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Datoria față de 
înaintași, 
datoria față de 
viitor

„Avem un trecut glo 
rios, care reprezintă 
cea mai prețioasă moș 
tenire a poporului nos 
tru. Avem datoria să 
ridicăm pe o treaptă 
nouă și să îmbogățim 
cu noi cuceriri mate 
riale și spirituale aceas 
tă prețioasă moșteni 
re, să ridicăm pe noi 
culmi de civilizație po
porul, națiunea noastră 
socialistă

Cu îndreptățire, națiunile au fost asemuite cu 
niște edificii, la înălțarea și împodobirea 
cărora contribuie multe generații. Firesc, apor

tul acestora nu este, nu poate fi egal, căci nici îm
prejurările vremurilor nu sînt în aceeași măsură pro
pice construcției. De aceea, atunci cînd supremul 
judecător care este timpul drămuiește contribuția 
unei generații la zidirea „casei" ține seamă, desigur, 
și de numărul realizărilor acesteia, dar și de îm
prejurările vremii în care a trăit și muncit.

Scrutînd adîncurile istoriei putem spune așadar că 
mare a fost meritul strămoșilor noștri care, an după 
an și secol după secol, au rămas statornici in vatra 
strămoșească, înfrățiți cu munții și codrii, cu rîurile 
și cîmpiile ei, făcînd țarinile să rodească. La fel ca 
al generațiilor de voievozi și cărturari, de țărani- 
oșteni, care sute de ani apoi, aici, Ia poarta fur
tunilor,-au știut a păstra , neclintite legile, - datinile 
și obiceiurile țării, dreptul său de a se administra 
singură. Mare este meritul generațiilor care, in 
epoca modernă, au ctitorit România — stat liber, 
unitar, suveran, cîrmuind cu adîncă înțelepciune pe 
valurile unor vremi cel mai adesea învolburate. 
Asemenea este mare meritul generațiilor de luptă
tori revoluționari — de la Vladimirescu la pașoptiști, 
de la întîii militanți socialiști la purtătorii comunis
telor flamuri - care, avînd drept unic izvor de tărie 
dragostea pentru cei mulți, încrederea în justețea 
convingerilor lor, a idealurilor pe care le slujeau, au 
făcut ca poporul să se înalțe la demnitatea de a fi 
iropriul său stăpîn in țara strămoșească, iar pe 

■•.pămîntul României să triumfe cea. mai dreaptă 
dintre orînduiri - socialismul.

Așadar, mesaj limpede străbate spre noi din fi
lele istoriei - de statornicie, de muncă, de dăruire. 
Intr-un cuvint, de iubire adîncă, de atașament 
nestrămutat pentru pămîntul patriei, pentru neamul 
românesc. Cu îndreptățire scria poetul că „noi prin 
vremi ce ne-ncercarâ / altă armă n-am avut / 
decit dragostea de țară / ce strămoșii ne-o lă
sară".

lată de ce, așa cum în repetate rînduri subli
nia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, istoria ne este sacru tezaur, iată de ce 
trecutul ne însoțește în tot ce întreprindem, lecțiile 
lui ne luminează drumul pe care mergem, lată de 
ce înaintașilor le sîntem mereu datori - cu aceeași 
fierbinte dragoste pentru țară. Adică cu muncă, cu 
abnegație, cu răspundere sporită față de ziua de 
azi, față de ziua de mîine a patriei.

„Slava strămoșească pe strămoși cinstește" - s-a 
spus cu dreptate acum un secol și mai bine, spre 
a se accentua datoria generației de atunci de a 
lua și purta mai departe făclia înaintașilor. Lucru 
tot atît de adevărat și astăzi, căci slava strămo
șească trebuie să fie nu izvor de vană automul- 
țumire, de lustruită lîncezeală, ci sursă mereu vie 
de încredere în forțele proprii, în puterea ce să
lășluiește în noi, dar mai ales perpetuu îndemn că
tre generațiile de astăzi de a se ridica în iubire 
de țară, în simțăminte patriotice la înălțimea gene
rațiilor care ne-au premers.

Silviu ACHIM
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Campania agricolă de primăvară
TOATE FORȚELE SATELOR

PE CÎMP, LA SEMĂNAT!
Și azi — duminică — zi de muncă rodnică pe ogoare

^(Continuare în pag, a IV-a;

Pînă în dimineața zilei de 19 martie 
au fost însămînțate 569000 hectare
Decalaje nejustificate la semănatul 
unor culturi - sfeclă de zahăr, 
legume și plante furajere - 
județe aflate în aceeași zonă 
climatică

ovăz, 
între 

pedo-

Stadiul lucrărilor impune să se 
zeze pretutindeni viteze zilnice spo
rite pentru încheierea neîntîrziată 
a însămînțării culturilor din prima 
epocă
Mecanizatorii și specialiștii să dove
dească întreaga lor răspundere

BIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ a tării
© reportaje • înseninări ®1

'a •. $
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■

pentru
privind
natul și asigurarea densității plante
lor la hectar

respectarea 
pregătirea

normelor 
terenului,

ÎN ZIARUL DE AZI

tehnice 
semă- In perioada 21—27 martie

SAPTAMÎNA POM1CULTURI1
(Amănunte în pagina a III-a)

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,

OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Acum fiecare oră, fiecare zi contează mult în bătălia pentru 
urgentarea însămînțărilor! Nu precupețiți nici un efort, munciți fără 
preget și azi -duminică -pentru a grăbi semănatul, pentru a pune o 
bază solidă recoltelor în acest an !

ADRESATĂ
NICOLAE GEAUȘESCU

TELEGRAMA
TOVARĂȘULUI

de participanții la Plenara C.C. al U.T.C.

al

Făuritorii izvorului de lymină 
pe Dunăre (iu)

Așadar, cum a fost
Dunărea, cu ' .....
atunci, în martie, 1981 ? în
cepuse să povestească ceva 
inginerul-șef, Ștefan Păs- 
cuțiu» de la Porțile de Fier 
II, și a trebuit să plece. 
Ce-a fost atunci ?... Sîntem, 
împreună cu inginerul Mi
hai Cojocar, acasă la fami
lia Emilia și Tudor Martie 
— o garsonieră foarte cu
rată, împodobită cu mult 
gust și gingășie. Nu lipsesc 
florile, plantele de interior; 
o bibliotecă cu cărți bune. 
Sînt oameni la 40—45 de 
ani. Martie Tudor — pe 
șantier oamenii îi spun mai 
mult maistru Tudor — lu
crează în T.C.H. din 1961 ; 

^^soția, din 1963 — 21 de ani

de șantiere hidroenergetice; 
Sadu V, Teliuc, Rovinari, 
Porțile de Fier I — cu pri
ma mașină de constructori, 
pînă la terminare. De aco-

de Traian COȘOVEI

lo — Cerna-Motru-Tisma- 
na șase ani. In aorilie 1978 
au venit aici, împreună cu 
Mihai Cojocar. La Cerna, 
Mihai Cojocar era inginer- 
șef — a venit aici ca șef al 
șantierului. Este primul om 
care a trecut pe insulă cu 
o șalupă. Cojocar are 
vocația insulelor, pentru că

și la Porțile de Fier I a 
stat, cit a durat construc
ția, pe insula Golu : a apro
vizionat șantierul cu .mate
riale, cu agregate pentru 
betoane.

Intre timp, a mai venit 
un oaspete, Vasile Popescu, 
comandantul flotei de șle
puri, remorchere, gabare, 
pontoane, șalupe, care au 
avut un rol vitejesc, atunci, 
la început, cînd nu era nici 
o legătură între „continent" 
și insulă și cele mai multe 
utilaje grele și de mare ga
barit au fost aduse de la 
Drobeta, pe Dunăre, cu 
mare îndrăzneală marină
rească. Marinarul mai păs-
(Continuare în pag. a V-a)

Urbanizarea, un proces complex 
care presupune nu numai dezvoltarea edilitară, 

ci și creșterea conștiinței civice
Scurtă știre : anul acesta, orașul Drăgășani va da o producție in

dustrială egală cu cea a întregului județ Vilcea de acum un deceniu. 
Adică, în valoare de 1 800 000 000 lei.

Ce a însemnat acest adevărat salt în era civilizației socialiste pen-

tru locuitorii fostei urbe modeste de pe malul Oltului, pentru viața co
tidiană, pentru deprinderile și mentalitățile lor, pentru legătura lor cu 
obștea căreia îi aparțin ? Am adresat această întrebare tovarășului Ion 
BAN, președintele biroului executiv al consiliului popular orășenesc.

— Ce a însemnat pentru locuitori 
dezvoltarea intensivă a orașului ? A 
însemnat, mai întîi de toate, ieșirea 
din anonimat, din izolare.

— Din anonimat ? După cite știm, 
numele de Drăgășani spunea și 
înainte cite ceva.

— Da, repet, din anonimat și izo
lare. Chiar dacă etichetele de pp 
sticle — „Vin de Drăgășani" — încer
cau să ne scoată în lume, renumele 
de podgorean ne și ținea pe loc. Să 
apelăm la istoria recentă : știați că 
piuă la jumătatea acestui secol, chiar 
șl o scrisoare primită la Drăgășani 
era un eveniment 1 Primul post de 
„poștaș-tfaseist" (de traseu) a fost în
ființat abia în anul 1947. Vă spun și

Un dialog despre
atitudine cetățenească și despre experiența 

Consiliului popular al orașului Drăgășani

relația urbanizare

numele primului „traseist" : Ion Mo- 
sora. Nici drăgășăneanul nu se prea 
omora să afle ce-i în lume : primul 
chioșc de ziare s-a înființat la noi 
abia in 1955. Eram izolați și anonimi, 
ne și sfiam să punem degetul pe har
tă în dreptul Drăgășaniului. Acum 
priviți harta asta.

Pe harta din biroul primarului, 
dinspre Drăgășani pornesc, ca o ade-

vărată iradiație, spre toate colțurile 
țării, zeci și zeci de linii. Multe din 
ele depășesc chiar hotarele țării. E 
vorba de beneficiarii produselor in
dustriale ale celor șase întreprinderi 
de importanță republicană din Dră- 
gășani.

— Altfel privești harta acum, con
tinuă primarul. Altfel se simte și 
drăgășăneanul.

— Să coborim totuși din zona mari
lor sentimente — intru totul justifi
cate dealtfel — la viata de zi cu zi 
a cetățenilor.

— Vorbind „sec", jumătate din 
populația orașului locuiește în apar
tamente noi. Avem, deocamdată, 
3 000 de apartamente, continuăm să 
construim. Ce face drăgășăneanul în 
timpul liber ? Sala sporturilor, cu ni-

Laurențiu DUȚA 
Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a Il-a)

Mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, . •

Participanții la Plenara Comitetului Central
Uniunii Tineretului Comunist, care și-a desfășurat 
lucrările într-o perioadă de puternică angajare a în
tregului nostru popor in înfăptuirea obiectivelor de ex
cepțională importantă stabilite de Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Român, a orientărilor și 
indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, își exprimă și. cu acest prilej, 
în numele tuturor tinerilor patriei. întreaga dragoste 
și profunda recunoștință pentru grija statornică și 
preocuparea generoasă pe care le arătați zi de zi 
formării comuniste, multilaterale a tinerei generații, 
asigurării unor condiții minunate de muncă, studiu și 
viață.

Vă raportăm că. sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, organizațiile de tineret situează 
în centrul întregii lor activități unirea eforturilor ti
nerei generații la îndeplinirea obiectivelor de dez
voltare economico-socială a României pe anul 1983 și 
pe cincinalul actual, punînd un accent deosebit pe 
cunoașterea aprofundată și înfăptuirea sarcinilor de 
trecere la o nouă calitate, aplicarea noului mecanism 
economico-financiar. înțelegerea răspunderii ce revine 
fiecărui tîriăr, in calitatea sa de proprietar, producă
tor și beneficiar al avuției 
plenară la 
unitate de 
stabilite în 
scurtă, a

Relevînd 
care prin muncă și pentru muncă a tineretului, prin 
participarea sa activă la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare economico-socială a patriei, plenara noas
tră a abordat, totodată, in spirit critic și autocritic, 
neajunsurile din activitatea unor 
U.T.C.. a evidențiat necesitatea 
toată fermitatea pentru creșterea 
in indeplinirea sarcinilor ce le 
cerea in viață a hotăririlor de 
orientărilor și indicațiilor date 
mult stimate tovarășe secretar ; 
voltarea necontenită a. patriei noastre socialiste.

în conformitate cu indicațiile trasate de dumnea
voastră, Plenara Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist a adoptat un mobilizator program 
de acțiune, cuprinzînd o serie de măsuri care, adre- 
sindu-se tuturor organelor și organizațiilor U.T.C., vor 
asigura creșterea substanțială a contribuției tinere
tului la înfăptuirea unor obiective de dezvoltare eco
nomico-socială a țării, intensificarea activității de 
educare prin muncă și pentru muncă a tinerei gene
rații a patriei.

în scopul traducerii în viață a sarcinilor de înaltă 
răspundere trasate de dumneavoastră, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că 
vom acționa cu fermitate pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan la producția fizică, și netă, 
stimularea inițiativelor menite să determine îmbună
tățirea calității produselor, creșterea productivității 
muncii, reducerea consumului de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, perfecționarea continuă 
a pregătirii profesionale a tinerilor. Sîntem hotărîți 
să acordăm o importanță deosebită, prioritară,' întă
ririi ordinii și disciplinei, mai 
ducției și a muncii, folosirii 
toate sectoarele de activitate, 
de execuție a lucrărilor din 
antrenării mai responsabile a 
înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.

Vă încredințăm, mult iubite tovarășe 
Ceaușescu, că vom depune eforturi sporite în 
intensificării activității organelor și organizațiilor 
U.T.C. pentru antrenarea tinerilor la executarea. în 
anul 1983, prin muncă patriotică, a unui volum de 
lucrări în valoare de peste 15 miliarde lei. inițiind

naționale, participarea 
realizarea sarcinilor de plan din fiecare 

producție, traducerea in viață a măsurilor 
vederea realizării, într-o perioadă cit mai 
independenței energetice, a României, 
rezultatele obținute in procesul de edu-

organe și organizații 
de a se acționa cu 

i răsounderii tinerilor
revin pentru tradu- 
partid și de stat, a 
de dumneavoastră, 
general, pentru dez-

bunei organizări a pro- 
metodelor moderne in 

intensificării ritmului 
construcții, precum și 
tinerilor de la sate în

Nicolae 
direcția

ample acțiuni în vederea realizării unor obiective de 
investiții, lucrări de producție, cercetare și proiectare 
in industrie, agricultură și silvicultură, edilitar-gos- 
podărești și de înfrumusețare a localităților, recupe
rării materialelor refolosibile, precum și pentru în
deplinirea sarcinilor de plan, intărirea disciplinei teh
nologice, folosirea mai eficientă a bazei tehnico-ma- 
țeriale și a timpului de lucru pe 
județene și locale ale tineretului.

Uniunea Tineretului Comunist, 
șindu-și pe deplin noile exigente 
rîrile Conferinței Naționale, din ____ ___ ___ __ _
voastră, pentru activitatea tinerilor țării — muncitori, 
țărani, elevi. studenți. intelectuali — va acționa 
neabătut pentru intărirea muncii politico-educative, 
astfel incit toți tinerii să-și lărgească orizontul pre
gătirii profesionale și politice, să devină militanți 
activi pentru afirmarea noului in toate domeniile 
vieții economico-sociale. să se comporte în toate îm
prejurările ca revoluționari devotați cauzei Partidu
lui Comunist Român, intereselor majore ale României 
socialiste, să participe activ, fiecare la locul său de 
muncă, la realizarea integrală și la un înalt nivel 
calitativ a sarcinilor de producție și învățătură.

Ne angajăm solemn in fața dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să acțio
năm cu fermitate pentru promovarea neabătută a 
spiritului revoluționar, intransigent în întreaga muncă 
a organizațiilor de tineret, pentru creșterea răspun
derii cadrelor U.T.C. in înfăptuirea sarcinilor încredin
țate de partid, adoptind o poziție combativă, de înaltă 
exigență _ față de lipsurile si neajunsurile care se 
manifestă, adoptind un stil de muncă dinamic, efi
cient, care să conducă la îmbunătățirea continuă a 
întregii activități a Uniunii Tineretului Comunist.

Omagiind solemn, cu sentimente de aleasă mîridrie 
patriotică, împlinirea a 50 de ani de activitate revo
luționară și aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere, cinstind neobosita dumneavoastră luntă revo
luționară, precum și contribuția — de amplă rezo
nanță istorică — adusă în fruntea partidului și a tării 
după Congresul al IX-lea .al partidului, in enoca ce 
pe drept cuvint vă poartă numele, la edificarea 
României socialiste,. la strălucita ei afirmare în du
dul națiunilor lumii, prin slujirea cu totală dăruire 
a intereselor vitale ale poporului român, a indepen
dentei și suveranității patriei, reafirmăm și cu acest 
prilej, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, adeziunea unanimă a tuturor tinerilor 
patriei — rorpâni, maghiari, germani și de alte națio
nalități — la politica de pace și colaborare promovată 
de România .socialistă, la strălucitele dumneavoastră 
inițiative ‘consacrate, făuririi unei lumi mai bune și 
mai drepte pe plan.eta noastră. Exprimîndu-și mindria 
patriotică de a fi cetățenii acestei țări libere și 
demne, hotărîrea, de, a—i apăra cu prețul vieții suve
ranitatea și înaintarea fermă pe calea socialismului 
și comunismului, tinerii României socialiste, organi
zațiile lor revoluționare se angajează să contribuie la 
întărirea solidarității tineretului de pretutindeni, 
alături de toateri forțele progresiste și iubitoare de 
pace, pentru o lume fără arme și războaie, a păcii, 
progresului, destinderii și cooperării între ponoare.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că întregul tineret ,al patriei, devotat 
trup și suflet cauzei Partidului Comunist Român, este 
ferm hotărît ca, urmînd înaltul dumneavoastră 
exemplu de revoluționar consecvent și patriot înflăcă
rat, să nu precupețească nici un efort pentru înfăp
tuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului, pentru prospe
ritatea și necontenita înflorire a României socialiste, 
pentru înaintarea ei neabătută spre comunism.

șantierele naționale.

înțelegînd și însu- 
ce decurg din hotă- 
indicațiile dumnea-

COM1TETUL CENTRAL
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Publicăm în pagina a V-a relatarea lucrărilor Plenarei C.C. al U.T.C.
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Ingeniozitate

I
buni gospodari!I

I
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Șl CETĂTENE!
"faptul CETĂȚENI

Urbaiiizarea9 un
(Urmare din pag. I)

mîn-

I
I
I

ale 
civi- 

din

O TĂCERE...

O preocupare dintre cele mai 
stăruitoare ale membrilor cer
cului de electrotehnică de la 
Casa pionierilor și șoimilor, pa
triei din orașul Horezu.: găsirea 
unor noi soluții pentru a pune 
vîntul la muncă. Așa s-a născut 
ideea unei microcentrale eoliene. 
Pe cit de ingenioasă, pe atît de 
practică : la o viteză a vîntulul 
de numai 25—30 metri pe secun
dă, „sfirleaza produce... ener
gie electrică. Și incă un 
amănunt : ea este concepută in 
așa fel îneît să se învirtească 
automat, schimbîndu-și direcția, 
după cum... bate vîntul.

Trei feciori

Frumusețea și gradul de civilizație ale fiecărei 
așezări depind de munca tuturor locuitorilor, 
Contribuția voastră faptică la buna gospodărire 
a orașelor și satelor constituie, totodată, o înda
torire patriotică. Participați cu entuziasm și hăr
nicie la acțiunile de curățenie și înfrumusețare 
specifice primăverii, îndeplinind astfel un act de 
răspundere civică, dovedind atașament față de 
localitatea unde trăiți și munciți, conștiință de

Foto : Gh. Vințilă

proces complex Cum pot fi prevenite

I

Florin, Daniel, Manus, 
nou născuți, surprinși în imagi
ne la maternitatea spitalului ju
dețean din Bistrița. Părinții : 
luliana și Leon Moișan. Mama 
este laborantă la Fabrica de hir- 
tie din Prundu Birgăului, iar ta
tăl — profesor de desen la liceul 
din localitate. După cum ne-a 
spus asistenta șefă Natalia Da
vid, cei trei se simt excelent si 
cind citiți aceste rînduri se află 
in pătuțul lor in... trei exem
plare.

La multi ani. copii I I
| E o performanta! |
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In prim-planul imaginii, foto
reporterul Szakâcs V. Sandor a 
surprins-o pe Ana Daradics din 
Miercurea-Ciuc, in vîrstă de 70 
de ani. In ciuda vîrstei înainta
te, se ia la întrecere — și nu 
fără succes — cu schioare mult 
mai tinere decît ea. De curind, 
schioara septuagenară a parti
cipat la „Maratonul sănătății" — 
un mare concurs pe schiuri, des
fășurat pe pîrtiile dealului din 
imediata apropiere a municipiu
lui Miercurea-Ciitc, la startul 
căruia s-au aliniat peste 1 500 de 
concurenți. Traseul a măsurat 25 
de kilometri și septuagenara nu 
numai că i-a parcurs in între
gime, dar a lăsat in urma ei 
sute și sute de concurenți și 
concurente cu cite 40—50 de ani 
mai tineri și mai tinere decît 
ea. După ce a trecut linia de so
sire. a băut un ceai fierbinte și 
a mai mers incă 7 kilometri, tot 
pe schiuri, pînă la ea acasă.

E o performantă !

Statornicie

I
I
I
I
I
I

mic mai prejos decît cele din marile 
municipii, este veșnic plină. Forma
țiile artistice ale casei de cultură 
„îndrăznesc" să joace piese de Sha
kespeare, nemaivorbind de dra
maturgii români contemporani. Copiii 
drăgășeneanului iau lecții de canto, 
de balet, învață să construiască apa
rate electronice. Oriunde l-ai întîlni, 
pe stradă, acasă, la locul de muncă, 
drăgășăneanul e altul. Nu numai 
după îmbrăcăminte — nu l-o face 
haina pe om, dar aspectul i-1 schimbă 
— ci și ca mod de comportare. S-a 
format, continuă să se formeze in 
oameni acea conștiință a demnității 
de a însemna ceva în țară, acea 
drie civică pentru orașul lor.

— Intr-adevăr, condițiile noi 
civilizației impun o nouă ținută 
că. Ne-ați putea sugera cîteva 
momentele formării acesteia ?

— Acea nouă ținută civică, 
să-i zicem mai bine conștiin
ță civică, nu trebuie să aștepte 
neapărat condițiile de civilizație ca 
să se formeze. Ea apare chiar în 
timpul construirii condițiilor de civi
lizație și se exprimă prin partici
parea directă a cetățeanului la aceas
tă edificare. Blocurile de locuințe, 
celelalte clădiri, lucrările edilitare nu 
răsar așa singure, ca mohorul pe 
cîmp. Statul a făcut și face în conti
nuare eforturi materiale pentru ridi
carea acestor edificii destinate locui
torilor orașului. Dar n-o să vă închi
puiți că cetățenii au stat cu brațele 
încrucișate cerînd : „tovarășe stat, 
dă-mi apartament confortabil, dă-mi 

■: stradă asfaltată, dă-mi . stadion, 
dă-mi..." Vorbind de această conștiin
ță civică, trebuie să începem cu su
tele de mii de ore de muncă prestate 
în acești ani de cetățeni la tot ce s-a 
construit și se construiește în oraș.

— Despre acest mod de participare 
a cetățenilor la viața localității, parti
cipare măsurată in ore de muncă, se 
vorbește des și pretutindeni. El re
prezintă — am putea spune — latura 
cantitativă a manifestării conștiinței 
civice. V-am ruga insă să încercați 
să desprindeți cîteva aspecte calita
tive ale acelorași manifestări de 
conștiință.

— Se constată, neîndoielnic, o 
aprofundare a modului de a gîndi și 
soluționa problemele edilitare, o Îm
bogățire continuă a modului de re
zolvare a problemelor orașului, atît 
cele curente, cit și cele de perspec
tivă. într-un fel gîndesc, să zicem, 
zece inși, în altul — zece mii. Re
zultatul : soluții mai temeinice, cu 
mai multe implicații pozitive adop
tate prin gîndirea unui număr mai 
mare de oameni. Un exemplu concret 
în acest sens : primăria își pusese în 
planul de acțiuni desființarea, adică 
astuparea unei gropi de gunoaie din 
cartierul Zlătărei. S-au făcut proiec
te, s-au găsit mijloace de realizare a 
lor, lucrarea era pe punctul de start. 
Deputatul Florin Roșoagă s-a „ mai 
dus o dată la fața locului, să discute 
cu cetățenii despre modul de parti
cipare a lor la realizarea acțiunii. Ei 
bine, la înapoiere... ne-a dat planurile 
peste cap. Tocmai datorită acestui 
mod mai profund de analizare a ce
rințelor și soluțiilor, dincolo de prim- 
planul problemelor. Cetățenii îi 
amintiseră că locurile respective 
musteau de apă, din pricina unor iz
voare astupate. De la această obser-

vație, el au venit cu propunerea să 
se întreprindă ceva mai serios decît 
simpla, astupare a gropii, respectiv 
amenajarea unui eleșteu. Bineînțeles, 
am modificat planul, ceea ce a în
semnat nu numai economisirea unei 
mari cantități de combustibil pentru 
căratul molozului de astupat groapa, 
dar și un alt mare ciștig pentru oraș : 
10—12 tone de pește pe an. Lucrarea, 
efectuată de cetățeni, se află în curs 
de desfășurare ; în august eleșteul va 
fi gata.

— In cazul de față, captarea noii 
idei a fost impulsionată de faptul că 
primăria preconiza, totuși, efectuarea 
unor lucrări. Dar in alte cazuri in- 
tîlnim oare exemple tot atit de con
vingătoare de intervenție promptă a 
„gîndirii cetățenești" in elaborarea 
deciziilor ?

— Cu alte cuvinte, mă întrebați ce 
asigură operativitatea aducerii ideilor 
bune pe masa factorilor de decizie. 
Iată ce : s-a creat la noi tradiția ca 
fiecare din cei 27 de deputați să calce 
pragul primăriei măcar o dată pe 
săptămînă. Și, bineînțeles, dacă vine, 
discutăm ceva, nu vine degeaba. 
Dacă obiceiul nu e respectat. înseam
nă că s-a întîmplat ceva. Atunci, dăm 
noi „alarma".

— Chiar dacă deputatul nu are pro
bleme de ridicat ?

— Probleme nu poate să nu aibă. 
Mai ales într-un oraș ca al nostru, 
în plină creștere și dezvoltare.

— Deci, fiecare din cei 27 deputați 
este un fel de mesager al consiliului 
popular printre alegători si invers ?

— De ce numai mesager ? El este 
un participant cu înalt nivel cetățe
nesc la toate activitățile orașului, 
mobilizindu-i pe alegătorii lui la re
zolvarea tuturor problemelor, aflîn- 
du-se tot timpul alături de ei.

— Chiar dacă este vorba de pro
bleme mai mărunte ?

— Aș zice că nici o problemă ce
tățenească nu poate fi măruntă. Ea 
interesează, trebuie să intereseze 
consiliul popular. Pentru că dacă nu 
se rezolvă la timp, problema „mă
runtă" poate deveni gravă.

— Pină aici a fost vorba de creș
terea rolului opiniei și acțiunii cetă
țenești in crearea, gospodărirea și 
sporirea înzestrării edilitare a orașu
lui. Dar o componentă la fel de in
dispensabilă a noii civilizații o consti
tuie ținuta etică a beneficiarului 
acestei înzestrări. Cum se acționează 
aici, la Drăgășani, pentru formarea

și dezvoltarea continuă a acestei ți
nute noi 2

— Cazurile — e drept rare — de 
încălcare a normelor de conviețuire 
socială mă determină să afirm că 
pentru formarea și dezvoltarea acelei 
ținute morale noi despre care vorbiți 
mai este nevoie încă de multă, multă 
muncă de educație, in cele mai dife
rite forme. Recurgem frecvent la pu
nerea acestor cazuri în discuția co
lectivului muncitoresc din care fac 
parte respectivii. Sau, iată un exem
plu concret, legat de salubritatea 
parcului din spatele gării, unde își 
petrec timpul cîțiva pierde-vară : am 
încredințat această problemă comi
tetului orășenesc de femei. Grupuri 
organizate de tinere sau vîrstnice trec 
periodic pe aici atrăgind atenția celor 
„uituci" că există coșuri de aruncat 
hîrtii, că vorba necontrolată nu-și 
are- locul, mai ales aici, chiar în 
„poarta orașului". Sînt numai cîteva 
din metodele de formare și dezvol
tare a acelei demnități noi a cetă
țenilor. Așa incit, după cum vedeți, 
conștiința civică nu este doar un 
simplu musafir al condiției civilizate, 
ci o permanență a acestora, a parti
cipării locuitorilor la rezolvarea tutu
ror treburilor orașului.
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Ne scrie Edwin Andrei din co
muna Ștefan cel Mare, județul 
Olt : „După cum vedeți, avem și 
noi, în comună, berzele noastre 
statornice. Una din ele a rămas, 
singurică, singurea, în cuibul 
ei, dintr-un copac, făcut astă- 
vară. De unde și-a asigu
rat hrana și cum a înfrun
tat zilele și nopțile geroase, nu 
știu. Ceea ce știu e că barza so
litară zboară toată ziua — ea 
știe pe unde — și revine la cui
bul său spre seară, moment in 
care am surprins-o și eu in ima
gine. Nu-i așa că merită 
dăm poza și la «Faptul 
vers» 2“

Merită !
Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii

Nu demult, pe adresa redacției 
a sosit o scrisoare. Iată ce ne sem
nalează Emil Andrei, din Craiova, 
sțrâda Sărarilor, blocul K 10, sca
ra 1, ap. 17 : „in ziua de 28 plai 
1982 am cumpărat din comerț o gar
nitură de mobilă în valoare de 
peste 18 000 lei. Intrucît la depozit 
gestionarul a refuzat să despache
teze marfa, abia acasă am constatat 
că mobila era defectă. Defecțiunile 
la această categorie de produse sînt 
remediate in Craiova de cooperati
va meșteșugărească -Oltenia». In 
ziua de -31 mai om scris acestei 
unități, iar scrisoarea în care sesi
zam defecțiunile mi-a fost înregis
trată la numărul 3188. Tehnicia
nul Dumitru Alexandru m-a în
credințat că in două zile va veni 
specialistul să rezolve problema. 
Am așteptat nu două, ci zece zile, 
dar n-a venit nimeni. Am mers din 
nou la cooperativă, unde m-am 
adresat tovarășului vicepreședinte 
Ion Rădulescu. Acesta l-a chemat 
pe tovarășul Dumitru, amindoi asi- 
gurindu-mă că in trei zile totul va 
fi rezolvat.

De data 
trei, ci 40 
plasare la 
asigurat că peste o zi va veni sigur 
cineva să-mi repare mobila, dar nici 
de această dată tovarășii nu s-au 
ținut de cuvint. A trecut aproape 
un an de zile de cînd am scris coo
perativei, am străbătut mulți kilo
metri de acasă 
mi-am pierdut 
un rezultat".

O asemenea 
hotărîrilor de partid, a legilor țării 
care prevăd clar că fiecărei scrisori 
adresate de cetățean trebuie să i se 
răspundă de către unitatea de re
sort în termenul legal (în cazul re
latat prin fapte) ne-a determinat 

y să ne deplasăm la Craiova. La

cooperativa meșteșugărească „Ol
tenia", ne-am interesat care e cauza 
acestei incrșdibilș intirzieri. Și iată 
ce ne-au declarat :

Ion Rădulescu, Vicepreședintele 
cooperativei : Recunosc că întreagă 
vină o poartă, cooperativa. Nu se 
poate ca omul să plătească 18 000 
lei pentru o garnitură de mobilă, 
iar noi, obligați prin lege să i-o re
parăm, să nu mișcăm un deget luni 
de zile. Avem datoria ca scrisorile 
cetățenilor, sesizările lor să le so
luționăm în cel mult 15 zile.

Pornind de ia o scrisoare

aceasta am așteptat nu 
de zile. La a treia de- 
cooperativă am fost

la sediul 
timp, dar

acesteia, 
fără nici

încălcare gravă a

După aceste aprecieri exacte, to
varășul președinte 11 întreabă pe 
tehnician-:

— Cum s-au întîmplat lucrurile, 
tovarășe Dumitru ?

Dumitru Alexandru : Soluționa
rea a fost, într-adevăr, tergiver
sată... Nu-mi mai aduc aminte 
exact cum s-ativ petrecut lucrurile. 
Poate că știe mai exact tovarășul 
maistru Răduț.

Desigur, „pasarea" răspunderii de 
sus în jos, din ce în ce mai jos, 
nu era de natură să limpezească 
lucrurile. De aceea am cerut întreg 
dosarul cu scrisorile oamenilor 
muncii adresate cooperativei. Din 
dosar nu reiese însă data la care 
meseriașii merg să remedieze defi
ciențele semnalate 
cind sesizările 
luționate.

Conducerea 
acord că lipsa

și nici aceea 
au fost efectiv so-

unității a fost de 
____ __ de evidență contri
buie la tergiversările amintite. în 
loc să existe, ca la multe alte uni
tăți. un registru-evidență clar, scri
sorile sînt încopciate cu alte multe 
hîrtii, de-a valma, într-un dosar, iar

șeful tehnic al unității, știind că o- 
. bligatia .de a -le- rezolva revine unui 
, anumit compartiment, nu deschide 

dosarul niciodată. Există și altă cau
ză*.  nesesizată insă nimănui de.con
ducerea cooperativei „Oltenia", care 
contribuie la îngroșarea dosarului 
cu scrisori și sesizări. Dacă cetățe
nii ar vedea mobila ar alege nu
mai pe aceea fără defecte. Ei 
cumpără însă fără să vadă, pen
tru că unitățile comerciale nu des
fac ambalajul lemnos. Motivul in
vocat de gestionari: ce să facă uni
tatea comercială cu ambalajul? (e 
vorba de cel puțin 10 kg de scinduri 
din brad sau fag la fiecare garnitură 
de mobilă). în aceste condiții, ce
tățenii, aproximativ 10 000 pe an, 
duc acasă mobila ambalată, o 
dezambalează in casă, la bloc, iar 
lemnele le aruncă pe tobogan. în 
afară de faptul că mulți dintre ei 
au surpriza să găsească defecte la 
mobilă și scriu cooperativei, are 
loc și o flagrantă risipă : 10 000 
garnituri de mobilă X 10 kg am
balaj = 100 000 
aruncat la gunoi 
cu 100 tone de 
tică păgubitoare 
națională căreia organele comercia
le trebuie să-i pună neîntîrziat 
capăt.

în ce privește aspectele de biro
crație și formalism semnalate la 
cooperativa „Oltenia", intrucît ele 
sînt departe de a fi izolate, su
gerăm UCECOM, organelor locale 
să ia neîntîrziat măsurile care se 
imoun incit toate unitățile din sub
ordine să analizeze cu răspundere 
scrisorile oamenilor muncii, să ve
rifice temeinic, operativ, la fața 
locului problemele semnalate și să 
acționeze în lumina obligațiilor 
care le revin.

kg de lemn nou 
! Cite nu s-ar face 
lemn ? E o prac- 
pentru economia

Gh. GRAURE

afecțiunile cardiovasculare
Stimate tovarășe conf. Univ. dr. IOAN ORHA, după o expe

riență profesională de peste trei decenii în cardiologie, care credeți 
,că este problema cea mai importantă, in acest domeniu vital pen
tru sănătatea fiecăruia și a întregii populații ?

— Aș începe să răspund la între
bare — referindu-mă mai întîi la 
titlul articolului cum nu se poate 
mai bine ales, de dv. — prin ceea 
ce afirma în tratatul său unul din 
fondatorii cardiologiei moderne, 
P.D. White, în anul 1931 : „Apariția 
bolilor cardiovasculare înainte de 
vîrsta de 80 de ani se datorește 
greșelilor noastre". Deci, de la bun 
început răspunsul este categoric și 
clar : bolile cardiovasculare nu sînt 
o fatalitate, ele apar datorită unor 
cauze, factori, condiții interne. — ce 
țin de organismul' uman — sau ex
terne — care țin de condițiile de 
mediu și de viață. Din această pozi
ție derivă și o perspectivă optimis
tă referitoare la 
control, de trata
ment și de pre
venire eficientă a 
lor.

— Cu toate a- 
cestea, mortalita
tea datorată bo
lilor cardiovascu
lare este în pre
zent cea mai frecventă, atit pe plan 
mondial, cit și la noi...

— Un aspect cu care sîntem con
fruntați în practica medicală de fie
care zi este acela că multi dintre cei 
care ni se adresează sint surprinși — 
unii chiar contrariați — atunci cînd 
li se spune că suferința lor cardio
vasculară este mai veche, că se află 
într-un ' ” ' "
evoluție, care durează de ani și ani 
de zile ! Evoluția îndelungată în 
timp este de multe ori lipsită de o 
simptomatologie specifică sau alar
mantă, ceea ce face ca boala să 
evolueze „pe furiș", am putea spu
ne, iar atunci cînd apar primele 
semne stadiul ei de evoluție ana- 
tomo-clinică este de obicei avansat, 
greu de tratat și influențat, refrac
tar chiar măsurilor de tratament.

— In acest caz, care este, după 
opinia dumneavoastră, perioada op
timă pentru o intervenție preven
tivă ?

— Sigur, ideal ar fi — și acesta 
este obiectivul prim al profilaxiei — 
să descoperim boala încă în faza de 
început, în stadiul de trecere de la 
starea de sănătate la îmbolnăvire, 
cind forțele de apărare ale organis
mului sint încă integre, cîrid func
țiile și structura aparatului cardio
vascular nu sînt grav deteriorate, 
cind procesul patologic este accesi
bil unor măsuri eficiente de profi
laxie și tratament, cu revenirea la 
normal sau ' 
bolii într-o fază cînd sistemul car
diovascular nu este 
Extrem de important este și faptul 
că în această etapă măsurile și mij
loacele terapeutice și profilactice 
sint extrem de simple, bazate mai 
ales pe respectarea unui regim ali
mentar corespunzător, a unui 
de viață cu evitarea factorilor, 
dițiilor sau situațiilor despre 
se știe că favorizează apariția 
dezvoltarea bolilor; chiar cînd 
necesară administrarea unor medi
camente, este vorba de obicei de 
medicamente cu acțiune mai blindă, 
in cantitate mai mică și pentru o 
durată de timp mai scurtă.

posibilitățile de

— Ce a apărut nou, in ultimii ani, ■ 
în legătură cu factorii interni și de 
mediu implicați direct in apariția 
sau agravarea bolilor cardiovascu
lare 2

— S-a discutat și s-a scris mult 
despre așa-zișii „factori de risc" în 
bolile cardiovasculare și de aceea 
nu vom reveni în detaliu asupra 
lor. Există însă cîteva aspecte care 
merită a fi subliniate în mod spe
cial. Este vorba, in primul rînd, de 
a face distincția, deosebirea netă 
între „facțori de risc" și „factori 
cauzali", pe de o parte, iar. pe de 
altă parte, de a nu considera pre
zența factorilor de risc egală cu 
prezența bolii. Dacă fumatul, coles
terolul crescut în sînge, supragreu- 

tatea, sedenda- 
rismut încordă- rj]e psihice pot 
provoca apari
ția hipertensiunii 
sau aterosclero- 
zei, prezenta lor 
nu înseamnă ne
apărat și prezen

ța bolii. în acest context, este 
neapărat necesar să discutăm șl să 
cunoaștem nu numai factorii de 
risc, ci și factorii, condițiile, situa
țiile care pot proteja starea de să
nătate, care pot împiedica apariția 
bolii sau frîna evoluția ei.

— Pentru că noțiunea este mal 
puțin cunoscută, fiind nouă, vă ru
găm să o explicați.

—Am aminti printre acești factori 
activitatea fizică sistematică, în
cepută încă din copilărie, efectuată 
mai ales în aer liber, evitarea me
diilor poluate prin plimbări și ex
cursii în natură, utilizarea mijloa
celor naturale de vindecare sau de 
întărire a sănătății prin factori na
turali (factori climatici, factori bal
neari, expunere la soare etc), o ali
mentație bogată în vitamine și cle
mente minerale, cu deosebire tf ete 
și legume proaspete. în plus, pen.ru 
unele boli, cum este, de exemplu, 
ateroscleroza, există factori protec
tori interni, respectiv unele grăsimi 
cu densitate ridicată, a căror pre
zență crescută în singe împiedică 
dezvoltarea plăcilor de ateromatoză 
șl, implicit, apariția anginei pecto
rale, infarctului miocardic sau i 
bral, insuficienței circulatorii 
cardiace. Aceste componente 
sînge, pot să fie controlate 
aport alimentar (se găsesc cu 
dilecție în anumite grăsimi de 
gine vegetală, în pește etc) 
poate să fie stimulată apariția lor 
prin antrenament fizic sau pe cale 
medicamentoasă.

Bineînțeles că medicina, cadrele 
medico-sanitare nu pot realiza sin
gure obiectivul combaterii și preve
nirii bolilor. Aceasta se poate realiza 
numai printr-o activitate conjugată 
și coordonată în care intervine în 
primul rînd omul conștient, care tre
buie să cunoască regulile — și să le 
respecte 1

OMUL.ȘI 
VIAȚA RAȚIONALĂ

stadiu relativ avansat de

cel puțin cu oprirea
decompensat

mod 
con- 
care 
sau 
este

• DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚĂ OPINIEI PUBLICE? !» DIN INSȚĂNȚÂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE •

Conștiința 
cît cinzeaca?

Conștiința lui Vișan Ion din Afumați a 
clacat intr-un mod banal și, ca să zicem 
așa, de sezon. Solicitat să participe la cu
rățirea și înfrumusețarea întreprinderii din 
care făcea parte — aceea de prelucrare a 
maselor plastice din București — lui V. L 
i-a trecut prin minte să profite intr-un mod 
foarte egoist de șansa prezenței sale în 
unitate. A pus ochii pe un maldăr de pro
duse finite, a sustras 35 de găleți- și le-a 
ascuns exact în grămada de gunoi proaspăt 
formată. Un coleg mai conștiincios, îm
preună cu pompierul de serviciu au desco
perit tainica intenție, cele 35 de găleți au 
fost recuperate, iar V. I. a ajuns în fața 
instanței.

O banală încercare de furt. La prima 
strigare a dosarului am rămas în sala de 
judecată să vedem cum își explică inculpa
tul fapta. Cind colo — o demonstrație 
seacă și stupidă. :

— Fiind în afara programului, am crezut 
că pot să servesc și eu un pahar de țuică. 
Am băut o jumătate de litru. Astfel am 
ajuns sub influența alcoolului și nu mi-am 
mai dat seama ce fac.

Nici această motivație nu e foarte origi
nală, dar ea merită puțină atenție, deoarece 
ridică două probleme curente de compor
tament.

în primul rînd, e vorba de „dreptul" de 
a consuma alcool în timpul liber. Desigur, 
în limitele regulilor normale de conviețuire 
socială, omul poate să facă ce vrea cind se

recreează. Dar de ce au oare unii acest 
reflex prompt de a pune mîna pe sticlă ? 
Există zeci și sute de moduri sănătoase 
de a te destinde, unul dintre ele e chiar 
munca gospodărească în aer liber, la care 
fusese invitat inculpatul. Pentru ce s-or fi 
grăbind ei să-și împîclească mintea, inclu
siv atunci cind au prilejul să se bucure de 
soare și de aer curat?

A doua chestiune este ușurința cu care 
se dă vina pe starea de ebrietate pentru 
orice abatere sau nelegiuire săvîrșită. Este 
adevărat că alcoolul influențează profund 
negativ comportamentul, iar uneori e fac
torul decisiv al deciziilor aberante. Totuși, 
cam lesne se lasă unele conștiințe corupte 
de băutură. Și atunci e numai vina alcoo
lului, ori e vina unor germeni care se aflau 
în firea, adică în năravurile respectivilor?

O infracțiune

timp in urmă, chiulangiii, indi-Cu cîtva .
vizii fără ocupație și, mai ales, speculanții 
de bilete din fața și din holul cinematogra
felor de pe „bulevard" intraseră în panică. 
Desfășurarea tihnită a „activității" Ie era 
tulburată de intervenția decisă, dură chiar, 
a unui nou „ofițer" de miliție. Cînd le era 
lumea mai dragă, bișnițarii se trezeau luați 
de guler și duși în biroul responsabilului 
cinematografului „Festival", unde aveau 
loc identificarea, percheziționarea și amen
darea lor. Intransigența noului agent de 
ordine era atît de mare, îneît,. uneori, se 
trezeau în plasa lui tineri care se făceau

remarcați doar prin aer provincial și ținută 
forțat modernă, dar n-aveau nici „un bilet 
în plus". Neiertător, „ofițerul" îi lua tare și 
pe aceștia și le ușura buzunarele.

Atitudinea lui arbitrară nu putea dăinui 
mult. într-o după-masă, în vreme ce muș- 
truluia mai abitir doi presupuși contrave- 
nienți, în încăperea cu pricina au mai apă
rut doi milițieni. De data aceasta — mili
țieni adevărați. Ei au procedat la identifi
carea identificantului, constatînd. cum era 
de bănuit, că respectivul își aroga pe ne
drept calitatea de ofițer. în realitate. Călin 
Teodor — acesta e numele severului „agent 
de ordine" — avea o profesie mult mai 
pașnică. Era clarinetist, dar cînta in forma
ții stabile doar ocazional, rămînîndu-i su
ficient timp pentru alte preocupări.

— Am procedat în acest fel numai din 
intenția de a preveni eventualele acte de 
speculă cu bilete de film.

Neadevăr flagrant. în realitate, practică o 
formă dibacg de estorcare a altora. Pentru 
aceasta și-a și primit pedeapsa cuvenită. în 
comparație cu alți escroci, Călin Teodor 
stirnește parcă mai puțină indignare, poale 
pentru că îi înșela pe alții de ace
eași teapă cu el. E bine că C.T. a fost 
depistat, dar era și mai bine ca ofițerii ori 
subofițerii adevărați să fi acoperit din timp 
„golul" de care a profitat acesta...

Neglijența 
în aqua-forte

Alt autor de peisaje marine mai vestit 
decît Dimitrie Știubei pictura noastră încă

n-a avut. Notorietatea lui izvorăște din 
consecvența pasiunii cu care a zugrăvit va
lurile, stîncile, vapoarele, mai ales siluetele 
de vapoare — de la petroliere gigant la re
morchere fluviale modeste. Fără a pune 
în discuție valoarea artistică a tablourilor, 
autoritatea acestui monopol sui-generis asu
pra tematicii l-a impus pe autor cel. puțin 
în lurnea navigatorilor și iubitorilor navi
gației. Dealtfel, Muzeul marinei din Con
stanța îi și expune un număr de lucrări.

Pentru aceste motive ni se pare foarte 
nepotrivită indiferența cu care o instituție 
care s-a aflat in posesia unor asemenea lu
crări (cumpărîndu-le !) s-a dezinteresat de 
ele pină li s-a pierdut urma. întîmplarea 
e mai veche, procesul e mai nou, epilogul 
procesului încă nici nu este scris. Iată, 
foarte pe scurt, cele întîmplate :

„în anii 1971—1975, „Navrom" a coman
dat pictorului 86 de tablouri și le-a plătit — 
conform evaluării făcute de specialiștii Fon
dului plastic — cu 202 170 lei. Dacă nu lu
crările de artă, cel puțin suma impunea 
atenție. Tablourile — repetăm : comandate 
în mod special — au folosit la editarea 
unor materiale publicitare, în special calen
dare de perete. Casă mare, „Navrom" și uni
tățile sale subordonate s-au arătat foarte 
grijulii in contabilizarea calendarelor, dar 
total indiferente față de soarta lucră-ilor de 
artă create cu acest prilej. Consecința : 
toată lumea știe exact unde au ajuns, cum 
au fost împărțite nimicurile publicitare, ni
meni nu știe ce s-a ales cu picturile.

în 1978 au început cercetări care au du
rat pînă în 1980. Au fost identificate 63 din
tre lucrări, expuse în sediile unităților ma
rinei comerciale din porturile noastre. Cele
lalte 23 parcă s-au scufundat în fundul 
mării.

Imputîndu-se suma unuia singur dintre

cere- 
sau 
din 

prin 
pre- 

i ori- 
sau

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

cei răspunzători (celui mai mic în funcție), 
cazul a ajuns și în tribunal. Procesul s-a 
terminat cum s-a terminat (au rămas buni 
de încasat de la acel unic ispășitor numai 
17 480 lei, instanța neputînd hotărî decît în 
limitele investirii ei), dar, lăsind la o parte 
paguba bănească, nu putem renunța la 
această curiozitate : unde, totuși, sint ta
blourile ? Nu unul, nu două, ci douăzeci 
și trei.

Din caietul 
grefierului

„Ieșind din magazin, cineva a început să 
strige : -Hoții au spart alimentara!», aler- 
gînd după mine. Am rupt-o la fugă. Mi-au 
sărit pantofii din picioare, căci nu erau le
gate bine șireturile. Nu m-am uitat in 
urmă să văd cine mă urmărește, fiind gră
bit și deloc curios, așa că am intrat des
culț in blocul in care locuiesc".

unui scandal din cauză de 
fost aruncat dintr-un bloc de 
și, din acest motiv, sint oare- 
nervos — dar imediat ce voi 
condiționat din penitenciar

„In timpul 
băutură, am 
la etajul III 
cum șocat — 
fi liberat
cinstea, corectitudinea, demnitatea și carac
terul nu-mi vor lipsi și nu voi mai sustrage 
butelii de aragaz".

Culese de, tovarășul judecător Ștefan 
I. Apăteanu de la Tribunalul județean 
Botoșani.

Sergiu ANDON

pen.ru
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

mehedinți: O zi pe ogoare
fără multe fapte deosebite

Vineri, la prima oră a dimineții, în partea de 
cîmpie a județului Mehedinți temperatura solu
lui în stratul arabil depășea 8—9 grade. Ne în
dreptăm deci spre această zonă pentru a con
semna inițiative și acțiuni menite să intensifice 
mai ales ritmul de lucru, ținind seama de o 
oarecare întîrziere a însămînțării culturilor din 
prima epocă. Primul interlocutor este primarul 
comunei Rogova, tovarășul Mihai Drăgoi, care, 
în jurul orei 10, își fixase în fața sediului 
cooperativei agricole întilnire cu ingine
rul-șef al unității. Aflăm că la cooperativa din 
Rogova s-au însămințat 50 hectare cu mazăre, 
10 hectare de pajiști și s-au plantat două hec
tare cu legume. în schimb, din lipsă de să- 
mință, au rămas neînsămințate 70 hectare cu 
lucernă. în ziua respectivă, din toată forța me
canică a secției de mecanizare erau folosite 
doar 5 tractoare la pregătirea patului germina
tiv pentru cartofi. Plantarea acestora era prevă
zută pentru a doua zi. dar pină la acea oră 
tuberculii nici nu fuseseră scoși din siloz. Cum 
la Rogova nu se însâmința nimic în ziua res
pectivă, l-am rugat pe directorul stațiunii de 
mecanizare, tovarășul Nicolae Matei, să ne in
dice alte unități agricole din consiliul agroin
dustrial Vînju Mare în care se lucrează la se
mănat. Am optat pentru cooperativa agricolă 
din Vînjuleț, mai ales că unitatea se afla toc
mai pe itinerarul propus să-l parcurgem în 
documentarea noastră. Directorul S.M.A. ne în
deamnă însă să mergem la Corlățel.

— De ce la Corlățel și nu la Vinjuleț ?
— Pentru că mi-ați face un mare rău dacă ați 

scrie câ acolo mecanizatorii au început semă
natul florii-soarelui.

— Dar noi chiar asta căutăm pentru reporta
jul nostru : să găsim unități în care.se lucrează 
Ia insămînțarea florii-soarelui pentru a anunța 
declanșarea acestei acțiuni in județ.

— în alte condiții, pentru asemenea ispravă 
șefii noștri ne-ar felicita. Acum însă tare mi-e 
teamă că ne vor critica. Noi încălcăm de fapt o 
dispoziție a organelor noastre agricole potrivit 
căreia întreaga cantitate de motorină primită 
pînă acum să fie folosită numai pentru însămîn- 
țarea culturilor din prima urgență. Pentru floa
rea-soarelui județul nu a primit nici un litru 
de motorină și, pînă nu o să sosească carbu
ranții nu avem dreptul să începem semănatul.

Văzînd că facem atîta caz de motivațiile 
directorului S.M.A., inginerul-șef al 
tului județean pentru mecanizarea 
culturii, tovarășul Eugen Pîrvuleț, 
să explice rațiunea acestei dispoziții : 
la 17 martie, județul Mehedinți a 
mit doar 302 tone de motorină din cota de 
1 630 tone repartizată pe această lună. Or, chiar 
dacă am consuma pentru semănatul unui hec
tar doar 14 litri de motorină și nu 15 litri cît a 
stabilit ministerul — și atunci am mai avea 
voie de circa 30 tone de motorină pentru a 
tea încheia semănatul culturilor din prima 
gență pe întreaga suprafață planificată, 
aceste condiții, oricîtă dreptate ar avea cei de la 
Vînjuleț, noi nu avem dreptul să-i lăsăm să 
semene floarea-soarelui consumind motorina 
celor care mai au de semănat sfeclă de zahăr, 
in și plante furajere.

Renunțăm deci Ia Vînjuleț și mergem în con
siliul agroindustrial Gruia. Deși sertiănatul 
sfeclei de zahăr “și al sfeclei furajere a ajuns 
doar la jumătate, iar terenul nu era pregătit 
nici măcar pe un hectar din cele 750

■ cîte urmează să se cultive cu floarea-soarelui, 
In unitățile din acest consiliu se aflau vineri în

brazdă doar 120 de tractoare din cele 373 cîte 
ar trebui în mod normal să lucreze acum. 
Dintre unitățile agricole cu suprafețe mai mari 
de sfeclă 
pe aceea 
mănători 
nului nu
pe așa-zisul lot experimental al inginerului-șef 
al consiliului agroindustrial. Pe acest petic de 
pămint se lucra poti-ivit celor mai exigente re
guli agrotehnice, dar și cu multă, multă migală 
sau, mai exact spus, cu pierdere de timp. Nu-i 
mai puțin adevărat că nici inginerul-șef al con
siliului nu . mai putea amina semănatul dacă 
trebuie totuși să facă cercetare și să dovedească 
niște lucruri știute sau altele mai puțin știute. 
Două semănători au fost totuși scoase din braz
da unde se pregătea marea producție de sfe
clă și este greu de spus dacă a doua zi tractoa
rele au mai primit motorină să reintre in braz
dă, pentru că, vineri la prinz, stocul 
ranți al S.M.A. era zero.

In consiliul agroindustrial Obirșia 
ne oprim la cooperativa agricolă din 
Era spre seară și la sola unde se semăna sfecla 
de zahăr se aflau primarul comunei, inginerul- 
șef al cooperativei și șeful fermei respective. 
De fapt, acesta era singurul punct de lucru din 
cooperativă. Ce-i drept ar fi multe de făcut în 
această unitate. Dar și aici se așteaptă ceea 
ce așteaptă și alți lucrători din agricultura ju
dețului : motorina.

Am pornit .la drum prin cîmpia de sud a Me- 
hedințiului cu intenția de a face un reportaj 
despre inițiativele și faptele de muncă ale oa
menilor în bătălia pe care o dau pentru a în
cheia cît mai repede și in condiții foarte bune 

mare campanie agricolă a acestui an. 
a urmă a trebuit să ne mulțumim cu ceea 

a ieșit un re- 
deosebite. Și

de zahăr alegem pentru documentare ■ 
din Pristol. Aici găsim cele două se- 
și agregatele pentru pregătirea tere- 
în sola cooperativei, ci în alta vecină,

de carbu-

de Cimp, 
Punghina.

ce am găsit, iar din ce am găsit 
portaj fără prea multe fapte 
aceasta nu din vina noastră.

Iosif
Virgil TATARU

POP

TELEORMAN

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

Mecanizatorii . nu cunosc odihna
Pînă simbătă dimi

neața, în unitățile a- 
gricole din județul Te
leorman 
mințate 
hectare, 
hectare 
turilor 
Sfecla de zahăr a fost 
semănată pe 8 500 hec
tare, din 11 000 hecta
re planificate, lucra
rea urmind a se în
cheia in cui șui zilei de 
duminică. Cele mai 
mari suprafețe au fost 
insămințate în consi
liile agroindustriale 
Tătărăștii de Jos, Fur- 
culești, Buzescu, Pia
tra, Blejești, Roșiori 
de Vede și Slobozia 
Mîndra, unde realiză-

au fost însă- 
aproape 40 000 
din cele 85 000 
destinate cul- 
din epoca I.

CLUJ:

rile au atins 55—70 la 
sută din programul 
stabilit pentru prima 
epocă. De două zile, 
semănatul florii-soare
lui s-a extins in ma
joritatea unităților a- 
gricole, această cultu
ră urmind să ocupe 
aici, în Cîmpia Teleor
manului, 46 500 hecta
re. Realizările bune la 
semănat și la executa
rea celorlalte lucrări 
de sezon se datoresc 
hărniciei mecanizatori
lor care, în aceste zile 
hotăritoare pentru re
coltă, nu cunosc o- 
dihna. (Stan Ștefan, 
corespondentul „Scin- 
teii").Un început bun

în județul Cluj, în 
primele două zile au 
fost insămințate 3 100 
hectare. Unitățile din 
consiliile 
triale 
da au 
semănat 
în cele din 
liile Aghirești, 
Gherla și Cluj, 
tă lucrare s-a < 
tat pe 20—30 la 
din suprafețe. De ase
menea, unitățile din

agroindus- 
Iclod și Tur- 

terminat de 
orzoaica, iar 

consi- 
Taga, 

aceas- 
execu- 

i sută

consiliile agroindus
triale Bonțida, Mociu 
și Panticeu au în
cheiat semănatul ma- 
zării, lucrare care pe 
ansamblul județului 
s-a realizat pe numai 
o treime din cele 
1 500 hectare. Unită
țile I.A.S. au însă- 
mințat ovăzul pe toate 
terenurile Prevăzute. 
(Costel Ștefănescu, 
corespondentul „Scin- 
teii").

trus- 
agri- 
caută 
„Pînă 

pri-

hectare

Pentru sporirea producției de cărbune

UTILAJELE MINIERE
executate si livrate la termen!

La semânat, pe ogoarele județului Teleorman

Am sosit la întreprinderea „Unio“ 
Satu Mare, cel mai important pro
ducător de utilaj minier din țară, in 
ziua cînd „Scînteia" publica relata
rea brigăzii de reporteri aflate în 
Valea Jiului. Directorul general al 
uzinei. Vasile Cădariu, urmărea vădit 
bucuros rindurile de mulțumire a- 
dresate colectivului întreprinderii 
sătmărene de colectivul minei Uri- 
cani, pentru promptitudinea de care 
a dat dovadă în livrarea, chiar în 
devans, a unor utilaje de mare im
portanță pentru creșterea producției 
de cărbune.

— Avem de realizat, în uzina noas
tră, ne spune directorul- general, 
utilaje de mare complexitate și im
portanță pentru înfăptuirea progra
mului minier și a programului Ener
getic. Zilnic se urmărește nu numai 
de către noi, la nivelul uzinei, ci și 
la nivelul județului, de către primul 
secretar, și la nivelul centralei, sta
diul producției, utilajele cu termene 
de livrare scadente, utilajele restante 
și utilajele livrate în avans. Au loc 
comandamente, aici la uzină, la cen
trală sau acasă la beneficiari, sta- 
bilindu-se prioritățile de producție și 
livrare.

Tocmai aveam la îndemînă o sesi
zare- primită la redacție din bazinul 
minier al Gorjului în legătură cu 
nelivrarea la timp a unor utilaje mi
niere așteptate urgent pentru finali
zarea unor investiții. Amînăm însă 
pentru cîteva . momente prezentarea 
apelului minerilor gorjeni și trecem 
in „zona, fierbinte11, in atelierele și 
secțiile de producție ale întreprin
derii.

în fabrica de utilaj minier, subu
nitate a întreprinderii, discutăm cu 
directorul fabricii, inginerul Ioan 
Li t an :

— Colectivul nostru este pus, 
aproape zi de zi, în fața examenului 
sever al unor situații neprevăzute. 
Și de cele mai multe ori . îl promo
vează cu bine. Evidențiez, în acest 
context, rolul însemnat al întrajuto
rării între secții, al unirii eforturilor 
muncitorilor uzinei în realizarea unor 
utilaje. Duminica trecută, bunăoară, 
au lucrat în uzină compartimentele de 
lăcătușerie și mecanică ale secției 
noastre, alături, de secțiile forjă și 
turnătorie pentru a recupera produc
ția nerealizată pe perioada a două- 
trei zile anterioare, cînd a fost o 
întrerupere programată de curent 
electric. In același timp. în fabrica 
noastră, deși cu efective mai reduse, 
reușim printr-o mai bună organizare 
să . onorăm toate contractele. Dar, 
din păcate, ne confruntăm cu foarte 
multe greutăți datorate proastei rit
micități în aprovizionarea tehnico- 
materială din partea unor furnizori.

în discuție intervine maistrul Rus 
Ioan II, șef de echipă :

— O piesă foarte importantă în 
angrenajul transportoarelor este 
ochetul. Cu toate acestea, semifabri
catele din care confecționăm ocheți 
nu ne sint asigurate Ia timp de în
treprinderile furnizoare din Tir- 
goviște și Brăila.

Este incontestabil efortul deosebit 
pe care îl deoune harnicul colectiv al 
uzinei „Unio" pentru a-și onora una 
din sarcinile de producție de mare

importanță pentru economie. Chiar 
dacă nota dominantă a activității co
lectivului o constituie punctualitatea 
și promptitudinea în producerea și 
livrarea utilajelor, nu putem trece cu

A

o constituie întreruperile — neanun
țate sau neprogramate — in furniza
rea energiei electrice. Numai in 
acest an numărul orelor, de întreru
pere însumează peste 10 zile efec

L.A ÎNTREPRINDEREA „UNIO" - SATU MARE

© Există condiții de producție pentru realizarea 
Ia timp și chiar în devans a programului 
prioritar pentru industria minieră

® Sînt necesare acțiuni mai hotărîte din partea 
centralei și a ministerului pentru soluționa
rea promptă â unor probleme privind livrarea 
ritmică a materiilor prime și materialelor

© Transportul utilajelor de la producător la 
beneîiciari trebuie să fie mai prompt

vederea peste unele neîmpliniri. Dar 
să revenim la semnalul transmis de 
corespondentul nostru, Dumitru 
Prună, de la Combinatul minier Ro- 
vinari cu citeva zile în urmă-:

„UNIO" — Satu Mare prezintă încă 
din anul trecut mari restanțe în li
vrarea unor utilaje și subansamble, 
care intirzie montarea și intrarea în 
producție a unor importante capa
cități, îndeosebi la carterele Peștea- 
na-Nord și Tismana II. Datorită 
acestor întirzi’eri. Combinatul minier 
Rovinari nu a putut să-și asigure, 
pentru începutul anului 1983, o capa
citate de producție de circa 1,7 mi
lioane mc.'

— Ce ne puteți spune in legătură 
cu această sesizare, tovarășe Vasile 
Cădariu ?

— Pe scurt, vă pot răspunde câ 
reperele restante pentru Peșteana- 
Nord sint gata fabricate și le puteți 
vedea în secțiile de fabricație sau în 
curte, unde așteaptă de două-trei 
luni, dacă nu chiar de mai mult timp, 
să sosească un trailer pentru a fi 
transportate. Întrucît cu toate insis
tențele noastre nu s-a soluționat pro
blema transportului, combinatul din 
Rovinari ne-a promis că ne va tri
mite urgent mijlocul de transport ne
cesar. Referitor la restanțele față de 
cariera Tismana II. în citeva zile 
încheiem fabricația ultimelor repere, 
urmind a le livra imediat.

Răspuns clar, scurt, la obiect. Din 
discuția purtată cu directorul general 
al uzinei, cu alți specialiști și cu o 
serie de muncitori s-au desprins o 
seamă de probleme complexe, a căror 
soluționare urgentă este hotăritoare 
pentru realizarea integrală, a utila
jelor miniere planificate. Ne oprim 
asupra citorva dintre ele, prezentin- 
du-le așa cum ne-au fost relatate de 
interlocutorii noștri,

ASIGURAREA ENERGIEI ÎN 
STRÎNSĂ CONCORDANTĂ CU CE
RINȚELE PROGRAMULUI PRIO- 
RITÂR, Da. fără îndoială, una din
tre problemele cele mai acute cu care 
se confruntă colectivul de la „Unio"

tive de lucru. Pe bună drep
tate, spunea un muncitor din secția 
de turnătorie, nemulțumit că i-a 
„înghețat-*  metalul topit in oala de 
turnare : „Dacă uzina noastră este 
puternic angajată în infăptuirea 
programului prioritar pentru mine
rit și energetică, cred că și energeti- 
cienii ar trebui să dea dovadă de mai 
mult discernămînt cind stabilesc uni
tățile in care să fie întreruptă furni
zarea curentului electric".

CINE SOLUȚIONEAZĂ COMPLI
CATA PROBLEMA A TRANS
PORTULUI UTILAJELOR. Am re
ținut din relatarea directorului ge
neral că un mare număr de utilaje 
și piese așteptate de luni de zile pe 
șantierele miniere sint. tot de luni de 
zile, fabricate și zac in incinta unită
ții sătmărene. De ce ? Întreprinde
rea interjudețeană de transport — 
I.M.P.S. Oradea — înființată in urmă 
cu doi ani, nu se dovedește a fi m 
măsură să răspundă nici sub aspectul 
promptitudinii, nici sub cel al volu
mului solicitărilor uzinei sătmărene. 
Iată, de pildă, la ora actuală în uzină 
așteaptă, de cîteva luni, să fie trans
portate în bazinul Gorjului și în Va
lea Jiului aproape 100 tone de utilaje, 
toate cu indicativul „urgent" : benzi 
oscilopivotante, cărucior de distribu
ție, schelet metalic pentru stația de 
acționare ș.a. Utilaje pe , care le 
așteaptă minerii din Rovinari. Așa 
cum sugerau mai mulți interlocutori, 
ar fi necesar să se analizeze măsura, 
luată in urmă cu doi ani, de concen
trare a mijloacelor de transport in 
întreprinderi interiudețene. care se 
dovedesc a fi complet rupte de fluxul 
și nevoile fierbinți ale producției. Că 
să nu mai arătăm și faptul că orin 
noua organizare a transporturilor, 
cheltuielile de transport ale uzinei 
„Unio" s-au triplat( !), în condițiile 
în care calitatea serviciilor prestate 
este mai oroastă.

CÎTEVA URGENTE PRIVIND 
DISCIPLINA CONTRACTUALĂ. 
Ne apropiem de sfîrșitul trimes
trului I, și iată că la „Unio"

Satu Mare continuă să rămînă in 
suspensie o seamă de probleme pri
vind disciplina contractuală : Com
binatul de articole tehnice din 
cauciuc Pitești, întreprinderea de 
cauciuc Jilava și întreprinderea de 
articole tehnice din cauciuc Botoșani 
refuză, pur și simplu, să contracteze 
benzile de cauciuc pentru care în
treprinderea „Unio" a primit repar
tiții. Dacă in cazul unității din Bo
toșani nu se pot emite prea multe 
pretenții, întrucît abia se află in 
construcție, în schimb, în cazul Celor
lalte două unități nu poate fi admisă 
nici o explicație. Dacă nu se cu
nosc implicațiile acestei stări de lu
cruri, le amintim : la 216 milioane 
lei se ridică valoarea utilajelor fa
bricate, livrate și montate în unită
țile miniere și care așteaptă benzi de 
cauciuc pentru a fi completate și 
puse în funcțiune. Este o stimă im
portantă pe care colectivul unității 
sătmărene n-o poate încasa datorită 
indiferenței furnizorilor de benzi de 
cauciuc și de alte materiale. Cît pri
vește oțelurile aliate, credem că cen
trala industrială va analiza cu mai 
multă seriozitate și mai ales va solu
ționa complicata problemă a norme
lor de consum stabilite.

Sint probleme majore a căror so
luționare se impune cu stringentă 
prin eforturile concentrate ale uzi
nei. centralei și ministerului de 
resort.

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SĂLĂGEAN 
Ocîav GRUMEZA

''In perioada 21-27 manie 

„Săptămîna 
pomiculturii“

Odată cu venirea primăverii, 
oamenii simt chemarea naturii 
la reluarea activității in mijlo
cul ei. Prin însăși ocupația lor, 
sătenii, toți cei care lucrează in 
agricultură, cind a pornit colțul 
ierbii, răstoarnă brazda și pun 
semințele in pământul încă rea
văn. Locuitorii orașelor răspund 
acestei chemări ingrijindu-și 
stratul de pămint din fața casei, 
loturile pe care le-au preluat să 
le cultive cu legume. Și unii și 
alții, odată ce plesnesc mugurii 
pomilor, simt o deosebită plăce
re și bucurie de a începe munca 
in mijlocul naturii pentru a o 
transforma spre folosul lor. spre 
binele tuturor.

tn săptămîna care urmează, 
adică intre 21 și 27 martie, in 
întreaga țară se va desfășura, 
potrivit unei frumoase tradiții, 
„Săptămîna pomicultura", amplă 
acțiune de mobilizare a locuito
rilor de la sate și orașe — tineri 
și virstnici — la plantarea pomi
lor, la executarea lucrărilor de 
îngrijire a livezilor, in general a 
tot ce este spațiu verde. Prin 
urmare, mai mult decit în ori
care perioadă a anului, în săp
tămâna care vine toți cetățenii 
sint chemați să facă rînduială în 
grădinile de pe lingă casă, iar 
cei care poartă răspunderea 
marilor livezi ale unităților a- 
gricole să le gospodărească 
așa cum se cere pentru a rodi 
îmbelșugat.

După cum am fost informați 
la direcția generală a horticul
turii din Ministerul Agriculturii, 
in cele șapte zile, în unitățile a- 
gricole urmează să fie făcute 
plantații noi pe 3 400 de hectare, 
iar in gospodăriile populației să 
se planteze 2 200 000 de pomi. 
De asemenea, se vor face tăieri 
de rodire și formare la pomi 
pe o suprafață de 33 000 hectare, 
arături și săpături in jurul po
milor pe 34 000 hectare, fertili
zări cu îngrășăminte naturale pe 
10 400 hectare și cu îngrășăminte 
chimice pe 31 500 hectare. Prin 
urmare, obectivul acestei săp
tămâni îl constituie atit extinde- 
derea plantațiilor pomicole, cit 
și îngrijirea pomilor oriunde s-ar 
afla ei.

Ce facem la orașe ? Pe lingă 
blocurile de locuințe sint atîtea. 
spații libere, la care se adaugă 
parcurile de cartier care așteap
tă mâinile pricepute ale locata
rilor, ale acelor oameni îndră
gostiți de frumos. Sint atîtea 
străzi, atit în centrul orașelor, cit 
șl în noile cartiere de unde abia 
au plecat constructorii, străzi 
care așteaptă să fie transformate 
în coridoare de verdeață. Desi
gur, in locurile potrivite trebuie 
și e bine să. se planteze pomi și. 
arbuști fructiferi.

Este meritoriu faptul că în , 
primăvara acestui an organele, 
de specialitate 'au organizat nu
meroase puncte pentru vânzarea 
către populație a pomilor altolți. 
în București, vînzarea pomilor 
se face prin unitățile I.L.F. din 
piețele : Obor, 23 August, Unirii, 
Miniș, Titan I, Vitan, Progresul, 
Reșița, Sudului, bulevardele Ion 
Șutea, Macaralei ș.a. Asemenea 
puncte de vînzare a pomilor au 
fost organizate și in alte orașe, 
iar la sate procurarea acestora 
se poate face prin magazinele 
cooperației. Din cei 11 milioane 
pomi altoiți ce se livrează în 
această primăvară de pepinierele 
statului, peste 5 milioane sint 
destinați populației de la sate 
și orașe. Lor li se adaugă mii 
de arbuști fructiferi și milioa
ne de stoloni de Căpșuni. To
tul este ca acești pomi și _ ar
buști, prin munca pricepută a 
oamenilor, să prindă rădăcini 
puternice, să crească viguros.

Nu putem uita arborii și ar
buștii ornamentali, nu putem 
uita viitoarele păduri ale țării. 
Arborii din parcuri, cei plan
tați de-a lungul străzilor sau 
în spațiile dintre blocurile 
de locuințe au menirea să con
tribuie la ameliorarea mediului 
ecologic in care trăiesc locuitorii 
orașelor; vegetația lor îmbogă
țește atmosfera în oxigen, neu
tralizează gazele toxice, optimi
zează starea termică a betonului 
și asfaltului cind acestea se în
cing. atenuează. zgomotul care 
devine o problemă acută.

Aceste citeva considerații sint 
de natură să demonstreze că 
„Săptămîna pomicultura" nu-i 
privește doar pe pomicultori, ci 
interesează pe toți locuitorii de 
la sate și orașe. Este in intere
sul general al societății noastre, 
al fiecăruia dintre noi să sădim 
cit mai mulți pomi și arbuști 
fructiferi, să îngrijim bine live
zile, să facem din țara noastră o 
adevărată grădină.

loan HERȚEG

j-CONTRASTE-i

Un apel cu adresă precisă
De la o vreme, pe

troliștii din unele 
schele de foraj sint 
stînjeniți în activitatea 
lor de lipsa de pră
jini pe care trebuia 
să le furnizeze în
treprinderea de ma
șini grele și întreprin
derea de țevi „Repu
blica" din Capitală. 
Prima unitate trebuia 
șă livreze unităților 
petrolului în ianuarie 
și februarie 159 prăjini

grele cu profil rotund 
și 21 prăjini de antre
nare, necesare fora
jului la sondele de 
mare adîncime. Petro
liștii au primit insă 
doar jumătate din can
titatea contractată. La 
fel de zgircițl cu pră
jinile se arată și. cei de 
la „Republica", care 
au o restanță de 350 
tone. Chiar dacă Ie 
lipsesc prăjinile, pe

troliștii în cauză au 
găsit mijlocul — prin 
rindurile de față — 
să-și exprime solicită
rile față de furnizorii 
amintiți. Acum aștep
tăm răspunsul unități
lor vizate. Care tre
buie să fie unul sin
gur — respectarea în
tocmai a obligațiilor 
contractuale. (Dan 
Constantin)

Obligații... uitate
A venit primăvara. 

Timpul este acum ideal 
pentru constructori să 
muncească intens și 
cu folos pe șantiere-

le noilor obie: ive de 
investiții. Și ii din
tre ei chiar c ic. Al
ții însă ar il>a. dar 
nu prea pot. jtivul ?

Unii dintre beneficia
rii de investiții au ui
tat să-și onoreze o da
torie elementară si, 
anume, să predea con-

0 tehnologie modernă, de înaltă eficiență 
în utilizarea resurselor materiale si energetice 
TURNAREA ÎN FORME' VIDAI

în repetate rînduri, conducerea partidului a subliniat necesitatea luării 
de măsuri hotărite în fiecare întreprindere, la fiecare Ioc de muncă pen
tru reducerea mai accentuată a consumurilor de materii prime, materiale, 
combustibili și energie electrică, pentru realizarea producției planificate 
cu cheltuieli materiale cît mai mici, cu o rentabilitate și eficiență maxime.

în spiritul acestor indicații, în numărul din 18 ianuarie a.c. al ziarului 
nostru relatam la rubrica „Experiența înaintată la tribuna «Scinteii»" des
pre o tehnologie modernă, de înaltă eficiență în utilizarea resurselor ma
teriale și energetice : tehnologia de turnare a pieselor in forme vidate. 
Eficiența și avantajele acestei tehnologii, se preciza in articolul amintit, 
pledează convingător pentru generalizarea ei rapidă. Ne oprim astăzi 
asupra realizărilor obținute în acest domeniu de colectivul întreprinderii 
„Vulcan" din Capitală.

Am optat pentru întreprinderea 
bucureșteană deoarece aici s-a acu
mulat pină în prezent o valoroasă 
experiență în domeniul turnării in 
forme vidate. Dar să dăm cuvîntul 
faptelor.

18 martie 1981 : în întreprindere 
se obțin primele piese prin acest 
procedeu tehnologic, care revoluțio
nează cu adevărat activitatea din 
turnătorii. Acest succes încununa 
eforturile depuse de-a lungul unui 
an de un inimos colectiv de munci
tori și specialiști condus de șeful 
sectoarelor calde, ing. Vasile Con
stantin, care a conceput și realizat 
prima instalație industrială din țară 
de turnare in forme vidate, precum 
și tehnologiile de fabricație. Iar me
ritul acestui colectiv este cu atit mai 
mare cu cit, așa cum ni s-a relatat 
in intreprindere, în această acțiune 
s-a pornit practic de la zero, sau 
aproape de Ia zero. Mai precis, de la 
citeva sumare informații ; la data 
respectivă in țară nu exista nici o 
experiență în domeniul turnării în 
forme vidate și nici măcar o docu
mentație mai detaliată despre acest 
procedeu tehnologic.

18 august 1982 : După trecerea cu 
bune rezultate a probelor tehnolo
gice, la „Vulcan" începe să producă 
prima instalație mecanizată de tur
nare în forme vidate din țară. Așa
dar, în acest timp, 
două premiere 
tehnice de mare 
valoare practică. 
Ca și prima in
stalație. noua li
nie tehnologică a 
fost concepută și 
realizată cu forțe 
proprii, fiind in 
întregime rocjul unei intense activi
tăți desfășurate de muncitorii și 
specialiștii din compartimentul de 
cercetare și sectoarele de fabricație 
ale întreprinderii. Cu excepția pom
pelor de vid, toate celelalte repere 
ale instalației au fost proiectate și 
fabricate in întreprindere, fără să 
se recurgă la import.

Revenind la noua linie tehnolo
gică, precizăm că aceasta este supe
rioară primei instalații -de turnare 
in forme vidate, atit din punct de 
vedere al randamentului, cit și prin 
gradul înalt de automatizare -și me
canizare a operațiilor tehnologice. 
Iată cițiva din parametrii ei tehnici : 
instalația are o capacitate anuală de 
2 000—3 000 tone, permite fabricarea 
unor piese cu o greutate cuprinsă in
tre 1 kg și 3 tone, cu pereți cu gro
simi de la 5 la 200 mm și cu un gaba
rit de la 200 mm pină la 3 m lungime. 
Mai adăugăm că instalația mecanizată 
de turnare în forme vidate se compu
ne dintr-un grup de 6 pompe pentru 
producerea vidului, două rezervoare 
tampon de vid. două linii de căru
cioare port-model ' mecanizate, două 
buncăre de alimentare cu nisip, o in
stalație de dezbatere a formelor, o 
instalație de reciclare a nisipului, o 
instalație de desorăfuire a nisipului 
și un grup de hidrocicloane pentru 
absorbția noxelor.

întreaga linie tehnologică a fost 
proiectată și realizată într-un an de 
zile, in această perioadă efectuîn- 
du-se și .probele tehnologice. Cît pri
vește cheltuielile pe care le implică 
o asemenea instalație, acestea se re
cuperează într-o perioadă de aproxi
mativ un an de la punerea in func
țiune. Aceasta deoarece, comparativ 
cu sistemele clasice, tehnologia de 
turnare a pieselor in forme vidate 
prezintă numeroase avantaje teh- 
nico-econom.ice, experiența între
prinderii „Vulcan" fiind edificatoare 
in această privință. Dar să dăm, din 
nou, cuvîntul faptelor.

Producția medie lunară a liniei 
mecanizate de turnare în forme vi
date este de 200 tone piese. Să urmă
rim care sînt consumurile materiale, 
energetice și de manoperă pentru 
realizarea acestei producții în siste
mul clasic și în cazul noului proce
deu tehnologic.

— Realizarea acestei producții îp 
sistemul clasic de turnare, ne spune 
ing. Vasile Constantin, presupune 
pregătirea a 300 mc de amestec de 
formare, din care, după . utilizare, 
■150 mc se aruncă la haldă, un con
sum de 10 000 N mc gaze naturale 
pentru uscarea formelor, un volum 
de manoperă de 5 000 ore și un con
sum de energie electrică de 20 0.00 
kWh. Prin tehnologia de turnare a 
pieselor in forme vidate, pentru rea
lizarea celor 200 tone piese se

La întreprinderea „Vulcan" 
din București

manipulează numai 40 mc nisip, din 
care se pierd numai 3,5 mc, se con
sumă doar .600 kWh energie electrică, 
2 500 ore manoperă și, întrucît nu mai 
este necesară uscarea formelor, aces
tea intărindu-se prin vidare, nu se 
mai consumă cei 10 000 N mc gaze 
naturale. De asemenea, se renunță 
și la o serie de mașini și utilaje de 
indesare a amestecului de formare.

Cîteva concluzii privind eficiența 
cu care se soldează ia întreprinderea 
„Vulcan" aplicarea tehnologiei de 
obținere a pieselor prin turnarea în 
forme vidate :
• Consumul de energie electrică 

se reduce cu 70 Ia sulă, iar cel de 
gaze naturale în întregime ;

O Productivitatea muncii se du
blează la operația de formare-tur- 
nare, însemnate economii de mano
peră fiind obținute și la operația de 
curățire a pieselor. în plus, sint eli- 
minate, complet operațiunile greld' 
care necesită eforturi fizice deo- 
sebite ;

0 Consumul de amestecuri de 
formare necesar pentru realizarea a 
200 tone piese scade cu 260 mc, iar 
pierderile se diminuează aproape in 
totalitate, ceea ce la nivelul între
prinderii echivalează cu o economie 
anuală de 100 vagoane de nisip, lu
cru foarte important dacă avem in 
vedere cheltuielile și consumurile 

energetice foarte 
mari necesare 
pentru extrage
rea și transpor
tul acestuia ;

0 Pe 200 mp 
suprafață pro
ductivă între
prinderea bucu
reșteană realizea

ză cu instalația de turnare in 
forme vidate o producție anuală de 
2 000—3 000 tone piese, echivalentă 
cu producția ce se obține prin pro
cedeul clasic într-o turnătorie cu o 
suprafață de cel puțin 1 000 mp ;

• Piesele turnate in forme vidate 
au o maro precizie, adaosul de pre
lucrare reducindu-se cu 50 la sută, 
„Timpul de prelucrare a pieselor pri
mite din colaborare este cu cel puțin 
20 minute mai mare față de cel al 
pieselor similare cate se realizează în 
întreprindere prin turnarea in ifo.rme 
vidate" — ne spune ing. Petrică Ba
ciu, șeful secției-, a II-a prelucrări 
mecanice. Aceasta înseamnă econo
mii de metal, energie, manoperă și 
capacități de producție ;

® Ciclul de execuție a pieselor 
prin tehnologia de turnare prin 
forme vidate este de 3 ori mai mic 
decit sistemul clasic de turnare.

La toate aceste avantaje ecohomice 
ale tehnologiei de turnare a pieselor 
in forme vidate se mai adaugă fap
tul-că numărul operațiilor și utila
jelor se reduce cu circa 40 la sută 
in cadrul procesului.de preparare a 
amestecului de formare și cu' 80 Ia 
sută la operațiile de regenerare - 
nisipului de amestecuri. Totodată, 
reduc substanțial consumurile ‘e 
materiale metalice și nemetalice ne
cesare pentru execuția modelelor, ba 
urmare a creșterii gradului de folo
sire a acestora.
•Așadar, la întreprinderea „Vulcan" 

din București tehnologia de turnare 
a pieselor in forme vidate asigură o 
eficiență superioară în utilizarea re
surselor materiale și energetice, in • 
creșterea productivității muncii. Ex
periența acumulată de această uni
tate, rezultatele practice obținute 
prin noul proces tehnologic pledează 
convingător pentru generalizarea sa 
grabnică în cit mai multe turnătorii, 
în același timp, întrucît această teh
nologie se aplică deja în cîteva uni
tăți ale industriei constructoare de 
mașini, ar fi necesar, așa cum pe 
bună dreptate subliniau interlocutorii 
noștri de la întreprinderea „Vulcan", 
să se organizeze un larg schimb de 
experiență între aceste unități. 
Aceasta ar permite o cunoaștere mai 
exactă a ceea ce a realizat mai va
loros fiecare unitate, atit în ceea ce 
privește partea constructivă a insta
lațiilor, dar mai ales in domeniul 
tehnologiilor propriu-zise de turnare 
în forme vidate și. evident, ar deter
mina noi progrese in perfecționarea 
și extinderea acestei valoroase teh
nologii, care are o arie foarte largă 
de aplicare. Vom reveni.

Dumitru TÎRCOB 
Ilie ȘTEFAN

structorilor întreaga 
documentație de exe
cuție. De pildă, con
structorii trustului de 
specialitate din Plo
iești n-au primit nici 
un. proiect pentru ca
pacitățile din industria 
metalurgică . la care 
Vor lucra anul acesta 
și numai jumătate din

De
Cu ce utilaje trebuie 

să fie dotată o stațiune 
pentru mecanizarea a- 
griculturii ? Bineînțe
les, cu cele necesare 
executării lucrărilor 
agricole specifice uni
tății pe care o ser
vește. Atît cît tre
buie ca număr, dar și 
ca funcționalitate. Nu
mai că uneori acest 
principiu atit de sim
plu nu este luat în 
seamă. Cei care au 
dotat secția de meca
nizare din cadrul aso
ciației economice de 
stat și cooperatiste 
Drăgășani, județul 
Vîlcea, respectiv, trus-

proiectele pentru o-, 
biectlvele din chimie 
și industria construc
țiilor de mașini care 
le-au fost încredințate. 
Cum nu este vorba de 
singurul colectiv de 
constructori confrun
tat cu asemenea, „am
nezii" din-partea bene-

ficiarilor. se pune o În
trebare firească: cine 
suportă aceste intîrzi- 
eri ? Pentru că timpul 
costă bani. Mai ales 
cel p'ierdut fără nici 
un folos in așteptarea 
onorării unor obliga
ții... uitate. (C. Anto
nescu)

ce să prisosească ?
tul S.M.A., și-au zis 
că decît să lipsească, 
mai bine să prisoseas
că. Au trimis aici tot' 
ce vrei și ce nu vrei. 
Si stau nemișcate de 
mai multă vreme două 
echipamente de erbici- 
dat in vii, două mașini 
pentru deschis rigole, 
două mașini pentru 
împrăștiat gunoi, două 
tractoare legumicole, 
mașini de plantat ră
saduri, de tocat corzi 
etc., de care, practic, 
nu este nevoie. Condu
cerea trustului S.M.A. 
a fost informată din 
timp de această situa
ție, dar nici pină la ora

actuală nu a luat mă
suri de redistribuire a 
acestor utilaje. Ce se 
întimplă in acest caz ? 
După cum ne spunea 
contabilul-șef al aso
ciației. Gheorghe Fă- 
gețeanu, pină la sfîrși
tul anului asociația va 
trebui să plătească 
amortismente în va
loare de peste 30 000 
lei. -Iată un caz în care 
nu se potrivește zică- 
toarea : „decit să lip
sească, mai bine să 
prisosească". Pentru 
că 30 000 de lei con
tează in bugetul aso
ciației. (L. Ciubotarul

care.se
procesului.de
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VALORIFICAREA CONTEMPORANĂ I

A MARELUI POTENTIAL CREATOR AL POPORULUI
Poporul este creatorul și purtătorul faclei artei, întregii civilizații în patria 

noastră. De aceea, în participarea activă a maselor populare, a poporului însuși la 
creația artistică, stă chezășia dezvoltării tot mai puternice a culturii noastre, a îmbo
gățirii continue a patrimoniului național, a ridicării nivelului de măiestrie al națiunii 
noastre socialiste. Poporului îi datorăm, și în domeniul artei, tot ceea ce am realizat 
mai de preț de-a lungul timpului, tot ceea ce păstrăm de veacuriI Poporul va asigura 
continuarea și dezvoltarea artei noastre!

NICOLAE CEAUȘESCU Observatorul astronomic din Suceava — așezămînt menit să contribuie la răspîndirea largă a cunoștințelor științifice
Foto : Agerprcs

Vitalitatea artei populare
............. — Jana NEGOIJĂ ......... -■=

Născută din nevoia satisfacerii 
cerințelor pe care existența le-a 
pus in fața oamenilor, dezvoltată 
timp de secole și desăvîrșită pînă 
la atingerea unor înalte valori ar
tistice, creația populară românească 
reprezintă un fenomen viu și activ 
în contemporaneitate. Niciodată ca 
azi ea nu s-a bucurat de atîta aten
ție, niciodată ca azi n-a constituit 
obiect de exegeze științifice, nici
odată ca azi n-a cunoscut a- 
semenea răsunet peste fruntariile 
țării. însuși statutul creatorului 
popular s-a consolidat, din producă
tor de bunuri preponderent utilita
re el devenind artist în sensul ma
jor al cuvîntului. Prezenta artei 
populare în sălile de expoziție nu 
mai constituie un fenomen exotic, 
după cum firesc Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România își 

' oferă periodic simezele expoziției 
republicane de artă populară con
temporană din cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României".

Muzeul satului și de artă popu
lară, cel mai mare muzeu etnogra
fic al țării, desfășoară o bogată ac
tivitate în domeniul valorificării 
expoziționale a creației populare 
contemporane. Două sînt în princi
pal obiectivele urmărite : pe de o 
parte, realizarea unui contact di
rect al publicului cu bogăția și vi
talitatea artei populare, pe de alta, 
promovarea adevăratelor valori 
create în zilele noastre.

Pornind de la cunoașterea pro
fundă a fenomenelor ce se desfă
șoară în prezent, cu toate transfor
mările ce survin ca urmare a pre
dominantei funcției decorative a 
creației populare, muzeul nostru va
lorifică prioritar acele genuri și 
categorii de obiecte ce și-au căpă
tat în ultimii ani autonomia artis
tică. Dintre ele, ceramica este poa
te domeniul cu cea mai spectacu
loasă evoluție. Centre de olărit cu 
mare vechime, a căror activitate se 
continuă azi la cote superioare, au 
constituit tema multor expoziții o- 
ferite publicului amator de artă. 
Prin raportarea creației contempo
rane la specificul propriu fiecărui 
centru, urmărim punerea în valoare 
a aportului personal al meșterilor- 
creatori la desăvîrșirea filonului 
tradițional, ca și înscrierea inova
țiilor survenite pe linia satisfacerii 
unor cerințe artistice ale publicului 
contemporan.

Dintre multele exemple ce pot fi 
citate în acest context, credem că 
centrul de la Horezu (Vîlcea), prin 
toți creatorii săi, dintre care se 
detașează Victor Vicșoreanu și Ste- 
lian Ogrezeanu, poate fi ilustrativ 
pentru ceea ce înseamnă azi cera
mica populară românească.

Țesăturile constituie și ele un gen

O tehnică străveche preluată 
de industria modernă

............. —= Paul PETRESCU ...................
Valorificarea artei populare ro

mânești constituie una din temele 
și preocupările majore ale vieții 
culturale și economice din țara 
noastră din- ultimele trei decenii. 
Problematica deosebit de complexă 
și imolicațiile multiple ale acțiunii 
de valorificare au fost puse in lu
mină de nenumărate dezbateri teo
retice și acțiuni practice desfășura
te de-a lungul anilor atît în cadrul 
cercurilor de specialitate — etno
grafi, muzeografi, artiști plastici, 
învățămint artistic, centre de îndru
mare a mișcării artistice de masă 
— cit și în cel al forurilor însărci
nate să transpună în viață acest, 
am spune, imperativ al epocii de 
profunde transformări pe care o 
trăim, destinat nu numai să „ren
tabilizeze" vastele posibilități ofe
rite de tradiția tehnică și artistică 
populară, ci să și păstreze identita
tea vocii naționale românești în 
producția artistico-industrială a lu
mii contemporane. Căile valorifică
rii sau mijloacele puse în slujba a- 
cesteia sînt felurite, începind cu 
cercetarea fundamentală finalizată 
în publicarea de studii și documen
te, colecționarea și conservarea în

Bacâtl Sub SenericuI „Sărbă
toarea zootehnistului", la căminele 
culturale din Dărmănești, Ghimeș- 
Făget, Sascut, Răchitoasa, Răcă- 
ciuni și din celelalte comune ale 
județului Bacău au avut loc ma
nifestări cultural-artistice în care 
sătenii au cinstit pe fruntașii în 
creșterea animalelor. Au fost or
ganizate cu acest prilej expoziții, 
schimburi de experiență, întilniri 
de lucru, spectacole artistice sus
ținute de formații de amatori lau
reate ale Festivalului național 
„Cîntarea României". (Ghcorghe 
Baltă)

Bihor Clubul literar „Familia" 
a găzduit o întîlnire a publicului 
orădean cu scriitorii Dumitru Radu 
Popescu și Domokos Gâza, prile
juind o fructuoasă dezbatere pri
vind literatura contemporană din 
țara noastră. (loan Laza)

Covasna La TeatruI Maghiar 
de Stat din Sfîntu Gheorghe a 
avut Ioc premiera piesei satirice a 
scriitorului Siito Andrâs, intitulată 
„Viața, moartea și reînvierea Teri
bilului Gedeon", în regia maestru
lui emerit al artei Tompa Miklos. 
Decorurile sînt semnate de Deâk 
Barna, costumele de Deâk M. Ria, 
muzica de Horvâth Kâroly, core

artistic mult apreciat, în acest do
meniu producindu-se și mai vizibil 
trecerea de la producția spontană, 
cerută de gospodăria țărănească, la 
creația de artă. în condițiile in care 
industria casnică textilă și-a pier
dut baza materială obiectivă a 
existenței sale, cele mai talentate 
țesătoare și-au consacrat activitatea 
producerii de obiecte de artă soli
citate de societatea contemporană. 
Prezența lor în cadrul expozițiilor 
organizate la Muzeul satului și de 
artă populară s-a remarcat fie pe 
linia continuării acelor categorii 
ce-și păstrează funcția utilitară și 
în prezent — prin excelență țesă
turi destinate interiorului — fie pe 
linia valorificării unor tehnici spe
cifice fiecărei zone, a cromaticii ti
pice, in produse de factură nouă. 
Exemplul Măriei Spiridon din Avrig 
(Sibiu) sau al Elenei Stănciucu din 
Vlădești (Vîlcea) este edificator in 
acest sens, prin crearea de piese 
ce transpun elemente ale portului 
nopular, respectiv ale țesăturilor 
din păr de capră, în lucrări de 
mare rafinament ce pot rivaliza 
oricînd cu tapiseriile modeme.

Formele de valorificare expozi- 
țională a creației populare contem
porane în cadrul Muzeului satului 
și de artă populară s-au concretizat 
in ultimii ani prin organizarea de 
expoziții paralele în cele două săli 
ale muzeului; ideea centrală de la 
care pornim este aceea că nu exis
tă un hiatus între ceea ce veacuri 
de-a rîndul poporul nostru a creat 
și ceea ce se naște azi, în alte con
diții, la alți parametri. Prezenta în 
cadrul acestor expoziții a creatori
lor contemporani înșiși, desfășu- 
rînd în fața publicului demonstrații 
de adevărată virtuozitate, este me
nită să faciliteze înțelegerea pro
ceselor intime ce Se petrec în 
timpul actului creației artistice. A- 
nual, în timpul sezonului estival, la 
Muzeul satului și de artă populară 
se desfășoară „Zilele creației popu
lare contemporane", acțiune în ca
drul căreia timp de 10 zile mește
rii populari din toate zonele țării 
demonstrează în ambianța de sat 
autentic a expoziției permanente în 
aer liber tehnicile specifice de lu
cru. Aceste activități completează 
expozițiile de gen organizate (ce
ramică, lemn, țesături), astfel încît 
vizitatorii își pot forma o imagine 
de ansamblu asupra punctelor esen
țiale ale creației populare contem
porane. Agrementate cu spectacole 
folclorice, muzică interpretată la 
instrumente populare de către în
șiși creatorii acestora, gale de film, 
dezbateri cu caracter științific, „Zi
lele creației populare contempora
ne" se constituie ca adevărate săr
bători ale muncii și artei.

muzee, terminînd cu producția ar
tizanală sau industrială. Se știe ast
fel că UCECOM-ul, de pildă, a rea
lizat, cam în ultimii cincisprezece 
ani, o operă remarcabilă ca nivel 
artistic și ca eficiență economică în 
ce privește preluarea critică a tra
dițiilor meșteșugărești de artă 
populară, reușind să producă și să 
exporte mii de sortimente țe s-au 
impus pe piața internă și externă. 
Strădanii susținute sînt observate 
în vremea din urmă și la 
CENTROCOOP, care se pare că in
tră pe un nou și promițător făgaș în 
această direcție. Un efort spectacu
los a fost făcut și de Ministerul In
dustriei Ușoare, care in cursul lunii 
octombrie a anului trecut a lansat o 
acțiune directă de promovare în in
dustrie a valorilor artei populare 
prin largi consfătuiri și exemplifi
cări cu materiale documentare puse 
la dispoziția celor aproape o mie 
de creatori din domeniul textilelor 
— contexturiști, designed, confec
tioner!, artiști plastici — reuniți la 
Iași. Satu Mare, Timișoara și Bucu
rești.

Participînd la consfătuirea de la 
Iași, am fost impresionat de con

grafia de Benko Gizella. (Pâljănos 
Maria)

Buzău 1° caciru' „Lunii cul
turii buzoiene", Biblioteca jude
țeană și Casa personalului didactic 
au organizat, la Joseni, o.întilnire 
cu scriitorul George Măcovescu, 
fiu al satului. George Macovescu 
a citit pagini din opera sa și a 
răspuns întrebărilor ce i-au fost 
adresate de către elevi, cadre di
dactice, săteni. (Stelian Chiper)

Teleorman. Sub egida comi- 
tetului județean de cultură și edu
cație socialistă în comunele Rădo- 
iești, Furculești, Crîngu, Țigănești, 
Cervenia, Poroschia s-au organizat 
ample acțiuni de răspîndire a cu
noștințelor științifice. Au avut loc 
dezbateri, simpozioane, mese rotun
de pe diverse teme cum sînt : Ori
ginea și evoluția omului, apariția și 
dezvoltarea religiei, medicina pe 
înțelesul tuturor etc. (Stan Ștefan).

Bistrița-Năsăud. Noul 
impunătorul edificiu al Arhivelor 
statului din Bistrița găzduiește 

cepția organizatorică modernă, pre
cum și de realismul metodelor folo
site in, „sensibilizarea" celor aproa
pe două sute de creatori (cadre 
medii și superioare) prezenți și de 
interesul viu și competența cu care 
aceștia au abordat problematica 
pusă in discuție de conducerea Mi
nisterului Industriei Ușoare, prin 
direcția de specialitate. Creatorilor 
le-au fost înfățișate problemele 
teoretice puse de valorificarea 
artei populare în interpretarea 
sugestivă a unor specialiști de 
la Institutul de cercetări etno
logice și dialectologice din Bucu
rești, a unor cadre universita
re și critici de artă din Iași (prof. 
Radu Negru. Drof. Constantin Ra- 
dinschi, asistent inginer Felicia Bu- 
liga), a unor muzeografi-etnografi 
de la Muzeul etnografic al Moldo
vei (dr. Angela Olariu, Emilia Pa
vel). insistîndu-se asupra marilor 
posibilități nefolosite încă, precum 
și asupra caracteristicilor zonale ale 
țesăturilor, cusăturilor și portului 
popular din Moldova. Foarte inte
resante, realizate cu acurateță teh
nică remarcabilă, cele șase casete 
audio-vizuale prezentate de ingine
ra Liliana Teodorescu de la Cen-

Creații noi, adaptate vieții de azi
-------------- Olga HORȘIA -....................... =

Creația populară românească își 
are rădăcinilb împlîntate in stratu
rile de cultură cele mai vechi ale 
acestui pămint. Tradiția milenară a 
artei noastre populare se impune 
cu evidentă oricărui cercetător al 
arhitecturii, costumului, ceramicii, 
țesăturilor, broderiilor sau crestă
turilor în lemn românești. Menți
nerea acestei tradiții de-a lungul 
unei istorii zbuciumate a fost posi
bilă in condițiile locuirii neîntre
rupte de către poporul român a a- 
cestui teritoriu din spațiul carpato- 
danubian și continuității vieții so
ciale în evoluția ei firească. Secol 
după secol s-a sedimentat, astfel, o 
imensă bogăție de artă, creație a 
maselor populare, reflectînd viața 
și năzuințele, simțul pentru frumos 
și armonie ale poporului nostru. A- 
ceste calități se cuvine să le pretin
dem deopotrivă creației populare 
contemporane. Complexitatea pro
blemelor în domeniul vast al artei 
populare și al meșteșugurilor artis
tice este dată de ordinul diferit al 
factorilor multipli implicați în evo
luția acestui fenomen și, în același 
timp, este viu ilustrată de interesul 
sporit al discuțiilor abordate in ul
timii ani, fie din punct de vedere 
sociologic, etnografic, estetic sau e- 
conomic. Analiza este necesară și 
utilă, concluziile teoretice fiind in 
măsură să elucideze, prin judecăți 
de valoare, unele sau altele din as
pectele pe care problematica artei 
populare și a meșteșugurilor artis
tice tradiționale o ridică în prezent. 
Nu s-a subliniat îndeajuns, credem, 
faptul că o dreaptă cumpănă in a- 
ceastă privință — care să excludă 
absolutizările și orice fel de exa
gerare — nu poate fi realizată de- 
cit printr-o armonioasă împletire a 
tuturor punctelor de vedere. Numai , 
conjugarea factorilor implicați de 
acest fapt de cultură materială și 
spirituală poate să ne ofere conclu
zii teoretice apte a fi aplicate în 
practica vieții. Nu este vorba 
doar de a analiza, aprecia și 
clasifica, ci mai ales de a contura 
cu chibzuință căile de prezentă și 
viitoare dezvoltare. Subliniem că nu 
ne referim numai la un tezaur evo
cator, circumscris în colecțiile mu
zeelor, ci la bunuri destinate a cir
cula, destinate satisfacerii unor ne
cesități de ordin complex, social, e- 
conomic, cultural, artistic. Pentru a 
înțelege acest lucru este necesar să 
subliniem că trebuie să oornim de 
la cîteva date precise. în primul 
rînd, trebuie să avem în vedere 
existenta, în țara noastră, tocmai a 
acestui inestimabil tezaur al artei 
populare, apreciat ca atare în ne
numărate rînduri, atît la noi cît și 
peste hotare. în aceeași măsură 
însă, trebuie să reținem faptul că 
fenomenul artei populare este încă 
viu în numeroase zone ale tării 
unde există centre de vechi tradiții, 
a căror activitate ocupă un loc im-1- 
portant în cultura de masă. Patri
moniul tezaurizat, pe de o parte, și 
vitalizarea centrelor de artă popu
lară, pe de alta, reprezintă două 
premise importante în procesul de 

expoziția „Ținuturile Bistriței și 
Năsăudului în lupta pentru liber
tate socială și« națională". într-o 
ținută grafică deosebită, documen
tele și fotografiile prezentate, apar
ținătoare în exclusivitate acestei 
prestigioase instituții, fac o tre
cere în revistă a tuturor evenimen
telor marcante ale istoriei vechi, 
medii, moderne și contemporane, 
constituindu-se într-o carte cu pa
gini vii care se adresează deopotri
vă minții și inimii tuturor catego
riilor de vizitatori. (Gh. Crișan).

Brașov La Bra?ov a apărut 
un nou cineclub, al 15-lea din ju
deț. Se intitulează „Experiment" și 
funcționează pe lingă întreprinde
rea cinematografică județeană. 
Prima peliculă realizată,- „Răscru
cea", abordează o temă deosebit de 
actuală — confruntarea tinerilor 
veniți din diferite zone rurale ale 
tării cu rigorile pe care le ridică 
viața în marile centre urbane in
dustrializate cum este Brașovul. 
(N. Mocanu).

AraP'î Săptămînal, formațiile 

trul de estetică a produselor indus
triei ușoare au înfățișat prelucrări 
de contexturi și colorit din șase 
zone etnografice bine alese : Vîlcea, 
Năsăud, Cluj, Apuseni, Mărginimea 
Sibiului, Bucovina. S-a subliniat in 
acest mod importanța respectării 
autenticității locale odată cu ofe
rirea unor surse inepuizabile de in
spirație. într-adevăr, cele două 
mari ansambluri decorative ale ar
tei populare românești, în domeniul 
textilelor, cel ambiental reprezen
tat de interiorul țărănesc tradițio
nal și cel vestimentar al costumu
lui popular, constituie mărturii nu 
numai ale unei strălucite civilizații 
autohtone, ci și fertile puncte de 
plecare pentru o artă de caracter 
industrial adaptată necesităților so
cietății și omului modern. Industria 
contemporană a depășit faza pro
ducției de serie uniformizatoare ce 
apăsa începutul secolului nostru, ea 
fiind capabilă azi să diversifice la 
infinit gama produselor fabricate, 
grație procedeelor ultramoderne de 
programare a fabricației, mai ales 
în cimpul rezolvărilor ornamentale, 
în acest punct se realizează jonc
țiunea fericită între „modernismul" 
artei populare românești și tehnica 
superioară a Industriei moderne.

valorificare și dezvoltare. în acest 
sens, apelul la tradiție, la izvoare, 
se impune de la sine. S-a demon
strat că este necesar să acordăm o 
atenție deosebită centrelor unde 
tradiția artei populare și a mește
șugurilor este vie, unde meșterii și 
creatorii continuă să lucreze. în ul
timii ani, de pildă, în cadrul coo
perației meșteșugărești a fost 
stimulată și in unele cazuri revi- 
talizată activitatea cunoscutelor 
centre de ceramică din Horezu 
(Vîlcea), Oboga (Olt), Curtea de 
Argeș (Argeș), Vadul Crișului, 
Leheceni, Birsa, Lelești (Bihor), 
Vama (Satu Mare), Dănești, Co- 
rund (Harghita), Marginea (Sucea
va) ș.a. ; activitatea din domeniul 
divers al broderiilor, țesăturilor și 
covoarelor din zonele Țara Oașu
lui, Maramureș, Năsăud, Bihor, 
Hațeg, Făgăraș, Sibiu, Bran, Gorj, 
Muscel (Argeș), Prahova, Vran- 
cea, Neamț, Bucovina, Tulcea ; 
a centrelor de creație popu
lară în lemn din Munții Apu
seni, din Vîlcea ș.a. în ansamblul 
sarcinilor dezvoltării micii industrii 
în prezentul cincinal, cooperația 
meșteșugărească are în vedere creș
terea și diversificarea activității de 
artă populară în toate județele țării, 
întreaga activitate este orientată 
sub semnul valorificării. Prin a va
lorifica înțelegem a prelua cele mai 
prețioase elemente ale artei popu
lare din diverse domenii (tehnică, 
materie primă, formă, ornamentică, 
cromatică etc) și a realiza creații 
noi, produse noi, in spiritul tradiției, 
dar și adaptate cerințelor vieții mo
derne. Aceasta constituie o premi
să a programului de dezvoltare a 
activității meșteșugurilor artistice 
și, credem, o garanție a reușitei. 
Trebuie să arătăm însă — așa cum 
subliniam și cu alt prilej — că 
acordînd cuvenita autoritate crea
țiilor tradiționale) constituite nu ne 
propunem să ne îmbrăcăm în sa
rici și gube, să urcăm în prepe
leac oalele de fiert sub presiune 
sau să înlocuim tacîmurile inox cu 
lingurile de lemn. Dar putem să 
deducem din sarică un elegant și 
original mantou modern, putem să 
umanizăm locuința, clubul, cabana 
adecvîndu-i ceramica populară, a 
cărei noblețe are vîrsta meșteșugu
lui cu obîrșia pierdută în adîncul 
vremii, putem să ne aducem amin
te de prispe și pridvoare ori să 
luăm exemplu de frumusețe și 
funcționalitate aritmetica dulghe
rului constructor țăran cînd vrem 
să alegem căi noi pentru edificiile 
noastre ; putem, în sfîrșit, să ne in
spirăm din chibzuiala, măsura, pro
porțiile și ritmul formelor produ
selor meșteșugului popular și ale 
industriei țărănești cînd proiectăm, 
pentru înmulțire pe scară indus
trială, forma obiectelor, asigurîn- 
du-se astfel, pe o treaptă de un ni
vel ridicat al calității producției, 
criteriul artistic și, în același timp, 
specificul național.

Dezbatere realizată de 
Marina PREUTU

de teatru și jocuri populare, fan
fara și taraful de cîntece de petre
cere de la întreprinderea minieră 
din Cîmpulung se deplasează ia 
minerii navetiști acasă unde pre
zintă in orele lor de răgaz progra
me artistice dedicate fruntașilor in 
producție. Asemenea momente de 
binemeritată destindere am sur
prins recent în localitățile Schitu 
Golești, Aninoasa, Retevoiești, Go- 
deni și Poenari. (Gh. Cîrstea) 

în localitatea Tibănești,
viitor centru urban pe harta jude
țului Iași, a luat ființă recent un 
cenaclu literar denumit „Dintre 
sute de catarge". Cei peste 20 de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
cadre didactice, țărani cooperatori 
și mecanizatori au organizat o reu
șită șezătoare literară. Cu aceasta, 
numărul cenaclurilor literare din
județul Iași se ridică la 56. (Ma- 
nole Corcaci).

Alba. Formația de teatru a 
Casei de cultură din orașul Zlatna 
a prezentat în premieră un spec
tacol cu piesa : „Acuzatul Gheor
ghe Șincai" de Emil Poenaru © 
La Alba Iulia a avut loc un sim
pozion cu tema „Modalități de e-’ 
ducare materialist-științifică a pio
nierilor și școlarilor". (Ștefan Di
ni că)

Un bilanț al
Ceea ce au realizat Consiliul 

Culturii și Educației Socialiste, Uniu
nea compozitorilor și Radiotelevi- 
ziunea. română, în această a IV-a 
ediție a concursului de muzică ușoară 
românească „Melodii ’82“ — remar
cabilă manifestare in cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României" 
— a fost realmente un tur de forță, 
un dificil și totodată concludent 
examen pentru acest gen de largă 
popularitate, pentru creația de ultimă 
oră. Pentru că de fapt nu au fost 
numai concertele finale — patru la 
număr și gala respectivă, ci și an
trenarea celor zece teatre de estradă, 
a Casei de discuri „Electrecord", 
care a dăruit melomanilor șlagărele 
anului, a numeroase band-uri din 
întreaga țară, a unei echipe de 
specialiști care a triat ceea ce este 
mai valoros dintr-o bogată recoltă 
de șlagăre și a selecționat, din zeci 
de pagini special scrise pentru 
concurs, cintecele care să intre în 
finală. Deci, „Melodii ’82“ compusă 
din cinci concerte (concurs și Gală), 
manifestarea propriu-zisă la care ne 
referim, a fost concluzia unui lung 
și sever drum pe care organizatorii, 
care merită toate aplauzele, l-au 
parcurs timp de 12 luni I Nu mai 
vorbim de efortul extraordinar al 
orchestrei de estradă a Radiotelevi- 
ziunii, sub ’bagheta inconfundabilă a 
unui maestru al muzicii românești, 
Sile Dinicu, care a acompaniat, a 
sprijinit, a dat viață timp de cinci 
seri la rînd celor peste 100 de tălmă
ciri, care, egal, față de fiecare con
dei participant (sprijinindu-se și pe 
refrenele formației „Choralis" in
struită de Voicu Enăchescu), a fost 
alături, reliefînd datele de interes ale 
compozițiilor respective.

S-au profilat la această competiție 
două secții distincte : „prime audi
ții", în care s-au întrecut 37 de cîn
tece, și desfășurarea celor 39 de 
șlagăre, iar ca momente deosebite, 
sărbătorești, în fiecare seară hors 
concours, s-au intonat acele cîntece 
cu amplă frază melodică, in general 
maiestuoasă, de largă respirație (spre 
exemplu : „Erou al păcii, erou al 
muncii", și „Urare de iarnă" de 
Camelia Dăscălescu, „Du-te inimă în 
zbor" de- Aurel Giroveanu, „Vă 
mulțumește țara" de Gelu Solomo- 
nescu, „în numele vieții" de Dan 
Ardelean) — închinate muncii și 
primului erou al țării, închinate 
pămintului românesc și milioanelor 
de oameni care își dăruiesc întregul 
efort fericirii vieții, păcii și dra
gostei de oameni. Teme generoase 
care au fost regăsite și în paginile 
de concurs, precum în compozițiile: 
„Să învelim pămîntul cu pace și cu 
flori" de Gelu Solomonescu, pe 
versurile lui Mircea Block, „Copilul 
meu" de Ionel Tudor, versurile fiind 
semnate de Andrea Andrei, „Un

ADNOTĂRI © ADNOTĂRI

„Manuscriptum"
Și prin ultimul său 

număr, 50, revista 
Manuscriptum con
firmă un prestigiu 
statornic conturat de-a 
lungul anilor. Ea are 
o ținută „de lucru", 
fără euforii aniversa
re, fiind și din această 
cauză mai convingă
toare. Factura docu
mentelor. a interven
țiilor și comentariilor 
inserate este ca de 
obicei diferită, însă 
demonstrațiile con
verg, rezuitatul fiind 
o mai bună înțelegere 
a unor personalități 
sau opere fundamen
tale ale literaturii 
noastre. O secțiune de 
mare interes conține 
texte de sau despre 
Eminescu (între aces
tea Etica gazetaru
lui merită o atenție 
aparte), din care se 
desprinde cu claritate 
imaginea de om pu

„Lecturi" regretabile
„Jefuitori" de cărți ? 

Pe drept cuvint, bi
blioteca — această in
stituție fără de care 
astăzi statutul social al 
cărții este de neconce
put — poate fi ase
muită cu o inimă care 
pulsează cultură. O 
astfel de „inimă" este 
și biblioteca județeană 
„Panait Istrati" din 
Brăila, de la care 
pleacă spre cititori în 
fiecare an peste 400 000 
de volume. Firesc ar 
fi ca in totalitatea lor 
și in starea în care au 
plecat aceste cărți să 
se și întoarcă din nou 
in rafturi. Nu se in- 
timplă insă așa. Di
rectorul bibliotecii 
brăilene, prof. Gheor
ghe Pătrașcu, ne-a 
prezentat numeroase 
exemple din care am 
desprins concluzia că 

..„jefuitorii" de cărți nu 
sint doar copii sau 
adolescenți, ci și oa
meni în toată firea, 
preocupați. de proble
me dintre cele mai

blic a poetului, dar se 
reliefează de aseme
nea și autoritatea de 
care se bucura în 
epocă și peste hotare. 
Date noi, revelatoa
re despre Sadoveanu 
apar la rubricile Scri
itorul și epoca și. în
deosebi. la Precizări 
și controverse, în ca
drul căreia se publică 
o convorbire cu Pro
fira Sadoveanu despre 
„biografia sadovenia- 
nă între adevăr și le
gendă", Un Cîntec de 
alean al păcii și al în
frățirii între popoare 
scris de Perpessicius 
pentru un proiectat 
volum omagial închi
nat lui Tudor Vianu, 
un spiritual medalion 
I. C. Visarion de Tu
dor Arghezi, cîteva 
considerații cu infle
xiuni memorialistice 
de Camil Petrescu 
despre Condiția scri
itorului și munca in-

importante ale cultu
rii, ca știința, tehnica, 
cercetarea. Iată, spre 
exemplu, domeniile e- 
lectronicii și electro
tehnicii atrag în bi
bliotecă și „cititori" 
care decupează sche
me de televizoare, 
magnetofoane, picup- 
uri, tabele sinoptice 
și, nu de puține ori, 
întregi capitole. Din 
lucrările de critică li
terară dispar comen
tariile despre anumiți 
scriitori, prefețe, bi
bliografii. „Iubitorii de 
artă" taie reproduce
rile după tablourile 
celebre, „microbiștii" 
de sport — îndeosebi 
figuri de fotbaliști, iar 
pasionații de cinema
tografie — vedete ale 
ecranului. Foarfecele 
acestor „pasionați" pe
riculoși nu iartă aproa
pe nici un domeniu. 
Și pentru că în ul
timul timp persona
lul bibliotecii a trecut 
la un control riguros, 
filă cu filă, al cărților 
restituite (ceea ce este

muzicii ușoare romanești
-> j

pămînt al tuturor" de Marcel Dra- 
gomir, „Pace vrem" de Gelu Solo
monescu, „Milioane de inimi" de 
Ion Cristinoiu, „Graiul românesc" de 
Vasile Veselovschi, „Brațe infrățite" 
de Laurențiu Profeta, „Om lingă 
om" de Paul -Urmuzescu etc. Pentru 
că, într-adevăr, la această ediție tex
tele, versurile, am putea spune, au 
stat în general sub semnul unei 
elaborări mai atente, avînd pana 
inspirației adevărate și pe cît po
sibil s-au eliminat rimele și ima
ginile banale care ani de-a rindul 
au dat prilejul atîtor ascuțite critici. 
S-au înălțat deci poeme dragostei 
de oameni, dragostei pentru pămîntul 
nostru, pentru cea mai iubită ființă 
— mama și fără îndoială dragostei- 
dragoste, adică iubirii adevărate, 
temă care rămîne categoric laitmo-

Festivalul național 
„Cîntarea României16

tivul muzicii ușoare românești, fie 
că este vorba de reflecții generale 
sau chemări, sau șăgalnice reproșuri, 
sau amintiri, sau scrisori deschise 
etc. Sint cîteva nume de textieri 
în muzica ușoară, nume care au 
fost subliniate și de palmaresul 
concursului, care nu-și permit ori
ce fel de însăilări, care nu sem
nează orice fel de combinații de 
vorbe fără miez, care pledează efi
cient, prin versurile lor, pentru 
calitatea, pentru adevărul cîntecului. 
Așa cum (și numele lor este de ase
meni bine cunoscut) sînt numeroase 
condeie de compozitori care în fie
care an dăruie iubitorilor genului 
inspirate șlagăre, pagini scrise cu 
finețe, cu artă, cu măiestrie. Din 
cele 37 de prime audiții (chiar dacă 
au existat și unele melopei stîn- 
gace), cel puțin zece vor deveni 
șlagăre, ceea ce nu este deloc de 
neglijat, iar dintre șlagărele anului 
1982 tot atîtea se vor fredona încă 
mult timp. Și „Casa mea" — Marele 
șlagăr al Festivalului — cu muzica, 
versurile, orchestrația lui Ion Cris
tinoiu și în rostirea delicată, tulbu
rător de simplă a Angelei Similea, 
cîntec despre lumea muzicii în care 
vibrația inimii, fantezia, imaginația 
pot construi pentru totdeauna fer
mecătoarea casă a cîntecului, casă a 
luminii, dragostei și adevărului — 
este un exemplu. „Casa mea", 
alături de „în zori" de Vasile 
Vasilache, „Săptămîna" de Dan Di- 
mitriu, „Drggoste, dragoste" de 
Laurențiu Profeta, „Unde erai ?“ de 
Marius Țeicu, „De ce-ai plecat din 
viața mea" de Cornel Fugaru, „Va

A
50
telectuală, un „por
tret afectiv" al lui 
Caragiale schițat în 
scrisorile Cellei Dela- 
vrancea, pagini din 
corespondenta lui Bla- 
ga și a Elenei Văcâ- 
rescu constituie tot 
atitea puncte de atrac
ție pentru specialiști, 
dar și pentru cititorul 
doritor să cunoască 
viata „secretă" a lite
raturii. O dezbatere 
despre Bibliografia 
națională — inventar 
al avuției spirituale 
românești, la care 
participă doi specia
liști reputat! : Dan 
Simonescu și Paul 
Cornea, precum și un 
grupaj de mențiuni 
critice referitoare la 
cîteva instrumente de 
lucru istorico-literare 
recent apărute rotun
jesc sumarul sub
stanțial al publicației. 
(I. Adam).

în detrimentul muncii 
de îndrumare și. ori
entare a cititorilor), a 
început să se înte
țească practica min
ciunii „am pierdut 
volumul împrumutat"; 
iar cum penalizarea 
pentru astfel de ca
zuri, raportată la va
loarea reală a pagubei 
este în prezent deri
zorie, vinovatul o plă
tește cu nonșalanță.

Datorită unor astfel 
de manifestări, din 
fondul bibliotecii din 
Brăila ies în fie
care an peste 3 000 
de volume. Evident, 
nu este singura bi
bliotecă din tară în 
care se strecoară și 
huliganii de bibliotecă. 
De aceea, rîndurile de 
față se vor un apel, 
adresat veritabililor 
iubitori ai cărții, de a 
depista fără nici o re
ticență pe oricine se 
comportă necivilizat. 
Apărățn astfel cultura 
noastră. (Corneliu 
Ifrim). 

canța" de Mihai Constantinescu, 
„Nopți" de Vasile Veselovschi, „Să 
nu mă-ntrebi“ de Horia Moculescu 
etc ; exemple care demonstrează că, 
din noianul de compoziții, drum spre 
inima marelui public își fac fără 
efort cele inspirate, că oricîtă bună- 
voință ai avea tu, spectator, aplau
zele le vei dărui melodiei care-ți 
place, care-ți comunică ceva, pe 
care o urmezi în drumul ei doar de 
cîteva minute.

A patra ediție a „Melodiilor ’82“ 
s-a încheiat. Și, pentru că sîntem 
încă la „ora concluziilor", notăm și 
noi cîteva gînduri, cîteva sugestii, 
citeva recomandări :

© Pentru „primele audiții" să nu 
fie declarate numele autorilor. Ar
gumente ? Publicul să se concentreze 
numai asupra calității melodiilor, să 
nu fie obligat să ofere aplauze 
politicoase numelor consacrate. A- 
ceastă competiție este a cîntecelor 
respective înscrise în concurs și nu 
„eticheta" unei întregi activități de 
creație. Pe cît posibil să fie stimu
late cît mai multe tinere condeie, 
autori de muzică și texte, care s-au 
remarcat in alcătuirea unor reviste, 
spectacole muzicale, pretutindeni in 
țară, tineri absolvenți de conserva
tor etc.
• Excepțional efortul interpreților 

— orchestra de estradă a Radiotele- 
viziunii, grupul „Choralis", dar acest 
„maraton" are și dezavantajele lui : 
100 de melodii, în același . tip i 
de înveșmîntare sonoră vor produce 
inevitabil sentimentul monotoniei. I 
Soluții ? Pe scenă, alături de orches- ' 
tra lui Sile Dinicu ar putea fi | o 
mică formație pop care să preia 
ritmurile ce i se potrivesc, care să 
aducă un plus de variație. Cit pri- I 
vește soliștii, rularea cîtorva nume 
este, de asemenea, în dezavantajul 1 
spectacolului propriu-zis. Nu este in j 
folosul nimănui ca unui solist să-i 
fie încredințate 6—7 cîntece, in timp 
ce colegii lui să devină spectatori, i 
Unde au fost primii soliști ai tea- [ 
trelor de estradă (cu excepția Devei 
care s-a impus), unde au fost atîția '■ 
și atîția tineri lansați în ultimii ani?

• Au existat premii ale juriului, ; 
ale organizatorilor, ale publicului — | 
toate închinate compozițiilor propriii- i 
zise ; ar putea exista credem [și I 
premii pentru interpreți. pentru ■ 
orchestratori și atunci fără îndoială 
orchestrațiilor li s-ar dărui mai 
multă fantezie, iar interpreții și-ar 
verifica sever ținuta — de la for
mula de prezentare scenică și pînă 
la desfășurarea cîntecului propriu- 
zis. Dacă nici un „amănunt" nu ră
mîne neobservat de „ochiul" publi
cului, atunci obligația organizatorilor 
este de a nu ignora nici un detaliu.

Smaranda OȚEAX’U

Datoria fată de înaintași, 
datoria față da viitor

(Urmare din pag. I)
Aceasta cu atit mai mult cu cit 

sîntem generația care, trăind în 
miezul unui ev aprins, are o istorică 
misiune : aceea de a urca țara în 
constelația statelor dezvoltate eco
nomic ale lumii. Și aceasta într-o 
conjunctură complexă, intr-o epocă 
în care, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, bîntuie în viața 
politică și social-economică a lumii 
puternice furtuni, uragane, taifu
nuri. De capacitatea noastră de a le 
depăși, de priceperea de a ne ri
dica deasupra lor depinde ziua de 
azi, dar mai ales cea de miine a țării.

Chiar in asemenea conjuncturi 
aspre trebuie să ne urmăm mersul 
înainte, căci astăzi — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională — a sta pe loc, ori 
numai a încetini ritmul înseamnă a 
mări într-un mod primejdios deca
lajele ce ne separă de statele dez
voltate, a condamna țara la gravă 
răminere în urmă, a periclita însuși 
viitorul națiunii.

Greutățile urcușului în care sîn
tem angajați pot fi înfrinte cu ar
mele minții, cu hărnicia brațelor. 
Altfel spus, investind mai multă 
gindire și inițiativă în tot ce între
prindem, purtînd o necontenită bă
tălie pentru nou, gospodărind mai ju
dicios avuția noastră națională, mun
cind mai disciplinat, cu înaltă răs
pundere, cu conștiința clară că mun
ca noastră este singurul izvor al 
bunăstării. Căci așa cum niciodată în 
istorie nimic nu ne-a căzut de-a 
gata, nimic nu ne-a venit din senin, 
și acum numai de noi depinde să 
realizăm ceea ce ne-am propus. Aces
ta este sensul înalt al tuturor 
programelor pe care, cu deosebire 
în ultimii ani, le-a adoptat partidul 
nostru ; acesta este sensul înalt al 
vibrantelor chemări ale secretarului 
general al partidului, președintele 
republicii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a munci mai bine, de 
a judeca mereu faptele noastre, roa
dele lucrării noastre din perspectiva 
marilor datorii pe care le avem față 
de prezentul și viitorul țării.

Numai de noi depinde ca genera
țiile ce ne vor urma să poată spune 
că la sfîrșitul acestui secol, al acestui 
mileniu a trăit in România o gene
rație care a dat întreaga măsură a 
iubirii pentru țară, o generație cu 
mari resurse și potențe creatoare, pe 
care le-a pus toate cu dăruire și 
avint în slujba patriei. Să se poată 
spune peste ani că generația noastră 
s-a ridicat la înălțimea gîndului 
înaintașilor, că a înțeles deopotrivă 
marile comandamente ale prezentu
lui, că pe măsura puterilor ei a fă
cut totul spre a le împlini.
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Tovarășului RODNEY ARISMENDI
Secretar general al Partidului Comunist din Uruguay

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
vă adresez, in numele Partidului Comunist Român și al meu personal, un 
cald salut tovărășesc și sincere felicitări. împreună cu urări de sănătate, viață 
lungă și mult succes în activitatea pe care o desfășurați in fruntea Partidu
lui Comunist din Uruguay.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare și solidaritate existente 
între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Uruguay se vor 
dezvolta pe mai departe în interesul partidelor și popoarelor noastre, al cauzei 
unității tuturor forțelor antiimperiaiiste, destinderii, păcii și securității in
ternaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Plenara Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist
Sîmbătă, 19 martie 1983, s-a des

fășurat Plenara Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
care a analizat și dezbătut sarcinile 
ce revin Uniunii Tineretului Comu
nist, din orientările și indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului, pentru înfăp
tuirea prevederilor actualului cinci
nal. a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale Partidului Comunist Ro
mân.

Plenara a stabilit măsuri privind 
intensificarea întregii activități a or
ganelor și organizațiilor U.T.C. pen
tru antrenarea responsabilă a tuturor 
tinerilor la traducerea în viață a direc
țiilor de acțiune trasate de înaltul fo
rum al comuniștilor din decembrie 
1982 și a adoptat Programul privind 
participarea tinerei generații la reali
zarea Planului național unic de dez
voltare economico-socială a României 
pe anul 1983. De asemenea, a fost ana
lizată munca pentru cuprinderea în
tregului tineret în activitatea de 
educare ' comunistă, revoluționară 
desfășurat^ de Uniunea Tineretului 
Comunist, preocuparea pentru for
marea cadrelor din organele alese și 
aparatul U.T.C. și U.A.S.C.R. în anul 
1982, precum și activitatea interna
țională a organizațiilor de tineret și 
studenți din România socialistă in 
anul trecut.

Dezbaterile din cadrul plenarei au 
relevat deplina adeziune a tuturor 
tinerilor țării — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
Ia politica internă și internațională 
a partidului si statului nostru. Ia te
zele, indicațiile și orientările cuprin
se în Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Conferin
ța Națională a partidului, do
cument de o excepțională valoare 
teoretică șl practică, ce reprezintă o
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FOTBAL; Ieri, obișnuitele victorii ale gazdelor 

Azi, Universitatea Craiova—Sportul studențesc
A fost o etapă relativ liniștită, în 

așteptarea meciului derbi, Universi
tatea — Sportul studențesc, progra
mat astăzi la Craiova. Gazdele au 
cîștigat șapte dintre cele opt'parti
de, F.C. Chimia Rîmriicu-Vîlcea fi
ind singură echipă care și-a însușit 
un punct „in deplasare", respectiv 
Ia Brașov.

La stadionul din București al echi
pei campioane sint de reținut. în 
ordinea desfășurării — întîi, felicită
rile publice adresate de Dinamo prin 
stația de amplificare Universității 
Craiova, felicitări subliniate de ropo
tele de aplauze ale spectatorilor, 
apoi, pe planul direct ai jocului, ac
țiunile mai bune și mai viguroase 
ale bucur oștenilor în fața formației 
A.S.A. Tîrgu Mureș. Din păcate, 
pentru calitatea partidei, la scorul de 
2—0 în favoarea dinamoviștilor, Mul- 
țescu, excelent pină atunci, accidentat 
fiind, a ieșit de pe teren, iar jocul 

Făuritorii izvorului de lumină de
(Urmare din pag. I)

analiză profundă, științifică a stadiu
lui actual de dezvoltare a societății 
noastre, a situației internaționale și 
care evidențiază o dată mai mult 
contribuția inestimabilă a secretaru
lui general al partidului la elabora
rea strategiei de înfăptuire a socia
lismului și comunismului în patria 
noastră. Exprimîndu-și sentimentele 
de înaltă gratitudine pentru minu
natele condiții de muncă și învăță
tură create tinerei generații a patriei, 
participanții la plenară au subliniat- 
grija părintească de care se bucură 
toți tinerii țării din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit 
fiu al poporului român, părintele 
apropiat al tinerei generații.

Analizînd cu exigentă revoluțio
nară realizările oblinute, plenara a 
scos în evidentă neajunsurile si de
ficientele ce se mai manifestă în 
munca organelor și organizațiilor 
U.T.C., în stilul de muncă al unor 
cadre, stabilind totodată măsuri con
crete pentru participarea întregului 
tineretja construcția socialistă si co
munistă a patriei."?* 1- pentru unirea 
eforturilor tinerei generații în obți
nerea unor rezultate superioare, ne 
măsura încrederii acordate de partid.

trează și acum în înfățișare 
și vorbire ceva din luptele 
lui cu valurile, din tensi
unea acelor transporturi 
temerare. Rulotele, cortu
rile, mlaștinile, stejărișuri- 
le, nisipurile. vinturile, 
țînțarii, mistreții ; niște co
paci uriași, o fîntină, o 
tîrlă, lanuri sărace, satul 
sărac, rupt de lume... Și 
trecerea brațului cu șalupa, 
cu pontonul. Aduceau min- 
carea de la cantina de la 
Gura Văii (Porțile de Fier
I) două ore de drum ; întir- 
zia, se sleia mîncarea — și 
uneori nu avea cu ce să 
treacă Dunărea. Cînd bă- 
teau furtuni, valuri — nu 
se putea trece pe pontoane, 
aruncau valurile peste ele. 
Se scufunda, din cauza șlo- 
iurilor, podul de pontoane: 
firele de telefon erau in
stalate și ele pe pontoane 
— se rupeau și firele tele
fonice. rămîneau izolați. 
„Ia-mă de aici, du-mă de 
aici, că nu mai pot !“... iși 
amintește și ride acum 
Emilia Martie — în pre
zent cu muncă de răspun
dere Ia serviciul personal- 
învățămînt.

...Bem vin de la Tata 
Faur și depănăm amintiri. 
Tata Faur este tatăl mais
trului Tudor, un octogenar 
înțelept, cu o ^ospodărioa-

• URAGANE DE
VASTATOARE. Uraganele 
și ploile torențiale care s-au 
abătut in ultima perioadă asu
pra zonelor vestice ale S.U.A. 
au provocat mari daune culturi
lor agricole din California și 
din alte state federale america
ne. Potrivit ziarului „San Fran
cisco Chronicle". în California 
— cel mai populat stat din 
S.U.A. — culturile agricole au 
fost distruse complet pe supra
fețe întinse. Din cauza inun
dațiilor. se apreciază că recolta 
de grîu în acest stat va fi cu

Plenara l-a ales pe tovarășul Dinu 
Drăgan secretar al Comitetului Cen
tral al U.T.C.

La plenară a luat cuvîntul tova
rășul Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă de puternică an
gajare. participanții la plenară au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUSESCU, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

(Telegrama este publicată in pa
gina I).

formației lui s-a dereglat complet. 
Au profitat cei de la A.S.A.. care au 
și redus scorul Ia 2—1, dar aceasta 
n-a salvat spectacolul fotbalistic -r 
de nivel inferior — pe care l-a mai 
încurcat și arbitrul Crăciunescu. A- 
propb de arbitraj, se pare că dacă 
cineva vrea să-ți caute noduri în 
papură, le găsește cu ușurință in 
regula „celor patru pași". Astfel, 
portarul Cristian și F.C. Argeș au 
primit un gol din cauza chițibușaru
lui arbitru Teodorescu, ceea ce 
încurajează suspiciunile între echipe 
și față de arbitraj în general.

Iată rezultatele meciurilor celei de-a 
XX-a etape : Dinamo — A.S.A. 2—1 
(1—0) Corvinul — F.C. Argeș 2—1 
(1—0), Steaua — Jiul 2—0 (1—0), 
C.S. Tîrgoviște — F.C. Bihor 1—0 
(0—0), S.C. Bacău — Politehnica Iași 
3—1 (1—0), F.C.M. Brașov — F.C. 
Chimia Rm. Vîlcea 1—1 (0—0), Poli

ră bine îngrijită, în comuna 
Valea Standului, undeva 
spre Calafat. înțeleg că 
este micul paradis, unde se 
duc de cite ori au timp și 
ii înveselesc casa bătrinu- 
lui, îngrijesc grădina, vii- 
șoara. Cum au cîteva zile 
libere iși iau cite ceva în 
mașină, se urcă la volan — 
și se reped la Tata Faur. 
Lucrează în grădină, în vii- 
șoară : recreația, odihna lor 
cea mare.

Tudor Martie este mais
tru in betoane. Pe șantier 
este recunoscut ca un om 
intransigent, chiar aspru. 
Așa dur, cum se spune, de 
16 ani lucrează cu aceiași 
oameni în formație — ni
meni nu s-ar despărți de 
el — pentru că nu dă greș 
niciodată. Are căldura be
tonului. Șantierele aces
tea grele — mărturisește 
Tudor — aleg, cern oamenii 
prin sitele cele mai dese 
ale încercărilor, ale greută
ților. îl văd aprinzîndu-se 
vorbind despre beton, des
pre secretele, despre pre
tențiile, despre gingășia, 
despre intransigenta beto
nului. Pregătirea terenului, 
curățenia, felul cum trebuie 
să te porți cu betonul. Dacă 
nu l-au pus acolo pentru 
veșnicie — degeaba l-au 
pus ! Să dai cu batista pe 
suprafața pregătită și ba
tista să rămină curată 1

Dar cum a fost cu Dună
rea, cu batardoul, cu incin
ta șantierului atunci, în 
martie 1981 ?... Două săp- 
tămini de bătălie. Zi și 
noapte — nimeni nu a dor
mit atunci. Toată suflarea 
pe batardou, pe diguri, cu 
mașini, cu utilaje, cu bra
țele la suprainălțarea di
gurilor — să nu năvălească 
apele în incintă, unde 
erau utilajele. lucrările ! 
Proiectul nu prevăzuse ase
menea creștere pentru că, 
de o sută de ani nu mai fu
seseră asemenea inundații. 
Și cu miinile lipeam, înăl
țăm ; apa era la buza digu
rilor, unde vedeam că în
cepe să curgă in incintă — 
cu saci cu nisip, cu miinile 
acopeream, opream 1 Cind 
creșterea a ajuns maximă 
și toată lumea a ințeles 
că incinta va fi înecată, în 
același gînd, toată omenirea 
cită eram aici am luat ho- 
tărirea : rămînem și în 
noaptea asta pe poziții, să 
încercăm tot ce mai putem 
face. Și in noaptea aceea 
cu toții am stat pe ba
tardou, am făcut minuni — 
am apărat batardoul. am 
salvat incinta. Apele au 
început să se retragă, 
ne-am reluat munca, în 
condiții normale. Asta a 
fost — atunci. In martie 
1981...

în vara aceluiași an, cînd

O In unitățile industriale din 
județul Cluj s-au obținut în acest 
an economii de peste 10 milioane 
kilowați-oră energie electrică. Aceas
ta reprezintă energ;a electrică ne
cesară timp de două zile întregii 
activități economice din județ sau 
două treimi din cea utilizată intr-o 
lună pentru consumul casnic.

• In scopul reducerii nivelului 
de poluare a mediulm înconjurător, 
conducerea Combinatului de lianți 
din Hoghiz, județul Brașov, a inițiat 
lucrări de captare a trei izvoare de 
apă cu un grad ridicat de puritate, 
care va fi folosită Io electrofiltre. 
Rezultatele sint excelente.

® Bucuria gospodinelor : un nou 
tip de fier de călcat a inceput să 
se fabrice la întreprinderea „Elec- 
tromureș" din Tg. Mureș. El poate 
fi utilizat pentru toate tipurile de 
confecții și asigură, față de tipul 
clasic, diminuarea consumului de 
energie electrică cu peste 30 la 
sută.

® La Fabrica de produse cera
mice din Tirnăveni, uscarea cără
mizilor se realizează acum cu 
căldura recuperată din procesul 
tehnologic. Rezultatul : economisi
rea a sute de tone de combustibil.

® In orașul Săveni, județul Bo
toșani, au inceput lucrările de 
construcții la un nou ansamblu de 
locuințe. In cei aproape 15 ani de 
la trecerea localității în rîndul ora
șelor s-au construit aici aoroape 
10 000 apartamente.

• Un colectiv de muncitori și 
specialiști de la întreprinderea „Der-

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 

cuprins Intre 20 martie, ora 20 — 23 
martie, ora 20. In țară: Vremea va de
veni în general instabilă. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi locale 
care vor avea și caracter de aversă, 
mal frecvente în jumătatea de nord a

tehnica Timișoara — Petrolul 3—0 
(1—0) și F.C. Constanța — F.C. Olt 
1—0 (1—0).

In clasament conduce pe mai de
parte Dinamo — 30 puncte, urmată 
de Sportul studențesc — 27 puncte 
(un meci restant). Universitatea Cra
iova are 23 puncte (două meciuri 
restante).

Etapa viitoare va avea loc miercuri, 
23 martie. Astăzi insă se va juca, 
la Craiova, unul dintre cele mai 
interesante meciuri ale campionatului 
nostru. Universitatea — Sportul 
studențesc. Un îndemn la sporti
vitate ni se pare In general necesar, 
iar, pentru această partidă, un ac
cent în plus, avindu-se in vedere 
ceea ce au făcut pină acum — și 
sperăm să facă in continuare — ju
cătorii Craiovei pentru fotbalul nos
tru.

Valeriu MIRONESCU

pe Dunăre
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut o vizită de lucru pe 
șantier, totul era în ordine, 
ne înscriam in graficele de 
construcție și nu știu dacă 
la acea vizită de lucru ci
neva i-a spus vreun cuvînt 
secretarului general al 
partidului în legătură cu 
acele 15 zile și nopți in 
luptă cu Dunărea.

„Asta-i viața noastră — 
suride cu înțelegere Emilia 
Martie. Vom termina lucra
rea. vom pleca in altă par
te și o să spunem : «Ce 
bine a fost la Porțile de 
Fier.II !». Așa spunem me
reu, cam din șapte in șapte 
ani : «Ce bine a fost 
în casa noastră, de la 
Rovinari. ce bine a fost in 
casa noastră, de la Porțile 
de Fier I ; ce bine a fost 
în casa noastră, de la Cer
na — Tismana ; ce bine a 
fost — vom spune — in 
casa noastră. Ia Porțile de 
Fier II»“.

în noapte, cum numai 
fluviul știe să dea asprime 
și măreție nopții, ascultăm 
cîteva minute somnul co
loniei — „Ce bine este în 
casa, în căsuța noastră, la 
Porțile de Fier 11“ ; tremu- 
rul gingașilor plopi și 
pulsul uriaș al șantierului. 
Și pulsul acestui șantier — 
efortul, inima uriașă a 
României... 

matina" din Timisoara a conceput 
și realizat o instalație pentru mă
cinatul resturilor rezultate din pro
cesul tehnologic de fabricare a 
covoarelor P.V.C. Materialul astfel 
obținut este reintrodus integral in 
circuitul productiv, contribuind la 
economisirea a circa 15 la sută din 
materia primă de bază a între
prinderii.

• In municipiul Bîrlad s-a dat 
in folosință o nouă stație de asis
tență tehnică A.C.R. înzestrată cu 
utilaje și instalații moderne.

• Astăzi se încheie la Poiana 
Brașov cea de-a șaptea ediție a 
concursurilor organizate pentru 
membrii săi de asociațio sportivă 
„Justiția". Desfășurate sub egida 
„Daciadei", întrecerile au cuprins 
10 ramuri sportive, prioritar fiind nu 
atît interesul pentru performanță, 
cit cel pentru sănătate prin sport și 
mișcare in aer liber. Participanții au 
organizat în pitoreasca stațiune și 
mini-expoziții de artă plastică și 
fotografii.

® In holurile mai multor blocuri 
din cartierul „Dorici" din Vaslui, 
asociațiile de locatari au instalat 
coșuri pentru colectarea hirtiei. 
Inițiativă bună I Cine se mai înscrie 
la cuvînt ?

• Sub genericul „Fiecare palmă
de pămint - bine gospodărită", in 
localitățile Cernetu, Beiu și Ștoro- 
băneasa - vestite pentru grădinarii 
lor - s-a desfășurat un schimb de 
experiență la care au luat parte 
primari, deputați și gospodari din 
comune ale județului Teleorman. ______________ !______________7

țării. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat, cu unele intensificări în zonele 
de munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între zero și 8 grade. Iar 
maximele, în scădere, vor oscila intre 
6 și 16 grade, local mai ridicate. în 
București: Vremea va ti schimbătoare, 
cu cerul temporar noros, favorabil 
ploii, vîntul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între zero și 4 grade, iar cele 
maxime vor oscila între 12 șl 16 grade. 
(Ileana Mihăilă, meteorolog de serviciu).

LA PALATUL SPORTURILOR
SI CULTURII, ÎNTRE 21 și 27

MARTIE

Box — „Centura de aur“ 
— ediția a Xll-a

® Pugiliști din II țări la fru
moasa competiție din Capitală 
• In primele trei zile - cite două 
gale 9 Atribuții sporile pentru 
juriul de concurs • Elevii - 
intrare gratuită la reuniunile 

de la ora 15,30
îată-ne tn preajma începerii șiru

lui de nouă gale ale turneului „Cen
tura de aur". Luni, marți și miercuri 
vor fi cite două reuniuni pe zi — 
de la orele 15.30 și, respectiv. 13,31 
— joi și vineri, de Ia ora 18. sem” 
finalele, iar duminică, de la ora 0> 
se vor disputa finalele, toate gal-le 
fiind programate la multifun-țio- 
nalul Palat al sporturilor și cuiurii, 
acolo unde amatorii de box se simt 
atît de bine.

Vor participa Ia întrecerile .urneu- 
lui bucureștean în jur de 50 jugiliști 
de peste hotare — din Cub? Si Ve
nezuela. Mongolia si Japonia, U.R.S.Ș.. 
Franța, R. D. Germană, Bulgaria, 
Iugoslavia și Turcia. Li sr vor ală
tura cei mai buni boxeri români, 
între 50 și 50, in raport de con- 
curenții străini efectiv înjcriși. astfel 
ca Ia fiecare categorie «ă nu se de
pășească numărul de If competitori.

Vor oficia la turneu ș' citiva arbitri 
și judecători de pests hotare, , iar 
ca delegați generali vor funcționa 
Constantin Kiriae. Virgil Caz.acu și 
Petre Epureanu. O noutate in pri
vința atribuțiilor juriului de con
curs : în temeiul unei hotărîri a 
ultimului congres A.I.BA., valabile 
la viitorul turneu olimpic, in mod 
experimental, cu prileiul semifina
lelor și finalelor, juriul „Centurii 
de aur“ va avea dreptul să modifice 
deciziile de „3—2‘. insă numai atunci 
cînd cei cinci membri ai juriului au 
avut aprecieri de „4—1“ sau „5—0“ 
la respectivele meciuri.

înștiințăm pe elevi că Ia galele din 
primele trei zile, care vor începe la 
ora 15.30. vor avea drept de intrare 
gratuită, pe baza legitimației școlare.

În cîteva rînduri
• Astăzi., pe stadionul Steaua 

amatorii joicului cu balonul oval vor 
putea urmări un interesant meci in- 
ternaționad intre echipa Steaua și 
Selecționata armatei franceze. Intîl- 
nirea va începe la ora 11.

9 „Turneul celor 5 națiuni" Ia 
rugbi s-a încheiat sîmbătă. ediția din 
acest an avind doi învingători : Fran
ța și Irlanda, clasate pe primul loc 
la egaljitate de puncte — cite 6. Pe 
locurile următoare s-au situat Țara 
Galilor — 5 puncte, Scoția — 2 puncte 
și Antglia — 1 punct. 1

Odihnă și mră baheară în stațiunea Breaza
„Aurora", „Argentina", „Car

men", „Catirica", „Ileana" „Ma- 
rica", „Smaranda"...

Sint numai citeva din frunoasele 
denumiri ale nu mai puțn fru
moaselor vile și case de odihnă 
din stațiunea climaterică Breaza, 
pe care le-am reținut din carnețe
lul de însemnări, in timp ce ne 
îndreptam spre biroul de cazare, a 
cărui firmă — „Recepție" — ni s-a 
spus de către un localnic, zimbind, 
că e in... pom. într-adevăr, pentru 
a fi vizibilă de la o poștă, firma a 
fost cocoțată și prinsă intre doi din 
copacii care străjuiesc o alee de un 
pitoresc aparte. Intrăm Ia recep
ție, ne amestecăm cu grupul.de tu
riști tocmai veniți aici la odihnă 
prin întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante București 
(I.T.H.R.B.) și răminem plăcut 
surprinși de ospitalitatea cu car 
sint primiți, de sfaturile și rece 
mandările date de responsabil 
unității, Mihai Manolescu, atit ț 
binevenite, mai ales pentru / 
care se aflau aici pentru prț® 
dată. Am reținut din spusele »a 
și din cele ce am văzut la J*a 
locului că atit hotelul „Par 
pensiunea „Liliacul", cit și de*e 
și casele de odihnă sint dot® ca 
tot confortul, că oferă o anianJa 
plăcută, intr-un cadru na* a‘. d® 
o rară frumusețe, stațiri3 flt. 
înconjurată de păduri, 1®?’ Pa" 
șuni, străjuită de creste Caraima- 
nului și de dealuri c>carpatice cu 
vegetație abundent

Situată la o aldine de 525 
metri, ferită de Jrent’ puternici,

PROGRAME 1
8,00 consultații >entru admiterea In 

învățămînt. superior agricol
8.30 Almanahufaa?Ulel
9.30 Bucurihe3 uzic'l- Marea muzică 

10 00 viata” satdl • La ordinea zilei 10,00 viața sat râ ® z(le cîștigate la
spmAnat ) Buletin agrometeoro- 
îoEc • Informații utilitare 9 
obiecții ale n01i revoluții tn 
agriculifă 0 Unități de frunte 
alp ..„culturii noastre socialiste 
a Sa5 — creator și beneficiar 
de CU)iră 9 Interpret! de frunte 
ai cîn'CUlui nostru popular

11,45 Lumeț copiilor 9 Tot 1o Pa<e română — țară de eroi 
rerrtaj 9 Nume pentru viitor 

— jțjceația mare 0 Șoimii pa- 
Jrjel . Desene animate 0 Enci- 
clonp.a de buzunar 9 Teletilmo- 
teeale ghiozdan: „Tarzan" (epi-

n no Alb-n duminical. Din sumar:
’ Teii ® Glume. melodii de... pri- 

m»,irâ — umor și muzică 9 Un 
zitr/et pe 16 mm 9 Cascadorii 
rIslpi 9 Intermezzo muzical 9 
14 0,Desene animate: „Woody — 
cloPnitoarea buclucașă" 9 Dru- 

prin memorie: Din dulcea 
Bu,>vină (II) — reportaj 9 Ta- 
bica emisiunii semnată de George 
M-mvescu O Voci tinere O Dia- 
IOIil artelor 9 Jurnalul științe
le. șl al călătoriilor 9 Telesport 
a Caleidoscop internațional 9 
șmnal — informații cultural-ar- 
țitlce

53 40 .ticul ecran pentru cel mici 
19’oi>rele.iurnal 
ig’l Stadion
ig'j Cîntarea României. De pe marea 

' scenă a țării pe micul peran. Ju
dețul Bistrlța-Năsăud

?;30 Teiecinemateca. Ciclul: 
tori, mari regizori. . . 
Lady". Cu: Audrey Hepburn, Rex 
Harrison. Regia : George Cukor. 
Ultima parte
Studioul muzicii ușoare. Melodii ‘82 
Telejurnal
Avanpremieră săptămînală TV

ecran. Ju-
Mari ac- 

„My Fair

21,40
22,20
22,30

PROGRAMUL 2
10,00 Matineu simfonio
12,00 Instantanee
12.10 Din muzica și dansurile popoarelor
12.40 Carnet cultural bucureștean
13,00 Farmecul muzicii
14.35 Clubul tineretului
15.10 Teatru TV: „Final pentru o po

veste mai veche". Scenariu pentru 
TV de Eugenia Busuioceanu după 
piesa „Cazul Enăchescu". Regia 
artistică: Nicolae Motrlc

16.35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV. Pagini din 

Istoria muzicii
19,00 Telelurnal
19.15 Concert popular duminical
21.40 Copiii de la Palanca
21,55 Romanțe
22.20 Telejurnal
22.30 Avanpremieră săptămlnală Tv

LUNI, 81 MARTIE

PROGRAMUL 1
15,00 Telex . , ,
15,05 Emisiune tn limba maghiară
17.50 1001 de seri .
20,00 Telejurnal 9 Ziua internațională 

pentru eliminarea discriminării 
rasiale. Documentar

20.20 A patriei cinstire. Moment poetic
20.30 Actualitatea economică 9 Pro

grame prioritare tn economia ță
rii. Creșterea producției de căr
bune, petrol și gaze 9 Cu toate 
forțele în campania agricolă de 
primăvară

20.40 Curier cetățenesc
20.50 Tezaur folcloric
21.20 Aventura cunoașteri!
21.40 Roman foileton: „Investigația". 

Ultimul episod
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL i
15,00 Telex .
15,05 Cenacluri ale tineretului. Tineri 

creatori în amfiteatrul artelor. 
Dezbatere despre sensul militant 
al artei tinere

15.30 Balerini al Operei bucureștene. 
Mihai Tugearu. Colaborează Alexa 
Mezlncescu

16,00 La inceput de săptămlnă
20.00 Telejurnal
20.20 Moștenire pentru viitor. Do! scrii

tori pașoptiști : Cezar Bolllac. Dl- 
mitrie Bolintineanu

21,05 Agenda bucureșteană
21.15 Primă audiție cu prima orchestră 

de student! din România, înfiin
țată de juristul Ion Gheorghiu

21,45 Meridianele clntecului
22.15 Telejurnal 

nepoluă, cu aer pur și foarte 11- 
nistităstaîiunea Breaza se consti; 
tuie tr_un l°c ideal de odihna 
s: in/jire a sănătății. Nu există 
medicare să n-o recomande peri
au ii care suferă de afecțiuni 
carijde< neuropsihice, astmatice, 
pupnare. Tot aici se află un iz- 
vojie apă minerală, cu un debit 
de0 000 litri apă pe zi, care este 
jncată în tratarea de afecțiuni di- 
g,ive și ale ficatului.

in și revin aici, Ia Breaza, oa- 
^ni de toate virstele și in toate 
otimpurile anului pentru cură 
lineară, pentru a-și petrece con- 
ediul de odihnă sau sfirșitul de 
ăptămină., între oaspeții stațiunii 

ie numără și mulți bucureșteni, 
care-și procură biletele prin ofi
ciile județene de turism din întrea
ga țară și prin agențiile de turism 
ale I.T.H.R. București. Chiar in 
aceste zile se pot obține bilete 
pentru lunile martie, aprilie și 
mai, pentru sejururi de cite 6 zile 
la un preț (444 lei) mult mai con
venabil decît în perioada iunie- 
septembrle. Despre binefacerile 
stațiunii Breaza ne-au vorbit mulți 
dintre cei aflați acum aici și am 
aflat și despre declarația elogioa
să a unui oaspete francez care s-a 
tratat de o afecțiune astmatică.

Condițiilor dintre cele mai bune 
ale stațiunii Breaza de climă și de 
vegetație, de cazare și odihnă, li 
se adaugă și cele de masă, cu me
niuri variate și îmbunătățite, da
torită unei gospodării-anexă în 
care cresc porci și păsări, în care

expoziții
9 Sălile Dalles : expoziția retrospec
tivă Ion Jalea, sculptură ; expoziția 
„Istoria fotografici franceze de la ori
gini șl pină in prezent".
9 Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România : expoziția comemorati
vă „Ion Andreescu — anii de creație 
în țară"; expoziția Flaviu Dragomlr, 
pictură, sculptură st grafică: expoziția 
„Arta italiană din secolele XV-XVIII 
in muzee și colecții din România" ; 
Constantin Lucaci, sculptură : expozi

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

READER'S DIGEST

Cum se naște un nou ocean
Reuisla „P.EAEER’S DIGEST" publică un articol al geologului vest- 

german Uwe George, consacrat unui fenomen rar și deosebit de impor
tant : convulsiile geologice care preced nașterea unui nou ocean, fenomen 
pe care cercetătorul amintit a reușit să-l sesizeze cu prilejul mai multor 
călătorii făcute in estul continentului african.

„în urmă cu 70 sau 100 milioane 
de ani, Africa și America de Sud 
formau unul și. același continent. A- 
poi crusta terestră s-a «fracturat» 
de-a ; lungul unei serii de falii pro
funde, submarine, orientate în direcția 
nord-sud, care au împărțit acest su- 
percontinent în două părți. îndepăr- 
tindu-se încet unul de celălalt, aces
tea au dat naștere Oceanului Atlan
tic. Un fenomen analog a început 
să-și tacă apariția în prezent în Afri
ca orientală într-o zonă de depresiuni. 
Acest accident natural, rezultat din 
prăbușirea de fragmente de scoarță 
terestră, este asemănător «fracturii» 
care împarte Atlanticul pe toată lun
gimea sa. La extremitatea nordică, 
două plăci deja separate, Arabia și 
Africa, continuă să se îndepărteze 
una de alta cu doi centimetri pe an. 
între ele se Întinde un ocean tînăr 
— Marea Roșie. La extremitatea su
dică, în regiunea numită Valea Rift, 
fisura abia a inceput să se întrevadă, 
dar plăcile se separă deja una de 
alta cu un milimetru pe an. Dacă 
procesul continuă, «spărtura» se va 
produce in cîteva milioane de ani și 
astfel va apărea un nou ocean.

La sfirșitul secolului trecut, un geo
log britanic, John Walter Gregory, a 
emis opinia că Valea Rift nu se da
torează acțiunii unui fluviu, cum 
este, de pildă, cazul Canionului din 
Colorado, dar că ea corespunde unei 
depresiuni produse de scufundarea 
scoarței terestre intre doi pereți stin- 
coși. După ce a parcurs valea timp 
de cinci săptămini, el s-a oprit la 
lacul Baringo, in apropierea unei e- 
norme suprafețe izolate, blocul Ka- 
masia, care nu se scufundase atît de 
profund ca restul depresiunii. Pe una 
din fețele sale, geologul britanic a 
observat că straturile geologice cores
pundeau exact acelora care apăreau 
mult mai sus pe pereții văii : fusese 
făcută proba că se înregistrase o 
scufundare a ansamblului zonei stin- 
coase.

în cursul ultimelor zboruri pe care 
le-am efectuat deasupra acestei re
giuni, și îndeosebi deasupra Iacului 
Natron, in Tanzania, și asupra lacu
lui Magadj din Kenya — una din 
zonele de acces cele mai dificile din 
Africa orientală — am văzut cum se 
naște un nou ocean. în timpul prir 
mului meu zbor deasupra lacului 
Natron n-am remarcat nici un semn 
de transformări spectaculoase. Pe 
apele albastru întunecate apăreau 
formațiuni în tonuri cenușii asemă
nătoare norilor : aglomerări de sare 
în curs de cristalizare, fenomen care 
nu reprezintă o raritate pe lacurile 
din valea Rift. O puzderie de mici 
puncte albe, a cărei natură o igno
ram, erau vizibile la suprafața apei. 
Ideea că asist la nașterea unui nou 
ocean a devenit clară cu prilejul ce

se cultivă legume și zarzavaturi. 
Masa se servește la hotelul 
„Parc" și în pensiunea „Liliacul" 
sau, la cerere, direct în cameră, in 
cadrul caselor de odihnă.

Cunoscută ca un renumit centru 
de artă populară, Breaza conserva 
multe edificii cu o arhitectură ori
ginală, caracteristică zonei subcar
patice a Munteniei. Funcționează 
aici una din cele mai. importante 
unități pentru producerea de bro
derii, covoare, țesături și costume 
populare confecționate îndeosebi 
din pînză de borangic, veritabile 
obiecte de artă, care se bucură de 
apreciere și sint tot mai solicitate 
la export in numeroase țări ale 
lumii. Oaspeții pot vizita Muzeul 
de artă populară și etnografie, cu 
exponate specifice zonei și cu o 
valoroasă colecție de artă plastică, 
monumente istorice și de artă, dea
lurile Gurga, Sinoiu, Surdești, Vră- 
biești și Nistorești care străjuiesc 
stațiunea șl-i asigură un bioclimat 
atît de sănătos. La dispoziția lor 
se află un birou de turism care 
organizează excursii pe itinerare 
dintre cele mai atractive, inclusiv 
pentru vizitarea stațiunilor Slănic 
Prahova, Cheia, Bușteni, Sinaia, 
Predeal, Poiana Brașov și altele.

Așadar, acolo unde anele Praho
vei, scăpate din chingile munților, 
încep să curgă domoale, așezată in
tre dealurile cu grădini și livezi, 
ocrotită de crestele Caralmanului, 
stațiunea Breaza este bucuroasă de 
oaspeți în tot cursul anului. 
(P. Petre).

ția „Arheologia și artă populară din 
Mexic".
9 Galeria Orizont : Rodlca Pândele, 
pictură: (atelier 35) : expoziția „Sec
țiune in atelier — sculptură și desen".
9 Galeria Simeza : Geta Brătescu, 
desen, colaj, obiect.
0 Galeriile „Căminul artei" (parter) : 
Constantin Mistorică, tapiserie: (etaj): 
Grafică din Limburg (Olanda).
9 Galeria Galateea : Mariana Popa, 
gravură, desen.
0 Galeria municipiului București : 
Augustin Costlnescu, pictură, guașă, 
desen.
0 Sala „Hanul cu Tei" : expoziția, 
„Secțiune in atelier. Artă decorativă".

lui de-al doilea zbor. în locul lacului 
albastru, pe care-1 contemplasem cu 
citeva săptămini înainte, am desco
perit o oglindă neagră, înstelată de 
imense spirale albe, din care cea> mai 
mare putea să atingă circa 2 km dia
metru. Aceste spirale, care puteau 
să aibă drept origine punctele albe 
pe care le sesizasem în timpul pri
mei călătorii, nu erau altceva decît 
gheizere de carbonat de sodiu pur, 
care țîșneau din interiorul Pă- 
mintului.

Nașterea unui ocean se produce 
prin extinderi sporadice, intre pauze 
lungi, și șansa mea a fost tocmai a- 
ceea de a fi putut asista la una din 
ele. Cu prilejul călătoriilor succesive 
făcute, una cam la patru săptămini, 
am putut să urmăresc evoluția pro
cesului. în cursul celui de-al treilea 
zbor am constatat că «embrionul» de 
ocean s-a transformat din nou. «O- 
glinda» gigantică era spartă și mii de 
«cioburi» strălucitoare seînteiau pe 
suprafața sa. Spiralele gheizerelor 
erau acum colorate în bleu, alb și 
roșu întunecat. Zburind la o altitu
dine mai joasă, am văzut ceea ce se 
petrecea. Ne aflam în sezonul sece
tei. Apa lacului se evaporase în parte 
și elementele solide se îngroșaseră. 
La periferia gheizerelor, carbonatul 
de sodiu se cristalizase în plăci ar
gintate. La al patrulea zbor am intîl- 
nit alte metamorfoze. De această dată 
mă aflam deasupra lacului Magadi. 
Fundul văii părea acoperit de singe. 
Suprafețe roșii întunecate de mii de 
kilometri pătrați erau acoperite cu 
crăpături, umplute cu sodă, care for
mau o rețea albă de formă poligoni- 
că cu laturi între 25—30 de metrț 
Unele dintre acestea conțineau incă 
o cantitate mică de lichid transpa
rent, altele păreau total seci. Pămin- 
tul, mereu in fierbere, continua să 
elimine elementele sale prin inter
mediul acestei «piei» roșii și crăpa
te. Mii de gheizere mici ieșeau la su
prafață prin intermediul rețelei de 
fisuri. Unele din ele formaseră deja 
forme de spirale de sute de metri 
diametru. Spectacolul era și mai fan
tastic în partea secată a lacului. Pe
rechi gigante de «ochi» mă fixau din 
aceste profunzimi albastre-negre : 
erau resturile de gheizere. Prin in
termediul unor ochelari polarizanți, 
care elimină elementele reflecției la 
suprafață, am distins bine soclul a- 
cestor gheizere : depozitele de sodă 
comprimate parcă de un enorm tă
vălug.

Ultima dată cînd am survolat lacul 
Natron am contemplat din noi» o în
tindere albastră și calmă : nici o altă 
urmă de transformări spectaculoase 
nu se produsese în aceste ultime luni, 
în cîți ani se va produce următoarea 
convulsie ?“

• CĂRBUNE TRANS
PORTAT PRIN CON
DUCTE. în curînd, din bazi
nul carbonifer Kuzbas cărbu
nele va fi transportat spre No
vosibirsk prin conducte. în 
acest scop, la mina „Inskaia" a 
inceput construcția unei fabrici 
pentru prepararea „pulpei" de 
cărbune. Apa pompată cu pre
siune mare va transporta căr
bunele măcinat fin. printr-o 
conductă de 300 km. de Ia mină 
pină Ia centrala termoelectrică 
nr. 5 din Novosibirsk. în Kuz
bas funcționează deja o aseme
nea conductă. „Pulpa" de cărbu
ne de la mina „Iubileinaia" este 
astfel transportată pină la uzi
na siderurgică „Zapadno-Sibir- 
skaia", aflată la o distanță de 

10 km de mină. Transportul 
prin conductă a eliminat inte
gral lucrările de încărcare și 
descărcare și pierderile de căr
bune in timpul transportului. 
Funcționarea cu succes a siste
mului timp de mai mulți ani a 
constituit baza de la care a 
pornit construcția conductei de 
cărbune Kuzbas-Novosibirsk.

• PREMIERĂ FILATE
LICĂ ETIOPIANA. Poșta 
etiopiană a p\is in circulație o 
emisiune filatelică de cert in
teres. care iși propune să evoce 
istoria cultivării cafelei, produs 
de mare importanță națională, 
al cărui nume vine de la Kaffa, 
regiune situată la sud de Addis 
Abeba. Emisiunea prezintă 
cîteva dintre cele mai renumite 

ținuturi unde se cultivă cafea, 
precum și portul cultivatorilor, 
uneltele lor tradiționale și o 
așa-zisă „cameră de băut ca
fea", in care, conform tradi
ției, consumarea băuturii aro
mate se tace după un vechi și 
frumos ritual.

• SECTELE, PE BAN
CA ACUZĂRII. Activitățile 
a două companii cu sediul in 
Marea Britanie, patronate de 
sud-coreeanul Sun Myung 
Moon, șeful unei secte religioa
se de tristă faimă, vor fi exa
minate de un tribunal din Lon
dra, Agenția Associated Press 
menționează că guvernul brita
nic și-a manifestat intenția de 
a stopa activitățile acestei secte 

O CĂ2

religioase, ai c ărei conducători 
au fost judecatj și in S.U.A. 
pentru evaziu.ni fiscale și alte 
nereguli finan ciare. Se sublinia
ză că noua ficțiune, binevenită, 
a fost deternninată de mii de 
piîngeri ale unor părinți, care 
au arătat că adepții acestei sec
te încearcă să-i îndepărteze pe 
copii de p.ărinți. în acest sens, 
ziarul „Da .ily Mail" a subliniat 
că secta ' procedează la presiuni 
psihologi < j și intimidări asupra 
adepțiloi, săi și că urmărește, 
pe lingă 'nstrăinarea tineretului 
pe care 1 exploatează, obține
rea de ’ ofituri financiare.

15—20 la sută mai mică decît în 
anii anteriori. Ca urmare a 
inundațiilor șl a dereglării lu
crărilor din campania de pri
măvară, specialiștii estimează 
că se vor Înregistra pierderi 
importante la recoltele de orez, 
cartofi, sfeclă de zahăr, roșii, 
ceapă. Pierderile provocate de 
Intemperii sint evaluate la peste 
300 000 000 dolari

O COMOARA PIRA
ȚILOR. Cercetind fundul mă
rii în apropiere de Kirenla 
(Cipru), arheologii au dat de un 
adevărat munte de amfore care 
au fost cîndva pline cu vin, 
formind în jurul anului 30 
î.e.n. încărcătura unui vas scu
fundat probabil de pirați. Ră

mășițele vasului au fost recu
perate și expuse intr-un castel 
medieval din Kirenia.

• EVOLUȚII DEMO
GRAFICE NIPONE. In 
prezent, în Japonia 90 de mi
lioane de oameni sau 77 la sută 
din populația niponă trăiește in 
cele 652 de orașe ale țării. După 
cum se relevă intr-un raport al 
Consiliului primarilor din Ja
ponia, cea mai mare densitate a 
populației există la Tokio : 
13 847 locuitori pe kilometru 
pătrat.

© MISIUNEA „CHA
LLENGER". Naveta spațială 
americană „Challenger" va fi 

lansată în prima sa misiune or
bitală la 4 aprilie, după repetate 
aminări determinate de defec
țiuni la motoarele-rachetă și alte 
comolicații tehnice, s-a anunțat 
la Washington. Data inițială 
prevăzută oentru lansarea na
vetei era 20 ianuarie.

• LAC DE... ASFALT. 
Un astfel de lac există pe insu
la Trinidad. încă in veacul al 
XVI-lea pirații care operau în 
zonă impermeabilizau pereții co
răbiilor cu asfalt extras din 
acest lac. avind o suprafață de 
40 de hectare și o adincime de 
peste 80 de metri. Anual se ex
trag de aici sute de tone de as
falt. dar nivelul lacului nu sca
de. natura îngrijindu-se să 
completeze ceea ce iau oamenii.

grupul.de


„Mitica de pace și cokborare
promovată de preșeântele României

unde intereselor
Presa de peste hotare, oglindind activitatea plină de at 

fășurată de poporul român, strins unit în jurul partidului, al 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, scoate in relief fapte 
realizări în sfere de activitate din cele mai diferite, care conture 
siunile efortului depus pentru ridicarea României socialiste pe 
de progres și civilizație.

^poarelor"
’forturile pentru depășirea 
- și dificultăților exis- 
une, pentru elaborarea și 

unei noi ordini econo- 
laționale, pentru a se 
■or națiunilor pqsibilita- 
nltare liberă, indepen-

înaltă apreciere îață de rezultatele 
convorbirilor dintre tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
Ședința Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar

Oprirea cursei înarmărilor—obiectiv 
prioritar al luptei popoarelor

„Să se intensifies acțiunite pentra trecerea 
la dezarmare 1"

Ziarul sovietic „PRAVDA“, pre- 
zentind un obiectiv major al reali
zării planului tării noastre pe anul 
1983, se referă la folosirea integrală, 
cu maximă eficientă, a tuturor ca
pacităților de producție. Se sublinia
ză că în ultimul deceniu fondurile 
fixe ale întreprinderilor românești au 
crescut de peste 2.8 ori și sint men
ționate preocupările existente pentru 
utilizarea cu înalt randament a ma
șinilor și utilajelor.

Același ziar publică o corespon
dență despre industria prelucrării 
lemnului din România, infățișlnd 
dezvoltarea unităților producătoare 
de mobilă în anii actualului cincinal, 
diversificarea producției, extinderea 
capacităților acestui sector.

Intr-o altă relatare, ziarul ..Pravda" 
relevă succesele în sfera producției de 
sticlă optică, sector industrial nou. 
care, pe lingă satisfacerea necesită
ților interne, livrează produse și la 
export. Se precizează că in ultima 
perioadă produsele industriei optice 
românești au fost distinse la o serie 
de tîrguri internaționale.

Relatări despre aspecte ale actua
lității românești au apărut în ulti
mele zile în publicațiile ..IZVESTIA", 
„TRUD“, „SOVIETSKAIA KULTU- 
RA“.

In diferite publicații sovietice au 
fost inserate, de asemenea, materia
le informative despre o serie de alte 
teme: ridicarea pregătirii profesio
nale a cadrelor din producție, succe
sele micii industrii, grija manifesta
tă în întreprinderi pentru soluționa
rea problemelor sociale ale oameni
lor muncii.

„în Balcani nu trebuie să existe 
arme nucleare", sub acest titlu 
„TANJUG FEATURES" (R.S.F. Iu
goslavia) scrie despre luările de po
ziție in favoarea eliminării perico
lului de război și dezvoltării coope
rării intre statele din regiune, rele- 
vind că prima propunere în acest 
sens a venit din partea României.

Ziarul „RUDE PRAVO" (R.S. Ce
hoslovacă) a publicat o coresponden
ță din București despre cuvintarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, la 
Consfătuirea de lucru cu cadre de 
conducere și alți oameni ai muncii 
din industria petrolului. Este releva
tă atenția acordată de conducătorul 
partidului și statului nostru asigură
rii bazei energetice a țării. Ziarul- 
cehoslovac reia pasajul din cuvîntare 
in care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că programul stabilit de Con
ferința Națională are o bază reală, 
că deși rezervele de petrol ale Româ
niei nu sint prea mari, este posibil 
să se realizeze obiectivele stabilite in 
acest domeniu.

Ziarul „NEPSZABADSAG" din 
R.P. Ungară iși informează cititorii 
că. anul trecut, în România volumul 
total al investițiilor a fost de 217,1 
miliarde lei. fiind date in funcțiune 
568 capacități productive, marea lor 
majoritate in domeniul industriei, in 
primul rind in ramurile productive, 
în energetică și în chimie. Continuă 
intr-un ritm susținut construcțiile 
de locuințe — scrie ziarul, precizînd 
că în 1982 s-au predat 162 000 de 
apartamente.

Anul trecut s-a acordat o atenție 
sporită modernizării agriculturii : a

fost extins sistemul de iriga 
dat în folosință noi consta 
domeniul zootehniei și s-au t 
lucrări de mare amploare de ar- 
rare a solului, relevă, de aser. 
„Nepszabadsag".

Sub titlul „Fiecare al doilea < 
țean este orășean", ziarul „NE 
DEUTSCHLAND" scrie că „p. 
200 de localități ale României 
vor mai figura, in curind. 
hărțile și statisticile române < 
localități rurale, ci ca orașe. Per. 
tru ele a fost elaborat, acum 10 ani 
în cadrul dezvoltării armonioase, pla
nificate a tuturor localităților țării, un 
program de perspectivă de dezvolta
re economică și socială. Un bilanț

>ate afirma că aproape 
■eniu al vieții interna- 
’ prezenta României 
simțită".

sint prezentate ac- 
nostru in probleme 
ortanță pentru in- 
•- încetarea cursei 
marea, asigurarea 

în Europa și în 
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Ampte retatari și comen
tarii în presa mtemaște- 
nata evidențiază reaiiză- 
rile poporului român în 
dezvoltarea economico-so- 
ctata, activitatea rodnică 
desfășurata de țara noastră 

pe pian extern

intermediar privind îndeplinirea lui 
arată că în aceste localități au fost 
construite pînă acum un mare număr 
de locuințe noi. întreprinderi sau 
unități ale unor întreprinderi, com
plexe zootehnice".

„Cuceririle obținute în anii con
strucției socialiste — adaugă ziarul — 
au contribuit substanțial la creșterea 
vîrstei medii a populației. Dacă 
aceasta era,' în 1932, de 42 de ani, 
astăzi ea depășește 70 de ani".

Publicația poloneză „EKONOMIKA 
I ORGANIZACJA PRACY", intr-un 
grupaj de materiale privind actuali
tatea românească, scrie despre dez
voltarea învățămintului, întărirea 
continuă a legăturii școlii cu viața, 
cu producția, perfecționarea sistemu
lui de pregătire a cadrelor pentru 
toate sectoarele economiei națio
nale.

Publicația menționată își infor
mează, pe de altă parte, cititorii 
despre extinderea și diversificarea 
producției de autocamioane.

Ziarele belgiene „LA NOUVELLE 
GAZETTE", din Charleroi și Namur, 
precum și „LA PROVINCE". din 
Mons, își continuă serialul intitulat 
„România, pămînt latin", cu o amplă 
prezentare a principiilor de politică 
externă a României. Relatările 
sint însoțite de fotografii, ilustrînd 
activitatea internațională a conducă
torului partidului și statului nostru, 
precum și amplele acțiuni pentru 
pace care au avut loc în România.

Prezentînd principiile pe care țara 
noastră le așază la baza politicii 
sale externe, ziarele belgiene subli
niază că, in viziunea României, țări
lor mici și mijlocii, așa cum sint 
România și Belgia, le revine un loc 
important in viața internațională, că 
ele au de adus o însemnată contri-
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SOFIA 19 (Agerpres). — Biroul 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar a as
cultat o informare cu privire la vi
zita de prietenie efectuată în Bulga
ria de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, între 24 
și 26 februarie1' 1983, transmite agen
ția B.T.A.

Biroul Politic al C.C. al P.C.B. a 
dat o înaltă apreciere convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, fiind exprimată sa
tisfacția în legătură cu acordurile 
convenite, a căror îndeplinire va 
contribui la dezvoltarea în conti
nuare a colaborării multilaterale 
dintre P.C.R. și P.C.B., dintre Româ
nia și Bulgaria, dintre popoarele ro
mân și bulgar.

in cadrul convorbirilor — relatea
ză agenția B.T.A. — o atenție deo
sebită a fost acordată dezvoltării 
colaborării economice și tehnico- 
științifice și a fost subliniată nece
sitatea de a se găsi, noi posibilități 
de specializare și cooperare în pro
ducție, relevîndu-se că perspective 
deosebite de colaborare în această 
direcție oferă construcțiile de ma
șini, energetica, metalurgia, indus
tria chimică, agricultura și alte 
ramuri.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov — continuă agenția — 
au examinat probleme actuale ale 
situației internaționale. Biroul Poli
tic al C.C. al P.C.B. a relevat cu 
satisfacție hotărirea exprimată de 
cele două țări de a aduce, împreună 
cu alte țări socialiste, o contribuție 
activă la cauza lichidării pericolului 
unui război nuclear, Ia consolidarea 
păcii și securității în întreaga lume. 
Conducătorii de partid și de stat 
din cele două țări și-au exprimat- 
convingerea că noile propuneri ale 
țărilor socialiste conținute în Decla
rația politică a statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia din ia
nuarie 1983 corespund intereselor 
popoarelor europene și constituie o 
bază trainică pentru realizarea de 
acorduri concrete între statele parti
cipante Ia Tratatul de la Varșovia 
și țările membre ale N.A.T.O.

Biroul Politic al C.C. al P.C.B. a 
salutat hotărirea Republicii Socia
liste România și Republicii Popu
lare Bulgaria, reafirmată de tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, de a contribui activ și în 
viitor la transformarea Peninsulei 
Balcanice într-o zonă liberă de arme 
nucleare, la consolidarea relațiilor 
de prietenie, bună vecinătate și co
laborare între popoarele balcanice.

GENEVA. - Con itetul special 
nl organizațiilor neguvemamentale 
pentru problemele dezarmării, în
trunit la Geneva, a adoptat un do
cument intitulat „Apel la acțiuni 
urgente împotriva cursei înarmări
lor”, în care se exprimă 'îngrijorarea 
orofundă în legătură cu p'oporțiile

uriașe atinse de competiția militară 
actuală și cu privire Io lipsa de 
progrese in negocierile bilaterale 
și multilaterale in domeniul dezar
mării. Toate acestea — se orată în 
apel - provoacă o înrăutățire con
siderabilă a climatului internațional 
și sporirea neîncrederii între state.

Penira interzicerea producției și folosirii armei 
nucleare

CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager
pres). — în capitala Mexicului au 
luat sfîrșit lucrările Conferinței in
ternaționale centru dezarmare, pace 
și democrație în America Latină 
și zona caraibiană. Participanții au 
adoptat patru rezoluții, elaborate 
de comisiile specializate pe proble
me ale conferinței. In documentul 
intitulat „Cursa înarmărilor și efec
tele ei negative asupra drepturilor 
și libertăților . democratice", este 
condamnat faptul că, în fiecare mi
nut, în lume se cheltuiesc peste un 
milion de dolari pentru înarmare.

ceea ce atrage după sine o lipsă se
rioasă de fonduri atît de necesare 
pentru dezvoltarea rețelei de învă- 
țămînt și medico-sanitare, mai ales 
in țările în curs de dezvoltare.

Intr-un alt document intitulat 
„Folosirea armelor nucleare și 
dreptul la viață" este evidențiat ca
racterul nociv al propagandei mi
litariste declanșate de unele țări 
puternic industrializate și se adre
sează un apel forțelor păcii, cerîn- 
du-le să-și multiplice eforturile 
pentru interzicerea producerii și fo
losirii armei nucleare.

„Sarcina principală: preîntîmpinarea 
unei catastrofe nucleare"

Președintele Mozambicului l-a primit pe ministrul român 
al agriculturii și industriei alimentare

MAPUTO 19 (Agerpres). — To
varășul Samora Moises Macliel, pre
ședintele Partidului FRELIMO și 
al Republicii Populare Mozambic, 
a primit pe tovarășul Ion Teșu, 
ministrul agriculturii și industriei 
alimentare, care a condus delegația 
țării noastre la lucrările sesiunii a 
V-a a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-mozambicane de co
operare economică și tehnică.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, șecretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
fost remis tovarășului Samora Moi
ses Machel un mesaj și s-au trans
mis un salut cordial, urări de sănă
tate și fericire personală, precum și

urări de progres, prosperitate și pace 
pentru poporul mozambican prieten.

Exprimind călduroase mulțumiri 
pentru mesaj și urările transmise, 
tovarășul Samora Moises Machel a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu, în numele său personal 
și al tovarășei Giaca Machel, cele 
mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate 
pentru poporul roman. Președintele 
Mozambicului a evocat evoluția as
cendentă a raporturilor de prietenie 
și solidaritate dintre popoarele român 
și mozambican, adresind mulțumiri 
pentru sprijinul pe care România îl 
acordă dezvoltării agriculturii mo- 
zambicane.

VIENA. — Intr-un articol publicat 
în ziarul vienez „Kurier", fostul 
secretar general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a arătat că sarcina 
principală, în momentul actual, o 
constituie preîntimpinarea unei ca
tastrofe nucleare. Continua creș- 

^tere cantitativă, ca și perfecționarea

arsenalelor nucleare nu au menirea 
de a întări securita'ea internațio
nală, a spus el. Nu trebuie ui
tate învățămintele istoriei, care 
arată că orice arme s-ar âfl:.?. în ar
senale, in cele din urmă acestea 
pot fi utilizate pe teatrul Je opera
țiuni militare.

| AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT: I
'I„ZILELE CULTURII ROMANEȘTI". La casa de cultură a marelui 

combinat chimic din Bitterfeld (R.D. Germană) s-au desfășurat „Zilele 
culturii românești". Cu acest prilej au fost prezentate o expoziție turistică 
înfățlșind frumusețile patriei noastre, filme artistice și documentare,, pre
cum și o expunere privind realizări 
România socialistă.

ale economiei, științei și culturii in

npotriva accentuării încordării in Peninsula Coreea 
Protest al părții R.P.D. Coreene în Comisia militară 

de armistițiu

INTRE P.C. CHINEZ ȘI P.S. 
JAPONEZ au fost stabilite relații 
oficiale — s-a anunțat cu prilejul 
unei întilniri care a avut loc la 
Beijing între Xi Zhongxun, mem
bru al Biroului Politic al, C.C. al 
P.C. Chinez, și Yuji Soga, secretar 
general adjunct al P.S.J.

o nouă aminare — pină la 15 au
gust. — a rambursării dobinzilor 
scadente pentru datoriile sale ex
terne, evaluate la peste 80 miliarde 
dolari — informează agenția France 
Presse. Mexicul obținuse, anterior, 
două aminări de acest fel, prima 
de 90 zile, 
120 zile.

iar cea de-a doua de

„Correio Brâziliense" s\ 
că- „România de astăzi, preș 
Nicolae Ceaușescu promov 
politică de pace, colaborare și 
gere intre popoare, de respect 
proc și. intensificare a efort 
tuturor națiunilor pentru elimii 
definitivă a folosirii forței și a 
nințării cu. folosirea, forței în rek 
le internaționale".

„Ziua internațională pentru eliminai
® In întreaga lume — ample acțiuni și inițiative în vederea 
lichidării unui flagrant anacronism al zilelor noastre © Re
publica Sud-Africană — o imensă temniță pentru 25 de 
milioane de locuitori de culoare ® Situația dramatică a mun
citorilor imigranți din țările occidentale ® România socialistă, 
militantă fermă pentru înfăptuirea idealurilor de libertate 

și egalitate între toți locuitorii planetei

La 21 martie, forțele democratice 
și progresiste de pretutindeni mar
chează „Ziua internațională pen
tru eliminarea discriminării rasia
le". Instituită printr-o rezoluție a 
Adunării Generale a O.N.U. din 
1966 ca o expresie a preocupării 
manifestate de popoarele lumii 
față de perpetuarea rasismului și 
discriminării rasiale intr-o serie de 
țări ale globului, această zi are ro
lul de a mobiliza opinia publică 
mondială la acțiuni toț mai fer
me pentru lichidarea unor aseme
nea practici, de a reafirma spriji
nul cdmunității internaționale față 
de toți cei care își revendică drep
tul la o existență liberă și demnă, 
neumbrită de inechități și preju
decăți umilitoare de tot felul. O 
dovadă a acestei largi mișcări o 
constituie faptul că, tot la 21 mar
tie, începe „Săptămina de solidari
tate cu popoarele care luptă împo
triva rasismului și discriminării 
rasiale".

Așa cum se știe, in cele aproape 
două decenii care au trecut de la 
adoptarea rezoluției amintite. în 
lume au continuat să aibă Ioc 
adinei prefaceri politice, economice 
și sociale, care au scos și mai mult 
în evidentă caracterul anacronic al 
practicilor rasiale. în epoca noas
tră. cind ideile libertății și inde
pendenței popoarelor, ale egalită
ții și dreptății sociale se afirmă 
cu tot mai mare vigoare, politica 
de discriminare rasială apare ca o 
sfidare Ia adresa întregii lumi ci
vilizate. Sute și sute de milioane 
de oameni. de cele mai diverse 
convingeri politice sau religioase, 
virste sau profesii cer cu fermitate 
curmarea acestei politici, respecta
rea riguroasă a principiilor egali
tății depline între oameni, fără 
deosebire de culoarea pielii, de 
apartenență la o rasă sau alta. Ca 
urmare a acestui viguros curent 
de opinie. Adunarea Generală a 
O.N.U. a inițiat la începutul anilor

șaptezeci „Deceniul de acțiune 
pentru combaterea rasismului și a 
discriminării rasiale", chemînd la 
intensificarea eforturilor pe plan 
național, regional și internațio
nal in vederea atingerii nobilu
lui obiectiv propus. Tot în acest 
răstimp, organizația mondială a 
adoptat și o serie de alte măsuri 
menite să angajeze in continuare 
opinia publică din diferite țări in 
lupta împotriva practicilor rasiale, 
în acest sens. printr-o rezoluție 
adoptată în noiembrie 1980 s-a ho- 
tărît organizarea în 1983 a celei de-a 
doua Conferințe mondiale pentru 
combaterea rasismului și discrimi
nării rasiale.

în ciuda creșterii continue a 
mișcării antirasiale. procesul era
dicării rasismului și a diverselor 
forme de desconsiderare a perso
nalității umane generate de acesta 
continuă insă să întîmpine obsta
cole. In diferite regiuni ale lumii, 
milioane de oameni continuă să fie 
victime ale practicilor rasiale. 
Formele cele mai brutale de opri
mare, sub pretextul culorii pielii, 
al originii etnice, se manifestă in 
Republica Sud-Africană. Așa cum 
se știe, regimul rasist de la Pre
toria a transformat de multă vre
me regiunea de sud a continentu
lui într-o imensă temniță, unde 25 
milioane de persoane sint lipsite 
de cele mai elementare drepturi 
și unde orice împotrivire față de 
inumana politică de apartheid este 
crunt reprimată. Omenirea progre
sistă nu va putea uita niciodată 
masacrele sîngeroase de la Shar- 
peville (1960) și Soweto (1976), 
cind forțele de represiune au răs
puns cu gloanțe demonstrațiilor 
pașnice ale populației de culoare, 
ucigind bătrini, femei și copii. Ea 
nu se lasă înșelată de manevrele 
autorităților sud-africane care vor
besc de o așa-zisă „reformă a 
apartheidului". în vreme ce R.S.A. 
continuă să rămînă un bastion al

politicii rasiste ridicate la rangul 
de politică de stat. Drepturile 
populației majoritare sint îngrădi
te de peste 200 de legi și de regle
mentări. Regimul de apartheid 
deține tristul record al arestărilor 
— 500 000 anual, al execuțiilor — 
peste 100 și al . victimelor torturi
lor polițienești. Din 1964 zac in 
temnițele regimului rasist lide
rii Congresului Național African 
(A.N.C.) Nelson Mandela. Walter 
Sisulu. Raymond Kathada și mulți 
alți patrioți.

Sub forme mai mult sau mai pu
țin grave, discriminarea rasială se 
manifestă și in alte regiuni ale 
globului. Ea iși găsește concreti
zarea în situația unor intregi co
munități din țările capitaliste din 
rindul cărora se recrutează cel mai 
mare număr al șomerilor și ai 
căror membri sint nevoiți să tră
iască in adevărate ghetouri mizere, 
îngrădiți de tot felul de „legi" 
care-i plasează intr-o poziție de 
inferioritate — salarii mai mici, 
drepturi ciuntite etc. Ea iși găseș
te. de asemenea, expresie in acțiu
nile discriminatorii și represive la 
care este supusă populația palesti
niană din Cisiordania și Gaza, în 
general din teritoriile arabe ocupa
te din Orientul Mijlociu.

In ultimul timp, în diverse țări 
ale lumii existența imigranților se 
desfășoară tot mai mult sub sem
nul discriminărilor. Acești oameni, 
veniți de pe alte meleaguri, nu 
numai că sint cel mai prost plă
tiți. fac cele mai periculoase și mai 
grele munci, dar sint primii la 
concedieri și sint tratați în perma
nență cu ostilitate. Astfel, nume
roase publicații occidentale recu
nosc că în condițiile adincirii cri
zei economice și ale creșterii șoma
jului sentimentele xenofobe ale 
autohtonilor capătă o amploare din 
ce în ce mai mare, muncitorul imi
grant fiind considerat adeseori 
răspunzător de situația existentă pe 
piața muncii. „în urmă cu patru ani 
— scrie revista britanică „ECONO
MIST" — circa o treime din vest-' 
germani se pronunțau pentru tri
miterea muncitorilor străini acasă. 
Acum sint două treimi. Anul trecut, 
66 la sută afirmau că sint în favoa
rea unei interdicții asupra intrării 
în tară a persoanelor pe care cetă
țenii vest-germani acceptă să le 
întrețină. Acum sint 90 la sută !“.

XNMUNJON 19 (Agerpres). — 
ererea părții R.P.D. Coreene, la 
lunjon a avut loc o reuniune a 

’.entanților militari ai Comisiei 
■e de armistițiu din Coreea. în 

reuniunii, reprezentantul 
Coreene a protestat împotriva 
'ltor acte recente de incălca- 
ître partea americană, a pre- 

acordului de armistițiu, 
damnat, între altele, intro- 
1 zona comună de securita

te de armament și efective peste li
mitele stabilite. Subliniind că spori
rea frecventei unor asemenea fapte 
deliberate coincide cu desfășurarea 
pe teritoriul sud-coreean a amplelor 
manevre militare americano—sud- 
coreene. denumite „Team Spirit-83“, 
vorbitorul a cerut încetarea imediată 
a provocărilor ce duc la accentuarea 
stării de încordare în Peninsula 
Coreea și în zonă — transmite agen
ția A.C.T.C.

„Vence- 
membrii

CHINO-AMERICAN.
transmite agenția China

ecia nu admite nici un amestec străin
în politica sa externă”

(Agerpres). — „Grecia 
ici un amestec străin in 
xternă, elaborată după 
cipi,u, și anume respec- 
ui țării și al poporului 
\t, la Atena, Dimitris 
itor de cuvînt al gu- 
nformează agențiile
luvînt a precizat că 
’ se referă la un

memorandum adresat guvernului grec 
de Departamentul de Stat al S.U.A., 
in care se exprima „îngrijorarea" 
Statelor Unite față de dezvoltarea 
relațiilor dintre Grecia și U.R.S.S., 
precum și față de sprijinul acordat 
de Grecia unor inițiative pașnice ale 
țărilor membre ale Tratatului de la 
Varșovia, menționează agențiile 
citate.

t riminării rasiale"
\ 4GINE CARE ACUZĂ

Un zguduit. ■<
milioane de
la Pretoria P

sud-afric ”

mpotriva apartheidului : printre 
lor discriminări ale regimului de 
i copii care zac in temnițele 

din imaginea de mai sus

Organizațiile de c - 
ciste încearcă să p. 
stare de spirit, or, 
serie de țări occia 
violente soldate ades i
geri și victime omen.

Așa cum se știe, p 
și-a manifestat intotd. 
ritatea cu lupta pentr. 
popoarelor, condamnin 
cel mai viguros politic; 
minare rasială. Aceas 
consecventă își are so 
însăși esența orinduirii n 
cialiste. căreia ii sînt str. 
forme de opresiune și dis. 
între cetățeni pe criteriul 
pielii sau originii etnice, 
găsește o elocventă reflec 
documentele partidului și . 
nostru, in inițiativele avans 
România la O.N.U. și in al 
ganizații internaționale și. rr, 
seamă. în activitatea prodigio. 
tovarășului Nicolae Ceaușesci 
plan internațional. în cadrul î 
țiplelor sale întîlniri cu șefi

te. conducători de partid și alte 
anizații politice, conducători ai 
dărilor de eliberare națională, 
starul general al partidului, 
’dintele republicii, a dat și dă 
sentimentelor de caldă solida- 

pe care poporul român le 
Te fată de toate popoarele 
îptă pentru asigurarea drep- 
•>r inalienabil și imprescrip- 

autodeterminare, la orga- 
unei vieți libere și demne, 

voinței și aspirațiilor

p ejul „Zilei internaționale 
minarea discriminării ra- 

T porul român, alăturîn-
il celui al tuturor forțe- 
■iste, iși reafirmă hotă- 
acționa și in viitor cu 

energie în vederea 
' -acticilor apartheidului 

. pentru înfăptuirea 
uri i libertate, indepen- 
i . itate intre toți locui-

colae N. LUPU
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FARSA ELECTORALA SALVA- 
DORIANA. Postul de radio al in
surgenților salvadorieni, 
remos", informează că 
Frontului Farabundo Marți de Eli
berare Națională și cei ai Frontu
lui Democratic Revoluționar res
ping alegerile prezidențiale antici
pate, anunțate de președintele 
Salvadorului, Alvaro Magana, pen
tru sfîrșitul acestui an. Aceste ale
geri - arată postul de radio, ci
tat de agenția France Presse - 
constituie „o nouă farsă electora
lă", căreia „poporul nu-i dă cre
zare".

I CERERE DE AMINARE. Mexicul 
a cerut oficial băncilor creditoare

ACORD 
După cum 
Nouă. Ia Beijing a fost semnat un 
acord de cooperare intre intreorin- 
derile chineze de resort și firma 
americană „Baker Marine Corpo
ration". privind construirea I unor 
platforme de foraj submarin. ;

PLOILE TORENȚIALE, însoțite 
de un uragan puternic, au provo
cat mari inundații in Cuba, califi
cate de agenția Prensa Datina 
drept cele mai grave din ultimii 
40 de ani. La Havana, numeroase 
persoane au fost evacuate din j zona 
Maleconului (șoseaua de pe linia 
golfului in care este situat orașul), 
valurile inalte aducind pe țărm 
imense cantități de apă, fapt fără 
precedent în istoria capitalei.

(dfîe/za/*  e/e dwnâuea

ț

J

S.P.A. și S.P.O.
Regrete : după apariția „Chenarului” privind odiseea calului de 

curse Sherdar, autorul a primit critici din partea unor cititori pen
tru... lipsă de dragoste față de animale. Or, autorul iubește animalele, 
nu a strivit niciodată în picioare un elefant și n-a pălmuit vreun 
crocodil, n-a înnodat o cobră de un șarpe cu clopoței sau n-a atirnat 
o tinichea de coada unui tigru.

Mai mult, a salutat entuziast deschiderea Pavilionului Ballard de la 
Nogent-sur-Marne.

...„Le Figaro” ne informează că au participat star-uri ca Archibald 
de Bourbon-Dore, Peyrak de Khourmalik și Topkapi de Shogan-Kodo, 
iar ca domnișoqre ale acestor cavaleri, puteau fi admirate splendi
dele Tsarah de la Tour Montjoie sau Salome du Lac d’Argent. Răs- 
fățîndu-se alene, puțin lascive, elegante, toate îmbrăcate in blănuri 
splendide - gris-bleu, argintii, cu spic auriu, pastelate, marmorate. 
Marele Salon Internațional al Pisicii a fost un adevărat triumf, o stră
lucită afirmare a raselor superioare — birmane, persane, siameze — 
o lume de elită crescută în catifea și mătăsuri, ignorînd șoarecii, că
țăratul in copaci sau vulgarul miorlăit pe streșini.

De fapt, aceeași lume despre care scrie publicația „L’Art de vivre” 
— arta de a trăi, in legătură cu modernizarea ciinilor. Nu in sen
sul de azi al termenului de „modernizare", adică al creării de euro- 
căței sau al amplasării de dulăi balistici intercontinentali ; e vorba 
de faptul că, pînă acum, cîinii n-au avut propria lor modă, umblînd 
desculți și cu același costum (exceptînd năpîrlitul).

Carența s-a remediat, s-au deschis acum primele Case de modă 
specializate (unul din magazine are 250 m2). Aflăm, astfel, și deta
liile, respectiv ultimul strigăt (adică ultimul lătrat) al modei.

Pentru acasă — papuci de angora și pijamale înflorate 
pentru cursul săptămînii (nu-i cazul să se spună „la 
„pentru serviciu") se poartă bluză aviator bleu sau verde, 
de lină pură cu patru brațe, cu cizme negre de piele 
„apaș". Pentru călătorie - windjacke de skai argintiu : pentru week-end 
sportiv, costum „dogging" (cînd stăpînul face jogging) din burete bleu 
sau roz ; pentru zăpadă „col-roule" de lînă și cizmulițe de cauciuc 
antiderapante ; pentru timp ploios, impermeabil ceruit sau loden 
ecossais „Sherlock Holmes" cu umbreluță atașată la zgardă.

...E adevărat, la Delhi, la recenta conferință a nealiniaților au fost 
evocate situații din diferite țări — dar, în definitiv, chiar dacă azi, du
minică, vor muri in lume, din cauza foametei 40 000 de copii - atît 
e media zilnică - ei tot nu s-ar fi putut hrăni cu bluzele canine tip 
aviator sau cu cizmulițele de zăpadă antiderapante, care sînt com
plet necomestibile. Așa cum col-roule-urile de lînă pură cu patru brațe 
nu pot opri creșterea medie anuală cu 5 milioane a numărului de 
bolnavi t.b.c. (din care 3 milioane decese) căci nu le-ar ține de cald, 
ar fi prea strimte.

Adevărata perspectivă optimistă rezidă în faptul că, după cît se 
vede, în lumea de azi începe să se estompeze diviziunea naturală a 
speciilor, are loc o ștergere a deosebirilor (esențiale) dintre bi și 
patrupezi: case de modă și regimuri dietetice pentru cîini, iar în nu 
puține locuri oameni aflați în lanțuri sau în cuști, cu botniță ori puși 
să facă „sluj” sau „frumos culcat" la picioarele stăpînului, clasificați 
după rase și bucurîndu-se de dreptul de a lătra la lună, amenințați 
de neohingheri, victime pentru oricine ar dori să le tragă un picior 
cu gheata blindată ori să arunce în ei cu pietre nucleare.

Incit, pe lîngă vechile S.P.A. - societatea pentru protecția anima
lelor - se reliefează necesitatea creării S.P.O. - a Societăților pentru 
Protecția Oamenilor.

A acelora ce și-ar dori și visa o viață de cîine...

de creton ; 
lucru” sau 
ori pulover 

și caschetă

N. COREU

’ eprindert și Instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin 1LEX1M — departan%itul 
lgraflc CASA SC1NTEU 40 360


