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Amplificind realizările din întimpinarea zilei de 1 Mai,

Președintele
Republicii
Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit. marți dimineață,
pe Matityahu Shmuelevitz. director
general al Cabinetului primului mi
nistru al Israelului, Menahem Begin,
trimis special al acestuia.
La primire a luat parte Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe.
A fost prezent Zvi Brosh, amba
sadorul Israelului la București.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cordial salut și
cele mai bune urări din partea pre
mierului israelian. Menahem Begin.
Mulțumind.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a transmis, la rîndul său,
un salut, primului ministru israelian.
în cadrul convorbirii a fost exami
nată situația din Liban și. în general,
din Orientul Mijlociu, subliniindu-se
faptul că în prezent se impune inten

sificarea activității politice și diplo
matice pentru găsirea unei soluții
globale, pentru stabilirea unei păci
juste și durabile în zonă.
în acest context, președintele
Nicolae Ceaușescu a expus punctul
de vedere al României cu privire la
problemele din zonă, subliniind că re
tragerea trupelor israeliene și a tu
turor trupelor străine din Liban ar
crea condiții ca poporul libanez să-și
soluționeze singur problemele, în
conformitate cu aspirațiile și intere
sele sale legitime, ar reduce tensiu
nea din regiune și ar duce la îmbu
nătățirea climatului politic din aceas
tă zonă. Șeful statului român a arătat
că o pace trainică și justă în Orien
tul Mijlociu trebuie să se bazeze pe
retragerea Israelului din teritoriile
arabe ocupate în 1967, pe recunoaș
terea drepturilor legitime ale poporu

lui palestinian la autodeterminare,
inclusiv la crearea unui stat propriu
independent, pe asigurarea existenței
și securității tuturor statelor din
zonă. Totodată, președintele Româ
niei a relevat necesitatea de a se
trece în acest an la negocieri directe
cu participarea tuturor părților inte
resate, într-un cadru organizatoric
nou, în care să se ia în considerare
toate punctele de vedere, precum și
planurile de pace propuse in vederea
soluționării problemelor din zonă.
S-a subliniat că soluționarea globa
lă a problemelor din regiune și stabi
lirea unei păci juste și durabile co
respund intereselor popoarelor din
Orientul Mijlociu, sînt în folosul cau
zei păcii și înțelegerii internaționale,
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

ÎN TOATE RAMURILE ECONOMIEI NAȚIONALE

ACȚIUNI ENERGICE PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ
A PLANULUI SI A ANGAJAMENTELOR PE ACEST AN

j

Pretutindeni, in industrie, agri
cultură, construcții, în cercetare și
proiectare, în toate sectoarele de
activitate, ziua de 1 Mai a fost întimpinată de colectivele de oameni
ai muncii cu succese de seamă,
cronica întrecerii socialiste consemnînd în săptăminile și zilele
premergătoare acestei mari sărbă
tori fapte de muncă cu totul re
marcabile. Astfel, actionînd cu hotărîre și înaltă răspundere muncito
rească pentru înfăptuirea neabătută
a sarcinilor și obiectivelor stabilite
de Congresul al XII-lea și Confe
rința Națională ale P.C.R., a indi
cațiilor și orientărilor secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. zeci și zeci de
întreprinderi din toate județele tării
au raportat îndeplinirea înainte de
termen a planului pe primele patru
luni ale anului. în acest fel, ele au
livrat suplimentar importante can
tități de produse necesare economiei
naționale. Minerii, bunăoară, au
extras în primele patru luni, din
acest an cu peste 3,3 milioane tone
mai mult cărbune decît în aceeași
perioadă a anului trecut. La
rîndul lor, petroliștii au sporit
producția medie zilnică de țiței,
în primele patru luni ale anu
lui, cu 1 060 de tone. în același timp,
numeroase întreprinderi au înscris
succese de prestigiu în înnoirea și
modernizarea producției. în creș
terea productivității și economisirea
materiilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei electrice,
toate aceste rezultate reflectîndu-se
pozitiv asupra creșterii producției
nete și a beneficiilor.
Sînt fapte de muncă desprin
se dintr-un bilanț mult mai bo
gat care, așa cum s-a relevat la
marea adunare populară consacrată
zilei de 1 Mai, ilustrează grăitor
hotărîrea și abnegația cu care ac
ționează clasa muncitoare, întregul
popor, sub conducerea partidului,
pentru îndeplinirea exemplară a
prevederilor planului, a sarcinilor
majore ale etapei actuale, condiție
esențială pentru înfăptuirea obiec
tivului fundamental stabilit de Con
gresul al XII-lea privind trecerea
țării noastre la un stadiu superior
de dezvoltare, la o nouă calitate a
muncii și a vieții.
Marea întrecere socialistă con
tinuă. Peste aproape patru luni, în
tregul nostru popor va sărbători

cea de-a 39-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă — eveniment bogat în
semnificații, prilej de manifestare
a patriotismului fierbinte al tuturor
oamenilor care muncesc( și trăiesc
pe aceste meleaguri, strîns uniți
sub steagul partidului. Pe fundalul
trainic al rezultatelor de pină
acum, colectivele de oameni ai
muncii din toate sectoarele eco
nomiei naționale sînt ferm hotărîte să-și consacre întreaga pu
tere de muncă, inițiativa și pri
ceperea înfăptuirii planului și anga
jamentelor pe acest an. pentru a
întîmpina marea sărbătoare a po
porului nostru de la 23 August cu
realizări și mai însemnate în pro
ducție. Care sînt, concret, princi
palele obiective, direcțiile de ac
țiune esențiale asupra cărora tre
buie concentrate energiile și ca
pacitățile creatoare ale colective
lor din întreprinderi în perioada
următoare ?
In lumina sarcinilor și exigențe
lor stabilite de Congresul al
XII-lea și Conferința Națională ale
partidului, un loc central în cadrul
întrecerii pe acest an trebuie să-1
ocupe realizarea integrală și rit
mică, decadă cu decadă, a planului
la producția fizică și, mai ales, la
cărbune, petrol și gaze, la o serie
de materii prime și materiale ab
solut necesare economiei naționale.
Fiecare produs are un loc bine de
terminat în .mecanismul echilibrat
al planului, al dezvoltării economiei
naționale și, de aceea, sarcinile de
plan trebuie îndeplinite integral la
toate produsele, în toate întreprin
derile și ramurile industriale ; cu
atît mai mult trebuie să se acțio
neze în acest sens în acele unități
unde, în perioada care a trecut din
acest an, planul nu a fost realizat
in întregime la up sortiment sau
altul.
în strînsă concordanță cu ce
rințele majore ale progresului
economic și social al țării, o sar
cină prioritară a organelor și or
ganizațiilor de partid, ministerelor,
conducerilor de centrale și între
prinderi, a tuturor oamenilor
muncii o reprezintă realizarea in
tegrală, la termen șl la cea mai
înaltă calitate, a producției desti
nate exportului, sporirea competi
tivității mărfurilor românești pe

piața externă, creșterea continuă a
eficienței activității de comerț ex
terior. în această privință . dispu
nem de tot ce este necesar : de
capacități de producție moderne, de
înaltă tehnicitate și de oamenii cu o
temeinică pregătire profesională,
în măsură să fabrice produse care
să satisfacă cete mai exigente ce
rințe ale partenerilor externi.
Ca o prioritate de bază a între
cerii din acest an se detașează ne
cesitatea ridicării mai accentuate a
eficienței economice. Este o ce
rință primordială a etapei actuale
de dezvoltare a economiei naționa
le. subliniată stăruitor de secreta
rul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu ; este o cerință
impusă, de realizarea unei calități
noi, superioare în toate domeniile
de activitate. Tocmai de aceea este
necesar ca în toate unitățile eco
nomice, la fiecare loc de muncă să
se acționeze cu exigență și fermi
tate pentru reducerea mai accen
tuată a consumurilor și valorifica
rea superioară a resurselor de ma
terii prime, materiale, energie șl
combustibil, pentru creșterea mai
susținută a productivității muncii,
înnoirea, modernizarea și ridicarea
calității produselor, pentru recupe
rarea și utilizarea într-o măsură
tot mai mare a resurselor materiale
refolosibile, pentru întronarea unui
riguros spirit gospodăresc în. utili
zarea mijloacelor tehnice, materia
le și financiare, a părții din avuția
națională încredințată de societa
te fiecărui colectiv spre adminis
trare, pentru a obține o eficiență
economică superioară, beneficii cit
mai mari în întreaga activitate pro
ductivă. De fapt, în aceasta constă
esența-esențelor noului mecanism
economico-financiar, ,a autocpnducerii muncitorești șl autogestLunii
economice a întreprinderilor.
Sîht, bineînțeles, numai cîteva
dintre obiectivele majore ale acti
vității economice din acest an și ele
trebuie să polarizeze atenția și
preocupările tuturor colectivelor,
pentru ca pretutindeni întrecerea
să se desfășoare la nivelul maxim
al posibilităților, al potențialului
tehnic și uman din fiecare între
prindere, în interesul progresului
necontenit al României socialiste.

Ilie ȘTEFAN

DÎMBOVIȚA :
înnoirea

Din noua urbanistică a Bacăului de azi

și modernizarea
producției
în unitățile industriale ale ju
dețului Dîmbovița se află in
curs de aplicare un cuprinzător
program de înnoire și moderni
zare a produselor și tehnolo
giilor de fabricație. Efectul lor
— în perioada care a trecut din
acest an — se exprimă intr-un
spor de producție în valoare de
77,5 milioane lei, în creșterea
beneficiilor cu peste 50 milioa
ne lei și reducerea importurilor
cu aproape 70 milioane lei. Au
fost economisite, totodată. 2 446
tone metal, 153 tone combusti
bil convențional și 47 MWh
energie electrică. (Gh. Manea,
corespondentul „Scînteii").

GALAȚI :
A fost lansată

o nouă navă
Constructorii Șantierului na
val din Galați au lansat o nouă
navă, a 5-a care primește „bo
tezul" apei aici, în acest an.
Nava este specializată în trans
portul de autovehicule, treilere
și conteinere. fiind a doua din
această serie destinată expor
tului. Ea a avut la lansare un
grad ridicat de saturare, ceea
ce va contribui la reducerea cu
10—15 zile a perioadei • de armare. (Dan Plăeșu, corespon
dentul „Scînteii").

La hidrocentrala
Petrești :
A început umplerea
lacului de acumulare
Constructorii
hidrocentralei
Petrești. de pe rîul Sebeș, ju
dețul Alba, au obținut un nou și
important succes : începerea
umplerii lacului de acumulare,
care va avea în final un volum
de 1,3 milioane mc de apă.
Acumularea apei în spatele ba
rajului reprezintă o importantă
etapă în construcția hidrocen
tralei înainte de intrarea aces
teia in funcțiune. Totodată, la
cul de acumulare Petrești con
stituie sursa de alimentare cu
apă potabilă a municipiului
Alba Iulia și orașelor Aiud și
Blaj. (Ștefan Dinică, corespon
dentul „Scînteii").

Concepția Partidului Comunist Român,
a tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general
al partidului, președintele Republicii Socialiste România,
cu privire la unitatea indestructibilă dintre armată
si popor, izvor al capacității de apărare a patriei
Unitatea indisolubilă dintre armată
și popor are în concepția Partidului
Comunist Român, în prodigioasa
gîndire și activitate practică a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, președintele
republicii, comandantul suprem al
forțelor armate, rolul unei coordo
nate de referință în înfăptuirea apă
rării naționale. „Una din calitățile
fundamentale ale Armatei Republicii
Socialiste România — arată condu
cătorul partidului și statului nostru
— este legătura strînsă, indisolubilă,
realizată prin toate fibrele ființei
sale cu poporul nostru, cu viața și
aspirațiile lui. Această legătură, dra
gostea și respectul de care (...) se
bucură în rîndul maselor populare,
sprijinul neprecupețit pe care i-i
acordă întreaga națiune socialistă —
iată izvorul forței și invincibilității
armatei noastre populare".
Profilul actual al forței militare și
modul de integrare a ei în ansam
blul societății își au premise încă
înainte de declanșarea revoluției ce
a schimbat fața României. Și în
această privință partidul politic al
clasei muncitoare, întemeiat acum
90 de ani, s-a dovedit singurul apt
să creeze modele posibile a fi înfăp
tuite în practica social-istorică. încă
de la apariția sa în viața politică a
țării, partidul muncitorilor a început
să reconsidere radical și funcția mi
litară a statului, în lumina princi
piului înscris in programul său că
apărarea patriei trebuie să se bazeze
pe națiunea armată.
Ideile vechii mișcări socialiste au
fost preluate și ridicate pe o treaptă
superioară de Partidul Comunist
Român, care, încă de la crearea lui,
s-a preocupat de educarea fiilor de
muncitori și țărani îmbrăcați în
uniformă militară in spiritul susți
nerii intereselor maselor largi popuComunicare prezentată în cadrul
sesiunii științifice organizate cu
prilejul împlinirii a 90 de ani de
la crearea P.S.D.M.R., a 165 de ani
de la nașterea lui Karl Marx șl «
100 de ani de la moartea sa.

IRIGAȚIILE
In imagine, cîtiva dintre fruntașii de la întreprinderea „Electroaparataj"-București. De la stingă la dreapta
- maistrul Constantin Coman și muncitorii Mircea Spirea, Constantin Marinescu, Nicolae Vigheci

Fruntașii întrecerii candidează
din nou la primul loc
— Vorbește lumea că aveți mîini de aur. Sau strung
de aur. Care din două, ur
mează să mă lămuriți dum
neavoastră...
Așa l-am întrebat pe
muncitorul Nicolae Vigheci,
fruntașul secției fruntașe
dintr-o întreprindere frun
tașă în întrecerea socialistă
— „Electroaparataj" Bucu
rești.
— Eu v-aș răspunde alt
fel : am avut profesori de
aur, care m-au știut învăța
meseria. Și m-au făcut s-o
îndrăgesc. încă din școala
profesională. Făceam prac
tică aici, ca ucenic, și tră
geam cu coada ochiului la
meșteri, să văd cum fac ei
să „coboare" de pe planșă
desenele cele mai compli
cate cu putință, cum le dau
formă, cum le dau viață,
îmi lăsau și mie strungul
pe mînă. dar după ce-i
„spuneau" ei strungului ce
trebuie să facă. Piese de
serie. Frate-meu și priete
nii mai mari, că aveam
aici, în fabrică, pe fratele
mai mare, tot strungar, și
mai aveam și alți vecini și
prieteni din cartier, din
Colentina, mă dădăceau
așa, cu bunăvoință, da’ eu

nu mă împăcăm că am me
reu nevoie de sfaturile lor.
Pină la urmă mi-au prins
bine... Mă'uitam cum strun
gul „torcea" cuminte pie
sele cunoscute și, deodată,
sosea cineva cu un desen
sau cu un model sofis

trezesc copiilor ăstora care
fac practică aici ambiția
lucrului de calitate...
Interlocutorul meu. dealt
fel tînăr — treizeci de ani
neîmplinit! — este doar unul din miile de tineri care
au deprins tainele meseriei

La „Electrqaparataj“, realizările cu care
a fost întîmpinată ziua de 1 Mai dau
măsura răspunderii, emulației și onoarei
muncitorești
ticat șl meșterul meu
devenea dintr-o dată altul,
foarte important, cum mi
se părea mie ; trecea el la
strung și calcula și progra
ma și piesa căpăta formă.
Și eu mă uitam ca la o vră
jitorie. Din vremea aceea,
ambiția asta am avut-o: să
se vină la mine cu desene
le sau cu modelul cel mai
complicat și eu să spun :
„Las’ pe mine!". E mare
lucru să ai oameni în jur
care să-ți trezească ambiția
la vreme. Sper că și eu, la
rîndul meu, reușesc să le

I

Acum are peste 7 500. Din
tre aceștia — aproape 2 200
de comuniști. Și 3 000 de
uteciști. Schimbul de mîine.
îl căutam pe secretarul
comitetului de partid. Pe
el, pe maistrul Ion Filip, îl
găsesc la bancul său de lu
cru. printre strungari. Zimbește. privindu-mă peste
ochelari : „Vedeți, eu sînt
de profesie strungar. Ca
secretar de partid nu am
voie să-mi uit
profesia.
Autoritatea se întărește
prin fapte, nu prin vorbe.
Practica neîntreruptă este
un lucru de cea mai mare
importanță".
Ion Filip împlinește în
acest an 30 de ani în pro
ducție. Aici, la „Electroapa
rataj".
— Vedeți cît de întinsă e
uzina? Mai mult nu ne-am
putut întinde, că „inva
dam" parcul „23 August".
Și atunci am început să
creștem „pe verticală". Așa
cum ne recomandă secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Am folosit mai bine spa-

și s-au format ca oameni
aici, la „Electroaparataj".
Fiindcă această apreciată
întreprindere bucureșteană
este și o veritabilă scoală
de muncă și de viată. în
care personalitatea tinărului se dezvoltă vegheată cu
grijă și răbdare de meșteri.
In fiecare secție există citiva „veterani". Care-si nu
mără anii de uzină odată
cu anii uzinei. Care au luat
uzina de la zero. Uzina s-a
Anica FLORESCU
născut la sfîrșitul lui no
iembrie 1949. A pornit la
drum cu 300 de oameni. (Continuare în pag. a V-a)

fără întrerupere, oriunde
plantele au nevoie de apă!
• Programele săptămînale de udare - fundamentate judi
cios și riguros respectate I
© Prioritate trebuie acordată acum culturilor de legume, ce
reale păioase și plante furajere.
© Pretutindeni, în fiecare unitate agricolă, să se asigure
forțele necesare de motopompiști și udători pentru ca activitatea
să se desfășoare neîntrerupt, ziua și noaptea.

O cale sigură de sporire a recol
telor o constituie irigarea culturilor
agricole. în condițiile specifice acestui an, cînd lunile de primăvară
s-au caracterizat prin precipitații
reduse, în multe zone din țară, în
deosebi în județele din sud și est,
a fost nevoie ca irigațiile să înceapă
mai timpuriu decît in ceilalți ani.
Această cerință a fost determinată
de umiditatea scăzută din sol. Din
analizele efectuate de întreprin
derile de exploatare și întreținere a
lucrărilor de îmbunătățiri funciare
rezultă că deficitul de umiditate din
sol, pină la adîncimea de 80 cm, -este
mai mare în județele Brăila. Tulcea,
Buzău și Ialomița; situația este ase
mănătoare și în județele Constanța,
Vrancea, Galați, Giurgiu, Olt, Că
lărași, Teleorman, Dolj și Mehedinți.
Chiar dacă în unele din aceste jude
țe au căzut, în ultimele zile, ploi lo
cale, ele nu au înlăturat decît in
mică măsură deficitul de umiditate
din sol ; de aceea, în unitățile agri
cole din aceste zone, care dispun de
amenajări pentru irigații, este ne
voie să se lucreze cu toate forțele la
udarea culturilor, spre a se asigura
condiții bune pentru răsărirea și dez
voltarea viguroasă a plantelor.
Pentru acest an s-a prevăzut să

se aplice udări pe 2 380 000 hectare
cu diferite culturi. Din această su
prafață, 1 952 000 hectare sînt ame
najate în sisteme mari și moderne
de irigații, iar diferența o repre
zintă amenajările locale.
„Există toate condițiile ca, în acest
an, udările să fie făcute la timp și
de cea mai bună calitate, pe toate
suprafețele amenajate — ne spune
tovarășul Ion Toma, directorul Di
recției de exploatare și întreținere a
lucrărilor de îmbunătățiri funciare
din Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare. Pentru actuala
campanie de irigații, toate pregăti
rile au fost încheiate mai devreme
ca în alți ani, iar la ora actuală s-a
introdus '• apă pe întreaga rețea de
canale. De asemenea, in majoritate,
echipamentele de udare pentru cul
turile din prima etapă au fost scoa
se în cîmp, fiind însă necesar să se
urgenteze scoaterea in întregime și
a celor pentru etapa a doua. Impor
tant este ca, in fiecare unitate agri
colă, munca de irigare a culturilor
să fie temeinic orgnizată, asigurîn-

Aurel PAPADIUC
(Continuare în pag. a IlI-a)

lare, de atragerea acestora la lupta
clasei muncitoare, a țărănimii, a
tuturor forțelor înaintate ale țării
pentru cauza eliberării sociale și
naționale, pentru progres și o viață
mai bună. Formarea cetățeanului
soldat și a soldatului cetățean a fost
dintotdeauna o axiomă a ideologiei
și politicii mișcării noastre revolu
ționare.
Totodată, promotorii progresului
social au avut ca punct de referință
și faptul că, date fiind evoluția și
realitățile României, schimbarea în
fățișării armatei existente &e va

General colonel
Constantin OLTEANU
membru al Comitetului Politie
Executiv al C.C. al P.C.R.,
ministrul apărării naționale

grefa pe rolul constant pozitiv in
secolele ei de existență zbuciumată,
ca una care a servit cu abnegație și
eroism păstrarea identității neamu
lui, redobindirea ori salvgardarea
independenței naționale. Aceasta a
și conferit tradițional oștirii un cli
mat de afecțiune și sprijin popular,
caracteristic tuturor marilor eve
nimente care au jalonat trecutul
nostru : constituirea statelor româ
nești, epopeea antiotomană a lui
Mircea cel Bătrîn, Iancu de Hune
doara, Ștefan cel Mare, prima unire
politică a tuturor românilor sub
Mihai Viteazul, revoluția de la 1848,
unirea de la 1859, războiul indepen
denței de la 1877, desăvîrșirea statu
lui național unitar român în memo
rabilul an 1918. „Ca un fir roșu trec
prin întreaga istorie a patriei —
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu —
legătura strînsă a armatei cu poporul
din sinul căruia s-a născut, identifi
carea cu idealurile de libertate,
dreptate și neatirnare ale maselor
largi populare, hotărirea nestrămu
tată de a apăra pămintul străbun,
dreptul poporului de a-și făuri viața
după propria voință".

De la această realitate istorică a
pornit partidul comunist cînd, în anii
dictaturii antonesciene și ai domina
ției hitleriste, în acțiunea de raliere
a tuturor forțelor naționale pentru
salvarea țării, a acordat o atenție
mereu crescîndă întăririi legăturilor
și stabilirii colaborării cu forțele mi
litare, inclusiv cu generali și ofițeri
din comandamentele
superioare.
„Viața, evenimentele — spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu — au
demonstrat justețea acestei orientări
a partidului nostru, a politicii sale
de conlucrare cu toate forțele
antifasciste și naționale, cu armata,
de mobilizare a ei de partea poporu
lui in momente hotăritoare pentru
destinele țării". După cum se cu
noaște, aceasta s-a concretizat Ira
participarea totală a armatei la revo
luția din august 1944, la războiul
antihitlerist, pînă la victoria finală.
Cînd, în focul revoluției de elibe
rare națională și socială, antifascistă
și antiimperialistă, Partidul Comu
nist Român a inițiat democratizarea
și apoi transformarea socialistă a
armatei, aceasta a însemnat tocmai
a da legăturii dintre armată și popor
o valabilitate atotcuprinzătoare, o
funcționalitate
revoluționară, 'în
sensul implicării active în marile
prefaceri sociale, vizînd abolirea
orînduirii capitaliste, instaurarea și
consolidarea puterii muncîtoreștițărănești, edificarea socialismului
Conținutul și formele legăturii
dintre armată și popor au cunoscut
un întreg proces de adincire și per
fecționare. în acest sens, un rol de
importanță deosebită a avut tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în calitatea sa de
conducător, timp de mai mulți ani, a
organului superior de partid din
armată, iar apoi în aceea de secre
tar ' al Comitetului Central al parti
dului în a cărui sferă de înalte res
ponsabilități intrau și problemele
apărării naționale, ale forțelor ar
mate. „Izvorul principal al tăriei
armatei noastre populare — sublinia
în 1953 tovarășul Nicolae Ceaușescu
(Continuare în pag. a V-a)

Cronica unui timp eroic
Scriitorul este un
om care se adresează
altor oameni prin in
termediul unui instru
ment prin definiție
de natură socială :
limba. Universul gîndurilor sale, la rîndu-i, e o sinteză a
practicii sociale, con
cretizată in experien
ța materială și spiri
tuală a umanității,
mai exact a colectivi
tății căreia aparține.
Problematica scrierii
reflectă aspecte gene
ralizate ale activității
dintr-un anumit do
meniu, trăiri indi
viduale declanșate de
contactul cu fenome
nele vieții, transfigu
rate și ordonate în
virtutea unor idealuri
care animă o conștiin
ță. o sensibilitate în
zestrată cu harul de a
reconstitui în limitele
realului situații, des
tine, psihologii posi
bile.
Sînt. pe scurt, cîte
va dintre considera
țiile pe care gîndirea
estetică le pune în
permanență în evi
dență. mareînd efor
turile creației artis
tice de a se apropia
prin mijloace aflate
în continuă perfec
ționare de adevărurile
vieții.
Cel familiarizat cît
de cît cu începuturile
și evoluția scrisului
românesc știe că întîile noastre scrieri
debutează cu lauda
adusă limbii române
și posibilității unirii
cu ajutorul ei a con

științei de sine, etni
ce, a poporului român,
fărâmițat în principa
te diferite din cauza
vitregiilor
timpuri
lor, și cu recomanda
rea cărții ca un mij
loc „de învățătură",
fiindcă în concepția
primilor noștri cărtu
rari „mulți scriitori
au nevoit de au scris
rîndul și povestea ță
rilor ; de au lăsat

ÎNSEMNĂRI
de Al. HANȚĂ

izvod pă urmă, și
bune și rele, să rămiie feciorilor și ne
poților să le fie de
învățătură.
despre
cele rele să se fereas
că și să socotească,
iar despre cele bune
să urmeze și să înve
țe și să să indirepteze“. S-a spus despre
epoca lui Heliade,
Asachi. Bariț, Negruzzi și Kogălniceanu că a fost și una de
„pedagogie literară",
de deschidere a spiri
tualității
românești
spre orizonturile lumii
și de punere a cultu
rii noastre in ritmul
și pe temelii moder
ne. Subscriind acestei
caracterizări,
adău
găm că. în același
timp, epoca a fost și
una de „pedagogie
socială" și „națională"
urmărind înzestrarea
contemporanilor
cu

capacitatea de a în
țelege doleanțele ma
jore ale vremii. Con
secințele au fost deo
sebit de fertile și de
durată. deschizînd o
epocă de mare înflo
rire a scrisului româ
nesc, pe care il trans
formă într-un puter
nic punct de sprijin
al luptei pentru uni
tate națională, inde
pendență și reforme
democratice.
Experiența cîștigată. cerințele interne
ale dezvoltării feno
menului literar, exi
gențele publicului și
ale necesităților spi
rituale ale timpului
se materializează în
perioada „Convorbi
rilor literare" și a ac
tivității lui Titu Maiorescu în inițiative
menite să sporească
valoarea
general-umană a operelor, in
teresul lor artistic,
puterea lor de cu
prindere a realității
și de „universalizare"
a mesajului. Ideea
operei ca realitate re
construită prin inter
mediul generalizării,
sprijinită de argumen
te estetice și filozofi
ce, se impune defini
tiv. forța ei de înrâu
rire a conștiințelor
exercitîndu-se
prin
sentimente. atitudini
și tipuri cu valoare de
model, surprinse în
situații caracteristice
derivate din observa
rea și Interpretarea

(Continuare
in pag. a IV-a)
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Bravo, ostași!

O furtună puternică iscată tn
ziua de 2 mai a surprins în lar
gul mării o barcă cu cinci pes
cari. Încercările disperate ale
oamenilor de a reveni la țărm
s-au dovedit zadarnice. Soldatulgrănicer Ion Dumitraș, aflat in
misiune de pază in punctul
Vama Veche, a sesizat perico
lul, raportînd imediat la pichet.
In fruntea unui echipaj de sal
vare, locotenentul-major Traian
Popescu a pornit cu o navă
grănicerească în ajutorul naufragiaților. După două ore de
luptă cu valurile înspumate ?i
cu furtuna dezlănțuită, grănice
rii au reușit să-i aducă pe cei
cinci pescari la țărm. Pentru
bărbăția și omenia dovedite, un
sincer : bravo, ostași l

Bujorul de stepă
In aceste zile, ca in fiecare
primăvară, in marea rezervație
naturală din preajma comunei
Zau de Cîmpie, județul Mureș,
renumitul bujor de stepă și-a
deschis din nou petalele sale,
oferind vizitatorilor un specta
col inedit, de un pitoresc aparte.
Un merit incontestabil in pro
tejarea acestei plante, care dăi
nuie aici de mii de ani, revine
floricultorului Marcu Sincrăianu, precum și elevilor din comună, care se îngrijesc de păs
trarea și extinderea acestei originale rezervații declarate monument al naturii.

I

O viață salvată
S-a petrecut în municipiul
Oradea, pe strada Transilvaniei
nr. 8. De la un apartament de
la etajul al IX-lea, o fetiță de
numai 6 ani, aplecîndu-se peste
gemulețul de pe casa scărilor, a
alunecat in gol.
Din fericire, in cădere, fetița
s-a agățat intr-un pom. După
citeva clipe de pendulare intre
crengile ocrotitoare ale pomului. una dintre ele s-a rupt și
fetița a căzut la pământ. A scăpat numai cu un picior rupt.
Ce minunat e să plantezi pomi
și in jurul blocului!...

i
I

Colecție
de ilustrate

I
I
I

Istoria României. Dezvoltarea
județelor patriei. Flora și fauna
din țara noastră și din lume.
Stațiuni balneoclimaterice.
Iată principalele teme ale
impresionantei colecții de ilus
trate pe care băimăreanul Mihai
Cristian le tot adună de două
decenii.
Cele peste 7 000 de . ilustrate
coțor șl alb-negru pe ,care le are
' umplu 12 volume, in care sînt
clasate după teme.
Apartamentul cu, nr. i31 din
■ blocul 35-A din stfp&a Victoriei,'
unde locuiește colecționarul,
adăpostește o adevărată istorie
în imagini, multe dintre ele
mărturii valoroase de la începu
tul secolului nostru.

I

Parcul copiilor

i
I

Elevii de la Liceul de matematică-fizică din Sfintu Gheorghe și-au amenajat un parc inir-o nouă zonă de locuințe. In
timpul lor liber, elevii au cu
rățat terenul de moloz și pietre
și l-au săpat. Cu ajutorul con
siliului popular municipal, ei au
cărat pămînt roditor cu camioa
nele, apoi au plantat pomi, ar
buști ornamentali șl flori.
Acum parcul copiilor arată ca
un frumos covor multicolor. Este
de semnalat că in parcul lor
copiii au sădit și citeva rarități,
intre care trei puieți de stejari
piramidali, pină acum intilniți
doar in grădini botanice și
parcuri dendrologice. Ei au fost
dăruiți copiilor de Marko Lajos,
un mare iubitor de pomi, de
flori, de copii.
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Neomenie
Citim in ziarul „Flacăra Iașiului“ o intimplare care invită la
meditație. O femeie din lași,
aflată in plină putere, se ducea
să-și vadă soțul internat in spi
tal. Nici prin gind nu-i trecea
că avea să aibă ea însăși nevoie
de spital. Căci nu departe de
casă femeia a făcut un infarct.
Au sărit să-i dea primul ajutor
lucrătorii unui magazin și un
medic care trecea intimplător.
Văzind gravitatea situației, me
dicul i-a rugat pe cei din jur să
oprească o mașină să ducă bol
nava urgent la spital.
Au trecut prin punctul cu
pricina, intr-un sens și nitul,
zeci șl zeci de mașini, dar nici
unul de la volanul acestora nu
a luat in seamă semnele dispe
rate care li se făceau. Pină la
urmă, a sosit o „Salvare", care
trecea tot intimplător pe strada
respectivă, și a dus femeia la
spital.
Prea tîrziu !
Observația medicului : „Dacă
era adusă măcar cu un sfert de
oră mai devreme, femeia ar fi
fost și astăzi în viață".
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tistice ale întreprinderii. La organi
zația de bază nr. 2 strungărie. biroul
organizației de bază are în evidență
sarcini repartizate pentru toți cei 67
membri de partid. La întrebarea
noastră ce sarcină de partid vi s-a
încredințat,
primim
răspunsuri
prompte : „Mă ocup de pregătirea a
doi elevi de la școala generală" (Dan
Dumitrache, strungar). „Sînt organi
zator de grupă sindicală" (Viorel Cosma, lăcătuș). „Răspund de utilizarea
rațională a mașinilor și de calitatea
pieselor de schimb" (Ion Nică, strun
gar). La această organizație de bază
se constată o ușoară tendință spre
sarcini mai generale și cu caracter
permanent. La organizația de bază
nr. 5, laminorul de 6 țoii, predomină
sarcinile de producție mai concrete
în definirea lor, dar, după părerea

partid li s-ar fi încredințat fără întirziere răspunderi pe măsura pregă
tirii și experienței lor. Și aici, în
uncie organizații de bază ea .și la în
treprinderea de țevi, se constată o
supraîncărcare cu sarcini a unor co
muniști. și mai ales in răspunderile
consemnate in planurile de măsuri
ale adunărilor de partid.
în cele două mari întreprinderi din
Roman acționează organizații de
partid cu tradiție, bine închegate, a
căror activitate își găsește o conclu
dentă reflectare în rezultatele eco
nomice bune. Secretarii și membrii
birourilor organizațiilor de bază iși
cunosc, in marea lor majoritate. În
datoririle și nu au fost de acord cu
unele păreri potrivit cărora „într-o
organizație de partid mare e greu să
găsești sarcini pentru toți comuniș
tii", „Biroul unei
organizații de ba
ză care nu re
partizează tuturor
membrilor
săi
sarcini de partid,
înseamnă că nu-și
îndeplinește una
dintre principa
lele sale atribu
ții, că nu-și cunoaște forța și
în consecință nu va putea să facă
față cerințelor tot mai complexe"
(Ferenți Alois, secretar adjunct
al biroului organizației de bază de
la strungărie, întreprinderea de țevi).
„Nu există loc de muncă în care
unui membru de partid să nu i se
poată încredința o răspundere, o
sarcină" (Ioan Platon, secretar ai co
mitetului de partid din secția me
canică grea de la Întreprinderea me
canică).
Multe din aspectele pe care le im
plică sarcina de partid întilnite in
organizațiile de bază de la cele două
întreprinderi — privitoare la modul
de ținere a evidentei, controlul înde
plinirii lor, valorificarea convorbiri
lor individuale la repartizarea sarci
nilor ș.a. — pot fi discutate și sînt
susceptibile de a fi criticate. Im
portant este insă că experiența orga
nizațiilor de partid de aici arată că
este necesar și posibil ca fiecărui co
munist să i se încredințeze o sarcină
concretă de partid. în ceea ce pri
vește alte cerințe și trăsături ale sar
cinii de partid. într-un următor ar
ticol ne vom referi Ia criteriile avute
în vedere de către birourile unor or
ganizații de bază și comitete de
partid la repartizarea sarcinilor. Și
în încheierea relatării noastre, soli
cităm celor care ne vor urmări ciclul
de articole consacrate sarcinii de
partid să ne trimită părerile lor, să
ne împărtășească din experiența or
ganizațiilor de partid în care acti
vează.

noastră, așa cum au reieșit ele din
relatarea comuniștilor Uie Stanciu,
Veluț Cojiță, Ion Uie, Vasile Rîncă,
dacă nu în întregime, în bună măsu
ră se suprapun îndatoririlor profe
sionale. Oricum, răspunsurile lor co
respund formulărilor din evidența
biroului organizației de bază.
Firește, la întreprinderea mecanică
am întîlnit în bună parte situații si
milare. Am stat de vorbă cu mai
multi membri de partid din secțiile
mecanică ușoară și mecanică grea.
Reținem sarcini concrete cu termene
precise, deja realizate sau în curs de
realizare. Electricianul Ștefan Simion
a răspuns de montarea unor relee
pentru oprirea automată a mașinilorunelte care funcționează în gol, iar
reglorii Franț Ciobanu și Dan Dumi
trache au fost însărcinați cu efectua
rea unor îmbunătățiri tehnologice.
Lui Aurel Ardeleanu 1 s-a încredin
țat pe o durată ceva mai îndelungată
pregătirea a doi tineri care și-au ex
primat dorința de a fl primiți în rân
durile membrilor de partid. Un nu
măr mare de comuniști, printre care
Adrian Postolache, Constantin Craus,
Mihai Drăgan, Mihai Carol, se ocupă
de ridicarea calificării profesionale a
unor noi încadrați în cîmpul muncii,
ceea ce corespunde unei necesități
de deosebită importanță, a întreprin
derii. Cu excepția cîtorva comuniști,
recent primiți în partid, toți mem
brii de partid sînt cuprinși într-un
larg evantai de sarcini și responsabi
lități. Firește că ar fi fost foarte bine
și mai ales sub aspectul lor educativformativ dacă și noilor membri de

Constantin VARVARA

Noi construcții de locuințe in municipiul Petroșani

Ce loc atribuim legumelor
în alimentația noastră zilnică?
OAMENI DE ȘTIINȚĂ DESPRE VALOAREA

NUTRITIVĂ A

PROTEINELOR DE ORIGINE VEGETALĂ

Prin structura și gustul lor, prin bogăția de elemente nutritive, de vi
tamine, celuloză, săruri minerale, legumele se impun pe primul loc in
alimentația omului, așa cum ne demonstrează reputații specialiști : acad.
Ana ASLÂN, prof. dr. Iulian MINCU, prof. dr. Gheorghe CREȚEANU, conf.
dr. Constantin DUMITRESCU.

Acad. Ana ASLAN : Studiul lon
gevității, la noi ca și în alte țări,
efectuat pe cazuri izolate, dar și pe
colectivități, oferă numeroase date
privind factorii ce contribuie la pre
lungirea vieții active, la păstrarea ca
pacității de efort fizic și psihic pînă
la cele mai înaintate vîrste. Unul din
acești importanți factori de prelun
gire a vieții este alimentația. Cerce
tările făcute de specialiștii de la
Institutul național de gerontologie și
geriatrie pe 15 000 de persoane în
vîrstă de 85 de ani și peste, din anu
mite zone ale țării, au arătat că în
ce privește alimentația acestor lon
gevivi ea este caracterizată prin cum
pătare, prin simplitatea meselor și
regularitatea lor. La marii longevivi,
analizați de echipele de cercetători,
s-a constatat preferința pentru pro
dusele lacto-vegetariene, preponde
rența alimentelor fierte, consumul de
legume și fructe, în special crude.
Date statistice similare rezultă și
din cercetările făcute de specialiști

Dacă faci un lucru, fă-l cu suflet I

ÎN ÎMPREJURIMILE CAPITALEI

O scrisoare din comuna Fărcașa, județul Neamț,
despre micile unelte pentru agricultura
Am primit o scrisoare de la tovarășul Simion Epure care, după o in
troducere cu multe scuze în legătură cu exprimarea sa, „poate mai
greoaie", cum zice dînsul, ne aduce la. cunoștință citeva observații pri. vind micile unelte agricole din gospodărie. Sint observațiile unui om
care a ținut toată viața în mină asemenea unelte. în ce privește .ex
primarea, vom vedea că se exprimă,foarte, bine, pe înțelesul fiecăruia.,
Scrisoarea e mai lungă, noi însă vom reda din ea numai o mică parte.
Fie că trăim la oraș,
sată, de exemplu. Cum poate fi nici folosită
fie la sate, știm
cu
se știe, in zona noas
ca lumea.
toții că partidul nos
tră, pământul e mai
Furca cu două sau
tru, personal tovarășul
tare, amestecat
cu
mai multe coarne are
pietriș, iar această uși ea defectele ei.
Nicolae
Ceaușescu,
nealtă agricolă e fă
poartă o grijă aparte
Bucșa in care trebuie
cută parcă numai pen
dezvoltării agriculturii.
fixată coada este atît
Atît eu, soția și cele tru Bărăgan, unde te
de largă incit trebuie
renul e afinat.
E
introdusă acolo nu o
două fetițe ale noas
tre, cit și vecinii pe
coadă ușoară și subți
lată, mare, incit tre
buie să te
opintești
re, îndeminatecă, ci
care ii avem in co
muna Fărcașa, județul
zdravăn ca s-o înfigi
un... stîlp.
Toporul, folosit atit
Neamț, îndrăgim ca și
pe jumătate in sol, iar
cind dat să scoți pă
de des in gospodărie
moșii și strămoșii noș
tri, munca timpului,
mântul se îndoaie ca
sau la tăiat lemne in
luminarea la căldură.
pădure, este — vor
creșterea animalelor.
Sapa. E o unealtă
besc tot de produsele
Familia mea, de
exemplu, crește anual
bună pentru
toate
actuale — un mor
man de fler prost că
muncile agricole. Se
50—60 de oi, 2—3 vaci,
lit și ascuțit, gros și
folosește insă in special
porci, păsări, albine.
la prășit. Nu înțele
greu — iar risipă —
Muncim, de aseme
gem la ce s-au gindit
incit putem să-l folo
nea, pământul.
Sînt
sim, cel mult, ca pană
cei care au fabricat-o
toate aceste îndeletni
pentru despicat lemne
ciri plăcute și renta
in momentul cind i-au
in care să bați cu ba
stabilit dimensiunile.
bile. Cu o vreme in
Măsurați-o
și
dum

rosul.
urmă ni s-a prezen
E posibil să nu mă
neavoastră. Are o lă
tat de televiziune o
fl exprimat eu prea
expoziție de unelte a- țime de 37 cm, iar,
bine, dar în orice caz
gricole organizată la după cum se știe, den
cei care fac
aceste
sitatea plantelor — a
București.
M-am
unelte agricole (și al
porumbului,
sfeclei
bucurat, dar nu mi-am
ș.a.m.d. — e cu totul
tele) cred că m-au
dat atunci seama —
alta. Poate că sapa e
înțeles pe deplin. Cu
era și greu — de uti
făcută să taie plan
alte cuvinte, am vrut
litatea, in zona noas
tele ? In afară de acest
să le spun că
dacă
tră de munte, a unel
am pornit să facem o
telor agricole prezen
lucru de primă im
treabă, atunci trebuie
portanță trebuie
să
tate. Am înțeles însă
semnalez și alt nea
s-o facem cum trebuie
mai tîrziu, atunci cind
juns
:
are
o
greutate
acestea au ajuns și la
— cu chibzuință și
suflet.
noi in comună că une de 3 kg, plus greutatea
cozii. Socotesc că e o
le dintre ele, in spe
Simion EPURE
cial pentru zona noas risipă mare de metal,
comuna Fărcașa,
tră, nu sint prea folo
cu atît mai mult cu
județul Neamț
cit actuala sapă
nu
sitoare. Casmaua pre

Plăcute locuri de popas
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Cei ce doresc să-și petreacă cit
mai plăcut timpul liber, la sfîrșit de
săptămină sau in orice zi, o pot
face la mică distanță de Capitală,
unde se află odihnitoare locuri de
popas și destindere.
Pe șoseaua națională București—
Constanța (E 15. km 31), la mar
ginea localității Sinești, intr-o pi
torească pădure, a fost dat în fo
losință — intr-o construcție nouă
— HANUL SINEȘTI (categoria de
confort 1 B) cu 50 locuri de ca
zare în camere cu încălzire cen
trală, iar pentru vară încă 30 de
locuri in căsuțe tip camping. Uni
tatea dispune și de un restaurant
spațios cu 650 locuri la mese.
Pe șoseaua națională București—

I
I
CUVINTUL OAMENILOR MUNCII
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Rubrică realizată de

P. PETRE
cu sprijinul
corespondenților „Scinteii0

Una din principalele atribuții care
revin organelor de partid în exerci
tarea rolului lor de conducător poli
tic în toate sferele activității socialeconomice o reprezintă încredințarea
de sarcini concrete fiecărui comu
nist, modalitate de a asigura partici
parea sa nemijlocită la rezolvarea în
fapt a problemelor construcției socia
liste, în momentul de față la îndepli
nirea hotărârilor celui de-al XII-lea
Congres și ale Conferinței Naționale
ale partidului. Este dealtfel, așa cum
adesea sublinia secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, criteriul principal de
apreciere a muncii fiecărui comu
nist. Astăzi, în primul dintr-un ciclu
de articole consacrate laturilor și ce
rințelor sarcinii de partid, ne vom
referi la felul în care mai multe or
ganizații de bază
din două mari
Întreprinderi din
municipiul
Ro
man se strădu
iesc să cuprindă
pe toți comuniș
tii în sistemul lor
de sarcini și res
ponsabilități.
La întreprinderea de țevi îi pro
punem dintr-un început tovarășului
Ștefan Vasile, secretarul comitetului
de partid, să ne recomande o orga
nizație de bază cu cele mai bune re
zultate în repartizarea de sarcini
concrete membrilor de partid. Drept
urmare, luăm legătura cu se
cretarul biroului organizației de
bază din atelierul reparații electrice,
tovarășul Ion Tertelici, care ne pune
la dispoziție un caiet cu sarcini. Ast
fel, din 69 de membri de partid, nu
mai 31 erau notați cu diferite sar
cini și responsabilități. In planul de
măsuri adoptat în vederea economi
sirii energiei electrice și termice pen
tru încadrarea in factorii energetici
planificați, adoptat de o adunare ge
nerală, reținem două sarcini reve
nind lui Vasile Alexandru, cinci
maistrului Traian Barbieru și șase
sarcini colective (șefilor de echipă),
într-unul din locurile de muncă ale
secției alegem la întîmplare trei co
muniști. In dreptul numelor acestora,
în caietul amintit, nu era prevăzut
nimic. Și totuși... Elisabeta Panaite,
ca membru supleant al comitetului
de partid — răspunde de o organiza
ție de bază și de strângerea și preda
rea materialelor refolosibile ; Con
stantin Trofin este secretar adjunct
în comitetul organizației U.T.C.,
propagandist, iar ca sarcină concretă
— realizarea pînă la data documentă
rii noastre — a unei economii de 500
grame de platină pe care o depășise
cu 250 grame ; Romeo Vlncă, pe lin
gă răspunderea privind economisirea
de materiale, desfășoară o susținută
activitate in două din formațiile ar

CALITATEA DE COMUNIST Șl RĂSPUNDERI
PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE PART

Pe scurf
0 Un oarecare Al. Minca din
Schitu Duca, județul Iași, a fost
prins intr-un magazin furind o
pijama. Luat la... bani mărunți,
s-a constatat că Și pantofii noi
din picioare ii furase din alt
magazin. Fapt pentru care a
fost... încălțat.
9 Au fost depistați, in comu
na Arcani-Gorj, doi indivizi (G.
Oproiu și M. Tran), care vindeau
luminări la preț de speculă, intrind in conflict cu legea. In
tr-adevăr. Și-au căutat-o cu...
luminarea.
9 Stelu Avramescu și Ștefan
Manea din Pătirlagele. județul
Buzău, au fost condamnați pen
tru parazitism. Le intrase in cap
ideea că se poate trăi și fără
muncă. S-o putea, dar nu prin
tre cei ce muncesc.

FIECĂRUI MEMBRU DE PARTID
-0 RESPONSABILITATE CONCRETĂ

I

Se

vede mina

Vreau să vă spun cite ceva des
pre primarul nostru. îl cheamă
Ion Gigină ; dacă a depășit 30 de
ani, dar tinerețea lui e dublată de
dragoste pentru comună, de pa
siune, de o putere de muncă deo
sebită. N-au trecut bine nici trei
ani de cind conduce destinele co
munei și roadele muncii lui, a fe
lului cum știe să lucreze cu oa
menii, să și-i apropie, se văd in
tot ce a întreprins, spre binele
obștii. Numai în toamna anului
trecut, din inițiativa lui, a consi
liului popular, s-au construit două
săli de clasă, pentru clasele a IX-a
și a X-a aferente școlii generale,
în aceeași toamnă a fost dată in
folosință și o sală pentru căminul
cultural. Aș mai aminti lucrările
de canalizare pentru introducerea
apei potabile ; și e o bucurie să

În

gospodarului I
vezi — pe o lungime de 5 km —
robinetele cișmelelor din curțile oa
menilor.
Cu puțin timp în urmă, primăria
a început bătălia împotriva locu
rilor desfundate. Și unde, cu luni
în urmă, trona noroiul, s-au făcut
șanțuri, s-au plantat pomi fructi
feri, s-au pietruit ulițe.
Și, ca o premieră de ultimă oră,
recent a fost dat în folosință lo
calul oficiului P.T.T.R., cu o cen
trală telefonică. Se vede mina gos
podarului în strădania de a înfru
museța și moderniza comuna, spun
oamenii.
Intr-adevăr, se Vede î

Standu BONCEA
pensionar, comuna Stejaru,
județul Teleorman

orașul cu parfum

în orașul cu parfum de tei —
căci" teiul lui Eminescu nu este
singur — adică la Iași, au fost amenajate și reamenajate peste 76
mii mp spații verzi, s-au plantat
peste 1 milion de arbori și arbuști,
au fost curățate, metru cu metru,

de

tei..,

toate parcurile și grădinile publice,
grădina botanică, cele 135 locuri de
joacă pentru copii, străzile și tro
tuarele, locurile de parcare pentru
autoturisme. Iată cițiva dintre
participanta direcți la înnoirea
orașului : oameni ai muncii din în

treprinderile metalurgică și tex
tilă ; elevi de la liceele nr. 4
G. Ibrăileanu, energetic, nr. 3 Iacob Negruzzi ; de la școlile gene
rale nr, 13, 20 și 37 ; studenți de
la Universitatea „Al. I. Cuza", In
stitutul agronomic, de medicină și
farmacie ; deputați, comitete de
cetățeni, asociații de locatari.
Valoarea estimativă a lucrărilor

Construcțiile

Alexandria, la 22 km de centrul
Capitalei, în pădurea de pe malul
Argeșului, se află HANUL BUDA,
care are un restaurant și condiții
bune de cazare în 30 de camere
confortabile, cu încălzire centrală,
în comuna suburbană Măgurele
se află un hotel elegant, cu 200
locuri de cazare, un restaurant
spațios, o cramă. Alături, Supercoop Măgurele oferă cumpărători
lor un sortiment variat de mărfuri :
articole de îmbrăcăminte, electro
tehnice, de uz gospodăresc și al
tele. Hotelul Măgurele răspunde la
numărul de telefon 80 22 80. Se
poate ajunge acolo și cu autobu
zul 330 din Piața Unirii.
în imagine : Hanul Sinești.

efectuate se ridică la peste 300
milioane lei in raport cu planul
anual propus de 600 milioane. Va
loare care cuprinde în ea efortu
rile însuflețite ale locuitorilor ur
bei noastre.

Gheorqhe ZAIȚ
inspector la Consiliul popular
municipal lași

n i modernizează

comuna
Comuna noastră, Gurahonț, din
județul Arad, ca dealtfel majori
tatea așezărilor din patria noastră,
a cunoscut o nouă înfățișare in ul
timii ani. Locuitorii au participat,
cu mic și mare, la înfrumusețarea
ei, la efectuarea unor lucrări edilitar-gospodărești pentru a o face
mai arătoasă, mai înfloritoare. O
atenție deosebită s-a acordat ame
najării centrului civic, care, con
form schiței de sistematizare, pre
vedea pe lingă o serie de obiec
tive social-edilitare și un număr
sporit de blocuri. Dacă pină acum
cițiva ani, in centrul comunei nu
exista nici un bloc de locuințe,
azi ne putem lăuda cu unul cu

patru apartamente ocupat de lu
crătorii ocolului silvic, un dispen
sar de linie C.F.R. și locuințe, alte
citeva blocuri pentru lucrătorii
C.F.R., iar recent s-au început lu
crările la un altul cu 8 aparta
mente ce va fi dotat la parter cu
spații comerciale de circa 300 mp.
Toate acestea dovedesc grija orga
nelor locale de a asigura oameni
lor muncii, specialiștilor stabiliți
in comuna noastră condiții optime
de viață.

Alexandru HER1ĂU
corespondent voluntar, Gurahonț
județul Arad

Premii și economii
Preocupați de a veni in spriji
nul procesului de producție cu ele
mente noi, eficiente, economice,
colectivul biroului de autoutllare
de la întreprinderea de reparat
motoare electrice Cîmpina a pus

în aplicare, cu bune rezultate, o
serie de matrițe, de dispozitive.
Unele dintre acestea, prezentate la
concursul județean de creație teh
nică, s-au bucurat de sufragiile ju
riului. Dintre cele premiate cu

din alte țări, pe longevivi sau cente
nari din diferite zone ale globului. în
recomandările noastre, făcute in uni
tățile de geriatrie și gerontologie pu
nem accent, in mod deosebit, pe o
alimentație echilibrată, bazată pe
produse vegetale și lactate puțin pre
lucrate culinar. Cred că această ex

periență de viață a longevivilor ca
și rezultatul investigațiilor făcute de
cercetători se cuvin a fi mai bine va
lorificate prin informarea populației.

Prof. dr. Gheorghe CREȚEANU,
de la Clinica medicală V din Iași,
unitate cu profil de nutriție și boli
metabolice :
— De la un timp, în toată lumea
a devenit evidentă tendința de a se
renunța la alimentația tradițională
bazată pe produse vegetale, pe le
gume— cu preferințe pentru anumite
produse consumate în exces — pro
teine animale, zaharuri. Evident, o
asemenea răsturnare, în citeva de
cenii, a obiceiurilor, statornicite de
dem'jlt a avut consecințe nedorite, și
aii time a determinat tipări ția, iar ni
ultimii ani accentuarea unor boli cu
o răspîridire tot mai largă. Statisti
cile Organizației Mondiale a Sănă
tății arată că, în prezent, bolile
cardiovasculare afectează circa un
miliard din populația lumii, boli în
care alimentația are in mod cert un
rol deosebit. In prezent se cunoaște
că un consum normal de legume și
de fructe aduce acel echilibru ne
cesar în alimentație, deci și în greu
tatea corporală, contribuind'astfel în
mod direct la ameliorarea sau pre
venirea unor boli, adesea severe, cum
sint cele cardiovasculare, dar în mod
cert și alte numeroase suferințe re
nale, digestive, reumatismale etc.
Cercetările din ultimele decenii au
arătat că printre factorii de risc coronarieni aterogeni (care favorizează
apariția aterosclerozei), pe primul loc
se află alimentația incorectă, cu ex
ces de grăsimi, dulciuri, carne — in
detrimentul consumului de legume,
între componentele alimentației, de
care depinde starea de sănătate, se
află și aportul corespunzător de vi
tamine și săruri minerale aflate în
special în legume, zarzavaturi, ver
dețuri, fructe. Sănătatea fiecăruia de
pinde deci și de raportul dintre această categorie de alimente și cele
lalte.
Ce înseamnă o alimentație echili
brată și cum se realizează ea 7
Prof. dr. Iulian MINCU, șeful cli
nicii de nutriție și boli metabolice:
— Studii, investigații clinice și
cercetări experimentale, întreprinse
in numeroase țări și la noi au de
monstrat cit de important este pen
tru organism de a respecta anumite
norme de nutriție, pentru a realiza
astfel un echilibru al factorilor nu
triționali, al unor proporții judicioa

premiile II și III amintesc „Matrița
de injectat tacheți tip 1 și 2 pentru
programator" a subinginerului Ion
Săvoiu. Demn de menționat e fap
tul că aluminiul puternic energointensiv este înlocuit cu un produs
din țară, fără a diminua parametrii
funcționali. O alta — „Dispozitiv
de tăiat capetele frontale la bobinajul din sîrmă al motoarelor elec
trice" — aparține subinginerului
Petre Moldoveanu.
Alături de acestea, se mai aplică

se intre proteine, glucide (zaharuri)
și lipide (grăsimi). In cadrul acestor
proporții, fundamentate prin studii și
cercetări științifice, proteinele aco
peră 13—16 la sută din totalul de ca
lorii pe zi cu precizarea că intr-o ali
mentație corectă cel puțin jumătate
din aceste proteine, adică 50—60 Ia
sută, să fie de origine vegetală, lat
restul de origine animală. Și legu
minoasele ajung la procente însem
nate de proteină (100 g faso»boabe conțin 23 g proteine) ; este
poate bine să amintim și de conți
nutul cîtorva legume și verdețuri de
sezon : 100 g lobodă, de pildă, con
țin 2,9 g proteine, 1,4 g glucide,
dar și 37 mg vitamină C, 30 mg sodiu
și mai ales 311 mg potasiu, foarte im
portant pentru buna funcționare s
mușchiului cardiac, 100 g ștevie con
țin 4,6 g proteine, 89 mg vitami
na C, 60 mg sodiu și 320 mg potasiu,
100 g urzici conțin 7.9 g proteine,
7,1 g glucide, 123 mg vitamina C etc.,
iar 100 g spanac conțin 3,5 g pro
teine, 2 g glucide, vitaminele A
(3,20 mg) B-l (0,11 mg), B-2 (0,20 mg),
C (73 mg), calciu (81 mg), fier (30 mg)
și potasiu (700 mg). Evident, lista rămîne deschisă, fiecare legumă, zar
zavat, fructă avînd component! ex
trem de valoroși pentru buna func‘■'onare a fiecărei celule din organism,
tradiția alimentară a poporului nos
tru confirmă rolul pozitiv al consu
mului de legume în păstrarea sănă
tății. Nouă, medicilor, în general, și
nutriționiștilor, în special, ne revine
o mare răspundere în ce \ privește
educația sanitară a populației pen
tru a ști fiecare cum să își păstreze,
cît mai mulți ani, capacitatea fizică
și intelectuală, longevitatea, activă,
cum arată acad. Ana Aslan.
Despre legătura dintre consumul
echilibrat și sănătate ne vorbește și
conf. dr. Constantin DUMITRESCU,
de la catedra de nutriție a Institu
tului medico-farmaceutic din Bucu
rești :
Alimentația zilnică trebuie să fie
echilibrată și să aibă în vedere, in
măsură egală, aportul de principii
alimentare de bază (proteine, zaha
ruri, grăsimi), dar și cel de vitamine
și săruri minerale. Pentru i acestea
din urmă sursa principală] o con
stituie legumele și fructele proaspe
te, care trebuie să fie nelipsite din
rația zilnică. Pentru echilibrarea ra
ției proteice, aproximativ I jumăta
te din această rație trebuie să fie
proteine de origine animală, iar res
tul proteinelor să fie furnizate de ali
mentele de origine vegetală, făinoa
se, cereale, leguminoase uscate (fa
sole, mazăre, linte, bob, soia etc.)
Proteinele vegetale au o valoare ca
lorică egală cu cea a proteinelor de
origine animală. Cercetările de fizio
logie a nutriției au demonstrat că
prin combinarea proteinelor animale
cu cele vegetale sporește valoarea
lor biologică, nutrițională. Este mo
tivul pentru care, așa cum se obiș
nuiește prin tradiția noastră alimen
tară, nu consumăm — și nu trebuie
să rnincăm în exces — exclusiv pro
teine animale, ci să le combinăm în
totdeauna cu cele vegetale. în felul
acesta asigurăm organismului rația
alimentară normală și, în același
timp, evităm apariția acelor compli
cații ori suferințe generate de o ali
mentație excesivă sub raport canti
tativ și calitativ.
în concluzie, sînt argumente sufi
ciente și convingătoare — expuse de
proeminente personalități medicale —
pentru a reflecta în ce măsură, fie
care, își asigură acel echilibru ali
mentar, optim, pentru propria stare
de sănătate.

Elena MANTU

în producție și „Dispozitivul de
blocare și deblocare automată a
capacului pupitru comandă" al in
ginerului Stelian Moldoveanu.
Sînt matrite și dispozitive apli
cate la diverse instalații cu o si
guranță mărită în funcționare, și
a căror eficiență, dincolo de aspec
tul tehnic, se exprimă și în impor
tante economii bănești.

Ion NEGREI
muncitor, Cîmpina, județul Prahova

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Propunere. Pentru îmbunătățirea timpilor de utilizare a mijloa
celor de transport I.T.B., dar și pentru disciplinarea unor șoferi și contro
lori de trafic, propun instalarea la capăt de linii a ceasurilor de pontaj.
După cite știm, aceste ceasuri funcționează cu bune rezultate in toate
întreprinderile din țară. Metoda poate fi aplicată deci și la I.T.B. (Tudor
l'nache, corespondent voluntar, București). • „Familia, prima școală de
educație patriotică a tineretului", a fost tema unei acțiuni organizate la
Casa de cultură ,.V. Alecsandri" din Bacău de către comisia de femei a
consiliului municipal al sindicatelor în colaborare cu comisia de femei a
sindicatului invățămînt din localitate. Din expunerile prezentate de către
educatori, învățători, profesori, juriști, procurori și părinți a rezultat ma
rea răspundere ce o poartă familia în educarea prin muncă și pentru
muncă a copiilor. (Coca Elena Popescu, corespondentă voluntară. Bacău).
® Premieră brăileanâ. La secția de cartoane a C.C.H. Brăila a intrat recent
în funcțiune o modernă mașină de imprimat, gratinat, ștanțat și biguit
cutii de chibrituri. Noua instalație va produce anual peste 1,5 milioane
cutii de chibrituri de diverse tipodimensiuni. Ea funcționează cu un
consum redus de energie electrică, iar calitatea chibriturilor va fi net
superioară celor actuale. (Profir Dascălu, corespondent voluntar. Brăila).
• La Băbeni, județul Vîlcea, în cadrul fabricii de nutrețuri combinate,
s-a pus recent temelia unei cantine proprii. De acum, cei peste 60 de
oameni ai muncii vor servi masa în incinta unității. Pentru asigurarea
necesarului de carne, cantina dispune de o gospodărie-anexă cu 15 porci
și 5 scroafe cu purcei (anterior s-au predat 22 porci la fondul de stat),
păsări, terenuri cultivate cu legume și zarzavaturi. (Nicolae Despoiu,
vicepreședinte al Consiliului popular al comunei Băbeni).
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SARCINI

ACTUALE ÎN ECONOMIE
î—

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

cu participarea tuturor Mor de la sate!
BOTOȘANI:

Hărnicia cooperatorilor se vede

după suprafața prășită
Ploile scurte, urmate de intervale
însorite, călduroase, au favorizat ră
sărirea rapidă a tuturor culturilor de
primăvară. Tocmai de aceea, oame
nii muncii de pe ogoarele județului
Botoșani participă în mare număr
la întreținerea culturilor. Datorită
măsurilor tehnico-organizatorice lua
te, pînă marți dimineața prima prașilă manuală a fost executată, pe
ansamblul județului, în proporție de
32 la sută Xa sfecla de zahăr. 35 la
sută la cînepă pentru sămînță. 28 la
sută la culturile furajere prăsitoare
și 7 la sută la floarea-soarelui. Pe o
bună par te din cele peste 9 400 hec
tare prășite pînă acum, lucrările au
fost executate în zilele de 30 aprilie,
1 și 2 mai. Consemnăm, în conti
nuare, cîteva constatări făcute pe te
ren în aceste zile.
La cooperativa agricolă din Vorona, pînă sîmbătă, 30 aprilie, prima
prașilă manuală se executase doar
pe 50 hectare cultivate cu sfeclă fu
rajeră, „Cînd veți trece la prășitul
sfeclei de zahăr ?“ — ne-am adresat
vicepreședintelui consiliului popular
comunal, Mihail Aruxandrei. „Mîine
declanșăm prașila manuală în toate
fermele" — ne-a răspuns. Vor ieși
la cîmp toți cooperatorii din cele
5 ferme". Am revenit la Vorona în
ziua următoare, adică de 1 mai. îm
preună cu tovarășul vicepreședinte al
consiliului popular comunal urmărim
desfășurarea lucrărilor. Din cei 385
cooperatori, pe a căror prezență la
lucru se baza dînsul, lipseau doar 7.
Interlocutorul s-a arătat totuși nejmulțumit și și-a propus să stea
ae vorbă personal cu fiecare dintre

cei absenți. Notăm și aprecierea lui
Petru Aivănesei, șeful fermei nr. 2 :
„Densitatea plantelor se hotărăște
acum, la prima prașilă manuală.
Anul trecut am scăpat din vedere
acest fapt, iar toamna, cînd am cîntărit producția, am constatat că ne
lipseau 80 kg ca să fi realizat 22 tone
sfeclă la hectar. Nu vom admite să
se mai repete această situație". Am
revenit în aceeași comună și în ziua
de 2 mai, după-amiaza. „De data
aceasta, ne-a spus vicepreședintele
consiliului popular comunal. avem
efective suplimentare. Lucrează în
cîmp peste 450 oameni, mulți dintre ei
navetiști la Botoșani ; fiind li
beri dau o mînă de ajutor la prășit.
Seara, cind șefii de fermă au rapor
tat rezultatele, am aflat că în cele
două zile prima prașilă manuală a
fost executată în comuna Vorona pe
aproape 80 hectare din cele 300 hec
tare de sfeclă de zahăr aflate în
cultură.
S-a muncit intens la întreținerea
culturilor și pe ogoarele celorlalte
unități agricole din consiliul agroin
dustrial Bucecea, precum și din con
siliile agroindustriale Darabani. Trușești și Săveni, care se înscriu, de
altfel, cu cele mai bune realizări.
Lucrările trebuie însă intensificate
îndeosebi în consiliile agroindustriale
Albești, Frumușica, Ripiceni și Su
lița. Spunem aceasta deoarece cultu
rile au răsărit și aici în aceeași mă
sură și există pericolul îmburuienării lor. (Silvestri Ailenei, corespon
dentul „Scînteii").

MUREȘ; Cu răspundere pentru viitoarea recoltă

de sfeclă de zahăr
în aceste zile, preocuparea princi
pală a cooperatorilor și mecanizato
rilor de pe ogoarele județului Mureș
este aceea de a asigura ca fiecare
metru pătrat de pămînt din cele
13 500 hectare cultivate cu sfeclă de
zahăr să producă la potențialul ma-

xim. în acest scop, forțele satelor
sînt concentrate la încheierea grab
nică și de bună calitate a primei
prașile manuale. Pînă în seara zilei
de 3 mai, această lucrare a fost exe
cutată pe 11 885 hectare — 95 la sută
din suprafața planificată. în unită-

irigațiile (Urmare din pag. I)

du-se numărul necesar de udători și
motopompiști, astfel încit programele
zilnice de udare să fie riguros în
deplinite".
Esențial este ca în fiecare unitate
agricolă să se acorde atenție irigării
culturilor care acum au cea mai
mare nevoie de apă. După cum reco
mandă specialiștii, în această pe
rioadă prioritate la irigații au legu
mele, griul, orzul plantele furajere,
precum și o serie de culturi de pri
măvară, în funcție de starea de umi
ditate a terenurilor. în ce privește
legumele și culturile de primăvară,
pornind de la necesitatea de a se
iriga o suprafață cit mai mare, spe
cialiștii din Ministerul Agriculturii
recomandă ca în această primă etapă
să se aplice udări cu norme de apă
de 300—400 metri cubi la hectar. In
felul acesta pot fi irigate în plus,
față de capacitatea sistemelor, circa
300 000 de hectare săptăminal. După
ce se face o primă udare cu norme
mai reduse, necesare răsăririi și în
rădăcinării culturilor de primăvară,
se poate trece la programul obișnuit
de irigare, prin aplicarea de norme
de 600—700 metri cubi de apă la hec
tar și mutarea aripilor in două
schimburi.
întrucît în perioada imediat urmă
toare, dacă nu vor cădea ploi con
sistente, în anumite zone, mai ales
din sudul și estul țării, deficitul de
umiditate în sol va fi și mai pronun
țat, este necesar ca irigațiile să se
desfășoare cu toate forțele. în
acest scop, la elaborarea programe
lor săptămînale de udare a culturi
lor. specialiștii cu avizarea udări
lor din cadrul sistemelor de irigații
trebuie să țină seama de rezerva de
apă din sol de pe fiecare parcelă, de
stadiul de dezvoltare a plantelor și
de culturile care au acută ne
voie de apă într-o etapă sau alta.

Pe directorul Exploatării miniere
Săsar, ing. Alexandru Corpade, l-am
întîlnit la Institutul de cercetări,
inginerie tehnologică și proiectări
pentru minereuri neferoase din Baia
Mare, la o ședință operativă de lu
cru, pentru rezolvarea unor proble
me de producție cu sprijinul cer
cetătorilor.
— După cum se vede, colaborăm
direct cu specialiștii acestui institut
— unitate cu care dealtfel sîntem
vecini, integrați pe aceeași plat
formă, împreună cu institutul de
invățămînt superior de profil —
ne spune interlocutorul. O integrare nu numai teritorială, ci
mai ales de conținut, obiectivul comun fiind transpunerea in practică a
sarcinilor care ne revin din hotărîrile Conferinței Naționale a parti
dului. a indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușeșcu la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.
Chiar acum se fac lucrările de pre
gătire în subteran pentru aplicarea
la Borzaș (unitate din cadrul ex
ploatării noastre) a noii tehnologii
cu subetaje, iar la mina Sofia — a
metodei de exploatare în felii ver
ticale, care vor asigura recuperarea
aproape integrală a masei de mine
reu și dublarea' productivității muncii
față de actualele tehnologii. Ele sînt
rodul activității unor colective mix
te alcătuite din cercetători, maiștri și
ingineri din producție, specialiști din
centrala noastră, fiecare venind cu
propria experiență profesională și
lucrînd împreună cu noi.

Pentru menținerea apei in sol și distrugerea buruienilor, prășitul mecanic —
efectuat la timp pe toate suprafețele ! Aspect de muncă de pe terenurile
C.A.P. Vorona, județul Botoșani

țile mari cultivatoare de sfeclă de
zahăr din Cimpia Transilvaniei —
Sârmașu, Zau de Cîmpie, Rîciu,
Band. Luduș și Iernut — prima prașMă manuală se desfășoară pe ulti
mele suprafețe, în timp ce în alte
unități din zona Fabricii de zahăr din
Tg. Mureș, unde vegetația este mai
avansată, prașila a doua a fost exe
cutată pe primele 110 ha.
In unitățile cultivatoare, imediat
după răsărirea sfeclei de zahăr, au
fost trimiși ingineri și tehnicieni de
la direcția agricolă care, împreună
cu specialiștii din unități, au iden
tificat toate porțiunile de pămînt fo
losite necorespunzător sau pe care
sfecla de zahăr nu a răsărit uniform,
în vederea reînsămînțării acestor
suprafețe. Au fost avute în vedere
și capetele de tarlale, dar și drumu
rile „agricole" care, din cauza ploi
lor, au fost lărgite in mod nejustificat. în urma acestei acțiuni de
mare răspundere pentru viitoarea
recoltă de sfeclă de zahăr, în zilele
de 1. 2 și 3 mai. numai în zona Fa
bricii de zahăr din Tg. Mureș au fost
reînsămînțate 1494 ha. „Timpul nu

este deloc întîrziat pentru această
zonă — ne spune tovarășul loan Pas
tor, șeful biroului agricol al Fabricii
de zahăr din Tg. Mureș. Ploile că
zute în ultima perioadă au creat
condiții bune de răsărire a acestei
valoroase plante tehnice. Chiar dacă,
pe aceste sole, reînsămînțate. recol
tarea va întîrzia cu o săptămînă sau
două, estimăm că producțiile reali
zate vor depăși, în medie, 30 000 kg
la hectar".
Cu aceeași răspundere se acționea
ză în aceste zile și in unitățile agri
cole de pe Tirnave și din nordul ju
dețului, unde, pe alocuri, cantitățile
de precipitații au însumat peste 20
litri pe metru pătrat Pentru ca și
în aceste condiții executarea prașilei
manuale să nu întîrzie, la indicația
comitetului județean de partid, coo
peratorii și ceilalți locuitori ai sate
lor din zonele amintite au acționat
imediat, realizînd în timp util braz
de, șanțuri, rigole, rețele de canali
zare și drenaje pentru eliminarea
excesului de umiditate pe aproape
5 000 de hectare. (Gh. Giurgiu, co
respondentul „Scînteii").

oriunde plantele au nevuie de apă!

Toate acestea sînt necesare spre a
se putea stabili cu precizie terenu
rile care efectiv trebuie să fie iri
gate.
Pretutindeni, programele de irigații
stabilite trebuie să fie riguros res
pectate. Subliniem această necesitate
deoarece, în săptămînă 23—29 aprilie,
posibilitățile de irigare n-au fost fo
losite așa cum ar fi trebuit în anu
mite județe. Ca atare, deși progra
mul stabilit — 284 522 hectare — a
fost depășit cu aproape două mii de
hectare, datorită irigării unor supra
fețe mai mari în amenajările loca
le, în sistemele mari de irigații sar
cinile prevăzute nu au fost realizate
decît în proporție de 98 la sută. Rămineri mai mari în urmă sînt în ju
dețele Brăila. Dolj, Olt și Constan
ta, acestea datorîndu-se atît de
ficiențelor in organizarea muncii,
neasigurării în numărul necesar
a motopompiștUor și udătorilor, cit
și lipsei unor cantități de moto
rină pentru motopompe. Sînt ne
ajunsuri care trebuie grabnic în
lăturate, întrucît este vorba tocmai
de județe în care, pe întinse supra
fețe, culturile au acum absolută ne
voie de apă ; practic, în funcție de
cerințele culturilor, este necesar ca
irigațiile să se aplice în fiecare ju
deț pe toate suprafețele stabilite. în
acest scop, esențial este ca peste tot
munca să fie temeinic organizată,
să fie scoase în cîmp toate utilajele
și echipamentele de udare necesare,
îndeosebi în județele Călărași, Dolj,
Ialomița și Constanța, să se asigure
numărul prevăzut de udători și mo
topompiști, să se lucreze cu toată
răspunderea, zi și noapte, luindu-se
în fiecare unitate agricolă măsuri
pentru supravegherea continuă a
echipamentelor în funcțiune. Cu atît
mai mult este necesar să se acțione
ze în acest sens cu cit. pentru săptămina 30 aprilie — 6 mai, suprafața
ce urmează să fie irigată este aproa
pe dublă — 446 200 hectare — ceea

— Toți oamenii muncii din in
stitut, cercetători, proiectanți ori
tehnicieni, ne spune directorul in
stitutului, dr. ing. Ilie Paraschlv, au
primit cu multă satisfacție și bucu
rie recenta distincție ce ne-a fost
conferită — Ordinul „Meritul Știin
țific" clasa I — pentru locul frun
taș ocupat în întrecerea socialistă
din anul 1982. Această distincție în
tărește conștiința răspunderii pe care
o avem de a ne spori contribuția
la dezvoltarea bazei de materii pri
me a tării. Datoria noastră este să
colaborăm strins cu unitățile minie
re. să fim prezenți acolo unde este
nevoie de noi, atît in laborator,
cit și in subteran. Numai așa vom
reuși să ne îndeplinim sarcinile prio
ritare privind creșterea gradului de
valorificare a minereurilor, ridicarea
productivității, reducerea costurilor
și a importurilor. O caracteristică a
cercetării din acest sector de activi
tate este că procesul tehnologic tre
buie permanent îmbunătățit, adaptat
continuu, pentru că. pe parcursul
anilor de exploatare, conținutul de
metal din zăcămînt scade continuu.
Deși zăcămintele sînt mai puțin bo
gate, noile tehnologii trebuie să
asigure un procent superior de
extragere a metalelor.
Notăm că, în colaborare cu un
colectiv de la Uzina de preparare din
Tarnița, specialiștii institutului au
elaborat un procedeu, verificat deja
industrial, care permite creșterea
extracției de cupru cu 5—7 procente
față de metodele curente, iar a celei

INVESTIȚIILE - în funcțiune la termen!
în articolul „Obiectivele din indus de reacție — utilaj produs în pre
tria reciclării materialelor puse mieră pe țară, în colaborare cu în
neintîrziat in funcțiune", publicat în treprinderea de mașini grele Bucu
ziarul nostru din 25 decembrie anul rești și întreprinderea „Independen
trecut, semnalam că pe platforma ța" Sibiu ; coloana de rectificare și
marelui Combinat chimic din Tirnă- coloana de absorbție (furnizor : în
veni urmează a fi puse in funcțiune treprinderea de utilaj chimic Făgă
două capacități-unicat deosebit de raș). Ce s-a întîmplat între timp 1
— După soluționarea imjjorturilor
importante pentru economia națio
nală. Este vorba de instalațiile de de oțeluri speciale — ne spune dr.
ing.
loan Boitan, directorul combi
acid fluorhidrîc și criolit și de cele
de acid formic și oxalic. în prima natului — cele 237,4 tone utilaje de
dintre, aceste instalații vpr .fi produse bază necesare fabricii de acid fluoranual 8 800 tone acid fluorhidric și hidric și criolit se află în execuție
10 000 tone criolit, materii prime adu avansată la întreprinderile furnise pînă acum din
import, cu prețul
unor însemnate
Pe șantierele a două instalații din
eforturi valutare.
Este suficient să
specificăm faptul
că criolitul. obți
nut din acid'll
fluorhidric. se utilizează la elec
troliza sărurilor
de aluminiu, din
care se obține,
ulterior. alumi
niul metalic.
Așadar, combinatul Tîrnăveni va zoare. Esențial este acum ca acestea
asigura materia primă de bază ne să sosească pe șantier pină cel
cesară industriei aluminiului. Prin tirziu la începutul lunii mai. Numai
intrarea în funcțiune a celei de a așa probele de producție vor putea
doua instalații ar urma să fie pro începe la termenul stabilit.
Lista utilajelor restante mai cu
duse anual 12 750 tone de formiat de
sodiu, din care se vor obține prinde coloana de purificare, preîn3 000 tone acid formic, 2 000 tone călzitorul de acid sulfuric și vasul
acid oxalic și 4 800 tone sulfat de de amestec (executate de întreprin
...................
chimic Făgăraș),
" '
sodiu. Important mai este și un alt derea de utilaj
amănunt : materia primă de bază precum și unele aparate de măsură
pentru realizarea acestor produse și control — traductoare de nivel,
este oxidul de carbon, circa 15 mi detectoare electromagnetice de debit
lioane mc pe an, recuperat din și termorezistcnțe (realizate de
procesul de fabricare a carbidului. I.A.M.C. Otopeni). „Din verificările
Fapt extrem de important dacă ți noastre — ne precizează directorul
nem seama că, pînă la intrarea în combinatului — coloana metalică
funcțiune a celor două instalații, este terminată la I.U.C. Făgăraș.
Lipsesc doar garniturile din teflon
carbonul este, ars la faclă.
Vor intra cele două obiective de și grătarele din grafit. Drept care,
investiții în funcțiune la termen, la 26 februarie a.c., beneficiarul a
adică la 1- iulie și, respectiv, 30 sep solicitat livrarea și în aceste con
diții a coloanei de purificare. Mo
tembrie a.c. ?
Mai întîi, o precizare : în articolul tivul ? Montajul utilajelor presupu
anterior, arătam, în legătură cu pri ne oricum existența bucăților de
mul obiectiv, că nerealizarea planu coloană. Dar livrarea în aceste con
lui de construcții-montaj se dato diții ar face ca proba de utilaj să
rează, în principal, lipsei din șantier aibă loc direct pe șantier și nu la
a trei utilaje de bază pentru procesul furnizor. Cu toate că furnizorul a
tehnologic. Este vorba de cuptorul dat asigurări că va livra utilajul

EXPORTUL

pînă la finele lunii martie, acesta
nu a fost expediat pe șantier. Ur
marea
dată fiind complexitatea
operației, perioada de montaj ar
putea fi prelungită cu încă 90 de
zile, timp în care criolitul va trebui
să fie asigurat tot din import.
La cel de al doilea obiectiv de in
vestiții, stadiul actual al execuției
instalației este mult mai avansat.
Cu excepția unor pompe, AMC-uri și
alte utilaje mărunte, există tot ceea
ce este necesar finalizării instalației.
' Totuși la data documentării noastre
am întîlnit o situație inexplicabilă.
Dacă nu lipsesc
utilajele, lipsesc
în schimb... mon
Tîrnăveni
torii de utilaje.
Cum precizam și
în articolul pre
cedent. montorul.
din cadrul Trus
tului de montaj
pentru utilaj chi
mic și al Trus
tului de instala
ții și automati
zări
București,
nu avea nici un
om pe șantier 1 De■ ce 7 „în mod cu
totul paradoxal — ne spunea Teodor
Spineanu, secretarul comitetului de
partid pe combinat — montorii. peste
80 la număr, au fost detașați, tem
porar, pe un alt șantier !“ Aceasta
în condițiile în care peste 1 200 le
gături tehnologice inventariate sînt
neexecutate. Cu totul de neînțeles
este și faptul că o serie de lucrări
de construcții, ca decantorul de apă
brută, tronsoanele de canalizare, ra
cordul instalației de oxid de carbon
ș.a., sînt, și la această dată, nereali
zate. Aici, întârzierea finalizării In
vestiției este efectiv determinată de
perioada în care montorii lipsesc de
pe șantier.
Dar în balanța întîrzierii cîntărește
greu și modul iresponsabil în care
acționează toate subantreprizele.
Ceea ce denotă că nu au fost privi
te cu toată răspunderea termenele
stabilite pentru finalizarea celor
două mari investiții atît de nece
sare economiei naționale.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul

„Scînteii

realizat ritmic, zi de zi!

Este, firește, meritoriu faptul că
în anul care a trecut, colectivul zările din perioada care a trecut din
în anul trecut nu s-au înregistrat
întreprinderii „Porțelanul" din Alba acest an :
— Pe primele patru luni Planul la întîrzieri in livrarea comenzilor. O
lulia și-a îndeplinit planul de ex
port în proporție de 206 la sută. export a fost depășit cu 9 la sută, atenție la fel de mare se acordă
De reținut : produsele fabricate aici în prezent, produsele destinate ex creșterii eficienței. Bunăoară. în pri
au fost livrate in țări ca Italia. Fran portului reprezintă 18 la sută din mul trimestru al, anului cheltuielile
ța. Canada, Anglia, Elveția etc., unde întreaga producție a întreprinderii. totale la o mie de lei producțieexigențele pieței sînt deosebite. Obiectivul nostru este să ajungem la marfă pentru export au scăzut cu
Acest succes de prestigiu, împreună sfîrșitul anului la 25 la sută. Este o 9,5 lei, comparativ cu anul trecut.
cu depășirile consemnate și la cei- dovadă a aprecierii de care se bucu Pe aceeași linie descendentă se si
lalți indicatori de plan au situat ră peste hotare „porțelanul de Alba", tuează și consumurile energetice. Un
colectivul unității pe locul I pe țară
într-adevăr, pentru întregul colec alt aspect al preocupării pentru rea
în întrecerea socialistă din cadrul tiv exportul reprezintă un indicator lizarea unei eficiențe ridicate se re
ramurii, pe anul 1982, întreprinderea de bază al planului de producție. în feră la scăderea in greutate a pro
duselor. Din acest
fiind distinsă cu
„Oi-dinul Muncii" ----------------------punct de vedere
sînt de evidențiat
clasa I.
La
întreprinderea
„Porțelanul
“
Alba
lulia
cele
trei noi sor
— Creșterea vo
timente — gar
exporlumului
nituri cu zeci de
tului a fost prinpiese diferite —
cipalul nostru ocreate de curînd
biectiv în anul
pentru
export.
1982 — ne spune
Deci economii de
ing. Mihail Wel
materii
prime,
in
ter, directorul în
principal de caotreprinderii. De
lin. în compara
altfel.
începind
ție cu anul 1980,
din 1977. cind am ----------------------realizat primele
cînd pentru o
produse pentru export, am înregistrat deplinirea lui în cele mai bune con tonă de produse din porțelan penla acest, indicator o dinamică accen diții presupune realizarea ritmică și tru export s-au consumat 0,63 tone
tuată. în cinci ani, volumul exportu la termenele prevăzute în contrac caolin, în primul trimestru al anu
lui a crescut de 23 de ori. Calitatea tele incheiate cu partenerii externi a lui consumurile- au coborit la 0,57
produselor și respectarea termenelor produselor destinate exportului. Cum ,tone caolin. Totodată, a fost extinsă
contractuale reprezintă pentru noi un se procedează ?
in producția pentru export utilizarea
— Exportul de porțelan are un de coloranți și decalcomanii reali
motiv de ambiție și competență. în egală măsură ne-am preocupat de di specific : presupune termene scurte zate în tară.
versificarea producției și creșterea e- de realizare — ne precizează ingi
Am Insistat asupra acestor fapte
ficlenței. în întreprindere producția a nerul Petre Ciurtin, de la biroul pentru a evidenția importanta pe
fost astfel organizată incit să putem producție. De aceea, fiecare coman care conducerea întreprinderii, con
face fată oricăror comenzi. în acest dă este lansată în fabricație pe bază
siliul oamenilor muncii o acordă fie
sens se cuvine precizat că au fost de grafic de execuție.
specializate linii de fabricație și for
— Cum este alcătuit un asemenea cărui factor care poate concura Ia
desfășurarea ritmică a producției
mații de muncă numai pentru pro grafic ?
ducția de export.
— Graficul însoțește pe flux reali pentru export și la creșterea efi
Experiența acumulată își arată de zarea produsului. în grafic se preci cienței acestuia. într-adevăr. în rea
la o lună la alta roadele. Succesul zează sortimentul, cantitatea și du lizarea unei producții de finețe orice
de anul trecut nu reprezintă un virf rata execuției pe zile și ateliere. amănunt are însemnătatea sa. Orga
de activitate. Specialiștii, conducă Există astfel un control riguros asu nizarea riguroasă a producției, urmă
torii de formații de lucru din între pra execuției produselor și calității rirea permanentă a fabricației pe
prindere recunosc că. dimpotrivă, acestora. Dealtfel, acest control se flux reprezintă temelia solidă pe
rezultatele de pînă acum obligă la efectuează zilnic la nivelul condu care colectivul întreprinderii „Por
mai mult, Pentru aceasta există cerii atelierelor — fasonare, turnare, țelanul" din Alba lulia și-a clădit
suficiente rezerve în întreprindere. ardere, decorare — la interval de succesele.
Economista Elisabeta Mărgineanu, cinci zile de către inginera șefă sau
Ștefan DINICA
șefa biroului plan-dezvoltare. aduce, de directorul adjunct și decadal de
corespondentul „Scînteii"
^în acest sens, drept argument, reali- către director.

Hotărîtoare sînt promptitudinea livrărilor
și calitatea produselor

Ziua și
legumicole

la I.P.L.F. Turnu Măgurele, județul Teleorman, culturile
irigate fără întrerupere, in imagine - aspect de la irigarea
mazărei

Foto : Sandu Cristian

ce înseamnă că zilnic trebuie să se
facă udări pe 63 000 hectare.
Evident, reușita acestei acțiuni
depinde și de alți factori. Ne refe
rim la asigurarea, potrivit repartiții
lor și programelor stabilite, a canti
tăților de combustibil și energie elec
trică. Ridicăm această problemă în
trucît din unele județe se semnalea
ză insuficiența combustibilului și a
energiei electrice necesare aplicării
udărilor pe toate suprafețele pro
gramate. Iată de ce organele de re
sort și factorii în drept trebuie să
analizeze temeinic această situație și
să ia măsuri pentru aprovizionarea
ritmică a sistemelor de irigații cu
energie și a unităților agricole cu
motorină. în cantități strict corela
te cu suprafețele prevăzute a se iri
ga. De aceasta depinde îndeplinirea
riguroasă a programelor zilnice și
săptămînale de irigare a culturilor.
Ne aflăm într-o perioadă cînd cul

de zinc cu 10—15 procente. Tehnolo
gia, aplicată pe o linie industrială,
urmează să fie extinsă și la celelal
te două linii tehnologice ale între
prinderii. în final, noul procedeu va
asigura obținerea citorva sute de
tone de metal în plus pe an — de
cupru și de zinc.

Prin strînsa

turile au mare nevoie de apă pen
tru a se dezvolta normal și a rod'
îmbelșugat. Tocmai de aceea, toți
factorii răspunzători de buna func
ționare și exploatare a sistemelor de
irigații și, în primul rind, conduce
rile unităților agricole beneficiare,
consiliile unice agroindustriale si or
ganele agricole județene trebuie să
asigure toate condițiile necesare ca
udarea culturilor să se facă neîn
trerupt. ziua și noaptea, pe toate su
prafețele planificate. în același
scop, organele și organizațiile de
partid, consiliile populare și condu
cerile unităților agricole au dato
ria de a iniția acțiuni largi, cu parti
ciparea locuitorilor de la sate pentru
a se asigura irigarea culturilor pe
suprafețe cit mai mari, cu resurse
locale de apă. Bătălia pentru recol
tă în această perioadă înseamnă bă
tălia pentru a asigura la timp apa
necesară, culturilor.

produselor o calitate superioară. Dar
pentru a „îmbogăți" minereurile, deci
a le aduce la concentrații superi
oare, trebuie parcurse procese tehno
logice dificile, cu consumuri mate
riale și energetice ridicate.
Care este contribuția cercetătorilor
la rezolvarea acestei probleme ?

colaborare a

creșterea gradului de. recuperare a
rezervelor din zăcămînt, dar exem
plele . pot continua. La . Exploa
tarea minieră Rodna este aplicată o
metodă originală de exploatare cu
surpare în subetaje, care asigură
15 000—20 000 tone minereu la o
singură pușcare și contribuie la

cercetării cu producția

MINEREURI MAI MULTE PRIN
APLICAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE
Preocuparea specialiștilor din cer
cetare, producție și invățămînt de a
elabora tehnologii, procedee sau
măsuri tehnice noi pentru înnobilarea
minereurilor sărace pornește de la
o realitate bine cunoscută : majori
tatea minereurilor noastre au un
conținut mai redus de metale nefe
roase, cu tendințe de scădere pe
măsura exploatării zăcămîntului. în
același timp, actualele tehnologii de
prelucrare moderne ale industriei
metalurgice impun utilizarea unor
minereuri cu concentrații ridicate de
substanțe utile pentru a asigura

Desigur, experiența acumulată pînă
acum de mineri și specialiștii mineri
este deosebit de utilă. Astfel, o
nouă tehnologie de săpare selectivă
a lucrărilor miniere, care poate fi
aplicată și Ia zăcăminte cu filoane
subțiri, permite excavarea separată
a minereului de steril. De fapt este o
metodă care se aplica și acum patru
decenii, însă cu o productivitate
foarte mică. Cercetătorii. în cola
borare cu specialiști din producție,
au reușit să obțină acum indicatori
tehnici superiori. Este una din con
tribuțiile cercetătorilor băimăreni la

creșterea productivității de la 7 la
8 tone pe post, concomitent cu asi
gurarea securității muncii.
I-am întrebat pe cercetători in ce
măsură poate fi extinsă ori generali
zată această nouă tehnologie.
— Evident, ea poate fi aplicată
numai în anumite condiții de zăcă
mînt, ne spune dr. ing. Iosif Gal,
șeful laboratorului de tehnologii mi
niere, pentru că, în fiecare situație
concretă, trebuie efectuate cercetări
în subteran, la fața locului, urmînd
ca la institut, în laboratoare, să

facem determinările proprietăților —
fizice, mecanice, elastice — ale roci
lor. In funcție de caracteristici sta
bilim tehnologiile cele mai adecvate
condițiilor de rocă. Pe de altă parte,
confruntînd numărul mare de date
pe care le culegem în cursul aplică
rilor in unitățile miniere — deci in
condiții reale — cu proprietățile
determinate în laborator, obținem
corelații cu valoare nu numai prac
tică, dar și științifică; ele permit,
ulterior, extinderea unor tehnologii
sau a unor soluții tehnice și la alte
zăcăminte.
în prezent, specialiști din institut
fac completările cu utilajele necesare
pe fluxul tehnologic, la toate uzinele
de preparare, pentru a crește finețea
de măcinare, sporind pe această cale
cantitățile de metal extrase. Se
elaborează, de asemenea, soluții con
crete, eficiente, pentru exploatările
de la Baia Borșa și pentru creșterea
gradului de valorificare a minereu
lui de la Ilba. iar la Baia Sprie a
fost finalizată în fază pilot și urmea
ză să se treacă la aplicarea indus
trială a tehnologiei de dublă sepa
rare a concentratului de plumb-cupru, ceea ce înseamnă o creștere a
valorii concentratului cu 2 700 lei pe
tonă.
Pornind de la cerințele producției
s-au definitivat, cu ajutorul centra
lei de resort, și temele prioritare de
cercetare pentru fiecare exploatare
în parte. Iar pentru rezolvarea fie
cărei teme s-au constituit colective
mixte cu specialiști din cercetare,

proiectare și din exploatări —
maiștri, subingineri, în general oa
meni ai muncii cu o bogată experien
ță în producție și care cunosc bine
problemele cu care se confruntă în
treprinderea. în plus, cercetătorii și
specialiștii au sarcina de a sprijini
în mod deosebit unitățile care
întîmpină greutăți în realizarea pla
nului. O astfel de situație s-a ivit la
Exploatarea minieră Șuior, unde,
datorită specificului zăcămîntului,
erau necesare soluții noi. Colectivele
mixte alcătuite analizează, pe baza
unui program special, situația din
această mină, declarată mină microexperimentală. pentru a asigura în
cel mai scurt timp realizarea planu
lui de producție șl condiții bune de
lucru.
Pe scurt, este cît se poate de evi
dent că specialiștii institutului se
preocupă de rezolvarea operativă,
concretă, a problemelor pe care le
ridică exploatările miniere cu același
profil de activitate, oferind soluții
pentru creșterea extracției și pro
ductivității muncii în subteran, pen
tru ridicarea gradului de valorifica
re și a calității minereurilor. O con
firmare a competentei și spiritului
de răspundere cu care se acționează
aici o reprezintă atît recenta dis
tincție acordată de statul nostru, cît
și cele patru medalii obt.inute anul
trecut la Salonul mondial de invenții
de la Bruxelles pentru elaborarea
unor tehnologii originale, eficiente.

Elena MANTU
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ACTUALITATE SI VALOARE
In dramaturgia originala
3

Ce semnificații se degajă in urma
unei mari și importante manifestări
teatrale cum a fost „Festivalul dra
maturgiei românești actuale" de la
Timișoara ? în primul rînd. specta
colele programate la Timișoara (rod
al unei selecții) au confirmat nivelul
înalt al dramaturgiei noastre con
temporane, ascuțind totodată simțul
critic, stimulîndu-1 în departajarea
și ierarhizarea mai curajoasă și tran
șantă a valorilor.
Dramaturgia românească are azi
■ ca numitor comun seriozitatea,
gravitatea, propensia spre o pro
blematică substanțială. Se poate
vorbi în acest sens chiar de o soli
daritate în responsabilitate etică și
poditică a dramaturgilor noștri. O do
vedește și mai mult faptul că există
teme, idei care circulă, revin insis
tent in mai multe piese. Fără a pu
tea fi negată întru totul, moda joacă
totuși în această similitudine, coinci
dența de preocupări un rol neîn
semnat. Mult mai legitimă pen
tru circulația temelor și ideilor pare
explicația că scriitorii de teatru se
întîlnesc pe terenul comun al obser
vației și reflecției în actualitate, că
operele lor reflectă prioritățile, ur
gențele problematice ale etapei prin
care trecem.
Dintre temele cu valoare de reper
care circulă în dramaturgia actuală,
ca lichidul în vasele comunicante,
să amintim acuitatea problematicii
adevărului (in termeni structural
deosebiți de viziunea ibseniană),
conexă atît dorinței de contribuție la
restituirea și înțelegerea istoriei, divulgîndu-se grava eroare a plasării
în iluzie. De asemenea, ambiția de a sta „față în față cu
contradicțiile", cum se exprimă
eroul din „Politica" lui Theodor Mănescu, luminînd și adîncind aspecte
conflictuale, tocmai pentru preveni
rea sau limitarea extinderii și repe
tării lor. Pledoaria pentru realismul
existenței merge mînă în mină, în
dramaturgia românească, cu investi
garea originii și consecințelor eva
zionismului cu pledoaria pentru o
atitudine activă, pentru realism și
luciditate. „Amurgul burghez" de
Romulus Guga (piesă ce continuă
tematica începută in „Evul mediu
întîmplător") reflectă practicile fă-

țișe și disimulate ale manipulării
omului ca o marfă și denunță com
plicitatea in acest demers inuman
și dezumanizant, atît a unora din
tre semeni (și ei manevrați), cît și a
tuturor componentelor statului de
tip capitalist (religia, armata, justi
ția, presa). Situindu-și și meditația
în societatea noastră, Theodor Mănescu în „Politica" și Viorel Cacoveanu în „Valsul de la miezul nop
ții" insistă asupra relației valoarevalorare-valorificare. pledînd pentru
criteriul suprem al definirii omului
prin sine : prin propria credință șl
gîndire, prin propriile fapte, prin
propria-i pregătire — calitatea con-

Funcția educativă a repertoriului teatral
științei și angajării personale, ca șl
competenta, trebuind să rămînă su
premul argument al promovării și
prețuirii.
O temă esențială, permanent actua
lă a dramaturgiei noastre este cea a
esenței și afirmării atitudinii patrio
tice. în dezvoltarea ei apare nu o
dată preocuparea confruntării siste
mului socialist cu cel capitalist și a
relevării superiorității moralei comu
niste. în strînsă legătură cu aceasta,
unii dramaturgi își propun în piesele
lor nobila misiune a ilustrării și de
finirii în actualitate a spiritului re
voluționar — avînd ca principale
atribute : cultul adevărului, luciditatea,
competența,
promovarea practicilor ce duc la funcționarea cît mai eficientă a democrației socialiste. Teme apropia
te spectatorilor, urmărite cu interes,
determinînd procese de reflecție și.
mai ales, mobilizînd energii crea
toare.
„Există opere dramatice mai ac
tuale decît altele 1 Care sînt atribu
tele actualității ?“.
Discuțiile și poate mai ales mate
ria pieselor jucate la festivalul timi
șorean au relevat că și în dra
maturgia "noastră sînt probleme de
o mai stringentă actualitate și altele
nu, că foarte actuale pot fi încă pro-

CARNET MUZICAL

Recitalul sopranei Hu Xiaoping
Cea mai recentă
dintre dupâ-amiezeie
muzicale de luni ale
Operei Române din
București ne-a prile
juit plăcerea deose
bită de a ne întîlni
cu o reprezentantă
proeminentă a artei
interpretative • chine
ze — soprana Hu
I Xiaoping,
acompai niatâ de către pianis! tul Wei Fugen. Proi gramul manifestării,
! deosebit de complex,
j cuprinsese în prima
j lui parte o concludenî tă trecere în revistă
i a unor valori ale cîntecului cult romanesc,
realizată cu concursul
unor emiiienți soliști
ai Operei Române —
soprana Monica Teodorescu și basul Pom
pei Hărășteanu. în
compania pianistică a
lui Florin Radul
‘ eseu
• și a Inei MacarieBirthelmer.
noi.
Hu,
Pentru
Xiaoping era un nu
me nou, dar în fapt
prestigiul tinerel in
terprete fusese conso
lidat anterior și ea se
înfățișa publicului ro
mânesc după o sea
mă de succese de
ecou, obținute în via
ta muzicală din patrie
și în cea internațio
nală. Educația muzi
cală și-a făcut-o șub
îndrumarea unei disdin
tinse
maestre
Shanghai — iar dezvoltarea darurilor vo
cale a mers mină în
mînă cu preocuparea
pentru o cultură sti
listică
multilaterală,
pentru reliefarea adevărului
emoțional
al paginilor interpre
tate, pentru ceea ce
spune muzica. Astfel,
încă acum cîțiva ani,
Hu Xiaoping s-a pu
tut remarca prin par
ticipările la dlferite
recitaluri și concerte,
între altele la cele
desfășurate în R. P.
Chineză. sub conducerea reputatului di&
francez Jean

Perrisson — aportul
ei la redarea orato
riului Creațiunea de
Haydn și a Simfoniei
a IX-a de Beethoven
stîrnind eeouri deo
sebit de favorabile.
După ce se remarcase
în chip special la
concursurile tinerilor
interpreți in R. P.
Chineză, anul trecut
cintăreața a obținut o
consacrare de răsunet,
peste hotare. fiind
distinsă cu premiul l
al Concursului ErkelKodăly de la Buda
pesta. In întrecere cu
multe zeci de alți
concurenți.
Succesul
acesta se înscria, de
altfel,
fenomenului
universal cunoscut în
momentul de față în
viata artistică mon
dială — acela al im
petuoasei afirmări a
talentelor interpreta
tive din R. P. Chine
ză în competițiile de
mare prestigiu și di
ficultate. Dacă în 1958.
cind Li Mingqiang
obținea premiul I la
cel dintâi Concurs in
ternational
..George
Enescu" sau în perioa
da cind un alt pianist
de renume. Liu Șikun,
se clasa pe unul din
primele locuri la Con
cursul „Ceaikovski" de
la Moscova, asemenea
performanțe mai pu■ teau constitui încă
surprize, astăzi In pal
maresul celor mai de
seamă întreceri ale ti
nerilor interpreți din
întreaga lume talentul
muzicienilor
chinezi
dobîndește. an după
an. o recunoaștere
consecventă.
Programul ales de
Hu Xiaoping pentru
recitalul din foaierul
Operei Române a cu
prins în majoritate
arii din opere, alese
însă astfel incit să dea
o imagine concluden
tă nu numai a măies
triei tehnice a sopra
nei. ci și a capacității
de cuprindere a unui
repertoriu întins și

(Urmare din pag. I)
datelor vieții. în acest mod,
literatura noastră capătă un
statut estetic explicit. în
acest mod. funcțiile sociale
ale operei nu simt stinjenite. ci se multiplică. întregindu-și
semnificațiile,
verosimilitatea și forța de
convingere. Pentru noi. cei
de astăzi, această epocă
ne-ar apărea extrem de să
racă și cu multe dintre atributele ei uitate, fără zes
trea de frumusețe și de
gînduri care Înnobilează
transmisă
de
operele
lui Eminescu, Caragiale,
Creangă și Slavici, contri
buții hotărîtoare, de mare
responsabilitate socială. în
caracterizarea personalită
ții distincte a literaturii
române.
Rigorile artistice instau
rate de „Convorbiri litera
re" și colaboratorii săi. de
„Literatorul" și „Contem
poranul". revistele „școlii
Hasdeu" și scriitorii gru
pați în jurul lor le adaugă
pe cele ale observării luci
de. după exemplul științe

bleme ce țin de trecut (abordate cu
deosebire în dramaturgia istorică)
sau unele ce privesc viitorul. S-a
mai demonstrat, de asemenea, că
există perspective actualizante și al
tele generalizante. în prima catego
rie intră, de pildă, piesele ce si
tuează individul în contextul social-politic, în cea de-a doua
— cele ce se opresc la suprafața psihologiilor și caracterelor,
Mecanismul care permite proliferarea imposturii, rapacității, favoritis
mului este, de pildă, s-a arătat, mai
palid in ..S.O.S." decît în alte satire
ale lui Mehes Gyorgy sau ale lui
Baranga. Parabola fantezistă „Arma

variat, care merge de
la opera franceză cla
sică (arieta din Zemire et Azor de Andr<â Ernest Modeste
Gretry), trecind prim'
Haydn și Flautul fer
mecat de Mozart, apoi
prin exemple ale ce
lui mai .pur bel canto
(Puritanii de Bellini)
pînă la strălucirea
virtuoză a paginilor
verdiene (Emani) și
duioșia colorată de pa
tetism a imaginii lui
Mimi. faimoasa eroină
din Boema de Puccini.
Dealtfel, acest din
urmă rol a fost inter
pretat de soprana chi
neză și (pe scena Ope
rei Române din ClujNapoca — și ecourile
ce ne-au parvenit sînt
din cele mai pozitive,
vorbind despre veridi
citatea deosebită a in
terpretării și sensibi
litatea specială a pu
blicului clujean față
de arta rafinată și pli
nă de sinceritate evi
dențiată de Hu Xiao
ping. Nu mai puțină
satisfacție ne-a prile
juit. în recital, și tăl
măcirea de primăvăratică delicatețe si fi
rească autenticitate a
două piese caracteris
tice ale repertoriului
chinez, cîntecul Trei
dorințe ale unui tran
dafir de Huang Zi și o
melodie populară din
Yunnan.
. intitulară
Izvorașul.
Vocea sopranei Hu
Xiaoping este nuanța
tă și în același timp
de o reală strălucire,
interpretarea are o
gingășie specifică mu
zicienilor chinezi, du
blată de o autoritate
stilistică ce rezistă ce
lor mai severe crite
rii. Bucuria urmăririi
recitalului a fost îm
plinită de ținuta înalt
muzicală și suple
țea acompaniamentu
lui susținut de pianis
tul Wei Fugen.

secretă a Iui Arhimede" este o me
ditație cu privire la relația dintre
geniu și puterea care manevrează
roadele creației. Mai actuale, prin
luciditatea, clarviziunea, acuitatea,
prin calitatea analizei, par însă pie
sele de factură documentară pe
această temă (cum ar fi, de pildă,
„Cazul Oppenheimer" a lui Kipphardt).
Cum arăta criticul Mihai Ungheanu, neracordarea mai directă și ime
diată a dramaturgiei la interogațiile,
frămîntările și izbînzile momentului
actual creează un pachet de „teme
neconsumate", un anume decalaj
temporal. Reflectarea experiențelor
prezentului, a eforturilor specifice
patosului constructiv fără precedent
rămîne marea 6ursă a teatrului ca
instrument al perfecționării morale
și social-politice.
Dacă la festivalul amintit specta
torii timișoreni au putut urmări :
comedie socială satirică („S.O.S.").
parabolă problematică („Arma secretă a lui Arhimede"), farsă grotescă
(„Amurgul burghez"), dramă etică
(„Valsul de la miezul nopții"), piesă
socială și dramă politică („Niște
țărani") aceasta se datorează selec
ției. care a inclus o notabilă varie
tate de modalități dramatice. Trebuie
să recunoaștem însă că această va
rietate nu corespunde întru totul re
pertoriului general al teatrelor, mai
puțin divers decît ar fi de dorit.
Credem că din partea teatrelor înseși
se poate manifesta mal multă perse
verență în vederea asigurării unui re
pertoriu echilibrat din toate punctele
de vedere. Este firesc ca fiecare tea
tru să urmărească și să promoveze cu
prioritate valorile dramaturgiei origi
nale, să acorde atenția cuvenită pie
selor inspirate din actualitatea noas
tră socialistă, cele dedicate descifrării profunde a modalităților de formare a conștiinței
Umane înaintate, revoluționare. Evi
dent, o parte corespunzătoare a re
pertoriului se compune din lucrări
dramatice străine, din traducerea și
interpretarea unor piese aparțin.ind
creatorilor din alte țări. Trebuie
spus însă că unele teatre nu ve
ghează cu suficientă răspundere nu
numai la echilibrul firesc șl necesar
între promovarea prioritară a dra
maturgiei originale și punerea in
scenă a celei străine, dar. uneori,
traduc și joacă piese nesemnificati
ve, lipsite de orizont filozofic ori
de-a dreptul proaste, minore. Este
greu să întrevezi criteriile — artis
tice, politice — în numele cărora se
apelează la piesele minore ale unor
autori nici In țara lor prea bine cunoscuți sau cotați pe ultimele locuri
valorice. Stagiunea trecută și chiar
cea în curs nu ne-au scutit de asemenea situații asupra cărora se cade
ca. în primul rînd, conducerile teatrelor din București și din țară să
mediteze șl să acționeze cu mai multă
răspundere, avînd în vedere exclusiv
interesul major al publicului româ-
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nesc actual șl finind seama de sarci
nile educative ale artei noastre tea
trale. Pornind de aici, de la necesită
țile spirituale, morale, politice și ar
tistice ale publicului, teatrele au da
toria de a-și gîndi stagiunea, reper
toriul in mai strînsă legătură cu
spectatorii cărora li se adresează, cu
cerințele și așteptările lor firești, cu
realitățile specifice dintr-un loc sau
altul. Fără să îngrădim In nici un fel
libertatea de inițiativă a teatrelor,
considerăm că ar fi nefiresc ca, de
pildă, un teatru ce-și desfășoară ac
tivitatea intr-un puternic centru
muncitoresc să ocolească, in alcătui
rea repertoriului, piesele care pro
pun o dezbatere autentică, serioasă,
pasionantă a problematicii formării
omului nou sau prezentarea la Înalte
cote artistice a trăsăturilor noii noas
tre clase muncitoare. Dacă, potrivit
vechii, dar neînvechitei sale misiuni,
teatrul este o „școală de educație",
atunci este de la sine înțeles că re
pertoriul exprimă, trebuie să expri
me, o alegere deliberată urmărind
tocmai satisfacerea exigențelor educative.
Și din punctul de vedere al valorii specifice, piesele stagiunii arată
că in momentul actual se continuă
nivelul bun atins în anii anteriori.
Unele carențe de ordin artistic se
manifestă, totuși, cu anume perse
verență. Pe mesele de lucru ale se
cretariatelor literare sosesc, uneori
expediate chiar și de scriitori pres
tigioși, piese gigantice in raport
cu cerințele de durată ale unui spec
tacol ; opere insuficient structurate,
dacă nu chiar informe. Evident,
în aceste cazuri este de da
toria teatrelor să colaboreze cu au
torii, așa cum s-a procedat în trecut.
Nu lipsesc din dramaturgia noastră
nici eseurile publicistice drapate in
dialog, nici tezele disimulate în dez
batere, nici aglutinările de sche
ciuri ; nici piesele ce sacrifică situa
ția și problema de dragul replicii
acide (aceasta izvorînd, e drept, din
tr-o observație pătrunzătoare). Prea
multe piese au nivelul unor simple
însemnări cotidiene, al unor crochiuri
dialogate fără nici o șansă de a lăsa
urme durabile Jn conștiință și de a
dura in timp. Aria de cuprindere a
multora rămine restrinsă. profunzi
mea și adîncimea investigației —
simple deziderate. Intr-un atare con
text, dramatizarea unor romane apare
nu numai legitimă, ci chiar necesară.
Ce înseamnă „Niște țărani" pe scena
și încă in transfigurarea minunată a
artiștilor de la Teatrul Mic ? înseam
nă o șansă deosebită dată teatrului
de a aduce înaintea noastră lumea
satului oltenesc după al doilea
război mondial, de a surprinde într-o
lumină dramatică și chiar tragică
relația dintre un anume nivel al con
științei și cerințele progresului.
Este tot atît de adevărat tnsă că
dramatizările pot doar completa :
ele nu se pot substitui drama
turgiei propriu-zise. Progresele importante ale scrisului nostru de tea■tru, atenția crescîndă pe care teatreie o acordă piesei originale (aspect asupra căruia vom reveni in
tr-un articol viitor), interesul deose
bit al publicului — sînt tot atîtea
argumente ca dramaturgii noștri
să-și intensifice eforturile în direc
ția unor creații profunde, substan
țiale și tonice. Avem nevoie — o spun
spectatorii, cu prilejul unor felurite
sondaje, o repetă oamenii de teatru,
o recunosc dramaturgii — de opere
care să izvorască dintr-o implicare și
mai profundă în vasta problematică
a omului contemporan și care, menținînd vie conștiința revoluționară,
dinamizînd energiile, să contribuie la
îmbogățirea continuă a universului
spiritual.

Natalia STÂNCI’

Zi de aprilie torid,
aer înmiresmat de explozii
vegetale. La Clubul I.C.T.B.,
clădire cochetă, dar func
țională ivită brusc pe o
latură a bulevardului Ar
mata Poporului, e anima
ția dintotdeauna. Dacă ici
și colo n-ai întîlni tineri
îmbrăcați mai altfel decît
ar cere o zi obișnuită, dacă
nu i-ai auzi repetînd in
fugă, pentru ultima oară,
replici sau fragmente din
iminente
spectacole. ai
crede că acest tumult face
parte dintr-un ritm coti
dian. Aparențele pledează și
pentru una, și pentru alta.
Pentru Iordan Bărbulescu,
tînărul director al clubului,
cadrul e cel de toate zilele : .,:,La mine e așa toată
ziua. Ca să stăm liniștiți
de vorbă, ar trebui să veniți după opt seara". (Pînă
atunci mai erau insă cîteva
ore bune, iar adevărul este
că nici după ora fixată li
niștea n-a venit brusc). Așteptînd, am notat cîteva
repere ale momentului. Un
instructor vine și povesteș
te pe scurt odiseea filmu
lui „Deșertul", neconvențională peliculă a cineclubului. în altă încăpere sînt
invitați propagandiștii. în
tre două telefoane și trei
___,___ viîntrebări se schițează
itorul unei expoziții. însă
neobișnuitul își revendică
și el partea. în club se des
fășoară faza pe sectorul VI
a Festivalului
național
„Cintarea României", în
cadrul căreia sînt trecute
în revistă brigăzi artistice,
formații de satiră și umor,
grupuri satirice, interpreți
satirici,
formații vocalinstrumentale și soliști de
muzică ușoară. Cum secto
rul este unul dintre cele
mai industrializate, între
cerea se anunță animată,
iar juriul își confirmă, fi
resc. opțiunea pentru exi
gență. „Departajarea calificaților în faza superioară
se dovedește încă o dată
dificilă", îi mărturisește re
porterului actorul și dra
maturgul Paul Ioachim. în
ziua precedentă evoluția
brigăzii Institutului „Pas
teur", a impus o cotă valo
rică Înaltă, pe care concurentii se străduiesc s-o
egaleze și, cine știe, să o
și întreacă. „Veți vedea,
sînt asigurat, cît de antre
nantă, de stimulativă poate
fi starea de competiție".
Pronosticul e pe deplin
confirmat in următoarele
^ore. întrecerea brigăzilor și

tare și cultivarea pe mai
departe a ideii deplinei unități naționale, aceste rea
lizări și deziderate, dezbă
tute pe larg in ultimele de
cenii ale secolului trecut,
vor conduce la ivirea unor

mulul social, a situației lui
prezente și de perspectivă
rob al ogoarelor și al fabri
cilor stăipinite de alții sau
trăind drama desrădâcinării, a influentei nocive a
mediului ostil, prin perfec-

că marile valori nu se pot
naște decît în condițiile în
care artistul este un expo
nent al epocii sale, ii înțe
lege mensul și îi cunoaște
configurația socială și mo
rală.

ționarea modalităților de
creație și diversificarea zo
nelor de referință, devine,
în special în perioada in
terbelică. una dintre carac
teristicile dezvoltării lite
raturii
române, proza
lui Sadoveanu, Rebreanu.
Camil și Cezar Petrescu.
Hortensia Papadat — Bengescu. G. Călinescu, C. Ste
re. Mateiu Caragiale. Gib
Mihăescu, G.M. Zamfirescu, poezia lui Arghezi. Blaga. Aron Cotruș. Ion Pillat.
Adrian Maniu. dramaturgia
lui Victor Ion Popa. Mihail
Sebastian, Tudor Mușatescu ș.a. atestind adevărul

tulat, așadar. Albă ca Ză
pada și cîțiva pitici (între
prinderea
„Tricodava"),
Cum v-ar place ? (între
prinderea de industrializa
re a laptelui). Ediție spe
cială
(„Electrotehnica"),
Supercalifragilișticexpialidocius (I.C.T.B.), Nimic
„Semănătoarea"
despre
(C.E.P.A.C.S.), dar meritul
lor nu a constat doar în
adaptarea ad-hoc a unor
opere literare sau filmice
la nevoile stringente ale
acestei forme a opiniei pu
blice care este brigada. în
hazul real și în atractivitatea incontestabilă a replici
lor. Desigur, ca demonstra
ție artistică ele sînt nota
bile și prin verva mișcării
scenice, prin siguranța și
dezinvoltura interpretilor,
prin mulțimea de forme ale
atitudinii.
Rostind acest cuvint, ajungem la calitatea fundaa programelor,
mentală
gindite și interpretate ca
acte de conștiință civică, de
manifestare liberă a opiniei
muncitorești. Aria de in
vestigație a acestora a fost
cu deosebire viața de zi cu
zi, înfățișată de pe poziția
celor ce se socot direct im
plicați. direct responsabili
fată de problemele produc-

PROGRAMUL 8

20,00 Telejurnal
20,15 Scena șl ecranul
20,55 Din țările socialiste • R.D. Ger
mană — Arhitectura spatiilor verzi
• R.S. Cehoslovacă — Vă place
Bratislava? ® R.P. Polonă — Intîinlre cu Mazowsze
21.25 Seară de muzică românească
22.25 Telejurnal

politic si cultural ni tării,
literatura capătă un spațiu
nelimitat de Inspirație și de
afirmare, beneficiind de
posibilitatea rară de a de
veni unul dintre glasurile
autorizate ale Cetății, cro-

Aceasta este zestrea de nica in Imagini a acestor
îndemn și de înțelepciune, timpuri eroice.
de trudă in slujba progre
Se zice că arta nu imită
sului literaturii naționale, realitatea, ci este o imagine
pe care o moștenește și o modificată a acesteia, in
îmbogățește scrisul nostru virtutea idealurilor care
contemporan. într-o peri animă artistul. Integrat in
oadă de adinei prefaceri viața tării, in idealurile ei
produse In mentalitatea oa de progres și de civilizație,
menilor, în epoca construc este normal ca în realitățile
ției socialiste, a succeselor noastre idealurile artistului
științei și tehnicii moder să se suprapună peste cele
ne, In care, în mai puțin de ale societății pînă la coin
o generație, ma6e întregi cidență. Varietatea și rapi
de oameni și-au schimbat ditatea schimbărilor care
statutul lor. cind trecerea intervin în existenta Româ
de la o calitate la alta a niei contemporane exclud
produs mari 6chmbări in uniformitatea, iar atitudi
peisajul material, social. nile egoist-individualiste.

cient — mentalități și fe
nomene reprobabile (som
nul în schimbul III, încăl
carea prevederilor Decretu
lui 400. munca în asalt, cu
repercusiuni nedorite în
planul calității). „Noi ve
nim — mă asigurase la în
ceputul competiției tehni
cianul Marcel Horobăt, in
structorul formației de la
„Semănătoarea" — cu lu
cruri de-ale noastre, care
pot supăra, nu cu ironii la
adresa portarului". Așa a
și fost. între altele, artiștii
au discutat deschis, muncitorește, problema pieselor
de schimb pentru combine,
iluminînd cu fermitate cauzele unor neajunsuri, Recurgînd la antrenanta formă a unei emisiuni de
Anunțuri și muzică, artiștii
de la Turbomecanica și-au
distribuit accentele critice
atît în sfera directă a pro
ducției (persistenta nejus
tificată a rebuturilor), dar
și în aceea a conștiinței, a
ambianței de lucru. Dealt
fel unul din câștigurile evi
dențiate de această trecere
în revistă a fost tocmai
atenția pentru factorul
civic, pentru educarea și
modelarea
personalității
oamenilor muncii. Legați
cu trainice fire de aspec-

tele
producției,
artiștii
amatori s-au arătat totoda
tă capabili să intuiască și
să radiografieze nocivitatea
unor fenomene considerate
de obicei secundare.
în
realitate, producția bună o
datorăm personalului mun
citoresc cu o conștiință
matură.
revoluționari
după cum una rea. insufi
cientă calitativ, se dato
rează nu doar factorilor
„tehnici", ci și celor umani,
ineficientei activității de
educație. în ritmul alert al
„Corului vînătorilor". bri
gada de la I.T.I.A. a satiri
zat cu o vervă cuceritoare
regretabile moravuri „rupte
din viață" (ritualul „plo
coanelor" către superiori,
distribuirea „pe sprincea
nă" a mașinilor ș.a.). La
rindu-le, interpretii de la
CESAROM au incriminat
paravanul comod al activi
tății sportive, din care unii
tineri fac un prilej de viață
ușoară și nemuncă. De aici,
declama sarcastic brigada :
„Goluri in teren, în producție, la poarta... intreprinderii".
Goluri — de astădată in
forța de convingere a tex
telor — am întîlnit insă șl
noi ascultînd unele pro
grame, replici și interven
ții ce distonau frapant in
acest context al opiniei
ferme. Dacă afirmăm ri
tos : „întreaga planată știe
/ că-i criză de energie", dar
criticăm...
măturătoareâ
halelor (precum brigada de
la Electrotehnica) atunci
critica se transformă in
tr-un surogat, într-o moda
litate de a ocoli diplomatic
puncte nevralgice infinit
mai serioase. Tot așa. cind
punem pe drept sub sem
nul întrebării- „ungerea"
șefilor, nu-i mai criticăm
deloc „pe șleau", dacă ne
mărginim să constatăm fi
lozofic că... „Unii dau șl
alții iau". Aici trebuiau să
vorbească — concret șl
elocvent — exemplele.
în general Insă, trecind
dincolo de aceste rare mo
mente de „somnolență a
spiritului critic", trecerea
în revistă de la Clubul
I.C.T.B. a fost vie. antre
nantă și mai presus ' de
toate „la obiect", adică fi
delă cotidianului văzut șl
cercetat din interior, cu
și
convingerea
voința
funcției
constructiv® a
satirei.

Ioan ADAM

NOTE DE LECTURĂ

18,00 Telex
16,05 Școala contemporană. Schimb Os
experiență pe, tema : orientarea
școlară șl profesională
.11
16,30 Viața culturală
- 17,00 Teles port
17,45 10&1 de ser!
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.15 Actualitatea economică
20,25 Forum politico-ideologic. Statul
nostru socialist — conlucrarea ar
monioasă intre organismele demo
crației
20,40 Melodii și interpret!
20,50 Imagini din R.P. Chineză
21,05 Film artistic : „Născut pentru a H
vlndut". Premieră pe tară. Regia :
Burt Brinckerhoff
22,23 Telejurnal

CRONICA UNUI TIMP EROIC
mișcări cultural literare
care, in pragul secolului
nostru, Iși propun in mod
declarat să acționeze asu
pra vieții noastre sociale
interne. în fondul lucruri
lor, „Sămănătorismul" În
semna resuscitarea tradiții
lor militante ale „Daciei li
terare", „neoromantismul"
său relulnd, in noi împreju
rări. programul acesteia. în
timp ce „poporanismul li
terar" al „Vieții românești"
Îmbrățișa larg principiile
estetice ale realismului, aplicate realităților noastre
economice și sociale speci
fice. Astfel, investigarea o-

a opiniei muncitorești

PROGRAMUL 1

FILM prezintă

ției dintr-o întreprindere
sau alta. „Temele" (față de
bogăția și varietatea unor
programe cuvîntul sună
aproape restrictiv, neacoperind întreaga suprafață
a faptelor și fenomenelor
abordate) au fost alese cu
simțul
esențialului
din
peisajul activității cotidie
ne și tratate scenic cu
voința manifestă de a face
din spectacolul de brigadă
un factor de intervenție, de
sprijinire directă a produc
ției. Artiștii de la Tricodava au știut, de pildă, să
aducă „in vizor" — cu tact,
fără didacticism, deci efi-

formă de exprimare

tV

Alfred HOFFMAN

lor pozitive și în spiritul
lor, a realităților sociale și
fenomenelor umane care se
petrec in cadrul lor. Pro
movată prin expuneri teo
retice și lucrări artistice,
deviza ca literatura să ara
te „modul în care privește
știința contemporană lu
mea". devine miezul activi
tății
„Contemporanului",
calea prin care se putea
face totul — așa cum se
exprimă o revistă a timpu
lui — „pentru socialism șl
pentru țăranul român".
Concomitent. Macedonskl
ajungea la concluzia că sin
gura poezie viabilă este cea
socială, iar considerațiile
lui Maiorescu privitoare la
„realismul popular". pe
care îl recomanda în special
prozei, găsește un larg ecou în scrierile lui Slavici,
Delavrancea și Duiliu Zamfirescu. Exprimînd procesul
de maturizare a gîndirii
noastre literare, ca și com
plicarea vieții noastre so
ciale și politice, ascuțirea
contradicțiilor dintre cei
avuți și cei săraci, radicali
zarea atitudinilor contesta-

a interpreților satirici e in
această privință întru totul
convingătoare. Primul lu
cru pe care l-am constatat
a fost ambiția tuturor com
petitorilor de a-și structura
intervențiile pe o idee per
sonală. Programele lor au
ocolit îndeobște soluțiile
rutiniere, șabloanele, ba
chiar și „spontaneitățile"
știute și răsștiute. în locul
lor au fost aduse ingeniozi
tatea, aptitudinea de a fixa
original specificul unei în
treprinderi sau instituții,
cu problemele lor curente,
cu care se confruntă zi de
zi. Programele s-au inti-

Interogații lirice
Poet al luminii și al
ierburilor, atras în
genere de tainele spa
tiilor astrale, dar nu
mai puțin de acelea
ale spațiului terestru,
mai ales montan, gîndind o „heraldică a
iubirii", o „cîntare a
cîntărilor", cu infle
xiuni mitice, o „gră
dină în formă de vis",
celebrind istoria și
geografia patriei. în
valorile lor simbolice.
Radu Câmeci a pro
fesat ani în șir o lirică
a exuberanței tinerești,
a imnului erotic înte-.
meiat pe principiul
platonician al cuplu
lui. O poezie prin ex
celență stenică, străină
de stridente șl de alu
viuni filosofarde. o
poezie a transparențe
lor și a ozonului sil
vestru. îngâduindu-și
să-și fixeze ca semne
ale nemuririi soarele,
stelele, fauna șl flora
codrilor, ideea de înăl
țime, intr-un sistem
etic al înfrățirii ele
mentelor firii. înfăți
șare prin origine șl
destin similare, prin
faptul existentei și
prin cel al formelor
diverse ale acesteia,
Prin natura dialectică
a relațiilor, Prin modul de a se integra
___... în
durată. într-un univers
ai setei de puritate și
de visare, al unui
„snațiu de dor" defi
nitoriu pentru lirica
lui Radu Cârneci. Ali
mentat de la o vreme
și de sentimentul tot
mai acut al umbrelor
și al cețurilor. al de
venirii și al finalului
implacabil, a! zborului
spre dincolo și al

manifestările de evadare
din real sau de plinset pe
ruinele trecutului, pe scurt,
ocolirea tumultului vieții
sociale, apar ca bizarerii,
care pot satisface o curio
zitate. dar nu pot avea de-,
cît o existentă efemeră.'
Marea literatură a acestui
timp și a acestui loc. punc
tată de activitatea lui Sa
doveanu. Camil Petrescu,
Tudor Arghezi. Zaharia
Stancu, Al. A. Philippide.
Geo Bogza. E. Jebeleapu,
Marin Preda, Eugen Barbu,
D.R. Popescu. Adrian Păunescu, Nichita Stănescu.
Dumitru Popescu. Mihai
Beniuc, Ioan Alexandru,
Ana Blandiana, Oscar-Walter Cizek, Paul Anghel. Ion
Gheorghe. Marin Sorescu
ș.a. se străduiește să sur
prindă cu mijloacele ei ca
racteristice procesul naște
rii unei noi lumi.
Unele dezbateri estetice
contemporane iși pun în
trebarea dacă atitudinile
sociale prezente intr-o ope
ră devin părți componente
ale valorii ei estetice si
dacă formele de manifesta

contopirii definitive cu
infinitul. Al (melanco
liilor esențiale. Iscate
în Timpul judecător —
plachetă apărută re
cent la Editura Eminescu — de conștienti
zarea semnificațiilor
unui ipotetic titlu, mai
adecvat : Timpul ne
cruțător.
Melancolia
năseîndu-se din con
fruntarea omului cu
eternitatea. Poetul își
încadrează textele în
categoria elegiilor. Nu
e vorba insă de elegii
plăsmuite în spirit sau
prozodie clasice, nici
de elegii de tip pre
romantic sau romantic,
pe tema deșertăciunii
și a ruinelor, nici de
elegii ale îngenunche
rii sau ale gestului
rebel, ca la atîția. Nu
e vorba, spre a ancora
in contemporaneitate,
nici de elegii ale cu
noașterii sau ale limi
telor, ale contradicții
lor, ca la Nichita Stănescu. Cît de stări de
suflet și de presimțire,
de regrete și de nos
talgii, de senzația blagiană a marii treceri
și a arghezianului
„de-a v-ați ascunselea“. Stări șl senzații
complexe pe care Radu
Cârneci încearcă și nu
arareori izbutește să le
sublimeze într-un cîntec mioritic al senină
tății. Bocetul, balada,
descîntecul convertesc,
în fond, elegia in odă,
in zbor, in seducție a
unui „nu știu
,
ce“.
deopotrivă miraculos,
enigmatic și viu. pus
sub acolada veșniciei.
Un exemplu.sper con
cludent ;: „Pădure în
toamnă : un cor de
culori, /i Început de

re ale literaturii pot fi jus
tificate prin influenta cli
matului social și e dezide
ratelor sale. întrebarea ni
se pare exterioară proble
mei. vizînd materialul din
care este alcătuită opera și
nu concluziile, spiritul ac
tiv -stimulativ, consecințele
de natură moral-educativă.
de Înălțare sufletească pe
care potențial și sugestiv
imaginile le includ in sub
stanța lor. într-o perioadă
de mutații structurale, cind
se hotărăsc destine și se
transformă conștiințe, cind
omul se află in permanen
ță într-un dialog cu sine
însuși, cind chemarea reali
tăților vieții devine impe
rioasă. iar creația literarartistică este chemată prin
atribuțiile ei să răspundă
marilor întrebări pe care și
le pune lumea de astăzi,
absenta creatorului de va
lori spirituale din miezul
realităților sociale, din tu
multul viu al vieții, este
sinonimă cu Închiderea căi
lor viabile spre opere du
rabile.

tristețe; / păsări se-ascund în vocile stinse, t
ciinii pămintului tac. //
Trece un vînt, o eșarfă
de cer / peste căile
noastre : / ne gindim,
ne e frică, ne aplecăm
/ la mormîntul de cîntec. // Tu mai !
încă necuprinsă de
/ și topești mari,
sări ; / nălucire, ți-o
spun, toamna-i în noi
__
/ sărbătoare diurnă. //
Te grăbește, frumoaso,
înflorește acum. 7 o,
tîrzie plăcere : / fum
vom fi. frunze în vînt,
/ legănare eternă..."
(Elegie).
Sînt elegii fără ■ coș
maruri. fără viziuni
catastrofice, fără la
mentări și fără depri
mări. Mai degrabă
tentative de reprezen
tare a unui necunoscut
prin formele familia
re ale cunoscutului.
Nuanțări ale unor în
trebări puse încă in
Temerile lui Orfeu
(1978), unde laitmo
tivul e poetul și soarta
cuvintului său. dra
gostea și extincția, dat1
mai presus de toate
lauda, prin recul, a
vieții ca adevăr esențial. Și a poeziei ca
realitate orfică. nemuritoare. Timpui judecâtor are trei secțiuni.
Ultima, Toba fantasti
că, echivalează în ro
mânește 21 de poeme
semnate de poeți negri
din diverse țări ale
lumii : 12 poeți, prin
tre alții Aimd Ceșaire. Nicolas Guillen,
Jacques Roumain, Fer
nando Costa Andrade
și Leopold Sbdar Senghor.

Aurel MARTIN

Festival ■
concurs
La Brăila s-a desfășurat cea
de-a doua ediție a Festivalululconcurs „Mihu Dragomir — Odă
pămintului meu". Au participat
peste 200 de concurenți. Marele
premiu al festivalului și pre
miul revistei „Luceafărul" au
fost acordate lui Constantin
Menagache (București) pentru
poezie, premiul pentru critică
lui Marcel Crihană (comuna
Valea Mărului, județul Galați),
iar premiul I pentru interpre
tare: Aurelia Ungureanu (Brăila)
și Vasile Habor (Tg. Mureș). în
cadrul manifestărilor au avut
loc intîlnirl ale unul grup d«
scriitori cu oameni ai muncii, o
sesiune de comunicări referi
toare la opera lui Mihu Drago
mir și un spectacol de muzică și
poezie susținut de actori al Tea
trului dramatic „Maria Filotti".
(Corneliu Ifrim),
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Excelenței Sale
Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO
Stimate prieten,
Este o deosebită plăcere pentru mine să Vă adresez, cu ocazia aniversării
zilei dumneavoastră de naștere, cele mai sincere urări de fericire personală,
sănătate si succese, iar poporului egiptean prieten bunăstare, pace și progres
continuu.
Pornind de la convorbirile si Înțelegerile convenite In cursul Întâlnirilor
M care le-am avut împreună, imi exprim convingerea că amplificarea in
continuare a raporturilor de strînsă conlucrare dintre țările noastre este in
Interesul, popoarelor român și egiptean prietene, cauzei generale a păcii,
dezvoltării independente și colaborării în întreaga lume.
Cu sentimente de. sinceră prietenie,

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o
telegramă din partea primului mi
nistru al Australiei, Robert Hawke,
prin care mulțumește pentru felici

tările adresate cu ocazia alegerii sale
in actuala funcție, împărtășind, tot
odată, convingerea că relațiile bila
terale vor continua să se dezvolte
in folosul reciproc al celor două țări.

Expoziție de artă populară tradițională chineză
La Biblioteca „Mihail Sadovean/u"
din București a fost deschisă, marți,
o expoziție de artă populară tradi
țională chineză. Exponatele, execu
tate înt-r-o manieră originală, prin
decupaje din hîrtie colorată — artă
practicată in că din secolul al
VII-lea —, redau peisaje, reproduceri
după fresce, elemente decorative de

floră și faună, ilustrind măiestria și
simțul artistic ale creatorilor populari
chinezi.
La vernisaj au luat parte oameni
de artă și cultură, un numeros pu
blic, precum șl membri ai Ambasadei
R. P. Chineze la București.
(Agerpres)

Concepția Partidului Comunist Român,
a tnvarăsului Nicoiae Ceaun, secretar generai
al partidului, președintele Reguhlicig Socialiste România,
cu privire la unitatea îifeîrastti dintre armată
si popor, izvor al capacității de apărare a patriei
(Urmare din pag. I)

Tovarășului SAMORA MOISES MACHEE
Președintele Partidului FRELIMO

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al
Partidului FRELIMO vă transmit cele mai calde felicitări.
îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre
Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO, dintre popoarele român și
mozambican vor cunoaște o continuă dezvoltare și întărire în lupta comună
împotriva forțelor imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru liber
tate, pace, democrație și înțelegere intre popoare.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Mulțumesc Excelenței Voastre în modul cel mai sincer pentru amabilele
felicitări ce mi le-ați adresat cu ocazia zilei mele de naștere și, la rîndul
meu, vă transmit cele mai bune urări.

HIROHITO
Împăratul Japoniei

în Editura politică a apărut volumul :

CONFERINȚA PE ȚARĂ A PREȘEDINȚILOR
CONSILIILOR POPULARE
17-19 februorie 1983

Cronica zilei

Sportivi români
la campionatele europene
Nouă boxeri si...
A fost alcătuită selecționata de box
a țării noastre care, între 7 și 15 mai,
va participa la cea de-a 25-a ediție
a campionatelor europene de la
Varna. Iată componența formației,
care cuprinde sportivi la nouă dintre
cele 12 categorii de greutate : Con
stantin Țițoiu (muscă), Titi Cercel
(pană), Stan Ion (semiușoară). Ilie
Dragomir (ușoară). Mihai Ciubotaru
(semimijlocie), Gheorghe Simion
(mljlopiemică), Doru Maricescu (mij*
VOLEI. In ultima zi a competiției
masculine de volei „Cupa Volan",
desfășurată la Szekesfehervar (Unga
ria), selecționata României a învins
cu scorul de 3—1 (15—7, 13—15,
17—15, 15—11) reprezentativa Un
gariei.
tn clasamentul final pe primul loc
s-a situat echipa Bulgariei — 10
puncte, urmată de formațiile Unga
riei, României, Cubei — cu cite 8
puncte (ordinea a fost decisă la 6etaveraj), R. D. Germane — 6 puncte
și Austriei — 5 puncte.
JUDO. La Varșovia s-a desfășurat
o competiție de judo pentru juniori,
la care au participat 57 de concurenți
din România, Bulgaria. Cehoslovacia
și Polonia. Printre cîștigătorli con
cursului s-au numărat și sportivii ro
mâni Adrian Clinei (95 kg) șl Istvan
Nagy (71 kg), clasați pe primul loc la
categoriile respective. Dintre ceilalți
judoka români s-au mai evidențiat
Gheorghe Moscovici (categoria 60 kg)
și Florin Baci-u (categoria 65 kg), care
au ocupat locul doi.
TENIS DE MASA. La „Yoyogi Sta
dium" din Tokio au continuat me
ciurile decisive din cadrul concursu
rilor pe echipe file campionatelor

Timpul probabil pentru Intervalul <
mal, ora 21 — 7 mai, ora 21. In tară :
Vremea ya fi răcoroasă, mai ales noap
tea și dimineața. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ploi locale, Oare vot
avea și caracter de averse in jumătatea
de est a țării. In rest, averse Izolate.
La altitudinea de peste 1 500 de metri,
izolat, se vor semnala lapoviță șl nin
soare. Vîntul va mai prezenta intensi
ficări la începutul intervalului. îndeo
sebi în vestul țării și zona de munte,
apoi va slăbi din intensitate. Tempera
turile minime vor fi cuprinse^ Intre 3 șl
13 grade, izolat mai coborite iii depre
siuni, iar cele maxime Intre 14 și 34
de grade. In București s Vremea va fi
răcoroasă, îndeosebi la începutul inter
valului. Cerul va fi schimbător, favo
rabil ploii de scurtă durată. Vînț mo
derat la început, apoi în. slăbire trep
tată. Temperaturile ininime vor fi cu
prinse între 6 și 9 grade, iar maximele
între 21 și 24 de grade. (Margaretă
Struțu, meteorolog de serviciu).

Bacău Sub genericul „Oma
giu eroilor", la Tirgu Ocna se des
fășoară în această săptămină o
suită de manifestări politico-ideologice și .cuLtural-ârtlstice . închina
te memoriei celor care au luptat
pentru independență și suveranita
te în Zona Văii Troțuștilui. în în
treprinderi șl instituții, la casă de
cultură și la cluburile muncitorești
ca și la monumentul eroilor de pe
; masivul „Măgura" au loc simpo
zioane, expuneri, vernisări de ex. poziții, gale de filme documentare,
spectacole artistice dedicate eroilor
patriei. (Gheorghe Baltă).

Institutul

de invățăminț. superior din Baia
Mare a avut loc sesiunea de refe
rate și comunicări tehnico-științifice a studenților. Abordind teme
de actualitate din domeniile mine
ritului și metalurgiei neferoase,
electrotehnicii și construcțiilor,
matematicii și fizicii, științelor na
turale și agricole, precum și din
științele sociale și lingvistică, cele
jieste 100 de Lucrări prezentate de
studenții băimărehi propun soluții

• STIMULAREA ME
CANISMELOR IMUNOLOGICE ALE ORGANIS
MULUI. Un nou medicament
cu aplicații multiple a fost pus
la punct de către industria far
maceutică poloneză pe bază de
extract de timus de vițel. Con
form specialiștilor, el poate fi
utilizat Ia tratarea infecțiilor
virale, afecțiunilor muscula
re, stărilor alergice si a unor
maladii
nervoase.
Studiile,
efectuate timp de zece ani sub
conducerea profesorului Iuliusz
Aleksandrowicz din Cracovia,
ar ti demonstrat că medicamen
tul, denumit „tfx", stimulează
mecanismele de apărare imunologică ale organismului și
..protejează, sistemul limfatic

FOTBAL. Azi, în etapa
a XXVIII-a

locie), Georgică Donic! (semigrea) și
Paul Golumbeanu (grea).

...șapte judoka
între 12 și 15 mai se vor desfășura
la Paris campionatele europene de
judo. Din lotul selecționabililor ro
mâni fac parte campionul ediției
trecute, Mircea Frătică (78 kg),
Gheorghe Dani (60 kg), Niculaie
Constantin (65 kg), Costel Năstică
(95 kg), Mihai Cioc (peste 95 kg), Si
mion Toplicean (71 kg) și Mihalache
Tbma (86'kg).
\ y- .

în ci leva iindun

vremea

La

sală pentru adulți șl una pentru
copii.
S Patru noi șantiere ale tinere
tului au fost deschise în județul
Argeș. Sute de tineri muncitori și
elevi participă in timpul lor liber la
lucrări de regularizare a rîului Gircinov, Io construcția blocului D4
din Pitești, la înălțarea fabricii de
pîine din Cîmpulung și altele.
■ O nouă cantină-restaurant a
fost dată în folosință lingă între
prinderea de fier Vlăhița, județul
Harghita Ea dispune și de o gospodărie-anexă, care contribuie la
îmbunătățirea și ieftinirea meniu
rilor.
■ Oamenii muncii de la S.M.A.
Mahmudia, județul Tulcea, au ame
najat cu forțe proprii un atelier de
recondiționat piese de schimb pen
tru tractoare și mașini
agricole.
Meseriașii de aici vor dubla numă
rul pieselor de schimb recondiționa
te, valoarea acestora ridicîndu-se In
acest an la peste 4 milioane lei. ,

• SPORT • SPORT • SPORT e SPORT • SPORT © SPORT

Cu prilejul Zilei naționale a Olan
dei, marți după-amiază a avut loc
in Capitală o manifestare culturală,
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea. Ziaristul^ Nicoiae Chilie a În
fățișat impresii de călătorie din
această țară, iar în încheiere a fost
prezentat un film documentar olan
dez.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe, al
unor instituții culturale, un numeros
public.
■A fost de față Adrien Mansvelt,
ambasadorul Olandei lâ București.(Agerpres)

Maramureș.

■ In orașul Panciu a fost pusă
In funcțiune o nouă capacitate de
producție. Aici se vor fabrica sucuri
și băuturi răcoritoare din fructe de
pădure : zmeură, afine, cireșe, că
tină, muguri de brad.
■ La ștrandul cu apă termală cu
proprietăți terapeutice din orașul
Tășnad, cooperativa de producție,
achiziții și desfacere a amenajat 20
de căsuțe de vară din fibre de sti
clă. In stadiu de finisare se mai află
alte 20 de căsuțe din cărămidă,
care vor fi folosite șl pe timpul ier
nii, pentru cei care vin aici la tra
tament balnear.
■ Mii și mii de locuitori ai mu
nicipiului Brăila au prestat, In această primăvară, peste 450 000 ore
de muncă voluntar-patriotică. Au
fost reparate străzi și trotuare, s-au
extins spațiile verzi, s-au plantat mii
de pomi și arbuști ornamentali, s-au
reparat numeroase imobile.
■ In viitorul oraș Nehoiu, din ju
dețul Buzău, a fost inaugurat un
nou și modern cinematograf cu o

mondiale de tenis de masă. în fi
nala feminină, echipa R. P. Chineze
a dispus cu scorul de 3—0 de for
mația Japoniei, iar in meciul pen
tru medaliile de aur ale concursului
masculin, jucătorii din R. P. Chineză
au intrecut cu scorul de 5—1 repre
zentativa Suediei. Rezultate înregis
trate în întîlnirile pentru medaliile
de bronz : feminin R. P. D. Co
reeană — U.R.S.S. 3—1 ; masculin :
Ungaria — Anglia 5—2. Echipa fe
minină a României a ocupat in fi
nal locui 11, învingînd în ultimul
meci, cu scorul de 3—1, selecționata
Suediei. Campionatele continuă cu
probele individuale.
HOCHEI. Campionatul mondial de
hochei pe gheață (grupa A) s-a în
cheiat la Miinchen cu victoria selec
ționatei U.R.S.S., urmată în clasa
mentul final de formațiile Cehoslova
ciei, Canadei și Suediei.

Teleorman. Consiliul d<5 edu*
cație politică și cultură socialistă
din orașul Roșiori de Vede a or
ganizat cea de-a 7-a ediție a „De
cadei culturii și creației tehnicoștiințifice", manifestare înscrisă în
cadrul Festivalului național' „Cintarea României". în program au
fost cuprinse acțiuni în sprijinul
producției, o expoziție de creație
tehnico-științifică, intîlniri cu spe
cialiști din diverse domenii de activitatq, schimburi de experiență
pe teme economice, simpozioane,
consfătuiri,, spectacole artistice de
dicate fruntașilor în producție.
(Stan Ștefan).
Suceava. r»Formarea la ttnâra generație a conștiinței socialiste
revoluționare" — a fost tema

împotriva agresiunii
patologiei.

factorilor

• INSECTICIDE CU
EFICACITATE SPORITĂ.
Pyrethroidele sint cele mai
eficace insecticide cunoscute în
prezent : 50—100 grame de prin
cipiu activ sint suficiente la un
hectar. Dacă in prezent eie
constituie numai 15 la sută din
totalul insecticidelor utilizate in
lume, se apreciază că ■ proporția
lor va ajunge la 40 la sută la
sfîrșitul mileniului. Acest nou
tip de insecticide, inofensive
pentru om și animale, a fost
creat pomindu-se de la anumite
tipuri de crizanteme sălbatice
din Africa și America JLatină.
Conform brevetelor originale,
fabricarea lor include un lanț
de 12 reacții chimice. Recent,

CICLISM
„Cupa Dinamo"
Marți a început competiția ciclistă
internațională „Cupa Dinamo", la
care, alături de cei mai buni rutieri
din tara noastră, participă si cicliști
de Ia clubul Gwardia Cracovia. Pri
ma etapă, desfășurată pe traseul
București — Giurgiu — București
(104 km), a avut o evoluție intere
santă. încă din start evadînd 8 ru
tieri. care și-au creat un avans sub
stanțial. La sprintul final a ciștigat
Constantin Căruțașu (Dinamo Bucu
rești) cronometrat în 2h31’30” (medie
orară 41,200 km). Pe locurile urmă
toare s-au situat coechipierii învin
gătorului. Constantin Paraschiv și
Cornel Nicoiae. Astăzi este progra
mată etapa a 2-a : București — Ale
xandria — București.

Suspendări U.E.F.A.
BERNA 3 (Agerpres). — Comisia
de disciplină a Uniunii europene de
fotbal a anunțat suspendarea — pen
tru avertismente repetate sau elimi
nări — a următorilor jucători, care
nu vor putea evolua în finalele com-

CARNET CULTURAL
și .sugestii valoroase la problemele
practicii, cercetării și învățămintului. (Gh. Susa).

Astăzi se vor desfășura meciurile
celei de-a 28-a etape a diviziei A la
fotbal. Iată programul jocurilor :
F.C.ivI. Brașov — Universitatea Cra
iova ; C. S. Tîrgoviște — Politehnica
Iași ; Steaua — F. C. Bihor (stadion
Steaua) ; Chimia — Petrolul ; Poli
tehnica Timișoara — Dinamo ; A.S.A.
— Jiul ; Corvinul — F. C. Constanța;
Sportul studențesc — S. C. Bacău
(stadion Politehnica) ; F. C. Olt —
F. C. Argeș. Întîlnirile vor începe la
ora 18, cu excepția partidei F. C.
Olt — F. C. Argeș, programată la.
ora 16. Posturile noastre de radio
vor transmite, alternativ, aspecte de
la aceste jocuri, pe programul I.

schimbului de experiență organizat
de comitetul municipal al U.T.C.
la Liceul pedagogic din Suceava.
Au participat membri ai birourilor
și comitetelor U.T.C. din toate li
ceele din municipiu. (Sava Bejinariu).
Vîlcea ®ala de concerte a
consiliului popular județean a
găzduit o suită de spectacole în
cadrul celei de a 5-a ediții a fes
tivalului „Tinere talente". Orga
nizate de Asociația oamenilor de
artă din instituțiile teatrale și mu
zicale, societatea „Prietenii muzi
cii și teatrului" din Rîmnicu Vîl
cea și Colegiul criticilor muzicali,
aceste manifestări au adus pe
scenă peste 50 de începători și ti
neri virtuoși ai muzicii instru
mentale clasice, romantice și con
temporane din întreaga țară. Pen
tru prima dată la această ediție

cercetători maghiari au reușit să
pună la punct o metodă de pro
ducere a lor pe cale industrială
cu numai două reacții. Pe lingă
simplificarea
radicală.
noul
procedeu mai are avantajul de
a reduce mult necesarul de
mină de lucru.

•
VALORIFICAREA
ENERGIEI SOLARE. în
cursul celui de-al 8-lea cincinal
(1981—1985), in energetica bul
gară se vor introduce colectori
solari însumind o suprafață de
30 OOO metri pătrați, in ve
derea producerii energiei elec
trice. în majoritate, ele sint
folosite la încălzirea apei in
hoteluri, campinguri și case de
locuit. Totodată, radiatoarele so
lare instalate la fabrica de bere
din Kirjali încălzesc apa pen

petițiilor intercluburi ; Jimmy Hart
wig (S.V. Hamburg), Claudio Pirandelli (Juventus Torino) — în „Cupa
campionilor europeni". Glenn StrSmberg și Antonio Lopez (Benfica Lisa
bona) — in „Cupa U.E.F.A.".

au luat parte și pionieri, elevi ai
școlilor și liceelor de muzică. (Ion
Stanciu).
Timiș
C00Pera*iva agricolă
de producție Topolovățul Mare,
unitate distinsă cu titlul de „Erou
al Muncii Socialiste", a avut loc
un schimb de experiență consa
crat creșterii eficienței muncii po
litico-educative și. în acest con
text. propagandei agricole; în
prim-planul acestei acțiuni, la
care au participat specialiști din
producție, invățăminț și cercetare,
activiști de partid și de stat, s-au
aflat căile și metodele de cunoaș
tere, însușire și aplicare a celor
mai noi tehnologii privind culti
varea porumbului și creșterea
animalelor. (Cezar Ioana).
Arad
£ost constituit cena
clul din Arad al Uniunii scriitori
lor din România, cenaclu ce înmă
nunchează 47 scriitori, dintre care
7 sint membri ai Uniunii scriitori
lor. Acest eveniment constituie o
frumoasă recunoaștere a eferves
cenței fenomenului literar arădean
din ultimii ani. (Tristan Mihuța).

tru spălarea sticlelor. La Raz*
grad au fost instalate baterii
solare pentru încălzirea serelor,
în laboratoarele Academiei de
științe a R.P. Bulgaria s-au pro
iectat uscătoare solare pentru
produsele agricole, vaporizatoare pentru extragerea iodului,
bromului și altor elemente din
apele geotermaie etc.

® REZERVOR DE...
LAVĂ. în situația creată de
actuala erupție a vulcanului sici
lian Etna, care prin revărsările
de lavă pune in pericol unele lo
calități din vecinătate, guvernul

— este legătura ei de nezdruncinat
cu poporul, credința ei nestrămutată
față de popor".
Și pe tărîm militar un moment de
cotitură a fost marcat de curbul ac
celerat imprimat ascensiunii țării
odată cu Congresul al IX-lea,
cu învestirea tovarășului Nicoiae
Ceaușescu, prin voi.nța unanimă a
poporului, în demnitățile supreme,
ale partidului și statului. Sinteză
pregnantă a orientării date apărării
naționale, doctrina militară elabora
tă de tovarășul Nicoiae Ceaușescu
a conferit o valoare superioară le
găturii indisolubile dintre armata
română socialistă și poporul din care
face parte, pe care îl slujește cu
neclintit devotament.
Identificarea pe multiple planuri
dintre popor și partea sa înarmată
este generată de scopul comun : apărarea cuceririlor socialiste, a inde
pendenței Și suveranității naționale,
care constituie condițiile primordia
le ale existenței și progresului na
țiunii și, ca atare, formează obiecti
vul cardinal al politicii militare a
partidului și statului nostru. în acest
sens, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a
subliniat în mod repetat că în orice
împrejurări, „poporul român va lupta
numai și numai pentru apărarea in
dependenței și suveranității sale, îm
potriva oricărei încercări de domi
nație și asuprire, pentru a asigura
națiunii noastre dreptul de a-și făuri
societatea socialistă și comunistă in
mod liber". Respingerea invadatoru
lui s-ar efectua sub forma unei ri
poste la cotele maxime ale potenția
lului național, al cărui suport teore
tic și eficiență practică rezidă în
statuarea și materializarea principiu
lui că apărarea patriei este cauza și
opera întregului popor, ceea ce con
stituie chintesența doctrinei militare
actuale.
Extinderea, după Congresul al
IX-lea, a dimensiunilor apărării de
la un atribut al statului la o sarcină
publică se află în conexiune intimă
cu lărgirea continuă a democratis
mului societății, atît de constant și
perseverent promovată de ilustrul
conducător al partidului și statului,
de viziunea teoretică și realitatea
practică a puterii politice din țara
noastră, pe care a definit-o magistral
la Conferința Națională a Partidului
Comunist Român din decembrie 1982,
drept stat al democrației muncito
rești revoluționare. Participarea ge
nerală a poporului la înfăptuirea
sarcinilor militare ale organismului
social, materializată în crearea și
perfecționarea sistemului apărării na
ționale, care, pe lingă forțele arma
te permanente, cuprinde și forma
țiuni de factură populară, repre
zintă 1 tocmai punerea de acord a
puterii armate a țării cu trăsăturile
noi dobîndite după 1965 de societa
tea socialistă românească.
Concepția activă, proprie Partidu
lui Comunist Român, tovarășului
Nicoiae Ceaușescu, prescrie forme
și mijloace adecvate pentru poten
țarea unității dintre armată și popor.
Pe plan militar specializat, o ex
presie nouă a relațiilor dintre armată
și popor este cooperarea ei cu uni
tățile Ministerului de Interne și
formațiunile populare de apărare în
pregătirea de luptă, cerință mereu
accentuată de comandantul nostru
suprem. „întreaga noastră națiune —
spunea tovarășul Nicoiae Ceaușescu
— cinstește în mod deosebit forțele

armate, gărzile patriotice, formațiu
nile de pregătire militară a tineretu
lui și celelalte forțe ale sistemului
național de apărare, care, conlucrînd
strins, înfăptuiesc neabătut concepția
partidului de apărare a patriei de
către întregul popor". Reflectînd vi
goarea acestei compuneri a sistemu
lui național de apărare, Directiva
comandantului suprem privind pre
gătirea militară și politică a armatei
pe perioada 1981—1985, prima de
acest fel din istoria armatei noastre
socialiste, statornicește ca fiecare lo
calitate și fiecare unitate economicosocială să devină o „cetate de muncă,
luptă și apărare".
Comuniunea dintre popor și oștirea
sa este permanent vitalizată prin
ampla integrare socială a armatei,
îndrumată cu grijă de partid, de
secretarul său general. In acest sens,
în cuvîntarea rostită la țonvocareabilanț a activului cadrelor de bază
ale armatei desfășurată recent, co
mandantul suprem spunea : „Punând,
desigur, pe primul plan îndeplinirea
îndatoririlor de mare răspundere ce
revin armatei — de a fi gata în orice
împrejurări, pentru a răspunde che
mării patriei, partidului, poporului
în apărarea cuceririlor revoluționare
și a independenței țării — armata
trebuie să participe și în continuare,
cu întreaga forță, la înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare economicosocială, de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, de ridi
care pe noi culmi de progres și ci
vilizație a patriei, de creștere con
tinuă a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului".
La loc de frunte, sub aspectul
menționat, se situează contribuția
armatei la dezvoltarea forțelor de
producție ale țării. Orientînd această
vastă participare, tovarășul Nicoiae
Ceaușescu relevă că ea are efecte
multiple. Pe de o parte, activitatea
ostașilor în economie fortifică un
fapt de conștiință, sporind convinge
rea, sentimentul lor de a fi ne
mijlocit subiecți ai. creării noilor va
lori materiale și, prin urmare, hotărîrea lor de a apăra cu orice preț
ceea ce se făurește prin încordarea
energiilor și priceperii celor ce mun
cesc. Pe de altă parte, prezența uni
tăților armatei pe șantiere indus
triale, la realizarea sistemului hi
droenergetic, de irigații și altele se
poate corela iscusit cu însușirea mă
iestriei militare, precizare a coman
dantului suprem care are și valoarea
unei noi îmbogățiri a doctrinei mili
tare în vigoare.
Aportul la creșterea avuției națio
nale se materializează, de asemenea,
și în tehnologiile și alte realizări clin
armată transferate sferei productive
generale, implicarea specialiștilor
militari în elaborarea de studii pri
vind organizarea muncii. în eforturi
comune întreprinse de cadre din ar
mată și din afara ei în domeniul cer
cetării științifice.
însă concepția și practica integrării
sociale a armatei nu se reduce la
sectorul economic, ci se înscrie în În
treaga viață politică, ideologică și
cultural-științifică a țării.
Militarii desfășoară o activitate
obștească pe diverse planuri — de la
Comitetul Central la organele locale
de partid, ca alegători și aleși, de la
Marea Adunare Națională la consi
liul popular orășenesc sau comunal
—, ceea ce decurge din calitatea lor
de cetățeni împuterniciți in spiritul
Constituției de a-și exercita dreptul

șl datoria de a participa la condu
cerea treburilor publice.
Este caracteristic profilului dăltuit
de partid cadrelor și ostașilor arma
tei noastre revoluționare participarea
la activitatea generală politico-educativă, științifică și cultural-artistică,
la marile manifestări de masă, ca
prestigiosul Festival național „Cîntarea României" și competiția sporti
vă republicană „Daciada". La recenta
întîlnire cu activul de bază al arma
tei, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a
trasat sarcina de a angrena mai in
tens cadrele militare, nu numai ofi
țerii activiști de partid, ci și cei de
comandă, în desfășurarea muncii
politico-ideologice la scară naționa
lă, subliniind necesitatea unui pro
gram comun de acțiune în această
direcție cu organele locale de partid
și de stat.
în realizarea unității indestructi
bile dintre armată și popor un loc de
importanță deosebită il ocupă acțiu
nea armatei, ca entitate organizată,
asupra contingentelor chemate să-și
facă datoria sub drapel. Aparține to
varășului Nicoiae Ceaușescu ideeaforță, pe care ne străduim să o
transpunem constant în realitate, că,
prin natura, organizarea și modul ei
de existență, armata română de as
tăzi trebuie să fie și este un mediu
propice pentru modelarea politicoideologică revoluționară, comunistă
a tinerei generații, ce parcurge succe
siv stagiul militar, ca o perioadă dis
tinctă și marcantă a vieții fiecăruia.
„Acționind în spiritul politicii parti
dului nostru, al concepției revoluțio
nare despre lume și viață, al mate
rialismului dialectic și istoric, al
principiilor socialismului științific —
arăta tovarășul Nicoiae Ceaușescu la
convocarea-bilanț pe armată din
martie anul acesta — să facem astfel
îneît armata să devină o puternică
școală de educare politică, patriotică,
revoluționară". Conducătorul nostru
ia în considerare funcția educativă a
armatei nu doar în finalitatea ime
diată — călirea politică a tinerilor ca
luptători —, ci și in perspectivă, ast
fel ca fiecare ostaș, după terminarea
stagiului militar, „să devină un bun
activist, un bun propagandist, un
bun patriot".
în amplul demers din interiorul ar
matei, unde pregătirea politico-ideologică este parte integrantă din pro
gram, ca și instruirea militară, co
mandanții. consiliile politice, comite
tele de partid beneficiază de sprijinul organelor locale de partid și de
6tat, al activiștilor, al oamenilor de
știință și cultură. Dealtfel, conlu
crarea și întrajutorarea dintre cadre
le militare și cele din mediul civil
pe tănîm educativ-cultural a devenit
t o tradiție a armatei noastre.
Prin toate acestea, unitatea dintre
armată" și popor, âvind ca temelie
dezvoltarea multilaterală a societății;
unitatea socialistă a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, a căpătat, în zilele noastre,
o dimensiune fără precedent, afire
mîndu-se ca un element fundamental
al tăriei apărării țării, al capacității
ei de a face față oricărei eventuali-!
tați. Iar garanția supremă a valorifi-ț
carii maxime a acestei unități de mo
nolit o constituie conducerea exer
citată de Partidul Comunist Român;
îndrumarea permanentă. înțeleaptă,
clarvăzătoare și cutezătoare a secre
tarului general al partidului, pre
ședintele republicii, comandantul sur
prem al forțelor armate române,'
tovarășul Nicoiae Ceaușescu.
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țiile existente. Ne-am mo
dernizat baza tehnico-materială. Producția a deve
nit. de la an la an. mai
complexă, Oamenii — de la
an la an mai exigenți față
de ei înșiși, de munca
lor. Dintr-o hală, cit era
fabrica asta la început,
sîntem acum o mare
întreprindere, care acoperă
în proporție de 90 la sută
necesarul tării in aiparataj
electric de joasă tensiune;
și care exportă pînă la 30
la sută din produsele sale.
— De fapt, tovarășe se
cretar, am venit aici, știind
că întreprinderea dumnea
voastră a lansat, la. începu
tul anului, chemarea la în
trecere. Și iată că. după
trei luni, sînteți pe un loc
fruntaș — al doilea pe ra
mură — cu . o diferență
mică de punctaj față de
deținătoarea primului loc.
Felicitările pe care i le
adresez au însă darul să-l
mîhnească.' Ciudat...
— Puțin a lipsit să nu
fim pe locul întîi. Dar nu
ne lăsăm! Cunoașteți vor
ba: „urma alege". Pentru
colectivul nostru e limpe
de că recîștigarea locului
fruntaș în întrecere stă în
puterea noastră. Ne-au lip
sit doar cîteva puncte...
Explicația acestei ambi
ții e simplă: după ce în
anii ’81 și ’82 intreprinde-

italian a aprobat un proiect de
lucrări menite să protejeze așe
zările respective. Proiectul pre
vede captarea magmei deversate
din fisurile apărute la 28 martie
pe pantele sudice ale muntelui și
asigurarea scurgerii ei printr-un canal, artificial, ce ur
mează a fi realizat. Cu o lăr
gime de șapte metri și adine
de trei metri, acest canal va
permite lavei fluide să străba
tă o distantă de circa 2 kilome
tri pînă la un crater natural
creat de una din precedentele
erupții și chemat acum să joa
ce rolul unui rezervor gigantic
de colectare. Acest proiect con

rea s-a situat lună de lună,
și la sfîrșit de an, pe pri
mul loc, acum, după pri
mele trei luni, onorabilul
loc al II-lea, doar la citeva puncte diferență, nu-i
mulțumește. Și e firesc și
frumos că se întîmplăașa!
Spiritul de întrecere î-a
„regrupat" intr-un efort ge
neral, materializat, la sfîr-

aparataj" iși pune din nou
candidatura pentru locul I
în întrecere. Intenționind
să-l mențină, ca și în primii
doi ani ai cincinalului. O
garantează climatul de se
riozitate profesională, de
emulație permanentă, de
evidentă dorință de autodepăsire. Iată unul dintre
nenumăratele exemple...

Fruntașii întrecerii candidează
din non la primul loc
șitul lunii aprilie, intr-o
depășire spectaculoasă a
sarcinilor de plan la fie
care indicator. Se angaja
seră să realizeze, în cinstea
zilei de 1 Mai, peste sar
cinile de plan. 4 milioane
lei producție netă, 3 mi
lioane lei producție desti
nată exportului, 6 milioa
ne lei producție marfă. Și
s-au ținut de cuvînt. Mal
mult decît atît, au făcut
din săptămină premergă
toare marii sărbători, săptămînă record, adăugind acestor cifre încă un milion
de lei producție suplimen
tară.
Cu asemenea rezultate,
colectivul da la „Electro-

stituie o premieră în materie,
pînă acum fiind cunoscută o
tentativă de a schimba cursul
unui „riu“ de lavă scursă din
craterul unui vulcan din arhi
pelagul Hawaii prin efectuarea
de bombardamente aeriene. în
cercare care nu s-a soldat însă
cu rezultate convingătoare.

• GREU DE CREZUT,
DAR ADEVĂRAT .In R- FGermania, țară cu un nivel de
civilizație dintre cele mai ridi
cate, există în prezent aproxi
mativ 2 090 000 de adulți care nu
știu să scrie și să citească.
Această statistică tristă a fost
adusă la cunoștința opiniei pu
blice cu prilejul simpozionului
specialiștilor ce predau limba
germană, manifestare ce a avut
Ioc la Frankfurt pe Main.

— I.ui Ion Petcu. care e
In prag de pensionare și a
adunat un braț de certifi
cate și diplome de inven
tator și inovator, îi calcă
pe
urme. din aproa
pe. Ion Marinescu, tot
de la autoutilare — ne
spune secretarul de partid,
împreună au făcut o ma
șină de bobinat și desizolat
automată care înlocuiește
hmnea a numeroși mese
riași. De aici — economii,
calitate superioară... Astfel
de oameni avem, dealtfel,
peste tot : la montaj, la
ajustaj, la creație. Cu toții
sîntem hotărîți ca rezulta
tele record în muncă pe

® CURSE CU DILI
GENTĂ. Indicatoare rutiere cu
o astfel de inscripție și-au făcut
apariția recent pe străzile ora
șului Scheffield din Anglia.
După cum scrie ziarul „Times",
autoritățile locale au hotărît să
organizeze, ca în urmă cu mai
bine de un secol, pe străzile
orașului, curse regulate de dili
gente trase de cai — bineîn
țeles in scopuri turistice.

® PENTRU PROTE
JAREA URȘILOR GRIZZ
LY. Ministerul Agriculturii al
S.U.A. a înființat un comitet în
sărcinat să asigure supraviețui
rea cunescuțiloi' urși Grizzly, a-

care le-am înregistrat în
săptămină
premergătoare
zilei de 1 Mai să intre In
obișnuit...
La plecare, o surpriză !
în atelierul de montaj au
tomate zăresc o fetiță in
vîrstă de opt ani. Ce căuta
ea aici 7 Mama ei avea de
lucru la un lot de întreruptoare automate. Fetița
venise cu tatăl, care lu
crează tot aici, în uzină,
dar in alt schimb ; îi adu
seseră mamei, la pauză,
mîncare caldă.
— îți place aici. Necuța ?
— Da, foarte mult. Și
eu am să lucrez aici. Mi-a
promis mama să mă învețe,
îmi place că sint aparate
mici, că e frumos, e curat,
sint flori... Mămicile poartă
halat alb, dar nu-ți fac
injecție...
Poate Necuța va lucra
intr-adevăr aici. Poate „va
face injecție", nu se știe ;
viața. timpul vor hotărî.
Dar ceea ce se știe precis
este că aici, la „Electroaparataj", viitorul se gîndește de pe acum. Și se
pregătește de pe acum. Cu
tenacitate. Cu răbdare. Cu
încredere. Fiindcă viitorul
trebuie să-i găsească pe
oameni pregătiți. Numai
astfel, spun cei de-aici, se
poate ține pasul — și ei
țin pasul — cu performan
tele mondiale în acest do
meniu al tehnicii avansate.

menințațl cu dispariția. Măsu
ra a fost determinată de redu
cerea la mai puțin de 1 000 a
numărului acestor animale atît
de mult cunoscute din. poveș
tile si filmele americane cu in
dieni.

® AMPRENTELE... BU
ZELOR. Medicul japonez K.
Suzuki a cercetat buzele cîtorva sute de concetățeni. în vîrstă
de la 6 pină la 57 de ani,
și a stabilit că amprentele bu
zelor nu sint identice nici
măcar la gemeni. Aceste am
prente nu se schimbă odată cu
vîrstă. ceea ce este deosebit de
important pentru criminalistică.
Poliția din Tokio a manifestat
interes față de aceste cercetări.

INTERVIUL TOVARĂȘUin Hl YAOBANG,
secretar general al C. C. al P. C. Chinez,
acordat Agenției române de presă — Agerpres
In preajma apropiatei vizite oficiale de prietenie pe care urmează
să o efectueze in țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul Hu Yaobang, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist Chinez, a primit la Beijing pe trimisul
special al Agenției române de presâ - Agerpres, Neagu Udroiu, secretar
responsabil de agenție, căruia i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Stimate to'varâje secretar general, vă veți
intilni din nou, in curind, cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România. Am
fi bucuroși să consemnăm apre
cierile dumneavoastră cu privi
re la relațiile statornicite intre
partidele și țările noastre, intre
popoarele român și chinez.
RĂSPUNS : Sînt deosebit de bucu
ros să vin în țara dumneavoastră și
să aduc cu mine sentimentele pro
funde de respect și prietenie ale Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, ale partidului nos
tru, ale poporului chinez.
România socialistă este o țară pu
ternică, ce stă neclintită pe malul
Mării Negre. Poporul român este
un popor eroic. Ne sînt cunoscute
glorioasele tradiții de luptă ale po
porului și partidului dumneavoastră,
ne sînt cunoscute succesele strălucite
obținute de poporul român, sub con
ducerea partidului comunist, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, contri
buția imensă a României la apăra
rea păcii șl securității în Europa, în
lumea întreagă, la cauza progresului
omenirii.
în decursul anilor, între popoarele
noastre s-a închegat o profundă
prietenie.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat de mai multe ori țara noastră,
aducîndu-și o contribuție uriașă la
dezvoltarea relațiilor de prietenie și
colaborare dintre Partidul Comunist
Chinez și Partidul Comunist Român,
dintre Republica Populară Chineză
și Republica Socialistă România.
îmi exprim convingerea că și în
viitor prietenia și unitatea dintre
partidele, țările și popoarele noastre
se vor dezvolta fără întrerupere, du
rabil, ca și Dunărea în țara dumnea
voastră și fluviul Yangtze din țara
noastră, care curg mereu, în veș
nicie.
ÎNTREBARE : Oamenii mun
cii din România ar fi bucuroși
să cunoască preocupările din
această perioadă ale Partidului
Comunist Chinez, aspecte din
activitatea poporului chinez
pentru dezvoltarea țării.
RĂSPUNS : Răspunzînd la această
întrebare, trebuie să spun că astăzi
noi, în China, nu acordăm atenție
doar ritmurilor de creștere econo
mică. ci și asigurării unei eficiențe

cit mal ridicate în întreaga acti
vitate.
Față de anul trecut, înregistrăm
în economie o situație de progres,
încă n-aș putea preciza care este
ritmul de creștere al producției
globale, dar, pe baza datelor din pri
mele luni, acesta se situează în ju
rul a 6 la sută.
în legătură cu situația economică
din țară, conducerea partidului nos
tru a efectuat în ultima vreme mai
multe analize, obiectivul principal
fiind cel stabilit de Congresul al
XII-lea al Partidului Comunist Chi
nez : creșterea de patru ori a valo
rii globale a producției industriale
și agricole pînă la sfîrșitul secolului.
Urmează să înfăptuim acest pas în
două etape. Mai întîi, în următorii
10 ani vom acorda cea mai mare
atenție ridicării eficienței. Din
această cauză, ritmul de creștere nu
va fi foarte ridicat. Noi apreciem
că indicele anual va putea să ajun
gă la 6—7 la sută. în următorul de
ceniu dorim să ridicăm acest ritm
de creștere pînă la 8—9 la sută. Dacă
va fi realizat un asemenea ritm,
atunci ne vom atinge obiectivul
nostru privind nivelul producției.
Deci, din acest an chiar, timp de
un deceniu, ne vom concentra atenția
asupra următoarelor direcții: să apli
căm conținutul „celor patru cuvinte"
— reajustare, reformă, reorganizare,
dezvoltare — și să accelerăm punerea
în practică a reglementărilor necesa
re îmbunătățirii cit mai rapide a efi
cienței ; să dezvoltăm bine agricul
tura și, așa cum merg acum lucru
rile, se pare că vom avea în acest an
o recoltă bună ; să realizăm la timpul
prevăzut obiectivele de investiții de
importantă capitală stabilite să în
ceapă îndeosebi în domeniul energe
tic și al transporturilor ; să conti
nuăm politica de deschidere către
exterior pe baza principiilor de ega
litate deplină și avantaj reciproc, să
dezvoltăm cit mai larg colaborarea cu
alte țări.
ÎNTREBARE : Ne este cu
noscut rolul activ al țării dum
neavoastră pe plan internațional.
Vă rugăm să vă referiți in con
tinuare la activitatea externă a
Partidului Comunist Chinez, a
Republicii Populare Chineze.
. RĂSPUNS : în domeniul relațiilor
internaționale, problemele sînt multe,
în acest sens, după Congresul al
XII-lea al Partidului Comunist Chi
nez s-au făcut unele reglementări
noi. dar fără ca orientările funda
mentale să se modifice.

Manifestări culturale românești
La Universitatea
din orașul
finlandez Turku, Asociația „Ciocirlia" a studenților de la lec
toratul de limbă și literatură ro
mână a organizat o seară culturală
românească, in cadrul căreia, după
o conferință consacrată unor as
pecte ale istoriei poporului român,
au urmat lecturi din poeți români,
prezentarea de diapozitive cu ima
gini din trecutul istoric și din re
alitățile României contemporane, o
audiție de muzică românească.
La Institutul de limba română
al Universității din Roma a avut
loc conferința acad. prof. Emil
Condurachi „Romanitatea orien
tală in lumina descoperirilor ar

heologiei românești". Vorbitorul
a subliniat, argumentind cu nu
meroase exemple oferite de des
coperirile arheologice, continui
tatea și permanenta populației dace
și daco-romane pe teritoriul Româ
niei, evidențiind procesul de for
mare a limbii și poporului român.
Violonista Mihaela Martin, ciștigătoarea concursului
interna
țional de vioară de la India
napolis (ediția 1982), a susținut
un concert pe prestigioasa scenă de
la Carnegie Hall, din New York.
Ea a interpretat, cu mult succes,
piese de Beethoven, Schubert, Stra
vinsky și Leclair, fiind călduros
aplaudată.

„La

Urmărim deci în politica noastră
externă in primul rind dezvoltarea
continuă a relațiilor de prietenie cu
țările socialiste prietene.
întreținem relații cu lumea a treia
și dorim să întărim unitatea cu aceste
țâri aparținînd mișcării de nealinie
re. Din punctul nostru de vedere,
mișcarea de nealiniere reprezintă o
forță importantă, principală, în lupta
pentru salvgardarea păcii, împotriva
politicii de expansiune și agresiune.
Așezînd la baza relațiilor noastre ex
terne cele cinci principii ale coexis
tenței pașnice, dorim să păstrăm șj să
dezvoltăm in același timp legăturile
cu toate statele lumii.
Pe de altă parte, vrem să stabilim
și să avem relații cu toate partidele
marxist-leniniste, cu toate grupările
politice prietenești. Punctul cel mai
important il reprezintă lupta împo
triva hegemonismului, fie el global,
fie regional. Partidul și poporul nos
tru- vor lupta cu hotărâre împotriva
acestuia.
ÎNTREBARE: Aș dori !n
încheiere, stimate tovarășe se
cretar general, să notez gindurile,
sentimentele cu care veniți in
România ca oaspete al conducă
torului partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
al poporului român.
RĂSPUNS : De-a lungul timpului,
în cursul îndelungatei lupte revolu
ționare, între partidele și popoarele
noastre s-a închegat o prietenie
profundă. Misiunea mea foarte im
portantă este de a transmite Partidu
lui Comunist Român, poporului
român mesajul de prietenie, senti
mentele de deosebită stimă ale
Partidului Comunist Chinez, ale po
porului chinez.
Venim la București pentru a învăța
din experiența dumneavoastră. Po
porul român, sub conducerea parti
dului comunist, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, a acumulat o experiență
bogată și multilaterală pe care vrem
s-o studiem pentru a construi mai
bine socialismul in țara noastră. Și
de acum încolo, timp îndelungat, vom
acorda atenție studierii experienței
partidului și țării dumneavoastră.
Vom efectua un schimb de păreri cu
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu alți
tovarăși din conducerea dumneavoas
tră, asupra problemelor de interes
comun, în scopul dezvoltării colabo
rării și întăririi prieteniei noastre.
După părerea mea, unitatea dintre
partidele și popoarele noastre repre
zintă o problemă de cea mai mare
importanță. Consolidarea acestei uni
tăți va ajuta la dezvoltarea operei de
construire a socialismului, va contri
bui la întărirea păcii în lumea în
treagă.
Așa poate fi rezumată misiunea
vizitei noastre în România. Venind in
tara dumneavoastră. încerc un sen
timent de mare bucurie, de înaltă'
cinste.

MAPUTO

MOSCOVA: Vizita delegației de partid

Schimb de mesaje intre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel
MAPUTO 3 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și a tovarășei
Elena Ceaușescu. au fost transmise
tovarășului Samora Moises Machel,
președintele. Partidului FRELIMO,
președintele Republicii Populare Mozambic, și tovarășei Grapa Machel un
salut cordial și cele mai bune urări
de sănătate și fericire personală, pre
cum și urări de prosperitate pentru
poporul mozambican prieten.
Mulțumind pentru mesaj, tovarășul
Samora Moises Machel a rugat să
se transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu, în numele său șl al tova
rășei Grapa Machel. un salut frățesc
și de aleasă prietenie, împreună cu
urări de multă sănătate și viată în
delungată.

r

si de stat a
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Marți
a sosit la Moscova o delegație de
partid și de stat a R.D. Germane, în
frunte cu Erich Honecker, secretar
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al

Totodată, a exprimat sentimentele
de profundă gratitudine ale Partidu
lui FRELIMO și ale poporului mo
zambican pentru sprijinul pe care
Partidul Comunist Român, poporul
român, personal tovarășul Nicolae
Ceaușescu l-au acordat poporului
mozambican în lupta pentru dobîndirea independentei naționale, pen
tru înfăptuirea și consolidarea trans
formărilor revoluționare in R.P. Mozambic.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
ocazia primirii de către președintele
Partidului FRELIMO, președintele
Republicii Populare Mozambic. a to
varășului Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., care a reprezen
tat Partidul Comunist Român la cel
de-al IV-lea Congres al Partidului
FRELIMO.

Guvernul grec se pronunță împotriva
prezenței armelor nucleare
pe teritoriul țării
Declarația primului ministru elen
ATENA 3 (Agerpres). — Intr-o
cuvîntare rostită la adunarea gene
rală a Uniunii centrale a primă
riilor și comunelor din Grecia, pri
mul ministru elen, Andreas Papandreu, a relevat că guvernul său a
hotărit să înlăture — chiar și pe o
bază unilaterală - arma nucleară
de pe teritoriul Greciei. Această
problemă este legată de viitorul și
soarta poporului grec pentru care
este răspunzător numai guvernul său
- a spus el.
Partidele democratice și de stin
gă din Grecia dau o apreciere po

Acțiuni și luări de poziție

în favoarea păcii și dezarmării

MANAGUA 3 (Agerpres). — In
tr-un comunicat oficial dat publi
cității la Managua și citat de agen
țiile France Presse și Associated
Press, Ministerul Relațiilor Externe
nicaraguan. a denunțat pătrunderea
pe teritoriul național, în regiunea
Jalapa, departamentul Jinotega, a
peste „2 000 de contrarevoluționari
somoziști și 1 000 soldați hondurieni".
Forțele armate sandiniste au declan
șat o ofensivă de amploare în re
giune, pentru a respinge trtjpele
agresoare venite de Ia baze militare
din Honduras — se precizează în
comunicat.

genția Reuter. După cum a decla
rat președintele organizației sindica
le din Bayreuth, Walter Wierschke,
trebuie să se recurgă la toate mij
loacele pentru a se împiedica am
plasarea rachetelor „Pershing-2" și
„Cruise", inclusiv la greva gene
rală.

VARȘOVIA

întilnirea prezidiului guvernului și conducerii
Mișcării

ROMA 3 (Agerpres). — La San
Remo s-au deschis „Zilele Nobel
’83“ care se desfășoară sub lozinca
„Știința și Pacea". La reuniune
participă aproape 40 de laureați
ai Premiului Nobel din diferite
țări. Timp de cinci zile, participanții vor discuta aspecte ale dez

voltării științei contemporane și ale
raportului între știință și pace. în
cadrul „Zilelor Nobel" vor avea
loc un simpozion cu tema „Știin
ța, Pacea, Libertatea" și un coloc
viu „Fizica nucleară pentru pace
pe Pămînt".

900 localități din Japonia declarate
zone denuclearizate
TOKIO 3 (Agerpres). — La 3
mai, orașul japonez Asahikawa din
insula Hokkaido a fost declarat
oraș al păcii, zonă liberă de arme
nucleare. Deputății Adunării mu

nicipale au adoptat în unanimitate
această hotărire.
In întreaga Japonie, peste 900 de
localități au fost declarate zone de
nuclearizate.

BEIRUT 3 (Agerpres). — Președin
tele Libanului, Amin Gemayel, l-a
primit marți pe secretarul de stat al
S.U.A., George Shultz, care a sosit
din nou la Beirut, venind de la Tel
Aviv, informează agențiile interna
ționale de presă. După convorbiri,
Shultz — aflat pentru a treia oară la
Beirut în decurs de o săptămâna în
cadrul actualului său turneu in
Orientul Mijlociu — a avut discuții
ample cu o delegație libaneză, con
dusă de premierul Shafic Al-Wazzan, in problema retragerii trupelor
Israelului din Liban.
Potrivit agenției France Presse, în
avionul care îl purta de la Tel Aviv
la Beirut, George Shultz a declarat
ziariștilor că intensele contacte pe
care le-a avut în ultimele zile in
Israel și Liban îl indreptățesc să
afirme că s-au înregistrat „progrese
importante" în această problemă, cu
toate că „mai rămân de reglementat
probleme esențiale".

zolvării anticipate a parlamentului.
Secretarul general al Partidului Co
munist Italian, Enrico Berlinguer, a
declarat presei că, „din punct de
vedere constituțional, P.C.I. nu are
îndoieli în ce privește corectitudinea
și oportunitatea inițiativei președin
telui Republicii de a încredința pre
ședintelui Senatului o sarcină exploratorie". Bettino Craxi, secretar ge
neral al Partidului Socialist Italian,
partid care și-a retras sprijinul
parlamentar acordat guvernului Fan
fani, a susținut poziția socialiștilor,
favorabilă recurgerii la alegeri gene
rale anticipate în luna iunie.

BEIRUT 3 (Agerpres). — Shafic
Al-Wazzan. primul ministru al Liba
nului. a declarat după ultima sa în
tâlnire cu secretarul de stat al S.U.A.,
G. Shultz, că țara sa nu va accep
ta nici un compromis care i-ar pu
tea știrbi suveranitatea asupra te
ritoriului și demnitatea națională.
Libanul, a adăugat el, își va men
ține cu fermitate acest punct de ve

prietenii trainice

al nostru. Temeliile lor au fost
smulse apei și întărite cu granit.
Omul, prin firea lui, este construc
tor ; dacă este și comunist, adică
dăruit fericirii oamenilor, atunci
numai cu umărul poate mișca pă
mântul ! Muncitorimea Xingangului a construit portul făclnd să
dispară mlaștina ; l-a dotat cu ce
îi trebuie, mecanizindu-l in propor
ție de 70 la sută. Apoi, in adunări
reprezentative, au tot discutat cum
să facă să-i sporească forța, ținind
seama că toată China de nord pe
aici respiră spre exterior. Orizon-

Insemnări de călătorie
din Republica
Populară Chineză
tul lor deci depășea gura fluviu
lui Hai, care se varsă aici. Golful
Bohai, din apropiere, își arăta și el
bogățiile petroliere, iar orașul
Tientsin — cel care se vede in
zare — își construia industria pe
trochimică. Muncitorimea portului
a luat totul in calcul. Fiecare mun
citor a gindit economic, sporind
beneficiile de la 25 de milioane la
45 de milioane de yuani anual, prin
construirea platformelor de paletizare și de conteinerizare. Vedeți
cită proză a fost necesară pentru
a putea să exprimăm concis, prin
metaforă, că omul e in stare să
miște pămintul cu umărul, dacă
gindul lui e liber să zboare și să
creeze !".
Nu departe de Beijing se află
Comuna populară Si Ti Ciu, „Co
muna celor patru anotimpuri verzi".
Denumirea este numai aparent me
taforică, ea exprimă o realitate di
rectă. Țăranii locului, prin munca
lor obișnuită, au imprimat tuturor
celor patru anotimpuri același cir
cuit productiv, neîntrerupt de ge
ruri, viscole sau incursiuni eolice

gobice. Pe 2 500 de hectare, 40 000
de oameni smulg pămintului, anual,
135 000 de tone de legume, 6 500 de
tone de fructe, produc 2 000 de tone
de carne de porc, cresc zeci și zeci
de mii de păsări de tot soiul. Ci
frele sînt prozaice ; pătrundeti în
esența lor, încercați să le pipăiți
proporțiile reale și raportati-le la
cele 2 500 de hectare de pămint de
pe urma cărora trăiesc 40 000 de
oameni. Iar acești oameni oferă,
de pe acest pămînt, ca surplus,
orașului cantitățile de hrană enu
merate mai sus. Și atunci vă veți
întreba dacă nu cumva în metafora
„Comuna, celor patru anotimpuri
verzi" nu sălășluiesc, ca în grăun
tele de uraniu, energiile inepui
zabile ale gîndului uman,
în Tientsin, la uzina de ca
bluri electrice și bobinaje, ne-a
întimpinat un inginer tînăr cu
urarea : „Bine ați venit la noi !“
— rostită cu accent de Transilva
nia. „Am contribuit — spunea el
zimbind — alături de muncitorii
români, la construcția fabricii de
cabluri electrice de la Zalău (pro
nunța Zălau, ca în Transilvania),
soră mai tinără a fabricii din
Tientsin. Distanțele nu mai con
tează cind inimile noastre au
aceeași bătaie !“.
Ne-au impresionat înalta tehnici
tate a uzinei, organizarea ei de
ceasornic uriaș dar extrem de deli
cat, funcționind cu precizie. „Fie
care muncitor învață neobosit cum
să sporească neîncetat calitatea și
cantitatea producției — sublinia to
varășul Ciang, directorul adjunct
al uzinei. Învață intii să gindească economic, la nivelul întregii
republici și la nivelul întreprinde
rii lor. în adunările reprezentative
hotărăsc cum să fie cheltuiți banii
cu folos, ce să investească și cit,
cum să desfacă marfa, se discu
tă cine este merituos și pentru ce,
ți aplică un sistem de acord sta
bilit pe secții, pe atelier, pe mun
citor... își aleg directorii — oameni
care să conducă administrativ —

Renaștere

Național? $

S-au făcut, totodată, o serie de c servații și propuneri în legătură
funcționarea organelor de stat și ad
ministrative și cu viata socială din
Polonia. S-a exprimat convingerea
că o importantă majoră ar putea-o
avea fixarea în Constituția R. P. Po
lone a locului și rolului Mișcării Pa
triotice de Renaștere Națională în
sistemul politic al țării.
Un loc important în cadrul discu
țiilor a fost acordat reformei econo
mice. S-a subliniat că guvernul in
tenționează să coopereze cu M.P.R.N.
în rezolvarea problemelor dificile ale
țării, văzînd în acesta un partener
care și-a dobîndit o mare autoritate
obștească și morală.

® Convorbiri ale secretarului de stat al S.U.A. la Beirut
• Demonstrații în Cisiordania

pentru înghețarea imediată a tutu
ror arsenalelor nucleare din lume,
pentru reducerea lor ulterioară. Ei
s-au pronunțat, totodată, împotriva
folosirii armelor nucleare în orice
diferend internațional, pentru îm
bunătățirea relațiilor dintre S.U.A.

Consultările președintelui Senatului
cu liderii politici italieni
ROMA 3 (Agerpres). — Președin
tele Senatului italian, Tommaso
Morlino, și-a început marți — la
cererea președintelui republicii, Ales
sandro Pertini — consultările cu li
derii partidelor reprezentate in
parlament, spre a proceda la o ultimă
analiză a orientării acestora cu pri
vire la criza de guvern declanșată
prin demisia cabinetului Fanfani.
După întrevederea cu Morlino,
transmite agenția A.N.S.A., secreta
rul politic-,,al Partidului DemocratCreștin, Ciriaco de Mita, a reafirmat
poziția partidului său, contrară di

de

ORIENTUL MIJLOCIU

Studenți americani - pentru înghețarea și reducerea
arsenalelor atomice
WASHINGTON 3 (Agerpres). —
La Colegiul Dartmouth dip ora
șul Hanover (statul New Hampshi
re) a avut loc o reuniune a studen
ților din șapte institute de învâtămînt superior din S.U.A. Majorita
tea studenților, reprezentînd cele
mai importante centre universitare
tradiționale ale țării, s-a pronunțat

Patriotice

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — După
cum transmite agenția P.A.P., la. 2
mai, la Varșovia a avut loc o întâl
nire a Prezidiului Guvernului R.P.
Polone, condus de președintele Con
siliului de Miniștri, general de arma
tă Wojciech Jaruzelski, și Prezidiul
Consiliului Național Provizoriu al
Mișcării Patriotice de Renaștere Na
țională (M.P.R.N.). A participat pre
ședintele Consiliului National Provi
zoriu al M.P.R.N., J. Dobracinski.
în cadrul întâlnirii — precizează
P.A.P. — au fost examinate rezulta
tele discuțiilor desfășurate în timpul
campaniei de alegeri premergătoare
Congresului Mișcării Patriotice, relevîndu-se principalele probleme social-politice și economice reieșite.

tr Știința și pacea"

dere și nimic nu-l va determina să
cedeze.

DAMASC 3 (Agerpres). — Trupele
îsraeliene de ocupație au ucis un
palestinian și au rănit alți doi in
cursul unei demonstrații de protest
organizate în satul Bidya, din dis
trictul Tulkarem, Cisiordania. Manifestanții protestau împotriva confis
cării terenurilor lor pentru [con
struirea de noi așezări israeiiene,
informează agenția WAFA. Trupele
îsraeliene au impus restricții de cir
culație în sat.
TEL AVIV 3 (Agerpres). — Un
tribunal militar israelian a condam
nat cinci militari în rezervă la în
chisoare pe diferite termene pentru
că au refuzat să lupte în Liban, in
formează agenția U.P.I. De la 6 iu
nie 1982, cînd a avut loc invazia
israeliană în Liban, 41 de militar'
israelieni au fost condamnați la în
chisoare pentru aceleași motive, adaugă agenția.
KUALA LUMPUR 3 (Agerpres). —
în capitala Malayeziei au început lu
crările Conferinței regionale de so
lidaritate cu lupta poporului palesti
nian, convocată din inițiativa Comi
tetului O.N.U. pentru exercitarea
drepturilor inalienabile ale poporu
lui palestinian.

Scăderea producției industriale
în țările Pieței comune

nu contează distantele"
în timp ce la Beijing de abia se
arătau semnele certe ale primverii,
în insula Hainan un taifun tropical
se rostogolea în linie dreaptă pe o
distanță de o sută de kilometri,
culcînd la pămint arborii de cau
ciuc, devastind plantațiile de ceai,
măcinind acoperișurile caselor, ridicînd — în turbioane uriașe — du
nele de nisip auriu, înecîndu-le in
talazurile dezlănțuite ale Mării
Chinei de Sud. Avionul în care că
lătoream se ținea aproape de Coada
acestui taifun ; privind prin hu
bloul cabinei, se putea urmări tre
cerea, atit de vizibilă în natură, a
furtunii. Aveam să refac drumul
acesta, în sens invers, de la cel
mai sudic punct al insulei, spre
nord, călătorind pe îndelete pe șo
sele, poposind, cînd și cind, prin
pădurile de arbori de cauciuc, prin
tre orezarii și plantații de ceai,
adăstînd lumina zilei, cînd noaptea
ne ajungea din urmă, în sate de
pescari. Plantațiile de cauciuc erau
refăcute, cele de ceai dormitau li
niștite sub sărutul soarelui ; din loc
in loc, puteai întîlni oameni dregind
acoperișurile. Nicăieri insă taifunul
nu izbutise să producă răni irepa
rabile. „Furtunile trec, oricit ar fi
de puternice — spunea un pescar
din preajma Haikoului. Ele nu pot
smulge rădăcina omului, care este
cel mai trainic copac. Cit timp
omul gindește nimic nu-l învinge.
Nici furtunile istoriei, din furtună
s-a născut și revoluția noastră so
cialistă. Dimpotrivă, il întăresc,
pregătindu-l mai bine să învingă,
așa cum învinge floarea de cireș
suflarea de gheață a crivățului".
Am pășit pe dalele uneia dintre
cele 17 dane construite în ultimii
10 ani la Xingang, port la Marea
Chinei de Est. Lin Șî Șik. directo
rul portului, arăta că, la început,
au fost aici niște mlaștini. Vizita
torului străin îi vine greu să-și în
chipuie acest lucru simțind grani
tul sub picioare. „Și totuși așa este
— întărește interlocutorul. Gindlți-vă la danele noi ale Constan
ței dumneavoastră, port înfrățit cu

zitivă cuvintării lui Papandreu — se
arată la Atena. După părerea ma
jorității ziarelor centrale, propune
rile formulate de acesta corespund
intereselor vitale ale poporului grec,
care dorește să trăiască intr-o re
giune a păcii și colaborării, libe
ro de pericolul unei distrugeri nu
cleare.
Primul ministru s-a pronunțat, tot
odată, pentru convocarea cît mai
grabnică a unei reuniuni de experți pentru dezbaterea problemei
transformării Balcanilor intr-o zonă
denuclearizată.

împotriva amplasării noilor rachete
BONN 3 (Agerpres). - Organi
zația din Bayreuth o Uniunii sindi
catelor vest-germane s-a pronunțat
pentru convocarea, în caz de ne
cesitate, a unei greve generale,
pentru a se împiedica amplasarea
de noi rachete nucleare americane
cu rază medie de acțiune pe teri
toriul R.F. Germania, informează a-

NICARAGUA

Ofensivă împotriva forțelor
intervenționisle

R. D. G.

R.D.G. în aceeași zi, anunță agenția
T.A.S.S., oaspeții au început convor
biri cu o delegație a U.RS.S., con
dusă de Iuri Andropov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.

BRUXELLES 3 (Agerpres). —
Direcția de statistică a Comisiei
C.E.E. a anunțat la 3 mai că în ță
rile Pieței comune indicele produc

Vestita piață Tienanmen, martoră a unor memorabile evenimente din viața
poporului chinez

pe termen de trei ani, ii confirmă
sau ii infirmă, după capacitatea lor,
in funcție de rezultatul muncii lor,
ii controlează strict in muncă !“
„înțelegeți acum de ce am spus
că noi, chinezii, și dumneavoastră,
românii, avem aceeași bătaie de
inimă ? — a intervenit în discuție
tinărul inginer care respirase aerul
Zalăului. Ne separă distanțe foarte
mari, dar ne unesc strips același
gind și aceeași faptă închinate
bunăstării și libertății oamenilor
muncitori. Am avut fericitul prilej
să-l ascult, de citeva ori, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, vorbind
in adunările muncitorilor și ideile
lui de neînfricat comunist au răsu
nat la fel de puternic și in ini
mile noastre. ca și in cele ale ro
mânilor. Idei pline de filozofia în
țeleaptă a vieții noastre, care
cinstesc omul muncitor, socotindu-l
creatorul prezentului și al viitoru
lui. Prietenia popoarelor noastre
are aceeași rădăcină viguroasă —
construcția pașnică, in libertate și
demnitate, a societății noi, socia
liste".
Nu, distanțele pe glob nu au nici
o importanță deosebită atunci cînd
năzuințele fundamentale ale oame
nilor coincid. în marele magazin
universal din Tientsin, în care am
petrecut citeva ore, trecînd în
revistă bogăția de mărfuri care în
fățișa, de fapt, în mic, rodnicia in
dustrială modernă chineză, se aflau.

probabil, printre numeroșii cum
părători ai raionului de carte teh
nică, și muncitori de la uzina de
cabluri electrice, setoși de noutăți
din domeniul lor de muncă ; la
raionul de unelte de pescuit s-ar fi
putut să fie și un pescar din înde
părtatul Hainan, care vorbind de
rezistența florii de cireș la atin
gerea crivățului înțelegea cît de
puternic este omul in înfruntarea
cu natura dezlănțuită ; țăranii ve
niți în grup la oraș, încercând plu
gurile speciale destinate lucrărilor
în grădinile irigate, cumpărind, pe
lingă ele, și aparate de televiziune,
erau aidoma celor din „Comuna
celor patru anotimpuri verzi", mai
mult, tulburător de asemănători
țăranilor noștri prin vorba lor
zgîrcită dar plină de miez, vorba
oamenilor învățați să inflorească
ogorul cu sudoarea lor.
Rememorăm cu emoție toate cele
întîlnite și petrecute în această că
lătorie, dindu-i pe deplin dreptate
lui Lin Șî Șîk cînd afirma pe
cheiul de la Xiangang că proza
faptelor noastre de fiecare zi se
concentrează cu o forță uriașă in
metafora care exprimă adevărul
esențial al destinului nostru socia
list : „Omul poate mișca pămintul
cu umărul dacă gindul lui e liber
să zboare și să creeze in fo
losul lui !".
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ȚEI ÎN R. P. CHINEZA. Președintele Franței, Franpois Mitterrand, a
sosit marți la Beijing într-o vizită
oficială la invitația Guvernului
R. P. Chineze, transmit, agențiile
China Nouă și France Presse. în
cadrul banchetului oferit în cinstea
șefului statului francez. Zhao
Ziyang, premierul Consiliului de
Slat al R. P. Chineze, a -arătat că
vizita oaspeților este o ilustrare a
relațiilor de prietenie și cooperare
dintre cele două țări. La rindul său,
președintele francez s-a pronunțat
pentru Întărirea relațiilor dintre
cele două țări, in special a coope
rării industriale.

LA VIENA au început, marți,
I tratativele oficiale în vederea for
mării unei coaliții guvernamentale
I între Partidul Socialist din Austria
și Partidul Liberal, transmite agen
ția D.P.A.

DECLARAȚIE. Președintele AsoI ciației Camerelor de comerț și in
dustrie din R. F. Germania. Otto
Wolff von Amerongen. și-a expri| mat. într-o alocuțiune rostită la
Frankfurt pe Main, îngrijowrea în
I legătură cu creșterea tendințelor
protectioniste in cadrul Comunită
ții Economice vest-Euro<pene.
j
CAMPANIA PENTRU ALEGERIj LE MUNICIPALE ȘI REGIONALE
DIN SPANIA a intrat luni in ultiIma săptămînă, scrutinul urmînd să
aibă loc la 8 mai. Sondajele antici
pează o victorie a Partidului So. cialist Muncitoresc Spaniol.

ției industriale a scăzut în perioada
februarie 1982 — februarie 1983 eu
2,8 la sută.

POLIȚIA ITALIANA a arestat
12 persoane bănuite că fac phrte
din Mafia, informează agenția
U.P.I. Arestările au fost operate în
Calabria și sint rezultatul unei
vaste acțiuni antiteroriste desfășurate în ultima vreme în Italia.

1
.

NINSORI ÎN INDIA. Neobișnuite pentru acest anotimp sint ninsorâie căzute in statul indian Himachal Pradesh. Stratul gros de
zăpadă viscolită a afectat, pe alocuri, căile de transport și rețelele
electrice. Unele întreprinderi in
dustriale și instituții guvemamentale și-au suspendat, temporar, ac
tivitatea. Pe de altă parte, seiviciile meteorologice indiene transmit
că la numai cîțiva zeci de kilometri distantă, in zonele de cimpie ale
statelor Uttar Pradesh și Haryana,
mercurul termometrelor a urcat in
timpul zilei la peste 40 grade Celsius.
UN CUTREMUR cu o magnitudine de 6.5 grade pe scara Richter
— unul din cele mai puternice În
registrate în California in ultimii
25 de ani — a distrus complet, luni
seara, centrul localității Coalinga
din acest stat american, transmite
agenția France Presse. Seismul a
provocat rănirea a 25 de persoane.
Pagubele materiale sînt importante și guvernatorul statului California a declarat starea de urgentă
în districtul Fresno, din care face
parte localitatea Coalinga, situate la
circa 300 kilometri sud-est de San
Francisco.
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