 
prima vedere, a stîrnit 
discuții aprinse în- 
tr-una dih ’ ședințele 
consiliului Oamenilor 
muncii. Apoi, discuția 
s-et multiplicat la sca
ra celor paste o mie 
cinci sute de oameni 
ai rafinăriei, „Pentru 
că, susține maistrul, 
ea nfi-a dezvăluit o 
mentalitate nocivă, 
care, cum zicem noi, 
cei de la «Vega», con
stituie o «impuritate 
în produs». Or, o im
puritate — și mai ales 
în conștiință — te face 
să reacționezi prompt".

Despre ce e vorba 7 
Intr-unui din schimbu
rile de noapte, dispe
cerul de serviciu pe 
rafinărie, D. M. — me
seriaș bun dealtfel — 
observă o defecțiune 
la conducta de apă de 
la rampa de încărcare. 
Șuruburile de la flan- 
șă slăbite sau garnitu
ra uzată 7 Nici o dra
mă. Descoperi cauza, 
pui mina pe niște chei 
și înlături necazul. 
Intr-o rafinărie, unde 
numărul conductelor 
se poate compara cu 
cel al venelor din 
corpul omenesc, se oot 
întîmpla multe. Uite 
însă că nu se întîm- 
plă : ochiul de gospo
dar, de stăpin, al mun
citorului observă atent 
orice defecțiune și o 
remediază. Așa este 
regula. Ce-a făcut însă

dispecerul 7 In loc să 
pună mina pe chei și 
să oprească șuvița de 
apă, s-a apucat sâ 
scrie o... compunere. 
O sesizare, zicea el. O 
sesizare către condu
cerea unității., A aco- 
'periț astfel citeva'■ pa
gini în câlfe descfia'cii 
lux de amănunte ,,fe- 
rfdmenul de • dezdtari- 
șeizare progresivă" a 
flanșei. „Filozofie" care 
i-a ocupat aproape 
întreaga noapte. Iar 
dimineața, la sfîtșit 
de tură, și-a depus 
„opera" la... registra
tură. Intre timp, ză
rind șuvița de apă, 
niște oameni ai dato
riei elementare au 
descoperit, și ei „feno
menul de dezetanșei- 
zare progresivă", adi
că... piulițele slăbite. 
Drept care, firesc, fără 
să facă tărăboi pe 
chestia asta (dovadă 
că nici nu li se cunosc 
numele !), au efectuat 
operația necesară în 
doi timpi și trei miș
cări...

Numai că „opera" 
de-o noapte a dispece
rului, adică sesizarea, 
și-a urmat cursul. Lim
bajul ei păsăresc i-a 
pus pe cițiVa pe gin- 
duri. „Dacă e vorba 
chiar de un «feno
men», și-au zis ei, 
aici e nevoie de un 
studiu serios". „Ce fe
nomen ?! — au sărit 
alții. Două piulițe slă
bite acolo și gata !“ A 
fost chemat și autorul 
„sesizării". A venit se
nin, pus pe explicații : 
„Ce, nu am fost

corect 7 Curgea apa Ia 
flanșă 7 Curgea. Nu 
trebuia să sesizez 
„Bine, omule, dar in 
loc să mizgălești hir- 
tille astea, nu puteai 
să înlături singur 
«fenomenul», cum-' iin, 

' zici „Nu. a răspunsil 
el‘ țeapăn. Fără dispo-J! 
ztție, fătă boh de Corii 
mundă, nu mă bag. larii 
dacă făceam eu ope-i 
rația asta, n-ar fi știut’ 
nimeni. Așa, rămine 
scris. Negru pe alb".

„Cine a aflat poves
tea, nu i-a venit să 
creadă — comentează 
maistrul. Cum așa, un 
om de-al nostru, in loc 
să-și îndeplinească o 
datorie elementară — 
înscrisă în codul disci
plinei noastre munci
torești — preferă să 
umble cu ocolișuri 7 
Cum de i-a venit gin
dul ăsta birocratic 7“ 
„Tu ce ești aici, pro
ducător și proprietar, 
sau simplu băgător de 
seamă 7 — i-au zis-o 
el verde în față. In loc 
să te fi durut inima 
de. risipă și să puf’ 
mina s-o înlături, ai 
vrut să-ți înfășori con
știința intr-o hirțoa- 
gă 7 Uite, vezi, nici un 
fel de «plăpumioară» 
nu poate acoperi. 
adevăratului solr de 
disciplină !“. ,.O Mkrție, 
Pentru el și pentru al" 
ții care mai introduc 
asemenea impurități 
în climatul nostru de 
muncă" — a tras meș» 
terul dreapta morală a 
fabulei.
Laurențiu DUȚA

u riscul de a abuza de 
răbdarea cititorului, să 
stăruim asupra unei 
declarații nu lipsi

te, după opinia noastră, 
de savoare comică : „...m-a 
invitat să merg la mama 
lut să-mi dea în bobi. 
Eu i-am spus să-mi ghi
cească și să-mi transmi
tă ce a rezultat. Ulterior 
(...) mi-a spus că am cu
nuniile legate, că am duș
mani la serviciu, fapt pen
tru care să nu mănînc ni
mic de la colegi. Intr-o 
simbătă mi-a propus să mă 
ia de la serviciu fratele lui 
Si să mă ducă Ia reședința

> sa, in scopul de a mi se 
ghici... La început am ac
ceptat. dar nu m-am dus 
pentru că mi-am ghicit în 
cârti și mi-ă căzut că dru- 
mul ar fi o nenorocire. De 
asemenea. îmi mai ghicise 
cineva in cafea și îmi sou- 
sese că (...) ar vrea să mă 
mărite cu fratele lui ori să 
mă încurc cu el. Referitor 
la brățara (cu briliante — 
n.n.) pe care mi-a dat-o 
mi-a spus că ar vrea să 
mă vadă împodobită eu 
ea. ca mireasă. După ce 
mi-a adus setul — panta
lon. bluză, vestă — insista 
mereu să mă îmbrac cu 
el. Eu aveam însă rețineri, 
pentru că imi era teamă 
că a făcut farmece"...

„Perle" demne pentru 
rubrica noastră „caietul 
grefierului", nu 7 Și to
tuși. nu de acolo au fost 
extrase, ci. oricît ar părea 
de paradoxal, din dosarul 
unei adunări ținute la...

. întreprinderea de comerț

exterior „Electroexport- 
import" din Capitală. Uni
cul punct pe ordinea de zi 
al amintitei adunări 7 în
călcarea de către unii lu
crători de aici a normelor 
legale referitoare la apăra
rea secretului de stat și 
relațiile cu cetățenii stră
ini. Știm, e greu unui om 
cu judecată, să priceană 
cum poate ajunge, de pil
dă. sâ facă comerț cu 
străinătatea o... pasionată 
in arta ghicitului, precum 
Viorica Făgărășan. căreia 
ii aparțin panseurile de 
mai sus. așezate între ghi
limele. Pentru că Izvorăște 
din bunul simț elementar 
optica robustă potrivit că
reia cei investiți să lucre
ze iH aceste compartimen
te. Unde se minuiesc valori 
create prin muncă și inte
ligență. trebuie să fie oa
meni întregi, de o integri
tate morală exemplară. 
Semn distinctiv pentru co- 
vîrsitoarea majoritate a lu
crătorilor din comerțul ex
terior. Semn de demnitate 
Si ținută morală fără cusur 
— adevăruri reamintite de
altfel șl la adunarea de 
la ..Electroexportimoort", 
Tocmai pornind de la a- 
ceastă realitate, indignarea 
fată de abaterile de Ia con
duita corectă, așezată ne
contenit sub girul răspun
derii. al unor trainice sen
timente patriotice, în fond, 
s-a manifestat cu vigoare.

Cu vigoare și Pe deplin 
justificat. Nu pentru a 1 se 
„organiza" partide de dat 
în... bobi este trimis un om

în misiune pentru a pros
pecta piața externă ! Nu 
din zațul cafelei va afla el 
ceea ce e dator să știe des
pre avantajele sau deza
vantajele unei tranzacții ! 
Și in nici un caz nu prin 
intermediul micilor ori

despre impostorul ce a 
căutat să mă atragă...”.

„O slăbiciune care tine 
de... ani de zile", a dat re
plica tăios, in adunare, D. 
Tudor. Replica are darul să 
arate de ce... longevitate a 
beneficiat Climatul tolerant

față de o greșeală sau alta, 
„de. oameni sintem !“, a- 
tunci ordinea, drumul co
rect, drept, legea chiar de
vin chestiuni la bunul plac 
al fiecăruia. Norme obliga
torii pentru toți capătă ur
gent statutul de... facul-

nici mai puțin decit circa 
3 000 de dolari !

Unii ar putea să zică : 
chiar sâ se facă atita caz 
de un voiaj oferit ne gra
tis. de la Bruxelles la 
Koln 7 în definitiv, a fost 
plăcerea gazdei 1 Foar-

OWil Toleranta favorizează 
abdicarea morală

...este, in ultimă instanță, adevărul incă o dată confirmat de o recentă 
dezbatere pe marginea unor fapte supuse oprobriului public

mai substanțialelor „aten
ții". oferite cu ...gentilețe 
de parteneri deloc dezin
teresați — ceea ce-1 sl de 
înțeles ! — se va netezi 
drumul spre un contract 
in care munca tării al că
rei cetățean este, muncă 
incorporată intr-un anume 
produs, să fie prețuită la 
adevărata valoare.

„Vreau să spun pentru 
toată lumea din această 
adunare — dădea, nici mai 
mult, nici mai puțin, „lec
ții" V.F.. in ceasul al 
treisprezecelea — că par
tenerul străin încearcă să 
obțină, prin orice mijloa
ce. niște avantaje econo
mice. Am avut o slăbiciu
ne si nu am spus la timp

din această întreprindere. 
Cum adică : oare a fost ne
voie chiar de ani de zile 
pentru a observa, in sfir- 
șit, că V. F. apucase pe 
un drum lăturalnic 7 Ani 
de zile chiar nimeni, absolut 
nimeni, să nu fi văzut Că 
persoana în cauză se teme 
mai mult de farmece decît 
de... cadourile primite fără 
să clipească de la diverși 
inși, devenițt impostori ăd- 
hoc abia acum. în ceasul a- 
devărulul? Iar dacă s-a ob
servat de ce nu s-a tras 
semnalul de alarmă 7 Iată 
cum, vrind-nevrind. ajun
gem tot la carențele mun
cii de educație din acest 
loc de activitate.

Cind se închid ochii

tativ, greșeala mică — 
care o aduce pe cea 
mare — este îngăduită, 
in locul muncii disciplina
te se instaurează dezordi
nea. Se produce, nu de pu
ține ori in asemenea îm
prejurări. o substituire 
ciudată — și periculoasă 1 
— de optică : ce nu trebuie 
să faci ia curind locul lui 
„se poate să facî !“. Iată, 
doi lucrători ai acestei în
treprinderi. Mihai Cristes- 
cu șl Mariana Dumitrescu, 
aflați in misiune la Bru
xelles, acceptă un weeck- 
end cu mașină oină lă 
Koln. oferit de partenerul 
de afaceri. De notat că a- 
cest „mic" voiaj l-a costat 
pe străin nici mai mult.

te bine, să nu facem căz. 
Dar să răspundă preopi- 
nențli : oare au contribuit 
toate aceste „dovezi de 
prietenie" la sporirea răs
punderii și fermității plim
băreților in tratarea aface
rilor din ziua următoare 7 

Greu să afirmi, cu mina 
pe inimă, așa ceva, fără 
șansa de a cădea in ridi
col !„.

Și, pentru că tot veni 
vorba de ridicol. In aduna
rea amintită au fost jude
cate cu asprime și faptele 
unui alt lucrător de aici — 
Cristian Ardeleanu. Nu 
vom înșira in această co
loană de ziâr întreaga lis
tă a abaterilor de care se 
face culpabil C. A. Destul

să amintim că — potrivit 
spuselor sale — la procu
rarea unui anumit obiect 
de valoare din Occident — 
revindut apoi in tară, unul 
coleg, cu 40 000 lei — pa
tronul firmei cu care trata 
a ținut morțiș să achite el 
jumătate din valoarea a- 
cestei plăceri personale. 
Cum califică acum C A. 
acest act de... bunăvoință? 
Citim negru pe alb :

„Am încercat să refuz 
politicos acest cadou. Re
prezentantul firmei mi-a 
spus însă că este dorința 
patronului său. ocazionată 
de sărbătorile de iarnă. La 
afirmațiile mele că patro
nul mă vă privi ca pe un 
partener cumpărat (vai 
cită sensibilitate! -- n.n.), 
reprezentantul firmei (ro
șind probabil pînă-n albul 
ochilor !, — n.n.) mi-a dat 
toate asigurările că patro
nul â și uitat de acest 
gest".

Fată în fată cu acest e- 
țantlon de dezvinovățire, 
îți spui cu uimire : nu ori
cine are șansa să facă cu
noștință cu atita ipocrizie 
concentrată pe centimetrul 
pătrat de hirtie scrisă! Me- 
ditind însă astipra întîm- 
plării colorat înfățișate, 
mai îți vine să crezi că to
tul s-a petrecut intr-un e- 
legant și cavaleresc pas 
de... menuet. Iar temerile 
— post factum — val. dacă 
„patronul mă va privi ca 
pe un partener cumr.ă- 
rat !“, sînt de tot hazul.

Dincolo de partea hilară 
a lucrurilor, se află aici, 
din păcate, o distorsiune

de gindire nu numai greu 
de înțeles, ci si inaccepta
bilă. Omul care n-are pu
terea să refuze cu fermi
tate compromisul de orice 
fel. in astfel de împreju
rări. n-are. la urma urmei, 
nici un drept să pretindă 
respect, să fie tratat de la 
egal la egal, cu demnitate, 
în fond nu este cam exa
gerată pretenția'de a nu fi. 
socotit cumpărat după ce - 
la nol.a de plată a plăceri
lor saie partenerul de afa
ceri face parte egală 7 Ca 
să nu mai spunem că cei 
care sint învestiți pentru 
asemenea contacte cu stră
inii nu au de apărat numai 
demnitatea proprie, ci. îna
inte de toate, interesele 
țării pe care o reprezintă. 
Iată adevărul care trebuie 
repetat. rememorat tot
deauna inainte de tentația 
pasului greșit.

„Viciile, afirma cineva, 
sint călăii care te omoară 
încet, ca sabia neascutită" 
Pornind de la acest adevăr, 
ar mai fi poate de adău
gat că Viciile denunțate și 
în rindurile de mai sus au 
putut să înflorească doar 
in climatul tolerantei. A- 
devăr la care a ajuns și a- 
dunarea amintită de la 
„Electroexportimoort", unde 
s-a dat o replică fermă a- 
cestor abateri grave. Tre
buie spus insă, cu Îndrep
tățită uimire, că nici pină 
astăzi nu s-au luat împo
triva celor vinovați măsu
rile ce se impuneau în 
acest caz.

Iile TANĂSACHE .

Pregătire pentru viață
Desen de Adrian ANDRONIC
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Sarcina cea mai importantă în aceste zHe pentru organizațiile (te partid deja satejtentru toii oamenii muncii din agricultură:

VASLUI: De recoltă răspunde incă de acum
si unitatea contractantă

zile că semă-
era mult in-
numai din 

primăveri, 
județean a 

care au

din care relatăm această 
inceput im.,...ea mai tar
te; minat-o. Dealtfel. p.,iâ 

au încheiat, semănatul

$ în vacanță, pe tractor
Sesizînd acum citeva 

natul sfeclei de zahăr 
tirziat, bineînțeles, nu 
cauza capriciilor acestei 
comandamentul agricol 
luat operativ măsuri
impulsionat această lucrare. Ca urma
re, in ultimele trei zile, ritmul lu
crărilor a crescut, pină acum insă- 
mințîndu-se 73 la sută din suprafața 
prevăzută.

„La noi, din cauza vremii nefavo
rabile, insămințările au inceput mai 
tirziu — ne spune tovarășul Mircea 
Ungureanu. primarul comunei Lipo- 
văț, pe care l-am intilnit in cimp. Dar 
lucrările puteau fi mai avansate dacă 
s-ar fi controlat solele 
fi fost căutate soluții 
sămința parcele mici". Șintem pe o 
solă unde se lucrează grupat și cu 
evident spor. Inginerul-șef ai coope
rativei, Ștefan Păcurarii, suprave
ghează semănătorile. care înaintează 
iAc^t pe solul bine pregătit. Măsoară. 
fa6c, semne, pe care tractoriștii Ale
xandru Năstase și Mihai Prisecaru le 
ințeleg bine. Treabă gospodărească. 
„Pină seara terminăm de insărnirițat 
întreaga suprafață cu sfeclă, ne spu
ne el. Acordăm maximă atenție ca
lității. pentru a obține cel puțin 35 
tone la hectar. Am creat toate con
dițiile. am fertilizat bine cu îngră
șăminte naturale, am erbicidat, te
renul este excelent pregătit, densita
tea — 240 0OO semințe la hectar".

zvintate și ar 
pentru a in-

Unitatea 
secvență a 
zlu. Dar a 
in prezent 
sfeclei de zahăr toate cooperative'^
agricole dm consiliul agroindustrial 
Murgeni. care au inceput primele, 
precum și cele din Gri vi ța, Dragali- 
na, Delent. Rinceni, Bozia, Pietrîșoa- 
ia. Viișoara, Popeni ș.a„ unde forțele 
sint. concentrate acum la semănatul 
florii-Soarelui. Semănatul este avan
sat și in consiliile agroindustriale Făl- 
ciu, Birlad, Vaslui. 'finind seama de 
ritmul de aproape 900 hectare pe zi, 
realizat joi, care poate fi mărit, se
mănatul sfeclei de zahăr in județ va 
fi încheiat pină cel tirziu duminică.

Dar ce se intimplă in unitățile in- 
tirziate ? Miercuri, in consiliul Ban
ca il întilnim pe inginerul Constan
tin Grigorescu, directorul S.M.A., care 
ne spune : „A fost cam umed tere
nul ia noi. dar controlindu-1 mai 
des și atent am văzut că se poate 
totuși semăna. Pină acum am pregă
tit terenul". Dar la semănat n-ați ra
portat nimic? — il intrebăm. „Da, 
abia astăzi am concentrat forțele in 
cele patru cooperative. Lucrăm in 
două schimburi atit la pregătirea te
renului. cit și la semănat. Astăzi și 
miine terminăm circa 120 hectare la 
Viișoara și Stoișești. Avem toate 
posibilitățile ca pină duminică, »cel 
tirziu. să incheiem lucrarea".

Consemnăm prezența și munca

efectivă desfășurată aici și de repre
zentantul Fabricii de zahăr din Ro
man. loan Onilă. In comune se află 
și cei zece tehnicieni ai centrului de 
contractare a sfeclei, in ajutorul că
rora au mai fost trimiși 30 de mun
citori de la fabrică. Ei au fost repar
tizați in unitățile cultivatoare pentru 
a asigura asistență de specialitate. 
L-am intilnit pe teren eontrolind sta
diul și calitatea semănatului și pe 
directorul Fabricii de zahăr din Ro
man, Constantin Oancea. Deci in 
ajutor au venit de data aceasta și 
reprezentanții unității beneficiare. 
O notă bună ! Pentru că de recoltă 
răspunde, incă de la semănat, și uni
tatea contractantă.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii
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Insămințarea porumbului pe terenurile C.A.P. Bechet, județul Dolj
Foto : A. Papadiuc

Stadiul însămînțării florii-soarelui
în procente față de suprafața prevăzută

„Atenție la marca
toare, Stânele ! Ni
cu lino, condu para
lel cu Marian! Tu- 
dorele. lasă-l mai în
cet, că nu ești la 
curse !"

încercăm să-i ve
dem pe cei cărora 
li se adresează me
canizatorul Tudor I. 
Tănase. Conducătorii 
zecilor de cai putere 
sint elevi-mecaniza- 
tori din clasa a IX-a 
A de la Liceul agro
industrial Gherghea- 
sa, județul BUZĂU. 
„Cei 22 de băieți și 
9 fete — ne spune 
profesorul diriginte 
Costache Liscă 
iși petrec vacanta pe 
tractoare, lucrind in 
două schimburi la 
pregătirea terenului 
pentru insămințarea 
porumbului". L-am 
întrebat dacă cei de 
la secția de mecani

zare si conducerea 
cooperativei agrico.e 
Ghergheasa au. în
credere că acești ti
neri vor face lucrări 
de calitate. „Da. Au 
încredere deplină de
oarece sola pe care o 
discuiesc acum a fost 
arată, tot de ei, in 
toamna trecută." — 
adaugă profesorul. 
Iar maistrul Dinu 
Vișan, șeful secției 
de mecanizare, îl 
completează : „Lu
crează foarte bine, 
sint atenți la cali
tate, respectă toate 
indicațiile, intr-un 
cuvint formează 
schimbul de miine 
al mecanizatorilor 
noștri. Supraveghin- 
du-i in permanență 
Si impărtășindu-le 
din experiența noas
tră ii învățăm temei
nic meseria de me
canizator și, totoda

tă, mărim viteza de 
• lucru la pregătirea 
patului germinativ".

Este ora li și Ni- 
colae Stânei. Marian 
Moise, Tudorel Bur- 
joi, Stana Jercaii, 
Nicolae Hăileanu, lo
vita Dan. Niculina 
Stanciu, Cornel Chi- 
vu, Ioana Solomon 
predau. tractoarele 
colegilor din schim
bul II, Cu precizarea 
că in ziua de 7 a- 
prilie și-au depășit 
planul cîi aproape 
două hectare, iar te
renul e pregătit ca-n 
palmă. „Să vă vedem 
pe voi cit dați pes
te !" — zice Nțcolae 
Stânei, ștergindu-și 
cu mineca salopetei 
praful si sudoarea 
de pe față.
Stelian CHIPER 
corespondentul 
„Scinteii"
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SUCEAVA: Din primele zile 72

ritmuri bune de lucru 61 61

„Punem sămînța în brazdă 
cum așezi puiul în cuib"

Pe data de 6 aprilie a inceput se- i 
mănatul și in județul Suceava. Dacă 
in prima zi. datorită faptului că. te
renul nu era zvintat decit pe por
țiuni mici, s-a introdus sămînța sub 
brazdă pe aproximativ 1 000 hectare, 
in ziua de 7 aprilie s-au semănat < 
3 000 hectare, din care 500 hectare cu i 
sfeclă de zahăr. Joi dimineața a in
ceput să plouă. Cu toate acestea spe
cialiștii, mecanizatorii și cooperatorii 
s-au deplasat în cimp pentru a veri
fica starea terenului, iar acolo unde 
umiditatea nu era mare s-a trecut la 
pregătirea solului și semănat La 
C.A.P. Dumbrăveni, din consiliul 
unic Verești, in noaptea de miercuri 
spre joi. au fost pregătite peste 100 
hectare pentru semănat. Dimineața, 
pe solele mai uscate, cu 11 agregate 
complexe, a continuat discuirea. ni
velarea, erbicidarea și tăvălugirea 
terenului la o singură trecere. Chiar 
dacă semănatul a inceput abia după 
orele 15, joi seara suprafața insă- 
mințată cu sfeclă de zahăr a ajuns 
la 100 hectare. Acest ritm ridicat se 
explică și prin aceea că aici se lu
crează cu patru semănători, din care 
două de mare capacitate.

Și la cooperativa agricolă Pă- 
trăuți, din consiliul agroindustrial 
Suceava, ploaia de joi dimineața n-a 
împiedicat lucrul in cimp. Astfel, pe 
un teren pregătit din vreme s-a tre
cut la semănatul sfeclei de zahăr, 
lucrindu-se cu o semănătoare pe 12 
rinduri. Folosirea fiecărei ore bune

de 
in 
cu

de muncă, in funcție de gradul 
umiditate a terenului, a făcut ca 
această unitate să se insâmințeze 
sfeclă de zahăr peste 53 la sută din 
suprafață, existind condiții ca pină 
simbătă. 10 aprilie, lucrarea să se în
cheie. Aceeași operativitate dove
desc mecanizatorii și membrii coo
perativei agricole din Scheia. Joi nu 
s-a putut lucra pină la orele 11 -deoa
rece terenul era umed. Imediat insă 
ce solul s-a zvintat, mecanizatorii 
au trecut la pregătirea patului ger
minativ cu 10 agregate complexe și 
la semănarea sfeclei de zahăr cu 3 
mașini. Și aici există posibilitatea 
ca .pină la sfirșitul săptăminii să sa, 
încheie această lucrare.

Demn de menționat este faptul că 
în toate unitățile agricole sucevene 
oamenii ies in cimp și verifică in 
permanență umiditatea solului. Chiar 
dacă sint zvintate numai porțiuni 
din unele sole, ele sint insămințate 
și nu se așteaptă timp ideal de lucru. 
De asemenea, in foarte multe cazuri, 
datorită stării terenului, s-a inceput 
semănatul și la orele 18, folosindu-se 
și acele două ore bune.de lucru pină 
la inserare. în unele unități, la pre
gătirea terenului șe muncește. și 
noaptea. Sint măsuri menite să asi
gure recuperarea intirzieriior la se
mănat, fără să se facă nici un rabat 
la calitate.

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scinteii

Densități optime la culturile
de soia și fasole!

Recomandările Institutului de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea, județul Călărași

RILOR. Pe baza 
timii ani privind 
lor de fasole și soia in diferite con
diții de climă și sol de pe teritoriul 
țării s-a întocmit zonarea acestora, 
astfel incit, să poată fi valorificate 
eficient .resursele naturale de climă 
și sol. Structura soiurilor de soia și 
fasole pe zone, de cultură pentru 
anul 1982 este următoarea :

— procente din suprafața cultivată —

Rezultatele cercetării și experiența 
uiți taților de producție fruntașe do
vedesc posibilitatea obținerii de pro
ducții ridicate de soia și fasole in 
toate zonele țării. Se cere insă ca, 
încă de la semănat, să fie aplicate 
în totalitate tehnologiile specifice 
acestor culturi și să se generalizeze 
soiurile de mare productivitate.

ZONAREA ȘI STRUCTURA SOIU-

cercetărilor din ul- 
comportarea soiuri-

Grupa de soiuri

Zona de cultură — cantitatea de unități termice 
active (10 grade)

I
peste 1 400

II
1 250—1 400

III
1 100—1 250

CULTURA SOIEI
Tirzii
Mijlocii
Timpurii
CULTURA FASOLEI

42
58

37
61

■>
56
44

O

Tirzii 
Mijlocii 
Timpurii

16
74
10

5
55
10
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CE „ARGUMENTE" POT ANULA 
UN ORDIN MINISTERIAL?

Un titlu rămas valabil după o lună și jumătate de la publicarea unui articol despre 
anumite anomalii privind livrarea și distribuirea pe județe a îngrășămintelor chimice

Intr-un articol publicat in „Scînteia" din 21 februarie a.c. și intitulat 
„Ce «argumente» pot anula un ordin ministerial?" se atrăgea,atenția asu
pra unor nereguli in ceea ce privește livrarea cantităților de ingrășăminte 
chimice strict necesare agriculturii in această primăvară, dar, mai ales, 
in legătură cu dezordinea, cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor date de 
Ministerul Agriculturii și Ministerul Industriei Chimice, privind distri
buirea echitabilă a îngrășămintelor chimice in toate județele. Erau pre
zentate date care arătau că multe județe nu primiseră nici 10 20 la suta 
dio cantitățile de ingrășăminte chimice repartizate, in timp ce altele pri
miseră cu mult peste media pe țară și chiar peste cantitățile stabilite. 
Revenim acum, la peste o lună și jumătate, să vedem ce s-a petrecut in 
intervalul de timp ce a trecut.

primite (de către combinate) din par
tea ministerului?". întrebarea se re
ferea la faptul că, in timp ce unele 
județe primeau cantități mai mari de 
îngrășăminte, cu mult peste media 
pe țară, altele primeau mai nimic, 
situindu-se cu mult sub această me-

Stabilirea soiurilor care se culti
vă in fiecare unitate are la bază, in 
primul rind. cerințele soiurilor fată 
de temperatură și corelarea acestora 
cu resursele termice din zonă și cu 
particularitățile anului. De aseme
nea, se urmărește folosirea unor so
iuri cu perioadă de vegetație potri
vită pentru ca terenurile eliberate 
de aceste culturi să fie cultivate ca 
premergătoare pentru cereale de 
toamnă. Pentru a se obține produc
ții ridicate și constante de la an la 
an, in aceeași unitate trebuie culti

vate 2—3 soiuri cu perioadă de vege
tație și alte particularități diferite, 
care să găsească condiții favorabile 
in zona respectivă.

DENSITATEA PLANTELOR are 
un rol deosebit de important in va
lorificarea completă a terenului și a 
energiei solare. Leguminoasele pen
tru boabe suportă densități mări de 
plante. Normele de densitate care 
trebuie să fie respectate la semăna
tul leguminoaselor pentru boabe sint 
prezentate in tabelul de mai jos.

Condiții Umiditatea a _ solului 
de Altura la semânat

Distanța 
între 

rinduri 
cm

SOIA
densitatea

FASOLE
densitatea

Să ne referim, in primul rind. la 
modul in care decurge livrarea can
tităților de ingrășăminte chimice sta
bilite prin plan. De la început tre
buie precizat că. așa cum ne spunea 
tovarășul Emilian MIHAILESCU, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, cantitățile de 
ingrășăminte chimice planificate pen
tru această primăvară nu satisfac in
tegral cerințele agriculturii. Dar cum 
se spune, acestea sint, cu ele să ne 
descurcăm. Important este ca atit 
cit s-a planificat să se producă și 
să se livreze județelor in mod echi
tabil, in funcție de prioritățile sta
bilite de Ministerul Agriculturii. 
Esențial este, totodată, că îngrășâ- 
mintele să fie produse și livrate 
atunci cind agricultura are nevoie de 
ele. Avem in vedere îndeosebi ingră- 
șămintele azotoase. Și sintem intr-o 
perioadă cind acestea mai pot fi utili
zate cu eficiență sporită.

le mari prevăzute in acest an. 
Dar față de sarcinile stabilite pe 
trimestrul unu. unitățile produ
cătoare din cadrul Ministerului 
Industriei Chimice au o restan
ță, in substanță activă, de 
75 100 tone de azot, 45 200 tone 
de fosfor și 23 300 tone de po
tasiu. în total — peste 113 000 
tone. Chestiunea cea mai arză
toare o constituie asigurarea 
azotului. Dacă este livrat acum 
mai poate fi incă de 
cuperarea restanțelor 
cursul anului la acest 
cum se spune, nu ne 
încălzi cu nimic. Iată 
rința agriculturii adresată com
binatelor de ingrășăminte chi
mice este să livreze fără nici o 
intirziere atit cantitățile prevă
zute in repartițiile pentru luna 
aprilie, cit și pe cele restante i 
din trimestrul intii".

folos. Re- 
pe par- 
sortiment, 
mai poate 
de ce ce-

irigat 40—50 60 55—60 45—50 45

neirigat bună 
insuficientă 46—50 60

65
50—60
50—60

45
40

40—45
40

Densitatea optimă a plantelor este' 
bine valorificată prin reducerea dis
tantei intre rinduri la 40—50 cm, care 

V

contribuie la mai buna acoperire a 
terenului. înăbușirea buruienilor și 
păstrarea apei in sol.

„Cerealele de toamnă se pre
zintă frumos, avem arături de 
toamnă pe toate suprafețele, 
campania de insămințări se des
fășoară la un nivel calitativ su
perior față de ceilalți ani — ne 
spunea adjunctul ministrului 
agriculturii. Avem insă nevoie 
ca de aer de cantitățile de in
grășăminte stabilite prin plan, 
pentru ca să obținem producții

La această situație cu caracter ge
neral se adaugă și anomalia la care 
ne-am referit. Adică distribuirea hao
tică, am putea spune, preferențială, a 
îngrășămintelor pe județe. Și aceas
ta, in pofida planificării și grafice
lor făcute de forurile tutelare. Ne 
intrebăm in articolul precedent: „Ce 
argumente folosesc unele unități a- 
gricole din județele care primesc 
mai multe ingrășăminte chimice in
cit sint mai puternice decit ordinele

Ritmurile zilnice 
la semănat au cres
cut. simțitor in uni
tățile agricole din 
județul IALOMIȚA. 
Ca urmare, in 15 con
silii agroindustriale, 
insămințarea florii- 
soarelui s-a încheiat. 
Din cele 35 700 hecta
re au fost insămința- 
te 34 000 hectare. Vi
tezele ■ zilnice la se
mănatul porumbului 
au ajuns la 8 000 hec
tare. iar la soia — 
la 1 600 hectare. Rină 
joi seara au fost in- 
sămințate 17 000 hec
tare cu porumb, mai 
cu seamă in unități
le din consiliile Ba- 
laciu, Țăndărei, Co- 
sîmbeșli, Grivița, Slo
bozia și Fetești. Pen
tru ca vitezele zilni
ce să crească și să 
se ajungă, la 14 000 
hectare pe zi la se
mănat, in toate uni
tățile s-a extins lu
crul in două schim
buri la pregătirea, te
renului. La ora actu
ală este pregătită o 
suprafață de 30 000 
hectare, dar. finind 
cont că in curind va 
începe și semănatul 
fasolei pe cele 15 300 
hectare, el trebuie 
intensificat.

Ing. Stroe Ion, din 
cadrul secției agrare 
a comitetului jude
țean de partid, aflat 
de mai multe zile in 
consiliul unic agro

industrial Fierbinți, 
a preda calitatea.
foarte bună a pregă
tirii terenului, răs
punderea cu care se 
fac verificarea, și 
controlul semănă
torilor pentru rea
lizarea densității. Se 
aprecia munca depu
să de mecanizatorii 
șl cooperatorii din 
Brazi și Maia, unde 
terenul era discuit 
și nivelat, curățat de 
resturi vegetale, iar 
erbicidarea se făcea 
.corect..

în consiliul unic 
Țăndărei au fost se
mănate 1 900 hecta
re cu porumb, din 
9 565 hectare, și 300 
hectare de soia, din 
1050 hectare plani
ficate. $1 aici se fac 
lucrări de bună cali
tate. Notă discor
dantă cu mecaniza
torii și cooperatorii 
din Gheorghe Lazăr. 
Ograda, Valea Ciorii 
și Țăndărei fac unii 
locuitori ai comunei 
Bucu, care nu ies la 
curățirea suprafețelor 
de resturi vegetale. 
La primărie toate 
scaunele funcționari
lor sint ocupate; in 
ioc ca ei să participe 
la muncă și la mobi
lizarea cetățenilor, 
răsucesc hirtlile de pe 
o parte pe alta.

La C.A.P. Valea 
Ciorii, din consiliul 
agroindustrial Țăn
dărei — unitate cu

suprafețe mari de în
sămânțat — nu exis
tă asistență tehnică 
de specialitate la fie
care loc de muncă in 
cimp. De ce? Aici, 
președintele unității, 
ing. Nicolae Popescu, 
este singurul specia
list. Și oricit s-ar 
împărți el și oricit 
ar alerga, nu poate fi 
in același timp la 
cele patru grupe de 
semănători. Il ajută, 
e drept, președintele 
consiliului agroindus
trial, Vasile Barbu. 
Dar acesta nu poate 
să rămână blocat in
tr-o singură unitate. 
Un ajutor imediat din 
partea direcției agri
cole. ar fi binevenit. 
Oăthe'nii de aici jac 
tot ce pot. La des
părțire, președintele 
consiliului agroindus
trial ne-a spus: „A- 
vem toate condițiile 
ca în această primă
vară să punem, să
mânța in brazdă cum 
așezi puiul in cuib și 
copilul in leagăn. To
tul depinde de noi, de 
răspunderea cu care 
muncim. Certificatul 
de calitate al muncii 
noastre il vom primi 
la toamnă, cind vom 
aduna roadele in 
hambare".

Mihai V1ȘO1U 
corespondentul 
„Scinteii"

die. Din păcate, întrebarea rămine 
valabilă și acum, după o lună și ju
mătate. De atunci și pină acum, și 
ne referim la luna martie, lucrurile 
nu s-au ameliorat, ci, in unele pri
vințe, s-au agravat.

Prezentăm modul in care s-au li
vrat și distribuit îngrășămintele azo
toase in luna martie. Resursele de 
ingrășăminte cu azot stabilite de Mi
nisterul Industriei Chimice pentru 
această lună au fost de 59 800 tone, 
in substanță activă, ceea ce repre
zenta doar 41 la sută din cele 146 000 
tone restante din lunile ianuarie și 
februarie, plus cota lunii martie. Față 
de resursele anunțate se produc 
64 500 tone. Combinatele din Craiova 
și Arad depășesc prevederile cu cite 
5 000 tone, in timp ce combinatul din 
Tr. Măgurele nu realizează peste 
12 000 tone din cit avea stabilit.

Cum au fost distribuite îngrășămintele în luna martie

Combinatul de 
îngrășăminte 
chimice

Județul

Grafic pe 
luna martie

— in tone 
substanță 
activă —

Livrat pe 
luna martie
— in tone 
substanță 
activă —

Procent de 
realizare

Giurgiu 487 750 130
Teleorman 1 548 1 946 120

C.I.C. Turnu 
Măgurele

Argeș 
Brăila
Constanța

380 
1 029 
3 346

368
333
941

98
33
26

Călărași 2 106 312 13
Ialomița 544 48 8
Olt 338 846 250
Dolj 2 818 5 549 197

C.I.C. Craiova Mehedinți 782 1 195 153
Hunedoara 300 192 60
Arad 1 200 120 10
Arad 690 2 555 408

C.I.C. Arad Satu Mare 251 961 383
Bihor 402 1228 305
Brașov — 134 —
Ialomița 1 018 1 784 175
Constanța 2 400 2 169 90

C.I.C. Slobozia Tulcea 600 261 45
Buzău 129 —
Cluj — 90 —

Ce concluzii se desprind? Și in ca
zul depășirii, ca și in cel al nereali- 
zării producției prevăzute, ingrășă- 
mintele produse nu au fost distribui-

te echitabil, proporțional intre jude
țele care primesc îngrășăminte de la 
aceste combinate, ci s-a făcut, așa 
se pare, in mod preferențial. Situa-

ția este identică și la celelalte com
binate de ingrășăminte chimice din 
țară. De ce se mai fac atunci grafice, 
șe stabilesc priorități dacă livrarea 
îngrășămintelor se face după bunul 
plac al combinatelor? Și de ce să n-o 
spunem, rezultă foarte clar din ta
bel. cu predilecție către județele 
unde sint amplasate sau către cele 
limitrofe. Această situație este de 
natură de a avantaja pe unii și 
dezavantaja pe alții.

în altă ordine de idei se pune în
trebarea: cu ce drept combinatele 
distribuie, de unele singure, in to
tală neconcordanță cu graficele date 
de Ministerul Agriculturii, cantită
țile de ingrășăminte produse pește 
resursele anunțate inițial? Firesc ar 
fi ca Ministerul Industriei Chimice și 
combinatele din subordine să anunțe 
Ministerului Agriculturii cantitățile 
produse peste prevederi, ca acesta să 
ie dirijeze in județele deficitare. Să 
nu se ajungă la situații ca unele ju
dețe să ridice de 3—4 ori. cantitățile 
stabilite in grafic. Este o stare de 
lucruri ce nu poate continua. Toate 
județele trebuie să primească, in mod 
echitabil și proporțional cu sarcinile 
ce le revin, cantitățile necesare. de 
ingrășăminte chimice.

La Ministerul Agriculturii ni s-a 
explicat că o frină in dirijarea ope
rativă a ingrășămintelor de la com
binatele ce . produc, la un moment 
dat, cantități mai mari decit cele
anunțate către județele repartizate 
la combinatele ce nti-și realizează 
planul o constituie optimizarea 
transporturilor. Firește, este o cerin
ță îndreptățită. Dar a reface progra
mul de optimizare a transporturilor
Înseamnă să treacă campania de in
sămințări. De aceea. Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
trebuie să găsească soluții pentru ur
mătoarele 20 de zile care să facili
teze transportul rapid al îngrășămin
telor către județele deficitare.

în final, două concluzii se impun 
Atenției. Prima vizează necesitatea 
producerii și livrării neintirziate a 
întregii cantități de îngrășăminte chi
mice, și in primul rind a celor cu 
azot, repartizate agriculturii prin 
planul de stat. Și a doua: întronarea 
unei discipline ferme, respectarea cu 
strictețe a livrării cantităților de in
grășăminte stabilite prin grafice 
pentru fiecare județ in parte.

Aurel PAPADIUC

bune.de
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Frumoasa 
inițiativă!

La începutul anului trecut, 
semnalam in rubrica noastră 
descoperirea excepțională fă
cută- pe șantierul arheologic de 
la Budureasa — Prahova. In
tr-un complex geto-dacic, da
tină dinaintea erei noastre, cer
cetătorii scoseseră la iveală 
fragmentul unei cești de argilă 
pe pereții căreia se afla încrus
tat stindardul dacie cu cap de 
lup Si cu coadă penată.

Iată că specialiștii Muzeului 
județean de istorie și arheologie 
din Ploiești au avut frumoasa 
inițiativă de a multiplica acest 
deosebit de prețios document, 
scoțind de sub tipar citeva mii 
de cărți poștale ilustrate în 
culori, pe care le-au difuzat tu
turor muzeelor fi caselor me
moriale din județul Prahova. La 
rîndul său, poșta a scos și ea 
un timbru cu stindardul stră
moșilor noștri.

Cine dorește să vadă și 
admire originalul, ll găsește 
pus la muzeul din Ploiești. 

5+10

si 
ex-

Primăvara lui '82 a fost pentru 
gospodarul Petru Măjer din lo
calitatea Mureșenii Birgăului, 
județul Bistrița-Năsăud, un a- 
notimp de excepție. Toate cele 
5 oi ale sale au dat viață, fie
care în parte, la cite doi miei.

Pină a ci, nimic deosebit, veți 
spune. $i așa este.

Numai că, dz data aceasta, 
fără nici o excepție, cei 10 nou- 
născuți sint 10 mieluțe. Cu alte 
cuvinte, omul a ajuns la o mică 
turmă și de pe acum a început 
să-și mărească saivanul.

Speculanți de... 
chirii

Eludind legea, indivizi puși 
căpătuială dau sfoară in jur 
au de închiriat cite o cameră 
sau două in apartamentele in 
care locuiesc, la prețuri „conve
nabile". Cit de „convenabile" 
sint aceste prețuri ? Unii nici nu 
clipesc cind cer cite 1 000 (o mie) 
de lei pe lună chirie, și incă plă
tită anticipat pe un an de zile. 
Cum e și cazul unui oarecare 
Nistor Coconea de pe strada 
Nufărului din Brașov, care în
chiria cite o cameră „cu banii 
jos" pe șase luni sau pe un an 
înainte. Firește, fără nici un act, 
nici o chitanță. Ceea ce se chea- 

:,mă evaziune fiscală. Apoi, după 
I o lună sau două de la primirea 
i: banilor pe șase luni sau un an, 
Coconea căuta gilceavă cu lumi
narea, îl șicana pe chiriaș și nu 
se lăsa pină nu-l alunga din 
casă. După care oferea din nou 
camera, la același preț de spe
culă, și istoria se repeta.

Odată depistat, speculantul 
fost aspru sancționat.

Uîtucî-uituci, 
dar nici așa...

In comuna Basarabi, județul 
Constanța, s-au construit nume
roase blocuri de locuințe pen
tru constructorii Canalului Du
nărea—Marea Neagră. Blocuri 
moderne, frumoase, lum.noase. 
La fel este și blocul de garso
niere terminat incă din vara a- 
nului trecut. Mai exact, din iu
nie 1981. Tot din iunie 1981, con
structorii au plecat pe alte șan
tiere, dar au „uitat" să-și ia cu 
ei citeva din utilajele din dota
re. Și, uite-așa, de luni și luni 
de zile, la ușa sus-zisului bloc 
de garsoniere zac părăsite, și 
deci nefolosite, mai multe bene 
de turnat betoane, un cazan de 
topit bitum, o magazie metalică 
și chiar și o macara. Poți să 
mai zici ceva 7

Intervenție 
salutara

pe 
ci

a

i
i

Vinzătoarele Ecaterina Sarea 
și Rodica Szilagy, de la maga
zinul cu autoservire nr. 17 din 
Satu Mare, au observat cum. 
un cumpărător strecurase o sti
clă cu lichior sub haină. Cind 
i-au cerut să scoată la iveală 
sticla, Iosif Gulya — că despre 
el este vorba — a început să 
fugă, dar i-a apărut in cale un 
raft, din care a spart vreo cinci 
sticle cu băutură. Tocmai cind 
I.G., ajuns în stradă, s-a crezut 
scăpat de cumpărătorii din ma
gazin, care-l încolțiseră, s-a sim
țit înșfăcat de doi trecători — 
inspectorul bancar T. Motilică 
și tinărul frigotehnist Andrei 
Szabo. Intervenție salutară 
partea oamenilor cinstiți și 
moși.

din 
ini-
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Cîntă cucu 
fără ceas

I
Tulcea 
reparat 
dintre 

in
I

I
I
I
I
I
I

Există în municipiul 
mai multe ateliere de 
ceasuri. Cel mai faimos 
toate este cel situat chiar 
centrul urbei. Dar vestea nu i
s-a dus pentru promptitudinea 
și calitatea reparațiilor, ci toc
mai invers. Radu Antonescu din 
Tulcea a dus să repare la sus- 
zisul atelier un ceas cu cuc. L-a 
dus cu multe luni in urmă ți a 
făcut pină acum zeci de dru
muri, dar ceasul tot nereparal 
este. Ultima dată, „obosit" de 
atita insisten'ă din partea clien
tului, șeful atelierului i-a spus 
pe șleau : „Știi ce ? Nu mă pr - 
cep să-ți repar eticul". „Păi 
dacă nu te pricepi — a replicat 
omul — atunci de ce mi-ai luat 
180 de lei 7“

Pină cind disputa se va în
cheia de către cei in drept, 
clientul păcălit are o consolare: 
afară a început să cinte cucu...

!

I

I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii

Lupta pentru valoare și 
afirmarea ei se dă pe toa
te tărimurile. Ea e deosebit 
de activă in tara noastră, 
unde gustul mediocru se 
înlătură tot mal riguros din 
activitățile de producție a 
bunurilor materiale.

Arta și artiștii noștri con
stituie, de asemenea, o va
loare, și încă una triplă, 
odată ce, pe lingă ineîn- 
tarea și destinderea prile
juite, au un rost educativ 
și moralizator, ba se 
varsă generos și în 
unde constribuie 
mare măsură la prezenta 
noastră in lume, la renu- 
mele pe care multiplele as
pecte ale culturii noastre îl 
dobindesc in opinia publică 
mondială.

De cind criteriul impla
cabil al calității, confirmat 
și sporit de pregătirea ne
cesară, se afirmă in dome
niul artistic, muzica româ
nească se mîndrește cu o 
nouă generație de tineri 
artiști, creatori și interpret! 
care cred in valoarea fru
mosului. Participările lor la 
concursuri, festivaluri și 
concerte de peste hotare 
au suscitat admirații una
nime. Criticii nu și-au dră
muit aprecierile, incit s-ar 
putea alcătui un volum în
treg din reproducerea a 
ceea ce s-a publicat pe glob 
despre muzica și muzicienii 
noștri numai in ultimii 
zece-cincisprezece ani.

Nu intenționez să înșir 
prea multe nume, ci amin
tesc doar cîteva din succe
sele repurtate de violoniști 
ca Mihaela Martin, Liliana 
Ciulei, Petre Csaba, Gabriel 
Croitoru, de pianiști ca Dan 
Grigore. Dan Atanasiu, 
Alexandru Preda. Diana 
Borșan. Ilinca Dumitrescu, 
Viniciu Moroianu, de vio- 
lonceliști ca Marin Cazacu, 
Alexandra Gutu, Andrei 
Csaba, Attila Szekely, de 
harpistul Ivan Roncea, de 
dirijorii Cristian 
Horia Andreescu, 
Cichirdan. Ovidiu 
Cristian Brâncuși, 
tnatii camerale ca .
Nova", „Ars Nova", cvarte
tul „Philharmonia". cvin
tetul de suflători „George 
Enescu", de orchestrele 
simfonice „George Enes
cu" și RTV, de cele 
din Cluj-Napoca. Iași, Bra
șov, Satu Mare. Botoșani, 

yyie corpul de balet al Tea-

re- 
afară, 
într-o

Mandel, 
Modest 
Bălan, 

de for- 
„Musica

trului „Fantasio" din Con
stanța. Nu voi înșira nici 
pe toti compozitorii pre
miali sau cintațl și editați 
în Europa și peste ocean, 
intre care Wilhelm Berger, 
Pascal Bentoiu. Dumitru 
Capoianu. Theodor Grigo
riu. Myriam Marbâ, Ștefan 
Niculescu, Tiberiu Olah, 
Carmen Petra - Basacopol, 
Doru Popovici, Adrian Ra- 
tiu. Aurel Stroe, Cornel 
Țăranu. Anatol Vieru.

Ce ipotecă solidă 
succese în continuare

de
se

care, dincolo de „exoticul" 
ce-1 reprezintă pentru pu
blicul străin, au iscat en
tuziasm în mase. Folclorul 
românesc, care este o pre
lungire a perspectivelor 
omenești și în care miste
rul creației anonime per
sistă. are azi admiratori în 
număr mare pretutindeni, 
incit spectacolele și concer
tele de muzică populară 
mobilizează interesul în 
cele două emisfere ale ma
pamondului. Și nu doar 
fiindcă aceste spectacole și

Limbajul artei
un limbaj
universal
Opinii de George SBÂRCEA

poate întemeia pe aceste 
colective și pe acești mu
zicieni, cărora Ii se adaugă 
înzestrările și pregătirile cu 
care școala muzicală româ
nească sporește an de an 
arta națională !

S-a remarcat în 
rînduri — și unul 
xemplele cele mai 
gătoare ni-1 oferă 
tarea, in urmă cu 
luni, de către un 
de artiști români din Bucu
rești, Cluj-Napoca și Satu 
Mare, în Elveția, a trage
diei lirice Oedip de Enescu 
— că muzica la noi este 
profund umanizată, că a- 
tenția acordată pregătirii 
impecabile a artiștilor e 
direct proporționată cu im
portanța ce se cuvine atri
buită artei și manifestărilor 
ei.

Au fost scrise astfel des
tule rînduri recunoscătoare 
la adresa artiștilor noștri 
lirici, a instrumentiștilor și 
dirijorilor noștri, ca și a 
ansamblurilor camerale, 
simfonice și — nu în ulti
mul rînd — a celor de mu
zică și dansuri populare.

repetate 
din e- 
convin- 
prezen- 

cîteva 
colectiv

concerte înseamnă o în
toarcere la sursele vitale 
ale poporului nostru, tăl- 
măcindu-i impulsurile Ini
țiale și elanurile primor
diale, ci și fiindcă expresia 
lor a atins perfecțiunea.

Avînd această îmbucură
toare experiență cu repre
zentanții cintecului și jocu
lui popular, avînd pe dea
supra palmaresul de premii 
și mențiuni, cu a cărui bo- 
găție ne putem mîndri pe 
tărîmul muzicii simfonice, 
camerale și lirice, se impu
ne o mult mai intensă ac
tivitate in relațiile muzi
cale cu alte țări. Partici
parea cu prezențe semnifi
cative la concursuri și fes
tivaluri. în turnee și con
certe poate pune mai bine 
în lumină nivelul și speci
ficitatea artei noastre mu
zicale. într-o epocă de crize 
și tranziții, cum este acest 
capăt de secol, mesajului 
artistic trebuie să i se fa
ciliteze difuzarea perma
nentă și pe scară cît mai 
largă. EI e destinat imuabil 
și unitar acelui fond moral 
al omenirii. Școala mu-

zicală românească a de-^ 
monstrat că nu e vorba nu
mai de virtualități natu
rale, dar și de o amplă 
dezvoltare a acestor virtua
lități printr-un proces de 
pregătire modern, sistema
tic. complet.

Se află, așadar, la în- 
demina noastră un impor
tant element de afirmare a 
calităților noastre ca popor, 
o dovadă sigură a organi
zării și nivelului educației 
artistice, a sacrificiilor ce 
se fac pentru ea, a bogăției 
vieții artistice de la noi. 
Incit este pe deplin înte
meiată cerința de a se 
acorda o atenție mai mare 
și mai consecventă folosirii 
tuturor prilejurilor și posi
bilităților pentru ca mu
zica românească și muzicie
nii români să se facă peste 
tot auziți.

Știm în ce măsură con
fruntările din concursurile 
internaționale și din fes
tivaluri sint interesante nu 
doar pentru tot mai multi 
auditori, dar și pentru cei 
ce regizează și animă acti
vitățile muzicale peste tot: 
artiști, impresari, critici, 
instituții de difuzare a ar
tei. Ei sint interesați să 
dezvăluie permanent pu
blicului lor panorame ine
dite, să trezească în el noi 
interese, să-i atragă luarea 
aminte asupra altor aspec
te ale creației și interpre
tării.

De aceea nu trebuie să se 
piardă nici o ocazie ca ar
tiștii români să, se afirme, 
în concurența firească 
stimulatoare cu colegii 
de pe alte meridiane, 
concursuri, festivaluri, 
estrade de concert, in tur
neele colectivelor lirice și 
coregrafice. Artiștii au da
rul surprinzător de a sta
bili, acolo 
nifestă, 
dere în 
poporul 
sint. Ei 
edificiu 
de nevăzut tot pe 
sesizabil, care se numește 
prezenta noastră în lume.

Toți cei ce am auzit elo
giile, aprecierile de sub
stanță aduse muzicii noas
tre sîntem convinși de 
marea importantă a difuză
rii operelor noastre și a in- 
terpretilor noștri peste tot 
unde există condiții firești 
pentru această difuzare.

Șt 
lor 
la 
pe

unde se ma- 
noi puncte de ve- 
raport cu tara și 
ai căror mesageri 
pun pietrele unui 
nevăzut, dar pe cit 

atit de

Valori ale creației actuale
pe scena Naționalului ieșean

Darul izvoarelor
Mă voi întoarce cu 

gindurile mele de cin
stire printre acei lu
crători ai ogoarelor 
care au descoperit ma
rea frumusețe a sărbă
toririlor comune. Pur
tind în mine orele de 
neuitat petrecute an 
de an in mijlocul lor, 
le văd din nou fețele 
strălucind prin clipe 
de liniște, meritate 
după zile grele petre
cute pe cimp. E doar o 
mică relaxare, o pau
ză pentru a le hrăni 
setea de frumos ți a 
le trezi '
sprijinul in organiza
rea unor acțiuni cultu
ral-educative concen
trate in cursul unei 
săptămini, denumită 
„săptămină culturală". 
Văd sătenii venind 
spre inserate pe tro
tuarele asfaltate ale u- 
lițelor largi. Vin fete 
ți băieți, bătrini și co
pii imbrăcați in haine 
de sărbătoare.

11 văd pe primarul 
comunei, Alexandru 
Gâl, sobru, emoționat 
in așteptarea oaspeți
lor. Vin musafirii, vin 
invitații din Timișoa
ra. „Bine ați venit, 
dragi oaspeți 1 Bine 
ați venit la Tormac. 
Declar deschisă cea 
de-a IX-a ediție a 
«Săptămânii culturale 
tormăcene !»“.

Si iată că, intr-o co
mună de 
localitate 
incepe marele specta
col, primul spectacol. 
Se intitulează: „Două
zeci de primăveri sub 
semnul împlinirilor"... 
Și .prologul manifestă
rilor anunțate, cum e 
șl firesc, aduce in pri
mul rînd laudă mun
cii. Lăudate sint mâi
nile harnice, mintea, 
talentul, priceperea, 
abnegația. Se aud nu
me și cei zece fruntași 
— e un privilegiu, o 
cinste să fii printre cei 
care se vor urca pe 
scenă — vor primi ca 

^semn de recunoștință

interesul- si

șes. intr-o 
bănățeană

Festivalul național „ClNTAREA ROMÂNIEI t

înfrățite
și apreciere o placă de 
lemn ornamentată, e- 
xecutată de iscusitul 
meșter popular Mihaly 
Lehocz, o placă pe 
care este gravat cu li
tere mari, ce par eter
ne, numele celui care 
o primește. Zece nume 
în fiecare an. Această 
mică gală a fruntașilor 
a început — precum și 
„Săptămină culturală 
tormăceană" — acum 
nouă ani. Nouăzeci de 
cetățeni posedă acest 
frumos simbol al apre
cierii colective, aceste 
tăblițe de merit. Îmi

însemnări de
Maria PONGRACZ

place să cred că cele 
mai frumoase sărbă
tori ale . noastre 
vor putea fi lipsite 
aceste momente 
laudă a muncii, a 
meniei, care stau
baza consolidării unor 
tradiții noi, purtind 
ceea-din esența noas
tră de a fi, 
manifesta in colectivi
tate.

nu 
de 
de 
o- 
la

de a ne

Dar acum e aprilie, 
ți primăvară, și la Tor- 
mac se adună seară de 
seară o mulțime de 
doritori de frumos. Am 
asistat la spectacolele 
lor, am aplaudat pe 
talentații artiști ama
tori, pe călușerii din 
Șipet și pe interpreții 
dansurilor populare 
maghiare tormăcene, 
am ascultat cintecele 
românești si maghiare 
slăvind patria, pământ 
drag și străbun, cintece 
noi, dar și cele moște
nite de la inaintași, 
răsunind frumos, cu
rat, renăscînd prin 
eforturile lăudabile 
ale corului. Am simțit 
pulsul tineresc al or
chestrei populare, am 
văzut copii cintind la

vioară și acordeon. 
Am vizionat expoziții 
de pictură și de arti
zanat, un mugur de 
muzeu etnografic, o 
bibliotecă modernă, un , 
cămin întreținut iii 
mod eotemplăr. Am 
participat la seri lite
rare, la mese rotunde 
și am întilnit un pri
mar prezent, partici
pant la toate acțiunile, 
un adjunct de secretar 
comunal de partid nou 
ales și doritor de a 
realiza ceva, o direc
toare de cămin cultu
ral care cintă in cor, 
un tractorist care 
instruiește orchestra 
populara, elevi și șoimi 
ai patriei recitind clar 
și frumos lirica noas
tră de inspirație pa
triotică, cadre didactice 
care au dirijat atent 
evoluția lor pe scenă. 
Păstrez amintirea flo
rilor de primăvară, 
dăruite cu aiita since
ritate și căldură pri
mitoare, prietenească 
de locuitorii comunei, 
români și maghiari la
olaltă. Cinstind memo
ria răscoalelor țără
nești din 1907, sărbăto
rind cele douăzeci de 
primăveri ale agricul
turii noastre coopera
tiste, împlinirile aces
teia, tormăcenii s-au 
angajat solemn in fața 
partidului de a spori 
necontenit bunăstarea 
țării.

In patria noastră co
mună, Tormacul — a- 
cest plai străbun — a 
fost cintat și cinstit 
sincer și cald de locui
torii săi, iubitori ai 
muncii și culturii. O 
comună modestă de pe 
întinsa cimpie a Bana
tului, binecuvlntată de 
tradițiile muncii înfră
țite, a descoperit darul 
izvoarelor noastre dă
tătoare de noi frumu
seți. Darul prezenței, 
al implicării 
in făurirea 
noilor valori 
pului nostru

PROGRAMUL 1
Telex
Matineu de vacanță
Din marea carte a patriei 
Film artistic : întoarcerea
La sfirșit de săptămină EI 15,30 
Fotbal : Universitatea Craiova — 
Steaua — meci din Campionatul 
național, divizia A. Transmisiune 
directă de la Craiova
Săptămină politică
Telejurnal Rl Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării

20,15 Semnături in cartea muncii. Prin 
locurile unde cindva nu se intim- 
pla nimic. Reportaj de scriitorul 
Mircea Radu lacoban 
Teieenciclopedia
Film serial : „Lumini și umbre". 
Episodul 6
Lumea se grăbește — Fantezie mu- 
zical-distractivă
Telejurnal
Nocturna TV

10.00
10,05
11.05
11.30
13,00

1

20.35
21,00

21,45

22,35
22,45

20,00

20.15
20,40

21,50

22,35
22,45

PROGRAMUL 2
Telejurnal B Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării
Tineri muzicieni
..Cîntarea României". De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran. Emi
siune realizată în colaborare cu 
Consiliul Culturii șl Educației So
cialiste. Județul Călărași
Pagini muzicale de mare popu
laritate )
Telejurnal B Sport
Nocturna TV

Evocind, cu prilejul dez
baterii consacrate turneu
lui Teatrului national „Va- 
sile Aiecsandri" la Bucu
rești, tradiția, amtintind că 
vechea cetate de scaun a 
fost și o capitală a cultu
rii. profesorul Ion Zamfi- 
rescu constata pe bună 
dreptate că Iașiul continua 
să constituie un punct de 
reper : pentru orientările 
majrtre și certe ale artei 
noastre, pentru tradiția și 
deschiderile ei, pentru va
lorile umanismului româ
nesc.

Un argument in acest 
sens l-a constituit și tur
neul Teatrului Național din 
Iași la 
ne de 
ploare 
istoria 
Primit 
de public, 
reșteni și critică, gindit ini
țial ca o „confruntare" cu 
publicul Capitalei, turneul 
s-a instituit intr-un act de 
conștiință teatrală româ
nească de inaltă trăire si 
autentică comuniune spi
rituală — bazată pe „va
loare. sinceritate, fior, cul
tură".

Viata teatrului ieșean e 
gindită astfel incit să men
țină străvechea instituție 
la rangul unei vetre de 
cultură, susținută cu efor
turi deosebite, cu o muncă 
multilaterală, covîrșitoare. 
Categoric, repertoriul tea
trului ieșean „dă o linie 
directoare prețioasă pentru 
orice scenă de național", 
pentru o vie împletire a 

. tradiției (cea mai Veche !) 
cu cerințele actualității. 
Clasicii români dețin în 
„casa lui Aiecsandri" locul 
ce li se cuvine. Cite Na
ționale se pot mindri cu 
faptul că programează e- 
fectiv, în aceeași săptămi- 
nă, ..Chirița" 
dri și „Apus 
Delavrancea ? 
asemănătoare 
cu privire la
VersalJ, 
avind 
odată
pe3F6 „vuiu va. pictuic , 
„Don Carlos" a lui Schil
ler, infruntînd cu curaj, 
și sub cele mai multe as
pecte cu succes, dificultă
țile repertoriului elisabe- 
tan și romantic, inițiind 
noi traduceri mai apropiate 
de simțirea și gindirea mo
dernă și de cerințele scenei 
și incercind un antrena
ment profesional special al 
actorilor in atari direcții. 

Naționalul ieșean este in 
această, stagiune, mai mult 
ca oricare altul, o casă a 
dramaturgului român : re
pertoriul arată o iubire 
sinceră a piesei românești 
actuale, discernămint, ori
ginalitate și curaj în pro
movarea unor autori și o- 
pere. Microstagiunea pre
zentată in Capitală a adus 
in atenția publicului. în 
premieră pe tară, unele 
din cele mai bune piese 
românești apărute în ulti
ma vreme : mai intii „Har
dughia" de Mircea Radu 
lacoban, apoi „Calul ver
de" de Constantin Popa, 
„Preferam să mor de ris" 
de Nelu lonescu. E vorba 
de lucrări cu valori litera
re notabile, ce propun mo
dalități dramaturgice felu
rite : drame nu lipsite de 
fior comic și liric, mostre 
de realism hrănit din do
cument. de teatru psiholo
gic cuitivind metafora și 
simbolul, alegorii de sor- 

yyținte realistă — angajînd

București, o actiu- 
coniinut și de am- 
fără precedent in 
scenei românești, 

cu deosebit interes 
artiști bucu-

lui Aiecsan- 
de soare" de 

O afirmație 
se poate face 
clasicii uni- 

colectivul ieșean 
meritul de a aborda, 
cu piesa Iui Shakes- 

„Cum vă place".

ROMÂNIA-FILM prezintă

ORGOLII
O producție a Casei de filme numărul 4

După romanul cu același titlu 
de Augustin Buzura. Adaptare ci
nematografică de Manole Marcus.

Decorurile : Petre Veniamin. Cos
tumele: Oltea lonescu. Muzica : 
George Grigoriu. Imaginea : Valen
tin Ducaru. Montajul : Adriana lo
nescu. Sunetul : ing. Suru Bujor. Re
gia : Manole Marcus.

Cu : Victor Rebengluc, Cristina 
Deleanu, Silviu Stănculescu, Mircea 
Albulescu, Mirela Gorea, Traian Stâ- 
nescu. Adina Popa, Constantin Băr- 
bulescu, Nicolae Praida, Florin Va- 
silescu, George Buznea, Matei Ale
xandru, Constantin Dinulescu,

Film realizat in studiourile Cen
trului de producție cinematogra
fică „București".

necesare 
tuturor 

ale tim- 
socialisLy

Procesul de creație a 
constituit întotdeauna fe
nomenul cel mai complex 
pe care și-au propus sâ-i 
explice atit filozofii și es
teticienii, cit și psihologii, 
antropologii și criticii lite
rari.

Literatura și arta în ge
neral au apărut din vremu
rile cele mai indepărtate ca 
o mare „enigmă", iar înțe
legerea acestora ducea u- 
neori spre factorii antici
patori ai operei, iar alte
ori spre informații des
prinse din textul scris sau 
doar vizualizat prin ima
gine.

Poetologil și criticii au 
simțit in toate timpurile 
nevoia să-și acrediteze in
tr-un mod cit mai evident 
și mai ușor de verificat a- 
firmațiile lor despre cărți. 
Și astfel, prima sursă in
terogată asupra modului de 
proiectare a gîndirii sale 
in existentă a fost autorul, 
a cărui biografie a fost a- 
preciată ca un imens de
pozit de experiență, o par
te din aceasta considerîn- 
du-se că a trecut in operă. 
Biografii au fost scrise în 
toate timpurile, indiferent 
de faptul dacă erau consa
crate unor eroi, martiri,
oameni de stat, filozofi,
scriitori etc. De la Herodot. 
Titus Livius, Vasari, Bran
des, Carlyle^ pină^la St. 
Freud, 
tre, R. 
binski, 
trebată 
umane 
fățișat, 
realizare in existență și a 
rostului pe care acestea le 
au in societate. Biografiile, 
corelate cu profesiunile de 
credință ale oamenilor de 
artă, au beneficiat astfel de 
un credit foarte îndelun
gat. El rezulta, pe de o 
parte, din mitul omniscien
ței autorului în raport cu 
opera sa, pe de altă parte, 
din convingerea că actul

Andre Maurois, 
G. Călinescu, Sar- 
Barthes, J. Staro- 

biografia a fost in- 
asupra proiectelor 

ale personajului în- 
a modului lor de

*) „întoarcerea autoru
lui", Editura „Cartea Ro
mânească".

de cunoaștere cît mai pro
fundă și complexă a vieții 
unui artist ar putea duce 
la o înțelegere cit mai 
exactă a sensurilor evi
dente sau absconse ale 
creației sale.

Mitul acesta a fost între
ținut de toate tipurile cri
ticii și ale filozofiei pozi
tiviste mai îndepărtate, dar 
și mai recente și el n-a fost 
pus sub semnul suspiciunii 
decit de unii scriitori apro- 
piați de gîndirea intuițio- 
nistă sau de exponențl ai 
criticii contemporane, care 
pleacă de la unele te-

emoționante dezbateri e- 
xistențiale. E vorba de lu
crări ce pun in dezbatere 
subiecte, teme din cele mai 
variate dar pe care publi
cul (fapt adevărat, și pen
tru cel bucureștean !) le 
resimte ca adevărate, im
portante, grave și în ace
lași timp tonice, construc
tive, contribuind la depăși
rea erorilor, a momentelor 
de conflict, criză. Piesele 
românești urmărite au pus 
astfel în dezbatere 
rile culturii 
și practicile 
au luminat 
reprobabile 
uscăciune și 
me ale dialecticii realitate-

„valo- 
fată de etica 
democrației", 

cu luciditate 
fenomene de 
alienare, for-

O primă constatare ce 
s-a impus de la distanță : 
calitatea trupei și mulți
mea talentelor pe care le 
conține. Am regăsit în for
ma lor cea bună pe Teofil 
Vilcu, Adina Popa ori Va
lerin Buriacu, Adrian Tuca, 
actori bine cunoscuți ai Ia- 
șiului. Am descoperit cu 
plăcere felul în care tea
trul a știut să pună la lu
cru, stimulîndu-i astfel, ne 
tinerii săi actori. într-ade- 
văr, cili dintre colegii de 
generație ai lui Mircea 
Dascaliuc au înscrisă, în 
același timp, în „fișa" lor 
de activitate : Don Carlos, 
Orlando și Ion (roluri de 
Shakespeare, Schiller și

u

la București
iluzie și pericolul pe care 
îl poate constitui plasarea 
oarbă pe teritoriul celei 
din urmă. Ele au propus 
grave meditații despre 
responsabilitatea umană, 
datoria faptei nobile șl 
imperativul seninătății fi
lozofice — cu atit mai tul
burătoare cu cît acestea 
erau formulate din per
spectiva cea mai apăsă
toare a bolii ce amenință 
cu limitarea nefirească a 
vieții. In sfirșit, „Hoții de 
vulturi" de D.R. Popescu a 
pus în lumină bogăția 
umană a vieții șantierului _______
și complexitatea de trăiri generația 
și sentimente specifică 
omului contemporan, reac- 
tualizînd fără a ocoli ade
vărul dramei de actualita
te, noblețea miturilor con
tinuei renașteri și a celui 
prometeic.

Cît privește spectacolele 
propriu-zise — toate au 
constituit notabile eforturi 
de descifrare atentă a va
lorilor ideatice și sensibile, 
a dimensiunilor estetice 
ale pieselor. Cum s-a re
marcat, abordînd texte gra
ve, cu conflicte puterni
ce — ieșenii au avut ca
pacitatea de a propune o 
viziune tonică asupra posi
bilităților regenerării și 
transformării sensului e- 
xistenței, rolului omului în 
afirmarea unei morale isto
rice și individuale supe
rioare.

a

D.R. Popescu), interpretate 
de tînărul actor, după 
necesitate, cu eleganță și 
patos, cu poezie, cu nerv 
și umor ? O întrebare ce 
poate fi formulată și în ca
zul Mihaelei Arsenescu și 
Doinei Deleanu, admirabile 
interprete (și remarcabil 
conduse regizoral) in „Cum 
vă place" ; ori în cazul lui 
Mircea Florin (convingător 
în toate aparițiile, puternic 
în Don Carlos).

Revelația turneului
fost constituită totuși de 
personalitatea și dotarea 
,deosebită a unor actori din 

de mijloc. Unii 
au confirmat impresiile 
mai vechi, demonstrînd o 
mai mare profesionalitate, 
odată cu o surprinzătoare 
disponibilitate. Aș aminti 
in acest sens aparițiile me
morabile ale lui Sergiu Tu- 
dose (în Jacques și mai ales 
în Filip al II-lea). ale Vio
letei Popescu (in Elisabeta 
și Mina Popescu), ale lui 
Constantin Popa (în toate 
cele trei compoziții), ale 
lui Dionisie Vitcu în „Chi- 
rița“, ale Corneliei Gheor
ghiu și Lianei Mărgineanu. 
Alții au surprins prin sal
tul înalt al ștachetei — Emil 
Coșeru (de la patetismul 
sobru al marchizului de 
Posa la dezinvoltura și ha
zul compoziției din „Cum 
vă place"). Notabile par — 
la toți — eforturile de per
fecționare, atit sub unghiul

mijloacelor de expresie in
dividuale, cît și sub cel al 
tatonării. în echipă, a unor 
modalități scenice, stilisti
ce necesare. Un rol impor
tant in acest sens l-a avut 
demersul pedagogic al re
gizorilor Călin Florian, 
Nicoiela Toia și. în primul 
rind, Dan Nasia, care a 
semnat trei din cele șapte 
montări la care ne referim. 
Uneori, montările varme 
în turneul naționalului- ie
șean au atins dimensiunea 
cea mai înaltă a conceptului 
românesc actual de teatra- 
litate, realizind pe scenă — 
odată cu puncte de vedere 
valide, asupra operei — o- 
riginale viziuni asupra lu
mii de azi (acte de restitu- 
ție culturală și implicări 
contemporane, in același 
timp;. Alteori, aceasta a ra- 
mas la nivelul de dezide
rat, simplu ilustrativism în 
„costum de epocă", forma 
prevalind asupra sensului 
și impactului cu spectato
rul ; convenția teatrală 
(uneori elegantă dar vetus
tă) dominind asupra trăi
rii și valorii ei ideatice, a 
comunicării in actualitate. 
Ceea ce arată că, pe viitor, 
teatrul ieșean trebuie să 
opteze mai ferm pentru un 
anume mesaj din mai mul
tele posibile și pentru o 
mai mare acuitate în trans
miterea lui printr-un lim
baj și mai apropiat de cel 
al teatrului contemporan. 
Să mai notăm, tot sub sem
nul creșterii absolut nece
sare : grija pentru realiza
rea unor imagini scenogra
fice de gust m^i sigur 
(vezi costumele la ‘„Cum vă 
place") și totodată mai ac
tive in a susține și propu
ne ’ sensuri. Dacă unele din 
căutările de domeniul rela
ției artă-viată și al cheilor 
stilistice adecvate sint 
perfectibile fie sub rapor
tul omogenității, fie sub 
cel al modernității — certe 
sint roadele preocupării 
rostirii clare, limpezi de la 
înălțimea scenei, a unei 
limbi românești îngrijite, li
terare. încă unul din aspec
tele sub care, așa cum arăta 
profesorul Ion Zamfires- 
cu, cunoscută personalitate 
a vieții noastre teatrale și 
excelent cunoscător deopo
trivă al tradiției și actuali
tății — „Iașiul dă o linie 
directoare".

Natalia STANCU^/

ceste atitudini extreme, 
Eugen Simion caută o anu
mită cale de conciliere : 
„Discutind despre operă și 
acccptind, ca un dat fun
damental. prioritatea și au
tonomia ei, sîntem nevoiți 
să ne gindim -totuși- și la 
cel care a scris-o, la omul 
pe care noua critică I-a 
eliminat din ecuația anali
zei".

De 
tuși 
a lui 
este autonomă, dar trebuie 
să ne aducem aminte, to
tuși, și de autor, care, în

fapt, de la acest lo- 
incepe marea dilemă 
Eugen Simion. Opera

și cit de 
posibilă, 
frontierei dintre cele două 
euri. Complexul Saintc- 
Bcuve decelat de Eugen 
Simion la Proust relevă o 
explicație psihanalitică ce 
nu poate fi trecuta cu ve
derea. Raportat la Proust, 
punctul de vedere adoptat 
de J. P. Richard ni se pare 
mult mai judicios : „Per
spectiva Iui Sainte-Beuvc 
nu ne autorizează, cred, să 
stabilim nici o separație 
reală intre cci doi poli, 
mai tirziu antitetici, omul 
și opera. Omul este pentru

grea, dacă nu lm- 
este delimitarea

Opera și autorul*;
ale textului 

semiotică, 
Dar și aces- 

numeroase 
unui neopo- 

pe

orii moderne 
(structuralism, 
programatică), 
tea poartă în 
cazuri pecetea 
zitivism fundamentat 
alte principii ale cunoaște
rii.

Cartea lui Eugen Simion, 
întoarcerea autorului, re
examinează îndelungata dis
pută privitoare la raportul 
dintre creator și operă din- 
tr-un ungni de vedere ac
tual. Criticul nu și-a pro
pus o abordare istoristâ 
globală a acestei probleme 
cu care au fost confruntați 
cercetătorii din diverse e- 
tape istorice. El realizează 
în acest amplu și subtil 
eseu un decupaj semnifi
cativ in spațiul criticii 
franceze, la care sint ane
xate frecvente și utile re
ferințe la școala geneveză. 
De fapt, Eugen Simion pu
ne in lumină două excese : 
unul care ducea spre su
premația autorului în rela
ție cu opera, de unde cul
tul biografismului, și celă
lalt, provenit din conside
rentul că autorul nu știe 
nimic despre creația sa, 
fapt care a dus la eluda
rea lui din procesul de ex
plicare a operei. între a-

cele mai multe cazuri, are 
o biografie cunoscută. La 
ce ne folosește această bi
ografie, ce spor de infor
mații ne oferă ea pentru 
înțelegerea operei, consti
tuie citeva întrebări con
stante ale căror răspunsuri 
și motivații criticul 
ută în operele unor 
itori, teoreticieni ai 
turii, poetologi etc.

Cum era și firesc, eseul 
lui Proust, Contre Sainte- 
Beuve (1908—1910), a fost 
cel dinții act de mare re
zonanță prin care este con
testat biograflsmul beuve- 
an. Opinia sa este tranșan
tă. „Niciodată Sainte-Beu- 
ve nu pare a fi înțeles 
ceea ce este specific in in
spirația și munca literară 
și ceea ce o deosebește to
tal de ocupațiile celorlalți 
oameni și de celelalte ocu
pații ale scriitorului".

Argumentele lui Proust 
se întemeiază pe faimoasa 
distincție intre eul profund 
și eul social. Or, cum scri
itorul francez consideră că 
eul social nu contribuie la 
explicarea operei, biogra- 
fismul beuvean este res
pins cu vehementă. Eugen 
Simion intuiește cît de fra
gilă este această distincție

le ca- 
scri- 

litera-

el cel care se vorbește prin 
operă, el este Ia limită, 
limbajul insușiț limbajul 
personal al acestei opere".

Aceasta este și perspecti
va adoptată de Eugen Si
mion in rezolvarea relației 
autor-operă. De la eu este 
un altul (Rimbaud), vocea 
impersonală prezentă in
tr-o carte din care autorul 
este absent (Mallarmă), 
pină la teoria eului pur 
(Valăry), Eugen Simion ur- 

. mărește cele mai variate 
ipostaze mai vechi care 
stau la baza teoriilor re
cente privitoare la abolirea 
autorului din literatură.

Criticul român pune me
reu sub semnul întrebării 
toate tentativele de auto
nomizare a textului in ra
port cu cel ce l-a creat. Este 
adevărat că argumentele 
sale capătă adeseori doar ca
racterul unor îndoieli. Alte 
dovezi sint căutate fie in 
tentativele unor eXponenți 
ai criticii psihanalitice de a 
face apel la biografie, evi
dent concepută în alte mo
duri decît în veacul trecut, 
fie la felul în care unii 
exponenți ai noii critici 
(Barthes) reflectează asu
pra unui biografem, funda-

mentat pe principii 
Eugen Simion nu 
necesitatea stabilirii 
relații firești între autor și 
opera. In cele din urmă, 
argumentele autorului in 
favoarea acestui raport ca
pătă o tentă clasică, in ma
niera lui Boileau. „Gran
doarea unei opere cere o 
viață grandioasă pină și în 
umilințele impuse de isto
rie". Responsabilitatea ce
lui care scrie, ca și a ceiui 
ce citește, este un ultim ar
gument in favoarea trip,ei 
relații autor-operă-cititor.

Cartea lui Eugen Simion 
este 
Iert, 
care 
ilor 
sau 
ria sa pentru aducerea au
torului intr-un anume ra
port cu opera susținută de 
„texte-Iimită" bine selecta
te merita o argumentare 
mai complexă, din care să 
nu lipsească referințele la 
antropologia culturală, stu
diile de genetică, eseurile 
mai noi de psihanaliză, ca 
și cărțile de teorie a 
tului și a receptării 
așa cum au fost ele 
cepute de anumite 
contemporane.

în felul acesta, 
de vedere adoptat 
gen Simion ar fi 
și mai pregnant, 
convingător. Cind 
șurile critice își

scrisă cu un spirit a- 
specifică unui critic 
trăiește fascinația ide- 
pe măsură ce se fac 
se perimează. Pledoa-

tex- 
sale, 
con- 
școii

punctul 
de Eu- 
devenit 
și mat 
demer- 
verifică 

sau iși innoiesc instrumen-. 
tele de lucru, forța de per
suasiune a 
trebuie

cercetătorului 
să sporească în 

mod sensibil. Eseul lui Eu
gen Simion se 
ca un dialog 
frumos oralizat 
titori care au 
ideeea unei relații posibile 
între autor și operă înainte 
de a fi citit expozeul plin 
de observații originale scris 
de criticul român.

Fentru cititorii care nu 
au aderat la acest punct de 
vedere, pledoaria lui Eu
gen Simion rămine mai 
puțin convingătoare.

constituie 
ingenios și 
cu acei ci- 

aderat la

Romul MUNTEANU
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Sosirea în Capitală a tovarășului 
Santiago Carrillo, 

secretar general al Partidului Comunist din Spania
Vineri după-amiază a sosit în Ca

pitală tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Spania, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită priete
nească in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)

Plecarea președintelui 
Partidului Comunist din Mauritius

Vineri dimineață a părăsit Capita
la tovarășul Leetoraj Chundramun, 
președintele Partidului Comunist din 
Mauritius, care a făcut o vizită in 
țara noastră.

La plecare, oaspetele a fost salutat

de tovarășii Virgil Cazacu. membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

SATU MARE; Start în primul schimb din 
„ȘTAFETA PĂCII“

Pe stadionul „Olimpia" din Satu 
Mare, dominat de pancarte cu in
scripții „Jos războiul !“, „Sportivii 
României doresc pacea !“, „Să înce
teze cursa înarmărilor !“, în prezența 
a mii de tineri, vineri a avut loc 
festivitatea prilejuită de startul pri
mului schimb al „ștafetei păcii" a 
sportivilor purtători ai mesajului de 
pace al tinerilor din țara noastră, 
ștafetă care urmează să . străbată 
toate județele țării. După sosirea 
„ștafetelor păcii" ale sportivilor din 
orașele Cărei, Negrești-Oaș și Tăș-
nad, s-a dat citire mesajului mișcă
rii spprtjve din județ, care exprimă 
hotăriăea și adeziunea sportivilor

din această parte a țării de a acțio
na pentru dezarmare și pace, recu
noștința față de partid, față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
această nouă și strălucită, inițiativă, 
precum și angajamentul lor de a în
făptui exemplar sarcinile ce le re
vin din Mesajul adresat de secre
tarul general al partidului la Con
ferința pe țară a mișcării sportive. 
Au avut loc apoi ample întreceri 
sportive, care au marcat, totodată, 
deschiderea etapei de vară a actua
lei ediții a „Daciadei", după care 
„ștafeta păcii" a sportivilor sătmă
reni s-a îndreptat spre județul Ma
ramureș.

(Agerpres)
..

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 aprilie. în țară s Vremea va fi 
răcoroasă, mai ales în primele zile. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în jumătatea de nord a ță
rii, unde vor cădea ploi locale, care 
vor avea $1 caracter de aversă. în rest 
— ploi izolate. La munte, precipitațiile 
vor fi mai ales sub formă de lapovlță

și ninsoare. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre minus 3 și plus 
7 grade, iar cele maxime intre 7 și 17 
grade, mai ridicate in sudul țării. Izo
lat, condiții de brumă. Tn București : 
Vreme răcoroasă. Cer schimbător,’ fa
vorabil aversei de ploaie. Vînt Slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre 2 și 3 grade, 
iar cele maxime intre 14 și 17 grade, 
mai ridicate spre sfirșitul intervalului. 
(Liana Cazacioc, meteorolog de ser
viciu).

Vizita delegației parlamentare 
din Republica Indonezia

Ministrul afacerilor externe, Ște
fan Andrei, a avut, vineri, o între
vedere cu delegația parlamentară 
din Republica Indonezia, condusă de 
Mashuri Saleh, vicepreședinte al 
Camerei Reprezentanților.

Apreciindu-se pozitiv stadiul ac
tual al relațiilor bilaterale româno- 
indoneziene, s-a subliniat necesita
tea de a se întreprinde noi acțiuni 
din partea ambelor țări, inclusiv a 
parlamentelor, pentru lărgirea ca
drului conlucrării dintre ele.

Au fost discutate, de asemenea, 
unele probleme ale situației inter
naționale actuale, evidențiindu-se 
buna conlucrare dintre România si 
Indonezia în cadrul O.N.U., in 
„Grupul celor 77", in mișcarea de 
nealiniere și in alte foruri.

Au participat Tiberiu Mureșan, 
deputat în M.A.N., și Mohamad 
Isnaeni, ambasadorul Indoneziei la 
București.

în aceeași zi, delegația indonezia
na a vizitat Combinatul petrochimic 
Brazi și întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești. în aceste puternice unități 
industriale, oaspeții au putut cu
noaște preocupările și realizările ob
ținute de oamenii muncii prahoveni 
în domeniul petrochimiei, ca și în 
construcția de utilaj petrolier, insta
lații pentru industriile, minieră, me
talurgică și de mașini-unelte, care 
asigură o largă gamă de produse 
atît pentru necesitățile interne, cit 
și pentru export.

Delegația a vizitat, de asemenea, 
Institutul național de geriatrie și 
gerontologie din Capitală.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației parlamentare din Re
publica Indonezia, Mashuri Saleh 
vicepreședinte al Camerei Repre
zentanților, șeful delegației, a oferit 
un dineu în saloanele hotelului 
„Intercontinental". (Agerpres)

Gală de film la Ambasada R. P. D. Coreene
Cu prilejul celei de-a 70-a aniver

sări a zilei de naștere a tovarășului 
Kim Ir Sen, însărcinatul cu afaceri 
a. i. al Republicii Populare Demo
crate Coreene, Li Ha Zun, a oferit, 
vineri, o gală de film, urmată de un 
cocteil.

Au luat parte Cornelia Fllipaș, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv ăl C.C; al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Dumitru Tur

cuș, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, general-locotenent Victor 
Stănculescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale. Ion Găleteanu, 
secretar de stat la Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, alți acti
viști de partid și de stat.

(Agerpres)

Televizoare cu circuite integrate
Magazinele și raioanele . speciali

zate ale comerțului de stat oferă 
toate tipurile de televizoare cu cir
cuite . integrate realizate de între
prinderea „Electronica" din Bucu
rești. Iată cîteva caracteristici ale 
televizoarelor cu circuite integrate : 
imagine foarte bună, sunet clar, o 
durată de folosire îndelungată, sint 
complet tranzistorizate și au circu
ite integrate, consum de energie 
electrică redus cu circa 33 la sută, 
datorită îmbunătățirilor constructi
ve și funcționale. Operațiunile de 
depanare sînt mult simplificate, 
întrucit la construcția lor s-au fo
losit module funcționale, care se

pot schimba cu operativitate. Apa
ratele funcționează normal chiar și 
la variații mai mari ale tensiunii 
pe rețea, datorită încorporării unui 
stabilizator.

Garanția pentru buna funcționa
re a televizoarelor cu circuite inte
grate este de 12 luni. Se pot pro
cura următoarele aparate „OLT" 
cu diagonala de 44 cm, la prețul de 
2 920 lei ; „OLT" — 44 cm — 3 000 
lei ; „SNAGOV" — 47 cin — 2 920
lei ; „SNAGOV" — 47 cm — 3 065
lei ; „SIRIUS" — 50 cm — 3 050
lei ; „SIRIUS" — 50 cm — 3 200
lei ; „DIAMANT" — 61 cm — 3 600 
lei ; „DIA-..ANT" — 61 cm — 3 720 
lei.

Cronica zilei
Vineri a avut loc la Podari, județul 

Dolj, o adunare festivă prilejuită de 
Cea de-a 37-a aniversare a eliberă
rii Ungariei de sub dominația fas
cistă, la care au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, oameni ai muncii.

Evocînd semnificația evenimentu
lui, conf. univ. dr. Constantin Barbu, 
vicepreședinte al Consiliului munici
pal Craiova al F.D.U.S., a relevat că 
iocuitorii doljeni, asemenea întregu
lui nostru popor, se bucură sincer de 
realizările obținute de oamenii mun
cii din R.P. Ungară în dezvoltarea 
economico-socială a țării.

în cuvintul său, Sandor Rajnai, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, a înfățișat rezultatele ce au 
fost înregistrate pe multiple planuri 
în Republica Populară Ungară in cei 
37 de ani ce au trecut de la elibera
rea de sub dominația fascistă. Refe- 
rindu-se la bunele relații de prietenie 
dintre România și Ungaria, dintre 
Partidul Muncitoresc Socialist Ungar 
și Partidul Comunist Român, vorbi
torul a subliniat contribuția deosebi
tă a întilnirilor și convorbirilor din
tre conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări la dezvoltarea 
acestor raporturi pe multiple planuri.

în încheiere a fost prezentat un 
film documentar cu asoecte din 
munca și realizările poporului ungar.

★
La Biblioteca Filialei Cluj-Napoca 

a Academiei s-au desfășurat, vineri, 
lucrările mesei rotunde cu tema 
„Cercetarea culturii tradiționale și a 
mutațiilor culturale contemporane" 
—• manifestare cu largi valențe inter- 
disciplinare — organizată de Muzeul 
etnografic al Transilvaniei.-Au parti
cipat specialiști din principalele mu
zee și secții de etnografie, din insti
tute de cercetare și din învățămîntul 
superior din țară, precum și un grup 
de cercetători din S.U.A. care stu
diază, în prezent, în România, feno
menul culturii noastre populare. Re
uniunea a dezbătut teme de real in
teres — modernizarea și schimbarea 
socială in România socialistă ; struc
tură și proces în tradiția populară ; 
identitate culturală și continuitate 
în formațiuni sociale. Discuțiile rea
lizează astfel un util schimb de opi
nii și de experiență între cercetă
torii români șl cei americani.

(Agerpres)
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Timișoara: Campionatul național de canotaj 
academic

TIMIȘOARA 9 (De la trimisul 
Agerpres, Lucian Oprea) : în ziua a 
Il-a a campionatelor naționale de 
canotaj academic (probe de fond), 
ce se desfășoară la Timișoara pe 
canalul Bega, s-au decernat vineri 
opt titluri, proba cea mai așteptată 
fiind cea de schif simplu fete, in 
cate victoria a revenit tinerei cano
toare Marioara Ciobanu (19 ani), de 
Ia Dierna Orșova, aflată in primul 
an de seniorat. Marioara Ciobanu 
parcurs cei 5 500 m ai traseului in 
26’21”9/10, fiind urmată de Mana 
Macoviciuc (Voința Timișoara) — 
27’14’T/IO. în proba masculină 
8 plus 1 a ciștigat echipajul clubu
lui Dinamo București, alcătuit din 
Alexandru Sincu, Petre Iosub, 
Alexandru Vasile, Nicolae Chirtes, 
Caiman Gayzago, Stelian Șchiopu, 
Vaier Toma, Măricel Lefter și La- 
dislau Lovrenschi), cronometrat pe 
8 500 m cu timpul de 29’54”5/10. Pe 
Jocurile următoare s-au clasat 
Steaua București — 30’03”6/10 și
Marina Mangalia — 32T2”5/10.

Alte rezultate : feminin : 4 plus 1 
rame : 1. Dinamo București (Florica 
Bucur, Maria Tănase, Luminița

Furcilă, Georgeta Milea, Marina 
Oancea) — 24’48” ; 2. Metalul
București — 25'59”3/10 ; mascu
lin : 4 plus 1 rame : 1. Steaua
(Ionel Minea, Grigore Cutas, Con
stantin Airoaie, Toma Coman și 
Gheorghe Anghel) — 34’38”8/10 ; 2. 
Dinamo — 37’08” ; 3. A. S. Institutul 
de marină Constanța — 37’40”6/10 ; 
2 rame : 1. Dinamo (Vasile Tomo- 
ioagă, Constantin Costoiu) — 37’51” ; 
IL Sțeaua — 38'32”2/10 ; 3. Marina
Orșova — 41’32”6/I0 ; 4. Rame : 1. Di
namo (Daniel Voiculescu, Carolică 
Ilieș. Florin Marian, Costel Chiriac) 
— 33’32”3/10 ; 2. Steaua 35’08” ; 3. 
Politehnica Timișoara — 36’45”5/10 ; 
2 vîsle : 1. Steaua (Iulian Gheor
ghe, Ottmar Gruber) — 33’38”8/10 ; 
2. Marina Mangalia — 34’48”7/10 ; 3. 
Dinamo — 35’00”4/10 ; 4 vîsle : 1.
Steaua (Gheorghe Halaicu, Traian 
Ghiban, Alexandru Ghinea, Karoly 
Veres) — 31’56”4/10 ; 2. Politehnica 
Timișoara — 33’38” ; 3, C.S.S. nr. 2 
Constanța — 33’54”5/I0.

Astăzi sint programate ultimele 
două probe ale competiției — cele 
masculine de 2 plus 1 și schif 
simplu.

Azi, la
Astăzi se vor disputa meciurile ce

lei de-a 25-a etape a campionatului 
diviziei A la fotbal. în Capitală sînt 
programate două intilniri, care vor 
avea loc pe stadioane diferite : Dina
mo — C.S. Tirgoviște (stadionul Di
namo) și Progresul Vulcan — Chimia 
Rm. Vîlcea (stadionul Progresul). 
Iată partidele din țară : U.T. Arad — 
Universitatea Cluj-Napoca ; F.C. Ar-

fotbal
geș — Jiul Petroșani ; Universitatea 
Craiova — Steaua ; A.S.A. Tg. Mu
reș — F.C. Olt ; Politehnica Timi
șoara — S.C. Bacău ; F.C.M. Bra
șov — Sportul studențesc și Corvi- 
nul Hunedoara — F.C. Constanța.

Toate meciurile încep la opi 17,30, 
cu excepția jocului Universitatea 
Craiova — Steaua, programat și te
levizat de la ora 15,30.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 9 APRILIE 1982

EXTRAGEREA I : 85 73 66 35 43 
63 50 88 28.

EXTRAGEREA A II-A : 83 67 75 
45 37 51 47 13 5.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1 372 412 lei, din care 500 000 lei RE
PORT LA CATEGORIA 1.

■ La mina Leșu Ursului se a- 
plică o nouă tehnologie de mam 
randament. Aceasta duce la crește
rea capacității de producție pe aba
taj de peste trei ori,

3 12 războaie de țesut, arunca
te la fier vechi de întreprinderea 
„Textila" din Pitești, au fost recon
diționate și repuse în funcțiune de 
Grigore Dogaru, directorul Asocia
ției prestatoare de servicii „Zmeu
ra" din județul Argeș. Minuite a- 
cum de două harnice muncitoare, 
ele realizează o producție anuaiă 
in valoare de 7 milioane lei.

■ La Ploiești s-a construit un nou 
edificiu care adăpostește tipografia, 
dotată cu mașini și instalații mo
derne. Cei care lucrează acum aici, 
în condiții excelente, au contribuit 
la înălțarea noului lăcaș cu mii de 
ore de muncă patriotică.

■ La întreprinderea „Electromu- 
reș" din Tg. Mureș, preocuparea 
pentru extinderea gospodăriei-a- 
nexă s-a materializat pînă acum in 
darea în folosință a unei cantine, 
a două microcantine, amenajarea a 
6 000 mp solarii, 21 600 mp sere și 
de adăposturi pentru creșterea a 
500 de porci și peste 350 de oi.

H In curtea Grupului întreprin
derilor de gospodărie comunală și 
locativă din Cluj-Napoca stau de
pozitate, de cîteva luni, 1 600 pa
nouri pentru coptarea energiei so
lare, pentru care s-a plătit frumu
șica sumă de 4 milioane lei. Am
balajele încep să se deterioreze din 
cauza intemperiilor, ceea ce ar pu
tea să dăuneze și conținutului. Cînd 
se vor vedea, în sfîrșit, Ia locul lor, 
pe acoperișul blocurilor ?

U Un nou zăcămînt de apă ter- 
mominerală a fost descoperit în 
stațiunea Căciulata. Izvorul subteran, 
a cărui temperatură depășește 50 
de grade (superioară celorlalte 
două surse de ape similare aflate 
în exploatare), va fi folosit și pen
tru încălzirea vilelor și hotelurilor 
din stațiune.

■ Intr-o vale de pe raza satu
lui Uzunu, județul Giurgiu, zac a- 
runcate tuburi de beton pentru lu
crări de hidroameliorații, Cîte or

fi ? Cîteva vagoane I De cînd zac ? 
De vreo trei ani. Ale cui or fi ? 
Nimeni nu știe. Ceea ce se știe 
e că s-au cheltuit, pentru fabrica
rea lor. zeci de tone de ciment și 
mii de kilowați de energie elec
trică...

■ Peste 100 de noi tipodimen- 
siuni de rulmenți au introdus în fa
bricație, de la începutul anului și 
pînă în prezent, constructorii de bi
juterii de oțel din municipiul Bîrlad. 
Noile produse, de mare precizie și 
finețe, sint destinate în cea, mai 
mare parte exportului.

■ La Cărei a intrat în funcțiune 
o nouă centrală telefonică automa
tă interurbană. Prefixul pentru Că
rei : 998.

B La Exploatarea minieră Altîn- 
Tepe din județul Tulcea au început 
lucrările de montaj la Instalația de 
televiziune cu circuit închis, care 
asigură urmărirea procesului tehno
logic, creează posibilitatea automa
tizării unor lucrări de transport și 
contribuie la creșterea productivită
ții muncii.

□ Din cele 11 posturi de prim- 
ajutor cite există în comuna Voro- 
na, județul Botoșani, numai unu! 
singur posedă instrumentarul și me
dicamentele necesare. Celelalte 
zece suferă pînă și de lipsa de... 
igienă.

B La Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Brăila a fost proiectată 
o instalație pentru îmbunătățirea 
deshidratării colilor de carton. Prin 
intrarea în funcțiune a acesteia se 
va obține o reducere a consumului 
de abur cu 400 tone pe an.

■ In centrul municipiului Buzău 
a fost dat in folosință noul local al 
poștei. Modernul edificiu se înscrie 
armonios in peisajul arhitectonic 
local.

B O nouă conductă magistrală, 
racordată Ia rețeaua de canalizare 
a municipiului Piatra Neamț, per
mite sporirea debitului de apă po
tabilă. In sfîrșit, poate că se va găsi 
apă și pentru piscina hotelului 
„Central”, care stă... goală de mai 
bine de un an de zile.

în cîteva
• Competiția de tenis de cîmp 

„Cupa primăverii", care a inaugurat 
sezonul în aer liber, s-a încheiat ieri 
la Timișoara. După ce a ciștigat se
mifinala cu sora sa Lucia Romanov 
(care a abandonat la scorul de 2—3, 
fiind accidentată), Maria Romanov 
a reușit să o învingă în final pe 
a doua favorită ă concursului, Flo
rența Mlhai, cu scorul de 6—3, 0—6, 
6—1, după o partidă care a durat 
aproape două ore.

La masculin a ciștigat Cristinel 
Ștefănescu : 7—6, 6—4 în finala cu 
Toma Bogdan. în semifinalele probei 
masculine s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Cristinel Ștefănescu

IN SATUL MOROMEȚILOR
(Urmare din pag. I)

te existența lor de oameni 
cu vechi și durabile tradi
ții în lucrarea pămintului.

Sati ,e același din „Mo- 
romețij’. Și totuși altul... 
Cercet8ndu-1 mai atent, ai 
impresia că recunoști locuri 
și tipuri din celebrul ro
man sau din alte scrieri 
ale lui Marin Preda. Peste 
toate însă, timpul nou, 
prezentul socialist. cu 
schimbările sale structura
le, și-a pus puternic am
prenta. Se simte aceasta in 
asfaltul neted și lat al șo
selei, in casele proaspete și 
arătoase cu numele și anul 
construcției înscrise pe 
frontispicii, In curțile bine 
gospodărite, in geometria 
măiastră a ogoarelor stră
lucind de smaragdul înso
rit al holdelor de tot soiul. 
Se simte, mai ales. în infu
zia de tinerețe, venind din
spre ceea ce am putea so
coti drept „generația noilor 
moromețieni", de la școla
rii purtători ai cravatelor 
roșii, pînă la cei învestiți 
cu diverse sarcini educati
ve, social-economice, poli
tico-administrative etc. O 
generație care n-a cunos
cut decit din cărți și din 
relatările părinților și bu
nicilor vitregiile trecutu
lui, legată cu toate fibrele 
sale de satul in care își îm
plinește virsta, iși făurește 
visuri de viitor, întemeiază

familii. O exponentă tipică 
a acestei generații este în
săși primărița Victoria Vă- 
câruș. „fiică a pămintului", 
abia trecută de 30 de ani, 
mamă a doi copii, dintre 
care unul de virstă școla
ră. Pînă in 1979. cînd a fost 
aleasă la conducerea obștii 
comunale, a lucrat în 
C.A.P. alături de părinții 
săi. Cunoaște bine oamenii, 
știe să discute cu ei. să-i 
mobilizeze în diferite ac
țiuni. Iar oamenii o iubesc, 
o sprijină de fiecare dată, 
pentru că o simt că e de-a 
lor, inimă din inima satu
lui. Și cum să n-o iubească 
și să n-o sprijine cind pe 
buzele sale stau numai în
demnuri pe placul lor : să 
lărgim trotuarele, să mărim 
spațiul de școlarizare, să 
sporim capacitatea brută
riei, să extindem suprafe
țele pentru furaje etc. Ase
menea el. pot fi amintiți 
soții-profesori Georgel și 
Aurora Anghel. medicii 
Ovidiu Izvoranu și Octa
vian Alexandru, profesoa
ra de matematică Dana 
Tudor — nepoată a mare
lui scriitor. Și încă multi 
alții.

I-am văzut acolo, în sala 
căminului cultural. într-o 
zi de sărbătoare a cărții, 
adunați laolaltă, într-o in
timă fuziune a virstelor, la 
întilnirea cu grupul de 
scriitori bucureșteni veniți 
să aducă, la el acasă, un

profund omagiu „celui mai 
iubit dintre pămînteni". In 
atenția cu care ascultau, in 
discuțiile înfiripate cu oas
peții. in febrilitatea cu care 
răsfoiau și-și alegeau căr
țile din standul cu vînzare 
organizat ad-hoc chiar in 
sala respectivă, se descifra 
larga deschidere către ori
zontul ideilor, aspirația de 
cultură și artă, dorința vie 
de dialog a celor din mij
locul cărora s-a ivit, ca o 
stea de primă mărime a 
literelor române, cel care 
i-a întruchipat cu atita 
strălucire in complexa, re
levanta figură a lui Ilie 
Moromete.

Nu, Moromete n-a dispă
rut, „n-a căzut" (așa cum 
susținea un critic, cu refe
rire strictă la eroul cărții) 
odată cu formele vechi ță
rănești cărora le-a aparți
nut. El a trecut, odată cu 
Hie Barbu, puntea către 
timpul care venea hotărit 
și impetuos, s-a adaptat, 
s-a integrat, nu fără dra
matism, noilor realități, și 
le-a asumat. Ilie Morome
te nu mai e un singuratic, 
un meditativ ' solitar, ve
ghind de pe prispă ori de 
pe stănoaga de la poartă 
șoseaua, în așteptarea co
piilor plecați de-acasă 
care-ncotro. El are astăzi 
în Siliștea o nouă și mare 
familie — aceea a consăte
nilor săi, cu care-și împar
te, intr-o comuniune de

destin, viața de fiecare zi. 
Moromeții de azi nu mâi 
sînt obsedați de plata „fon- 
ciirei" și a impozitelor, 
pentru care, li se luau ade
sea păm intui și brumă de 
agoniseală de prin ogrăzi 
și case. „Obsesia" lor este 
acum munca, grija de a 
face pămintul cît mai rod
nic, de-al încălzi și înflori 
cu dragostea sufletelor și 
tăria brațelor lor. Ei nu se 
mai adună ca odinioară în 
poiană, la fierăria lui Io- 
can, ci la consiliul popular, 
la sediul C.A.P., la cămin, 
la școală, unde dezbat, așa 
cum toți țăranii români au 
deprins s-o facă, proble
mele bunului mers al tre
burilor în cîmp. în sat. Ca
lităților moștenite de la 
Ilie Moromete — reflexivi
tatea, comunicativitatea, 
cinstea, omenia — siliște- 
nii le-au adăugat altele 
noi : setea de viață, dîrzenia 
în acțiune, încrederea în 
forțele și faptele lor. dis
ponibilitatea spirituală. în
țelegerea marilor impera
tive ale timpului, ale tării. 
Ei au conștiința acută, a 
renumelui lor, datorat ro
manului celui al cărui 
nume îl rostesc cu adincă 
pioșenie și venerație. De 
aceea, dorința lor firească, 
mărturisită, este aceea de 
a potența prin muncă și 
realizări toate aceste vir
tuți proprii, menite a le 
contura noua efigie a cele
brității...

rînduri , ,
— Octavian Vilciolu 6—2, 6—4 ; Toma 
Bogdan — Traian Mateu 6—2, 6—3.
• Comitetul de organizare a tra

diționalei competiții internaționale 
cicliste „Cursa păcii" a anunțat că 
la startul actualei ediții, a 35-a. vor 
fi prezenți 102 rutieri din 17 țări: 
Bulgaria. Cuba, Cehoslovacia. Fran
ța, Finlanda, R. D. Germană, Italia 
Iugoslavia, R. P. Mongolă. Maroc. 
Olanda, Portugalia, Polonia. Româ
nia, U.R.S.S.. Ungaria și Venezuela.

După cum s-a mai anunțat. „Cursa 
păcii" se va desfășura in acest an 
intre 9 și 23 mai. pe traseul Praga — 
Varșovia — Berlin (circa 2 000 km 
impărțiți in 14 etape).
• în zilele de 14 și 16 aprilie, re

prezentativa de fotbal a U.R.S.S. ur
mează să\ susțină două meciuri de 
verificare'în Argentina, primul in 
compania echipei naționale argenti- 
niene. în vederea acestui scurt 
turneu au fost selecționați 18 jucă
tori : Dasaev, Viktor Ceanov, Su- 
lakvelidze, I-Iizanișvili, Civadze, 
Baltacea, Juravlev, Demianenko, Bu- 
rișk. Bal. Daraselia. Oganesian. Cer- 
nenkov, Gavrilov, Șenghelia, Kipiani, 
Andreev și Blohin,

BRAJLA • în cadrul manifestă
rilor actualei ediții a „Lunii cărții 
în întreprinderi și instituții", la clu
bul întreprinderii de utilaj greu 
„Progresul" din Brăila a avut loc 
o intîlnire a cititorilor cu reprezen
tanți ai editurilor din Capitală, A 
fost prezentată o expunere privind 
însemnătatea operei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în procesul de 
pregătire multilaterală a oame
nilor muncii". (Comeliu Ifrim)

TIMIȘ • Sub egida secției de 
propagandă a Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., la Muzeul Bana
tului din Timișoara s-a deschis o 
expoziție, fotodocumentară omagială 
dedicată împlinirii a 75 de ani de 
la răscoalele țărănești din 1907 și 
a două decenii de la încheierea co
operativizării agriculturii. O expo
ziție asemănătoare a fost deschisă 
și la Căminul cultural din comuna 
Lenauheim. (Cezar Ioana)

BRAȘOV a In această vacanță 
de primăvară, in județul Brașov se 
desfășoară festivalul filmului pen
tru pionieri și elevi. Vor fi pre
zentate filme artistice, documentare 
de scurt-metraj și de desen ani
mat, filme despre tineri și pentru 
tineri. Ele sint însoțite de acțiuni

magazinele sătești

O gama variata de produse industriale
In cadrul preocupărilor pentru 

’buna aprovizionare a populației, 
magazinele cooperativelor de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor asigură cumpărătorilor, cu 
deosebire din mediul rural, un bo
gat și variat sortiment de mărfuri 
industriale.

Pentru sezonul de primăvaiă s-au 
pus în vînzare modele noi de con
fecții, tricotaje, galanterie și alte 
articole de îmbrăcăminte pentru 
adulți, adolescenți și copii.

Complexele comerciale, superma- 
gazinele, supercoopurile și maga
zinele specializate expun o gamă 
largă de produse electrotehnice : 
cele mai noi tipuri de televizoare 
din producția internă, cu circuite 
integrate și ecrane de 31—65 cm: 
radioreceptoare portabile și stațio
nare, precum și accesoriile respecti
ve, diferite corpuri de iluminat — 
lustre, lampadare. veioze și tuburi 
fluorescente, aspiratoare de praf și 
altele.

Magazinele de mobilă și raioanele 
specializate din cadrul marilor

cultural-educative. (Nicolae Mo- 
Canu)

BUZĂU 9 In prezența unui nu
meros public, la Căminul cultural 
din comuna Vadu Pașii a avut loc 
o dezbatere pe tema „20 de ani de 
Ia încheierea cooperativizării agri
culturii", urmată de un spectacol 
literar-muzical, la care și-a dat 
concursul grupul folcloric din co
mună, laureat al Festivalului națio
nal „Cîntarea României". (Stelian 
Chiper)

HARGHITA 9 Tim-> de trei zile 
Ia Cabinetul județean pentru acti
vitatea ideologică și politico-educa- 
tlvă din municipiul Miercurea-Ciuc 
s-a desfășurat un ciclu de dezba
teri pe probleme ale educației ma- 
terialist-științifice a maselor, orga
nizat de Consiliul județean de edu
cație politică și cultură socialistă, 
în colaborare cu laboratorul inter- 
dlscipl’nar de educație materialist- 
științifică al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu". Au prezentat referate 
și expuneri cadre didactice univer
sitare, cercetători, activiști de partid 
și de stat. (I. D. Kiss)

complexe comer-iale oferă cumpă
rătorilor numeroase tipuri de mobi
lă : camere de dormit, camere de 
zi, sufragerii, bucătării, garnituri de

holuri, biblioteci, fotolii, scaune 
diferite.

tn fotografie: magazinul „Super- 
coop" din Pătîrlagele. județul Buzău

K:i;

VASLUI 9 „Clopoțelul veseliei 
la estradă" este titlul spectaco
lului muzical-coregrafic pe care l-a 
pregătit ansamblul Casei pionierilor 
și șoimilor patriei din municipiul 
Bîrlad, sub îndrumarea actorului 
Florin Predună, de la Teatrul „V.I. 
Popa", și pe care îl prezintă în fața 
colegilor lor in această vacanță. De 
remarcat că este primul ansamblu 
de estradă al pionierilor din județ. 
(Petru Necula)

CLUJ 9 La Cluj-Napoca s-au 
desfășurat lucrările Comisiei repu
blicane de floricultură, dendrologie 
și arhitectură peisagistică. Cu acest 
prilej a avut loc și un simpozion 
intitulat „Florile primăverii cluje
ne" cu participarea unui mare nu
măr de specialiști și cercetători din 
țară. (Al. Mureșan)

IAȘI 9 La Muzeul de artă din 
Iași, care se află in sălile Palatului 
culturii, s-a deschis o expoziție de 
artă plastică intitulată „Omagiu ță
rănimii revoluționare". Manifesta
rea este dedicată împlinirii a 75 de 
ani de Ia răscoalele din 1907 și a 
20 de ani de la încheierea coope

rativizării agriculturii. (Manole 
Corcaci)

MUREȘ 9 Studenții absolvenți ai 
secției maghiare a Institutului de 
teatru din Tîrgu Mureș au prezen
tat, in premieră, pe scena sălii 
„Studio", spectacolul cu piesa „An
chetă asupra unui tînăr care nu a 
făcut nimic" de Adrian Dohotaru. 
Regia spectacolului este semnată 
de Ge-gely Geta ; scenografia și 
costumele aoarțln lui Lâszlo Ildiko. 
(Gh. Giurgiu)

BIHOR & In orașul Beiuș a 
avut loc vernisajul unei expoziții 
de sculptură in lemn. Exponatele 
reprezintă inspirate creații ale unor 
promițătoare talente ce activează 
in cercul de specialitate al Casei 
piori erllor și șoimilor patriei. Ma
nifestarea are o semnificat'e apar» 
te : ea a marcat inaugurarea Gale
riei de artă „Astra", care îmbogă
țește zestrea material-spirituală a 
prosperului oraș. (Al. Peti)

SUCEAVA • „Cinstim patria, 
partidul și poporul" este gene
ricul spectacolelor care au fost pre
zentate de ansamblul folcloric „Ba
lada Domelor" al Casei pionierilor 
și șoimilor patriei din Vatra Bor
nei în localitățile Fundu Moldovei 
și Colacu. (Sava Bejinariu)

• DIAGNOSTIC 
PRIN ORDINATOR.
Institutul de radiofizică și elec
tronică al Academiei de științe 
a Ucrainei a fost pusă la punct 
o metodă care permite sporirea 
considerabilă a preciziei diag
nosticului. O radiogrâfie obiș
nuită este introdusă intr-un or
dinator unde diversele puncte 
ale imaginii sint transformate 
in culori convenționale cu a- 
jutorul unor dispozitive elec
tronice. Instalația furnizează in
formații asupra stării organis
mului sub forma unei scheme 
în care cele mai mici modifi
cări in funcționarea organelor 
au culorile lor prooril. Noua 
metodă lărgește sensibil posibi
litățile de diagnosticare, permi- 
țind, de exemplu, să se depis

teze stadii precoce ale unor boli 
cardiace sau cerebrale.

® PREMIERĂ BIOLO
GICĂ. Este cunoscută impor
tanta pe care o au genele — u- 
nități localizate pe cromozomi — 
pentru dezvoltarea caracterelor 
ereditare și, in genere, pentru 
existența individului. Genele 
așa-numite ale „histocompatibi- 
lițății" favorizează apariția unor 
boli și sint implicate in proce
sul de respingere a grefelor. De 
aci — necesitatea de a cunoaș
te modul de funcționare și 
structura chimică a acestor gene. 
Pentru prima oară, cercetătorii 
francezi au stabilit structura 
chimică completă a unei gena 
umane a histocompatibilitățn. 
Toamna trecută, un grup de 

cercetători americani obținuseră 
o realizare identică pe o genă 
de șoarece. Lucrările cercetăto
rilor francezi continuă în vede
rea constituirii unei colecții 
complete de gene ale histocom- 
patibllității și studierii funcțio
nării lor.

• ÎNCĂ O TAINĂ A 
PLANETEI VENUS A 
FOST DEZLEGATĂ. Astr°- 
fizicienii de la Universitatea din 
Harkov au stabilit că atmosfe
ra superioară a planetei Venus 
se rotește în jurul planetei cu 
viteza unui automobil de curse. 
Acest fenomen a fost stabilit cu 
ajutorul fotografierii Luceafă
rului în ultraviolet. Se pot dis
tinge astfel formațiuni de o cu
loare mai închisă avind dimen

siuni de cîteva mii de kilometri. 
Pe baza analizei fotografiilor 
realizate și a unor calcule com
plexe s-a putut stabili că aces
te formațiuni se rotesc în jurul 
planetei cu o periodicitate de a- 
proximativ patru zile și jumăta
te terestre, ceea ce corespunde 
unei viteze de 100 de metri pe 
secundă.

• INFLUENȚA MEDI
CAMENTELOR ASUPRA 
CONDUCERII AUTO. In 
Norvegia a fost lansată iniția

3ETUTINI3ENI
tiva ca pe ambalajele medica
mentelor acționind asupra siste
mului nervos central, cum ar fi 
analgezicele, antidepresoarele, 
tranchilizantele sau stimulente
le. să se imprime un triunghi 
roșu pe fond alb. Semnul este 
un avertisment care indică pe
ricolul conducerii unui vehicul 
după absorbția unui astfel de 
produs. In viitor, conducerea 
sub efectul acestor medicamen
te va constitui o violare a co
dului rutier norvegian, la fel de 
aspru pedepsită ca și conduce
rea sub influența alcoolului.

© A DISPĂRUT O 
INSULĂ. Insula Mazlwi, din 
nordul Tanzaniei, unde iși aveau 
cuibul și iși depuneau ouăle 
broaștele țestoase marine din 
zona de coastă a Africii de est, 
a dispărut sub apele oceanului. 
Informația de mai sus, trans
misă de ziarul tanzanian „Daiiy 
News", subliniază că doi cerce
tători, plecați în zona respecti
vă, n-au izbutit să dea nici de 
urmele insulei, nici de broaș
tele țestoase. Pe insula Maziwi 
își aveau cuibul trei specii rare 
de broaște țestoase de mare.

© INSTALAȚIE DE 
MĂSURARE A POLUĂ
RII ATMOSFERICE. Con' 

trolul gradului de poluare 
atmosferică în zonele industria
le va putea fi efectuat cu un 
nou aparat complet automatizat 
propus de firma franceză „Per- 
kin-EImer". Dacă pină in pre
zent era necesară intervenția 
tehnicienilor specializați pentru 
recoltarea eșantioanelor, ca și 
pentru analize complicate și 
destul de Îndelungate, noul dis 
pozitiv simplifică radical ope
rațiile. Instalația se compune 
dintr-un număr de 50 de tuburi 
care prelevă automat eșantioa- 
nele de aer, grație unei sub
stanțe absorbante. Operația de 
analiză a componenților nocivi 
se realizează simultan și nu 
pentru flecare component tn 
parte. In acest scop, instalația 
este prevăzută cu instrumente 
de analiză a poluanților 

atmosferici cei mai diverși : 
bromură de vinii, benzen, to- 
luen, xilen, benzine, solvenți, 
alcooli, stireni etc.

• ORĂȘEL SOLAR. 
Inginerul italian Andriano 
Trimboli a prezentat, în cadru’ 
unui simpozion internațional 
care a avut loc la Florența, pro
iectul unui orășel cu o popu
lație de o mie de locuitori, care, 
datorită unui original sistem de 
baterii solare și unei izolări 
speciale a pereților edificiilor, 
va putea fi asigurat cu ener
gia necesară exclusiv pe baza 
energiei solare. Proiectul a stir- 
nit interes in rînduiile specia
liștilor italieni. Se prevede că 
primul orășel experimental de 
acest fel va fi construit încă 
înainte de sfirșitul secolului.



Noi perspective dezvoltării relațiilor 
de prietenie și colaborare

Se extinde cooperarea economică 
româno- nigeriana

dintre
Vizita efectuată în România, la 

invitația președintelui Nicolae 
Ceaușescu, de către generalul Kenan 
Evren, șef de stat al Republicii Tur
cia, se înscrie ca un moment politic 
remarcabil, expresie a voinței reci
proce de a asigura extinderea și a 
conferi un conținut tot mai bogat 
relațiilor de colaborare dintre țările 
noastre. In spiritul legăturilor de 
prietenie dintre cele două popoare, 
convorbirile din aceste zile. întreaga 
desfășurare a vizitei au fost mar
cate de o ambianță de cordialitate, 
de stimă reciprocă și înțelegere, ca
racteristice ansamblului relațiilor 
româno-turce.

România și Turcia sint situate in 
aceeași zonă geografică, Marea Nea
gră servind tot mai mult ca punte 
de legătură între ele. Preocupate de 
progresul lor economic, cele două 
țări dispun de resurse materiale și 
tehnice complementare, ceea ce fa
cilitează extinderea și aprofundarea 
colaborării în avantaj reciproc. Tot
odată, popoarele rpmân și turc sint 
interesate în menținerea și întărirea 
păcii, în această zonă geografică și 
pe întregul continent. în promovarea 
largă a cooperării internaționale.

Pomindu-se de la aceste conside
rente, în perioada ultimelor decenii 
a fost creat un amplu și fertil cadru 
politico-juridic pentru intensificarea 
colaborării româno-turce. Declara
ția solemnă comună din august 1975, 
celelalte documente încheiate le ni
vel înalt, in iunie 1977 și noiembrie 
1978, înțelegerile convenite cu pri
lejul vizitei șefului statului român, 
în august 1979, la Ankara, iar acum 
noul dialog la nivel inalt consacră, 
drept fundament trainic al relațiilor, 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avanta
jului reciproc, ca și voința de a se 
acționa pentru dezvoltarea continuă 
a colaborării dintre România și Tur
da.

Așa cum s-a relevat și cu prilejul 
actualelor convorbiri, relațiile ro
mâno-turce au cunoscut o evoluție 
ascendentă în toate domeniile. Con- 

i comitent cu intensificarea contacte- 
, lor politice, s-au extins puternic le

găturile economice — fiind conclu
dent, in această privință, faptul că. 
din 1975 și pină in prezent, schim
burile comerciale au crescut de cir- 

ț ca 6 ori. S-au diversificat formele 
(' de cooperare în ramuri importante 
j ale industriei. Pornind de la reali- 
> zările obținute in dezvoltarea con- 
; lucrării, de la potențialul economic, 
' tehnic și științific în continuă eres* 
: tere al României și Turciei, cei doi 
1 șefi de stat și-au exprimat cu pri

lejui, actualelor convorbiri hotărirea 
de a imprima și de aici înainte re
lațiilor reciproce un curs mereu as
cendent. ■ ■ ' " ........... '

In acest sens, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia, chiar în ziua 
sosirii înaltului oaspete : „Vizita pe 
care o faceți în România constituie o 
ilustrare a evoluției pozitive pe care 
o cunosc relațiile de prietenie și co
laborare româno-turce, o expresie a 
dorinței comune de a le conferi un 
caracter tot mai larg". La rîndul 
său, generalul KENAN EVREN, evi
dențiind că Turcia acordă o mare 
importanță raporturilor cu România, 

. arăta : „Nutresc speranța că con
vorbirile pe care le vom purta in 
cursul actualei mele vizite vor da 
un avint și mai puternic străduințe
lor depuse pentru o și mai mare ex
tindere a legăturilor noastre".

Intr-adevăr, prin problematica a- 
bordată. prin înțelegerile realizate 
— sintetizate in Declarația comună 
ce poartă semnătura celor doi șefi 
de stat — dialogul româno-turc a dat 
un nou impuls raporturilor de con
lucrare prietenească, le-a deschis noi 
și ample perspective. Prin traduce
rea în viață a acordurilor încheiate,

România și
a măsurilor convenite, colaborarea 
în sfera producției materiale va cu
noaște o nouă dezvoltare, se va 
adinei conlucrarea economică, in
dustrială și tehnică, se vor ex
tinde acțiunile de cooperare pe 
terțe piețe. Tot mai viguros se 
afirmă in relațiile româno-turce 
cooperarea în producție, formă su
perioară de conlucrare a cărei efi
ciență este validată din plin de ex
periența comună acumulată. Con
comitent cu continuarea construc
ției marii rafinării „Anatolia Cen
trală", la care participă întreprin
deri industriale și specialiști din cele 
două țări, a unei fabrici chimice și a 
altor importante obiective, coopera
rea se va extinde în continuare, în
deosebi in domeniile energiei, meta
lurgiei și industriei petroliere.

Un capitol nou și deosebit de im
portant in relațiile bilaterale îl con
stituie înțelegerile privind dezvoltarea 
colaborării in domeniul transportu
rilor. înființarea de linii directe de 
feribot și R.O.—R.O. intre porturi ro
mânești și turcești, la Marea Neagră 
— așa cum se prevede în acordul 
respectiv, semnat cu prilejul vizi
tei — marchează un moment de sea
mă în dezvoltarea legăturilor dintre 
cele două țări și popoare învecinate, 
prin scurtarea distanțelor și alte 
avantaje, creindu-se’ posibilități su
plimentare de intensificare a schim
burilor de bunuri materiale, de ex
tindere a colaborării.

Potrivit înțelegerilor realizate, se 
va amplifica, totodată, conlucrarea 
în domeniile științei, artei, culturii 
și pe alte planuri, in vederea faci
litării mai bunei cunoașteri reciproce 
a celor două popoare, intâririi prie
teniei dintre ele.

Dialogul actual a prilejuit un am
plu schimb de păreri cu privire la o 
serie de probleme actuale ale vieții 
internaționale. Pornindu-se de la 
considerentul că problema centrală 
a zilelor noastre este aceea a pâcij 
și războiului, s-a subliniat îngri
jorarea față de încordarea existentă 
pe plan mondial și s-a relevat nece
sitatea de a se opri deteriorarea cli
matului internațional, asigurindu-se 
reluarea politicii de destindere și co
laborare. de respect al independentei 
naționale.

Un imperativ arzător al zilelor 
noastre îl constituie oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
de dezarmare, îndeosebi nucleară; 
România și Turcia și-au exprimat 
speranța că cea de-a doua sesiune 
specială a Adunării Generale a O.N.U. 
va reprezenta un pas Înainte in a- 
ceșt sens, ceea ce ar constitui o con
tribuție de seamă - la apărarea păcii 
și promovarea cauzei progresului.

Ca țări semnatare ale Actului fi
nal de la Helsinki, România și Tur
cia au reafirmat convingerea că se 
impun eforturi perseverente in ve
derea întăririi încrederii intre state
le europene, a edificării unor rela
ții noi pe continentul nostru. în a- 
cest sens este important de a se face 
totul pentru ca, în viitoarea sa eta
pă, reuniunea de la Madrid să se 
desfășoare intr-un spirit constructiv, 
de înțelegere, să ducă la convocarea 
conferinței consacrate încrederii șl 
dezarmării pe continent, la asigura
rea continuității procesului de edifi
care a securității și cooperării in 
Europa.

Așa cum a subliniat și cu acest 
prilej șeful statului român, oprirea 
amplasării de noi rachete și retrage
rea celor existente, intensificarea 
eforturilor pentru realizarea unei 
Europe fără arme nucleare sint sar
cini imperioase ce răspund în cel 
mai înalt grad cerințelor colaborării, 
securității și păcii pe continentul 
nostru. Cei doi șefi de stat au expri
mat speranța că tratativele sovieto- 
americane de la Geneva privind ra
chetele cu rază medie de acțiune 
vor duce la rezultate concrete, po
zitivi.

Turcia
în cadrul dialogului, o mare în

semnătate s-a acordat cooperării în 
Balcani. Are o profundă semnifica
ție faptul că, evidențiind importanța 
contribuției pe care țările din a- 
ceastă regiune o pot aduce la pa
cea și securitatea in Europa, cei doi 
șefi de stat au subliniat necesitatea 
de a se depune noi eforturi îndrep
tate spre stimularea și promo
varea cooperării bilaterale și mul
tilaterale, pentru transformarea Bal
canilor intr-o regiune a păcii și 
bunei vecinătăți. Reafirmînd im
portanța cooperării in Balcani, cele 
două țări au exprimat hotărirea 
de a contribui activ la pregătirea și 
încheierea cu succes a reuniunii ță
rilor balcanice privind energia și 
materiile prime, prevăzute să aibă 
loc la București^ în acest an. Fără 
îndoială că, în actualele împrejurări, 
se impune intensificarea efortu
rilor pentru soluționarea pe cale 
politică a oricăror probleme din
tre țările din regiunea noastră, 
pentru dezvoltarea bunei vecină
tăți. Pe această linie se înscrie 
și cerința soluționării, pe calea 
tratativelor, a problemei Ciprului, 
astfel îneît să fie asigurate indepen
denta și suveranitatea acestei țări, 
conviețuirea pașnică a celor două 
comunități cipriote. Este convinge
rea țării noastre că un cadru prielnic 
pentru examinarea in comun și de
pășirea problemelor existente, pen
tru întărirea încrederii, colaborării 
și păcii in Balcani l-ar constitui rea
lizarea unei întilniri la nivel înalt 
a statelor din această regiune, întîl- 
nire in sprijinul căreia s-a pronun
țat din nou tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și care s-ar înscrie ca un 
important eveniment pozitiv în via
ța nu numai a popoarelor din zona 
noastră geografică, ci și a întregului 
continent.

Relevînd necesitatea realizării 
unei păci globale, trainice și juste 
în Orientul Mijlociu, cei doi șefi de 
stat au reafirmat necesitatea retra
gerii Israelului din teritoriile ocupa
te în urma războiului din 1967, solu
ționării problemei poporului palesti
nian prin crearea unui stat propriu, 
independent, asigurării integrității și 
suveranității tuturor statelor din 
zonă. Totodată, a fost exprimată 
preocuparea celor două țări față de 
măsurile represive împotriva popu
lației palestiniene din Cisiordania și 
Gaza, ca și față de alte acțiuni ale 
autorităților israeliene de natură să 
amenințe pacea și securitatea în re
giune.

însemnătatea desfășurării unor 
eforturi susrinute pentru a se ajun
ge cit mai grabnic la reglementarea 
politică a conflictului dintre Iran și 
Irak și, în genere, a oricăror disDute 
si probleme litigioase ; imperativul 
lichidării decalajelor dintre țările 
bogate și țările sărace, al instaurării 
unei noi ordini eebnorhice internațio
nale, care să asigure progresul mai 
rapid al tuturor popoarelor ; cerința 
participării tuturor țărilor. îndeosebi 
a țărilor mici și mijlocii, a statelor 
nealiniate, la soluționarea probleme
lor majore ale lumii de azi — iată 
alte aspecte importante relevate în 
cadrul dialogului româno-turc la ni
vel înalt, evidențiind larga arie în 
care cele două țări își pot -întări con
lucrarea pe arena vieții internațio
nale.

Salutînd cu satisfacție bilanțul 
fructuos al convorbirilor dintre cei 
doi șefi de stat, opinia publică din 
țara noastră nutrește convingerea că 
materializarea acordurilor și înțele
gerilor realizate va marca o nouă și 
substanțială contribuție la întărirea 
relațiilor de prietenie și Colaborare 
româno-turce, înscriindu-se, în ace
lași timp, ca un aport de seamă la 
promovarea înțelegerii, bunei veci
nătăți și cooperării în Balcani, la în
tărirea păcii in Europa și în lume.

Al. CAMPEANU

„CEA MAI BUNA PROIECȚIE A POPOAREIOR ESTE 
DEZARMAREA, IN PRIMUL RlND DEZARMAREA NUCLEARĂ"

Declarația guvernului român cu prilejul semnării 
Convenției privind interzicerea sau limitarea folosirii 

anumitor arme clasice
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres),

— Din împuternicirea Guvernului Re
publicii Socialiste România, repre
zentantul permanent al țării noastre 
la O.N.U., ambasadorul Teodor Ma
rinescu, a semnat Convenția privind 
interzicerea sau limitarea folosirii a- 
numitor arme clasice, care pot fi 
considerate ca producînd efecte 
traumatice excesive sau lovind fără 
discriminare, adoptată la Geneva la 
10 octombrie 1980. Odată cu semna
rea convenției, guvernul român a 
făcut o declarație in care această 
convenție și protocoalele ei sint a- 
preciate ca un pas pozitiv în cadrul 
eforturilor de dezvoltare progresivă 
a dreptului internațional umanitar a- 
plicabil în timpul conflictelor armate.

In același timp. România dorește 
sft sublinieze că dispozițiile conven
ției și protocoalelor au un caracter 
limitat și nu asigură o protecție pe 
deplin corespunzătoare nici popu
lației civile, nici combatanților. în 
declarație este reafirmată poziția 
constantă a țării noastre, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, con
form căreia o protecție reală, efi
cientă, a fiecărei persoane, a po
poarelor, asigurarea dreptului lor la 
o viață liberă și independentă pre
supun în mod necesar eliminarea

Marșuri ale păcii in peste 100 de localități 

vest-germane
BONN 9 (Agerpres). — Pe tot cu

prinsul R.F. Germania mii de ce
tățeni au inaugurat vineri marșuri 
ale păcii ce urmează să se încheie 
luni prin cîteva mari mitinguri la 
care vor participa, printre alte per
sonalități ale vieții politice și reli
gioase din țară, și membri ai condu
cerii Partidului Social-Democrat de 
guvernămînt — informează agenția 
France Presse. Organizatorii mișcă
rii antinucleare din R.F.G. au decla
rat, potrivit agenției Associated 
Press,. că asemenea manifestații .vor 
avea loc în peste 100 orașe și loca
lități vest-germane, la care se așteap
tă să participe circa 300 000 oameni.

Diferendul dintre Marea Britanie și Argentina
• Declarații oficiale ale părților implicate • Aminarea 

lucrărilor reuniunii Consiliului permanent al O.S.A.
BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei, Leopoldo 
Galtieri, relevă agenția France 
Presse, a declarat că țara sa va 
recurge la arme dacă flota britanică 
va institui o blocadă în jurul Insu
lelor Malvine (Falkland).

Pe de altă parte, ministrul de ex
terne argentinian, Nicanor Costa 
Mendez, a declarat, la întoarcerea sa 
de la Washington, că pericolele unui 
război cu Marea Britanie se înde
părtează — transmite agenția France 
Presse. Negocierile diplomatice vor 
fi indelungate, complexe și dificile — 
a subliniat el — adăugind că nu vede 
ce motive ar putea intîrzia deschide
rea acestor negocieri.

LONDRA 9 (Agerpres). — în timpul 
convorbirilor desfășurate la Londra, 
primul ministru britanic. Margaret 
Thatcher, l-a informat pe secretarul 
de stat al S.U.Â. că Marea Britanie 
nu va negocia in legătură cu viitorul 
Insulelor Malvine (Falkland) pînă 
cind trupele argentiniene nu vor fi 
retrase și pină cind teritoriul respec
tiv nu va reveni sub administrația 
britanică. După întrevederi. Haig a 
declarat presei că este prea devreme 
pentru a evalua posibilitatea unei 
soluționări negociate a crizei.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Consiliul permanent al Organizației 
Statelor Americane (O.Ș.A.), întru
nit la Washington, a hotărît să amine 

oricăror acte de agresiune, renunța
rea pentru totdeauna la folosirea 
forței și la amenințarea cu forța, la 
politica de dominație și dictat, res
pectarea strictă a suveranității și in
dependenței popoarelor, a dreptului 
lor legitim de a-și decide singure 
soarta.

în condițiile acumulării unor imen
se cantități de arme nucleare, se 
subliniază în declarație, protecția 
oricărei persoane, ca și a popoare
lor în întregime, este strîns legată 
de lupta pentru pace și dezarmare, 
de înfăptuirea unor măsuri autentice 
de oprire a cursei înarmărilor și de 
reducere treptată a armelor nuclea
re, pină la eliminarea lor totală. 
Guvernul român își exprimă din nou 
hotărirea de a acționa împreună cu 
alte state pentru interzicerea sau li
mitarea oricăror arme clasice cu 
efecte traumatice excesive sau care 
lovesc fără discriminare, pentru a- 
doptarea unor măsuri urgente și e- 
fective de dezarmare nucleară care 
să pună popoarele în afara perico
lului de război nuclear ce amenință 
în mod grav dreptul lor la viață — 
condiția fundamentală a protecției pe 
care dreptul umanitar internațional 
trebuie să o asigure individului, 
populației civile și combatanților.

Aceeași sursă precizează că organi
zatoarea acestor demonstrații este 
„puternica mișcare pentru pace din 
R.F.G., care a fost șocată de decla
rațiile Administrației S.U.A. privind 
posibilitatea unui război nuclear li
mitat și care se opune cu hotărire 
planului N.A.T.O. de instalare, anul 
viitor, a noi rachete nucleare ameri
cane" in Europa occidentală.

Referindu-se la marșurile de vi
neri, A.F.P.. relevă că „pe ploaie și-n 
unele locuri chiar ninsoare, prin frig, 
luptătorii pentru pace vest-germani 
își continuă protestele împotriva 
eventualei amplasări a noi rachete 
nucleare pe teritoriul R.F.G.".

pină luni reuniunea sa de urgență 
consacrată examinării diferendului 
dintre Argentina și Marea Britanie in 
problema Insulelor Malvine (Falk
land) — informează agențiile Reuter 
și France Presse.

în cadrul reuniunii, reprezentantul 
Columbiei în consiliu a prezentat un 
proiect de rezoluție, la care s-au ra
liat, in calitate de coautoare. Ecuado
rul și Costa Rica, prin care se ex
primă profunda Îngrijorare în legă
tură cu „situația gravă" creată în re
lațiile dintre Argentina și Marea Bri
tanie și se preconizează oferirea de 
către O.S.A. a bunelor sale oficii în 
vederea identificării unei soluții 
pașnice în diferendul dintre cele două 
țări. Proiectul de rezoluție recoman
dă ca președintele Consiliului per
manent al O.S.A., Francisco Bustillo 
(Uruguay), să constituie un comitet, 
format din state membre ale orga
nizației, care, în cazul în care Argen
tina și Marea Britanie vor fi de 
acord, „să ajute la găsirea unei so
luții menite să elimine pericolul u- 
nui război intre cele două țâri".

Agenția Reuter, citind surse diplo
matice ale O.S.A., arată că delegația 
Argentinei „nu ar favoriza soluția 
preconizată de proiectul de rezoluție 
columbian, respectiv recurgerea la 
bunele oficii ale O.S.A., apreciind că 
acestea ar distrage atenția de la ac
tuala misiune de mediere între părți 
efectuată de secretarul de stat ame
rican Alexander Haig“.

LAGOS 9 (Agerpres). — La Lagos 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-nigeriene de 
cooperare economică și tehnică.

Protocolul sesiunii a fost semnat, 
din partea română, de tovarășul 
Nicolae Constantin, viceprim-minis- 
tru al guvernului, iar din partea ni- 
geriană de Adenike Oyagbola, minis
trul federal al planificării.

Au fost convenite noi acțiuni de 
cooperare în domeniile minier și 
energetic, în construcțiile de mașini și

încheierea reuniunii ministeriale a Biroului 
de coordonare al țărilor nealiniate

• Intervenția delegatului romăn • Apel Ia o nouă inițiativă 
în vederea găsirii unei soluții drepte și durabile conflictului 

din Orientul Mijlociu
KUWEIT 9 (Agerpres). — In ca

pitala Kuweitului s-au încheiat lu
crările reuniunii extraordinare, la 
nivel ministerial, a Biroului de coor
donare al țărilor nealiniate, la care 
au luat parte delegații din 72 de 
state, printre care și România.

Luind cuvintul in cadrul ședinței 
plenare, șeful delegației române, 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, a subliniat 
sprijinul consecvent, multilateral a- 
cordat de țara noastră cauzei "juste a 
poporului palestinian și a prezentat 
pe larg legăturile de solidaritate și 
cooperare existente intre Partidul 
Comunist Român, Republica Socia
listă România și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei. A fost relie
fată importanța deosebită a convor
birilor și înțelegerilor convenite în 
cadrul multiplelor intilniri care au 
avut loc între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, șl 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., Yasser Arafat, pentru dez
voltarea raporturilor prietenești din
tre poporul român și poporul pales
tinian.

Pornindu-se de la înalta apreciere 
pe care România o dă rolului țărilor 
nealiniate în eforturile pentru rezol
varea problemelor internaționale 
complexe ale lumii contemporane, a 
fost exprimată convingerea că lucră

Plenara C.C. al U.C.I.
Convocarea celui de-al Xll-lea Congres al partidului 

pentru 26-29 iunie 1982
BELGRAD 9 (Agerpres). — Agen

ția Taniug informează că plenara 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, desfășurată la Belgrad, a 
hotărît ca cel de-al Xll-lea Congres 
al U.C.I, să aibă loc intre 26 și 29 
iunie a.c. Totodată, plenara a stabi
lit ordinea de zi a congresului.

Luind cuvintul în cadrul lucrări
lor, Dușan Dragosavaț, președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I., a subliniat, 
între altele, că cel de-al Xll-lea Con
gres al U.C.I. este „un congres al 
continuității dezvoltării noastre- revo
luționare, dar și un congres al acțiu
nii ferme de depășire eficientă a con
tradicțiilor și greutăților cu care ne 
confruntăm". El a declarat că „orien

A

In. memoria ostașilor români 
căzuți in luptele pentru eliberarea orașului slovac 

Stara Tura
PRAGA 9 (Agerpres). — Cu pri

lejul sărbătoririi celei de-a 37-a ani
versări a eliberării orașului slovac 
Stara Tura de sub ocupația fascistă, 
la cimitirul din localitate a avut loc 
o solemnitate dedicată ostașilor 
români căzuți in luptele pentru eli
berarea orașului.

în acordurile fanfarei gărzilor pa
triotice, la monumentul închinat 
memoriei eroilor români, la care 
făceau de strajă militari și pionieri, 
s-au depus coroane de flori din 
partea Comitetului orășenesc Stara 

metalurgie, in agricultură, precum și 
in alte sfere de interes reciproc.

Tovarășul Nicolae Constantin a 
avut o intilnire cu miniștrii federali 
ai industriei, minelor și energiei si 
al agriculturii și resurselor naturale.

Au fost abordate aspecte ale dez
voltării cooperării bilaterale dintre 
cele două țări și popoare și s-au 
identificat noi posibilități de colabo
rare in domeniile construcțiilor de 
mașini, minier, energetic și agricol. 
Cu acest prilej au fost semnate con
tracte de cooperare economică de in
teres reciproc.

rile reuniunii din Kuweit vor contri
bui la promovarea cauzei drepte a 
poporului palestinian, la recunoaște
rea drepturilor sale inalienabile.

în cursul reuniunii, șeful delegației 
române a fost primit de primul mi
nistru al statului Kuweit, șeicul Saad 
Al-Abdullah Al-Sabah. a purtat con
vorbiri cu Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P., 
și a avut intilniri cu numeroși tni- 
niștri de externe și șefi de delegații 
participante la sesiune.

La încheierea reuniunii a fost 
adoptat un comunicat prin care se 
adresează secretarului general al 
O.N.U. un apel de a întreprinde o 
nouă inițiativă pentru găsirea unei 
soluții dreote și durabile conflictului 
din Orientul Miilociu. Ir’P același 
timp, se cere Consiliului * \ Securita
te să recunoască drepturile inaliena
bile ale poporului palestinian, iar 
președintelui Adunării Generale a 
O.N.U. — să reconvoace, cel mai 
tirziu la 20 aprilie 1982, cea de-a 
Vil-a sesiune extraordinară de ur
gentă a Adunării Generale a O.N.U. 
în problema palestiniană.

Documentul subliniază sprijinul 
față de Organizația pentru Elibera
rea Palestinei ca singurul reprezen
tant legitim al poporului palestinian, 
țările nealiniate angajîndu-se să 
sporească acest sprijin pe plan mo
ral, politic, diplomatic și material.

tarea fermă a clasei noastre munci
toare, a oamenilor muncii, a cetățe
nilor este aceea de dezvoltare și con
solidare a autoconducerii socialiste".

Abordind probleme ale situației in
ternaționale, președintele Prezidiului 
C.C. al U.C.I. a apreciat că „înrăută
țirea situației politice și economice 
mondiale a afectat largi domenii ale 
vieții și reprezintă expresia unei 
Crize profunde și de durată". „Pacea 
și securitatea mondială sint serios 
afectate". — a spus el — apreciind că, 
intr-o asemenea situație complex^ 
Iugoslavia are totuși condiții pentru 
a-și menține o poziție stabilă pe plan 
internațional.

Tura al P.C. din Slovacia, consiliului 
popular local. Comitetului Frontului 
Național, consiliului local al sindica
telor. a unor întreprinderi, precum 
și a Consulatului general al Româ
niei la Bratislava.

După ceremonia depunerii coroane
lor;- a avut loc Un miting în Piața 
libertății, la care au luat cuvintul pri
mul secretar al Comitetului orășe
nesc al P.C. din Slovacia, președin
tele consiliului local al Frontului 
Național, Dușan Hrncirik, și consulul 
general al României loan Murg.

R. P. CHINEZĂ

Cedru de Hainan

la Beijing. Cind am fost a- 
că vom pleca pentru cîteva 
Hainan, am știut că aveam

sînt amenajate puzderie de maga
zine, chioșcuri, tarabe, tonete și mici 
ateliere meșteșugărești. Din pricina 
acțiunii erozive a brizei sărate și a 
taifunurilor din perioada iulie-sep- 
tembrie, zidurile s-au cariat, ascun- 
zindu-și culoarea albă sub diverșe 
nuanțe de cenușiu. Străzile — în
guste, întortocheate și înțesate de 
pietoni, mașini și multe, foarte multe 
biciclete — sint decorate cu tot felul 
de firme, reclame, indicatoare și a- 
viziere...

Nu apucăm să ne familiarizăm cu 
orașul, că plecăm in interiorpl insu
lei. Mașina părăsește repede nisipu
rile litoralului scăldat în , apele de 
un albastru curat și intens ale Mării 
Chinei de Sud. și începe să go
nească pe o panglică de asfalt ce 
șerpuiește printr-un peisaj inedit.

Eram 
nunțați 
zile în 
să facem o călătorie fascinantă, una 
dintre acelea pe care nu se știe 
dacă le mai faci vreodată in viată.

Desigur. în această imensă țară- 
muzeu. țară-șantier și țară-grădină 
care este China de azi. în mijlocul 
acestui uriaș popor care nu ia nimic 
in glumă, totul pare, și este, fascinant. 
Dar insula Hainan, îndepărtată și în
văluită intr-un parfum de legendă, 
exercită și pentru chinez, darmite 
pentru vizitatorul european, o atrac
ție aparte, exotică. Nu putem re
zista tentației, și o căutăm pe harta . caligrafiat parcă de natură pe o ne- 
Repubjicii Populare Chineze. O găsim 
în Marea Chinei de Sud. la inter
secția meridianului 110 cu paralela 
20, adică puțin sub Tropicul Racu
lui, in aceeași zonă climatică — ur
mărind cursul paralelei 20 —- cu 
Bombay, Mecca, Sahara. Ciudad de 
Mexico, insulele Hawaii. Hainanul 
este capătul dinspre sud-vest al 
unui șirag de insulițe coraligene care 
se sfî'rșește înspre riord-est, cu cea
laltă mare insulă chineză — Taiwan.

A doua zi decolăm. Am ales 
vionul pentru că de la Beijing 
Haikou (centrul administrativ 
provinciei Hainan) este o distanță 
2 850 kilometri: cam tot atit cit 
fi de Ia București la Lisabona 
linie aeriană directă. După două ore 
și jumătate de zbor spre sud ajun
gem in Guangzhou (capitala pro
vinciei Canton), de unde un alt 
avion ne trece în alte 90 de mi
nute peste dealurile continentale de 
coastă și peste apele Golfului Ton
kin, pînă în Hainan.

Orașul Haikou parcă ar fi 
Napoli chinez. E un amestec 
căsuțe joase acoperite cu olane 
șii, înconjurate de ziduri pitice 
țin loc de garduri, si ditamai clădiri 
înalte zugrăvite în alb. ce se în
ghesuie unele in altele susținute de 

^uriașe coloane din beton, printre care
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sfirșită pinzâ colorată in verde crud. 
Străbatem cimpuri cu iarbă pufoasă 
ca un covor persan și îngrijită ca un 
gazon englezesc, plantații de cafea și 
plantații de ceai, păduri de palmieri 
și păduri cu arbori de cauciuc, ore- 
zării geometrizate și pilcuri, pilcuri 
de case din cărămidă arsă, fără curți, 
dar învecinate cu cite un teren de 
sport, in majoritatea locurilor — de 
baschet La un moment dat, șoseaua 
ne apare în față acoperită pe o 
lungă porțiune cu un strat gros de 
paie de orez. Șoferul nu încetinește 
viteza și trece peste ele. spre mulțu
mirea oamenilor din jur careul salută 
cu mina. Sînt 
statură și mai 
nord ; aparțin 
una din zecile 
trăiesc azi în 
teritoriul Chinei populare. Nedume
ririi noastre privind covorul din paie 
de orez pe care trecem cu mașina 
îi răspunde șoferul, prin interpretul 
Ding Chao („Gheorghe Dincă", după 
numele pe care și l-a luat în facul
tate ca student in limba română; 
cum au și ceilalți colegi ai lui — 
„Ion", „Jeni". „Suzana". „Adriana". 
„Gabriel"): întinzindu-și recolta pe 
asfalt, cultivatorii realizează două 
lucruri — o usucă la soare și o tre
ieră... sub rotile mașinilor.

oameni mai mici de 
firavi decit cei din 

naționalității „Li" — 
de naționalități ce 
bună înțelegere pe

După mai bine de 200 de kilometri 
pătrunși in inima insulei, și după ce 
șoseaua înlocuise asfaltul cenușiu cu 
o zgură roșie ce punea și mai spec
taculos în valoare verdele palmieri
lor din jur, pe micul ecran al par
brizului din față ne apare o colină 
bogat împodobită, pe care tronează 
un fel de conac cu ziduri albe cum 
e coala de hirtie. Este sediul fermei 
agricole „Xinglong". Potrivit vechiu
lui obicei chinezesc, sintem primiți 
cu mici prosoape muiate în apă caldă 
(ca să ne ștergem pe miini și pe 
față) și cu căni conținind ceai verde 
(foarte fierbinte, ca să ne răcorim!). 
Fiind deja pe înserate, vizitarea fer
mei rămîne pe a doua zi. acum 
urmînd ca directorul adjunct, tova
rășul Zhan Lihuei. să ne prezinte 
cadrul general. Aflăm că este o 
fermă a imigranților ce provin din 
grupurile etnice chinezești aflate în 
alte țări ale Asiei de Sud-Vest. Prin 
grija Partidului Comunist Chinez au 
fost întemeiate mai 
ferme în Hainan, 
este cea mai mare.

Piatra de temelie 
anul 1951, un grup de imigranți; cu 
timpul au mai venit și alții, așa că 
in 1956 s-a înființat ferma 
cu vreo 5 000 de muncitori, 
numărul brațelor de muncă 
la 13 000. iar al locuitorilor 
tori și membrii lor de familie) la 
25 000. Pe o suprafață de 160 000 „mu" 
(respectiv: 10 000 ha), ei au organizat, 
după principii socialiste, șase sec
toare de producție, dintre care ran
damentul cel mai mare îl dau cele 
de cauciuc, piper și cafea. Venitul 
mediu al unui muncitor este de 50 
yuani pe lună, cei foarte harnici 
ating și suta — ceea ce înseamnă un 
cîștig substanțial chiar și în compa
rație cu orașul. Se poate cîștiga mai 
mult decit Ia oraș și datorită activi
tăților auxiliare, cum sint cultivarea 
legumelor sau creșterea porcilor, ra
țelor și găinilor. Sint familii în care 
soții ajung, împreună, la 300—350 
yuani pe lună. De aceea nu au 
avut încă nici un caz de muncitor 
de aici care să se mute la oraș. Ce

multe asemenea 
dar „Xinglong"

a pus-o, prin

de stat. 
Astăzi, 

a ajuns 
(munci-

fac cu ciștigurile ? Ișî construiesc 
case solide și sănătoase, își cumpără 
biciclete, mașini de cusut, caseto- 
foane. și radiocasetofoane, Nu pește 
mult timp, cind va fi gata și centrul 
de retransmisie TV,; își vor aduce in 
case și televizoare. Așa că nici nu 
simt că locuiesc... la „capătul pămin- 
tului", cum este denumit Hainanul 
pentru situarea sa la extremitatea 
sudică a Chinei.

Dimineața, pe dealurile din împre
jurimi. parcurgem cu piciorul o plan
tație de piper (bobitele atîrnînd in 
ciorchini sînt încă verzi, dar după 
coacere vor fi roșii cu semințe albe) 
și una de cafea (ciorchinii sint tot 
verzi, însă mult mai mari, arată ca 
agurida din viile noastre). Apoi, mi
cuța Xiaoyian (Rindunica— în tra
ducere) ne invită lingă un arbore 
de cauciuc (inalt de 25—30 m) unde 
ne oferă o demonstrație practică : 
face in scoarța copacului o tăietură 
curbă, din care începe să mustească 
lichidul alb ce se adună intr-un cas- 
tronaș legat de tulpină. Aceasta e 
materia primă pe care aveam s-o 
vedem nu departe de-aci cum este 
prelucrată industrial pînă cind ajun
ge in starea de cauciuc in foi. Ni se 
pare că arborele plînge pentru 
sîngele său alb, pe care-1 pierde, dar 
Rindunica ne liniștește, rizind, că 
scoarța tăiată se regenerează în nu
mai 6 luni de zile, iar un arbore de 
cauciuc trăiește astfel 50—60 de ani.

La Haikou, secretarul comitetului 
de partid al insulei, tovarășul 
Xiao-Huanhuei — care menționează 
că nu sintem primii români ce vizi
tează Hainanul, dar sintem printre 
foarte puținii străini ajunși pină aici 
— ne prezintă in cîteva cuvinte is
toricul și viitorul insulei. Pe cei 
34 000 kmp trăiesc 5 milioane de lo
cuitori. Ținut paradisiac, Hainanul 
dispune, pe lingă nesecatele sale 
frumuseți exotice, și de mari 
bogății : pe pămint — culturi sub
tropicale. de ceai, piper, cafea, cacao, 
cauciuc, trestie de zahăr și plantații 
de orez ; în mare — faună, floră si 
multă sare ; în subteran — impor
tante zăcăminte de fier. In direcția 
valorificării maxime a acestor impor
tante bogății se va dezvolta în con
tinuare — potrivit unui plan special 
de lungă durată, încadrat in cel 
de-al VI-lea plan cincinal al R. P. 
Chineze — această insulă care a 
pornit de la... nimic. Locuitorii ei 
sint oameni de-o hărnicie mergînd 
pină Ia sacrificiu, și nu se poate ca

Hainanul — luminat astăzi și de 
soarele socialismului — să nu arate 
in cițiva ani așa cum a prevăzut cu 
claritate și realism Partidul Comu
nist Chinez. De pe acum producția 
de zahăr, spre exemplu, a ajuns la 
100 tone anual, industriei prelucră
toare a trestiei de zahăr adăugin- 
du-i-se fabrici de bomboane de pal
mier (de al căror excepțional gust 
ne convingem direct !). Ca să nu mai 
vorbim de dezvoltarea pe care o va 
cunoaște turismul în Hainan. Oră
șelul Sayia, spre exemplu, va deveni 
in numai cițiva ani o importantă 
stațiune balneoclimaterică, menită 
să pună în valoare deopotrivă pozi
ția sa geografică și condițiile de cli
mă (iarna : plus 20—28 de grade).

Despărțirea de Hainan se face în 
aceiași termeni în care s-a desfășu
rat nu numai vizita noastră în 
această insulă de neuitat, ci vizita 
noastră în întreaga Chină prietenă : 
cu sentimente calde, pornite din 
inimă, cu discuții sincere și tovără
șești, cu admirație pentru relațiile 
exemplare stabilite pe diverse pla
nuri intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chinez. între 
țările și popoarele noastre. Tovarășul 
Xiao-Huaqhuei, care n-a văzut incă 
România, dar a aflat multe despre 
tara noastră de la alți tovarăși ce 
i-au povestit impresii directe, are 
numai cuvinte de înaltă apreciere și 
aleasă stimă pentru secretarul gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pe care-1 con
sideră, la fel ca întregul popor 
chinez, un mare și statornic prieten, 
un neobosit și strălucit militant co
munist pentru pace și bună înțele
gere intre toate popoarele lumii.

...In avion, zburînd deasupra îm
părăției albastre a apelor, notez pe 
carnetul de reporter că în mirifica 
insulă rămasă în urmă am văzut, 
printre atitea frumuseți, și un copac 
de o specie deosebită : brun-gălbui. 
foarte fin și foarte rezistent. Este 
vestitul cedru de Hainan, folosit mai 
ales în sculptură. Mi se pare că 
însuși minunatul om chinez, omul 
muncitor de rind. pe care l-am cu
noscut în marea lui tară, se aseamănă 
cu acest cedru brun-gălbui, foarte 
fin și foarte rezistent, bun pentru 
sculptură. Și adaug în bloc-notes : 
de folosit metafora — ca titlu la 
reportajul despre vizita in China.

Gheorghe MITROI

-AGENȚIILE DE PREUÂ 
e scurt

| MARȘ INTERNAȚIONAL ÎMPOTRIVA FOAMETEI IN LUMS Din ini
țiativa a 70 de personalități din întreaga lume distinse cu Premiul Nobel 

Iși cu sprijinul partidelor comunist și radical italiene, duminică se va des- 
fășura la Roma un marș internațional împotriva foametei în lume — in
formează agenția France Presse. Mai mulți dintre cei 70 de inițiatori ai 

I marșului vor participa personal la această acțiune, la care au aderai 
și alte numeroase personalități ale lumii culturale, științifice, politice și 
religioase din mai multe țări europene.

| CONVORBIRI GRECO—CIPRIO-
■ TE. Primul ministru al Greciei.

I Andreas Papandreu. a avut con
vorbiri cu președintele Ciprului, 
Spyros Kyprianou, consacrate .mo
dalităților de depășire a impasului

Iîn care se află negocierile in pro
blema cipriotă. Kyprianou a decla
rat că eforturile Greciei și guver-

Inului său au fost „pină în prezent 
productive" și ele vor fi con
tinuate.

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar.

I a avut, vineri, la Geneva, o intil
nire cu Rauf Denktaș, liderul co-

Imunității ciprioților turci, in cadrul 
căreia au fost examinate stadiul 
actual și perspectivele problemei

I cipriote — relatează agențiile France 
Presse și Associated Press. Liderul 
ciprioților turci a anunțat că va

Iavea o nouă intilnire cu secretarul 
general al O.N.U. in luna iunie, la 
Neto .York. Miercurea trecută, se
cretarul general al O.N.U. a avut,

I la Roma, o întrevedere cu președin
tele Republicii Cipru, Spyros Ky
prianou, in aceeași problemă.

I CONGRESUL NAȚIONAL AFRI
CAN A LANSAT UN APEL co-

* munității internaționale cerînd a- 
Idoptarea unei inițiative urgente 

pentru salvarea vieții celor trei 
membri ai săi. condamnați Ia moar- 

Ite de către Curtea supremă sud
at ricana.

AREST ARI IN COREEA DE SUD. Autoritățile de la Seul au arestat 
Ijoi cinci reprezentanți ai cercurilor religioase din Coreea de Sud, cunos

cute pentru simpatia lor față de lupta pentru drepturi democratice. Cei 
arestați sint invinuiți de încălcarea „legii privitoare la apărarea ordinii 
publice", pretext uzitat de organele de represiune sud-coreene pentru a 

| aresta mii de persoane din cele mai diverse straturi sociale.

PREMIU. La sediul din New York 
al Națiunilor Unite a avut loc ce
remonia desemnării premiilor in 
cadrul concursului de afișe organi
zat de O.N.U., ca parte a activită
ților de popularizare a celei de-a 
doua conferințe asupra explorării și 
utilizării in scopuri pașnice a spa
țiului cosmic — „UNISPACE—II“. 
Pentru ingeniozitatea grbfică și 
mesajul profund pe care il trans
mite — acela de folosire in scopuri 
exclusiv pașnice a spațiului extra- 
atmosferic — afișul plasticianului 
român Alexandru Andrei a obținut 
premiul III.

ACORD DE COOPERARE CHI- 
NO-PORTUGHEZ. Un acord guver
namental de cooperare culturală și 
tehnico-științifică, pe o perioadă de 
cinci ani, a fost semnat la Beijing, 
intre R. P. Chineză și Portugalia. 
Este primul acord de acest fkl in
tervenit intre cele două țări după 
stabilirea relațiilor diplomatice.

CAMERA DEPUTAȚILOR 
PARLAMENTULUI ITALIAN a 
probat proiectul de buget pentru 
anul 1982. Votul, care a intervenit 
la capătul unor dezbateri-maraton 
de mai multe 
50 000 miliarde 
50 miliarde de 
ficitului public 
cițiului financiar.

A 
a-

zile, stabilește la 
de lire (aproximativ 
dolari), plafonul de- 
pe ansamblul exer-
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