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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,

ieri a început

CONSFĂTUIREA DE LUCRU
DE LA C. C. AL P. C. R. 

pe problemele industriei și agriculturii

SSSx'-xS

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la Comitetul Central 
al partidului au început, joi, lucrările 
Consfătuirii de lucru pe problemele in
dustriei și agriculturii.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în prezidiul consfătuirii au luat 
loc tovarășii Constantin Dăscălescu, losif 
Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Ion Dincă, 
Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Ion Pățan, llie Verdeț, 
Petru Enache, Gheorghe Stoica.

La lucrări participă membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., membri ai guvernului, 
prim-secretari și secretari cu problemele

economice și agricole ai comitetelor ju
dețene și ai Comitetului municipal Bucu
rești ale P.C.R., alți activiști de partid și 
de stat, conducători de instituții centrale, 
cadre de conducere din unități economice.

Organizată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consfătuirea prileju
iește un amplu schimb de experiență pri
vind modul în care acționează organiza
țiile de partid, comitetele județene de 
partid, ministerele, celelalte organe cen
trale și locale de partid și de stat pentru 
unirea eforturilor oamenilor muncii în 
vederea îndeplinirii planului de dezvoltare 
economică și socială a țării la toți indica
torii, a obiectivelor stabilite de Congresul 
al Xll-lea și Conferința Națională ale 
partidului.

In cursul dezbaterilor sînt examinate, 
într-un spirit de înaltă exigență și respon
sabilitate comunistă, măsurile întreprinse

și rezultatele obținute în realizarea pro
ducției fizice și marfă, ridicarea calității 
și nivelului tehnic al produselor, înfăp
tuirea programelor de investiții și îndepli
nirea sarcinilor la export. Totodată, este 
analizată activitatea desfășurată pentru 
buna organizare a lucrărilor agricole, în 
scopul asigurării producției vegetale și 
animale din acest an. O atenție deosebită 
se acordă, în acest sens, felului în care 
sînt întreținute și exploatate sistemele de 
irigații existente, precum și transpunerii în 
fapt a programului de dezvoltare a iriga
țiilor în actualul cincinal.

In cadrul consfătuirii au luat cuvîntul 
tovarășii Paraschiv Benescu, Radu Bălan, 
Gheorghe Tănase, Aron Pavel, Laurean 
Tulai, llie Matei, Ion Stoian, George 
Vaida, loan Foriș, Teodor Roman.

Lucrările consfătuirii continuă.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit un grup de oameni de afaceri din S. U. A.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi, un grup reprezentativ 
de oameni de afaceri din Statele 
Unite ale Americii, condus de 
George G. Gellert, președinte al fir
mei „Atalanta Corporation" din New 
York și vicepreședinte al Consiliului 
Economic Româno-American. care 
face o vizită in tara noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
Ion Dincă. prim viceprim-ministru 
al guvernului, Ludovic Fazekas, vi
ceprim-ministru al guvernului, Vasile 
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale. loan Florea, ministrul in
dustrializării lemnului și materiale
lor de' construcții. Ion Teșu. minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, Florea Dumitrescu, ministru 
secretar de stat, consilier al pre
ședintelui Republicii, Ionel Cetăteanu, 
consilier al președintelui Republicii, 
Nicolae Eremia președintele Băncii 
Române de Comerț Exterior.

In timpul convorbirii au fost ana
lizate aspecte ale relațiilor româno- 
americane și îndeosebi ale colaboră
rii economice dintre cele două țări. 
S-a relevat necesitatea creșterii sub
stanțiale a schimburilor comerciale

dintre România și S.U.A., apreci- 
indu-se că economiile celor două 
țări oferă condiții favorabile in 
acest sens. Totodată, a fost evi
dențiată importanța diversificării 
schimburilor comerciale și a forme
lor de colaborare economică și s-a 
relevat, in acest cadru, rolul însem
nat al contractelor de lungă durată 
și al cooperării în producție. .

De ambele părți .s-a subliniat că 
este necesar să se acționeze prin 
eforturi comune pentru înlăturarea 
oricăror obstacole din calea dezvol
tării raporturilor bilaterale dintre 
România și S.U.A.. a tuturor restric
țiilor sau îngrădirilor de natură să 
împiedice amplificarea și diversifi
carea schimburilor comerciale și 
cooperării economice româno-ameri- 
cane, pentru respectarea în raportu
rile dintre cele două țări a principi
ilor independentei și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc.

S-a' arătat că extinderea, pe mul
tiple planuri, a raporturilor dintre 
România și S.U.A. este în folosul și 
spre binele ambelor țări. si popoare, 
servește cauzei păcii, destinderii și 
înțelegerii internaționale.

Abordindu-se unele probleme pri
vind criza economică mondială, 
adîncirea decalajelor dintre state, a 
fost reliefată importanta realizării 
unor înțelegeri intre țările dezvolta
te și țările în curs de dezvoltare, in 
vederea instaurării noii ordini eco
nomice internaționale, sprijinirii mai 
active a țărilor rămase în urmă — 
aceasta reprezentînd o condiție 
fundamentală pentru depășirea cri
zei și relansarea generală a activi
tății economice, pentru statornicirea 
unor relații întemeiate pe egalitate 
și echitate, care să permită fiecărui 
popor să înainteze mai rapid pe ca
lea progresului economic și social, să 
beneficieze de acces larg la cuceri
rile științei și tehnicii -modeme.

S-a relevat, de asemenea. însem
nătatea concertării eforturilor pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru reducerea cheltuielilor militare, 
pentru ca uriașele sume astfel elibe
rate să fie puse în slujba propășirii 
economice și sociale a națiunilor, 
îndeosebi a țărilor în curs de dez
voltare.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

IMIIIE SI ÎNTREȚINEREA CULTURILOR’ ’ ’
-lucrări de deosebită importanță pentru recolta acestui an

® întrucît precipitațiile nu au refăcut rezerva de apă din sol, irigațiile tre
buie continuate cu toate mijloacele și forțele disponibile, pretutindeni 
unde culturile au nevoie de apă.

® Păstrarea rezervei de apă care există în sol și asigurarea unor con
diții optime de dezvoltare a culturilor agricole impun intensificarea 
prășitului, printr-o mai energică mobilizare a forțelor umane de Ia sate 
și folosirea deplină a mijloacelor mecanice.

® indiferent de evoluția vremii, lucrările de întreținere a culturilor trebuie 
făcute la timp și bine, pentru ca buruienile să nu împiedice creșterea 
normală a plantelor.

în condițiile ploilor adesea restrin- 
se si neuniforme din ultimele zile, 
care în unele zone — mai ales din 
sudul si sud-estul tării — nu au re
făcut'rezerva de umiditate din sol. 
este imperios necesar ca irigațiile să 
se desfășoare în continuare cu in
tensitate. oriunde culturile au ne
voie de apă.

Esențial este ca în aceste zile 
sistemele de irigații — mari sau lo
cale — să funcționeze în bune con
diții. potrivit necesităților. Cu toată 
răspunderea trebuie să se urmăreas
că irigarea cit mai uniformă a cultu
rilor. care să permită dezvoltarea lor 
corespunzătoare. Totodată. acolo 
unde nu sînt amenajări pentru iri
gații. este, necesar să se desfășoare 
în continuare ample acțiuni cetățe
nești — cu-, participarea, tineretului, a 
elevilor, a cit mai multor locuitori 
de la sate — pentru udarea culturi
lor. folosiindu-se din plin sursele lo
cale de apă.

Din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii rezultă că programul 
pe cinci zile al săptămînii 21—27 
mai. care prevede irigarea a 571700 

^hectare, a fost realizat în proporție

de numai 93 Ia sută. Unele județe 
au aplicat udări pe suprafețe mai 
mari decît cele prevăzute. Jude
țele Dolj, Mehedinți și Călărași au 
îndeplinit programul de udări pe 
cinci zile din această săptămînă în 
proporție de 104 la sută, iar jude
țele Olt. Teleorman și Giurgiu — 
101 la sută. în schimb, în județul 
Constanta, din cele 91700 hectare 
prevăzute să primească apă în aces
te cinci zile, au fost irigate doar 
70 900 hectare. Nesatisfăcător se des
fășoară lucrările și în județele Tul- 
cea și Ialomița.

Deosebit de important este ca, în 
aceste zile, să se lucreze în ritm 
susținut și la prășitul culturilor. 
Orice prașilă — mecanică sau ma
nuală — făcută la timp și în con
diții de .bună calitate este extrem 
de necesară dezvoltării culturilor in 
actuala perioadă de vegetație. întru- 
cit pe această cale se distrug bu
ruienile și se asigură menținerea în 
sol a umidității provenite din iriga
ții și din ploi. Pină în seara zilei de 
25 mai, potrivit datelor furnizate 
de ministerul de resort, prima pra
șilă la porumb a fost executată pe

93 la sută din suprafețe mecanic și 
85 Ia sută manual, iar prașila a doua 
în proporție de 24 la sută și. res
pectiv, 12 la sută. îndeosebi în ju
dețele Ialomița. Călărași, Botoșani, 
Vaslui. Neamț, Gorj, Satu Mare,. 
Mureș. Brașov. Covasna și Harghita 
— trebuie acționat energic în vede
rea încheierii primei prașile ma-, 
nuale la porumb. în ce privește 
celelalte culturi, menționăm că pra
șila a doua la sfecla de zahăr s-a 
executat în proporție de 44 la sută 
mecanic și 80 la sută - manual, iar 
la floarea-soarelui — 78 la sută me
canic și 46 la sută manual.

Irigarea și întreținerea culturilor 
sînt acum lucrări de maximă im
portantă pentru recoltă. Tocmai de 
aceea, prin mobilizarea energică de 
către organele si organizațiile, de 
partid și consiliile populare a me
canizatorilor. cooperatorilor, specia
liștilor din unitățile agricole, a tutu
ror locuitorilor de la sate la muncă 
în cîmp. aceste lucrări trebuie să se 
efectueze pretutindeni cu cea mai 
mare răspundere, spre a se asigura 
condiții bune de creștere a culturilor, 
de realizare a unor recolte cît mai 
mari.

IN ZIARUL DE AZI:
Rubricile noastre : Calita
tea de comunist și răspun
derea pentru îndeplinirea 
sarcinii de partid ; Au
diența publică a „Scin
teii" ; Autoaprovizionarea 
în inițiative și acțiuni gos
podărești ; Faptul divers ; 
Recuperarea, recondițio- 
narea, refolosirea materia
lelor — obiective prioritare 
în economie ; Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei" ; Cartea ; Carnet 
plastic ; Sport ; De pre

tutindeni

Artă patriotică
și umamstă

KU ÎNDEPLINIT PLANUL 
PE 5 LUNI

62 unități economice 
din județul Mureș

Desfășurînd larg întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de pro
ducție, colectivele de oameni ai 
muncii din 62 unități economice 
din județul Mureș raportează 
îndeplinirea, înainte de termen, 
a planului producției-marfă pe 
5 luni din acest an. Pe baza 
avansului de timp ciștigat s-au 
creat condiții ca pînă la finele 
lunii mai aceste unități frunta
șe să livreze suplimentar eco
nomiei produse chimice, mate
riale de construcții, produse 
prelucrate din oțel și fontă, țe
sături din bumbac, cherestea, 
bunuri de consum și alte pro
duse utile economiei în valoa
re de 261 milioane lei. (Gh. 
Giurgiu, corespondentul „Scin
teii"). .
25 unități economice 
din județul Ialomița
Colectivele muncitorești din 

25 de unități economice din ju
dețul Ialomița anunță realiza
rea planului pe primele 5 luni 
ale acestui an. Se estimează că 
pină la finele lunii mai se va 
realiza o producție suplimenta
ră în valoare de aproape 200 
milioane lei. Printre unitățile 
care și-au realizat înainte de 
termen sarcinile de plan și și-au 
onorat integral exportul se nu
mără fabrica de articole de sport 
și camping „Bărăganul", între
prinderea de producere a nu
trețurilor combinate, Fabrica de 
ulei și Fabrica de cărămizi din 
Urziceni, Grupul de șantiere 
poduri dunărene. (M. Vișoiu, 
corespondentul „Scinteii").
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MIERCUREA-CIUC

Anii modernizării,
anii urbanizării

Miercurea-Ciuc. Așezare 
în centrul depresiunii Ciu- 
cului. la răscrucea unor 
drumuri de legătură dintre 
Moldova și ' Transilvania, 
învățatul Orbăn Balâzs. in 
cartea sa „Descrierea secui
mii". își exprima nedume
rirea, cu un secol în urmă, 
de ce i s-a dat rangul de 
oraș. încă din secolul al 

. XVI-lea, acestei vetre 
neînsemnate, formată doar 
din două străzi care se în
tretaie sub formă de T. In
ventariind realitățile econo- 
mico-sociale și urbanistice 
ale așezării, același autor 
menționa cu amărăciune 
că, în afară de 2—3 case 
mai arătoase și de zidurile 
cetății medievale, nimic 
altceva nu sugerează că te 
afli într-un oraș. Restul 
clădirilor ? Abia ieșite din 
pămint. Acoperite cu șcîn- 
dură și șindrilă. Ici-colo. 
cîteva dughene și bresle 
sărăcăcioase.

Reținînd aceste imagini, 
mirarea cronicarului de a- 
cum un veac își avea te
meiurile ei. Atribuirea sta
tutului de oraș acestei așe
zări anticipa totuși viitorul. 
Un viitor luminos, pe care

numai anii noștri au fost 
în măsură să-l împlinească 
cu adevărat. Devenind, 
după noua reorganizare ad- 
ministrativ-teritorială a tă
rii, reședință a județului 
Harghita, Miercurea-Ciuc 
a străbătut un drum im
presionant. Dar cite efor
turi nu s-au cheltuit pen
tru realitățile înnoitoare 
care o recomandă astăzi ? 
Poate de aceea oamenii de 
aici — români și maghiari 
— tin atît de mult la urbea 
lor. îți vorbesc cu mîndrie 
de renașterea ei. fac tot ce 
le stă in putință ca orașul 
de la poalele Harghitei să 
stea alături, cu demnitate, 
între frumoasele si străve
chile orașe ale României. 
Ne spune tovarășul Andrei 
Fabian, vicepreședinte al 
consiliului popular :

— în una din vizitele 
sale aici, la noi. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : 
„Dorim ca orașul Miercu
rea-Ciuc să devină o fală 
a locuitorilor 
harghitene".

plaiurilor 
Cuvintele 

rostite atunci au însemnat 
un vibrant îndemn. îndemn 
la muncă pentru prosperi
tatea localității, iar fapte-

Noua zonă centrală a municipiului Miercurea-Ciuc Foto : Szakăcs V. Sândor

le. cum se spune, se văd. 
Alocarea unor’ importante 
fonduri de investiții, 
munca entuziastă a locui
torilor orașului, români si 
maghiari, ajutați cu gene
rozitate de_ specialiști din 
întreaga țâră, au conferit 
orașului Miercurea-Ciuc, 
mai întîi. o puternică per
sonalitate industrială. Pe 
două mari platforme au 
apărut, rînd pe rind. nu 
mai puțin de 12 unități 
moderne. între care între
prinderile de tractoare, de 
tricotaje, de filatură a linii 
pieptănate, de prefabricate, 
de P.A.L. și mobilă. Are o 
semnificație cu totul apar
te faptul că. la majoritatea 
acestora, a pus. cu mina sa 
de ctitor, piatra de temelie 
însuși secretarul general al 
partidului nostru. Efectul

dezvoltării industriale fără 
precedent în Miercurea- 
Ciuc ? Numărul persona
lului muncitor se apropie 
acum de 30 000, cuprinzînd 
nu numai populația activă 
a orașului, ci și pe cea a lo
calităților din împrejurimi. 
Realizăm in prezent o pro
ducție industrială de peste 
42 ori mai mare decît în 
anul 1960.

Argumentele înfățișate de 
interlocutorul nostru su
gerează marile transfor
mări petrecute într-un răs
timp atit de scurt. Citi oare 
din cei peste .treisprezece 
mii de copii, care se pre
gătesc aici pentru muncă 
și viață, cunosc că moșii și 
strămoșii lor erau nevoiti 
să colinde tara în lung și 
în lat în căutare de lucru ? 
Cîți dintre ei știu că a fost

o vreme cînd fetele și fe
meile harghitene erau apte 
doar pentru a fi slujnice 
„Ia casele mari" din Bucu
rești. Brașov sau Cluj ? 
Iar pentru a întregi tabloul 
schimbărilor fundamenta
le. încă un argument : cu 18 
ani în urmă, de aici se 
exportau doar material 
lemnos și obiecte de arti
zanat. Astăzi, produsele 
realizate la Miercurea-Ciuc 
se bucură de apreciere și 
căutare în peste 50 de țări 
ale lumii.

Vatra prăfuită de odini
oară s-a adaptat, firește, la 
noile standarduri de viață. 
Pierzîndu-și in grabă ridu-

I. D. KISS
corespondentul „Scinteii"

(Continuare in pag. a V-a)

Este un fapt îndeobște resimțit, 
atit de creatori, cit și de publicul cel 
mai larg, că de cîte ori ne apro
piem, spre a ne reculege gîndul și 
ființa, de marile valori ale artei, 
originalitatea și gloria lor nepieri
toare se explică prin respectul față 
de izvoarele proprii vieții colectivi
tății naționale din care s-au ridicat 
artiștii creatori.

Gradul în care o operă (sau un 
autor) devine reprezentativă, simbol 
al unei civilizații întregi, este hotă- 
rîtor pentru a stabili in ce măsură 
arta devine o valoare democratică. 
In primul rîrid, arta românească își 
trage seva din adinei filoane folclo
rice, dintr-o mitologie proprie, bi
milenară, însoțește și atestă, de la 
etnogeneză pină astăzi, evoluția 
unuia din cele mai vechi popoare 
din Europa. Cercetările arheologice 
scot mereu la 
iveală podoabe ---------------------
dintr-un nesecat 
tezaur, aduse me
reu la lumină de 
un șir ilustru de 
istorici și arheo
logi. Este un strat 
al străvechii noas
tre culturi mate
riale și spirituale pus în valoare de 
lucrările unor pictori din toate ge
nerațiile, care găsesc în istoria po
porului pagini glorioase, demne de 
marea epopee artistică națională pe 
care creatorii de azi și de mîine 
sînt chemați să o înfăptuiască. 
Fresca policromă din Bucovina, cu 
monumentalitatea ei decorativă, ce
lebră în toată lumea, este de sor
ginte populară. Lucrările ' narative 
și meditative ale unor creatori de 
azi continuă această strălucită tra
diție. Altele sînt strîns înrudite cu 
lumea înțeleptelor proverbe aduna
te de Iuliu A. Zâne în cele zece 
monumentale volume. Narațiunea 
plină de tîlc din izvoare captate de 
Nic.olae Cartojan și o întreagă 
școală de folcloriști, din prima ju
mătate a secolului XX, pasionați de 
cosmogonii și cosmologii, ca și de 
balade, cosmologii etice ale acestui 
popor inspiră creația plastică a ti
nerei generații. Arta de azi știe 
bine ce înseamnă pentru începutu
rile școlii naționale izvorul istoric 
și folcloric în lecțiile unor înteme
ietori de talia lui Theodor Aman și 
Nicolae Grigorescu și, fără a re
curge epigonic la ușoare ilustrări 
de legendă sau dulci pastorale, din 
respect, din stimă pentru marii 
maeștri care nu pot fi imitați, as
piră la noi viziuni și închegări ar
tistice, pe măsura zilei de azi. Flo
rile lui Luchian sînt inconfundabile 
și de aceea de neuitat. De aici 
poate pleca reinterpretarea cerami-

' cii românești policrome și smălțu
ite, fără a se opri la lecția marelui 
înaintaș. Este incitantă filozofia 
existenței și axiologia picturii lui 

\^on Țuculescu, cel cu structuri și

ÎNSEMNĂRI
de Radu NEGRU

culori descusute din scoarțele vechi 
românești. Dar cit de departe au 
ajuns, pornind de aici, creatorii de 
azi și, ca să dăm un exemplu, ne 
gindim la strălucitul peisagist de 
spațiu mioritic Viorel Mărginean, 
la care dealurile subcarpatice 
se-mbracă de ștergare frumos țesute 
in livezi policrome. înțelept și sub
til, desenul tinerei generații de gra
ficieni își revendică în Anton Pann. 
un precursor de idee, nu un tărîm. 
livresc de ilustrat. Sculptura lem
nului și a pietrei își revendică a- 
dinci înțelesuri în solul folclorului, 
de unde a țîșnit înalta coloană 
„Fără de sfirșit" a marelui Brăn- 
cuși.

învățind cu modestie de la îna
intași, de la marii noștri crea
tori, cei de azi îmbină în mod 
armonios tradiția cu inovația, o-ț 

colesc căile prea 
bătătorite, iau a- 
minte la lecția a- . 
nilor deschizători 
de drumuri. Cine 
se învîrte in ju
rul unei singure 
lecții așteaptă lu
mina ' din 
părțile fără 

descopere lumina proprie.
Arta românească a fost și 

slujită de creatori care, observînd 
și cunoscînd lumea din jurul lor, 
sorbind apa limpede a izvoarelor 
vieții naționale în inepuizabilele ei 
înfățișări, au creat opere patriotice, 
originale, umaniste. Aceasta se 
vede limpede în dragostea Iui 
Nicolae Tonit.za pentru lucrurile 
obișnuite, naturile statice și florale 
făcîndu-le să devină 
bucurii diurne : sint 
crări o modestie, o 
un echilibru adînc ce 
„fizionomia" caselor 
nești ale lui Dumitru

toate 
să-și

este

ale noastre, “ 
în aceste lu- 
cumințenie și 
se citesc și în 
simple, țără- 

...T_______ _______  Ghiață, ori în
lirica iernilor pe dealurile moldo
vene ale lui Victor Mihăilescu- 
Craiu. Este un mod adînc de a în- - 
țelege armonia muzicală a lucruri
lor, o modalitate aparte a picturii 
românești, care ne ține departe de 
fastul imperial, de luxurianță sau 
de excesele barocului. O nobilă mo
destie specifică, prin care pictura 
vorbește calm și tandru de un popor 
demn,' care știe să se bucure de 
florile și de roadele pămîntului său 
îndelung apărat, iubit pînă la jertfă 
de sine. De aceea, eroii creației 
noastre sînt oameni obișnuiți, eroi 
anonimi sau personalități a căror 
glorie o constituie tocmai identifi
carea existenței și luptei lor cu ' 
idealurile celor mulți, ale întregului 
nostru popor. în compozițiile celor 
mai vechi pictori de frescă, dealtfel, 
ca mai tîrziu la Tattarescu, Verona, 
Ressu, precum și Ia contemporanii 
noștri, monumentalitatea este mo-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Unanimitate la adoptarea măsurilor, 
efort personal pentru aplicarea lor

r

AUDIIIBINIȚA PUBILICÂ A Scinteii

„Mastodonți" 
de altădată

De multe ori numim „masto
donți" uriașele mașini și utila
je care ajută omul in muncă — 
buldozere, autobasculante, trai- 
lere. Astfel de mastodonți se 
află și la cariera de lignit din 
apropierea municipiului Sfintu 
Gheorghe. Dar in ultima vreme 
harnicii mineri de aici au ajuns 
nu numai la stratul de lignit, 
dar au dat si peste rămășițele 
altor... mastodonți care au vie- 

. țuit in zonă cu mii și.mii de ani 
in urmă. Ei le-'au colectat cu 
grijă și le-au predat Muzeului 
județean Covașna. Intre altele, 
a fost descoperită o coastă din- 
tr-un mastodont preistoric — 
animal incă neldentificaț — care 
are o lungime de.., 1,65 metri I 

E ceva !

I

!
I
I

I
I
I
I

I
I

Nume și renume |
Prin comparație cu „lupii de 

mare", care trec cu navele lor 
prin apropiere, pîloților aeroba- 
zei utilitare de la Tuzla, județul 
Constanța, li se mai spune și 
„lupii aerului". Și nu întimplă- 
tor. Zborurile lor, adevărate 
acrobații la înălțimea de numai 
3—10 metri deasupra ogoarelor 
care trebuie fertilizate, uneori 
in condiții meteorologice difici
le. impun o mare măiestrie, 
dirzenie și curaj.

Cineva observa că iarăși nu 
e întimplător faptul că pe co
mandantul detașamentului îl 
cheamă Alexandru Lupu. După 
35 de ani de muncă și mii de 
ore de zbor, el a ieșit la pensie, 
cedînd manșa... conducerii tină- 
rului Constantin Petcu.

I
I
I
I

I
Prețul credulității

Cînd un coleg de muncă i-a
\ împărtășit necazul pe care îl are 

un frate al lui, certat cu legea, 
. Costică Azoiței din Piatra 
I Neamț i-a dat toate asigurările 
- că rezolvă el problema, că are 

„cunoștințe" și „relații". Cre- 
1 i dul, colegul i-a dat 20 000 de lei 
ț pentru „osteneală". Dar procesul 

și-a urmat cursul firesc, incul- 
! patul a fost condamnat, iar Coș- 

tică nu i-a mai înapoiat colegu
lui decit jumătate din bani.

I
i
I
!
I

I
!
I
I

Culmea e că — după cum ne 
scrie corespondentul nostru vo
luntar Gheorghe Irimia — chiar 
și după acest caz, Costică a mal 
găsit alțt patru creduli, care 
l-au „finanțat" cu sume între 
1 000 și 5 000 de lei. Dar Costică 
nu avea nici o^ „relație" pe ni
căieri și, prinș. .'Asupra, fapt>ulu.i,, 
a fost condamnat la 3ahi':și 6 
luni închisoare.

I
I

I

I

I

Perseverență, 
nu glumă

Am mai scris in rubrica noas
tră despre unii candidați la exa
menul pentru obținerea permi
sului de conducere auto slab 
pregătiți, care n-au reușit să 
„ghicească" la proba teoretică 
nici măcar un sfert din cele 46 
ele puncte posibile.

Un caz similar — și se pare 
Un record în materie — îl are 
ca „erou" pe Dumitru L., din 
Bălești, județul Gorj. La auzul 
numelui de pe lista celor care 
urmau să intre în sală, pentru 
testul teoretic. D.L. a răspuns 
prompt; „Prezent".

— Parcă ați mai dat examen 
la noi.

— Acum e a 18-a oară.
— Poftiți în sală !
— Nu mai poftesc astăzi — a 

răspuns el. Ca să prind curaj, 
am dat o dușcă de tărie, dar... 
Dar vin altădată, că nu mă las 
pină nu iau permis.

Perseverență, nu glumă !

I

I
I
i

I

I

I

I

— Cum vă numiți ?
— George lancu.
— De unde sinteți ?
— Din Timișoara-
■r- Și au ce treburi prin Vas

lui ?
— Am venit să lucrez la...
— Precis ?
— Absolut precis.
— Mal aveți ceva de adăugat!
— Eu ? ...Nu 1

Atunci vă reamintim noi că 
nu vă cheamă cum ziceți că vă 
cheamă, Ci Ion Dinu, că sinteți 
din București și că dt-i venit 
aici să Vă țineți de speculă.

Și, pentru ca să aibă pe vii
tor ținere de minte, instanța de 
judecată l-a condamnat pe spe
culant la cinci ani închisoare.

i1
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Pentru 
„mici atenții"

In împrejurări dubioase (care 
urmează să se clarifice), o co
mandă pentru o cantitate de 
aracet, eliberată de „Dacla- 
șervice" Timișoara, a ajuns in 
mina lui Mihai Moticica. un in
fractor înrăit. Falsificind co
manda, el a scris, în loc de ara
cet, 20 de seturi motor ce se fa
brică la O întreprindere din Tur
da. S-a dus la întreprinderea 
„Turdeana" și cîteva mici ca
douri, oferite drept „atenții" u- 
nor oameni care nici măcar nu 
erau indrituiți să facă astfel de 
servicii, i-au înlesnit infractoru
lui să scoată din unitate respec
tivele seturi, motor. Făptașul a 
fost trimis in judecată pentru 
fals, uz de fals și înșelăciune in 
dauna avutului obștesc. Dar nu 
vor scăpa de răspundere nici 
cei care au închis ochii și i-au 
deschis ...calea afacerii. Pentru 
micile „atenții" primite, 
ii 1

Ilegea 
va trata cu toată atenția !

Rubrică realizată de
P. PETRE
cu sprijinul .

Activitatea de partid pune cu con
stantă in evidentă faptul că planu
rile de măsuri, oricit de bine elabo
rate, oricit de cuprinzătoare ar fi, prin 
prevederile lor, n-au nici o valoare 
jn sine dacă nu sint înfăptuite la 
timp și cu eficienta scontată. Toc
mai de aceea secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat în repetate 
rinduri că un program, o hotărîre nu 
constituie decit' începutul, nu fac 
decit să jaloneze obiectivele ce tre
buie realizate și că, prin urmare, 
concomitent cu elaborarea lor, și mai 
ales după aceea, este necesară o 
muncă susținută pentru aplicarea 
întocmai a celor preconizate. In 
însemnările de față ne-am pro
pus să abordăm modul în care 
organele de partid din v cîteva 
unități economice din municipiul A- 
lexandria, județul Teleorman, re
partizează comu
niștilor sarcini ce 
decurg din mă
suri stabilite de 
către. adunările 
generale ale or
ganizațiilor de 
bază, de plenare
le comitetelor de 
partid.

De la bun început am remarcat 
că în toate planurile de măsuri 
examinate au fost stabilite prevederi 
strins corelate cu obiectivele prin
cipale desprinse din documentele de 
partid și îndeosebi din Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
partidului. Pasul următor al docu
mentării noastre nu ne-a dus in 
toate situațiile pe firul direct ce 
trebuie să existe între măsurile 
stabilite și activitatea de îndeplinire 
a lor. Și iată de ce : comitetul de 
partid din întreprinderea aparataje 
si accesorii, de pildă, adoptă la fie
care plenară planuri de măsuri cu 
numeroase prevederi ce se și justi
fică in contextul general al activită
ții unității. „Comitetul de partid — 
se prevede printre altele intr-un 
asemenea plan de măsuri — va des
fășura o susținută muncă politică de 
mobilizare a tuturor oamenilor- mun
cii pentru realizarea următoarelor 
obiective: creșterea productivității 
muncii, reducerea costurilor de pro
ducție, economisirea de materii pri
me, materiale și energie electrică, 
reducerea absențelor nemotivate, în
tărirea în continuare a ordinii și 
disciplinei". Ce sarcini precise au 
fost derivate din această prevedere, 
cui au fost ele repartizate, cum a 
fost controlată îndeplinirea lor, 
n-am prea putut afla. Secretarul 
comitetului de partid, tovarășul 
Aurel Clejan, susține că, verbal, 
sint repartizate răspunderi concrete 
membrilor comitetului, dar, din pă
cate, nu se ține o evidență a încre
dințării și îndeplinirii sarcinilor. O 
afirmație care, cu excepția unei 
prevederi privind activitatea de asi

milare a unor produse, nu și-a 
găsit acoperirea. Lipsa de concor
danță dintre vorbe și fapte, după 
cum se știe prea bine, se cheamă 
formalism. Un aspect pe care l-am 
întîlnit și mai accentuat la organi
zația de bază nr. 10 C.T.C. Comu
niștii de aici au sesizat această de
ficiență și, într-o adunare generală, 
au cerut ca „biroul să repartizeze 
sarcini concrete fiecărui membru de 
partid, iar modul de îndeplinire a 
acestora să fie raportat lunar". Pre
vedere rămasă pe hîrtie, hîrtia 
păstrată și ea într-un sertar, închis 
cu cheia. Secretarul biroului orga
nizației de bază, tovarășul Ion Cul
ce», a fost de părere că sectorul de 
muncă n-ar oferi posibilitatea în
credințării de sarcini concrete fie
cărui comunist. După o discuție 
avută însă cu membrii comitetului 
de partid, tovarășul Culcea și-a

CALITATEA DE COMUNIST Șl RĂSPUNDEREA 
PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINII DE PARTID

schimbat optică. îndrumarea orga
nizațiilor de bază se includea și ea 
într-o măsură a comitetului de 
partid ce s-ar fi putut transforma 
într-o sarcină concretă pentru multi 
membri ai comitetului, dar, din pă
cate, și ea a rămas tot pe hîrtie.

Cele mai multe birouri ale orga
nizațiilor . de bază din această uni
tate nu au luat drept „model" activi
tatea comitetului de partid, ci ur
măresc cu perseverență ca cele ho- 
tărîte de adunările generale, prin 
contribuția efectivă a fiecărui co
munist, să fie realizate întocmai, 
la înălțimea exigențelor actuale. 
Un exemplu în acest sens. îl 
aflăm în munca biroului organi
zației de bază nr. 5 din sectorul 
întreținere. Secretarul biroului, to
varășul Florea Nițu, ne spune : 
„După ce au loc adunările generale, 
ne întîlnim de îndată cu cei care 
sint cei mai potriviți din punct de 
vedere al pregătirii profesionale și 
politice pentru a le încredința sar
cini precise desprinse din planurile 
de măsuri și-a le da îndrumările ne
cesare. Și apoi, din caietul'de sar
cini, secretarul ne oferă și nenumă
rate dovezi ale eficienței acestui pro
cedeu.

Cu doi ani în urmă, Fabrica de 
prefabricate din beton era o unitate 
problemă. Nerealizările intraseră 
parcă în firea lucrurilor. Situația 
s-a schimbat însă radical ; și nu 
printr-o dotare tehnică masivă și 
nici prin reînnoirea personalului 
muncitor, ci prin schimbarea stilului 
de muncă al organizației de partid. 
Și mai înainte se discuta mult și se 
adoptau planuri de redresare a uni

tății ; lipsea însă fermitatea în apli
carea lor. în prezent s-a încetățenit 
convingerea că planurile de măsuri 
constituie doar un început în acti
vitatea comuniștilor și că de la o 
adunare generală la alta conținutul 
adevărat al muncii de partid îl for
mează strădania de zi cu zi pentru 
îndeplinirea sarcinilor repartizate 
membrilor de partid. Iată și o do
vadă. Organizația de bază nr. 1 pa
nouri mari și-a înscris intr-un plan 
de muncă, printre altele, și cerința 
folosirii raționale a materiilor prime 
și materialelor, energiei electrice și 
termice. Secretarul biroului organi
zației de bază, tovarășul Andrei Pe- 
trică, ne determină să umplem cîteva 
file cu exemple de sarcini înfăptuite 
sau în curs de realizare care au ca 
punct de pornire acest obiectiv. 
Alăturate realizărilor altor secții, 
aceste măsuri au concurat Ia redu

cerea consumului 
de ciment, com
bustibil și de 
oțel-beton pe în
treprindere, cu 
mult sub normele 
stabilite. La or
ganizația de bază 
din sectorul coli
vii — de la în

treprinderea de rulmenți — am întil- 
nit, pe lingă aspecte similare din 
exemplul precedent, o deosebită pre
ocupare pentru realizarea propuneri
lor făcute de comuniști în cadrul 
adunărilor generale. Fiecare plan de 
muncă are în final o parte care con
semnează asemenea propuneri. Ast
fel, în urma dezbaterilor pe marginea 
referatului „Folosirea cu chibzuință a 
materialelor — condiție de bază in 
creșterea eficienței economice", pro
puneri deosebit de valoroase, asupra 
cărora și-a dat consimțămîntul adu
narea generală, au făcut Florea Cim- 
poieru, Ion Doncuță și Tudor Bog
dan. Nu mai puțin de zece comuniști 
țiu primit sarcini concrete din partea 
biroului organizației de bază, por
nind de la aceste propuneri, cu ter
mene precise de îndeplinire.

Aspectele constatate în unitățile 
economice menționate în cuprinsul 
acestei relatări ilustrează cu preg
nanță că numai o activitate susți
nută, consecventă și permanentă a 
organelor și organizațiilor de partid 
pentru înfăptuirea planurilor de 
măsuri conferă acestora valoarea 
unui instrument eficient în a trans
forma, prin intermediul răspunderi
lor personale, hotărîrile colective în 
realizări concrete, însumarea lor 
semnificind, în final, realizarea Ia 
fiecare loc de muncă, potrivit speci
ficului său, a obiectivelor economice 
și politice stabilite prin hotărîrile 
partidului.

Constantin VARVARA

„Curat rezolvați
Este vorba de un serviciu al unui

■ minister (respectiv al Transportu
rilor șt Telecomunicațiilor). Căruia, 
inginera Aurelia Georsoi i s-a 
adresat direct — înainte de a veni 
și la „Scînteia" — de șase ori suc
cesiv : prin treî memorii și la trei 
audiențe, înregistrate intre 21 oc
tombrie 1982 și 30 martie 1983.

Inginera Aurelia Georsoi, stagia
ră la Regionala C.F.R. Iași — sta
ția Roman — este căsătorită cu un 
fost coleg de an. de la aceeași fa
cultate (Transporturi) și de la ace
eași secție (Tehnologia transportu
rilor și telecomenzi feroviare). 
Fiind repartizați. după absolvire, 
în locuri de muncă diferite — a 
cerut să fie transferată la întreprin
derea I.S.A.F. (care tine de același 
minister), nu pentru a veni la 
București, ci pentru a fi alături de 
soț (încadrat la respectiva între
prindere — numai cu muncă de 
teren), alături de care să lucreze 
(perioade lungi, cum este specifi
cul muncii) pe aceleași șantiere 
din țară (in ultima vreme soțul 
fiind detașat la Medgidia). Argu
mentele cu care își susține solici
tarea : au un copil mic. de care-i 
este greu să se ocupe _ singură ; 
este gravidă ; fac cheltuieli mari 
cu transportul pentru a-și reuni 
periodic familia ; întreprinderea 
I.S.A.F. are un loc de muncă dis
ponibil și corespunzător. Și în- 
tr-adevăr. Regionala C.F.R. Iași 
își dă acordul.

A răspuns serviciul de resort al 
ministerului Ia cele șase cereri 
adresate în scris sau în audientă ? 
Da. de fiecare dată, în redacția 
noastră se găsește acum dosarul 
cu adresele de răspuns. De cîteva 
ori rezoluția a fost „nu se aprobă", 
pe motiv că nu sint îndeplinite 
condițiile legale de transfer. Alte
ori — după ce inginera a demon
strat și a probat că cererea sa este 
in conformitate cu toate reglemen
tările legii — cineva a dat apro
barea. dar... imediat altcineva a 
anulat-o, Nu este cazul să intrăm 

Iîn amănunte, menționînd și noi aici 
cit de îndreptățită ne apare cere
rea respectivă : dealtfel, trebuie 
subliniat faptul pozitiv că după ce 
a fost primită în audientă Ia tova
rășul ministru Vasile Bulucea — 
petiționara- a primit următorul răs
puns : „Vă facem cunoscut că vi 
s-a aprobat, de către conducerea 
ministerului, transferul în interesul 
serviciului de la Regionala de căi 
ferate Iași — stația Roman, la Re
gionala de căi ferate Constanta —

stația Medgidia, pentru a vă des
fășura activitatea în aceeași locali
tate cu soțul dv,“

— Perfect, deci s-a rezolvat, 
mergeți in aceeași localitate cu 
soțul, la Medgidia — ii spunem noi 
inginerei venite in audientă.

— S-a rezolvat, in 20 aprilie. Dar 
citiți și această adresă, din 27 apri
lie. Pentru că mai există și alte 
servicii sau direcții de resort, fie
care cu părerile — si practicile — 
sale...

Citim : „Către tov. inginer Geor
soi Mihai. Vă aducem la cunoștință

Rînduri scrise

că începînd cu data de 01 05 1983 vi 
se schimbă locul de muncă în ca
drul șantierului 85. de la lotul 851 
Medgidia la... lotul 852 Cluj“(!)

„Curat rezolvat 1“ — ar fi zis 
Caragiale.

Menționăm că ambele adrese 
sint trimise sub antetul aceluiași 
for — chiar dadă, așa cum am ară
tat. semnatarii șîht persoane dife
rite. Ceea ce nu pare a fi un motiv 
plauzibil pentru ca solicitanta să 
piardă mereu trenul...

Gheorghe M1TRO1

de o mamă?

Tarife convenabile
Jn această perioadă pe Litoral

Toate oficiile județene 
de turism din țară și fi
lialele I.T.H.R. București 
au pus în vinzare locuri 
pe Litoral la tariful de 
79 lei pe zi de persoană 
pentru perioada 1—15 
iunie.

în tarif sint incluse ca
zarea și masa în hoteluri 
și restaurante de catego
ria I. Se pot procura 
bilete și pentru perioade 
mai scurte decit seriile 
de 12 zile, iar la trans
portul pe C.F.R. se be

neficiază de o reducere 
de 25 la sută. Celor care 
vor veni pe Litoral în. 
această perioadă le stau 
la dispoziție numeroase 
mijloace de agrement, 
parcuri de distracții, te
renuri de sport, discoteci, 
piscine, ambarcațiuni 
nautice, spectacole artis
tice, întîlniri sportive. D.e 
asemenea, se organizează 
excursii în Delta Dunării 
și la .monumentele istorice 
și de artă din Dobrogea.

BUZĂULUI
Dar mai avem și seră, avem și gos
podărie anexă cu peste o sută de 
porci. De toate trebuie să avem 
grijă, că-s ale noastre și-s pentru 
noi. Ne „rupem", ca să zic așa, o 
parte din timpul liber și venim să 
udăm, să prășim, să plivim. De cind 
cu vremea asta vitregă, nu așteptăm 
să pe zică ‘ cineva de dpuă ori...

Același zor cu udatul și prășitul am 
întilnit și în grădina vecină a între
prinderii de utilaj tehnologic, care e 
mai mare cu două hectare. Șeful bi
roului administrativ, Savu Doiciu, 
și-a mutat... biroul aici. în grădină.

— Pentru că aici și acum •— ne 
spune el — 6e hotărăște soarta cu
lesului de la toamnă. Datorită primei 
recolte de legume și zarzavaturi de 
anul trecut, ca și gospodăriei-anexă.

Revenim după un an pe urmele inițiativei de revitalizare 
a unei îndeletniciri de tradiție : legumicultura

Scriam în ziarul nostru în. primă
vara anului trecut despre frumoasa 
inițiativă a comitetului județean de 
partid pentru revitalizarea unei stră
vechi îndeletniciri a buzoienil-or — 
legumicultura. Din generație in ge
nerație, locuitorii urbei de pe malul 
apei cu același nume — azi un mu
nicipiu cu puternice zone industriale 
și reconstruit pe verticala urbanisti
cii moderne — își creaseră, din În
deletnicirea lor de legumicultori, 
practicată cu dăruire și pasiune, o 
binemeritată faimă în toată țara. 
Dar ofensiva irezistibilă a indus
trializării și înălțarea din temelii a 
noilor cartiere de locuințe împuțina
seră, la un moment dat. grădinile de 
legume și zarzavaturi, lucru care ..a 
sărit și mai mult in ochi" cum. ob
serva cineva — o 
dată cu trecerea 
la aplicarea pro
gramului de au
toaprovizionare a 
localității. Ba, 
mai mult, întinse 
suprafețe de te
ren de la margi
nile orașului, îndeosebi în apropie
re de apa Buzăului, sure comuna sub
urbană Vadu Pașii, deveniseră gropi 
de gunoi, iar alte șrronafete erau nă
pădite de smocuri de bălării pitice 
și de pietriș, prezentind o imagine 
încremenită, selenară.

Hectare întregi de astfel de tere
nuri au fost parcelate și date 
în grija .întreprinderilor industriale. 
Cu mii și mii de metri cubi de pă
mint adus de pe șantierele orașului, 
cu o muncă de-a dreptul impresio
nantă. care a antrenat mii și mii de 
oameni, terenurile aride de odinioară 
au fost fertilizate, tasate, săpate și 
cultivate, iar prima recoltă de legu
me și zarzavaturi obținută în toamna 
trecută a întrecut toate așteptările.

Iată-ne acum, după- un an. însoțin- 
du-.l prin aceleași locuri pe prim-vi- 
cepreșe.dintele Consiliului popular al 
municipiului Buzău, Ilie Călugăru, 
Aceleași locuri ? Da de unde 1 în. 
fata noastră se desfășoară, cit ochiul 
poate cuprinde, priveliștea unor sal
be de grădini una mai frumoasă si 
mai. roditoare decit alta. Din loc în 
loc. porii sub formă de arcadă sus
țin firmele cu numele Întreprinderi
lor cărora le aparțin. Intrăm în gră
dina întreprinderii „Metalurgica", 
wide îl Intilnim pe tinărul muncitor 
frezor Constantin Enache. împreună 
cu matriten.il Nicolae Ivan si alții, 
aflat! în timpul liber, zorea la uda
tul cartofilor și verzei. brazdelor de 
ceapă și usturoi, fasole și verdețuri. 
Cu cana, cu găleata, cu stropitoarea.

— Grădina . întreprinderii noastre 
— ne spune muncitorul Constantin 
Enache — are aproape patru hectare.

am reușit nu rțumai să îmbunătățim 
mincarea la cantină, dar să o și ief
tinim. iar anul acesta, deși al doilea 
de cind am devenit și legumicultori, 
ca și colegii noștri din celelalte în
treprinderi, avem plan de producție 
in toată regula, pe fiecare cultură in. 
parte.

— Nu e nimic surprinzător că s-au 
stabilit si pentru grădinile întreprin
derilor planuri de producție — ne 
spune tovarășul Constantin Dochia, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal Buzău al P.C.R. în toamna tre
cută, cînd am cules primele legume, 
ne-am convins câ putem să punem 
la muncă, să-l facem să rodească, și 
un pămint arid ca acesta. Acum 
trebuie să dovedim și cit poate să 
producă. Pentru toate întreprinde
rile — de la cele care au numai 
2 hectare: pină la întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice, care 
are in grijă 12 hectare — s-au sta
bilit pentru acest an, cu consulta
rea specialiștilor, planuri de produc
ție egale la hectar pe fiecare cul
tură in parte. La toamnă se va 
vedea cine a fost mai harnic. Planuri 
de producție similare s-au stabilit nu 
numai pentru grădinile de legume ale 
întreprinderilor industriale, ci si 
pentru cele ale școlilor și liceelor, 
ale unităților comerciale și sanitare. 
Sint cuprinse, de asemenea, în plan 
'și în programul de autoaprovizionare 
a municipiului toate serele și solarij- 
le din întreprinderi și instituții, ca si 
gospodăriile-anexă ai<- acestora, unde 
se cresc în.prezent un mare .număr 
de porci, oi, vaci cu lapte, păsări, 
iepuri, porumbei.

— Cum se valorifică aceste produ
se 1

— în primul rind, ele se valorifi
că ,la cantine, internate școlare și in 
alte unități cu consumuri colective. 
In același timp, de surplusurile rea
lizate intr-o unitate sau alta bene
ficiază. în primul rind, oamenii mun
cii din unitatea respectivă. Au 
fost înființate chioșcuri 
într-o serie de unități 
în afară de importanta 
și contribuția pe care o 
niie de legume, gospodări ile-anexă, 
serele și solai’iile la realizarea pro
gramului de autoaprovizionare, a- 
ceastă amplă acțiune inițiată de co
mitetul județean de partid are și o 
mare valoare educațională. îmi face 
o deosebită plăcere să subliniez fap

tul că in grădinile 
de legume și in 
gospodăriile - a- 
nexă nu lucrează 
numai muncitori 
și maiștri, ci și 
cadre de condu
cere din între
prinderile respec-

ai comitetelor de 
partid și ai organizației de tineret. 
După cum foarte mulți oameni ai 
muncii au luat in stăpinire porțiunile 
de teren din fata blocurilor și le-au 
cultivat cu legume.

De acest lucru aveam să ne con
vingem străbătind, la pas. cîteva din 
cartierele orașului. Pină și printre 
rindurile de plopi plantați pentru a 
se realiza o perdea de protecție din
spre apa Buzăului, locatarii din 
blocurile arterei din apropiere au. 
amenajat parcele cu legume și zarza
vaturi, renunțind să se mai ducă la 
piață. Aceeași preocupare de buni 
gospodari am întîlnit-o și în rîndu- 
rile lucrătorilor- consiliului popular. 
O alee flancată de trandafiri te 
duce cu gîndul la intrarea într-un 
parc public și nicidecum în gospodă- 
ria-anexă a municipalității, unde 
l-am jntilniț pe neobositul Valerian 
Sirbu. șeful secției mixte productie- 
prestări a consiliului popular, îngri- 
jindu-se de asigurarea furajelor pen
tru păsările și animalele al căror 
număr e in continuă creștere. Se de
pun eforturi stăruitoare pentru cosi
tul. strinsul și punerea la adăpost a 
ierbii și finului din zonele verzi și 
mai ales din vestitul cring al Buzău
lui. Pentru că nici aici, in domeniul 
public, nici o palmă de pămint n-a 
fost lăsată fără să rodească — fie în 
serviciul autoaprovizionării. fie intim 
înfrumusețarea orașului, pe măsura 
vredniciei oamenilor

five, secretari

și 
la intrarea 

economice, 
economică 

aduc grădi-

săi.

Petre POPA 
Stelian CHIPER

Un seimial pe adresa...
Termenele 

de rezolvare 

a scrisorilor 

nu sint facultative l
Cu prilejui unei 'audiențe solici

tate redacției, in prima decadă a 
lunii, februarie a.c., o persoană În
cadrată la Autobaza nr. 6 din Vă
lenii de Munte —- subunitate a șan
tierului constnucții-montaj Blejoi, 
județul Prahova — semnala că in 
activitatea colectivului respectiv 
s-ar manifesta diferite neajunsuri, 
Că șeful biroului pensonal-învăță- 
mint-retribuire ar comite unele ile
galități la încadrarea personalului, 
favorizîndu-și prietenii și cunoștin
țele, că s-ar fi acordat premii ne
justificate etc. Au trecut, de atunci, 
mai . bine de 3 luni, și de la 
Comitetul județean Prahova al 
P.C.R.. spre care a fost Îndrumată 
scrisoarea pentru cercetare și solu
ționare, abia în ziua de 26 mai a.c. 
ne-a. sosit răspunsul cuvenit. Dealt
fel și alte scrisori (nr. 26 396 din 28 
februarie a.c. ; nr. 26 754 din 14 mar
tie a.c.; nr. 26 881 din 23 martie 
a.c.) adresate de redacție aceluiași 
comitet de partid au termenul le
gai de răspuns depășit.

Operativitatea soluționării sesiză
rilor și scrisorilor oamenilor mun
cii are un rol capital pentru asigu
rarea eficienței rezolvărilor, pentru 
determinarea exactității faptelor 
sesizate, pentru creșterea încrederii 
in acest mijloc democratic de dialog 
intre cetățean și instituție. De 
aceea și legea a prevăzut termene 
ferme de comunicare a răspunsu
rilor, obligatorii pentru toate orga
nele de partid și de stat, organiza
țiile obștești și unitățile economice 
și sociale.

Reamintim acest lucru pentru că 
șînt și alte foruri care omit, adică 
încalcă aceste prevederi legale și 
nu răspund la timp scrisorilor ce 
le sint' adresate.

Menționăm cîteva dintre aces
tea : Uniunea județeană a coope
rativelor de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor Vileea (la 
scrisorile nr. 24 093 din luna sep
tembrie 1982 și 24 525 din luna de
cembrie 1982) ; Consiliul popular al 
orașului Titu — (scrisoarea nr. 
44 763 din luna octombrie 1982) ; 
Consiliul popular al județului Ga
lați — (scrisoarea nr. 45 708 din 
luna ianuarie a.c.) ; Consiliul popu
lar al județului Argeș — (scrisorile 
nr. 26 376 din luna februarie a.c. și 
nr. 27 014 din luna martie a,c.) ; 
Consiliul popular al județului 
Mehedinți — (scrisoarea nr. 26 356 
din luna februarie a.c.) ; Comitetul 
județean Buzău al P.C.K, — (scri
sorile nr. 563 și 566 din luna ia
nuarie a.c.) ; Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor (la 
scrisorile nr. 28 473 din luna august 
1982, nr. 28 973 din luna octombrie 
1982, nr, 29 658 din luna noiembrie 
1982, nr. 29 839 din luna decembrie 
1982) ; Comitetul județean Constan
ța al p.C.R. — (scrisoarea nr. 
36 956 din luna martie a.c.) ; Direc
ția generală pentru agricultură și 
industrie alimentară a județului 
Suceava — (scrisoarea nr. 37 013 

\ din luna martie a.c.).

Fiecare societate își 
are gloriile și marii 
anonimi care o zidesc 
și o continuă prin co
piii lor. invățați, la 
rîndu-le, să zidească 
pentru devenirea ei 
mai departe. Dar, din 
păcate, fiecare socie
tate își are și uscătu
rile, putregaiul, fiin
țele sale subumane. 
Societatea noastră so
cialistă nu este exce
dată de astfel de spe
cimene. O muncă per
manentă de educare și 
reeducare a dus la in
tegrarea majorității in 
rindurile oamenilor. 
Au mai rămas, e drept, 
cițiva, strecurați prin 
cine știe ce sită rebu- 
tată. Au. mai rămas...

Unii sint descoperiți 
la timp, alții se de- 
conspiră singuri ca in 
cutremurătoarea — 
prin neomenie, prin 
imoralitate flagrantă 
— scrisoare, primită 
recent la redacție 
dintr-un oraș din 
Moldova. Semnatara, 
aproape incredibil, e o 
mamă — A. E. (din 
grijă pentru copiii ei 
nti-i dăm numele). 
Poate, parcurgindu-i 
rindurile, mulți din
tre cititorii și citi
toarele noastre ii vor 
da riposta cuvenită.

Iată ce ne scrie : 
„Rog să binevoiți a mă 
ajuta să-mi internez 
cei doi copii ai mei, 
A.C. de 11 ani și A. I.

de 7 ani, la stat. Moti
vul? Sint tinără, am 29 
de ani și doresc să-mi 
fac un cămin. Din cele 
15 încercări făcute din 
1978 (an în care am 
plecat de la fostul soț, 
cu 19 ani mai în virstă 
decit mine) și pină in 
prezent, copiii mei au 
fost și sint o piedică 
in viața mea. Nu pot 
fi de acord să-i las 
fostului soț care m-a 
acuzat in repetate rin
duri de imoralitate, cu 
toate că n-a avut do
vezi. Și-apoi, i-ar în
văța să nu mă mai re
cunoască de mamă, 
(n.n. — dar merită ?!).

De meserie sint an
gajată in cimpul mun
cii ca zugrav.

Datorită faptului 
că-mi este din ce in 
ce mai greu să mă pă
zesc de copii (?!). rog 
să fie internați într-un 
cămin, urmind a-i a- 
juta cu bani, deoarece 
ciștig destul de bine. 
In plus, cînd fostul soț 
nu e bolnav, primesc 
și de la el în jur de 
900—960 lei lunar".

Am citat integral a- 
ceste rinduri scrise 
parcă de un mecanism, 
și nu de o mină de 
mamă. Ne întrebăm 
cum a reușit să obțină 
dreptul de a-și păstra 
copiii ? Ce educație le 
mai poate oferi o 
mamă care scrie negru 
pe alb că in mai puțin 
de 5 ani i-au „eșuat"

15 tentative de mariaj 
datorită propriilor co
pii ? $i cum pot crește 
acești copii avind in 
fața ochilor prezentă 
oroarea unui spectacol 
cu „tați de contraban
dă" ?

Să amintim că vădu
ve de război mai tine
re decit ea și-au sa
crificat tinerețea cu 
demnitate pentru a-și 
crește copiii, el, și nu
mai ei, răminindu-le 
ca țel. suprem 2! Să 
amintim că și în zilele 
noastre mai sint mame 
tinere cărora, in cine 
știe ce accident, le-au 
decedat soții și iși 
cresc cu devoțiune 
'pili, uitind adesia'^e 
ele însele ?!

Cinismul rezultat din 
proprllle-i rinduri ne 
îndreptățește să afir
măm că nici un exem
plu nu va găsi rezo
nanță in inima împie
trită a acestei femei. 
Si că singurul judecă
tor, in ce o privește, 
e legea — legea dreap
tă, in spiritul căreia 
se impun măsuri fer
me de profilaxie. Si 
cu cit organele de re
sort vor acționa mai 
repede, cu atit mai 
bine. Ceva mal tlrziu, 
mai mult ca sigur, ju
decătorii vor fi copiii. 
Oare nu se teme, nu 
se inspăimintă de a- 
cest gind ?!

Marta CUIBUS

DIALOG CU CITITORII
• O SESIZARE din Mehadia, ju

dețul Caraș-Severin sugerează că 
primăria comunei are o atitudine 
nu tocmai receptivă față de asigu
rarea condițiilor pentru îndeplinirea 
programului de autoaprovizionare. 
Se susține, bunăoară, că-unii cres
cători de animale sint „îndrumați" 
să se descurce cum vor putea cu 
Ocolul silvic pentru asigurarea su
prafețelor de pășunat. Sperăm ca 
sesizarea... să nu fie întemeiată ! Și 
că respectiva primărie ne va tri
mite grabnic o dezmințire bazată 
pe fapte privind ajutorul concret pe 
care-l acordă la creșterea livrărilor 
de produse animaliere către fondul 
de stat.

• NU ESTE POSIBIL ca un că
min cultural clădit acum 13 ani, 
cum este acela din comuna Bălești, 
satul Stolojani, județul Gorj, să fie 
atit de dat uitării și nefolosit pre
cum ne semnalează tinărul 'Nicolae 
Pițigoi. Nu se poate ca ditamai 
clădirea să nu fie utilizată decit la 
3 baluri pe an, iar toamna drept 
refugiu pentru coacerea porumbu
lui in spuză. Nu este posibil, mai 
exact nu este admisibil- Ce spune

<3

consiliul județean de cultură și edu
cație socialistă ?

• DOAR PINĂ LA 31 IULIE, anul 
curent, păstrați cizmele, tovarășe 
Florin Bodeanu. Consiliul populara! 
municipiului Brașov a dat dispozi
ție Regionalei C.F.R. — constructor 
și proprietar al blocurilor din zona 
în care locuiți - ca, pină la acea 
dată, să amenajeze aleile de ac
ces, executînd concomitent platfor
mele gospodărești, deocamdată 
inexistente. Unde au trecut opt ani 
să mai treacă două luni. Iar dacă 
nu se vor respecta termenele, da- 
ți-ne telefon, pentru că se promi
te și instalarea unui telefon public, 
pină la '31 mai.

• ARITMETICA este pusă la grea 
încercare de vînzătoarele chioșcu
lui de piine din centrul Strehaiei, 
ne scrie tovarășul Romică Alexan- 
drescu. Propunem Inspecției comer
ciale a județului Mehedinți fie să 
orgqnizeze un ciclu de cel puțin 20 
de prelegeri, simpozioane și mesă 
rotunde pe tema ,,4,25X2—3,50 
lei și nu 10", fie șă trimită ceva 
mai des inspectori prin respec
tiva unitate.

SEZONUL EXCURSIILOR
lntr-o scrisoare trimisă pe adresa rubricii, cititorul Vasile Tache 

din SINAIA — denumită, precum se știe, și „Perla Carpațilar" — 
semnalează că nu puțini turiști, veniți pentru un sejur mai lung 
saw șă-și petreacă sfirșitul de săptămină in această stațiune, nu-și 
găsesc loc de joacă sau de popas decit in frumosul parc de lingă 
primitorul hotel „Palas". „N-ar fi nimic rău in asta — afirmă sem
natarul scrisorii — dacă prezența lor aici s-ar rezuma numai la 
odihnă și n-ar avea și alte urmări. Pentru că partidele de fotbal 
ce se încing, precum și resturile de mîncare, hirtii, cutii de con
serve etc,, aruncate peste tot, degradează spațiile verzi și peluzele 
de flori". Iar lucrurile nu se limitează doar la aceșt parc, ci se 
repetă și in alte puncte de mare atracție turistică. Cei care trebuie 
să vegheze la păstrarea nealterată a salubrității și a frumuseților 
naturii nu au nimic de spus ?

matriten.il
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ÎN AGRICULTURĂ, SUB SEMNUL URGENȚEI:
întreținerea exemplară a culturilor Pregătirea temeinică

CONSTANȚA ■. în formațiile de lucru au intrat
_______________________________ 5

toți locuitorii satelor
„întreținerea culturilor, și mai ales 

stirpirea buruienilor, astfel incit apa 
administrată prin irigații să fie folo
sită exclusiv pentru dezvoltarea nor
mală a plantelor constituie mai mult 
ca oricind o condiție esențială pen
tru obținerea în acest , an a unor 
producții sporite — ne spune ing. 
Gheorghe Bilă, director adjunct al 
Direcției agricole județene Constanți. 
Prin organizarea formațiilor mixte 
de mecanizatori, cooperatori și alți 
locuitori ai satelor, pe baza acor
dului global, munca este mai bine 
organizată și s-a putut acționa din 
timp pentru a face față tuturor lu
crărilor din actuala campanie agri
colă". în cazul florii-soarelui. cultură 
care ocupă 47 000 hectare, cea de-a 
doua prașilă mecanică s-a efectuat 
pe 62 la sută din suprafață și. con
comitent. se execută 
prașilă manuală. La 
prașilă' mecanică s-a 
treaga suprafață, de xtr vuu 
iar cea manuală — pe 119 000 hec
tare. adică pe vetrele îmburuienite, 
unde efectul erbicidelor n-a fost efi
cient. De asemenea, din cele 6 500 
hectare cultivate cu sfeclă de zahăr, 
prașila a doua mecanică a fost efec
tuată pe 3 900 hectare, iar cea ma
nuală pe 3 300 hectare, lucrarea fiind 
in plină desfășurare.

în unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Valu Iul Traian, nu
mărul oamenilor care participă la 

.. 'întreținerea culturilor depășește mult 
pe cel al membrilor cooperativelor 
agricole din acest consiliu. Explipa-

cea de-a doua 
porumb, prima ■ 
încheiat pe in- 
141 000 hectare.

ția? Răspunzînd îndemnului adresat 
de comitetele comunale de partid și 
consiliile populare, toți cetățenii, in
diferent de locul de muncă, au in
trat in componența formațiilor mixte 
care lucrează la întreținerea cultu
rilor. Pe această bază au și fost ob
ținute rezultate deosebite : vetrele 
cu pălămidă și costrei de pe 3 267 
hectare plantate cu porumb au fost 
prășite manual, s-a efectuat a doua 
prașilă — tot manual — pe 530 hec
tare cu floarea-soarelui din totalul 
de 710 hectare, iar pe 1 500 nectare — 
din care 400 hectare cu floarea-soa
relui — au fost deschise rigole pen
tru irigat prin brazdă.

Consemnind aceste inițiative bune, 
de interes mai larg, subliniem, tot
odată. necesitatea de a fi extinse cit 
mai repede, cu sprijinul organelor 
de partid, și in cooperativele agri
cole Balaciu Mare și Amadalchioi, 
unități care, au mari suprafețe cul
tivate cu legume, unde participarea 
locuitorilor la executarea lucrărilor 
este cu mult sub posibilitățile reale. 
De asemenea, ia nivelul județului, 
se simte nevoia unei mai bune or
ganizări și mobilizări la muncă a 
tuturor cetățenilor in cadrul unități
lor agricole. îndeosebi în cele din 
consiliile agroindustriale Dorobanțu. 
Independența, 
clisi, unde 
canică și 
început.

stat Prejmer. unități care au mari 
suprafețe cultivate cu cartofi de să- 
mință. Se impune însă ca și în alte 
unități agricole din județ să se acor
de întreaga atenție lucrărilor de în
treținere și de combatere a dăună
torilor la cartofi. Ne referim înde
osebi la cooperativele agricole din 
Feldioara. Tărlungeni, Purcăreni, 
Teliu și Stupini, unde se lucrează 
incă anevoios, tratamentele tinzind să 
depășească perioada prognozată.

Există și unități agricole in care 
lucrările de combatere a dăunători
lor nu se execută pe baza buletine
lor de avertizare puse la dispoziție 
de stațiile de prognoză, tn unele 
locuri s-a trecut prea devreme la 
aplicarea tratamentelor, ele devenind

inutile, risipindu-se și pesticidele. 
Pentru înlăturarea acestei tendințe, 
specialiștii Institutului de cercetări 
pentru cultura cartofului și ai In
spectoratului județean pentru pro
tecția plantelor au cerut cadrelor 
tehnice din unitățile agricole să ur
mărească permanent starea fitosani- 
tară a culturilor de cartofi, să trea
că la aplicarea tratamentelor numai 
pe baza avertizărilor semnalate de 
stațiile de prognoză și să respecte 
cu strictețe dozele stabilite. Sint 
măsuri care trebuie aplicate întoc
mai. astfel incit eficiența lucrărilor 
să se concretizeze in producții de 
cartofi cit mai mari.

Nicolae. MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

BUZĂU: Munca in acord global întărește

Topraisar si Adam- 
cea de-a doua prașilă me- 
manuală se află abia la

George MIHĂESCU 
corespondentul „Scînteii"

brașov, plantele tratate după regulile
agrotehnice

odată cu .lucră- 
a culturilor de 
și cele de com-

în județul Brașov, 
rile de întreținere 
cartofi se efectuează 
batere a dăunătorilor. în condițiile 
climatice din această primăvară, cînd 
temperaturile sint mai ridicate, dău
nătorii au apărut mai devreme decît 
în alți ani. Cum acționează in aceste 
zile oamenii muncii din unitățile 
agricole din județ pentru combate
rea dăunătorilor acestei plante ?

„Au apărut ei. dăunătorii, mai 
devreme în . această primăvară, dar. 
și noi ne-am pregătit bine din timp 
— ne spune ing. Tănase Fărcaș, ■ 
șeful inspectoratului județean pen
tru protecția plantelor. Aplicarea 
corectă a măsurilor stabilite în acest 
scop în județul nostru, pe baza re
comandărilor Ministerului Agricul
turii și ale Institutului de cercetări 
pentru cultura cartofului, pot și tre
buie să asigure dezvoltarea normală 
a culturilor și. ca atare, preîntîmpi- 
narea oricăror pierderi de recoltă, 
între măsurile luate aș aminti, in 
primul rind. faptul că aparatura de 
combatere a fost redistribuită uni
tăților cultivatoare dc cartofi în așa 
fel incit fiecare tratament să dureze 
maximum 4—5 zile. în această pe
rioadă. specialiștii inspectoratului și 
ai unităților agricole supraveghează 
îndeaproape culturile de cartofi în 
vederea stabilirii momentului optim 
pentru aplicarea tratamentului".

Dar să vedem cum se acționează 
in unitățile agricole. La cooperativa 
agricolă Codlea, lucrările de între
ținere a culturilor și de combatere 
a dăunătorilor sint temeinic organi
zate. „Noi facem totul pentru a 
aplica rigtiros recomandările stațiilor- 
de prognoză — ne spune ing. Ștefan 
Opriș. șeful fermei pentru cultura 
cartofilor. Lucrăm cu patru utilaje 
de la orele 7 la 19, în flux continuu. 
Aceasta ne permite să executăm zil
nic lucrări de combatere pe 70—80 
hectare, ceea ce ne va da posibili
tatea ca. în cel mult 4—5 zile, să 
tratăm întreaga suprafață". Refe- 
rindu-se la oamenii cărora le este 
încredințată această muncă, șeful 
fermei are numai cuvinte de laudă 
pentru mecanizatorii Constantin Pa- 
lade. Lakadi Bela și loan Tohă- 
neanu.

Cu răspundere pentru viitoarea 
recoltă de cartofi se lucrează și pe 
terenurile cooperativei agricole din

Hărman. Inginerul-șef al unității, 
Francisc Wagner, ne spune că mă
surile luate aici asigură combaterea 
in totalitate a dăunătorilor. „Efica
citatea tratamentelor — adaugă in
terlocutorul — este urmărită perma
nent de Maria Stănescu și Viorica 
Stoian, șefele celor două ferme de 
culturi vegetale. Ele. ca și mecani
zatorii Nicolae Boriceanu și Vasile 
Nistor au dovedit că-și fac pe de
plin datoria. Lucrind in ritmul actu
al. in două-trei zile vom încheia 
primul tratament la cartofi".

Rezultate bune în desfășurarea 
acestei lucrări au obținut și coope
rativele agricole din Hălchiu. Săcele, 
Cristian. întreprinderea agricolă de

Datorită participării. largi a oame
nilor muncii de la sate la executa
rea lucrărilor agricole, prima prăsită 
manuală și mecanică a tuturor cul
turilor s-a încheiat, la 25 mai. în 
toate cele 14 consilii agroindustriale 
din județul Buzău. întrucât în ulti
mele trei zile au căzut ploi în multe 
zone aile județului, lucrătorii ogoa
relor depun acum eforturi stăruitoa
re pentru a încheia mai irepede și 
cea de-a doua prașilă. Pină ieri sea
ră ea a fost aplicată manual, la sfe
cla de zahăr, pe 5 700 hectare și me
canic pe 4 500 hectare din cele 12 500 
cultivate. La floarea-soarelui s-a în
cheiat praștia mecanică, iar cea ma
nuală a fost efectuată pe mai bine 
de 17 000 hectare din 25 000 cultivate. 
Din cele 84 000 hectare cu porumb 
au fost prășite manual 21 000 și me
canic 37 000 hectare.

în majoritatea unităților agricole 
se asigură un control riguros al evo
luției culturilor de către inginerii 
agronomi, care decid operativ mo
mentul efectuării prașilelor. dar și 
repetarea acestora acolo unde lucră
rile nu au fost de bună calitate. în
tre consiliile agroindustriale fruntașe 
la întreținerea culturilor se află cele 
de la Ziduri, Poșta, Cîlnău. Mihăi- 
lești. Balta Albă, Pogoanele și . Să- 
hâteni.

Pe terenurile cooperativei agricole 
Gherăseni'. ieri se aflau încă ochiuri, 
de apă. „După cum vedeți, a plouat 
bine — ne spune președintele uni
tății. inginerul Valeriu Călin. Prima 
prașilă am încheiat-o săptămina tre
cută la toate culturile. Pină dumini
că o aplicăm și pe a doua". La -fer
ma Jir. 
bu. pe 
bărbați

3 — semințe, in punctul Bre- 
o tarla de 50 hectare. 80 de 

și femei prășeau fasolea, 
echipei. Dumitru Tobolcea,

a campaniei de recoltare
La recepția combinelor exigență maximă

pentru calitatea reparațiilor

, ne-a vorbit toarte convingător des
pre avantajele lucrului în. acord glo
bal.
aflat 
fără

La
tori

arătindu-ne. ca un 
chiar la fata locului, 
buruieni.
Puiești. peste 300 de

și mecanizatori, in frunte cu 
primarul comunei, Gh. Pană, execu
tau praștia a doua — manuală și 
mecanică — pe cele 530 hectare cul
tivate cu porumb. „Și de data asta 
.ne-a ocolit ploaia, dar nu ne punem 
toată nădejdea în ea — ne spune 
primul gospodar al comunei. Am mo
bilizat la această lucrare pe toți cei 
care pot și știu să prășească., Chiar 
și copiii mai mari vin la prășit și 
iși ajută, cit pot ei, părinții. După 
cum vedeți, porumbul crește viguros, 
are densitate bună și. prășindu-l la 
timp, vom obține producțiile pe care 
le-am stabilit noi".

„Prin măsurile aplicate și printr-o 
temeinică organizare a muncii, rit
mul zilnic de lucru la întreținerea 
culturilor a crescut in această săptă- 
mină cu circa 800 de hectare — ne 
spune inginerul Gheorghc Maltei, 
directorul direcției agricole județene. 
Aproape peste tot plantele se dez
voltă normal. Anormală este irisfi 
atitudinea conducerilor cooperative
lor agricole de la Bobocu. Cilibia, 
C. A. Rosetti. Rîmnicelu și Grebănu. 
care au in momentul de fată tarlale 
cu sfeclă, porumb și floarea-soarelui 
îmburuienite. în aceste unități se 
impun măsuri mai hotărâte, o mai 
puternică mobilizare a forțelor pen
tru intensificarea lucrărilor de între
ținere a culturilor, de care depinde 
mult reedita acestui an".

exemplu, 
culturile

coopera-

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scînteii"

Au mai rămas puține zile pînă la 
declanșarea campaniei de recoltare a 
orzului și griului, culturi a căror coa
cere a fost grăbită, în unele zone, de 
căldurile mari din această primăvară. 
Sint pregătite toate condițiile pentru 
a se trece din plin, in momentul cel 
mai potrivit, la executarea și înche
ierea acestei lucrări în cel mai scurt 
timp, spre a se evita orice pierderi 
de recoltă ? Iată in ce stadiu se 
află pregătirile pentru seceriș in ju
dețul Galați.

Organele agricole din acest județ 
ne-au furnizat date din care rezultă 
că. pînă la 24 mai. au fost reparate 
1 092 combine din cele 1 130 existen
țe. pentru 38 dintre acestea așteptin- 
du-se încă motoare de la întreprin
derea de tractoare din Brașov. Pre
sele de bailotat paie sint reparate in 
totalitate. Pentru grăbirea eliberării 
terenurilor cultivate cu cereale pă
roase se află în curs de pregătire 
alte 58 de prese propuse, spre casare. 
O mențiune ne-au sugerat organele 
agricole să o facem și în legătură cu 
calitatea reparațiilor, exemplificînd, 
bunăoară, că la recepția celor 74 de 
combine și 32 prese de balotat de la 
S.M.A. Vameș, controlul și probele 
de funcționare s-au făcut cu maximă 
exigentă, iar puținele defecțiuni de
pistate au fost înlăturate pe loc, 
„Nu facem campanii de reparații, 
pentru că lucrul in asalt dăunează 
calității — a ținut să precizeze ing. 
Aurel Dinulescu. directorul S.M.A. 
Vameș. Cînd durata de functionre a 
mașinilor, și utilajelor s-a epuizat, le 
introducem obligatoriu in revizii, în 
reparații, curente sau capitale". In
tr-adevăr, in atelierul acestei unități 
este evidentă preocuparea pentru ca
litatea lucrărilor. Nici o piesă, nici 
un ansamblu — noi sau recondițio
nate — nu trec la montaj pînă mu sint 
controlate cu aparate de măsură și 
verificate la mesele de probă. In pe
rioada secerișului, pentru asigurarea 
unei asistente tehnice prompte și ali
mentarea combinelor cu carburanți 
chiar .la capătul tarlalei, fiecare din 
cele opt tabere de cimp a fost do
tată cu cile un atelier mobil si o 
cisternă de motorină.

Urmărim împreună cu ing. Gheor- 
ghe Savin directorul Trustului 
S.M.A. Galați, activitatea ce se des
fășoară la toate punctele de lucru din 
fluxul de reparații in atelierul 
S.M.A. Șendreni. Aici se aflau, nen-

tru remedieri, cîteva piese și suban- 
samble respinse la ultima recepție. 
La primul punct de lucru (destinat 
verificării și reparării hederului). un 
mecanic, ajutat de doi mecanizatori. 

. înlăturau o defecțiune care trecuse 
•probele la rece fără a fi insă sesi
zată. La punctele unde se verifică și 
se repară variatoarele și cutiile de 
viteză (care în campania de seceriș 
din anul trecut au dat mecanizatori
lor multă bătaie de cap), aceste sub- 
ansamble au fost recondiționate in 
ateliere specializate sau pe loc. iar 
in .urma măsurătorilor s-a constatat 
că ele corespund intru totul dimen-

GALAȚI
siunilor și normelor de calitate. „Deși 
volumul de muncă a sporit fată de 
anii anteriori, nu montăm pe mașini 
decit piese care oferă deplină sigu
ranță în exploatare — .ne-a precizat 
directorul trustului S.M.A. în acest 
an, unitățile noastre au recondiționat 
și folosit la reparații 270 de reduc- 
toare, 236 cutii <le viteză, 258 ambre- 
iaje, 380 de variatoare și alte piese 
importante pentru combina „Gloria". 
Tot pentru acest tip de combine s-au 
fabricat 35 de repere — lagăre, roți 
dințate și alte piese".

întreprinderile agricole de stat din 
județ au hotărit să repare in acest 
an. cu mijloace proprii, majoritatea ' 
combinelor și preselor de balotat 
paie. Sint folosite in acest scop ate
liere închiriate de la S.M.A.. unde lu
crează mecanizatorii de pe utilajele 
respective. în legătură cu acest mod 
de organizare a reparațiilor au apă
rut cîteva probleme pe care organele 
agricole din acest județ încă nu le-au 
rezolvat pină la capăt, și anume : 
existența unor restanțe datorate con
centrării multor mecanizatori la exe
cutarea lucrărilor de pregătire a te-, 
renului, la semănat și prășit: unele 
reparații shut de calitate mai slabă, 
deoarece s-a întârziat dotarea atelie
relor cu diferite mașini, instalații și

scule; datorită posibilităților mai li
mitate ale întreprinderilor agricole de 
stat de a recondiționa piese de 
schimb, numărul și valoarea piese
lor noi folosite pentru reparații se 
mențin ridicate, fapt care influențea
ză negativ costul lucrărilor. „Pentru 
înlăturarea acestor greutăți — ne-a 
spus ing. Constantin Mănescu. direc
torul trustului I.A.S. — intenționăm 
să organizăm fluxul de reparații așa 
cum a fost el de fapt înainte in a- 
ceste ateliere și cum, dealtfel, se 
procedează in prezent în centrele 
S.M.A.".

Atelierul de reparare a combinelor . 
care vor strînge recolta la LA.Ș. 
Galați a fost folosit, pină in toamna 
trecută, de întreprinderea județeană 
de transporturi pentru agricultură.'' 
Spatiile de lucru sint bune in acest 
atelier, dar mai puțin corespunzătoa
re este dotarea cu utilaje. Pină acum, 
aici au fost repuse in funcțiune po-

• dul rulant și compresorul, s-au 
procurat mese de lucru și aparate de 
sudură. „Mai greu e cu mașinile de 
rectificat — ne-a spus ing. Mihai 
Susură, șeful sectorului mecanic al 
trustului I.A.S. Cînd atelierele au foșt ' 
preluate de S.M.A., o bună parte din 
aceste utilaje au fost concentrate in 
diferite centre de reparații. Acum noi 
lucrăm din nou in aceste ateliere, dar 
consider că este absolut necesar să 
fie aduse înapoi și utilajele luate de- 
aici : strunguri, mașini de gamut și - 
de frezat, scule și dispozitive s.ă.” 
Aceasta cu atit mai mult cu cit ac
tualul volum de lucru in atelierele 
S.M.A. s-a redus".

Fără. îndoială, interlocutorii noștri 
s-au referit la aceste probleme — de . 
care depinde întărirea colaborării 
intre S.M.A. și I.A.S. — in ideea ca 
organele de resort din Ministerul ' 
Agriculturii să analizeze căile și po
sibilitățile de creștere a aportului 
atelierelor in care se execută repa- ' 
rații de mașini și utilaje pentru uni- . 
tățile agricole de stat, in vederea 
efectuării acestor lucrări la timp și 
de bună calitate.

Lucian CIUBOTARU

călărași Secerișul se apropie,

»

La cooperativa Cristianagricolă Roseți, din județul Călărași, se lucrează intens la prășitul porumbului

dar livrarea unor piese intîrzie
Pregătirea temeinică 

a campaniei agricole 
de vară — încheierea 
reparării tuturor com
binelor și a preselor 
de balotat paie, orga
nizarea atelierelor mo
bile. a taberelor de 
lucru in cimp etc. — 
constituie principalul 
obiectiv asupra căruia 
se concentrează in 
aceste zile eforturile 
mecanizatorilor din ju
dețul Călărași. înce
perea secerișului la 
timpul optim depinde 
însă nu numai de me
canizatori. ci și de 
promptitudinea cu care 
trebuie să-i sprijine 
acum unele întreprin
deri, livrîndu-le piese
le necesare mașinilor. 
„Peste 1 800 de com
bine și 824 de prese 
trebuiau să fie acum 
rinduite la capul lo
cului, gata de intrat 
în brazdă — ne-a spus 
irig. Dumitru Șandru, 
directorul trustului 
S.M.A. în mare parte 
utilajele agricole au 
fost reparate 'și' revi
zuite. dar. cu toate a- 
cestea. nu pot fi con
siderate bune de lucru 
deoarece aproape fie
cărei combine îi lip-

sesc cureaua de tip 
22X15X3 100, sitele, cu
țitele de la aparatul de 
tăiere, iar preselor de 
balotat le lipsesc pie
sele necesare .repară
rii înnodătoarelor de 
sfoară".

Baza de aprovizio
nare din Călărași a 
înaintat direcției ge
nerale de resort din 
Ministerul Agriculturii 
— conform cererilor 
trustului S.M.A. și ți- 
nind seama de terme
nele de reparare a 
mașinilor agricole, ne
cesarul de curele și 
piese, fără de care 
combinele și presele 
nu pot fi folosite. La 
intervenția repetată a 
D.G.A.T.M. din minis
ter și a delegaților de 
la Călărași, pre- 
zenți aproape zil
nic la I.A.T.C. Jilava, 
I.M.A.I.A. Năvodari și 
I.M.U. Medgidia, s-au 
primit în locul citorva 
mii de piese doar 375 ! 
Drumuri și cheltuieli 
inutile, un intreg pro
ces de lucru din uni
tățile agricole dat pes
te cap — și aceasta in 
condițiile în care fur
nizorii amintiți au dat,

furcă beneficiarilorde 
exact cu aceleași pro
bleme și în anii tre- 
cuți. în secțiile de li
vrare ale întreprinde
rilor furnizoare, dele
gații din județ pri
mesc și acum același 
răspuns : „încă nu vă 
putem 
cerute", 
răspuns 
desigur, 
serioasă 
din agricultura jude
țului Călărași, 
in preajma 
șului.

întrucît peste cîteva., 
zile in județul Călă
rași va fi declanșată 
campania de recoltare, 
iar compartimentul de 
specialitate din Minis
terul Agriculturii so
licită zilnic situația 
operativă, stadiul re
parațiilor și cauzele 
neîncadrării în terme
nele stabilite, este ne
cesar ca organele sale 
de resort să intervină 
de data aceasta con
cret și urgent.

livra piesele 
Un asemenea
nu

o
a

reflerltă, 
înțelegere 
cerințelor

acum, 
seceri-

Rodica
SIMIONESCU 
corespondentul 
„Scînteii"
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UUEFOLOSIREA ‘
MATERIALELOR-OBIECTIVE PRIORITARE ÎN ECONOMIE

Mai multă preocupare,
mai mult spirit gospodăresc 
pentru reciclarea sticlei d)

circa 350 000 de tone pe an de pro
duse din sticlă care generează cio
buri recuperabile.

Puțini sint cei care mai ignoră as
tăzi că cioburile, pină nu demult 
desconsideratele cioburi de sticlă, pot 
aduce importante economii de mate
rii prime și de combustibil. Puțini 
sint cei care mai contestă că rostul 
lor a încetat să mai fie acela de a 
umple lăzile de gunoi.

în ce măsură sint însă deturnate 
cioburile de pe calea irosirii, spre a 
fi reintroduse în circuitul economic? 
Ce loc ocupă ele in balanța de ma
terii prime ? în 1982. industria sticlei 
de ambalaj a „digerat" o cantitate de 
cioburi care reprezintă doar 15.7 la 
sută din volumul de materii prirrle 
întrebuințate. E suficientă o rapidă 
trecere in revistă a materialelor re- 
folosibile. atrase de pe acum în cir
cuitul productiv, pentru a fi surprinși 
de ponderea cu totul scăzută a. cio
burilor de sticlă. în acest sens, un 
motiv de și mai mare surprindere il 
oferă cifra care indică, potrivit esti
mărilor făcute de Centrala industriei, 
sticlei și ceramicii fine, disponibilul 
de astfel de materiale recuperabile :

Este lesne de înțeles de ce, în spi
ritul indicațiilor date de condu
cerea partidului privind economisirea 
de materii prime și de energie, cen
trala și-a propus ca in acest an să 
sporească la 54 la sută ponderea 
cioburilor in fabricarea sticlei de 
ambalaj. Aceasta presupune colecta
rea a 200 000 de tone, din totalul re
cuperabil. cantitate pe deplin reali
zabilă, afirmă specialiștii din cen
trală.

Concret, ce economii de materii 
prime se pot realiza prin folosirea 
unei tone de cioburi?
nisip cuarțos.................... . 719 kg
sodă calcinată......... 254 kg
calcar .................................132 kg
dolomită ................. .... . 65 kg
alumină calcinată .... 32 kg
alabastru .............................. 14 kg
minereu de crom .... 4,5 kg

Acestor mațerii prime disponiblli- 
zate li se pot da, firește, alte desti
nații. Dealtfel, repartițiile de sodă, 
ingredient de bază în rețetele clasice, 
au și. fost „ajustate" pentru acest an, 
proporțional cu consumul planificat 
de cioburi.

în calculul economiilor trebuie 
avute insă'in vedere și cele — deloc 
neglijabile — de energie. Astfel, de 
pildă, consumul de combustibil la 
cuptoarele de topire scade cu 8—10 la 
sută atunci cînd proporția de cioburi 
crește de la 60 la 85 la sută.

Poate că cel mai demn de reținut 
pentru eficiența folosirii cioburilor 
este că, în timp ce pentru o tonă de 
sticlă materiile prime noi costă 470 
de lei, pentru aceeași cantitate cio
burile costă numai 270 de lei. O eco
nomie de 200 de lei la tonă ! (Desi
gur. numai atunci cînd cioburile sint 
curate, fără impurități).

Sint avantaje incontestabile. E fi
resc să ne întrebăm : ce obstacole 
împiedică, totuși, folosirea largă a 
cioburilor ca materii prime în indus
tria sticlei ?

Să vedem cum sint asigurate cele 
trei pîrghii principale ce condițio
nează valorificarea pe scară largă a 
cioburilor, a resurselor refolosibile. 
în general : elaborarea unor tehno
logii de valorificare superioară a 
acestor resurse ; crearea unor capa
cități de prelucrare ; perfecționarea 
sistemului de colectare si asigurare

a cantităților de astfel de’ materiale 
ce pot fi reintroduse in circuitul 
economic.

E adevărat că reciclarea cioburilor 
nu reprezintă o noutate, industria 
prelucrătoare aplicînd-o. in oarecare 
măsură, de mai multă vreme. în ge
neral era insă vorba de cioburi pro
venite din procesele tehnologice pro
prii. Obținerea, cu o proporție ridi
cată de cioburi provenite din colec
tări, a unei sticle de ambalaj rezis
tente la șocuri mecanice și termice, 
nu e însă un lucru atit de simplu. 
Astfel, in funcție de destinația bu
teliilor, sticla de ambalaj trebuie să 
reziste la șocuri termice de 40—80 
de grade și la presiuni între 6 și 12 
atmosfere.

Ca atare, era absolut necesară in
tervenția cercetării științifice. Nu se 
mai putea merge după învechitul 
principiu : „iau cioburi, le bag in 
cuptor și iese ce iese". Experiența a 
arătat că nu poate fi decit necores
punzătoare calitatea sticlei obținute 
prin astfel de improvizații.

Cum a venit cercetarea în spriji
nul producției ? Concret, ce soluții ii 
oferă in prezent acesteia?

„în primul rind, am rupt tradiția, 
am demonstrat că se poate obține o 
sticlă de bună calitate, chiar și cu o 
proporție de 90 la sută cioburi, ține 
să precizeze ing. Hassan Ismail, de 
la institutul de cercetări și proiec
tări de tehnologii pentru sticlă și 
ceramică fină. Pînă în urmă cu nu
mai cițiva ani, se considera că pro
porția maximă nu putea să depă
șească 30—35 la sută".

Desigur, pentru a ridica într-atit 
conținutul de cioburi, cercetarea a 
adaptat rețetele clasice de fabricare 
a sticlei in funcție de compoziția 
chimică a cioburilor introduse. S-a 
determinat conținutul optim de cio
buri în amestecul de materii prime, 
astfel incit să se obțină o sticlă per
fect omogenă.

Practic, în ce constă tehnologia 
pusă la punct de către institut? în 
condiționarea și apoi dozarea cio
burilor ce intră in amestecul de 
materii prime. Cum se realizează 
condiționarea? Fluxul tehnologic 
presupune niște spălătoare rotative, 
in care apa Îndepărtează impurități
le nemetalice ; benzi de sortare ce 
permit separarea unor impurități 
ca pietre, bucăți de .beton armat etc.; 
un deferizator electromagnetic pen
tru îndepărtarea capsulelor metalice, 
a altor impurități metalice de di
mensiuni mici ; o moară cu capaci
tatea de 20 de tone pe oră pentru 
măcinarea cioburilor.

Pentru „toaleta" cioburilor prOve- 
''nite din achiziții, Centrala industriei 
sticlei și ceramicii fine a depus, 
dealtfel, eforturi susținute de dotare 
a principalelor întreprinderi producă
toare de sticlărie de ambalaj cu linii 
modeme de condiționare, proiectate 
de către specialiștii noștri. Astfel, la 
sfîrșitul anului 1982 a intrat in 
funcțiune, la întreprinderea de sti

clărie Suceava, o linie automatizată, 
iar în luna iunie a.c. urmează să 
intre in exploatare o a doua linie 
la întreprinderea de geamuri Tîrnă- 
veni. în cursul acestui cincinal, 
se vor mai realiza astfel de stații 
de condiționare a cioburilor din co
lectări și in alte întreprinderi produ
cătoare de sticlă de ambalaj. Pe de 
altă parte, o serie de întreprinderi 
din sector (Azuga. Turda) au reali
zat. pri.fi autodotare, instalații mai 
modeste, sau diverse adaptări ale 
fluxului tehnologic. în vederea 
„mistuirii" cioburilor.

Unele întreprinderi și-au propus 
să utilizeze pentru anumite tipuri de 
sticlă de ambalaj, încă din acest an, 
pină la 90 la sută cioburi pe an.

„Sîntem pregătiți să preluăm, deja 
dc pe acum, orice cantitate de cio
buri", afirmă ing. Simion Jurcan, șe
ful serviciului tehnic al centralei de 
profil. Degeaba dispunem insă de 
tehnologii, de capacități pentru reci
clarea cioburilor, dacă lipsesc toc
mai... cioburile".

Da. o serie de întreprinderi din 
sector au înregistrat în ultimele luni 
anumite stagnări ale producției din 
cauza absenței cioburilor. în schimb, 
abundă peste tot loturi de cioburi de 
sticlă refuzate de beneficiari, care nu 
fac altceva decit să blocheze supra
fețele de depozitare. în fața valului 
de reclamații din partea întreprin
derilor șe naște, firește. întrebarea : 
să fie oare prea pretențioși cei din 
industria sticlei ?

însuși faptul că ei s-au dotat cu 
instalații de condiționare, asigurând 
îndepărtarea a tot soiul de impuri
tăți. de toate dimensiunile și pro
veniențele. indică o bună doză de 
resemnare a industriei in fata’ cali
tății îndoielnice a cioburilor primite. 
Sarcina furnizorului de cioburi este 
astfel mult simplificată. Un lucru se 
pare că uită însă acesta : nici măcar 
cele mai sofisticate linii nu pot face

minuni ; nu pot prelucra cioburi 
amestecate, din abundență, cu cără
mizi. pietriș, sîrme. bucăți de alumi
niu etc. Aceste impurități reprezintă 
uneori chiar... 70 la sută din unele 
loturi de cioburi, aflăm de la spe
cialiștii Institutului de cercetări și 
proiectări de tehnologii pentru sti
clă și ceramică fină, față de 3 la-sută 
cit- admite clauza prevăzută în con
tractele cu furnizorii. De notat că 
și acest trei la sută este foarte „în
găduitor", in comparație cu maxi
mum 0.5 la sută, cit este admis în' 
alte țări.

Cum se poate asigura o calitate 
satisfăcătoare a cioburilor de sticlă 
provenite din’ achiziții? La această 
întrebare și-au propus să răspundă și 
participanții la o recentă consfătuire, 
organizată din inițiativa Centralei in
dustriei sticlei, la Mărășești. in apri
lie a.c. : cercetători, reprezentanți ai 
furnizorilor și ai beneficiarilor. Din 
concluziile reieșite cu acel prilej re
ținem doar pe una, cea mai impor
tantă poate : activitatea de sortare 
a cioburilor trebuie ■ să înceapă de 
Ia întreprinderile care utilizează am
balajele din sticlă, in primul rind de 
l’a liniile de spălare, umplere și pas- 
teurizare a recipienților din sticlă.

De fapt, cioburile rezultă relativ 
curate din acest flux. Tratamentul 
ulterior le face însă deseori de-a 
dreptul inutilizabile. în loc să fie 
amplasate la „sursele" de cioburi, 
containere destinate in exclusivitate 
depozitării lor. sticlăria spartă este 
aruncată cu desăvirșită nepăsare un
deva. afară, de cele mai multe ori 
direct pe pămînt.

Problema daunelor pe care le pro
voacă aceste impurități pe întregul 
traseu al fabricii sticlei o vom abor
da într-un viitor număr al ziarului.
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Elevii în etapa republicană Certitudini în rîndul tinerei
Citeva cifre semnificative ilus

trează prezența activă, pe marea 
scenă a țării, a celor mai tineri 
interpreți și creatori din rîndul ele
vilor : 119165 formații artistice și 

. cercuri de creație, cu 3 155 238 
membri, participant! la faza de 
masă a actualei ediții a Festivalu
lui național „Cintarea României". 
Despre calitatea 
nuta artistică a 
tentate de elevi 
oiști în etapa 
rii competiții a .
ne vorbesc președinți și membri ai 
juriilor republicane, personalități 
ale artei și culturii, cadre didactice, 
specialiști.

® Alegerea repertoriului — mo
mentul cel mai important al pre
gătirii pentru participarea la festi
val. „Din acest punct de vedere — 
ne spune prof, Mihai Cozmei, rec
torul Conservatorului „George 
Enescu" din Iași — spectacolul 
oferit de tineretul școlar din ju
dețul Satu Mare a satisfăcut pe 
deplin. Folclorul din zonă s-a bu
curat de o prezentă generoasă, pe 
măsura bogăției și expresivității, * 

.. a valențelor sale puternic educa- 
. tive pentru tînăra generație. Anu

mite părți ale spectacolului s-au 
. resimțit însă din cauza absenței1 

unei concepții unitare, astfel că 
unele formații (așa cum a fost ca
zul celor din ansamblul folcloric 
din final) apăreau rupte unele de 
alteia".

La rindul său, prof. univ. Ion 
Beldi, președintele juriului de la 
Iași, remarcă : „Fiecare formație 
și interpret în parte a venit pe 
scenă cu o pregătire excelentă. 
Programele au fost bogate în idei ; 
lucrările muzicale, dansurile tradi
ționale și dansurile cu tematică 
contemporană, recitările șl replici
le din textele de brigadă etc. nu

interpretării și ți- 
spectacolelor pre- 
— pionieri și ute- 
republicană a ma- 
muncii. și creației.

formație la 
___  __  ______  similare din 
județele Vrancea, Vaslui. Bacău, 
Neamț, Botoșani. Suceava, pe care 
le-am vizionat, au fost la fel de 
interesante. Dar la Iași consider 
că s-a întrecut, în mare măsură, 
ceea ce se numește amatorism". 

Din spectacolul tinerilor sătmă
reni, conf. univ. Gergely Geza, de 
la Institutul de teatru „Szentgyor- 
gyi Istvan" din Tg. Mureș, a re
marcat un alt aspect : „Spectacolul 
de teatru „Fata babei și fata mo
șului", prezentat de Școala din Li
vada, a avut un farmec și o savoa
re inegalabile, caracterele au fost 
bine conturate și interpretate. In- 
structoarea formației a înțeles și a 
respectat acel adevăr fundamental 
că, în asemenea spectacole, copiilor 
le stă bine cu naturalețea și far
mecul lor, deci nu trebuie «re
gizați»".

O binevenită pledoarie pentru 
respectarea specificului viratei in 
alegerea repertoriului, în interpre
tarea lui de către formațiile șco
lare. Dar nici măcar cu o aseme
nea floare nu se face primăvară. 
Și aici, ca și în Maramureș și în 
alte județe, teatrul școlar a fost 
insuficient reprezentat, datorita și 
insuficientelor creații de gen și 
unui slab discemămînt în alegerea 
pentru reprezentare pe 
școlare a unor piese din 
repertoriu.

De asemenea, profesorii 
ștructorii artistici din Maramureș 
semnalează lipsa caietelor cu crea
ții muzicale destinate anumitor 
formații muzicale ale elevilor (fan
fara de exemplu). în consecință, se 
recurge la tot felul de improviza
ții ori se acceptă un repertoriu 
sub sau peste posibilitățile de in
terpretare ale elevilor.

• Respectul cuvenit pentru au-

s-au 
alta.

repetat de la o 
Și manifestările

scenele 
marele

și în-

tenticitatea și frumusețea creațiilor 
tradiționale. Observație deopotrivă 
valabilă pentru formațiile școlare 
care au adus pe scena Festivalului 
producții folclorice muzicale si co
regrafice și care. în prezentarea 
pieselor ' respective, au acordat 
atenția cuvenită costumelor. Core
graful Sever Tita, membru în ju
riu. a ținut să completeze aprecie
rea. asupra formațiilor ieșene : „Ca 
gen, ieșenii s-au prezentat într-o 
formă deosebită cu dansurile — o 
trecere în revistă completă de mu
zicalitate, ritm și strigături. Cele 
din folclorul zonal moldovenesc au 
fost interpretate cu exactitate și 
acuratețe".

Etnograful Silvia Zdercîuc, de la 
Institutul de studii și cercetări et
nologice și dialectologice din Bucu
rești, recomandă : „Mai multă grijă 
pentru respectarea autenticității 
portului popular din zonele etno
grafice specifice locale. între altele, 
aș semnala citeva nedorite situații : 
la costumul oșenesc al fetelor s-a 
introdus prea multă culoare neagră 
(la poale și Ia „cheptar"), iar la git 
se poartă un număr exagerat de 
mare de șiruri de mărgele ; la 
costumul codrenesc al fetelor apare 
șortul, care e nespecific zonei".

...încheierea competiției finale a 
celor mai tineri interpret! și crea
tori va prilejui, desigur, factorilor 
de răspundere, odată cu relevarea 
pașilor înainte parcurși de mișca
rea artistică a tineretului școlar, și 
o analiză aprofundată, responsabilă 
a neimplinirilor, a căilor de urmat 
pentru a conferi cit mai înalte va
lențe educative prezentei tineretu-. 
lui școlar în Festivalul .național 
„Cintarea României".

Horiră DINULESCU 
și corespondenții „Scînteii

generații de interpret'/
Peste 90 de apariții solistice rea

lizate în compania unor importante 
colective simfonice din țară, 27 de 
manifestări cu caracter concertant 
susținute în vechi centre muzicale 
sau in localități industriale cu tra
diție muzicală relativ recentă — 
este vorba de Satu Mare. Cărei, 
Ploiești, Cîmpina, Constanta. Ma

maia, Craiova, Timișoara. Arad, 
cooptarea unui însemnat număr de 
soliști instrumentiști și cîntăreți 
proveniți din cele mai diferite col
țuri ale țării, recent absolvenți ai 
conservatoarelor din București, 
Cluj-Napoca și Iași sau încă stu- 
denți ai acestor prestigioase insti
tuții de invățămint artistic : acesta 
este, doar în cîteva cuvinte, bilan
țul cantitativ al celor 9 ediții, sem
nificativ intitulate „Gala tinerilor 
conccrtiști", manifestări în cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României", cu caracter itinerant pe 
care Colegiul criticilor muzicali 
de pe lîngă Asociația oamenilor de 
teatru și muzică le organizează de 
aproape trei ani în colaborare cu 
Radioteleviziiunea română, cu sim
fonicele țării. Prin ele se demon
strează o dată mai mult că interpre- 
ților din generația tînără trebuie să 
le revină un rol mai important in 
susținerea vieții noastre de concert, 
în promovarea marilor valori ale 
istoriei culturii muzicale — și me
rită a fi subliniat că majorita
tea celor 27 de concerte au fost 
audiate de un public preponderent 
tinăr, format din elevi și studenți, 
că fiecare manifestare a fost pre
gătită minuțios de critici muzicali 
competent!.

a-

Si 
al

Spectacol reprezentativ pentru valorile artei amatoare

„GETICA^ — reeditarea unei lucrări 
fundamentale a istoriografiei românești

După părerile spe-
■ cialiștilor ca și ale 
- miilor de spectatori, 
. spectacolul reprezen

tativ al formațiilor ar
tistice de amatori din 
județul Bacău în pre-

• liminariile actualei 
ediții a Festivalului

■ național „Cintarea 
.. României" a constituit

un veritabil recital, de 
înaltă ținută artistică, 
al artei și folclorului 

” din această zonă a ță
rii. „Divensitatea te-

• matică și stilistică — 
spunea compozitorul 
Vasile Donose — ți
nuta artistică impeca
bilă; acuratețea into-

. națională, omogenita
tea și buna sonoritate 
de ansamblu caracte- 

. rizează întreaga acti
vitate atît a formații
lor corale cu tradiții.

cit și a celorlalte ge
nuri de artă prezente 
în concurs".

O zi întreagă, 
mineață și pînă 
s-au perindat 
fața juriului și a spec
tatorilor prezenți în 
4 mari săli de specta
cole din oraș peste 
2 000 de artiști ama
tori din satele și ora
șele județului, , consti
tuit! în circa 100 de 
formații corale, de 
dansuri, teatru, brigăzi 
artistice, orchestre de 
muzică populară și 
ușoară, ansambluri 
folclorice, soliști in
strumentiști și vocali 
etc. Urmărindu-le. am 
reținut dintre ele co
rul de femei al Cămi
nului cultural 
Mărgineni, corul 
cameră „Ateneu"

de di- 
seăra. 

prin

învăță-
Bacău, 

ale

din 
de 
al

sindicatului 
mintului 
ambele 
edițiilor 
ale Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei". grupul vocal-in- 
strumental al munci
torilor de la întreprin
derea de încălțăminte 
..Partizanul", ansam
blul de cintece și dan
suri „Doina Trotușu- 
lui" al petrochimiști- 
lor din Borzeș.ti ca și 
ansamblul folcloric de 
creație „Busuiocul" al 
Comitetului județean 
de cultură și educație 
socialistă, ambele cu
noscute atît in țară, cit 
și peste hotare pentru 
activitatea lor artisti
că bogată. La un bun 
nivel de interpretare: 
s-au prezentat și com- 
ponenții formațiilor de

din 
laureate 

precedente

comunele 
și Pirjol, 
satiră și 
căminului 
Pîrgărești, 

Oituz,

teatru din 
Răcăciuni 
grupul de 
umor al 
cultural 
dansatorii din i 
Orbeni și Sascut.

Tovarășul Constan
tin Donea. vicepre
ședinte al comitetului 
județean de cultură și 
educație .socialistă, ne 
spunea că aceste for
mații prezente la spec
tacolul reprezentativ 
au fost selecționate cu 
exigență sporită din
tre cele 2 600 care au 
participat la faza de 
masă a festivalului. 
De la dinsul am reți
nut și alte citeva cifre 
semnificative. care 
vorbesc despre avîntul 
pe care l-a luat in ul
tima vreme mișcarea 
artistică ,de masă în

județul Bacău. în ac
tuala ediție a Festiva
lului au1 luat parte la 
întreceri peste 65 000 
de artiști amatori, cu 
circa 10 000 mai multi 
decit în ediția prece
dentă ; au fost consti
tuite 100 de noi for
mații artistice în sa
tele 
care 
fost înființate 70 de 
noi cercuri de creație 
care au contribuit la 
revigorarea unor meș
teșuguri artistice tra
diționale : țesut, cusut, 
olărit, prelucrarea 
tistică 
altele. Astăzi, in județ 
există peste 500 de ce
nacluri și cercuri de 
creație in care acti
vează mai mult de 
5 600 de creatori popu
lari.

și comunele în 
■nu existau ; au

ar-
a lemnului și

De pe listele întoc
mite de juriu, în ve
derea fazei republi
cane a festivalului, 
am extras și numele 
■unor soliști vocali și 
instrumentiști. între 
aceștia, cel al munci
torului petrolist Ion 
Mihai din Zemeș, ai 
cooperatoarei Mino-. 
dora Manase dial co
muna Berești-Tazlău,- 
al muncitoarei Nico- 
leta Munteanu de la 
întreprinderea de ma- 
șini-unelte. al pianis
tei Lidia Miclăuș, al 
vioristulul Giorgieă 
Drăgoi.

Gheorqhe
BALTĂ 
corespondentul 
„Scînteii” ,

Rememorînd evoluțiile solistice 
de specială proeminență, nu putem 
să nu amintim pe acelea ale vio
loncelistului Marin Cazacu, pianiș
tilor Andrei Deleamu și Dana Bor- 
șan, oboistului Romică Râmbu, so
pranei Marilena Mihăilescu. flau
tistului Sandu Naghi, clarinetistu
lui Ovidiu Căplescu, harpistei Da
niela Oală și alții, mulți dintre 
aceștia activînd, deja, în cadrul di
feritelor colective simfonice sau în 
invățămîntul artistic. Iar dintre 
evenimentele muzical-artistice ce 
au catalizat în mod special atît 
atenția marelui public, cit și pe 
aceea1 a criticii de specialitate, tre
buie evidențiată, desigur, organiza
rea integralei, concertelor pentru 
solist și orchestră de Beethoven, a 
integralei lucrărilor concertante 
părtinind lui Brahms.

Desfășurate, recent, la Arad 
Craiova, cu concursul prestigios
orchestrelor filarmonice din aceste 
localități, ultimele două ediții — a 
VIII-a și, respectiv, a IX-a — au 
demonstrat o dată în plus că există 
tinere talente aflate în plin proces 
de definire, de afirmare. Ne 
gîndim la maturitatea pianistu
lui Vinioiu Moroianu. la ra
finamentul jocului pianistic pe 
care-1 dezvoltă Cipriana Gavrișiu, 
la impresionantul simț al construc
țiilor de care dispune Mihai Ungu- 
reanu, la fondul muzical de mare 
calitate, inteligent echilibrat al lui 
Constantin Sandu, la veritabila 
cultură a sunetului de care dispune 
Kovacs Sandor. Dintre violoniști să 
remarcăm la Cristina Anghelescu 
stabilitatea cuprinderilor de mare 
anvergură, siguranța tehnică la Ru
dolf Fatyol, sensibilitatea impetuoa
să a frazării lui George Dudea și 
Roxana Dură. Dintre interpretii so
liști la celelalte instrumente, remar
cabile au apărut evoluțiile clarine
tistului Marcel Strubert, cea â 
Oboistului Iulian Rațiu, cea a flau
tistului Corvin Matei. Lor li se 
alătură talentul de o acută sensibi
litate al violoncelistului Rodin Mol
dovan, precum și bunul simt mu
zical atent condus în cazul sopranei 
Rodica Balteș— o voce cu impor
tante perspective de dezvoltare, sau 
ai fagotistului Varga Attila.

Aceste certitudini din rîndurile ti
nerei generații de interpreți vor îm
bogăți, nu ne Îndoim, viața noastră 
de concert. Este o responsabilitate 
pe care atît marele public cît și co
lectivele simfonice din tară, Ra- 
dioteleviziunea română, dirijorii 
Nicolae Boboc și, respectiv. Teodor 
Costin — realizatorii ultimelor două 
ediții ale acestor importante ma
nifestări — și-o asumă cu deplină 
înțelegere și entuziasm artistic.

Dumitru AVAKIAN
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Un precursor al picturii
moderne românești
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CAROL POPP SZATHMARI
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Expoziția de acua
rele și desene inedite, 
deschisă in sălile Mu
zeului de artă al mu
nicipiului București, 
ar putea fi intitulată 
„Un memorial de că
lătorie". Pe lingă pa
siunea călătoriilor, u- 
șor descifrabile de-a 
lungul simezelor, ex
poziția dezvăluie insă 
calitatea unor lucrări 
mai puțin cunoscute, 
menite să pună in va
loare personalitatea 
■unui artist care a avut 
■un rol important în 
formarea școlii româ
nești moderne de pic
tură. Și, de la înce
put, trebuie sublinia
tă importanta aces
tei întregi manifestări 
care, atît prin selecția 
și prezentarea celor 
aproximativ 200 de 
lucrări inedite din co
lecțiile Muzeului de 
artă al municipiu
lui București, Muzeu
lui , Storck, Cabinetu
lui de stampe al Bi
bliotecii Academiei șl 
Muzeului de artă al 
Republicii Socialis
te România, cit și 
prin riguroasa alcă
tuire a catalogului — 
adevărat instrument 
de cercetare științifi
că, oferă o perspecti
vă mai amplă asupra 
Înțelegerii unui artist 
prețuit adeseori doar 
pentru rivna lui de a

consemna „documen
tar" realitățile carac
teristice orașelor și 
satelor românești din 
cea de-a doua jumă
tate a secolului trecut.

Născut in 1812 la 
Cluj și stabilit in 1842 
la București. călător 
neobosit prin Europa 
și Orient, format in 
limitele riguroase ale 
tradițiilor- academiilor 
de artă din Viena, 
Berlin, Roma. Floren
ța și Paris, admirator 
al peisajului și artei 
populare 
muzician 
lectionar 
păcate, 
sa colecție de artă a 
fost distrusă în timpul 
celui de-al doilea răz
boi mondial), cunos
cător a 11 limbi străi
ne. cu o reală apeten
ță pentru poezie și li
teratură, Carol Popp 
Szathmari este 
dintre figurile 
mai originale ale se
colului său. Formația 
sa multilaterală (care 
după propriile-i măr
turii cuprindea’ și stu
diul zoologiei, botani
cii, entomologiei, or
nitologiei și minera
logiei), varietatea pre
ocupărilor în dome
niul artelor plastice (a 
folosit cu egală dezin
voltură acuarela, de
senul, uleiul și acul 
de gravat), faptul că

românești, 
avizat și co- 
pasionat (din 
inestimabila

una 
cele

a contribuit în mod 
substanțial la Înteme
ierea fotografiei artis
tice in Țara Româ
nească i-au atras pe 
bună dreptate apre
cierea unanimă. Șl 
n-ar fi decit să amin
tim faptul că Alexan
dru Ioan Cuza l-a 
numit „pictor și foto
graf al curții", că re
portajele fotografice 
și desenele realizate 
de el in timpul răz
boiului Crimeei și, mal 
tîrziu, pe câmpurile de 
luptă ale Războiului 
de Independență, pu
blicate in ziare româ
nești și străine, i-au 
atras o binemeritată 
prețuire.

Constant, _ în activi
tatea lui Carol Popp 
Szathmari a fost insă 
interesul pentru 
litățile satelor și 
gurilor românești; 
torească. plină
mișcare și culoare, lu
mea satelor româ
nești. evocată în date
le ei concrete, a fost 
fixată în compoziții 
simple, dare. echili
brate. Cercetător neo
bosit 
Carol 
și-a 
parte 
dierid 
nesc.
nu fructific această 
comoară" — scria el în. 
1884, proiectând apari-

rea-

dc

al folclorului, 
l Popp Szathmari 

dedicat o mare 
i a timpului stu- 
i satului româ- 

.,Ar fi păcat să 
fructific

PEISAJ

lucrări deția unei
mari dimensiuni inti
tulate „România pi
torească". Ca și un alt 
album, „Ardealul in 
imagini" (cu litografii 
și cîteva articole sem
nate de pictor), 
„România pitorească" 
aducea în atenție, oda
tă cu realitățile satu
lui românesc, ceea ce 
am putea numi ele
mente ale specificu
lui național. Expoziția 
de la Muzeul munici
piului București 
dențiază cîteva 
aceste preocupări 
nite să contureze 
sonalitatea multilate
rală a pictorului. Pa
sul pictorului a stră
bătut numeroase pri
veliști pe care cu car
netul de schite în 
mină le-a înregistrat 
bi crochiuri rapide, în 
eboșe ale unor viitoa
re lucrări. Spontanei
tatea nu 
in acest 
in sine, 
însă un 
al analizei, o

evi- 
din 

me- 
per-

este, desigur, 
caz un scop 
Ea dezvăluie 
ascuțit simț 

binecu-

- lucrare de Carol Popp

noscută și prețuită fi
nețe a execuției. Li
nia. sugestivă și eloc-, 
ventă prin ea însăși, 
cu ușoare accente 
de culoare luminoasă, 
fluidă, contribuie la 
conturarea unor as
pecte ale creației a- 
cestui pictor care. în 
ambianta clasicismului 
academizant. specific 
celei de-a doua jumă
tăți a secolului XIX, 
aduce in pictura româ
nească trăsături ca
racteristice romantis
mului. Dar deși as- 
âirația este romantică, 
deși folosește multe 
din temele peisajului 
romantic, pictorul păs
trează grija omului de 
știință care, in cazul 
său. dublează pe artist 
pentru a reda cu fide
litate detaliul semni
ficativ.

Portretul, 
prețuit în 
oferit, de
un cîmp experimental 
nelimitat. Căci, ase
meni unui alt con-

gen foarte 
epocă, i-a 
asemenea.

Szathmari

temporan — Nicolae 
Barabas — Szathmari 
vine la București in 
căutare de comenzi, 
reușind în scurt timp 
să ciștige aprecierea 
unanimă. Spre deose
bire de portretele con
venționale ale epocii 
în care accentul era 
pus mai mult asupra 
detaliilor vestimenta
re. asupra însemnelor 
sociale menite să-l 
singularizeze printre 
contemporani, Szath
mari acordă o atenție 
deosebită expresivită
ții portretelor sale, în
cearcă succinte carac
terizări psihologice. 
Portretul a constituit 
pentru Carol Popp 
Szathmari un constant 
exercițiu de expresi
vitate ale cărui rezul
tate de reală calitate 
artistică le constatăm 
și în expoziția din să
lile Muzeului de artă 
al municipiului Bucu
rești.
Marina PREUTU y

ARTĂ PATRIOTICĂ 
Șl UMANISTĂ 

(Urmare din pag. I)
deșt țărănească, prezența lor, prin 
costum și gest,, ne evocă specificul 
„spațiu mioritic", lumea fabuloasă 
a marilor poeme eminesciene sau a 
rapsodiilor enesciene.

Arta noastră socialistă, o artă 
profund democratică, exprimă ființa 
și năzuințele înalt umaniste, ale 
acestui popor, înțelegerea proprie a 
lumii, conștiința demnității, respec
tul de sine și de alții, egali și drepți 
ca noi întru omenie. Cele mai bune 
opere de azi respiră aerul realității 
eroice, tumultuoase a zilelor noas
tre, se inspiră din tradițiile poporu
lui. Ea se adresează noilor genera
ții, asumîndu-și o clară misiune 
educativă, considerîndu-se, ca atare, 
o școală de formare a caracterelor, 
a omului nou. Arta contemporană, 
artă democratică, participă la viața 
poporului, unde-și găsește cele mai 
vii și fertile surse de inspirație, și, 
urmind orientările generoase, uma
niste, ale secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se înscrie în marea 
operă de făurire a civilizației socia
liste și comuniste, de formare a 
înaltelor trăsături ce definesc omul 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Continuînd nobila idee care a stat 
la temelia școlilor de artă româ
nească în secolul Unirii și al Inde
pendenței statului național modern, 
arta de azi militează pentru unita
tea întregului popor în jurul parti
dului. Conștiința unui popor se cere 
exprimată frumos, înalt, cu strălu
cire care să nu pălească odată cu 
trecerea timpului. Acest drept al 
său se cucerește cu greu, se învață 
minuțios și se păstrează cu mare 
sîrg, cu exigență. Cadrul nostru 
social, rezultat al unei revoluții 
profunde în toate domeniile vieții, 
creează perspective practic nelimi
tate democratizării artelor chemate 
să contribuie prin opere durabile la 
edificarea morală a omului patriei 
noastre.

înscriihdu-se în po
litica de valorificare a 
moștenirii noastre cul
turale și științifice, cu 
realizări de referință 
în ultimii ani, recent 
a fost reeditată lucra
rea lui Vasile Pârvan 
— „Getica".

După cum se știe, 
crezul vieții și muncii 
lui V. Pârvan, consi
derat, pe bună drepta
te, „un erou al dato
riei față de cultura 
poporului său", a fost 
să lumineze originile 
poporului român, sub- 
ordonînd acestui scop 
munca la catedra uni
versitară, cea de stu
diere a izvoarelor 
scrise, păstrate în țară 
și străinătate, precum 
și inițierea unui vast 
program de cercetare 
arheologică, bazat pe 
principii științifice, 
prin care avea să 
pună, în fapt, bazele 
școlii modeme româ
nești de arheologie.

V. Pârvan își pro
pusese realizarea unei 
trilogii, ce'avea să a- 
copere. în timp, înce
puturile istoriei noas
tre de la traco-geto- 
daci pînă în pragul 
evului mediu. în anul 
1926 a fost tipărită pri
ma parte a acestei tri
logii. „Getica, o proto
istorie a Daciei", prin 
care autorul reușea să 
arunce lumină și să 
integreze istoriei na
ționale un mileniu din 
istoria lumii și civili
zației traco-geto-da- 
cice, mileniul dinain
tea cuceririi romane. 
Dispariția timpurie a 
autorului „Geticei", .în 
1927, a împiedicat re
alizarea celorlalte 
două părți ale proiec
tatei trilogii. (Dacia 
romană și Protoistoria 
slavilor), în care urma 
să analizeze, pe larg, 
fenomenul simbiozei 
daco-romane și înche
ierea procesului de 
formare a poporului 
român.

încă de la apariție, 
„Getica", această „for
midabilă lucrare de 
sinteză, dar și de ge
nială îndrăzneală", 
cum o aprecia, în 1927, 
istoricul și arheologul 
I. Andrieșescu. avea 
să se constituie nu nu
mai in opera capitală 
a lui V. Pârvan. dar și 
ca o lucrare funda
mentală a istoriogra
fiei românești, teme
lie trainică pentru re
constituirea si cunoaș
terea științifică a în

ceputurilor istoriei po
porului român.

Prin „Getica", pen
tru prima dată era 
cunoscută. în chip ști
ințific, lumea și civi
lizația traco-geto-da- 
cică, cu structurile 
sale specifice (de or
ganizare socială, viață 
economică. culturală 
și politică) din mile
niul premergător cu
ceririi romane, era re- 
modelat, lin esență, 
trunchiul etno-cultural 
ce stă la teza pro
cesului de formare a 
poporului român.

De la apariția „Geti
cei" au trecut aproape 
șase decenii. în timp, 
nu rare au fost încer
cările de ■umbrire a 
lucrării după cum e- 
voluția cercetărilor is- 
torico-arheologice, fapt 
firesc, s-a constituit 
într-un permanent di
alog cu tezele și 
concluziile acesteia, 
Deși cercetarea arheo
logică românească, pe 
drumul jalonat de 
marele său ctitor, a 
acumulat, mai ales în 
ultimele decenii, un 
impresionant volum 
de materiale arheolo
gice, materiale ce se 
constituie 'în docu
mente veridice ce au 
luminat, tot mai mult, 
începuturile istoriei 
noastre. modificind, 
îmbogățind și nuan
țând. cum era și firesc, 
unele din părerile lui 
V. Pâivan, în ansam
blul său „Getica" își 
păstrează valoarea, 
fapt ce justifică și o- 
norează inițiativa edi
turii Meridiane și a 
îngrijitorului ediției, 
dr. Kadu Florescu, 
avizat istoric și arheo
log, de a pline la în- 
demîna marelui pu
blic și specialiștilor, 
dar în primul rînd ti
nerelor generații, a- 
cest monument al gîn- 
dirii istorice româ
nești, în care este re
constituită, atît de 
viu. în liniile sale 
principale, lumea și 
civilizația traco-geto- 
dacică din mileniul 
premergător cuceririi 
Daciei de către ro
mani.

Notele și comenta
riile editorului, cu tri
miteri la lucrări re
cente. ale cercetă
rii istorico-arheologice 
românești (cu un e- 
vantai mult mai larg 
în realizări decit cel 
la care s-a făcut apel), 
precum și. Postfața 
care evidențiază, re

zistența sintezei lui 
V. Pârvan in raport 
cu progresele firești 
ale cercetării de azi, 
vin să întărească și 
mai mult, convingerea 
că „Getica" este o 
permanentă a spiri
tualității românești, 
Operă cu multiple ele
mente de clasicitate, 
elemente ce se vor 
contura tot mai mult 
în timo. Confruntarea 
cu noile rezultate ale 
cercetărilor istorico- 
arheologice nu neagă, 
în esență, concluziile 
cărții, ci le retușează 
uneori sau, mai des, le 
completează și nuan
țează.

Trăinicia lucrării iz
vorăște din claritatea 
concepției și viziunii 
autorului, din metoda 
sa de cercetare și re
constituire a istoriei 
umane, metodă ce a 
rodit, din plin, prin 
școala românească de 
arheologie.

Ampla și profunda 
viziune și gîndire is
torică a lui V. Pâr
van a conturat cu 
limpezime cadrul isto
ric ai evoluției lumii 
și . civilizației traco- 
geto-dacice. aflată în
tr-o continuă ascen
siune. în mileniul pre
mergător cuceririi Da
ciei de către romani,
ascensiune ce era 
rezultatul evoluției 
structurilor sale inter
ne și dialogului crea- '• (■-’ 
tor cu civilizațiile vre
mii. mâi ales cu cea
greacă, celtică și ro
mană.

Lucrare fundamen
tală ă istoriografiei și 
culturii românești, 
„Getica" este și va ră- 
riiine „o carte clasică 
de gîndire istorică", 
cum subliniază edito
rul. un model, îndemn 
și punct de plecare 
pentru frontul istorio
grafiei noastre de azi, 
chemat să. redea in a- 
devăratele sale dimen
siuni, conturate cu 
claritate de ' documen
tele partidului nostru, 
de gîndirea istorică, 
profundă și novatoare, 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — cartea 
de căpătâi a neamului: 
istoria multimilenară 
și unitară a poporului 
român, desfășurată, 
fără întrerupere, in 
spațiul carpato-dună- 
rean-pontic. din vre- 
niurile îndepărtate ale 
tracd-geto-dafiilor pînă
in zilele noastre.
Dr. loan MITRE A

Laborioasă analiză a practicii 
și teoriei industrializării

cinema
9 Sfîrșitul nopții : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30-; 15,45; 18; 20, FA
VORIT (45 5170) — 9; 11,13; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 7101) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 10; 20,15.
9 Program de desene animate — 
11,30; 13; 1-4,30; 16; 17,30, Țapinarii — 
19,15 : DOINA (16 35 38).
• Escapada : GRIVIȚA (17 08 58) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17.30; 19,30.
9 întunericul alb — 19,30, Domnul 
miliard — 15,30; 17,30 : FERENTARI 
(80 49 85).
® Mult mai de preț e iubirea : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30, 
ARTA (21 31 86) — 15; 17,15; 19,30.
0 Drumul spre Rio — 9; 11; 13; la
grădină — 20,45, FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,45, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,15; 13,30-; 15,45; 18; 20.
• Viraj periculos : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO

MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 20,45.
9 Un american la Paris : SALA MARE 
A PALATULUI — 17,15; 20.
9 B.D. intră în acțiune 5 MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
9 Buletin de București : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
9 Concertul ; CENTRAL (U 13 24) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
9 Micul lord : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16; 20,15, VII
TORUL (11 48 03) — 9; 1145; 13.30;
15,45; 18; 20,15.
9 Jandarmul șl extratereștrli : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 16,45, 
la grădină — 20,45.• Văduva lui Montiel.j CAPITOL
— 18; 20,15.ft Iubirea fără soare.; BUCUREȘTI 
(15 6154) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 10;
20.15.
9 Șatra î LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
9 Agonia ; TIMPURI NOI (15 61 10) 
9; 12; 16; 15.
ft Finist. șoim viteaz 3 UNION 
(13 49 04) — 9; 111,15; 13,30; 16.C5; 13.

9 Prăpastia de aur : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30;
9 Trompetistul: FLOREASCA (33 2Q 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20,
9 Vraciul: AURORA (35 04 66) — 9: 
11,30; 14; 16,30; 19.
® O simplă problemă de timp — 15; 
17,15; împotriva curentului — 19,30; 
POPULAR (35 15 17).
9 Zizania ; PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
9 Aventură în Arabia : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 20, FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; W45; 13,30; 15,45; 18; 
20, GRADINA MODERN (23 71 01) —
20,45.
9 Tunurile din Navarone : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 12,15; 16; 19.
9 Sindromul : DACIA (50 35 94) — 9; 
12; 16; 19.
9 Roberto Carlos și diamantul roz : 
LIRA (317171) — 15,30; 18; 20,15, la 
grădină — 20,45, FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
9 Clinele î DRUMUL SĂRH (31 28 13)
— 15,30; 17,30; 19,30.
9 Un comando pentm apa grea : 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 12; 16; 19, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,30; 14,15; 
17; 19,45.

9 Asociatul : GRĂDINA FESTIVAL 
(15 63 84) — 20,45.
9 Ulzaua, căpetenia apașilor : GRA
DINA GLORIA (47 46 75) — 20,45.
9 Marele șarpe : GRĂDINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 20,45.

teatre
® Teatrul National (H 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30.
® Filarmonica „George Enescu- 
(ÎS 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor s Mihai Brediceanu. 
Soliști : Cristian Ifrim, Marin Caza
cu — 19; (sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice". Cotizo Costache
— vioară, Sergiu Dan Pop — tenor
— 17.
® Teatrul „Luda Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ferma — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Rezervația de pelicani — 
19.
® Teatrul Mic (14 70 81) s Ca frunza 
dudului — 19,30.

> Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : Politica — 20,
• Teatrul de comedie (16 64 80) : Pro
cesul — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (69 St 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 18,30; (sala 
Studio) ; Cinci romane de amor — 
19,30.
• Teatru! Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu ne naștem toți la 
aceeași vîrstă — ÎS.
• Teatrul satirlc-muzieal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 50 7®) : Belmondo al 
H-Iea — 19,30,
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Varietăți muzicale
— 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" G2 27 4o) : 
Joc dublu — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (15 23 77) : 
Pinocchio — 17.
• Studioul de teatru al I.A.T.C, 
(ÎS 72 59) — Deșteptarea primăverii —
— lâ,3O.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : In- 
tîlniri muzicale — 19; (sala Teatrului 
„Ion Vasilescu") : Tigrul purpuriu că
ruia-! plăceau clătitele — 10.
• Circul București (11 oa 20) : Incre
dibil, dar... adevărat — 19,30.

Profesorul Ion Bla- 
ga oferă cititorului, 
prin recenta sa lucra
re. mai mult decît o 
„schiță a unei teorii 
contemporane , a in
dustrializării". ' cum 
poate și-a propus ini
țial. Prin originalita
tea concepției și a mo
dului de tratare, prin 
aria problematică lar
gă și profunzimea in
vestigației. prin dia
logul curajos și loial 
purtat cu opiniile 
multor oameni de 
știință din trecut și 
prezent, din tara noas
tră și de peste hota
re, prin estimarea lo
cului și importantei 
industrializării în lu
mea contemporană, a 
soluțiilor aplicate și a 
sugestiilor date, car
tea sa se impune de 
la început ca o lu
crare de referință.

Industrializarea. o 
mare problemă a e- 
rjocii modeme, conti
nuă in epoca noastră 
să sporească în di
mensiuni. semnifica
ții și implicații în le
gătură cu constituirea 
complexelor de eco
nomii naționale în 
foarte multe țări ale 
lumii (împiedicate de 
colonialism și impe
rialism să realizeze a- 
cest lucru la timpul 
cuvenit), cu cerința e- 
radicării subdezvoltă
rii și a reducerii de
calajelor între Nordul 
bogat și Sudul sărac, 
cu necesitatea dezvol
tării independente in
tr-o lume interdepen
dentă. a redimensio- 
nării diviziunii inter
naționale a muncii și 
a restructurării ordi
nii internaționale. în 
contextul în care, a- 
cum ca și în trecut, 
anumite forțe intere
sate neagă necesitatea 
si posibilitatea indus
trializării multor țări 
ale lumii — cu inten
ția vădită de a men
ține împărțirea țărilor 
lumii în industriale și 
agrare, in promotoare 
ale progresului' tehnic 
de vîrf situate în cen
trul dezvoltării și al
tele rămînind la peri
feria progresului — 
teza că „orice tară și 
toate țările lumii tre
buie să parcurgă in-

*) Ion Blaga, Indus
trializarea, București, 
Editura științifică și 
enciclopedică, 1983, 
463 p.

.......................... .................

dustrializarea". că „in
dustrializarea nu poa
te fi evitată, ea poa
te fi numai amînată". 
temeinic argumenta
tă pe parcursul în
tregii lucrări, capătă 
importantă și semnifi
cații deosebite.
Lucrarea relevă preg

nant preocuparea in
sistentă a autorului de 
a urmări modul în 
care trăsăturile co
mune ale industriali
zării — tendința spre 
însușirea celor mai 
variate cuceriri ale 
științei și tehnicii ; 
folosirea unor rate 
superioare de acumu
lare. crearea unor 
structuri complexe ale 
economiei ‘ naționale 
articulată de o indus
trie multilaterală etc. 
— se îmbină cu prac
ticile curente ale in
dustrializării fiecărei 
țări. Industrializarea, 
ca proces, se realizea
ză în mod specific în 
fiecare țară.

Industrializa
rea României socia
liste este studiată prin 
compararea prezentu
lui cu trecutul pro
priu. prin raportarea 
ei la experiențele din 
trecut și de astăzi ale 
multor țări ale lumii, 
modalitate care-i ofe
ră autorului largi po
sibilități de punere in 
lumină a originalității 
„cazului" nostru pe 
fondul preocupărilor 
generale de industria
lizare a țărilor lumii. 
Multe lucrări valoroa
se despre industriali
zarea României s-au 
Scris după Congresul 
al IX-lea al P.C.R., 
iar optica formulată 
de Ion Blaga îndeam
nă la un elaborat pe 
tema tradiției și ino
vației în practica și 
teoria industrializării 
României.

Cititorul nu poate 
să nu sesizeze și să 
nu se oprească asupra 
uneia din importante
le realizări ale auto
rului și anume con
siderațiile sale asupra 
pluralismului tehno
logic. Cercetarea a- 
tentă a experienței 
tării noastre si a ce
lei mondiale l-a con
dus pe autor Ia con
cluzia că pentru ma
rea majoritate a țări
lor contemporane care 
se industrializează nu 
sînt posibile salturile 
unice sure tehnicile 
cele mai avansate.

rod. al revoluției teh- 
nico-științifice. Ca re
gulă. de Ia tehnicile 
tradiționale la cele a- 
vansate trecerea se 
face printr-o suită de 
salturi intermediare, 
făcind să coexiste o 
varietate mare de 
tehnici. Aceste struc
turi, pe care autorul 
le numește „pluralism 
tehnologic", își pun 
pecetea atît asupra 
legităților generale, 
cit șl asupra particu
larităților naționale 
ale industrializării. 
Conceptul de plura
lism tehnologic reflec
tă o realitate și ofe
ră posibilități supli
mentare de cunoaște
re mai aprofundată a 
particularităților in
dustrializării din lu
mea actuală față de 
cea din trecut, cind 
nici structurile tehno
logice nu erau atît; de 
diversificate, nici ino
vațiile tehnice si teh
nologice nu erau atît 
de .rapide si nici 
transferul de tehnolo
gii. atât cit se reali
za. nu avea loc între 
țări cu decalaje atit 
de mari ca cele din J zi
lele noastre.

Realitățile economi
ce ale lumii moderne 
si contemporane au 
fost și ' sînt reflectate 
în teorii de variate 
orientări și opțiuni in 
funcție de interese so
ciale, naționale etc. 
:are oferă soluții dintre 
cele mai felurite. Dia
logul și confruntarea 
cu ele, promovate de 
autor, sint lipsite de 
idei preconcepute, au 
o largă deschidere 
spre nou și inovație. 
Ampla promovare a 
dialogului și confrun
tării cu diversele teo
rii, critica argumenta
tă a celor retrograde 
și valorizarea celor 
științifice sint dovada 
faptului că nici un 
autor care-si propune 
în chip serios să adu
că ceva nou în dome
niul științei economi
ce nu poate face ab
stracție de ce s-a 
creat deja. Cartea lui 
Ion Blaga despre in
dustrializare se reco
mandă prin bogăția de 
idei și sugestii, prin 
contribuțiile originale 
și prin deschiderea 
spre dialog creator.

Prof. univ. dr. 
Nicolae IVANCIU- 
VĂTEANU
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Excelenței Sale
Domnului YASUHIRO NAKASONE

Prim-ministru al Japoniei
TOKIO'

Doresc să vă transmit calde felicitări cu prilejul împlinirii viratei de 
65 de ani și să. vă urez sănătate deplină, mult succes în activitatea dumnea
voastră de mare răspundere.

Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că relațiile de 
prietenie și conlucrare dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, spre 
binele celor două popoare, al păcii și stabilității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Vizita delegației parlamentare sovietice

Vizita prințului ministru al Regatului Lesotho Cronica
dr. Leabua Jonathan

Joi. delegația parlamentară sovie
tică. condusă de tovarășul I. E. Po
liakov, membru al C.C. al P.C.U.S.. 
vicepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Republicii Sovietice Socialiste 
Bieloruse, și-a continuat vizita ofi
cială de prietenie în municipiul Si
biu. în- cursul dimineții, membrii de
legației au avut o întrevedere la 
comitetul județean de partid și con
siliul popular județean. După între
vedere, parlamentarii sovietici au 
depus o coroană de flori la cimi
tirul eroilor sovietici din localitate.

în timpul șederii la Sibiu, oaspe
ții au vizitat întreprinderea „Inde
pendența". unități agricole, noi car
tiere de locuințe, monumente isto
rice și de artă din oraș.

Cu prilejul vizitei delegației parla
mentare sovietice, ,1a întreprinderea 
„Independența" a avut loc un - mi
ting consacrat prieteniei româno-so- 
vietice.

Au luat cuvîntul Mihai- Găldean, 
directorul întreprinderii, lăcătușul 
Z-akel Heimann și Nicolae- Spătar, 
primul secretar al Comitetului 
municipal de parti'd Sibiu, primarul 
municipiului, și conducătorul delega
ției paițlamefntare sovietice. I. E. Po
liakov. -. /irbitorii au evidențiat suc
cesele obținute de oamenii muncii

din România și cei din Uniunea So
vietică in realizarea sarcinilor tra
sate de Congresul al XII-lea al 
P.C.R. și Congresul al XXVI-lea al 
P.C.U.S. S-a' exprimat dorința comu
nă de a . se extinde‘și aprofunda co
laborarea bilaterală pe multiple pla
nuri dintre cele două țări, in interes 
reciproc, al cauzei socialismului și 
păcii în lume. Subliniind cu satisfac
ție că relațiile dintre partidele, țări
le si popoarele noastre cunosc o 
dezvoltare si diversificare rodnică, 
vorbitorii au scos în evidență contri
buția hotăirîtoare pe care au adus-o 
și o aduc întîlnirile și convorbirile 
la nivel înalt româno-sovietice. S-a 
subliniat convingerea că dezvoltarea 
legăturilor dintre parlamentarii ro- 

. mâni și sovietici contribuie la întări
rea prieteniei și la lărgirea colabo-' 
rării dintre țările și popoarele noas
tre.

Membrii delegației ■ parlamentare 
sovietice au fost însoțiți de Ilie Vă
duva, vicepreședinte al Comisiei pen
tru. politică externă și cooperare eco
nomică internațională a M.A.N.

A fost prezent E, M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

★
Seara, consiliul popular județean a 

oferit un dineu în onoarea oaspeților.

Odihnă și agrement Ia Poiana Brașov
De pe terasa modernului hotel 

„Alpin", sau din telecabineie și 
telegondola care urcă în numai cî- 
teva minute pe vîrfurile masivelor 
Postăvarul și Cristianul Mare, Po
iana Brașov înfățișează privirii 
imaginea unei stațiuni care se bu
cură de un decor natural de rară 
frumusețe și de un regim termic mo
derat, cu ierni hlinde și veri răco
roase, cu toamne lungi și primă
veri însorite, cu tot atitea simfonii 
de culori și puncte de atracție 
inedite.

Denumită, pe bună dreptate, 
„Poiana Soarelui" sau „Peria Car- 
paților", apreciată, deopotrivă, de 
turiștii români și de tot mai nume
roșii oaspeți de peste hotare, avînd 

, program permanent. în tot cursul 
aniilui, stațiunea se recomandă ca 
un loc ideal pentru odihnă, sport și 
agrement. în același. timp, este in
dicată de medici pentru ' eficienta 
terapeutică a factorilor săi naturali 
de cură in nevroză astenică, surme
naj fizic și intelectual, tulburări de 
creștere la copii, anemii secundare 
și altele. Situată în zona centrală 
a țării, la numai ■ 13 kilometri de 
Brașov, ușor accesibilă pe panglica 
modernizată a unei șosele care urcă 
în serpentine dealul Stejăris pină 

r’a 1 020 metri altitudine. Poiana 
Jrașov oferă condiții dintre cele 
mai bune pentru petrecerea unei 
racanțe reconfortante, de neuitat.-

' în perfectă armonie cu peisajul 
montan înconjurător, arhitecții și 
constructorii n-au făcut deloc eco
nomie de ambiție și fantezie, înăl- 
țind hoteluri moderne, unul mai 
elegant decit altul, cu camere spa
țioase și luminoase, dotate cu mo
bilier multifuncțional. La rindul 
lor, vilele și cabanele cochete se 
constituie în tot atitea oaze de li
niște și deconectare tonifiantă.

Sezonul estival găsește Poiana 
Brașov mai frumoasă ca oricînd și 
cu noi dotări, pe care nj le-a pre
zentat la fața locului tovarășul 
Loghin Jucan, directorul coordona
tor al O.N.T. Carpați Brașov :

— în primul rind. stațiunea și-a 
sporit zestrea cu un nou complex 
de agrement — „Favorit". Este 
vorba de un complex multifunctio
nal. unic în felul lui Ia noi în tară 
pină acum. Complexul dispune de 
o sală cu 500 de locuri pentru ma
nifestări cultural-artistice si știin
țifice. simpozioane, conferințe, în
truniri publice. Aceeași sală este 
folosită șt ca restaurant-cinema. în 
timp ce servește masa, turistul

vremea
Ttmpul probabil pentru intervalul 27 

mai, ora St — 30 mai, ora 21."In tară: 
Vremea se va răci ușor. Cerul va fi variabil cu timorări mai pronunțate în 
cursul după-amiezelor. Vor cădea ploi 
locale ce vor avea și caracter de aversă îndeosebi in regiunile de deal și de 
munte. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 6 și 16 . grade, iar maxi
mele vor oscila intre 17 și 27 de grade. In București : Vremea va fi ușor in
stabilă, cu cerul variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vintul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 și )3 grade, cele maxime vor oscila intre 23 
și 26 grade. (Corneliu Pop, meteorolog 
de serviciu).

• CUM AU FOST 
CONSTRUITE PIRAMI
DELE EGIPTENE. Astăzi 
este evident faptul că ampla
samentul celor trei mari pira
mide — a lui Keops. Kefren și 
Mikevinoș — nu a fost ales la 
întimplare. ci ținind seama de 
faptul că în respectivul loc se 
află cele mai dense si mai dure 
straturi de calcar de pe între
gul platou. Ingeniozitatea con
structorilor reiese și din ale
gerea locului pentru carierele 
din care au fost extrase blocu
rile de piatră necesare înălțării 
piramidelor, în acest Ioc, stra
turile de calcar dur alternează 
cu straturi mai moi de marnă. 
Constructorii înfigeau în aceste 
straturi moi grinzi de lemn pe

în cursul zilei de joi. primul mi
nistru al Regatului Lesotho, dr. 
Leabua Jonathan, și persoanele 
care îl însoțesc în vizita ofi
cială în țara noastră au fost oaspeți 
ai colectivului de muncă de la Com
binatul de industrializare a lemnu
lui de la Pipera, unde au avut posi
bilitatea să cunoască nemijlocit ex
periența românească în prelucrarea 
lemnului, domeniu în care tara sa 
este interesată, avînd importante 
resurse forestiere.

După o scurtă prezentare a profi
lului unității, oaspeții au vizitat fa
bricile de plăci înnobilate și de mo
bilă de artă, precum 
permanentă cu produse 
zează aici. Parcurgind 
sectoare de fabricație, 
fost informați că. pe baza aplicării 
unor tehnologii modeme, in majori
tate de concepție românească, și a 
unui înalt grad de mecanizare și 
automatizare a fluxurilor de pro
ducție. materia primă se valorifică 
in proporție de peste 80 la sută, ob- 
tinîndu-se o gamă largă de produse, 
care se desfac atit pe piața internă, 
cît și în numeroase țări ale lumii. 
Primul ministru din Lesotho a dat 
o înaltă apreciere organizării fluxu
rilor de producție, preocupării ingi
nerilor. tehnicienilor șl muncitorilor 
pentru creșterea calității și diversi
ficarea sortimentelor, pentru reali
zarea unor produse cu un grad spo-

și o estetică

și expoziția 
ce se reali- 
principalele 
oaspeții au

rit de funcționalitate 
deosebită.

Primul ministru 
Jonathan a felicitat călduros colecti
vul de muncă al combinatului pen
tru produsele deosebite pe care le 
realizează, exprimîndu-și convinge
rea că experiența dobîndită de 
România în acest domeniu poate fi 
de un real folos și pentru țara sa.

în continuare, primul ministru al 
Lesotho și celelalte oficialități au 
făcut o vizită în unele cartiere ale 
Capitalei.

Vizita a oferit oaspeților posibili
tatea de a cunoaște materializarea 
eforturilor pe care le face statul 
nostru pentru îmbunătățirea și ridi
carea condițiilor de viată ale oame
nilor muncii, pentru modernizarea 
continuă a Capitalei.

Oaspeții au apreciat ritmul intens 
al construcțiilor de locuințe, precum 
și concepția arhitecturală a noilor 
ansambluri urbanistice din Capitală.

★
Joi după-amiază, oficialitățile care 

îl însoțesc pe primul ministru al 
Regatului Lesotho au făcut o vizită 
la întreprinderea agricolă de stat 
...30 Decembrie" din județul Giurgiu.

★
Primul ministru al Regatului Le- , 

sotho, dr. Leabua Jonathan, a depus, 
joi dimineață, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li-

dr. Leabua

bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au luat parte Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Ștefan Bîrceri, 
vicepreședinte al Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular al muni
cipiului București, generali și ofițeri.

Au participat oficialitățile care il 
însoțesc pe oaspete în vizita în țara 
noastră.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat tm moment de reculegere 
și. a fost vizitată rotonda monumen
tului.

*Tovarășul Șt'e'fan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, s-a întilndt cu 
E. R. Sekhonyana, ministru pe lin
gă primul ministru, ministru însăr
cinat cu planificarea, folosirea for
ței de muncă și problemele econo
mice, ministru însărcinat cu aface
rile externe al Regatului Lesotho, 
cu care a avut un schimb de păreri 
cu privire la dezvoltarea relațiilor 
bilaterale. îndeosebi a colaborării e- 
con.omice. precum și in .legătură cu 
unele probleme internaționale de in
teres comun.

întilnirea a avut Ioc într-o atmos
feră cordială, prietenească. A parti
cipat tovarășul Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

(Agerpres)

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, joi după-amiază, pe general 
de divizie Czeslaw Piotrowski, mi
nistrul minelor și energeticii din 
R.P. Polonă.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte privind adincirea și diversi
ficarea colaborării și specializării in 
producția de utilaj minier și petro
lier, precum și lărgirea colaborării 
tehnico-științifice în industria căr
bunelui dintre cele două țări.

A luat parte Ioan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini.

A fost prezent Boleslaw 
ambasadorul R.P. Polone 
rești.

Koperski, 
la Bucu-

Petrescu,Tovarășul Gheorghe 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, joi, pe general de divizie 
Czeslaw Piotrowski, ministrul mine
lor și energeticii din R. P. Polonă, 
care, la invitația Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a efectuat 
o vizită oficială în țara noastră.

în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea în continuare â colaborării și 
cooperării în producția de utilaj 
minier dintre România și Polonia, 
livrările reciproce de utilaj minier 
și petrolier, amplificarea colaborării 
tehnico-științifice în industria căr
bunelui dintre cele două țări.

La întrevedere a participat Ion 
Lăzărescu, ministrul minelor.

A luat parte Boleslaw Koperski, 
ambasadoi'Ul R. P. Polone Ia 
București.

A aparul „ERA SOCIALISTA” nr. 10
Revista cuprinde editorialul : 

„Afirmarea spiritului militant, crea
tor în activitatea politico-ideologică 
și educativă" și articolele : „Stadiul 
de dezvoltare a economiei și afir
marea autoconducerii muncitorești"; 
„Proprietatea socialistă și responsa
bilitatea socială". Rubrica „Dezba
teri" inserează următoarele mate
riale : ’„Conștiința revoluționară, so
cialistă. factor activ al progresului

orinduirii noastre" (II) și „Concepția 
P.C.R., a secretarului său general, 
tovarășul. Nicolae Ceaușescu, despre 
istoria mișcării muncitorești ca par- . 
te integrantă a istoriei patriei" (I).

Revista conține obișnuitele sale 
rubrici : „Creația literar-artistică", 
„Consultații", „Confruntări ideologi
ce contemporane", „Cărți Si semni
ficații".

african"'

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externei a primit, joi, pe 
tovarășul Qian Qichen, adjțmct al 
ministrului afacerilor externe al Rc- 

. publicii Populare Chineze, care, la 
invitația Ministerului Afacerilor Ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, întreprinde o vizită in tara 
noastră pentru consultări și docu- 

' mentare.
Cu acest 

schimb de 
diul actual ______________ ____
româno-chineze și la unele probleme 
internaționale de interes reciproc.

Au luat parte Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, precum și Li Zewang, 
sadorul R. P. Chineze la 
iești.

prilej s-a efectuat un 
păreri cu privire la sta- 
și perspectivele relațiilor

amba- 
Bucu-

★
La Monumentul eroilor 

pentru libertatea poporului- șî 
triei, pentru socialism au depus, joi, 
coroane de flori ambasadorii la 
București ai Republicii Populare 
Bulgaria Todor Stoicev, Japoniei 
— Takaaki Hasegawa, Republicii 
Zimbabwp — John George Mayowe, 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare — Salah-Bey Anisse și Is
raelului — Zvi Brosh.

luptei 
a pa-

★
zilei de joî a 

București, o masă 
cadrul căreia Anto- 

Comi-

poate viziona și un film, sau in
vers. in timp ce vizionează un film 
se poate și ospăta. După cum. scena 
este folosită și ca ring de dans. 
Complexul „Favorit" mai dispune 
de bibliotecă și sală de lectură, co
fetărie. bar de zi, o popicărie cu 
patru piste automate. Tot aici func
ționează serviciile turistice ale 
stațiunii, poșta și telefoanele. După 
cum vedeți, prin concepția si exe
cuția sa. complexul „Favorit" este 
el însuși o originală lucrare de 
artă, care se integrează in chip fe
ricit celorlalte edificii din Poiană. 
O altă noutate cu care ne intim- 
pinăm in această perioadă oaspeții 
o constituie restaurantul „Miorița", 
pe care ne pregătim să-l inaugu
răm in citeva zile. Construit in
tr-un original stil arhitectonic, el 
este amplasat pe malul lacului de 
agrement.,Aici se vor servi numai 
preparate culinare specifice bucătă
riei românești din toate zonele ță
rii. se va frămînta și coace vestita 
piine de Brașov „cit roata carului", 
iar programul artistic va prezenta 
piese dc mare audientă din bogatul 
tezaur folcloric. Tot peste citeva 
zile vor fi date în folosință grădină 
de vară și parcul de agrement de 
lingă „Cabana Junilor". Ne-am 
propus ca aici să organizăm serbări 
și petreceri cimpenești și nădăjduim 
ca ele să devină tot atit de renu
mite ca și manifestările de la res
taurantele cu specific „Coliba hai
ducilor", „Șura Dacilor". „Vinăto- 
rul", „Poiana Ursului" și altele.

Fără îndoială. Poiana Brașov și-a 
cîștigat o binemeritată faimă prin 
multitudinea și varietatea posibili
tăților și condițiilor pe care le ofe
ră oaspeților săi pentru a-si petrece 
timpul in mod cît mai plăcut, util, 
reconfortant. în aproape toate uni
tățile de cazare există biblioteci și 
săli de lectură, standuri de cărți și 
publicații, jocuri de șah., remy, 
tenis de masă, biliard, jocuri pen
tru copii. Funcționează chiar și 
grădinițe, în care cei mai mici oas
peți ai stațiunii, turiștii de mîine, 
se bucură de o atentă și binemeri
tată îngrijire. Cei care nu au mai 
fost de un an în Poiană pot? afla 
pe această cale că aici s-a dat in 
folosință o modernă bază de echi- 
tație, în care se poate frecventa un 
curș de călărie sau efectua plim
bări de agrement cu cai frumoși ca 
toți caii bine îngrijiți. De aseme
nea, se pot face plimbări cu căruța 
sau la stîna din apropiere, unde se

servește o masă după tot specificul 
si dichisul ciobănesc. Potrivit gus
turilor și preferințelor, fiecare 
poate opta pentru un restaurant 
de tip clasic („Alpin", ..Ciucaș", 
„Sport",, „Șoimul" și altele) sau 
unul cu program artistic („Capra 
Neagră". „Teleferic"), la unul din 
barurile de zi sau de noapte, la o '■ 
discotecă sau videotecă. Amatorilor 
de sport le stau la dispoziție tere
nuri de volei, tenis de eimp, hand
bal. minigolf, tir cu arcul, schi pe 
iarbă, piscine moderne, între care, 
cea mai nouă, „Cristal", de dimen
siuni semiolimpice, are două bazi
ne — unul pentru adulți și altul 
pentru copii. Deosebit 
sint plimbările pe lac 
hidrobiciclete și chiar 
lacului din stațiune se 
te elegantă și bine dotată sală pen
tru practicarea gimnasticii medica
le. Funcționează numeroase puncte 
de închiriat echipament și mate
riale sportive. Totodată, de la Po
iana Brașov se organizează nume
roase drumeții pe masivele mun
toase din împrejurimi, ca 
excursii pe itinerare dintre 
mai interesante : turul orașului 
Brașov, vizitarea stațiunilor Pre-

Anii modernizării,
(Urmare din pag. I)

rile vechimii, cu fata în
toarsă spre șoare, ea se în
fățișează reîntinerită în lu
mina prezentului. Au fost 
construite pînă acum circa 
10 000 de apartamente. Au 
apărut cartiere noi. adevă
rate orășele în oraș : Tudor 
.Vladimirescu, Frăției. Pa
tinoarului, Spicului, Har
ghita. Morii, Grivita roșie. 
Nume simbolice, cu rezo
nanță în conștiința locui
torilor de aici, români și 
maghiari, vecini de casă și 
vecini de strung ori ulan-

setă. în decursul ultimului 
deceniu și jumătate au fost 
înălțate numeroase edificii 

zisocial-culturale. unități co
merciale și turistice. îmbi- 
nindu-se ingenios construc
ția tradițională cu elemen
tele moderne. Orașul s-a 
Împodobit cu lucrări de 
artă monumentală au fost 
amenajate zeci de com- 
iplexe sportive și de agre
ment.

Pulsul șantierelor este și 
astăzi o constantă cotidia
nă in municipiul Miercurea - 
Ciuc. Schelele constructori
lor încorsetează acum co-

de atractive 
cu bărci și 
pe malul 

află o foar-

deal. Bușteni și Sinaia, a monu
mentelor istorice și de artă din 
Făgăraș, Sibiu. Bran. Rișnov. Si
ghișoara și altele.

în această perioadă — după cum 
aflăm de la tovarășul Dumitru Bur
tea. director comercial al O.N.T. 
Carpați Brașov — cei care vin 
să-și petreacă vacanța sau pentru 
sejururi mai scurte'de 3 sau 6 zile 
beneficiază de tarife convenabile, 
ca și de o reducere cu 25 la sută 
a călătoriei pe C.F.R. Același inter
locutor ne-a precizat că locuri pen
tru Poiana Brașov în această pe
rioadă se pot obține, chiar in aceste 
zile, prin toate oficiile județene de 
turism din țară și prin agențiile de 
turism ale întreprinderii de turism,- 
hoteluri și restaurante — I.T.H.R. 
București.

Beneficiind de un cadru natural 
cu un pitoresc aparte, de un bio- 
climat tonic, ou aer nepoluat și 
bogat în ozon și radiații ultravio
lete. de condiții dintre cele mai 
bune de cazare și masă, odihnă și 
agrement, de largă accesibilitate din 
orice colț al țării. Poiana Brașov 
este tot mai 
bucuroasă de oaspeți. (N. Mocanu, 
P. Popa).

Sub înaltul patronaj al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, în ca
drul manifestărilor organizate in tara 
noastră cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de Ia înființarea Organizației 
Unității Africane, Zilei eliberării 
Africii șî Săptăminii de solidaritate 
cu popoarele aflate sub dominație 
colonială din Africa australă, care 
luptă pentru libertate, independentă 
și egalitate în drepturi, la cinema
tograful „Studio" din Capitală se 
desfășoară, între 26—29 mai, „Zilele 
filmului african".

Joi seara a avut loc un spectacol 
de gală al cărui program a cuprins 
filme documentare despre Egipt, Na
mibia și Zimbabwe.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Dumitru Femoagă, directorul 
Casei de filme 5, și Mohamed El 
Mokhtar Zannad, ambasadorul Tuni
siei la București, au relevat semni
ficația evenimentului aniversat, legă
turile multiple de prietenie, colabo
rare și cooperare dintre România și 
țările africane, in cadrul cărora se 
adtîncesc și se diversifică .relațiile 
culturale, schimburile reciproce de 
valori spirituale ce contribuie la mai 
buna cunoaștere și apropiere dintre 
poporul român și popoarele afri
cane.

La spectacol au asistat Ion Găle- 
teanu. secretar de ștat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, loan 
Botar, secretar al I.R.R.C.S., membru 
ăl Comitetului de conducere al Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de antă și cultură, un numeros pu
blic.

Au luat parte ambasadori ai țărilor 
africane la București, șefi ai altor 
misiuni diplomatice acreditați în tara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic. reprezentanți ai mișcărilor' de 
eliberare africane.

Programul „Zilelor filmului afri
can" mai cuprinde filme documentare 
despre Tunisia. Zair și Ghana, pre
cum și filmul artistic libian de lung 
metraj „Bătălia de la Tagrift".

(Agerpres)

Joi a avut loc la București sem
narea Protocolului privind dezvol
tarea colaborării și cooperării eco
nomice româno-polone în domeniile 
industriei carbonifere, al energeticii 
și construcției de utilaje miniere, 
energetice și petroliere, al livrărilor 
reciproce de asemenea utilaje, pre
cum și al colaborării tehnico-științi- 
fice in exploatarea și extracția căr
bunelui.

Din partea română documentul a 
fost semnat de Ion Lăzărescu, mi
nistrul minelor, și de loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, iar din partea polonă de ge
neral de divizie Czeslaw Piotrowski, 
ministrul minelor și energeticii.

A participat Boleslaw Koperski, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
reștii.

în timpul șederii In țara noastră, 
ministrul polonez a avut convorbiri 
la Ministerul Minelor, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
și Ministerul Energiei Electrice, a 
..vizitat unități ale industriei carbo
nifere. energetice și 
de mașini, 
cercetări și 
mineritului, 
vincie.

construcțiilor 
precum și institute de 

proiectări in domeniu! 
din București și pro-

solicitată și totodată

anii urbanizării
chetele blocuri, cu. acoperi
șuri de șarpantă, cu bal- 

' coane frumos ornamentate 
din noua zonă centrală a 
orașului, care prinde contur 
tot mai viguros. Din cele 
5 000 de apartamente care 
vor fi înălțate aici, au și 
fost date in folosință 2 Q00, 
Se află „Ia roșu", cum se 
spune în limbajul construc
torilor. noul sediu politico- 
administrativ al județului, 
noul palat al culturii cu 800 
de locuri și cu două secții 
de teatru — in limbile ro
mână și maghiară. Se mun
cește in ritmuri alerte la

un nou complex hotelier., la 
o sală sportivă polivalentă. 
Ia noua piață si la alte 
obiective menite să confere 
o nouă frumusețe urbei de 
pe malul sting al Oltului, 
așa cum o prefigura, doar 
cu putini ani în urmă, se
cretarul general al parti
dului.

Văzut prin înfăptuirile 
prezentului, prin viitoarele 
înfăptuiri, orașul de la 
poalele Harghitei își află 
cu Îndreptățită mindrie lo
cul printre marile împliniri 
ale epocii noastre socia
liste.

t
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16,00 Telex
15,05 Consultații pentru admiterea ta 

tnvățămintul superior tehnic. 
Matematică. Limite șt continuitate

15,30 Emisiune în limba germană
17,35 Tragerea Loto
17,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal
Creșterea prioritară a ramurilor 
de virf ale industriei românești. 35 
de ani de industrializare socialistă 
Reportaj-documentar
Serial științific: „Corpul uman". 
Ultimul episod
Un cintec pe adresa dv.

17,50
18,00
20,00
20,20

20,40

31,00

Care ie foloseau apoi ca pirghii 
pentru a disloca blocurile de 
calcar.

• TURNUL DIN PISA, 
DE OPT ORI CENTE
NAR. Lucrările de consolidare 
a Turnului din Pisa vor dura 
patru ani — informează agenția 
A.N.S.A. Celebrul turn va îm
plini, peste citeva luni, 810 ani, 
piatra sa de temelie fiind pusă 
la 9 august 1173. C'md autori
tățile orașului au hotărît con
struirea unei magnifice cam
panile, care să amintească peste 
vremuri de strălucirea de atunci 
a orașului, au încredințat această 
sarcină unuia dintre arhitecții 
celebri ai epocii, Bonanno Pi
sano. Proiectul său a fost apre
ciat . drept măreț de autoritățile

de atunci. Astăzi însă, specia
liștii estimează . că Bonanno 
Pisano s-a înșelat în calculele 
sale privind proiectarea turnu
lui. netinînd seama de natura 
argiloasă a terenului, i Dealtfel, 
turnul a început să se încline 
cind construcția se afla încă la 
cel 'de-al treilea etaj; Acum 
se apreciază că de cîtva timp 
înclinația Turnului din Pisa a 
ajuns la limita de siguranță. 
Lucrările de consolidare i-au 
fost încredințate prof.. Luca 
Sampaclesi, de la Universitatea 
din Pisa.

® EXCENTRICITATE 
PERICULOASĂ. Aproxima
tiv 300 de șerpi, dintre care unii 
foarte veninoși, peste 4 500 de 
șobolani și șoareci, care serveau 
ca hrană pentru reptile, 17 cai-

în cursul 
avut loc. ja 
rotundă. în 
nin Stejskal. președintele 
totului ceh pentru pace, membru al 
Comitetului internațional pentru 
pregătirea Adunării mondiale „Pen
tru pace si viată. împotriva războ
iului nuclear", manifestare ce va a- 
vea Io.c la Praga, în perioada 21—26 
iunie a.c.. a relevat semnificația a- 
cestui eveniment și a înfățișat as
pecte privind tematica si modul lui 
de desfășurare.

Au participat reprezentanți ai Co
mitetului Național pentru Apărarea 
Păcii, Comitetului foștilor luptători 
Si veteranilor de război împotriva 
fascismului. Ministerului Afacerilor 
Externe, precum și ai altor insti
tuții centrale.

★
Universitatea din Craiova a 
loc, joi, vernisajul unei expozi-

La 
avut 
ții de carte științifică bulgară, des
chisă cu prilejul Zilei învățămîntului 
și culturii bulgare, a scrierii slavone.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit Silviu Pușcașu, rectorul 
Universității din Craiova, și Atanas 
Gheorghiev, atașatul cultural al Am
basadei R.P. Bulgaria in țara noastră.

Cu același prilej, la Teatrul Na
țional din Craiova s-au desfășurat 
un recital de poezie bulgară susți
nut de actori din localitate, precum 
și proiecția unor filme documentare.

(Agerpres)

21,13 Cadran mondial
21,35 Film artistic : „înttmplări tatr-un 

orășel". Premieră pe țară. în roiurile principale : Robert Hardy. 
Colette O’Neil. Regia : Mike Vardy 

52,20 Telejurnal
3PROGRAMUL

15,0» Telex
15,05 Film artistic : 

Premieră TV. __ ______
Enzo Vlena, Tito Alonso, 
Halasco, Pedro Laxalt. Hugo del Carril 
Blocnotes bucureștean 
Stadion 
1001 de seri

13,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal.
20,20 Emisiune literară. Poeții din Bal

cani cintă pacea
20,45 Concertul orchestrei 

Filarmonicii „George 
32,05 Generația deceniului 

țiativa Consiliului A.S.C.
as,a) Telejurnal

.întîlnire cu viața". 
Cu : Gilda “Lousek, 

Silvia 
Regia :

ts.sș 
17,00
17,50

simfonice a 
Enescu"

IX. La irii-
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O „gală" baschetbalistică de zile mari
Ideea de a se juca derbiul derbiu- 

rilor de baschet la Palatul sporturilor 
— idee susținută de mai multă vreme 
și de ziarul nostru s-a dovedit, 
așa cum ne așteptam, excelentă. Cir
ca 6 000 de iubitori ai sportului au 
populat aseară tribunele frumosului 
și primitorului palat din Parcul Tine
retului, bucurîndu-se și manifestin- 
du-și bucuria prin aplauze și cintece, 
pentru spectacolul de aleasă ținuta 
tehnică la care au asistat. A fost și 
meritul Federației de baschet, care 
a făcut tot ce depindea de ea pen
tru a asigura acestei „gale" baschet- 
balistice o organizare de referință 
(printre altele, a scos un program de 
sală bine documentat și foarte bine 
prezentat grafic).

In deschiderea meciului Steaua — 
Dinanțo au oferit două reprize a cite 
20 minute de baschet foștii jucători, 
fostele stele încununate de glorie ale 
celor două cluburi : dinamoviștii Qia- 
conescu, Visner, Giurgiu, Paraschi- 
vescu. Kiss, Viciu, Cernea, steliștii 
Folbert, Savu, Clmpeanu, Dimancea, 
Niculescu, Popa, Tarău șl alții. Pe 
banca tehnică, la fel ca altădată, an
trenorii emeriti Dan Niculescu și 
Constantin Kerold, S-a jucat pe „co
șuri", ca la meciurile oficiale, dar nu 
vom consemna aici rezultatul fiind
că nu el a fost important in acest 
adevărat festival al baschetului in
terpretat de fostele glorii pe care, 
iată, publicul nu le-a uitat.

Apoi a urmat meciul hotăritor pen
tru cucerirea titlului de campioană 
pe anul 1983.

Derbiul Steaua — Dinamo s-a do
vedit pină la urmă un foarte dispu
tat meci Dinamo — Steaua. Nu 
numai pentru că dinamoviștii au 
cîștigat in final la un coj diferență 
(75—73), dar mai ales'pentru că ei
— jucînd poate neașteptat de bine 
organizat — au controlat această 
splendidă confruntare baschetbalistă 
in cea mai mare parte a timpului, 
începutul a aparținut steliștilor care 
pe la jumătatea reprizei conduceau 
cu 21—16. O eficientă revenire dina- 
movistă reface handicapul. Dan Ni
culescu ,și colegii săi ajungind ca la 
pauză să conducă chiar cu 7 puncte : 
40—33. După pauză tot jucătorii di- 
namoviști sint aceia care conduc in 
joc și pe tabelă : cu 7 puncte dife
rență, cu 9, chiar cu 11. Costel Cer- 
nat insă iși mobilizează mai bine 
coechipierii in teren și urmează o la 
fel de formidabilă revenire stelistă : 
60—60 (cind mai erau numai 8 mi
nute de jucat). Steliștii iau, la rin- 
dul lor, conducerea cu 2, 3 și 5 punc
te, Au cedat dinamoviștii ? Nu, pen
tru că, după un timp de odihnă bine 
venit, iși revin din nou și egalează. 
Ultimele două minute de joc (in care 
Steaua joacă fără Cernat — eliminat 
pentru 5 greșeli, .. iar Dinamo fără 
Popa — eliminat mai înainte) sint 
de-a dreptul infernale. E greu de ju
cat, e greu de arbitrat. Greșesc- jucă
torii. greșesc de citeva ori și arbitrii
— „lanț" nedorit din care iese deza
vantajată Steaua, deoarece ea se afla 
atunci la „cirma" jocului. Intr-un fi
nal umbrit de greșeli, dar disputat la

cea mai înaltă tensiune, Dinamo 
ciștigă la două puncte diferență.

Cu această victorie, Dinamo Bucu
rești a făcut pasul decisiv de ciști- 
gare a titlului de campioană și in 
acest an (al 17-lea in istoria clubu
lui), cu toate că mai sint trei zile 
de baschet la sala Floreasca. Tinărul 
antrenor Gheorghe Novac se va află, 
desigur, la primul său mare succes 
in această nouă ipostază. Se cuvin 
felicitări pentru modul in care a pre
gătit și condus echipa la acest 
succes. Fiind vorba de pierderea urnii 
titlu național doar la un coș diferen
ță, nu se poate să nu spunem cuvinte 
la fel de bune despre antrenorul 
Mihai Nedef, care in acest final greu 
de campionat n-a putut beneficia 
(spre deosebire de anul trecut) de 
serviciile a doi jucători foarte buni : 
„gigantul" Opșitaru și chiar Căpușan, 
intrat in teren de citeva ori, dar 
nerefăcut. Și, bineînțeles, se cuvin 
felicitări tuturor jucătorilor celor 
două echipe care ne-au oferit aseară 
o (televizată) „gală" baschetbalistică 
de zile mari.

Acest derbi foarte dificil de con
dus a fost arbitrat de George Chira- 
leu și Emil Nicolescu.

Spectacolul baschetbalistic de asea
ră la Palatul sporturilor și succesul 
său la public au fost de nivel inter
național. Ceea ce înseamnă că publi
cul nostru este interesat și pregătit 
și pentru meciuri din Cupele europe
ne de baschet. Le așteptăm...

Gheorqhe MITRO1

-ti'd

RETUTINDENl
mani, doi crocodili de Nil, circa 
10O de broaște țestoase și patru 
scorpioni veninoși au fost con- 
fiscați de poliția olandeză in 
două locuințe aparținind unei 
familii din Leek, în nord-estul 
tării. Toți acești „colocatari 
clandestini" erau ținuți in cuști. 
„Proprietarii" au fost arestați, 
acuzați de violarea legislației 
privind animalele pe cale de 
dispariție și de creșterea unor 
vietăți periculoase. După cum a 
precizat poliția, șerpii puteau 
foarte ușor scăpa din cușca în 
care erau ținuți. Operațiunea de 
descindere la fata locului a ur
mat reclamațiilor vecinilor, care

se plingeau de mirosul mai mult 
decit neplăcut emanat de „cres
cătoria de reptile" și de invazia 
șobolanilor. Pentru moment, 
vietățile au fost încredințate 
grădinii zoologice din Rotter
dam.

• ZGOMOT CON
TRA ZGOMOTULUI. 
cialiștii unei firme britanice au 
pus Ia punct o instalație de 
combatere a zgomotului care 
are la bază principiul conform 
căruia undele sonore se pot 
anula reciproc. Cu ajutorul U- 
nor microfoane și al unor difu

zoare ce emit sunete joase, este 
atenuat zgomotul produs de o 
turbină’ de gaz de 11 megawați. 
Ambele unde sonore sint egale, 
dai' deplasate cu a jumătate de 
lungime de undă. Instalația este 
astfel capabilă să diminueze su
nete joase cu un nivel sonor de 
pină la 13 decibeli și poate fi 
folosită împotriva poluării fo
nice produse de instalații de 
climatizarei motoare diesel, 
mașini staționare.

• PROCEDEU NOU 
DE COMBATERE A IN
SECTELOR, CliH Melowen, 
profesor de chimie Ia Universi
tatea din Kansas (S.U.A.), a 
descoperit că în frunzele de da
fin și în coaja castraveților 
există două substanțe al căror

miros este extrem de neplăcut 
pentru gindacii de bucătărie. 
Combinate, aceste două mirosuri 
îi determină pe gîndaci să pă
răsească locuința unde se insta
laseră nepoftiți. Pentru om mi
rosurile sînt slab percepute și 
nu provoacă senzații dezagrea
bile. Profesorul american opi
nează că nu va fi dificil să se 
pună la punct un procedeu prin 
care să se obțină sinteza indus
trială a acestor substanțe.

• DESCOPERIRI AR
HEOLOGICE. într-o grotă 
situată lingă Marea Moartă au 
fost descoperite vestigii din 
epoca neolitică, datînd aproxi
mativ din anul 9 000 l.e.n. și 
considerate de specialiști drept 
cea mai interesantă descoperire

din regiune, în ultimele patru 
decenii. Este vorba de fragmen
te de țesături, frînghii, vîrfuri 
de lance, ustensile și instrumen
te din silex și os, identificate 
în deșertul Neghev. din sudul 
Israelului. între aspectele re
marcabile ale recentei descope
riri sînt de notat dimensiunea 
virtuților de lance (15 cm lun
gime), colecția de cochilii din 
Marea Roșie și din Mediterana, 
probele materiale privind folo
sirea, în epoca respectivă, a cu
lorilor (verde și portocaliu). Pe 
de altă parte, săpături făcute 
lingă Perfugas. in provincia 
Sasseri din Sardinia de Nord, 
au scos la iveală unelte din epo
ca de piatră ce constituie o do
vadă importantă in stabilirea 
existenței primilor oameni pe 
teritoriul Sardiniei.

'•'2-- ■ .



Cercuri largi ale opiniei publice 
cer oprirea cursei înarmărilor

Poziție fermă 
împotriva instalării 

de noi rachete în Europa
© Peste 70 000 de locuitori din 

Berlinul occidental și-au dus sem
nătura ne o petiție prin care. se 
cere interzicerea folosirii și pro
ducției bombei cu neutroni. în do
cument— elaborat de Comitetul 
muncitoresc și de luptă pentru 
pace și înțelegere internațională 
din Berlinul occidental — se relevă 
pericolele pe care le reprezintă 
.perfecționarea continuă a armelor 
nucleare pentru pacea și securita
tea' întregii . lumi. și se exprimă 
opoziția fată de planurile N.A.T.O. 
de instalare a rachetelor america
ne cu rază medie de acțiune în 
unele. țări vest-europene. -

Demersuri 
pentru includerea 

Australiei într-o zonă 
denuclearizată

• Reprezentantele femeilor din 
Australia au organizat. în clădirea 
parlamentului țării, o demonstrație 
împotriva pericolului de război și au 

cerut transformarea Australiei într-o 
zonă denuclearizată și închiderea 
bazelor militare străine staționate 
pe teritoriul național. Mișcarea . fe
meilor australiene împotriva perico
lului de război va organiza, în 
cursul lunii octombrie, o demonstra
ție de masă în apropierea celei mai 
mari baze militare americane de pe 
teritoriul Australiei.

„Sorunnaia" — o mișcare 
pentru pace 

în Groenlanda
@ în Groenlanda a luat ființă 

prima mișcare pentru pace din 
insulă, denumită „Sorunnata", in
formează agenția A.D.N. întemeie
torii ei au declarat că populația 
Groenlandei trebuie să militeze ac
tiv pentru destindere și dezarma
re, pentru ’ înțelegerea intre po
poare. în acest scop, mișcarea își 
propune ca sarcină să înfățișeze 
populației Groenlandei urmările 
cursei înarmărilor- și rolul bazelor 
militare americane din insulă, să-i 
furnizeze cunoștințe despre perico
lele suprainarmărilor nucleare și 
să-i mobilizeze pe groenlandezi la 
lupta pentru pace.

PARIS

CONVORBIRI INTRE REPREZENTANȚI Al P.C.R. Șl P.C.F.
PARIS 26 (Agerpres). — Tovară

șul Miu Dobrescu. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., care se află 
la Paris, la invitația C.C, al P. C. 
Francez, s-a întâlnit cu tovarășul 
Maxime Gremetz, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.G.F. 
Cu acest prilej, din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
au fost transmise secretarului gene
ral al Partidului Comunist Francez, 
tovarășul Georges Marchaiis, un. 
cordial mesaj . de salut.. urări de să
nătate și succese în întreaga activi
tate..

Exjprimînd deosebite mulțumiri 
pentru mesaj, tovarășul Maxime 
Gremetz a rugat să se transmită to
varășului . Nicolae Ceaușescu, din 
partea tovarășului Georges Marchaiș, 
călduroase urări de sănătate și feri
cire pensonală. de progres și bună
stare poporului român prieten.

în cadrul convorbirii s-a relevat cu

ROMA? Întîlnire între secretarii generali

ai P. C. Italian și
ROMÂ 26 (Agerpres). — Secreta

rul general al Partidului Comunist 
Italian. Enrico Berlinguer, a avut o 
întilnire cu secretarul general al 
Partidului Comunist din Spania. Ge
rardo Iglesias, aflat in vizită la' 
Roma, informează 'agenția ANSA.

într-un comunicat al biroului ' de 
presă al P.C.I. se precizează că a 
fost analizată situația internațională 
„cu referire specială la problema 
prioritară a păcii și dezarmării și 
la necesitatea de a se dezvoltă o 
ipișcare puternică. și unită, de na
tură să exercite presiuni în vederea 
opririi cursei aberante a înarmărilor-, 
și pentru, înregistrarea de rezultate 
pozitive la negocierile de la Geneva".'

Au fost analizate, de asemenea, 
„pericolele ce decurg din agravarea

Irakul este gata să semneze un acord cu Iranul 
pentru a opri bombardarea zonelor populate
BAGDAD 26 (Agerpres). — Irakul 

este gata să semneze un acord de 
pace cu Iranul sub auspiciile O.N.U. 
pentru a opri bombardarea orașelor 
și satelor de către ambele părți, în 
pofida continuării războiului — a de
clarat. într-un interviu acordat 
agenției irakiene de știri — I.N.A., 
vicepremierul irakian. Tareq Aziz. 
Interviul a fost acordat — precizează 
I.N.A. — în ajunul sosirii în Irak 
a unei misiuni din partea secretaru

deosebită satisfacție evoluția pozitivă 
a raporturilor dintre P.C.R. și P.C.F., 
bazate pe stimă și respect reciproc, 
subliniindu-se, in context, rolul și 
deosebita însemnătate a întâlnirilor 
și discuțiilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Georges Marchaiș, ex- 
primindu-se. totodată, dorința ca 
aceste relații să se dezvolte in con
tinuare. ca o contribuție importantă 
la întărirea prieteniei tradiționale 
dintre România și Franța, dintre po
poarele român și francez, la cauza 
păcii, a solidarității internaționale 
dintre partidele comuniste și munci
torești, partidele socialiste și social- 
democratice, alte forțe progresiste, 
la înfăptuirea dezarmării, la edifi
carea noii ordini economice inter
naționale. pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească. La 
întrevedere a participat tovarășul 
Dumitru Aninoiu, ambasadorul țării 
noastre la Paris.

P. C. din Spania
unor tensiuni și conflicte în nume
roase regiuni ale lumii, inclusiv in 
Orientul Mijlociu și în regiunea Me- 
diteranei, care implică direct secu
ritatea și interesele naționale ale 
țărilor din sudul Europei", se spune 
în comunicat.

Referitor la criza din Europa occi
dentală, Berlinguer - și Iglesias au 
convenit asupra* „necesității de a se 
acționa, pentru realizarea unei , con
vergențe și colaborări maxime cu 
toate forțele de stânga democratice 
și'. progresiste europene, pentru , a 
combate ofensiva forțelor conserva
toare. a bloca și respinge încercările 
de a se trece asupra maselor munci
toare consecințele crizei și pentru a 
deschide calea unor soluții progre
siste și democratice".

lui general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, pentru a constata pagu
bele produse de război orașelor ira
kiene și construcțiilor civile. Irakul 
— a spus, vicepremierul — este pre
gătit să accepte observatori O.N.U. la 
granițele sale care să asigure respec
tarea de către cele două părți a 
acordului de pace. Irakul — a spus 
el — va coopera cu misiunea O.N.U. 
în concordantă cu acordul convenit 
cu Secretariatul general al O.N.U. 

SOFIA Congresul 
culturii bulgare 

Mesaj de salut adresat de șeful 
delegației române

SOFIA 26 (Agerpres). — în sala 
Palatului culturii din Sofia se desfă
șoară lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al culturii bulgaîre. la care 
participă o delegație din țara noas
tră. condusă de Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste.

Șeful delegației române a trans
mis participanților un mesaj de sa
lut din partea Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, a oamenilor de 
cultură și artă, a tuturor’ celor care 
activează în domeniul educației po
litice și culturii din țara noastră.

Lucrările congresului continuă.

Președintele 
Mexicului 

despre evoluția 
economiei naționale
CIUDAD DE, MEXICO 26 (Ager

pres). — Declarind deschise lucrările 
celei de-a V-a reuniuni a Confede
rației Camerelor de Comerț din 
Mexic, care se desfășoară în locali
tatea mexicană Concanaco. președin
tele mexican. Miguel de la Madrid 
Hurtado, a reafirmat hotărireâ fermă 
a guvernului de a menține contro
lul strict al statului asupra preturilor 
și. tranzacțiilor, economice — trans
mite ’ agenția Prensa Latina. El a 
respins categoric opoziția cercurilor 
financiare și. economice private din 
Mexic, arătând că „nu este momentul 
pentru . polemici sterile și pentru in
criminări reciproce". .Trebuie să fie 
depuse toate eforturile pentru depă
șirea grabnică . a dificultăților din 
economia’ națională, a arătat pre
ședintele Mexicului.

Formarea noului 
guvern islandez

REYKJAVIK 26 (Agerpres). —La 
Reykjavik a fost anunțată joi com
ponența noului guvern islandez, con
dus de Steingrimur I-Iermannsson. 
liderul Partidului Progresist. Cabine
tul a’ fost format în urma acordului 
realizat între Partidul Progresist și 
Partidul Independenței, care la ale
gerile anticipate din 23 aprilie au 
reușit să obțină 37 din cele 60 de 
locuri ale Althingului (parlamentul 
țării).

Cea mai urgentă sarcină a guver
nului este depășirea situației econo
mice dificile cu care este confruntată 
Islanda. Paralel cu o creștere galo
pantă a prețurilor, precizează un 
studiu elaborat de Institutul de stat 
pentru cercetări economice, .șomajul 
devine o problemă stringentă.

„Sistemul monetar si comercial international 
trebuie adaptat necesităților anilor ’80“ 
Declarațiile secretarului general al U.N.C.T.A.D.

GENEVA 26 (Agerpres). - Sistemul 
monetar ți comercial internațional 
trebuie să fie reformat pentru a răs
punde și nevoilor țărilor în curs de 
dezvoltare și socialiste, a declarat 
Gamani Corea, secretar general al 
Conferinței O.N.U. pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), citat de 
agenția United Press International.

Secretarul general al U.N.C.T.A.D.

Importanța reducerii dobînzilor la creditele acordate 
țărilor în curs de dezvoltare

— subliniată de președintele Băncii Mondiale
VIENA 26 (Agerpres). — Președin

tele Băncii Mondiale. Alden Clausen, 
s-a pronunțat împotriva barierelor 
protecționiste ridicate in comerțul in
ternațional de către statele indus
trializate și pentru creșterea fluxului 
de capital către statele. in curs de 
dezvoltare. într-un interviu acordat 
publicației Asociației industriașilor 
din Austria, el a arătat că adincirea

500 milioane de oameni afectați 
de șomaj în întreaga lume 

Situații dramatice relevate într-un raport al O.I.M.
GENEVA 26 (Agerpres), - Intr-un 

raport al O.I.M. alcătuit în vederea 
Conferinței Internaționale a Muncii, 
care se va desfășura la Geneva in 
perioada 1-22 iunie, se arată că, 
în condițiile în care în întreaga 
lume există în prezent peste 500 
milioane de șomeri totali sau par
țiali, omenirea este confruntată „cu 
sarcina dificilă de a crea circa un 
miliard de noi locuri de muncă pînă 
la finele acestui secol". Raportul 
conține, de asemenea, o evaluare a 
problemelor principale care fac 
obiectul preocupărilor O.I.M., ară
tând că acestea devin tot mai com
plexe din cauza creșterii rapide a 
populației globului, în special în 
țările în curs de dezvoltare, și a fe
nomenelor de criză din economia 
mondială.

In document se menționează că, 
în etapa actuală, între 6 și 10 la 
sută din populația activă a lumii 
care trăiește în emisfera nordică nu 
are de lucru. In Africa, Asia și Ame

a arătat că Fondul Monetar Interna
țional (F.M.I.) și Acordul General 
pentru Comerț și Tarife (G.A.T.T.) nu 
mai sînt adecvate pentru condițiile 
economice ale anilor ’80. Ca să-și 
păstreze rostul de cadru pentru re
glementarea relațiilor economice in
ternaționale, ele trebuie să fie restruc
turate așa cum cer de multă vreme 
țările în curs de dezvoltare.

recesiunii in țările în curs de dezvol
tare .este o problemă care poate avea 
repercusiuni asupra, procesului de 
redresare economică pe plan general. 
El a arătat că aproximativ 30—40 la 
sută din exporturile țărilor indus
trializate merg în țările în curs de 
dezvoltare și a subliniat importanța 
reducerii dobînzilor la creditele 
acordate statelor sărace ale lumii.

rica Latină, situația este și . mai 
gravă, pe cele trei continente exis
tând peste 330 milioane șomeri to
tali sau parțiali, în special în zonele 
rurale. In țările în curs de^’;ezvol- 
tare - arată autorii rap'ot-cului — 
circa 800 milioane de oameni tră
iesc în mizerie. Dacă nu trăiesc 
în s.tare de sărăcie absolută, 
ei sînt privați de posibilitatea de 
a-și procura cele necesare pentru 
satisfacerea unor cerințe elemen
tare.

In cele 24 de țări dezvoltate 
membre ale O.E.C.D., numărul tine
rilor șomeri a ajuns deja la 7 mi
lioane.

Raportul O.I.M. mai atrage aten
ția asupra situației dificile in care 
se află cei aproximativ 20 milioa
ne de muncitori imigranți prove
nind în special din țările in curs 
de dezvoltare, care sînt puternic 
afectați de fenomenele de criză și 
de nivelul în creștere al șomajului 
din țările industrializate occidentale.

In sprijinul dezarmării, al continuării procesului destinderii Poziții divergente la sesiunea Consiliului ministerial al C.E.E.
Ședința Comitetului Central al Frontului Național 

din R. S. Cehoslovacă
PRAG A 26 (Agerpres). — Da Praga 

a avut loc o ședință a Comitetului 
Central al Frontului Național din
R.S. Cehoslovacă, consacrată partici
pării organizațiilor sociale din Ceho
slovacia la pregătirea Adunării mon
diale „Pentru pace și viață. împo
triva războiul ui nuclear", care se va 
desfășura între 21 și 26 iunie în ca
pitala cehoslovacă — informează 
agenția C.T.K. Da ședință au parti
cipat Gustav Fțusak, secretar general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele R.S. Cehoslovace, pre
ședintele C.C. al Frontului Național, 
alți conducători de partid și de stat 
cehoslovaci, membri ai Comitetului 
de pregătire a Adunării mondiale.

ÎN FAȚA PRIMEJDIEI NUCLEARE - FORȚA UNITĂ A POPOARELOR
X;

r.f.g. Un obiectiv mobilizator:

„1983 - SĂ FIE ANUL PĂCII, NU AL INSTALĂRII NOILOR RACHETE 1“
* După impunătoarele marșuri ale 
păcii, desfășurate in primăvară, mi
litanta vest-germani împotriva cursei 
înarmărilor intenționează să organi
zeze in perioada următoare acțiuni 
de amploare similare pe tot cuprinsul 
țărji. Punctul culminant al acestor 
manifestații va fi marcat, în peri
oada 15—22 octombrie, de „Săptămi- 
na de acțiune" a adversarilor noilor 
arme nucleare. Anunțind aceste pro
iecte, Jo Leinen. purtător de cuvînt 
al mișcării pentru pace, președintele 
Asociației vest-getmane „Inițiativa 
cetățenească pentru protejarea me
diului ambiant", a cerut organizarea 
unui referendum in R.F.G. asupra 
deciziei de implantare a noi rachete 
nucleare. „Vrem să mobilizăm opi
nia .publică — a declarat Jo Leinen 
— pentru a împiedica staționarea a- 
cestor arme în R.F.G. Apartenența 
la N.A.T.O. nu poate să ne silească 
să ne expunem pericolului unei con
fruntări nucleare".

A sosit momentul unei de
cizii lucide. Preocuparea și în
grijorarea militanților pentru pace, 
generate de perspectiva sporirii 
arsenalelor nucleare staționate în 
Europa, sînt exprimate cu insis
tență în cele mai diferite sec
toare ale opiniei publice. între-’ 
barea formulată de reprezentanți 
ai unor partide și grupări poli
tice. ai clerului, de militari în retra
gere și activiști pe tărim obștesc este 
dacă trebuie mere înainte pe actua
lul curs al competiției absurde a 
înarmărilor, care nu poate duce de- 
cît la o catastrofă nucleară, sau a 
sosit momentul unei decizii lucide in 
sensul opririi acestui curs extrem 
de periculos. „Republica Federală 
Germania — constată Oskar Lafon- 
taine. membru al Comitetului Direc
tor al P.S.D., primar al orașului Saar- 
briicken — este tara cu cea mai mare 
densitate de arme nucleare de pe 
glob. Singura țară, in afara S.U.A., 
unde sînt depozitate arme chimice.

In cuvîntarea rostită, Gustav Hu- 
sak a arătat că nu există, in prezent, 
sarcină mai importantă decit preîn
tâmpinarea pericolului unei con
flagrații militare mondiale, zădărni
cirea escaladării cursei înarmărilor 
și apărarea procesului de destindere 
internațională. Am dori, a spus vor
bitorul. referindu-se la lucrările 
apropiatei Adunări mondiale „Pentru 
pace și viață, Împotriva războiului 
nuclear", ca acest forum să repre
zinte un aport major la căutarea' 
unei platforme comune a tuturor ce
lor care se pronunță împotriva' pe
ricolului nuclear.

urmează să devină acum și unica 
țară cu rachete de precizie de. pe 
baza terestră. Asemenea arme nu 
mai lasă adversarului potențial ră
gazul de avertizare, ceea ce înlătură 
posibilitatea corectării une.i greșeli 
de interpretare. Aceasta înseamnă 
sfirșitul oricărei politici de securita
te". în fața acestei perspective, pro
cesul de conștientizare ce se dezvol
tă in toate sectoarele opiniei publice 
a devenit atât de intens, incit, după 
opinia liderului social-democrat, 
chiar și clientela electorală a parti
delor de guvernămînt' „respinge sta
ționarea de noi arme atomice in 
R.F.G".

O largă audientă întrunesc feluri
tele inițiative locale, mai ales în a- 
cele regiuni unde se fac amenajări 
pentru amplasarea noilor rachete. 
Orașul vest-german Wițburg, cu 
12 000 de locuitori, care găzduiește de 
la sfirșitul războiului o unitate de 
aviație americană, a devenit centrul 
unor ample manifestații împotriva 
instalării proiectatelor,rachete nu
cleare. „Cetățenii orașului — declară 
primarul Theo Hallet, intr-o scri
soare adresată ministrului apărării al 
R.F.G. — protestează energic împo
triva amplasării de rachete nucleare 
americane pe teritoriul nostru și așa 
împînzit cu obiective militare". în 
luna iunie la Witburg este progra
mat un mare marș al păcii cu parti
ciparea unor reprezentanți ai miș
cărilor antinucleare din Franța, Bel
gia și Luxemburg, Pînă la ora ac
tuală 20 de orașe vest-germane, .in
clusiv Miinchen, Number^,. Lindau, 
s-au proclamat zone denuclearizate 
și peste 300 desfășoară o campanie 
în același scop.

4 milioane de semnături 
pe „Apelul de la Krefeld". 
Ceea ce se impune atenției în fe
luritele mișcări de protest împotri
va cursei înarmărilor este antrenarea 
în aceste acțiuni a tuturor păturilor 
populației. O dovedesc cu prisosin

BRUXELLES 26 (Agerpres}. — Da 
Bruxelles s-a desfășurat, timp de 
două, zile, o nouă, sesiune a Consi
liului ministerial al Pieței comune, 
consacrată unor probleme stringente 
cu care se confruntă „cei zece", cum 
ar fi preconizata reformă a bugetu
lui C.E.E. și. in context, reducerea 
contribuției financiare a Marii Bri
tanii la bugetul comunitar. Dezbate
rile asupra problemelor abordate au 
fost dominate de divergentele dintre 
Franța și Italia, pe de o parte, și 
Marea Britanie și R.F.G.. de cealaltă 
parte, scrie agenția France Presse.

în intervenția sa, ministrul de ex
terne britanic, Francis Pym, a cerut 
reducerea substanțială a contribuției 
țării sale la bugetul comunitar, care 
se ridică la 2 miliarde unități de 
cont C.E.E. (aproximativ 1,84 mili
arde dolari). Dar Franța și. Italia 
consideră că, inainte de a fi soluțio
nată cererea britanică de reducere 

ță cele peste patru milioane de sem
nături pe „Apelul de la Krefeld", 
inițiativă de mare amploare împo
triva pericolului unui război nuclear, 
în cadrul acestei inițiative, la 17 sep
tembrie. va fi convocat la Bonn al 
treilea forum al „Apelului de la 
Krefeld"- împotriva înarmărilor ato
mice.

„în 1979, clnd a fost adoptată deci
zia N.A.T.O. — scrie ziarul «DIE 
TAT» — cu greu ne-am fi putut 
imagina proporțiile actuale ale miș
cării pentru pace vest-germane : 
două uriașe manifestații la Bonn — 
fiecare cu o participare de peste 
300 000 persoane : milioanele de sem
nături pe «Apelul de la Krefeld-, 
campania pentru extinderea localită
ților declarate zone denuclearizate ; 
resentimentele antinucleare din rin— 
dul social-democraților ; creșterea 
activității sindicatelor în favoarea 
păcii".

într-adevăr. contrar unor afirma
ții potrivit cărora sindicatele ar ma
nifesta rețineri, sau rezerve fată de 
acțiunile împotriva cursei înarmări
lor, afirmații formulate de acele 
cercuri care vor să marginalizeze 
mișcarea pentru pace, să o atribuie 
în exclusivitate unor tineri „înfier- 
bîntați". oamenii muncii alătură re
vendicărilor lor sociale și economice 
nemulțumirea și îngrijorarea fată de 
implicațiile continuării în proporții 
nemaiîntâlnite a cursei înarmărilor. 
„Muncitorimea din R.F.G. — declara 
liderul sindical Christian Gotz la o 
adunare organizată la Koln — nu 
este dispusă să finanțeze prin șomaj 
și reducerea alocațiilor sociale ira
ționala cursă a înarmărilor. De a- 
ceea, ca sindicaliști angajați in miș
carea pentru pace cerem încetarea 
enormei și monstruoasei irosiri a 
fondurilor pentru înarmare, măsuri 
concrete de dezarmare in Est si Vest. 
Pe această cale, programul de 50 
miliarde mărci, proiectat de D.G.B. 
(Federația sindicatelor vest-germa
ne). pentru restabilirea treptată a 
deplinei folosiri a forței. de muncă. 

a. conțrjbyțiej sale financiare la buț 
get, sprijinită de R.F.G., trebuie sâ 
se ajungă la un acord asupra refor
mei financiare, a C.E.E.

Ultima zi a sesiunii Consiliului mi
nisterial a fost consacrată definirii po
ziției „celor zece" la reuniunea la ni
vel înalt de la Williamsburg a.prinei-. 
palelor șapte țări occidentale indus
trializate. în context, „cei zece" și-au 
exprimat dorința ca participanții la 
această întâlnire să încurajeze coo
perarea dintre țările industrializate 
și cele in'curs de dezvoltare, in 
scopul ameliorării, situației economi
ce. în ansamblu. Totodată, ei s-au 
pronunțat în favoarea adoptării unor 
măsuri ferme susceptibile să contri
buie la reducerea deficitelor buge
tare, la stabilizarea piețelor valutare, 
de schimb, la reducerea ratelor 
înalte ale dobînzilor practicate de 
băncile americane.

ar putea fi finanțat fără dificultăți. 
Iată de ce colaborarea activă a sin
dicaliștilor cu militanta pentru pace 
este in prezent un lucru de la sine 
înțeles". După cum relata. de curînd 
agenția Reuter, Organizația din Bay
reuth a Federației sindicatelor vest- 
germane a preconizat, în caz de ne
cesitate. declanșarea unei greve ge
nerale pentru a se împiedica ampla
sarea de noi rachete americane cu 
rază medie de acțiune pe teritoriul 
Republicii Federale Germania. 
„Vrem să trăim in pace" — „1983 să 
nu fie anul instalării de noi rachete". 
„Dezarmarea constituie imperativul 
momentului actual". Sînt cerințe ar
zătoare înscrise pe un afiș al orga
nizației D.G.B. din landul Baden- 
Wurttemberg.

După. opinia deputaților în Bun
destag ai noii grupări ecologice 
„Grunen", rachetele „Penshing-2“ nu 
aduc mai multă securitate țării, ci 
„reprezintă un pericol mortal pentru 
R.F.G., care nu poate fi acceptat" 
(Petra Kelly). Păreri similare au fost 
exprimate și la conferința episcopi- 
lor din R.F.G., care a insistat asupra 
implicațiilor ce decurg din existența 
armelor nucleare. Conferința s-a pro
nunțat pentru încetarea neîntârziată 
a cursei înarmărilor nucleare, pentru 
o politică de împiedicare a oricărui 
război și a competiției pentru supre
mație militară.

Tineri de diferite profesii, sindica
liști, medici, scriitori, oameni poli
tici. militari, sectoare din cele mal 
diverse ale opiniei publice din R.F.G. 
iau parte în continuare la ample .ac
țiuni pentru pace, cu convingerea 
nestrămutată că. în unire cu forțele 
realiste din alte țări, vor putea de
termina încetarea cursei înarmărilor, 
înlăturarea cumplitei primejdii' a 
unei conflagrații nucleare, triumful 
politicii de destindere și’ colaborare 
rodnică. între toate, națiunile conti
nentului. între toate popoarele lumii.

Petre STĂNCESCU

EXPOZIȚIE INTERNAȚIONALA. La Centrul de coordonare al Co
misiei ihterguvernamentale pentru colaborarea țărilor socialiste în 
domeniu! tehnicii de calcul s-a deschis Expoziția internațională „Echipa
mente pentru pregătirea datelor pe discuri magnetice flexibile"-, la care 
participă întreprinderi de profil din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.D.G., R.P. Polonă, Republica Socialistă România, R.P. Ungară și U.R.S.S. 
Expoziția a fost deschisă de I. B. Riabov, prim-vicepreședințe al Comi
tetului de Stat al Planificării al U.R.S.S. Au fost prezenți reprezentanți 
ai C.A.E.R., adjuncți de miniștri de la diferite ministere sovietice, specia
liști. Exponatele românești — terminalul TDF pentru pregătirea datelor 
cu disc flexibil și microcalculatorul FELIX M 118 — s-au bucurat de 
aprecieri favorabile din partea specialiștilor.

O ADUNARE DEDICATA „ZI
LEI TINERETULUI" — manifesta
re care coincide cu sărbătorirea 
zilei de naștere a lui losip Broz 
Tito — a avut loc la Belgrad. Au 
luat parte conducători de partid și 
de stat iugoslavi. Președintele Pre
zidiului R.S.F, Iugoslavia, Mlka 
Spiliak, luînd cuvintul la adunare, 
a arătat că manifestarea reprezintă 
un simbol al loialității față de opera 
lui losip Broz Tito, o expresie a 
angajamentului tineretului și po
poarelor din Iugoslavia socialistă 
de a transpune in viață idealurile 
revoluției. Participanții au asistat 
la sosirea tradiționalei ștafete a ti
neretului, care a parcurs mii de 
kilometri prin toate regiunile Iugo
slaviei.

LA PHENIAN au avut loc con
vorbiri între Kim Ir Sen. secretar 
general al C.C. al Partidului Mun
cii di.n Coreea, și Jorge del Prado, 
secretar general al C.C. al P.C. 
Peruan, aflat in vizită in R.P.D. 
Coreeană.

PREȘEDINTELE ARGENTINEI, 
generalul Reynaldo Bignone. și-a 
exprimat satisfacția față de conti
nuarea fermă a programului gu
vernamental de democratizare a 
vieții politice interne argentiniene.

Consultări consacrate 
„Pactului

LIMA 26 (Agerpres). — Joi. orga
nizația economică regională „Pactul 
Andin" — din care fac parte în pre
zent Bolivia. Columbia. Ecuador, 
Peru și Venezuela — împlinește 14 
ani de existentă. In declarațiile fă
cute în preajma evenimentului, ca și 
în materialele de presă publicate la 
Lima sînt evidențiate succesele din 
primii ani de după crearea „Pactului 
Andin", în special în ceea ce privește 
promovarea cooperării și a schimbu
rilor comerciale în zonă, dar și re
gresul înregistrat, mai ales după 
1976, în activitatea organizației, cind 
și-au făcut apariția o serie de difi
cultăți. Acestea au fost generate, în
deosebi — după cum afirmă obser
vatorii — de faptul că sub egida 
„Pactului Andin" au fost elaborate 
programe de cooperare care depă
șeau potențialele economice ale sta
telor membre. Aceasta a determinat 
si apariția unor situații în care sta
tele membre nu și-au mai putut ex
prima disponibilitatea în vederea 
aprobării acestor programe si pune
rii lor în practică.

pe scurt

in a cărui desfășurare va ocupa un 
loc important transferul, la înce
putul anului viitor, al puterii de 
stat în mina noilor autorități civile 
alese. într-o scurtă declarație fă
cută presei cu prilejul Zilei națio
nale a Argentinei, 25 mai, el a pre
cizat : „25 mai anul viitor va găsi 
tara în deplină exercitare a prero
gativelor constituționale", adău
gind : „Ne aflăm pe drumul ferm 
al instituționalizării".

ÎNTÎLNIRE LA BEIJING. Deng 
Xiaoping, președintele Comisiei 
Centrale Consultative a P.C. Chi
nez, s-a întâlnit, joi, la Beijing, cu 
A. W. Clausen, președintele Băncii 
Mondiale. în cursul convorbirii 
care a avut loc cu acest prilej, 
Deng Xiaoping și-a exprimat spe
ranța într-o bună cooperare între 
China și Banca Mondială.

O NOUA ȘEDINȚA PLENARA 
A DELEGAȚIILOR U.R.S.S. ȘI
S. U.A. la negocierile privind limi
tarea armamentelor nucleare pe 
continentul european a avut loc 
joi la Geneva, transmite agenția
T. A.S.S.

UN TRIBUNAL DIN SINGAPO
RE a condamnat la moarte trei 
persoane, care au recunoscut că au

relansării activității 
Andin“
O altă cauză a regresului din ulti

mii ani a activității „Pactului Andin" 
o constituie neglijarea sectorului 
agrozootehnic, ramură de bază in 
economiile naționale andine. Aceas
ta. în loc să contribuie la sporirea 
resurselor în devize ale țărilor res
pective, la crearea de noi locuri de 
muncă, a generat, în mod aproape 
paradoxal, creșterea importurilor de 
alimente din afara zonei .pentru asi
gurarea necesarului consumului in
tern.

în ultimele luni, forurile de resort 
andine au avut mai multe reuniuni 
consacrate special problemei scoate
rii din impas a activității „Pactului 
Andin". S-a convenit. în acest sens, 
adoptarea unor formule mai elastice 
pentru a se da un nou impuls coope
rării șl schimburilor inter-andine. 
Un document dat publicității recent 
la Lima confirmă „voința statelor 
membre de a depăși, prin eforturi 
comune, situația, pe baza unor rea
justări realiste, care să- relanseze 
activitatea organizației". — mențio
nează agenția E.F.E.

participat la uciderea rituală a doi 
copii. Este un nou caz care dez
văluie practicile antiumane, obsN-jf 
rantismul și violența utilizate .e 
unele secte religioase. it . a ,

COMUNICATUL COMUN publi
cat la Budapesta la Încheierea 
vizitei în R. P. Ungară a premie
rului elen, Andreas Papandreu, re
levă că datoria, tuturor statelor 
este de a-și intensifica eforturile 
in vederea opririi procesului de 
deteriorare a situației internațio
nale. pentru reluarea destinderii, 
întărirea încrederii și colaborării 
între popoare, pe baza respectului 
reciproc, reglementării problemelor 
litigioase exclusiv prin mijloace 
pașnice, fără folosirea forței sau 
amenințării cu forța.

UN CUTREMUR cu magnitudi
nea de 7,7 grade pe scara Richter 
s-a înregistrat in nord-vestul Japo
niei. Cel mai puternic din ultimii 
15 ani, seismul a. provocat, potrivit 
informațiilor preliminare, moartea 
a 29 de persoane și rănirea a 50. în 
același timp, 67 de persoane au 
fost date dispărute și există temeri 
că multe dintre acestea și-au pier
dut viața. Epicentrul cutremurului 
s-a situat in Marea Japoniei, la 
725 kilometri de Tokio.

CAPRICIILE VREMII. însemnate 
pagube au adus culturilor agricole 
'din Elveția ploile care au căzut, 
practic, fără întrerupere, in ulti
mele două luni. Apele riurilor și 
lacurilor au ieșit din matcă, inun- 
dind întinse suprafețe. Potrivit sta
tisticii,or oficiale, daunele cauzate 
de vremea deosebit de ploioasă se 
ridică la 10 000 000 franci elvețieni. 
Sînt afectate, de asemenea, o serie 
de căi rutiere și feroviare.

Grecia insistă pe lingă 
autoritățile britanice pentru 

restituirea sculpturilor 
Parthenonului

LONDRA 26 (Agerpres) —’Minis
trul culturii al Greciei, Melina 
Mercouri, și-a încheiat vizita în 
Marea Britanie efectuată cu scopul 
de a pleda pe lingă autorități și pu
blicul britanic pentru restituirea 
sculpturilor Parthenonului țării lor 
de origine — Grecia.

Ministrul britanic al artelor. Paul 
Channon, a respins cererea Greciei, 
afirmind că sculpturile „trebuie să 
rămînă in Anglia, unde pot fi păstra
te și studiate". Totodată, el a ținut 
să precizeze că „nu există nici o 
îndoială în ce privește dreptul nos
tru legal asupra lor".

La rindul său, Melina Mercouri a 
arătat că sculpturile sînt „simboluri 
unice ale culturii elene pe care 
Marea Britanie n-are nici un drept 
să le rețină".
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