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Campania agricolă de
A apărut:

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

prnvura se apropie NICOLAE CEAUȘESCU

Să o pregătim exemplar, pînă în cele 
iiai mici amănunte, pentru realizarea 

integrală a planului producției agricole 
în acest an

1 februarie 1979
EDITURA POLITICA

în întreaga tară au loc în această 
perioadă adunări generale ale oame- 

- nilor muncii din unități industriale, 
agricole, de construcții și transpor
turi. din institute de cercetare și pro
iectare, din alte unități economice.

întrunirea acestor foruri de condu
cere colectivă reprezintă o puternică 
manifestare a democrației noastre, 
ilustrind creșterea necontenită a par
ticipării clasei muncitoare, a țărăni
mii. a tuturor oamenilor muncii la 
conducerea societății, la elaborarea 
si înfăptuirea politicii partidului și 
statului de dezvoltare accelerată a 
patriei, de. ridicare necontenită a ni
velului de trai material și spiritual 
al întregului, nostru popor.

La lucrările adunărilor generale 
care au avut loc pînă acum au parti
cipat tovarășii : Cornel Burtică — la 
Șantierul naval și la întreprinderea 
de vagoane din Drobeta-Turnu Seve
rin ; Virgil Cazacu — la întreprin
derea de mașini-unelte „înfrățirea"- 
Oradea ; Gheorghe Cioară — la în
treprinderea electrocentrale Craiova ; 
Constantin Dăscălescu — la între
prinderea metalurgică Beclean, ju
dețul Bistrița-Năsăud ; Ion Dincă — 
la Trustul de construcții industriala 
Argeș;'Janos Fazekas — la Fabrica 
de matrițe Odorheiu Secuiesc, coo
perativa agricolă de producție Avră- 
mești și întreprinderea metalurgică 
Vlăhița ; Ion Ioniță — la Combina
tul de oteluri speciale Tîrgoviște ; 
Petre Lupu — la Combinatul de pre
lucrare a lemnului Stțceava ; Paul 
Niculescu — la Combinatul de în
grășăminte chimice si la întreprin
derea de strunguri din Arad ; Gheor
ghe Oprea — la întreprinderea de

utilaj petrolier „1 Mai“-Ploiești ; 
Gheorghe Pană — la întreprinderea 
de pompe ,.Aversa“-București ; Du
mitru Popescu — la cooperativa 
agricolă de producție Galda de Jos. 
întreprinderea mecanică Alba Iulia 
si întreprinderea mecanică Cugir ; 
Leonte Kăutu — la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Bacău si Com
binatul petrochimic Borzești ; Virgil 
Trofin — la întreprinderea minieră 
Lupeni. întreprinderea minieră Rovi- 
nari. întreprinderea minieră Motru. 
întreprinderea electrocentrale Rovi- 
nari și la întreprinderea de construc
ții și montaje miniere ..Oltenia" : 
Iosif Uglar — la întreprinderea de 
șuruburi Tg.' Secuiesc si la întreprin
derea de aparate electrice auto si mo
toare electrice din Sf. Gheorghe ; Ilie 
Verdcț — la Grupul de șantiere pen
tru construcții industriale Zalău : 
Vasile Patilineț — la întreprinderea 
minieră Barza si la Combinatul side
rurgic Hunedoara ; Ion Ursii — la 
Combinatul de produse sodice Govora 
și Combinatul chimic Rm. Vilcea ; 
Richard Winter — la Combinatul de 
prelucrare a lemnului și la Combina
tul industrial pentru construcții de 
mașini din Bistrița ; Marin Vasile — 
la Fabrica de zahăr Giurgiu și la 
Combinatul de îngrășăminte chimice 
Slobozia.

Au luat parte, de asemenea, mi
niștri. reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă si obștești, factori de 
răspundere din economie, cadre din 
aparatul central de partid si de stat.

Adunările generale, desfășurate in- 
tr-un climat de înaltă exigentă și

® UNIFICAREA SECTOARELOR DE MECA 
NIZARE — nou și eficient cadru organiza 
toric pentru îmbunătățirea activității unită 
ților agricole

• REPARAREA Șl RECEPȚIA TUTUROR 
TRACTOARELOR Șl MAȘINILOR AGRI
COLE să se încheie pînă la 20 februarie

• SEMINȚELE
în fiecare județ și unitate agricolă

- asigurate pină la 1 martie,

• FERTILIZAREA OGOARELOR : rămînerile 
în urmă impun urgentarea acestei lucrări!

în aceste zile a început transpu
nerea in viață a măsurilor cuprinse 
în hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 1 februarie cu privire la Îmbu
nătățirea conducerii și planificării 
unitare a agriculturii, crearea con
siliilor unice agroindustriale de stat 
și cooperatiste și creșterea produc
ției agricole. Sint măsuri- de mare 
însemnătate politică șl economică 

.menite să asigure un cadru organi
zatoric mai bun in vederea Înfăp
tuirii' programului de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii elaborat 
de Congresul al XI-lea al partidului, 
punerii mai depline in valoare a ma
rilor posibilități de sporire a produc
ției vegetale și animale, de creș
tere a eficienței întregii activități in 
această importantă ramură a econo
miei țării. Pentru ca aceste măsuri 
să fie bine cunoscute și înțelese de 
toți oamenii muncii din agricultură, 
au loc adunări de dezbatere in toate 
unitățile agricole. Important este ca, 
în aceste adunări, conținutul hotă
rârii să fie clar prezentat, astfel in
cit oamenii să înțeleagă pe deplin 
sensul și importanta măsurilor adop
tate de partid, direcțiile de acțiune 
pentru înfăptuirea lor. De asemenea, 
cu sprijinul și sub conducerea direc
tă a organelor județene de partid, 
s-a trecut la transpunerea in practică 
.a măsurilor cuprinse in hotărire. ast
fel îneît pînă la sfirșitul lunii fe
bruarie să fie constituite toate con
siliile unice agroindustriale si să-și 
înceapă activitatea de producție.

Important este ca măsurile de 
reorganizare din această primă eta
pă să se aplice în 
care toate f

condițiile în 
forțele de la sate să 

fie amplu mobilizate în vederea exe
cutării exemplare a tuturor lucrărilor 
agricole do sezon. „Trebuie să concen
trăm toate forțele spre realizarea in 
cele mai bune condiții a tuturor lu
crărilor agricole, pentru a obține 
producțiile prevăzute în plan — sub
linia tovarășul Nicolae Ceausescu în 
cuvîntarea rostită la plenară. Insist, 
în nici un fel măsurile de reorgani
zare nu trebuie să ducă la neglija
rea efectuării la timp a lucrărilor a- 
gricole din această perioadă a iernii 
și din primăvară".

Producțiile agricole sporite din 
aceăt an se pregătesc de pe acum, 
în aceste zile, precum și in perioada 
care va urma, oamenii muncii din 
agricultură au de executat un mare 
volum de lucrări la cîmp. in grădi
nile de legume. în livezi și vii : ei 
trebuie să asigure, de asemenea, o

bună îngrijire și furajare a anima- , 
lelor, incit producțiile prevăzute a se 
obține in acest sector să fie realizate 
integral.

Buna desfășurare a lucrărilor a- 
gricole de primăvară presupune, in 
primul rind, repararea și revizuirea 
exemplară a tractoarelor și celorlalte 

, utilaje. Potrivit programului întoc
mit de minister și aprobat in ședin
ța Biroului executiv al Consiliului 
Național al Agriculturii, pină la 20 
februarie urmează să se încheie re
pararea și recepția tractoarelor și 
mașinilor agricole care vor fi folo
site in campania agricolă de primă
vară. în această perioadă, pe mă
sura executării reparațiilor și recep
ției utilajelor, se va face proba cu 
semințe a tuturor semănătorilor, 
astfel incit să existe garanția bunei 
lor funcționări, condiție de cea mai 
mare însemnătate pentru asigurarea 
densității de plante stabilite in teh
nologii. pe fiecare cultură, precum 
și a uniformității repartizării acestora. 
Din datele centralizate la ministerul 
de resort rezultă că. in stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii, 
tractoarele' au fost reparate în pro
porție de 74 la sută, cultivatoarele — 
89 la sută, semănătorile pentru plan
te prăsitoare — 86 la sută. Trebuie 
depuse, in continuare, eforturi pen
tru a se grăbi reparațiile, cu deose
bire in județele Alba. Neamț. Satu 
Mare. Harghita, Sălaj, Brașov. Tul- 
cea. Bihor, Iași și Gorj, unde aces
te lucrări sint întîrziate. Acțiunile 
care se desfășoară in aceste zile 
avînd ca scop unifioarea sectoarelor 
de mecanizare nu trebuie să pro
voace nici o dereglare în activitatea
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Pentru recuperarea restanțelor și punerea
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Ningea și ulițele Dor 
Măruntului erau învăluite 
intr-un fum de zăpadă. Ne 
gindeam că putem să stăm 
în tihnă de vorbă cu oa
menii satului despre care 
s-a dus vestea datorită pro
ducțiilor mari obținute la 
griu și porumb, la floarea- 
soarelui și sfeclă de zahăr. 
Ne și vedeam discutind cu 
harnicii locuitori ai Dor 
Măruntului. Ningea și, ori
cum, iarna nu mai cere un 
volum de muncă la fel de 
mare ca in zilele secerișu
lui sau ale campaniei de 
toamnă.

Dar... nu întotdeauna 
proiectele se potrivesc. La 
C-A.P., in birouri e frig și 
cooperatorul de serviciu ne 
spune că n-avea de ce să 
facă focul, „fiindcă oamenii 
sint la treabă".

— Președintele e în zoo
tehnie, inginerul șef Ia 
tilizat. Acolo îi găsiți 
toți. De nu, căutați-i 
solarii ori la ateliere.

Pe Eroul Muncii Socia
liste Constantin Popa, pre
ședintele C.A.P. Dor Mă
runt. il găsim la sectorul 
de furaje, unde. împreună 
cu brigadierii Panait Da-

fer-
pe 
la

1970 în funcțiune u tuturor obiectivelor planifitate

MOBILIZARE INTENSĂ A FORȚELOR, 
RITM ÎNALT DE LUCRU PE ȘANTIERE!

Caracteristica activității desfășurate în prezent 
tiții productive trebuie să o constituie ampla 
umane și materiale, munca avîntată și energică a constructorilor , 
rilor pentru recuperarea rapidă a restanțelor existente la un șir de obiec
tive noi, încadrarea cu strictețe in grafice, precum și îndeplinirea 
integrală a planului de investiții și de puneri în funcțiune din acest an. 
După cum este cunoscut, obiectivele programului de investiții pe 1979 
sint mari și complexe. Amploarea lor este ilustrată, in primul rind, de 
volumul de lucrări prevăzut, cbnsiderabil sporit comparativ cu anul 
trecut ; in al doilea rind, de cele 800 de capacități importante, care ur
mează să fie puse in funcțiune în industrie și agricultură, la care se 
adaugă și cele restante din anul trecut.

în lumina .indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., creșterea, ritmului de execuție a lucrărilor pe 
toate șantierele constituie in momentul de față o sarcină primordială, 
de mare răspundere politică a tuturor ministerelor, a comitetelor județene 
de partid, a întreprinderilor beneficiare și organizațiilor de construcții- 
montaj. a tuturor unităților furnizoare de utilaje și producătoare dfe ma
teriale de construcții, a . tuturor oamenilor.muncii angajați, iifVprdoesul de 
realizare a investițiilor.

Pentru succesul deplin al eforturilor depuse pe frontul investițiilor, 
organizațiile de partid de pe șantiere, din unitățile producătoare de utilaje 
tehnologice și de materiale de construcții sint chemate să acționeze 
ferm, pe multiple planuri, să asigure mobilizarea energică a colectivelor 
de oameni ai muncii, întronînd pretutindeni o înaltă responsabilitate 
și o disciplină fermă in muncă, in vederea respectării riguroase a ter
menelor de punere in funcțiune a noilor capacități productive și recupe
rării grabnice a restanțelor.

PROIECTANTI!
Acționați cu toată energia 

pentru predarea la termen 
a tuturor proiectelor de exe
cuție, pentru promovarea 
fermă a tehnologiilor mo
derne și a materialelor noi 
în construcții! De voi depin
de, în primul rind, scurtarea 
termenelor de execuție a lu
crărilor pe șantiere.

pe șantierele 
concentrare

de inves- 
de forțe 
și monto-

fi

1
în aceste zile 
pag. a lll-a, fotoancheta
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pe șantierul întreprinderii „Danubiana" din Capitală (in 
„Scinteii" : „Reflexul bunei organizări și costul 

tergiversării".) ■ Foto: S. Cristian

CONSTRUCTORI, M0NT0RI!
Fiecare zi cîștigată în 

realizarea noilor obiective 
aduce economiei însemnate 
sporuri de producție. Prin 
disciplină și bună organi
zare, prin mobilizarea largă 
a forțelor, faceți totul pen
tru recuperarea restanțelor 
și punerea in funcțiune a 
investițiilor planificate!

-
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în serele-inmulțitor de la Segarcea, ale I.L.F. Dolj, se pregătesc mii de fire de răsad pentru legumele timpurii

nărîg. șeful fermei de 
vaci cu lapte, și Trică Bir- 
că, șeful -bazei furajere, 
muncea cot la cot cu alți 
vreo 50 de cooperatori la 
transportul nutrețului în 
grajduri. Șubele le erau al-

FURNIZORI DE UTILAJE!
De promptitudinea livră

rilor voastre depinde în 
măsură hotărîtoare respec
tarea termenelor de dare 
în funcțiune a investițiilor. 
Asigurați producerea și li
vrarea imediată a utilajelor 
restante și executarea tutu
ror comenzilor pentru șan
tierele noilor obiective!

Puterea artei

trecut aproape 8 milioane 
de ouă. Se lucrează 
noapte, ca în orice 
ce se respectă; sub 
vegherea tehnicienei 
Lazăr. lucrează cooperatoa
re harnice precum Veta

zi și 
uzină 

supra- 
Elena

ția ce ne interesa. O pur
tăm trecind de la un loc 
de muncă, la altul, el re- 
zolvind totodată și proble
mele sale de președinte.

— La gura sobei ? Pe 
cine . să .găsiți! Doar bătrî- .

la Dor Mărunt-dor mare
de muncă și înfăptuiri

bite, obrajii înroșiți de ger. 
Se muncea intr-un ritm 
alert. îi spunem de ce am 
venit și :

— Așteptați-mă vreo zece 
minute, să mai prindă bă
ieții viteză. Iarna, ziua-i 
scurtă și vremea se poate 
schimba brusc. Pină 
alta intrați la ferma • 'de 
păsări.

Ferma de păsări, o ade.- 
vărată fabrică de ouă. De 
aici au fost livrate anul

una,

Nițulică, Alexandrina Fur
tună, Florica Bircă și Va- 
silica Mușat. Acestea, la 
rindul lor, supraveghează 
instalațiile și au grijă ca 
cele 60 mii găini să Se sim
tă bine și. așa cum ne spu
nea șefa fermei, să ouă cit 
mai des...

împreună cu tovarășul 
Constantin Popa, care intre 
timp „imprimase viteza 
maximă transportului de 
furaje", am inceput discu-

nii și copiii... Eu îi știu pe 
cei care lucrează. Aici, la 
vaci cu lapte sint acum la 
lucru îngrijitorii de schimb 
Artimon Popescu. Marin 
•Nedelcu, Dumitru Smaran- 
da și Ilie Grigore. 
au plecat acasă și 
prînz. să intre în 
Cu juninci cu tot 
1 000 de bovine. Asta 
seamnă vreo 4 vagoane de 
furaje — mincare in fiecare 
zi. Adăugați adăpatul, mul-

Ceilalți 
vin Ia 

Schimb, 
avem 

în

sul, rinitul, transportul gu
noiului la platformă.

Două tractoare trăgeau de 
o sanie uriașă încărcată cu 
coceni. Din cind în cind ro
țile se poticneau și înce
peau să patineze.

— Ducem hrană la ferma 
de ovine. Avem 3 200. Bri
gadierul Vasile Toader. îm
preună cu crescătorii Leon- 
te și Petre Voinea sint 
printre cei mai harnici.

La ferma de 5 000 de 
porci participăm la un ade
vărat raport pe care medi
cul veterinar Florian Ma- 
noliu il prezintă președin
telui. îi aduce la cunoștin
ță acestuia că totul se des
fășoară normal, că îngriji
torii Ion Toader și Doru 
Roman asigură suprave
gherea maternității și pe 
timpul nopții. în. seră se 
recoltau salata, ridichile de 
lună, ceapa verde și se pre
găteau brazdele pentru ră
sadurile timpurii. Briga
dierii Constantin Tache și 
Vasile Greceanu se aflau 
printre cei 70 de grădinari

Mihai VISOIU
(Continuare în pag. a V-a)

Este un privilegiu să 
simți că natura a acu
mulat in marii artiști 
ai popoarelor energia 
simburelui incandes
cent al comunicării 
prin artă. . Moștenirea 
puterii fantastice a 
flautului fermecat care 
poate rosti lumii ade
văruri despre ea însăși, 
a ramurei de aur care 
cintă arătind cea mai 
prețuită față a omului, 
îngăduie înălțarea dia
lectică a individului 
spre personalitatea cu 
viziune umanistă, mul
tilaterală.

Respect și prețuire 
față de artă a simțit 
omul in toate stadiile 
ei milenare de civili
zație. A fost și este o 
realitate educarea gîri- 
dirii și sentimentelor 
prin poezie, povestire 
a faptelor oamenilor 
exemplari, .stirnirea de 
întrebări. insorirea 
căutărilor sufletești, 
răspunsul dat prin artă 
uimirii in’ fața vieții. 
Această rodnicie spiri
tuală a ființei a fost, 
este și va fi la fel de 
necesară ca roadele 
muncii care hrănesc, 
ca uneltele mereu inc
ite, ca veșmintele 
trupului și acoperișul 
ce adăpostește. Vocea 
artei este vocea care 
trezește rațiunea și 
sensibilitatea. Este mi
rifica bogăție prezentă 
in fluidul univers al 
spiritului.

Eu cred că arta poa
te educa. Ea poate eli
bera permanent omul 
de inerția timpului 
mort, il apără de stri
dentele blazării, ii as
cute urechea si-i lim
pezește ochiul să poată 
înțelege permanentele 
schimbări înnoitoare 
ale lumii, să poată pă-

trunde cu mintea în 
păienjenișul primejdii
lor ce-1 pindesc și ii 
amenință munca, liber
tatea, demnitatea, pa
cea, viața.

Conștiința poetică 
declanșează prin lim
bajul ei artistic un 
mesaj. Puterea de ex
presie a artistului poa
te fulgera spiritul, dis- 
locindu-1 din comodi
tate. Liniștea si armo
nia. aparentă a supra
fețelor care seduc și 
captivează.
prin vis a viziunii ar-

trecerea

de Violeta 
ZAMFIRESCU

tistului, tulbură visele 
omului obișnuit, ino- 
cullndu-le cu energia 
acțiunii , frumoase, lu- 
minindu-le spre desă- 
vîrșirea lui ca om. 
Fluviul continuu viu al 
artei'umane, rostogo
lind cosmicul, subli
mul și piatra dură a 
vieții dislocă conștiin
țele. trezește lucidita
tea. desferecă semințe 
sufletești pe care mi
lioane de ființe ome
nești nu și le bănuiau. 
Cultura cere si știință 
și carte măiastră a su
fletului.

Sintem fiii unui po
por care nu ne putem 
permite jocul cu arti
ficii. cu prestigiul ar
tei transmis din mile
nii de generații chinui
te de fiorul duratei 
umane, de setea înăl
țimilor 
omului.
omenirii incercate 
multe distrugeri și 
dreptăți, al cărei des
tin a fost mereu rege
nerat și prin degajarea

spirituale
Sintem

ale 
fiii 
de 

ne-
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răspundere muncitorească, exami
nează activitatea fiecărei unități 
pentru îndeplinirea sarcinilor și a 
angajamentelor asumate pe 1978. 
măsurile politice, organizatorice și 
tehnico-materiale necesare pentru 
recuperarea restantelor, pentru rea
lizarea integrală a prevederilor Pla
nului național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială pe anul 1979. an 
hotăritor pentru înfăptuirea sarcini
lor actualului cincinal al revoluției 
tehnico-științifice.

Participanții la dezbateri — mun
citori. tehnicieni, ingineri, cercetă
tori și proiectanti, țărani coopera
tori, mecanizatori și alti lucrători ai; 
ogoarelor — au dat o înaltă aprecie- . 
re rolului de însemnătate excepțională pe ......
Ceaușescu l-a avut și il are in ela
borarea. și înfăptuirea programului 
partidului de dezvoltare armonioasă 
a forțelor de producție pe întreg te
ritoriul patriei, în orientarea efor
turilor întregului nostru popor, a re
surselor materiale ale tării spre 
crearea unei puternice și moderne 
baze tehnico-materiale a societății, 
în' ridicarea generală a gradului de 
bunăstare si civilizație al întregii 
noastre națiuni.

Analizind activitatea desfășurată 
in anul trfecut de consiliile oameni
lor muncii, adunările au evidențiat 
succesele remarcabile obținute de 
oamenii muncii in Înfăptuirea sarci
nilor de plan, in adîncirea procese
lor de modernizare a ramurilor pro
ducției materiale, accentuarea latu
rilor calitative ale întregii activități 
economice. în folosirea mai rațională 
a capacităților de producție, a bazei 
de materii prime, materiale si ener
getice. în sporirea productivității 
muncii, in creșterea eficientei acti
vității in toate domeniile construc
ției socialiste. Totodată, a fost relie
fat modul in care aceste foruri mun
citorești au acționat pentru creste; 
rea răspunderii în administrarea și 
sporirea avuției sociale, pentru întă
rirea ordinii și disciplinei, respecta
rea instrucțiunilor do exploatare și 
întreținere a instalațiilor și utilaje
lor. pregătirea necesarului de forță 
de muncă calificată și perfectionarea 
continuă a pregătirii cadrelor exis
tente. pentru aplicarea neabătută a 
principiului muncii si conducerii co
lective. pentru apărarea, păstrarea și 
dezvoltarea avutului obștesc, pentru 
respectarea și aplicarea hotăririlor 
partidului și a legilor țării,

în același timp, adunările generale 
au evidențiat — in spirit critic si 
autocritic — unele lipsuri și feno
mene negative manifestate in activi
tatea economică din cursul anului 
trecut, in special privind nerealizarea. 
în unele întreprinderi, a indicatorilor 
producției nete și fizice si a 
altor indicatori de plan. De ase
menea. in unitățile agricole au fost 
reliefate cauzele care au condus la 
neîndeplinirea planului de producție, 
în special la unele culturi si in zooteh
nie. în mod deosebit s-au criticat as
pecte legate de nefolosirea rațională 
a terenurilor agricole, a mijloacelor 
tehnice și materialelor din dotare.' 
slaba organizare a muncii in zooteh
nie. unde s-a înregistrat, in 1978. un 
procent ridicat al mortalității Ia ani- 
male. Au fost criticate, de asemenea.

care tovarășul Nicolae

(Continuare în pag. a V-a)

estetică a întelepciuni- 
lor comunicate de-a 
lungul veacurilor și ri
dicate astăzi de aceas
tă lume nouă, comu
nistă. pină la inima și 
spiritul întregii Uma
nități.

Comunicarea cu va
lorile artistice orien
tează omul în lupța lui 
pentru umanizarea 
perpetuă a relațiilor 
sale, mai ales, ăntr-o 
epocă bîntuită de mul
te neguri și contradic
ții. pe o planetă in 
care natura umană 
demnă de respect, dor
nică de colaborare este' 
mereu amenințată.

Nu avem ca in mi
turi stea pe inimă și 
soare in frunte, avem 
insă conștiința că pri
vilegiul unui har natu
ral dat omului cere in 
schimb o viață de îm
plinire a menirii lui 
în lume, de încredere 
în ceea ce rostește 
pentru victoria naturii 
umane care l-a creat 
și pe care și-a ampli
ficat-o prin educație. 
Arta înseamnă și edu
cație. Este ana vie in 
care strălucesc fiorul 
duratei și înălțimea 
spiritului omenesc, care 
greu se dobîndește fără 
ca să tulburi fluida 
minune a expresiei. 
Este esența, văzduhul 
de încercare al fiecă
rui talent. Altfel ? Flu
viul continuu și per
manent al artei își 
uită veșnic peste prund 
nisipul. Privilegiul pri
mit de Ia natură, și 
lucrat de timp, spațiu, 
istorie, cultură, so
cietate, cere în schimb 
implicarea propriei 
conștiințe în orizon-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

„De ce să ies 
la pensie 
cmd este 

atîta treabă ?“
Un bărbat încă viguros, cu 

palmele mari, muncite. Ghioceii 
înfloriți pe la timple izvorăsc 
de sub casca de constructor 
trădind virsta adevărată, virsta 
de pensionar. Privirea pătrunză
toare, vioaie, licărul tineresc al 
ochilor contrazic insă virsta în
scrisă in buletin. Discuția cu 
maistrul Gheorghe Șovar, cel 
care conduce lucrările . la noua 
hală monobloc aflată în con
strucție la Combinatul de prelu
crare a lemnului din Rimnicu 
Vilcea, se leagă ușor,

— Pe cite șantiere ați lucrat 2
— Doar pe două. Aici, unde 

ne aflăm, și la combinatul chi
mic. Mi-a plăcut să văd termi
nate, lucrările pe care le-am în
ceput. Nu există satisfacție mai 
mare in munca noastră, a con
structorilor, decit să vezi gata 
proiectul pe care l-ai preluat de 
la prima filă trasă in ozalid.

.— Dumneavoastră ați avut
multe asemenea proiecte 2

— Primul in 1950. Atunci con
duceam echipa care a deschis 
șantierul primei fabrici de pla
caj construită in tară după eli
berare. Cu lopata, cu mistria, cu 
cricurile și roaba, am inălțat-o 
in 18 luni. Mai repede cu patru 
luni decit se prevăzuse. Au ur
mat fabricile de furnir, de plăci 
aglomerate, centrala termică, 
pavilionul administrativ, canti
na, adică mai toate construcțiile 
care formează combinatul. Pri
mul țăruș la fabricile de sodă 
calcinată și caustică de la Go
vora l-am bătut tot eu.

— Ați socotit cite milioane dt 
lei investiții înseamnă, puse ală
turi, lucrările executate de for
mațiile de constructori pe care 
le-atl condus 2

Ride, puțin incurcat de între
bare.

— Nu m-am gmd.it la asta, 
dar o să am vreme la bătrînețe. 
Un lucru știu sigur : voi aduna 
pină atunci incă alte zeci de 
milioane, cele pe care le avem 
in lucru. Am hotărît să nu ies 
la pensie acum ,— deși am atins 
virsta de pensionare. Voi conti
nua să muncesc pină vor intra 
in funcțiune liniile tehnologice 
din hala nouă. Adică prin martie 
1980.

— După mai bine de 40 de 
ani de muncă, din care ultimii 
30 pe șantierele din județul Vil
cea, dumneavoastră nu vă gin- 
dițH incă la odihnă 2

— Pentru mine, cea mai bună 
odihnă este munca. Ha mi-a a- 
dus și îmi aduce marile satisfac
ții. Iar de sănătate nu mă pling. 
Și apoi, cum aș putea să-mi las 
prietenii tocmai acum cind am 
ajuns in „miezul" lucrării 2 Ii 
simt că au nevoie de mine. Noile 
capacități, trebuie să intre cit 
mai repede in funcțiune. Așa că 
nu ies incă la pensie, imi văd 
de treabă...

Dan CONSTANTIN
I
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Maistrul Constantin Văduva este 
un om asaltat „numai de sarcini 
urgente și ultra urgente". Pe linie 
profesională, pe linie politică — e 
secretarul comitetului de partid la 
uzina otelărie-refractare a Combi
natului siderurgic Galați si. deci, 
destule îndatoriri si in această 
muncă cu oamenii aflati la conver- 
tizoare, la turnarea continuă. 11 
aflăm într-o dispută aprinsă cu 
meșterii si șefii de schimb.

— Ședință de producție în timpul 
producției ? ne mirăm.

— Mai degrabă moment fulger de 
critică si autocritică.

— Cumva convertizoarele au dat 
mai puțin oțel ?

— Dimpotrivă. Uitați, în ultimele. 
24 de ore. s-au realizat peste cîteva 
sute de tone. Dar se mai puteau a- 
dăuga 300 de tone dacă era preîn- 
tîmpinată o defecțiune. I-am scos 
pe vinovati în rîndul din fată, să-i 
vadă toti. Unii s-au supărat : „avem 
depășire, totuși, mai era cazul să 
fim arătati cu degetul ?“ „Cu atît 
mai mult era nevoie. Pentru că pier
derea voastră a împuținat o bună 
parte din ceea ce au ckțbîndit alții. 
Pentru că, cu cît te urci mai sus cu 
rezultatele, cu atît cresc si preten
țiile. Obiectivul nostru este să de
pășim planul nu numai la oțel, ci 
si la exigenta comunistă...

— Așadar, muncă stăruitoare 
tru a ridica la fiecare nivelul 
priilor pretenții.

— Eu zic că astfel ne călim
tru trecerea la o nouă calitate. 
Printr-o exigentă sporită și fără 
pauze, fată de munca si conduita 
noastră, fată de munca si con
duita celor din jur. Printr-o înțele
gere mai adîncă a răspunderilor 
noastre. „Rampa de control" a tutu
ror acestor acumulări profesionale 
și, deopotrivă, morale ? Felul cum 
ne facem datoria...

Un argument, apropo de înțele
gerea de către oțelarii de aici a im
perativului datorie. La sfîrșitul 
unui schimb i-am văzut pe oame
nii meșterului Constantin Zamfir 
curâțind de zor convertizorul nr. 1. 
Cînd tovarășii de muncă au venit 
să preia ștafeta, au găsit instalația 
lacrimă, totul pregătit pentru o 
nouă șarjă. L-am întrebat pe 
meșterul Zamfir :

— Timpul cheltuit cu pregătirea 
si curățarea convertizorului nu 
putea adăuga la palmaresul dv. încă 
o șarjă ?

— Ba bine că nu. Dar: 1. Mai 
întîi că noi am dat 17 șarje pe 
schimb, ceea ce nu-i de ici de colo.
2. Era si este de datoria noastră să 
predăm convertizorul în bună stare.
3. Este tot de datoria noastră să asi
gurăm condiții normale de lucru și 
celor care vin după noi. înainte — 
se mai întîmpla și astfel — trăgea 
cîte unul un record de-1 urcau zia
rele în slăvi. Dar, de colo, „de sus", 
nu se mai vedeau celelalte schim
buri. cu rezultatele lor mai modeste. 
Acum toți vrem să fim buni, la 
înalt nivel. Trecerea la o nouă, ca
litate nu se face, zicem noi. numai 
cu vîrfurile. Trebuie să se producă 
pe întregul front, cu toții, pentru 
toti. Altfel...

— Altfel ?

— Ar fi foarte simplu : te zbați 
Si obții un record si apoi te legeni 
la umbră pînă te ajung ceilalți din 
urmă. Ce faci tu. personal, ca toii 
să devină autori de recorduri ? Cum 
ii ajuți, cum le stimulezi ambiția ? 
Cum combați delăsarea si mulțu
mirea de sine, a ta și a celorlalți ?

perfecționat la unul sau altul dintre 
noi. Una din căile posibile : ofen
siva fără pauze, de tipul „momen
telor fulger de critică și autocritică" 
amintit. Alta : punerea unor oțeiari 
în situația de a vedea, pe viu. cum 
e cind ți se așază o răspundere pe 
umeri. Un exemplu : Cornel Crista-

duva. Și adaugă : ar fi grozav de 
simplu să fie cum ziceți. Numai că 
saltul spre o nouă calitate nu-1 fac 
mașinile, ci oamenii. Poți să te afli 
într-o rachetă cosmică si să fii in 
același timp un înapoiat notoriu. 
Poziția ta fată de nou. față de pro
gres este totul. încăpățînarea cu

la nesfîrșit ? Nu-i exagerată oare 
pretenția de a-i cere unui asemenea 
om să afle punctele mai slabe ale 
unei instalații imaginate de savanți 
si ingineri reputati ? Paul Tîrîian 
nu s-a dus cu gindul chiar atît de 
departe. Observația lui a vizat un 
neajuns la îndemîna muncii sale de

CONȘTIINȚA MUNCITOREASCĂ ÎN ACȚIUNE

Cine este aici „responsabil cu noul"?
Fiecare,
toți!

trebări! • Să nu-ți faci

dorii • Ce nu se vedea de la
înălțimea recordului indivi
dual ? • întrebări, puneți-vă
din start cît mai multe în

Rodaj la... simțul răspun

Spune adesea maistrul oțelar Constantin Văduva (al treilea de la stingă la dreapta) : „Poți 
sâ te afli într-o rachetă cosmică și să fii în același timp un înapoiat notoriu. Poziția ta față 
de nou, față de progres este totul. încăpățînarea cu care te bați pentru o idee nouă". 
Este, parcă, și tema dialogului dintre meșter și oțeiari, dialog surprins de fotoreporter pe 

platforma convertizoarelor gălățene Foto : FI. Dobrehamac din propriile reușite

Iată. zic. tot atîtea întrebări cu care 
ar trebui să-ți începi fiecare zi de 
muncă...

— Aminteați, tovarășe Constantin 
Văduva, de „înțelegerea mai adîncă 
a răspunderilor". Așa. in teorie, lu
crurile par limpezi. Practica insă 
ce ne spune la acest capitol ?

— Simțul de răspundere nu-i un 
dar din naștere, ci se formează în 
timp, și mai greu si mai ușor. Se 
adaugă cu picătura — azi o deprin
dere. mîine consolidezi ce ai adău
gat. O muncă migăloasă, că Ia naș
terea unui otel de marcă — și mai 
mult. Mai mult, pentru că sînt atîtea 
firi, niveluri diferite de conștiință. 
De aceea si munca de formare, de 
educare se duce Si de la om ia om. 
în funcție de ce are ori ce trebuie

che e prim-topitor. Urmează însă și 
școala de maiștri. Va fi conducător 
al locului de producție. Tocmai de 
aceea, de pe acum i s-au încredin
țat sarcini de maistru de schimb. 
Răspunde de organizarea muncii 
mai multor oameni, răspunde de 
climatul de muncă, de ordine și 
disciplină. Răspunde de producție. 
Toate acestea îl rodează. îl călesc, 
cum afirmam mai la începutul dis
cuției noastre.

— Am trecut pe la convertizoare, 
pe la turnarea continuă. Locuri de 
muncă cu o tehnică de prim rang, 
îneît mai că îți vine să spui : „Aici, 
vrei nu vrei, tehnica însăși te 
împinge spre o nouă calitate".

— Chiar așa 7 se miră amuzat și 
contrariat totodată Constantin Vă-

operator : „răcirea pe părțile late
rale nu se face cum trebuie. E ca
zul să vedem ce se întîmplă si să 
luăm măsuri". Calculele i-au dat 
dreptate și astfel s-a ajuns la re
considerarea circuitelor de răcire cu 
apă. Rezultatul : pe lingă faptul că 
s-a obținut o răcire uniformă, ne
cesară. s-au eliminat și motivele 
eventualelor perforări. Deci, un 
cîștig net pentru bunul mers al pro
ducției. Generat de o stare de răs
pundere corespunzătoare, de între
bări care țyațeap din start o perte^ 

: rF-rmS pb miîJ-. ntt
— După cîte știm, tovarășe Con

stantin Văduva, opinia mai tînărU- 
ale unui operator însărci- -lui-dvr-eoleg-de muncă. Paul Tîrîian.

s-a bucurat de un sprijin deosebit.
— E si normal. Ca și în privința

care te bați pentru o idee nouă. Cu
rajul. și puterea, și îndrăzneala de 
a face. în fiecare zi. un pas înainte, 
încă un pas. în propria ta muncă...

Al doilea argument :
Paul Tîrîian este operator la ma

șina numărul trei de turnare. Insta
lație apaftinind tehnicii de ultimă 
oră. Puține otelării din lume au in 
zestrea lor asemenea creații tehno
logice. O imensă concentrare de in
teligentă umană a gindit totul in 
amănunt, a calculat si prevăzut, a . W€U..( 
înzestrat și perfecționat. Ce pot să I țip:iarc. 
mai adauge Ia toate acestea mintea, 
experiența — oricît de cutezătoare 
ar-fi !
nat doar cu trecerea în revistă a 
benzii de oțel Înroșite, care rulează

recordurilor de producție, stimulăm 
si aici gîndirea novatoare, orice idee 
cu adevărat nouă. Tocmai pentru 
a-i încuraja pe toti să gindească. să 
caute, să soluționeze. Tocmai pen
tru a nu prinde rădăcini părerea că 
„responsabili cu noul" ar fi numai 
cutare ori cutare inovator. Nu. încu- 
rajînd micile perfecționări, noi, de 
fapt, încurajăm și statornicim un 
anume climat : de efort novator ; de 
intervenție' promptă acolo unde 
este necesar ; de autodepășire. Sal
tul spre o nouă calitate presupune, 
înțeleg eu. un efort neîntrerupt de 
autodepășire — în munca si în con
știința fiecăruia...

Si iată si un al treilea argument: 
Constantin Zăbavă. Ștefan Pilean- • 
dră. Mihai Vrabie sînt cunoscuți 
în oțelăriile gălățene pentru mun
ca lor dăruită, pentru competen
ta profesională. Tocmai de aceea, 
poate, ei au întotdeauna ceva în 
plus de 'adăugat azi fată de cît au 
realizat ieri. Să reținem doar un 
singur episod din munca lor. dusă 
sub semnul unei înalte conștiințe 
muncitorești, comuniste. Toată lu
mea din otelării știa precis că pro
blemele legate de răcirea băii de 
otel din oalele de turnare se vor re
zolva odată cu intrarea în dotare a 
instalației de măruntire a metalu
lui. Cind se va petrece asta ? Cînd 
va fi posibil. Pînă atunci ? Ce poți 
să faci decît să aștepți ? Nici com
binatul „nu s-a născut în șapte zile. 
Iar instalația cu pricina parcurge și 
ea drumul devenirii ei".

— Putem să facem următoarele, 
au propus cei trei, după ce și-au 
bătut capetele „așa. să vedem dacă 
sintem în stare de ceva" : luăm cite 
o bramă rebut și răcim cu ea oțelul 
din oală. O bramă are vasăzică 8 
tone. Tot răcind. în 24 de ore, se 
autoconsumă. Astfel avem si un 
cîștig de opt tone de otel în răs
timpul amintit, repunem în circuit 
și metal din această categorie de 
care nu-i scutită absolut nici o oțe- 
lărie. Nu-i simplu ?

— Da. acum pare simplu, admite 
același Constantin Văduva. Pentru 
că niște oameni inimoși nu și-au 
făcut... hamac din propriile reușite. 
Nu au înțepenit la ceea ce au rea
lizat. ci. de la treapta cea mai de 
sus a succeselor lor. au pornit mai 
departe. Aici, la noi. conștiința au- 
todepășirii este generată. între al
tele. si de imperativul : mai mult 
otel! Anul acesta siderurgiștii gălă- 
teni fac saltul la peste sase mili
oane de tone de otel. De aici si an
gajamentul ambițios asumat de oa
menii de pe platformele converti
zoarelor : — în fiecare zi, 18 000 
tone de otel elaborat. De la angaja
ment — la fapte : în luna ianuarie, 
otelării gălățenî au elaborat peste 
2 000 tone de otel peste plan. Dar 
conștiința autodepășirii este în 
egală măsură generată de impera
tivul trecerii spre o calitate nouă, 
care. între altele, este sinonimă cu 

'.■•.■.calitatea muncii si răspunderii fie
căruia.

Cu atit mai mult a celor care plă
mădesc otelul patriei, adăugăm noi.I

Ilie TANĂSACHE 
Dan PLAESU

DE OCHII LUMIIn ajunul Anului nou, 
prin maldărele de 
felicitări și telegra
me pe care servicii

le P.T.T. le-au făcut să
parvină de la un om la al
tul, poșta din Timișoara a 
captat, cartat, transportat și 
predat și un mesaj de șapte 
strofe și două versuri. Poe
zia se încheia astfel: „Iar 
eu plîng mereu cu jele / 
Amintirea fetei mele / Ce 
inima și-a schimbat / Și de 
tată și-a uitat / Deplîng 
soarta mea-n viată, / Feri
cirea tinereții / Rămasă o 
amintire / Pe ruinele vie
ții".

Un ton atît de tragic, nu 
în relații imaginate, ci în 
corespondența dintre doi 
oameni (și încă între oa
meni atit de apropiati prin 
sînge !), o „felicitare", atît 
de bizară într-o perioadă în 
care oamenii nu-și trimit 
unii altora decît vorbe bune 
si urări, se cerea explica
tă. Asta se și face în pri
ma parte a poeziei : o ex
punere de motive rimată. 
Spre exemplu : „Are-o ini
mă de piatră f Suflet ne
gru — ca păcatul, / Nu mai 
știe nici de tată. / Pe care 
l-a lovit cu scaunul". Stro
fa șchioapătă din punct de 
vedere poetic, rima potrivi
tă ar fi fost „patul", dar, 
spre uimirea oricui, autorul 
se scuză prin faptul că a 
voit să fie veridic. Ignorând, 
la rîndul ei. stingăciile de 
stil, fiica-destinatară acuză 
misiva versificată pentru 
simplul fapt că a fost crea
tă. Că titularul unui destin 
crud mai are îndrăzneala 
să compună.

întrucît punctele de ve
dere ale celor două părți 
(puncte care s-au confrun
tat nu numai în lirica nai
vă. ci și în judecăți și re- 
clamații, în scrisori adresa
te autorităților) diferă, 
vom începe prin a expune 
partea necontestată de ni
meni a acestei drame :

Miroslav J.. autorul scri
sorii. are 60 de ani și e 
aproape singur pe lume. A 
locuit, pină in 1972, in co
muna Teregova. Ultimii 29 
de ani. văduv. Singurul co
pil. o fiică, trăia în Timi
șoara. cu totul independent 
de el. atit ca venituri, cit și 
ca afectivitate. In anul 1972 
bătrînul a paralizat. Aflati 
într-o perioadă de genero
zitate. fiica și soțul ei l-au 
preluat pe suferind din spi
tal și l-au găzduit Ia oraș 
aproape șase ani. timp 
care s-a făcut bine și 
început să umble. De un 
încoace, fiica și ginerele 
vor să-l mai tină pe bătrin. 
Municipalitatea Timișoarei 
nu-i poate face acte și oferi 
o garsonieră fără formalita
tea de a fi „primit. în spa
țiu", conform legii, dar ti-

de 
în 
cu 
nu

nerii nici nu vor să audă 
de a-1 mai lua în grijă, nici 
măcar pe hîrtie. în Tere- 
gova, pe de altă parte, nu 
mai are pe nimeni și nimic. 
Pentru scurtă vreme a fost 
recuperat de prin sălile 
așteptare și reintrodus 
apartamentul fetei lui 
miliția. Autoritățile însă
au putut forța și compasiu
nea. așa că bătrînul a ajuns 
din nou pe drumuri. Dra
matismul situației acestui 
om este în afară de orice 
îndoială. Apare clasica în
trebare : cine-i de vină ?

La prima vedere pare, 
fără nici o îndoială, că 
principalii și singurii vino
vati sînt cei tineri. Postura 
lor e cu atît mai condam
nabilă cu cît aprinderea și

ponda cu urmașii lui prin 
biletele lăsate pe bufet, dar 
nu ieșea cu nepoțeii la ni- 
sipar.

Este posibil ca. privite 
izolat, afirmațiile fiecărei 
părți să fie exacte. Poate 
că au dreptate și cei care 
susțin că trebuia să se dea 
toată pensia in casă și cei 
care susțin că nu trebuia 
să se dea chiar toată pen
sia. Poate că tinerii au bă
gat banii tatălui lor în ma
șină. cumpărată în acest 
timp, poate n-au băgat și 
banii lui în mașină. Poate 
că instanța a greșit obli- 
gîndu-i să restituie numai 
zecf mii. poate a greșit o- 
bligîndu-i fie și la zece mit 
Poate că fiica pîrîtă avea 
dreptate să invoce prescrip-

tare ca piatra. De ce ? Pen
tru că ereditatea, singură, 
nu asigură transportul de 
omenie de la o generație la 
alta. Educația pe care o 
asigură instituțiile sociale 
nu-1 absolvă pe părinte, 
cind acesta există, de pro- 
priu-i aport afectiv și edu
cațional, fără de care. în 
ochii copilului, nu-și va pu
tea justifica decontul de 
părinte. Nesemănate, neră
sădite. marile și luminoase
le flori de caracter n-aveau 
cum să răsară. Pe țarina 
uitată au crescut în învăl
mășeală buruienile înstrăi
nării.

In disputele judiciare si 
administrative cu tatăl 
Maria J.. căsătorită P.. 
doptă o fermitate care

ei. 
a- 
te

Nesemănate, nerăsădite,
florile afecțiunii

n-aveau cum să răsară
tl

Dialog
• •cu cititorii

• OPTICA. Am parcurs lun
ga corespondentă a tovarășului 
Ilie Filip din Mangalia pendu- 
lind între încredere și circum
specție. Scrisoarea este intitu
lată „Cînd iese-n larg Callati- 
sul" și reprezintă o încercare 
de reportaj pe marginea eveni
mentului marcant al lansării 
mineralierului de 55 000 tdw cu 
numele amintit. Deci două stări 
contradictorii. încrederea venea 
din siguranța robustă a unor 
rinduri. comune din punct de 
vedere publicistic, dar evident 
veridice. Cum ar fi : „încrusta
te in carnea durului otel, impo
sibil de șters, printre mulțimile 
de nume, se reliefează pregnant 
cele ale unor destoinici con
structori navali : Iuliu Chiorea- 
nu. Maria 
Cristea. 
Stroie". 
dere în 
sfirșitul 
ne anunța că, pentru obiectivi
tatea aprecierilor sale, s-a con
sultat și cu secretarul organiza
ției de partid. Vorbeam 
de circumspecție. Din 
ea ne-a încercat tocmai 
sajele originale, adică 
inerente unui reportaj 
sânt. Astfel, este stăruitoare 
imaginea unui bătrîn cu 
obrazul ca frunza de tutun us
cată și cu ochi ca cerul senin, 
ce contemplă uimit trecerea 
maiestuoasă spre mare a gigan
tului plutitor, după care ar fi 
exclamat : «Uite c-am apucat 
și această zi, să văd. ieșind din 
ghiolul în care am pescuit de 
cînd mă știu pește mărunt, mi
nunăția asta mare». Circum
specția pornea nu din imposibi
litatea unei- asemenea secven
țe, ci din îndoiala că reporterul 
voluntar, antrenat el însuși in 
activitatea de lansare, ar fi avut 
șansa s-o observe și s-o note
ze fidel. Evident, nu puteam 
cere autorului să dea identita
tea acestui personaj de culoare 
locală. Problema, marea pro
blemă este setea noastră de 
romantism. în estetică s-au 
purtat dezbateri ani și ani 
de zile pe marginea dilemei 
dacă homo tehnicus se va 
dispensa ori nu de hrana spiri
tuală tradițională a prozei de 
ficțiune, poeziei lirice s.a.m.d. 
Au răspuns esteticienii, a răs
puns și viata. Oare pe plan, etic 
nu se cuvine să discutăm citeo- 
dată și despre predispozițiile 
romantice ale omului, chiar ale 
omului nou ? ! Oare pentru Cap
tarea parfumului de suflet tre
buie neapărat să-i lăsăm de-o 
parte pe făurarii reci ca otelul 
în care și-au încrustat numele 
și să ne întoarcem spre privi
torii nostalgici de pe țărm ?

Nu facem un proces estetic 
tovarășului Filip, se înțelege. 
Pe corespondent îl rugăm doar 
să-și revadă încercarea de re
portaj. căutind să redea cu tot 
atita culoare, cum l-a redat 
bătrînul martor, și pe acei . 
meni de ispravă care-i sînt 
legi.

Leonard, Pompiliu 
Mihai Ghinescu, Petre 
Sentimentul de încre- 
continut se întărea la 
scrisorii, unde autorul

însă și 
păcate, 
în pa- 
în cele 
ințere-

pe 
oa- 
co-

A-
re-

în 
a 

an 
nu

stingerea sentimentelor au 
coincis cu Încasarea si 
tuirea unor sume de 
Zece, cincisprezece 
douăzeci și una de 
Cilantumul sumei e 
subiect de controverse, ac- 
centuindu-se astfel presu
punerea că relațiile dintre 
acel părinte și acea fiică 
s-au degradat, atît de rău, 
datorită aburului înăbușitor 
al meschinăriei.

Cei tineri.se leapădă însă 
de bănuiala că ar fi vînat 
doar banii bătrînului. Ei 
sînt în stare să prezinte 
conturi că au cheltuit (cu 
tatăl lor) mult mai mult 
decit au încasat de la el, 
ceea ce li se pare din cale- 
afară de nobil. Sau citează 
eleganta cu care au acțio
nat în epilogul procesului : 
nu numai că nu l-au tra
casat pe tatăl creditor prin 
alte judecăți, cu formalități 
de instituire și validare a 
popririi, dar au și achitat 
suma la care i-a obligat 
justiția în bloc, nu în rate, 
cu banii jos — ceea ce ar 
fi o probă de cavalerism. 
Pe de altă parte pot să de
monstreze. în , conflictul 
acesta amar, că mugurii să
raci de sentimente care le 
încolțiseră efemer, cu șapte 
ani în urmă, s-au uscat o- 
păriți de mofturile și răsfă
țul părintelui capricios. 
Care scria poezii, dar nu-și 
cumpăra lapte, care cores-

chel- 
bani. 

sau 
mii ? 
și el

tia, poate nu se aplica 
prescripția. Esențial este cu 
totul altceva. O prăpastie 
de neînțeles s-a căscat ne- 

, iertător între acești oameni, 
tată și fiică. în jurul ei se 
rostogolesc, învălătuciți de 
vinturile acuzațiilor, doar 
mărăcinii ingratitudinii. 
Nici un alt rod pe malurile 
ei abrupte. Cum a fost po
sibil să apară în peisajul 
nostru uman un asemenea 
decor teluric ?

Drama bătrînului J. 
este a omului care 
s-a risipit prin lume 
lăsîndu-și grădina 

din fața pragului nesemă
nată. Facem această con
statare nu cu reproș, ci cu 
mîhnire. în viață, Miro
slav J. a fost un generos. 
Și-a dăruit fără preget tim
pul. energia, veniturile, să
nătatea, totul. Un ostaș al 
acțiunii pozitive, dezintere
sate. Fără nici o îndoială 
că n-a pregetat vreodată să 
meargă și să muncească 
oriunde era nevoie de-un 
om. să dăruiască orice se 
cerea dăruit. Spre asfințit 
el s-a retras, după legile 
firii, spre răzorul de suflet 
de care era legat, spre pro
priul copil. I se părea cît 
se poate de firesc să gă
sească la el același altru
ism, mărinimie, dezinteres 
care-i constituiseră modul 
lui de a fi. Cînd colo gă
sește un suflet înțelenit,

>

îngheață. Dar tot ea spune 
cu o seninătate care, dacă 
nu o scuză, o explică : „Eu 
nu-mi amintesc 
mîngîiat o dată, 
soțul meu. cum 
odată pe 
genunchi, 
aia .4ă fii 
genunchi, 
un an la 
să am condiții mai bune. 
Se poate. Dar știe el oare, 
în vara aceea, in vacanța 
mare, cînd pe fiecare 
gă a venit și a luat-o 
va. iar pe mine m-a 
acolo, știe oare cit 
așteptat ? Cît am stat la 
poarta orfelinatului privind 
de-a lungul drumului, să-l 
văd mai repede cînd vine ? 
Și nu venea. Și n-a venit".

Iată deci cum. pe temeiul 
acelorași fapte. în numele 
acelorași sentimente umane 
minimale, sînt solicitate 
verdicte radical diferite. 
Tentația de a da dreptate 
fie tatălui, fie fiicei ar fi pu
ternică. Sâ-1 rezistăm insă. 
Problema nu e. nu mai 
poate fi în acest stadiu, 
aceea de a găsi vinovați, 
ci cel mult vini. Vinile tre
cutului din care să tragă 
învățăminte oricine, mai 
ales cei care s-ar găsi în 
situații asemănătoare. Dar, 
pe lingă aceasta, mai e de 
observat ceva. Faptul că un 
om. un semen are o Cum
plită nevoie de ajutor su-

să mă fi 
Mă uit la 
îi ia cîte-
noștri pecopiii

Eu nu știu ce-i 
ținut de tată pe 
Zice că m-a dat 
casa de copii ca

cole- 
cine- 
lăsat 
l-am

fletesc. Se înșeală cine cre
de — și la prima vedere 
credeam toți, crede Miro
slav J„ însuși — că el are 
nevoie mai ales de-un spa
țiu. de-o sumă datorată, 
de-un buletin de municipiu. 
Toate acestea sînt probleme 
rezolvate sau rezolvabile. 
Ele au -ajuns în avanscena 
acestui dialog al neînțelege
rii pentru că sînt expresia 
unei alte nevoi, lăuntrice, 
acute, de dragoste umană. 
Fără să fie un om rău, 
prins în treburile vieții, 
J.M. a uitat să-și semene în 
preajmă această floare tîr- 
zie, pentru cînd va fi venit 
vremea frigului. Vremea a 
Venit. întrebarea este : poa
te fi lăsată inima tatălui pe 
drumuri ? Are fiica sa 
dreptul moral să pronunțe 
o repudiere irevocabilă ? 
Acest om acuzat că nu a 
suplinit tandrețea mamei 
dispărute cu propria-i afec
țiune. că nu a știut să cre
eze căldura unui cămin pă
rintesc. trebuie osindit să se 
stingă în gerul ignorării ?

Fără îndoială că NU. U- 
manismul nostru, al socie
tății, al poporului nu poate 
fi în nici un caz de acord 
cu abandonarea cuiva care 
are nevoie de ajutor. Cu 
un zimbet. cu o mîngiiere, 
cu o privire caldă, optica 
Iui J. M. ar fi fost alta, și 
asupra pretențiilor de or
din material, și asupra pro
priilor restanțe morale. A- 
cest zîmbet. această mîngî- 
iere. această privire caldă 
trebuie să i le asigure cine
va. Nu în numele relațiilor 
copil-părinte. ci în numele 
relațiilor om-om. In acest 
cadru, cine să fie prima 
chemată de a-i da ajutor 
dacă nu propria fiică, indi
ferent ce prăpăstii îi .des
part ?

Țarina uitată nu poaȚte 
rămîne așa la ne- 
sfirșit. Cît vorbeam 
' cu Maria P. și cu 

soțul ei. s-au vînturat înco
lo și încoace băieții lor. Am 
surprins licărirea de mîn- 
drie în ochii părinților. O 
coincidență aproape teatra
lă a făcut să sune la tele
fon. în același ceas, și un 
unchi. (Din partea soțului, 
bineînțeles). îi anunța, exu
berant. că în acea zi. și din
spre partea aceea familia 
s-a mai îmbogățit cu un fe
cior. Toate acestea sînt 
bucurii de la care soții P. 
l-au exclus pe unul din 
înaintași, pe bătrînul îrf 
cauză. Lor însă ce le 
vă cutia Pandorei ? 
vor păstra cei astăzi 
amintirea bunicului 
diat ? Plătind cu atîta ran
chiună polite vechi, nu se 
menține oare deschis con
tul ingratitudinii ?

lntr-o seară, pe cind 
se-ntorcea de la lucru, 
din schimbul doi, un ■ 
tinăr descoperă, pe o 
bancă din apropierea 
blocului unde locuia, 
o poșetă. El așteaptă 
citeva minute să vadă 
ce se-ntimplă. dacă 
are să vină Cineva s-o 
ia. In sfirsit, se hotă
răște să facă drumul 
pină la miliție. Dă o 
scurtă declarație, pre- 
cizind, printre altele, 
că n-a deschis poșeta, 
și se-ntoarce acasă. 
După două zile este 
chemat la telefon. So
ția mea și-a pierdut 
poșeta pe bulevardul 
Magheru. Știu că dum
neavoastră...
bulevardul 
il corectează 
pe o bancă
mul Taberei. Celălalt, 
intrigat : Are martori 
că s-a plimbat numai 
pe bulevard. Și încă 
ceva: 
setă 
lei și 
aur...

Tinărul 
lucrurile 
N-am de 
ce era și
poșetă — ihttucit n-am 
deschis-o. Eu credeam 
că fac o faptă bună... 
Cetălalt: Pentru asta; 
sigur, noi vă mulțu
mim. Insă dumnea
voastră susțineți că so
ția m-a mințit. Puneți 
sub semnul îndoielii și 
cinstea dinsei. și re
lațiile dintre 
Asta-i prea de tot.

Nu trec două zile, si 
tinărul este invitat la 
miliție. I se-arată o 
pllngere de patru pa
gini, cuprinzind grave 
acuzații. Soțul nu mai 
pomenește de bani și 
de medalionul de aur, 
in schimb pretinde des
păgubiri... morale. Ați 
nimerit peste 
clamagiu și-un 
soman, i se 
tinărului. Din

un re- 
proce- 
spune 
infar

rezer- 
Cum 
miei 

repu-

Serciiu ANDON

Nu, nu pe 
Magheru, 

tinărul, ci 
din Dru-

lipsesc din po
cind 
un

sute de 
medalion de

fine să pună 
la punct : 

unde să știu 
ce nu era in

mafiile noastre, expe
diază cel puțin două 
reclamata pe săptămi- 
nă, s-a certat cu toți 
locatarii din bloc, caută 
pricini, are două pro
cese pe rol, vrea să 
mai deschidă două. 
Caz cunoscut... Tinărul 
conchide: caz patolo
gic. Nu, doar s-au 
cerut expertize — și 
medicii îl declară să
nătos. Chiar n-ați 
mai avut de-a face cu 
oameni de genul ăsta?! 
Mereu li se pare că

■ cei din jur se luptă pe 
toate căile să-i com
promită. Tinărul anun
ță că el n-are timp de 
pierdut 
le. Să 
spune,
ajunge la proces. Dar 
soțul revine la tele
fon. o dată, de două, 
de zece ori. solicitind 
o întrebare 
intre oameni de onoa-

pe la tribuna- 
sperăm. i se 

că nu se va

„ca

re“. $i cei 
intilnesc pe teren 
neutru, la o cofetărie 
din Titan. Tovarășii 
m-au convins să . _ 
nunț la proces... Îmi 
calc 
ascult. Mai am o 
gură rugăminte 
dumneata: n-as 
să fiu 
prieteni 
ascuns 
o nouă 
care să 
găsit poșeta pe bu
levard... In caz con
trar, imi distrugi căs
nicia !

In sfirșit, tinărul își 
dă seama cu cine are 
de-a face: pe individ 
îl interesează doar a- 
parențele, „ochii lu
mii", 
unul și 
decum 
clarația 
schimb, 
însă, dacă doriți să vă 
„salvați onoarea" — 
există o soluție: ima- 
ginați-vă că cineva a 
găsit poșeta pe bu
levard, a luat-o și-a 
fugit cu ea, crezind că 
cine știe ce coihori 
ascunde. Dezamăgit, 
vrind să scape de ea, 
nimic mai' simplu decit 
s-o lase pe o bancă...

Excelent ! exclamă 
individul. Mi-ati dat 
o idee salvatoare. Asa 
am să spun peste tot! 
Și s-a-ntors acasă 
mulțumit. Dar intim- 
plarea, ca atare, i-a 
rămas la inimă: Doam
ne. ce proces putea să 
iasă dintr-o .afacere 
ca' asta! Ehe!

pe inimă
re-
și-i 
sin- 

ia 
vrea 

comentat de 
că soția mi-a 
adevărul... Dă 
declarație, din 
reiasă că ai

__ „ochii ... 
ce ' comentează 

altul, si nici- 
adevărul. De- 

nu mi-o 
orice ar fi.

• EVITAȚI SA PRIMIȚI 
SEMENEA RÎNDURI ! Cu 
comandata nr. 890 depusă la o- 
ficiul poștal Drobeta-Turnu Se
verin 3. care ne parvine în co
pie la inițiativa expeditorului 
și a bunicului său. tinărul 
I. M., de 22 de ani. a trimis 
tatălui său o scrisoare din care 
cităm :

„Dragă tată. Te-am căutat de 
multe ori. socotind că așa este 
bine și frumos, dar de fiecare 
dată am intilnit un străin. Din 
atitudinea ta am învățat multe ; 
(firesc — eram gata să adnotăm 
noi — doar e vorba de primul 
său educator ; dar. continuarea 
scrisorii era în cu totul alt ton). 
La tine sentimentul de «tată» 
a fost foarte ușor înlăturat, fă- 
cînd pe plac celor care ti-au 
vrut răul. Sînt doi ani de cînd 
ne-ai părăsit. Cînd vei fi bătrîn 
mă vei căuta, dar va fi prea 
tirziu. Dacă nu ai fost alături 
de mine cînd am avut nevoie 
de sfatul tău. să nu încerci să 
mă cauți cînd nu mai am ne
voie de sprijinul tău". Ultima 
frază a scrisorii este subliniată 
cu o linie groasă. Ne-am ferit 
să repetăm sublinierea pentru 
nota de verdict irevocabil pe 
care o sugerează. Rindurile par 
Si asa să nu lase nici un drept 
de apel. Le-am reprodus cu un 
singur scop : să ia aminte și alți 
părinți „corigenți", cum pot fi 
judecați de fiii lor cînd aceștia 
ajung la vîrsta de 22 de ani.

• O SECUNDA ! Gheorghe 
Irodia — com. Iancu Jianu. jud. 
Olt : Vă satisfacem dorința, ci
tind comportarea exemplară a 
medicilor Aurel Circă și Virgil 
Petcu de la spitalul din Balș. 
M. Niță — Negrești. Vaslui : 
Nu. nu ducem lipsă de „mate
rial brut", dar așteptăm cu in
teres să ni-1 relatați si pe cel 
de care aveți cunoștință. Mari
nei Ciorîcă — București: Dacă 
Tivita a pus sfaturile mercan
tile mai presus decit iubirea, 
înseamnă că nu vă. merită dra
gostea.Nicolae ȚIC

tineri.se
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Creații ale științei 
și tehnicii românești

A TUWBOB OBIECTIVELOR PLANIHCATt
Reflexul bunei organizări și costul tergiversăriiImagini în alb și negru înregistrate și comentate pe șantierul întreprinderii „Danubiana*  din București

NUMEROM CNC-450 AC
calculator care „gîndește" rapid 

performanțele superioare

Unii constructori au 6 luni
avans...

La întreprinderea „Danubiana" din București este in curs de 
realizare o amplă lucrare de dezvoltare a capacităților actuale de 
producție. Noua capacitate urmează să intre in funcțiune, eșalo
nat, incepînd cu sfirșitul lunii iunie a acestui an.

Comparativ cu graficele de execuție, numai stadiul lucrărilor 
de construcții este satisfăcător. Intr-adevăr, principalul construc
tor — Trustul de construcții industriale din București — a rea
lizat, în luna ianuarie, un volum de lucrări de aproape două 
ori mai mare decît cel stabilit. Hotăritoare au fost, pentru ob
ținerea acestui succes, grija permanentă pentru organizarea cit 
mai rațională a lucrărilor, măsură dublată de stăruința și 
promptitudinea cu care conducerea trustului a acționat pentru 
rezolvarea tuturor problemelor de pe șantier. In mod firesc, aici 
s-a întronat un climat exigent, de ordine și disciplină in muncă 
reflectat in creșterea de la o zi la alta a ritmului de execuție.

Cu o floare insă nu se face primăvară, nici pe șantierul de la 
..Danubiana". De ce ? Pentru că la celelalte categorii de lucrări 
există dificultăți reale și serioase și, fără să-și pună prea mult

problema depășirii lor, subantreprizele se mulțumesc să desfă
șoare o activitate sub posibilități și necesități. Bunăoară, izola
torii de la Trustul de lucrări speciale din București n-au făcut 
aproape nimic. în decurs de o lună. Cu greu s-au apucat să aco
pere provizoriu hala monobloc pentru a asigura condiții de lucru 
in interior. Rămine încă nerezolvată problema asigurării unor 
utilaje de bază, din țară și import.

Dar cele mai grele probleme le creează Trustul de construcții, 
montaje și reparații pentru industria chimică (T.C.M.R.I.Ch.), 
din Capitală care, practic, lucrează in afara timpului. Deși a acu
mulat numeroase restanțe la lucrările sale. Din păcate, lipsa de 
disciplină și de răspundere in îndeplinirea sarcinilor anulează 
orice promisiuni de redresare a mersului lucrărilor. Surprinză
tor, deoarece trustiti amintit, împreună cu beneficiarul de inves
tiții au același for coordonator — Ministerul Industriei Chimice.

Iată citeva secvențe in alb și negru surprinse in aceste zile pe 
șantier. . '

...alții se grăbesc să amine termenele...

Secția de prototipuri și asimilare de produse noi a avut 
stabilite, pină în prezent, succesiv, trei termene de punere 
în funcțiune. Toate însă au expirat. Mai grav este faptul 
că nici acum constructorul — Trustul de construcții, mon
taje și reparații pentru industria chimică (T.C.M.R.I.Ch-) 
din Capitală — nu pare convins că trebuie să se apuce 
serios de treabă. Pe șantier, efectivele sînt mici, se lucrea
ză agale. Deși sînt multe de făcut, cițiva muncitori se 
ocupă cu înlăturarea molozului cu lopata iar, în alt colt 
al halei, alții sparg pardoselile. Ritm de lucru'? Produc
tivitate ? Concentrare de forțe ? Nici urmă de așa ceva.

— Pentru sezonul de iarnă sînt suficiente măsurile luate, 
consideră maistrul Gheorghe Oprea.

Un punct de vedere care nu ține seama de faptul că 
utilajele de mult sosite așteaptă in continuare ambalate 
bunăvoința constructorului. Lipsei de interes i se adaugă 
și indisciplina. Automacaraua nr. 32-B-6517. condusă de 
șoferul Constantin Petcu. deși avea sarcini precise pe alte 
șantiere din București, se odihnea de citeva ceasuri pe 
una din aleile întreprinderii. De ce ? „îl aștept pe însoți
torul Florin Bistriceanu cu actele, ne-a explicat șoferul". 
Palidă explicație.

...iar furnizorul de utilaje întirzie livrările

Un prim contact cu un constructor harnic : 
Trustul de construcții industriale din București. 
Termoetirarea este unul din punctele de lucru, con
siderate de primă urgentă. Se muncește intens și 
bine coordonat la preasamblarea construcțiilor me
talice ale structurii de rezistentă, iar apoi la mon
tarea lor cu ajutorul unei macarale de mare pu
tere. Principalul atu al constructorilor : precizarea 
riguroasă a sarcinilor pe oameni și zile, o disci
plină riguroasă în îndeplinirea lor susținută în
deaproape de controlul exigent al evoluției fiecărei 
lucrări. în final construcția va avea 35 metri înăl
țime. Acum, constructorii au ajuns la cota + 29 
metri cu... 6 luni mai devreme decît era prevăzut.

Furnizorul este întreprinderea 
de utilaj chimic și forjă din 
Rimnicu Vilcea. Care furnizor, 
după ce a livrat incomplete. în 
cursul anului trecut, un număr 
de 10 valțuri, a promis că 
va livra și restul subansam- 
blelor componente pe care 
urma fie să le procure de 
la intreprinderile cu care 
cooperează, fie să le execute 
singur. Este vorba de 5 reduc- 
toare, 5 motoare, toate rolele 
riflate aferente și citeva plăci 
de fundație. . Nu s-a ținut de 
cuvint nici pină astăzi, adop- 
tînd. în plus, „tactica" tăcerii 
depline. Cum timpul trece, aș
teptăm cit mai repede părerea 
centralei coordonatoare.

in practică printr-o Investiție de... inițiativă. Exemplul il au chiar in mi|locul lor, dat de 
Trustul de construcții industriale din București, a cărui activitate, bună in general, poate 
și trebuie să fie ridicată ia noi cote. Timpul este favorabil unei desfășurări largi de forțe 
și nu trebuie pierdute nici o zi, nici un ceas in bătălia pentru punerea in funcțiune a noului 
obiectiv nu numai la termen, ci chiar mai devreme.

Cristian ANTONESCU
Foto : S. Cristian

Pe șantierul întreprinderii „Danubiana" ritmul de lucru poate fi intensificat. Cu condi
ția ca unitățile de construcții-monta| aflate aici să ia măsuri hotărite pentru organizarea cit 
mai rațională a activității desfășurate, să introducă tară întirziere lucrul in mai multe schim
buri, să-șl completeze, acolo unde e nevoie, efectivele de muncitori, dar mai ales să acțio
neze stăruitor pentru întronarea unui climat riguros de ordine și disciplină in muncă, pentru 
creșterea spiritului de răspundere la toate eșaloanele. Deci este vorba de măsuri aflate la 
indemîna conducerilor de trusturi, ale organizațiilor de partid ale acestora, care pot fi puse

De cițiva ani se discută despre realizarea
unei

Transportul șpanului, 
așa cum rezultă el din 
procesul tehnologic, nu 
este economic. Capa
citatea unei mașini în
cărcate cu șpan afinat nu 
se folosește nici pe jumă
tate. Pe de altă parte, 
șpanul afinat nu poate fi 
utilizat la oțelăriile elec
trice. Soluția 7 Strunjitu- 
rile să fie presate și balo
tate. Ca urmare, la în
ceputul anului 1976 s-a 
întocmit un program pen
tru asimilarea în fabrica
ție de către Ministerul 
Industriei Construcțiilor 
de Mașini a unor prese 
pentru balotarea spânu
lui afinat. Lucrurile pă
reau destul de simple, in- 
trucit un colectiv de spe
cialiști de la întreprinde
rea de autocamioane din 
Brașov realizase o mașină 
pentru balotarea șpanu
lui (in fotografie). Dar, 
deși au trecut aproa
pe trei ani de la sta
bilirea acestei sarcini, 
producerea în serie a pre
selor cu pricina nici nu a 
început. De ce ?

„în scopul valorificării 
superioare a șpanului și 
reducerii volumului de 
transport. împreună cu 
alți specialiști din unita
tea noastră am realizat în 
anul 1974 o mașină de ba
lotat șpanul foios. ne-a 
scris inginerul Mihai Bal
tag, șeful secției agregate 
de la întreprinderea bra-

prese, care
șoveană. Presa a fost a- 
preciată și înregistrată ca 
invenție. Apoi, pentru a 
face față cerințelor recla
mate de creșterea volu
mului de șpan din unita
te, am mai construit o 
mașină. Ambele utilaje 
funcționează și azi cu 
bune rezultate. în opt ore 
pot fi balotate, cu un 
singur agregat, 4,5' tone 
de șpan. Amintim că prin 
balotarea șpanului se re
duc cheltuielile de trans
port și timpul de încărca
re a cuptoarelor electrice, 
iar la fabricarea oțelului 
pierderile prin ardere 
scad de la 13 la sută la 5 
la sută. Cu toate acestea, 
din cele citite in ziarul 
-Scînteia», precum și din 
discuțiile avute cu o serie 
de specialiști din alte uni
tăți am înțeles că proble
ma preselor de balotat 
șpan nu s-a rezolvat nici 
pină în prezent. Din cite 
știm, lucrurile s-au 
incurcat pentru că nu s-a 
găsit cine să intocmească 
proiectul de execuție al 
presei. Noi ne-am oferit 
să executăm și proiectul 
de execuție, aducind tot
odată unele îmbunătățiri 
utilajelor. Ni s-a răspuns 
insă că nu există o mo
dalitate legală pentru pla
ta proiectului". Iată, pe 
scurt, ce am aflat la Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. După 
multe discuții, ajungin-

de fapt... există
du-se la concluzia că spe
cialiștilor de la Brașov nu 
li se poate plăti proiectul 
de execuție. Direcția teh
nică din M.I.C.M. a dat 
această sarcină unui insti
tut de cercetări si proiec
tări tehnologice, care insă 
a refuzat să întocmească 
proiectul de execuție...

Cert este că întreprin
derea mecanică din Timi

șoara, care între timp a 
primit sarcină să fabrice 
presele, refuză orice co
mandă, pentru că... nu are 
proiect de execuție. Și 
așa s-a ajuns în situația 
paradoxală ca, după a- 
proape trei ani, să nu se 
poată fabrica o presă 
care, de fapt, există.

Ion TEODOR

LUPENI, PETRILA 
ȘI PAROȘENI:

20 000 tone cărbune 
peste plan

Intensificînd ritmul activității 
productive în subteran, colecti
vele Întreprinderilor miniere 
Lupeni. Petrila și Paroșeni. din 
bazinul Văii Jiului, au extras 
peste plan, de la Începutul a- 
nului, aproape 20 000 tone căr
bune cocsificabil și. energetic. 
Cele mai mari depășiri le-au în
registrat minerii de la Lupeni, 
cei care au lansat chemarea la 
întrecere socialistă pe acest an 
către toate unitățile de profil 
din tară. Ei au scos la supra
față. in fiecare, zi lucrătoare în 
medie cite 138 tone de cărbune 
peste prevederi.

Formațiile de lucru de la 
minele Petrila și Paroșeni au 
realizat, de la inceputul anului, 
o cantitate suplimentară de căr
bune ce poate constitui combus
tibilul necesar termocentralei 
Mintia — Deva pentru produ
cerea a mai mult de 3,5 mili
oane kWh energie electrică.

„ELECTROPUTERE” 
CRAIOVA :

Export în avans
Colectivul întreprinderii „E- 

Iectroputere"-Craiova a livrat în 
avans beneficiarilor de peste ho
tare 4 transformatoare electri
ce de 10 MVA. 131 separatoa
re tip pantograf de 123 kV. a 
îndeplinit integral sarcinile la 
locomotivele diesebelectrice de 
2100 CP. fapt ce i-a permis să 
depășească cu 17 la sută pre
vederile de plan revenite de Ia 
•începutul anului.

(Agerpres)

Echipamentul de comandă numerică 
pentru agregate de prelucrare prin 
electroeroziune — NUMEROM CNC 
— 450 Ac — este primul din gene
rația a IV-a de tip CNC, El a fost 
realizat în Institutul de cercetare și 
inginerie tehnologică pentru automa
tizări, tehnică de calcul și telecomu
nicații, de un colectiv condus de ing. 
Gheorghe Săndulescu, in colaborare 
cu cadre didactice de la Institutul po
litehnic București și specialiști de la 
întreprinderea „Electrotimiș" din Ti
mișoara ; echipamentul poate fi ata
șat agregatelor de prelucrare prin 
electroeroziune cu fir, mașinilor de 
tăiat cu plasmă, cu laser, cu flacără, 
sudură pe contur. Noul produs, care 
încorporează cinci invenții românești, 
este realizat în logică programată cu 
minicalculator inclus (CORAL, de 
concepție românească) și reflectă cea 
mai nouă tendință apărută pe plan 
mondial în domeniul echipamentelor 
de comandă numerică. El permite 
executarea unor operații de foarte 
înaltă tehnicitate, corecția exactă a 
contururilor complexe, corecția auto

mată a erorilor mașiniLunelte 
comandate, controlul adaptiv al pro
cesului. Rezoluția de lucru și 
măsurare a echipamentului este 
de un micron, ceea ce asigură 
un înalt grad al preciziei de pre
lucrare. Dialogul operatorului cu 
echipamentul se face printr-un sis
tem de afișare de tip display, care 
permite corectarea eventualelor erori 
ale operatorului uman. Noul echipa
ment. al cărui randament este su
perior sistemelor similare (prin in
troducerea rapidă a datelor și memo
rarea programelor de lucru pentru 
configurații de piese foarte com
plexe). iși găsește largi utilizări la 
fabricarea de matrite, scule de pre
cizie, stanțe, profile de roți dințate. 
Printre beneficiarii potențiali ai mo
dernului utilai se numără și intre
prinderile de construcții navale sau 
cele cu profil similar, prin introdu
cerea lui asigurindu-se. optimizarea 
și creșterea preciziei operațiilor de 
tăiere a tablei și. pe această bază, 
reducerea accentuată a consumului 
de metaj. (Elena Mantu).

NUMEROM CNC-450 AC, atașat unei mașini de prelucrare prin electroero
ziune cu fir

FURNIROM
un produs care poate aduce anual 

țării o economie de... 25 hectare de pădure
Pină acum, in tara noastră mobila 

,s-a fabricat exclusiv cu furnir obținut 
din diferite specii lemnoase indigene 
(nuc. stejar, paltin, cireș, fag etc.) 
sau din specii exotice (mahon, nuc 
american, păr african). Aflăm că, 
recent, a fost pus la punct un proce
deu de fabricație a unui produs nou : 
FURNIROM. în legătură cu această 
nouă realizare am solicitat amănun
te tovarășului Nicolae Dumitrescu, 
director adjunct științific la Insti
tutul de cercetări și proiectări pen
tru industria lemnuîui (I.C.P.I.L.) 
din București, care ne-a spus :

— Noul produs, denumit FURNIROM, 
este un înlocuitor al furnirului 
natural, denumirea prescurtată în- 
semnînd „furnir românesc". Se rea
lizează in tară pe bază dc cercetare 
proprie a institutului de resort 
„I.C.P.I.L.". Noul produs se prezintă 
sub formă de folii impregnate cu ră
șini formaldehidice. pe care se im
primă diverse desene ce imită dese
nele naturale ale lemnului și sub 
formă de finisare opacă.

— Care sint parametrii calitativi, 
de eficiență ai noului produs ?

— Avantajele sint multiple. La 
producătorii de mobilă, utilizarea 
FURNIROM-ului contribuie la creș
terea randamentelor de prelucrare cu 
10—15 la sută, prin aplicarea foliilor 
pe panoul de mobilă. în același timp, 
productivitatea muncii pe garnitură 
crește, in medie, cu 6 la sută prin 
simplificarea tehnologiei de aplicare, 
iar cheltuielile de producție sint mai 
mici cu 30—110 lei pentru fiecare 
piesă de mobilă. Totodată, se cuvine 
retinut că. pe această cale, se poate 
economisi numai în anul 1979 o can
titate dc circa 10 000 mc masă lem
noasă din specii indigene și din 
import, cantitate echivalentă cu ma
terialul lemnos ce poate fi obtinut

prin tăierea unei păduri de 25 hec
tare.

La beneficiari, primul avantaj con
stă in faptul că aceștia pot solicita 
mobilier cu desene ce pot-ir.) Ja orice— 
specie dorită (nuc, paltin, cireș/lămii, 
păr și specii exotice) / sau mobilă ' 
opacă in orice gamă coloriștică. Se i 
poate face o asortare a culorilor și 
desenelor in funcție de mobilierul 
dorit. Noul produs se poate realiza 
intr-o gamă diversificată și cu rezis
tente similare cu cele ale lemnului 
natural, iar intreținerea este mult 
mai ușoară și sigură.

— Unde se fabrică noul produs șt 
cine sint realizatorii lui ?

— Produsul FURNIROM se fabrică 
la platforma „Pipera", din cadrul 
Centralei de prelucrare a lemnului 
București. Experimentarea și probele 
s-au efectuat in semestrul II 1978. jar 
producția curentă a început din lună 
ianuarie 19'<9. La realizarea noului 
produs au contribuit specialiști de la 
I.C.P.I.L. București. Centrala de pre
lucrare a lemnului și din cadrul Mi
nisterului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții. In pre
zent FURNIROM-ul se utilizează la 
fabricarea mobilei de către combi
natele de prelucrare a lemnului din 
Sighet. Piatra Neamț. Sf. Gheorghe, 
Pitești. Brașov și „Pipera". Unitățile 
respective vor prezenta garnituri de 
mobilă realizate cu noul produs 
FURNIROM la expoziția ce se va or
ganiza in luna aprilie 1979 pentru 
contractarea producției pe anul 1980. 
în anii 1979. și, respectiv, 1980 se 
poate ajunge la o producție de 630-- 
650 mii garnituri mobilă anual. Pină 
in 1985 se preconizează să se ajungă'' 
treptat, Ia o producție de $r«rTi!00 
mii garnituri mobilă pe ani (Uit Ște
fan).

Campania

(Urmare din pag. I)
stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii, a unităților agricole. Totul 
trebuie să se facă organizat, incit 
repararea utilajelor și executa
rea mecanizată a lucrărilor de se
zon — transportul și administrarea 
îngrășămintelor chimice. arăturile, 
stropirile de iarnă în livezi — să 
se desfășoare nestingherit. Mai 
mult, printr-o temeinică organizare 
a întregii activități, sectorul unic de 
mecanizare care se creează acum 
trebuie să-și dovedească, din pri
mele zile ale primăverii, superiori
tatea și eficiența.

Folosirea unor semințe dc bună 
calitate, adaptate condițiilor pedo
climatice din fiecare zonă, prezintă 
o mare însemnătate pentru obține
rea de recolte mari. Ministerul de 
resort a intocmit și aprobat balanța 
semințelor, în structura de soiuri și 
hibrizi recomandată pentru fiecare 
județ. De asemenea, necesarul de 
semințe a fost transmis la județe. 
Se cere ca organele agricole să asi
gure cu cea mai mare răspundere 
realizarea programului de mișcare 
a semințelor între județe și unități, 
astfel incit această acțiune să se în
cheie pină la 1 martie, condiție, de 
care depinde. în mod hotăritor, în- 
sămințarea culturilor în timpul op
tim.

Obținerea producțiilor mari pre
văzute în planul pe acest an impu
ne. mai mult decit in ceilalți ani. ca 
organele de specialitate, toți oamenii 
muncii din agricultură să acorde cea 
mai mare atenție lucrărilor de fer
tilizare a terenurilor. Potrivit pro
gramului elaborat de Ministerul A-

agricolă de 
se apropie 

griculturii, în primul trimestru din 
acest an unitățile agricole trebuie 
să transporte și să administreze pe 
cimp circa 12,4 milioane tone îngră
șăminte naturale. De asemenea, o 
suprafață de 2 011 000 hectare cu 
cereale de toamnă urmează să fie 
fertilizată suplimentar cu îngrășă
minte chimice. Pină Ia această dată 
au Tost transportate însă numai 34 
la sută din cantitățile de îngrășămin
te naturale, restante mari semnalîn- 
du-se mai ales in județele Teleor
man. Ilfov. Olt. Buzău și Argeș. De 
aci și necesitatea ca timpul care a 
mai rămas pină la Începerea cam
paniei agricole de primăvară să fie 
folosit din plin pentru a se transpor
ta la cimp toate cantitățile de gunoi 
de grajd care se află la fermele 
zootehnice și în gospodăriile popu
lației. Nesațisfăcător se desfășoară 
și fertilizarea semănăturilor de 
toamnă cu îngrășăminte chimice. A- 
ceasta se datorește și faptului că 
industria chimică nu livrează ritmic 
cantitățile de îngrășăminte prevăzute. 
De exemplu. în luna ianuarie res
tanțele la livrări însumează 30 000 
tone, din care 16 000 tone îngră
șăminte cu azot care urmează să 
fia administrate acum. De aseme
nea. industria chimică nu asigură o 
repartizare echitabilă pe județe a 
cantităților de îngrășăminte chi
mice : în timp ce județul Dolj a 
primit 51 la sută din cele repartizate, 
în județul Ialomița acestea reprezintă 
numai 16 la sută. Asemenea practici 
dăunătoare, care au existat și în anul 
trecut, trebuie curmate cu desăvir- 
șire. Industria chimică are datoria 
să-și onoreze integral sarcinile de 
livrare a îngrășămintelor in sorti-

primăvară

mentelc și cantitățile stabilite pe 
fiecare județ.

în aceste zile, pe măsură ce solul 
permite, țrebuie să inceapă arătu
rile pe aproape un milion dc hec
tare, din care 500 000 hectare 
în cooperativele agricole. De a- 
semenea, in această perioadă tre
buie făcute numeroase alte lucrări 
— absolut obligatorii : asigurarea ră
sadurilor pentru culturile timpurii 
de legume, amenajarea solariilor, 
tăierile și stropirile în livezi, ame
najarea sistemelor de irigații și re
pararea celor vechi. îmbunătățiri 
funciare menite să ducă la creșterea 
suprafeței arabile.

Pregătirea exemplară a campaniei 
agricole de primăvară și executarea 
neîntîrziată a tuturor lucrărilor de se
zon. în condițiile tind are loc con
stituirea consiliilor unice agroindus
triale. obligă organele și organiza
țiile de partid, organele agricole și 
conducerile de unități la o activitate 
bine coordonată și responsabilă. în 
fiecare unitate agricolă, în fiecare co
mună și județ, pornindu-se de la 
sarcinile stabilite în acest an in ce 
privește nivelul producțiilor prevă
zute a se obține, trebuie să se ac
ționeze cu răspundere și spirit gos
podăresc. să se mobilizeze puternic 
toate forțele, astfel ca toate lucrările 
să fie executate la timp și do 
bună calitate. Acest an care mar
chează profunde transformări revo
luționare in conducerea și organiza
rea agriculturii trebuie să se carac
terizeze printr-o îmbunătățire radi
cală a activității in toate unitățile 
agricole, spre a se realiza producțiile 
vegetale și animale mult sporite pre
văzute in plan.
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75 AN! DE LA NAȘTEREA LUI EMIL BODNARAȘ

O viață dăruită idealurilor
socialismului și înfloririi patriei

...Asprele încercări înfruntate cu 
dîrzenie neabătută de-a lungul în- 
delungaților ani de temniță la Dof- 
tana. Aiud, Galați, Brașov... Perioa
da întunecată a dictaturii fasciste, 
cind Emil Bodnaraș a indeplinit. din 
împuternicirea conducerii partidului, 
misiqni de înaltă răspundere in ca
drul vaaței acțiuni desfășurate de 
Partidul Comunist Român pentru 
organizarea rezistentei antifasciste 
și sabotarea mașinii de război na
ziste... Contribuția sa în cadrul con
ducerii operative a activității des
fășurate pentru pregătirea și înfăp
tuirea insurecției din august 1944. la 
organizarea aparatului militar al 
partidului, la îndrumarea acțiunii 
ofițerilor patrioti, în vederea răstur
nării prin forță a dictaturii militaro- 
fasciste, arestării membrilor guver
nului antonescian. întoarcerii arme
lor de către întreaga armată română 
împotriva hitleriștilor și alăturarea 
României la coaliția antifascistă...

Asemenea „probe de foc". care 
impuneau mobilizarea cu maximă 
intensitate a tuturor resorturilor su
fletești, i-au forjat caracterul de 
suplu oțel, l-au modelat ca om și 
revoluționar, gata oricind să ducă 
neșovăitor la îndeplinire orice sar
cină încredințată de partid cu con
vingerea că aceasta reprezintă su
prema sa datorie. Astfel, s-au putut 
dezvolta înaltele sale trăsături mo- 
ral-politice — dragoste fierbinte de 
patrie, devotament neprecupețit față 
de cauza socialismului, tărie de ca
racter. curaj și spirit de sacrificiu.

Născut într-o familie de țărani, la 
Iaslovăț, județul Suceava, la 10 fe
bruarie 1904, a luat primul contact 
cu cercurile marxiste pe cind urma 
cursurile Facultății de drept a U- 
niversității din Iași, iar apoi ale 
Școlii de ofițeri din Timișoara, pe 
care a absolvit-o ca șef de promo
ție in 1927.

Sentimentul de revoltă fată de ne- 
■Ireptățile ș-OCiale proprii regimului 
urgheztPmoșieresc l-au făcut să 
S situeze in rindurile ofițerilor 

care au înțeles că rolul armatei tre
buie să-1 constituie slujirea. întot- 
ieauna și in orice împrejurări., a 
aterdselor vitale ale poporului, a 

cauzei eliberării sociale și naționale, 
a independenței și suveranității pa
triei. Acest crez, căruia i-a rămas 
credincios în cursul întregii vieți, 
l-a determinat să se alăture cu în
treaga ființă luptei revoluționare.

După victoria insurecției din au
gust 1944. calitățile sale de activist 
de frunte al Partidului Comunist 
Român și al statului nostru socia
list aveau să-și găsească larg cîmp 
de manifestare în laborioasa activi
tate desfășurată de atunci neîntre
rupt in cadrul conducerii partidului, 
fiind ales membru al C.C. la Confe
rința Națională a P.C.R. din 1945, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.R. la Congresul al VI-lea 
din 1948, iar. ulterior, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. în cadrul colectivului de 
conducere a partidului el a acționat 
cu fermitate pentru întărirea uni
tății și «oestuiiii sale, a disciplinei 
de partid, pentru continua creștere 
a rolului conducător al. partidului în 
toate sferele vieții sociale.

Exercitind multiple funcții de 
răspundere în conducerea statului 
— de la aceea de secretar generai 
la Președinția Consiliului de MiNoi filme documentare românești

După ce în 1978 stu
dioul „Alexandru Sa- 
hia" a realizat aproa
pe 80 de filme de 
-curt-metraj — docu
mentare de eveni
ment politic, pelicule 
marcind momente im
portante din istoria 
țării noastre și as
pecte ale realizărilor 
României socialiste, 
filme documentar- 
artistice și științifice 
— alte cîteva pro
ducții cinematogra
fice au fost terminate 
la începutul acestui 
an. De pildă, filmul 
„ÎN SLUJBA NEA
MULUI" (regia Petre 
Sirin), cu un pronun
țat caracter educativ, 
prezintă istoria unei 
familii de cărturari 
români rămasă in cul
tura noastră mai ales 
prin filologul. Sextil 
fhjȘcariu. ■ Pompiliu 

Gîlmeanu semnează, la 
rîndul său, regia do
cumentarului „LINIA 
MARITIMA galați- 
OSAKA". Realizato
rii înfățișează aici 
mineralierul „Oltul" 
într-una din lungile 
sale curse din Marea 
Neagră pînă la Pacifi
cul de nord.

Registrul tematic al 
scurt-metrajelor noas
tre este îmbogățit cu 
documentarul „O FA
MILIE DE AGRO
NOMI" (regia Ion 
Moscu), cu noi sec
vențe din viața satu
lui românesc contem
poran. Filmul face 
cunoscută o veche
familie de 
ajunsă la 
nerație și 
permanent 
viței de vi 
românesc ț

agronomi, 
a III-a ge- 
preocupată 
de cultura 

e. Tot satul 
:i-a propus

să-1 investigheze și re

niștri, în 1945, pînă la acelea de 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri in anii 1965—1967, iar 
apoi reales în toate legislaturile 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat — Emil Bodnaraș a avut o con
tribuție de seamă în făurirea unui 
aparat de stat nou. strins legat de 
masele populare, asigurînd afirma
rea consecventă a principiilor de
mocrației socialiste.
'Virtuțile sale de revoluționar te

nace și militar patriot s-au reliefat 
plenar în vasta activitate desfășu
rată, ca ministru al forțelor armate 
(in anii 1947—1955), pentru transpu
nerea în viață a politicii partidului 
de făurire a armatei populare, de
votată trup și suflet poporului, apă

rătoare fermă a marilor sale cuce
riri revoluționare, a libertății, inde
pendentei, suveranității și integri
tății teritoriale a tării, a cauzei so
cialismului și păcii.

în ultimul deceniu al vieții sale 
cind, sub impulsul spiritului înnoitor 
promovat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ansamblul acti
vității sociale și economice a tării 
a cunoscut un profund și multilate
ral proces de perfecționare calitati
vă. Emil Bodnaraș a adus o contri
buție activă la înfăptuirea • progra
mului de făurire a socialismului 
multilateral dezvoltat. „întreaga 
perioadă a celor zece ani care au 
trecut de la Congresul al IX-lea, în 
care au avut loc profunde transfor
mări calitative în viața economică și 
socială a țării — arăta el în cuvin- 
tarea rostită la Congresul al XI-lea 
al P.C.R. — se caracterizează prin 
orientarea fermă spre dezvoltarea 
cadrului instituțional democratic al 
societății noastre. Este concepția că
reia Programul partidului îi consa
cră și în perspectivă același rol 
esențial, concepție al cărei promotor 
consecvent este Comitetul Central al 
partidului. în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu... Superioritatea 
orînduirii noastre socialiste este de
monstrată prin omogenitatea și co
eziunea ei. realizate cu neabătută 
stăruință de un încercat conducător 
politic revoluționar, călit in mari 
bătălii, Partidul Comunist Român...

gizorul Paul Orza 
intr-un film intitulat 
„LA CISNADIOARA", 
a cărui temă este 
viața nouă a locuito
rilor de naționalitate 
germană din țara 
noastră.

Imagini tonice, fil
mate in plină natură 
primăvăratică, ce ne 
familiarizează cu stu- 
păritul pastoral într-o 
întinsă pădure dobro
geană din localitatea 
Luncavița, se succed 
in documentarul reali
zat de regizorul Titus 
Mesaroș. în fine, 
spectacolul festiv de 
închidere a primei 
ediții a „Daciadei" pste 
redat pe peliculă, cu 
contribuția regizoru
lui Dumitru Done, in 
scurt-metrajul ce
poartă titlul acestei 
mari competiții spor
tive. (Agerpres) 

Ne revine sarcina să întărim conti
nuu statul nostru socialist, bastion 
al independenței și suveranității na
ționale, scut de apărare a cuceririlor 
revoluționare ale poporului nostru 
împotriva oricărei agresiuni".

De-a lungul perioadei îndelungate 
în care i s-au încredințat sarcini de 
răspundere în conducerea partidului 
și statului. Emil Bodnaraș a partici
pat, cu energia, capacitatea și ela
nul creator ce l-au caracterizat, la 
toate acțiunile de importanță cru
cială inițiate de partid în lupta pen
tru cucerirea puterii și edificarea 
noii orînduiri sociale. Totodată, el 
s-a afirmat ca un luptător hotărit 
pentru înfăptuirea politicii externe 
a partidului și statului nostru de 
întărire a prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, cu statele ne
aliniate și în curs de dezvoltare, de 
promovare a unității forțelor antiim- 
perialiste, de extindere a cooperării 
cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, de statornicire in 
viața internațională a principiilor 
egalității, respectării independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, pentru 
soluționarea pe calea tratativelor a 
problemelor litigioase, instaurarea 
unei noi ordini economice, făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Sentimentele de înaltă stimă și 
prețuire pe care partidul și poporul 
nostru i le acordă pentru îndelun
gata activitate desfășurată în miș
carea revoluționară și-au găsit ex
presie în scrisoarea pe care Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R. și 
Consiliul de Stat au adresat-o lui 
Emil Bodnaraș, la 10 februarie 1974, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de 
ani : „Profund atașat celor mai cu
tezătoare năzuințe ale națiunii noas
tre. al cărei fiu de nădejde ești — 
se arăta in scrisoarâ — ai luat parte 
activă, încă din anii grei ai ilegali
tății, la lupta dusă de partid împo
triva exploatării burghezo-moșierești, 
pentru victoria revoluției și făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe pămintul patriei. Partidul nostru, 
toți cei alături de care ai adus o va
loroasă contribuție la înfăptuirea 
insurecției naționale antifasciste ar
mate din august 1944. iți poartă o 
înaltă considerație pentru tot ce ai 
făcut, pentru abnegația de încercat 
comunist probată și in acele împre
jurări. In anii de după eliberarea ță
rii... ai militat cu înflăcărare și înalt 
simț al datoriei pentru elaborarea și 
înfăptuirea politicii de construire a 
socialismului, avîntul economiei na
ționale și al culturii. întărirea unită
ții partidului și a rolului său con
ducător. dezvoltarea relațiilor cu ță
rile I socialiste, cu partidele comunis
te și muncitorești frățești, pentru 
promovarea idealurilor nobile ale 
colaborării și înțelegerii intre po
poare".

Prin activitatea sa revoluționară 
plină de abnegație și dăruire des
fășurată peste patru decenii. Emil 
Bodnaraș și-a înscris numele în 
pleiada militanțiior de frunte ai miș
cării comuniste și muncitorești din 
tara noastră, întreaga sa viată de 
înflăcărat luptător revoluționar con
stituind uri exeimplu însuflețitor de 
slujire fără preget a cauzei socialis
mului.

Tudor OLARU

teatre
• Teatrul Național București (sala
mică) : Viața unei femei — 15, în
semnările unui necunoscut — 19,30,
(sala Atelier) : Fata din Andros —
15.30, Poezie, muzică, dans — 19.
• Opera Română : Liliacul — 19.
• Teatrul de operetă : Eternele iubiri 
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu) : Leonce și 
Lena — 15, (sala Grădina Icoanei) : 
Anecdote provinciale —■ 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc — 
15, Efectul razelor gamma asupra a- 
nemonelor — 19,«30.
• Teatrul de comedie : Măseaua de 
minte — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (saia Ma- 
gheru) : Timon din Atena — 19,30, 
(sala Studio) : Jocul — 19.
• Teatrul Giulești (sala Ciulești) : 
Autograful — 19,30, (sala Majestic) : 
Serenadă tîrzie — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Muniș —
18.30.
e Teatrul satiiic-muzical „C. Tănase“ 
(sala Savoy) : Revista în luna de 
miere — 19,30, (sala Victoria) : Ne
vestele vesele din Boema — 19,30.

Institutul politehnic „Troian Vuia" din Timișoara: studenți din anul I ai 
Facultății de electrotehnică intr-o oră de laborator la tehnologia materialelor

cluj-napoca: „ZILELE TEATRALE"
în cadrul Festivalului național 

„Cin tarea României", joi au fost 
inaugurate „Zilele teatrale" din Cluj- 
Napoca, manifestare aflată la a cin- 
cea ediție. în prima zi a fost pre
zentată în premieră pe țară, de către 
colectivul Teatrului Național, piesa 
„Familia Tot" de Orkeny Istvăn, în 
regia lui Gheorghe Harag. Același 
colectiv va prezenta vineri seara 
spectacolul „Provincialii" de Con
stantin Cubleșan, in regia lui Victor 
Tudor Popa, iar colectivul Teatrului 
maghiar de stat, șpectacolul „Casa 
bătrînă" de Csiki Lâszlo, în regia lui

Puterea artei
(Urmare din pag. I)
tul conștiinței umane. 
Cred cu tărie că prin 
antenele-i fine arta 
educă. Și mai stinghe
rit se simte omul cind 
mărturisește că nu cu
noaște poezia, roma
nul. piesa, muzica, fil
mul sau tabloul care a 
zguduit conștiințe, de- 
cît dacă mărturisește 
că nu se pricepe deloc 
la mecanismul moto
rului avionului super
sonic. Arta este o ne
cesitate sufletească a 
fiecăruia. Cred că arta

ajută la educare, este 
un instrument sensibil 
deosebit de necesar 
oricărei culturi și ori
cărei pedagogii. între 
atîtea lucruri ce se u- 
zează si se pot pierde, 
arta, alături de știința 
dăruită vieții omului, 
transmițe fiorul dura
tei umane, emană dor 
rui de supraviețuire in 
amintirea urmașilor 
prin exemplul, unei 
vieți trăite demn și 
frumos. Sfera unei a- 
semenea vieți cuprin
de în miezul ei iubirea 
și respectul față de

• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bomba 
zilei — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână" : După datina străbuna — 19.30,
• Teatrul ..Ion Creangă" : Cine se 
teme de crocodil ? —• 10, Sfîrlă năz
drăvanul — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Anotimpu
rile minzului — 17.
• Circul București : Bravo, circul ! 
— 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : Cine 
aiurează nu oftează — 19,30,

c i rfe m a

Foto : E. Dichiscanu

Gheorghe Harag. Sîmbătă sînt pro
gramate în cadrul „Studioului expe
rimental" spectacole cu piesele „Co
nul Leonida față cu reacțiunea" de 
I, L. Caragiale și „O sărbătoare prin
ciară" de Teodor Mazilu. în aceeași 
seară. Teatrul Național va prezenta 
„A treia țeapă" de Marin Sorescu. 
Duminică se va desfășura colocviul 
pe tema „Problematizarea istoriei în 
spectacolul dă teatru românesc con
temporan". La colocviu participă ar
tiști, regizori din întreaga țară și alți 
specialiști. (Al. Mureșan).

semeni, muncă, dra
goste fată de patrie, 
încredere in partidul 
care ne-a deschis ori
zontul. în cadrul larg 
al Festivalului național 
„Cîntarea României" 
încolțesc sîmburii in
candescenți ai celor 
năScuți și cu harul co
municării prin artă. 
Aleși cu grijă. Știind 
că timpul oricum cer
ne, să le transmitem și 
lor cea mai. grea încer
care. păstrarea făcliei 
duratei umane prin 
arta căre educă sufle
tul omenesc.

MIORIȚA — 15,30; 19, TOMIS — 16;
19.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL —
14,30; 17,30; 20,15, FLOREASCA -
14,30; 17.30; 20.15.
• Ecaterina Teodoroiu : DOINA — 
17,45; ' 20. BUCEGI — 15: 17.30; 20.
o Program de desene animate : DOI
NA — 15; 16.30.
• Conspirația tăcerii : FEROVIAR — 
15,45; 18; 20.15.
• Cind alături e un bărbat : DRU
MUL SÂRII — 15.30; 18; 20.
• Aurul lui Mackenna : BUZEȘTI — 
15; 17.30; 20.
• Din nou împreună : COTROCENI 
— 15,30; 17,45; 20.
• Compania a 7-a sub clar de lună : 
DACIA — 15; 16.45; 18,30; 20,15.
• E timpul să trăim, e timpul să 
iubim : FERENTARI — 15; 17,15; 19,30.
• Principiul dominoului : LIRA — 
15,30; 18; 20, MUNCA — 15,45; 18; 20.15.
• Drumuri în cumpănă : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14: 16; 18; 20, AU
RORA — 15,45; 18; 20. MODERN — 
15; 17,30; 20.
• Hanul „Jamaica" — 11.45, Aripi
negre — 14. Romeo și Julieta (ambele 
serii) — 16,15, Dama cu cainelii — 
20,30 : CINEMATECA.
• Cascadorii : GIULEȘTI — 15; 17,30;
20. COSMOS — 15,30; 17,45; 20.
• Acel blestemat tren blindat : PA
CEA — 15; 17,30; 20.

Opera durabilă 
a unui mare umanist

„M-atirn de tine poezie,
Ca un copil de poala mumii,
Să trec cu tine puntea lumii
Spre insula de veșnicie* *

• Nea Mărin miliardar : PATRIA — 
15; 17; 19; 21, BUCUREȘTI - 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30, EXCELSIOR — 14,30; 
16,30: 18.30: 20.30.
• Vreau să vă văd : CENTRAL — 15; 
17,30-, 20.
• Explozie în Marea Egee : VICTO
RIA - 15; 17,30: 20.
• Poliția: este învinsă : SCALA — 16;
18,15: 20,30, LUCEAFĂRUL — 1'5; 17; 
19; 20,45, FESTIVAL — 15; 17; 19;
20,45.
• Front în spatele frontului : TIM
PURI NOI - 15; 18.30.
• Vlad Țepeș : GRIVIȚA — 16; 19,

S-a stins vocea unui clasic al li
terelor române din secolul XX, vo
cea lui Al. Philippide.

Printre marii poeți ai acestui 
secol care au ilustrat limba ce-o 
vorbim, Al. Philippide ocupă un 
loc de seamă. Acum, cînd omul 
de înaltă și riguroasă conștiință nu 
mai e printre noi, opera sa — li
rică, narativă ori critică — ne stă 
luminoasă în față, întreagă precum 
un monument din marmură inalte
rabilă, mărturie a forței de creație, 
ca și a spiritului său larg-cu- 
prinzător. Spirit senin, deși a cu
noscut marile tulburări ale veacu
lui, „vuietul vremii". Spirit nobil, 
ce a știut să confere artei sale o 
înaltă demnitate.

Șase decenii de muncă creatoare 
au ro,dit în opera lui Al. Philippide. 
O întreagă viață pusă in slujba cu- 
vîntului. O muncă neîntreruptă se 
străvede în scrierile artistului pen
tru care verbul n-a fost nicicînd un 
divertisment ușuratic. Rigoarea 
unei conștiințe exigente a pus se
rioase obstacole in calea revărsării 
firești a cuvintelor. între volumele
— îndeosebi de poezie — publicate 
de Al. Philippide sînt largi răstim
puri de meditație, lectură, de lentă 
elaborare. Căci creația poetică la 
acest liric dublat de un critic as
cunde efortul unei explorări în 
adîncjme. Patosul pe care-1 trăda 
lirica sa din tinerețe — in poemele 
din Aur sterp, Sțînci fulgerate — 
s-a decantat cu încetul, și marile 
viziuni tîrzii — cele din Visuri in 
vuietul vremii și, mai ales, din Mo
nolog in Babilon — sînt mai puțin 
rodul unei sensibilități fremătă
toare, cît al unui proces complex 
de ideație poetică, mărturie nepie
ritoare a unei conștiințe artistice a 
timpului nostru.

Gravele întrebări care pri
vesc condiția, destinele omului 
în lume apar — ca intr-un filigran
— în țesătura poematică a liricii lui 
Philippide. Poezia aceasta tulbură, 
îndeamnă la reflecție, ne pune fată 
în față cu noi înșine. în marea des
cendență a liricii Vizionar-reflexi- 
ve eminesciene, ea deschide per
spective filozofice în orizontul spi
ritual al veacului nostru.

Literatura lui Al. Philippide nu 
este nicidecum „confortabilă". Știm 
că, sub titlul Considerații confor
tabile, scriitorul șl-a adunat o parte 
din eseurile, studiile, articolele pu
blicate de-a lungul anilor și că ace
lași titlu — impllcînd o modestie 
funciară a autorului — a servit pînă 
în ultima zi denumirii rubricii pe 
care o deținea în „România literară". 
Erau consemnate in acele cărți, ca 

VIS Șl CĂUTARE
— Nu ești sătul de colindat prin stele, 
Prin miliardele de ani-lumină
Cît, zice-se, e drumul pin*  la ele, 
Chiar cu închipuirea cea mai plină 
De cosmos și de cosmo-fantezii ?
— Acolo-i țelul marii poezii.
— Ce-i marea poezie ? Vorbă-n vînt 
Cu care ne-amăgim ; comod cuvînt 
Cu care lesne-acoperi ce nu știi. 
Mai bine să ne-ntoarcem pe pămînt 
Și părăsind călătoria-n vid,
Să cultivăm grădina lui Candid, 
Lăsînd închipuirea să măsoare 
lluzia-n continuă mișcare 
A țelurilor drumurilor lungi, 
La care să visezi, să nu ajungi... 
Și poate-aici s-ar întîmpla să fie 
Și mult rîvnita mare poezie 
Ispititoare —
Căci totul este vis și căutare.

Alexandru PHILIPPIDE
Din volumul VIS ȘI CĂUTARE, în Curs 

de apariție la editura „Cartea Românească*

și în textele din rubrica ultimilor 
ani meditațiile unui umanist, spi
rit echilibrat, considerațiile blind- 
ironice ale unui înțelept, prea puțin 
dispus la salturi spectaculoase ale 
gindului sau imaginației, prea de
prins cu înaintarea calmă prin desi
șul literelor. Mai curind decît con
fortul unei literaturi de agrement, 
efortul unei literaturi de cunoaște
re îi era caracteristic lui Al. Phi
lippide. Efort artistic, bineînțeles, 
dar in același timp și etic. Lecția 
pe care ne-o oferă opera sa — ca 
și aceea a unor mari meșteșugari 
ai scrisului românesc din acest 
veac :, un Arghezi, un Blaga, un 
Barbu — este aceea a marilor cla
sici. robi ai îndeletnicirii lor. Lecția 
de supremă umanitate a literelor și 
artelor pe care ne-o transmit poeții 
ce „leagă vremile-ntre ele" — cum 
ne spunea Philippide.

Poetului îi plăcea să se vadă, 
uneori. înveșmîntat în hlamida poe
tului alexandrin care însumează 
vechi experiențe poetice, poeia 
doctus. Dascăli „cu autoritate" la 
curtea din Alexandria sau in Rho
des. erudiți. retori iscusiți, deprinși 
cu „meșteșugul elinesc al elocuției 
ritmate" circulă prin poeziile 
sale. în vocea lui. poetul lasă să se 
audă ecourile unor voci de mult 
stinse. Amintește cu simpatie un 
mic poet al latinității tirzii. de 
argint, pe „Ausonius, poet cu dulce 
nume" al unui „Veac crepuscular". 
Dafinii elini sădiți în solul româ
nesc își strecoară aromele în ver
surile lui Philippide. Pentru el, 
„mai ard și-acum făcliile latine".

Dar opera sa nu este doar re
luarea unor vechi teme consacrate, 
nu e o doctă reminiscență. Ea este, 
mai presus de orice, căutare. în 
eseul său Însemnări despre va
loarea poetică, Philippide dă glas 
năzuinței sale : „Speranța oricărui 
poet adevărat este că au mai rămas 
poate lucruri ce n-au fost încă 
rostite. în căutarea lor stă desigur 
una din cele mai frumoase și mai 
înalte ocupații ale poetului...". O în
cordată căutare, iată ce a însemnat 
viata acestui om al cuvîntului.

Nobila menire a căutătorului pe 
care poetul Al. Philippide a urmat-o 
ne face să vedem in el un mare 
descoperitor de tărîmuri spirituale, 
ca și un creator și un constructor 
în ordinea cuvîntului. O operă du
rabilă a fost, prin el. zidită în ver
bul românesc. Poetului, omului de 
gravă și senină conștiință, lui Al. 
Philippide, gratitudinea noastră.

Nicolae BALOTA

Drumul științelor naturii spre des
coperirea adevărului este lung și ane
voios. Pe sinuasa cale de la întuneric 
la lumină, gindirea științifică nu în
cetează să-și lărgească orizontul 'si 
obiectivul, să urmărească nu numai 
detectarea adevărului obiectiv des
pre un mecanism sau altul al natu
rii. Știința descoperă și anumite pro
prietăți ale Universului care aruncă 
o lumină nouă asupra problemelor 
filozofiei, cum este problema onto
logică și problema dialecticii obiec
tive a naturii. Conștient sau spontan, 
oamenii de știință ajung la formu
larea unor întrebări și răspunsuri in 
legătură cu aceste vechi și totuși 
actuale probleme ale filozofiei. La 
recentul Congres mondial de filozo
fie de Ia Diisseldorf (august-septem- 
brie 1978), tematica centrală a fost 
axată pe relația existentă intre filo
zofie și concepția științelor naturii 
despre lume. Una dintre problemele 
biologiei care a fost întotdeauna 
adine implicată in disputele filozo
fice este aceea a originii vieții, lua
tă in discuție și la congresul men
ționat.

S-a împlinit în 1974 un semicente
nar de cind doi savanți deschizători 
de drumuri. A. I. Oparin in U.R.S.S. 
și J. B. S. Haldane in Anglia, au în
temeiat teoria evoluției chimice a 
vieții, bazată pe principiile materia
lismului dialectic. Nu a fost o coinci
dență. o intimplare. ci consecința 
faptului că amindoi. atît Oparin cît și 
Haldane, cunoșteau filozofia marxis
tă. Pornind de la acest sistem filo
zofic, ei au scos în evidentă in gene
ralizarea datelor obținute experimen
tal (date din domeniul chimiei coloi- 
zilor. de astrofizică. cosmochimie etc) 
legătura indestructibilă dintre viață 
și materie. Teoria s-a intitulat „evo
luția chimică a vieții", deoarece de
monstra că apariția vieții este o con
secință legică a evoluției chimice a 
materiei pe plan cosmic si nlanetar. 
Viața nu a apărut „ex nihilo". ci prin 
transformările unor sisteme macro- 
moleculare în sisteme supramolecu- 

lare cu funcții noi. cum sînt auto- 
rebroducerea și metabolismul. De la 
Oparin și Haldane știința și filozofia 
au dohindit certitudinea că geneza 
primară a vieții pe planeta noastră 
a fost un proces material. Această 
strălucită confirmare a poziției ma
terialiste în problema fundamentală 
a filozofiei a devenit o cucerire a ști
inței din secolul XX. un tezaur ne
muritor al cunoașterii, alături de teo
ria relativității a lui Einstein, meca
nica cuantică și teoria informației.

Dar nici o teorie științifică bazată 
pe metoda inductivă, pe generaliza
rea datelor experimentale nu poate 
pretinde că a epuizat întreaga pro
blematică a cunoașterii din sectorul 
de realitate obiectivă explorat. Cu 
atît mai mult nu poate pretinde că 
exprimă tiltimul cuvînt în probleme
le filozofice ale științelor. Teoria 
evoluției chimice a vieții a accentuat 
legătura între evoluția prebiotică 
(bios=viață) a materiei terestre și 
evoluția sa biotică. între viață și pla
neta Terra ca un corp material. Dar 
teoria nu a dezvăluit și mecanismele 
fundamentale ale tranziției de la ne- 
viu la viu. Problema nesoluționată 
avea două aspecte. Pe de o parte, un 
aspect teoretico-științific. am putea 
spune tehnic, fără implicații filozo
fice. si anume referitor la tipul de 
mediu primar în care a apărut via
ta pe Pămînt. la tipul de macromo- 
leculă care a fost primul purtător de 
funcții vitale, la reacția chimică prin 
care s-a ajuns la formarea sisteme
lor supramoleculare vii. Pe de altă 
parte, un aspect filozofic, si anume 
referitor la specificul determinismu
lui in procesul de geneză primară 
a vieții, mai exact la relația dintre 
intîmplare și necesitate.

Din punct de vedere filozofic este 
indiferent dacă viața primară a apă
rut in golfurile mărilor tropicale, nsa 
cum susține Oparin, sau în zonele 
din jurul vulcanilor, cum susține cer
cetătorul american S. W. Fox. In 
ambele ipoteze, viața auare din ma
teria nevie. din sisteme macromole- 

culare printr-un mecanism fizico- 
chimic. Fondul filozofie materialist 
al teoriei nu este afectat. Este, de 
asemenea, indiferent dacă macromo- 
lecula primară purtătoare de funcții 
vitale a fost proteina, așa cum afir
mau Oparin, și Haldane în primele

ștîinței contemporane - confirmări strălucite 
pțîei materîalist-dialectice despre lume

Consecința legică 
a automișcării materiei

• Probleme ale originii vieții suscită încă dispute • Concepții filozofice confir
mate de biochimia modernă • Lumea macroobiectelor clădită pe un ansamblu 
de fenomene • Relația întîmpiare-necesitate — problemă generală a structurii 

și formării Universului

decenii ale dezvoltării acestei teorii, 
sau acidul nucleic, așa cum se afir
mă in prezent, ori porfirinele (pig
menți sensibili la lumină), cum sus
țin astăzi numeroși cercetători. Dar 
pentru filozofie este extrem de im
portantă concluzia științei in legătură 
cu determinismul procesului de for
mare a vieții pe Pămînt. cu rolul in- 
tîmplării și necesității, deoarece aces
te probleme sînt o parte integrantă a 
filozofiei. Relația întîmpiare-necesi
tate nu este o problemă particulară 
a biologiei, ci o problemă generală a 

structurii și funcționării Universului. 
In sistemul filozofiei marxiste, pro
blema relației întîmplare-necesitate 
este soluționată in principiu, aceste 
două categorii ale realității fiind con
siderate două forme interdependente 
ale determinismului, care se trans-

Conf. univ. dr.
Bogdan STUGREN

Universitatea „Babeș-Bolyai" 
din Cluj-Napoca

formă una în cealaltă : necesitatea se 
manifestă ca intimplare. întimplarea 
devine necesitate.

Din această concepție dialectică, 
teoria evoluției chimice a reținut și 
dezvoltat numai un aspect. anume 
acela al rolului fundamental al ne

cesității. întimplarea fiind considera
tă numai ca formă de manifestare a 
necesității, ca abatere de la un me
canism legic. în concepția lui Opa
rin și Haldane. întimplarea este un 
eveniment neinsemnat în procesul de 
geneză a vieții, în comparație cu ne

cesitatea. Trecerea de la evoluția chi
mică. de la materia nevie. la viată a 
fost un fenomen necesar, obligatoriu, 
deoarecg Pe Terra au existat condi
țiile fizice și chimice favorabile. Teo
ria Oparin-Haldane nici nu admite 
ca titlu de discuție ipoteza alterna
tivă. anume că viața este numai o 
consecință posibilă, dar nu obligatorie 
a evoluției materiei pe plan chimic, 
că apariția vieții, chiar și in prezența 
unor condiții planetare favorabile, 
putea să nu aibă loc. fiind un eve
niment dependent și de intimplare.

Un punct de vedere diametral opus 
și extremist, care a negat total rolul 
necesității în apariția vieții, a fost 
susținut de savantul francez Jacques 
Monod. După Monod. viața a apă
rut pe Pămînt ca urmare a intim- 
plării pure, a unei combinări întîm- 
plătoare a atomilor în structuri mo
leculare apte de a suporta funcțiile 
vitale. Concepția lui Monod nu a fost 
de fapt o reacție fată de modelul 
Oparin-Haldane al apariției vieții, ci 
mai ales un atac împotriva interpre
tării teologice romano-catolice a ne
cesității, după care evoluția lumii este 
un reflex necesar al predestinării, iar 
apariția vieții, consecința unei ten
dințe imanente derivată dintr-un 
principiu divin spre un mistic punct 
divin „Omega".

Dai- știința s-a dezvoltat îh cu to
tul altă direcție, fără să pornească de 
la idei preconcepute, de la anumite 
premise filozofice, fără să aibă un 
program in vederea demonstrării unei 
teze filozofice sau alteia. In mod 
spontan, oamenii de știință s-au apro
piat de ideea marxistă a relației in- 
tîmplare-necesitate. deci de ideea 
transformării teciproce a uneia în 
alta.

Studiu! comportamentului material 
la nivel atomic și molecular a arătat 
că in acest microunivers toate feno
menele sînt întîmplătoare. Haosul 
molecular nu este o imaginație a 
poeților, nu este un mit. ci o reali
tate obiectivă, un ansamblu de fe
nomene pe care este clădită lumea 
macroobiectelor. lumea în care se 
recunoaște acțiunea necesității. Haos 
înseamnă în accepțiunea fizicii și chi
miei moderne absenta unei organi
zări funcționale, a unui model ordo
nat după care se desfășoară interac
țiunile. Moleculele și particulele sub- 
moleculare se deplasează și se cioc
nesc în contextul unei matrici intim- 
plătoare. în care interacțiunile nu au 
loc pe baza unei „instruiri", unui 
„program" Codificat. Probabilitatea 
unei poziții oarecare este minimă in 

raport cu suma probabilităților tutu
ror celorlalte stări. Evoluția molecu
lară. chimică a materiei a început de 
la asemenea evenimente aleatorii. Or
ganizarea haosului molecular. con
vertirea sa intr-un proces dinamic 
ordonat încep odată cu acțiunea me
canismului de „instruire" a matricei 
întîmplătoare. mai bine zis de „auto
instruirea" sa. Mecanismul care 
transformă haosul in ordine. întîm- 
plarea în necesitate este selecția, in 
sensul darwinist al noțiunii, de „su
praviețuire a celui mai apt", adică 
fixarea, perpetuarea stării celei mai 
avantajoase. De exemplu, o anumită 
structură moleculară poate fi înfăp
tuită prin două reacții care diferă in
tre ele prin viteză și buget energetic. 
Se va înfăptui cu mai mare proba
bilitate reacția care se desfășoară 
mai repede și cu mai puține pierderi 
de energie. Pe această cale, matricea 
întîmplătoare devine ordonată, anu
mite interacțiuni dobîndesc o Inten
sitate mai mare, anumite evenimente 
devin mai probabile decit altele. Ma
tricea începe să funcționeze după un 
program, este autoinstruită. Apariția 
autoorganizării materiei se confundă 
cu apariția vieții. Spre deosebire de 
sistemul neviu. sistemul viu este au- 
toorganizat. După această concepție, 
elaborată si argumentată de fizicianul 
Manfred Eigen, laureat al premiului 
Nobel pentru chimie — 1967, de la 
Universitatea din GSttingen — R. F. 
Germania, în procesul de apariție a 
vieții totul este întimplător. totul este 
joc. afară de regulile jocului, cu ex
cepția mecanismelor de selecție.

Materia evoluează astfel prin auto- 
mișcare. prin forțele sale proprii ba
zate pe interacțiunile componentelor 
sale. In cursul acestei automișcări. 
întimplarea devine necesitate. Aceas
tă concepție a științelor moderne ale 
naturii confirmă concepția filozofiei 
marxiste despre automișcarea mate
riei. despre dialectica obiectivă a 
naturii.



I

SCINTEIA - sîmbâfâ JO februarie 1979 PAGINA 5

Cronica zilei

I
I
I divers; (Urmare din pag. I)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Salvați cu...» 
sacul!

Însoțitorul telecabinei de la 
Bușteni. Ion Manolache, a ob
servat 2 bărbați și 2 femei 
(soți și soții din București) 
coborînd de la cabana Carai- 
man pe un traseu extrem de 
periculos. A oprit telecabina 
deasupra lor, sfătuindu-i să se 
întoarcă, dar ei nu l-au luat în 
seamă. După o vreme, 
însoțitor ai telecabinei 
descoperit pe cei patru 
unei prăpăstii, strigînd 
jutor. Șeful telecabinei 
Babele, inginerul Gheorghe Măr
gărit, a dispus salvarea celor 
patru cu telecabina. intrucit nici 
membrii echipei „Salvamont" — 
deși alpiniști și schiori „a-ntîia“ 
— nu s-au încumetat să ajungă 
la punctul respectiv.

...Și au urmat ore dramatice. 
Telecabina se afla suspendată la 
110 metri înălțime. A fost lan
sat într-un sac pină la ei, nu 
fără peripeții. Ion Manolache, 
care și-a riscat viața intru sal
varea, rind pe rind, a vieții ce
lor patru.

Felicitări, omule !

Falnicul

același 
i-a re- 
pe buza 
după a- 
Bușteni-
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stejar
Cititorul nostru Theodor 

friciu din Bîrlad ne semnalează
existenta pe raza comunei Vin- 
derei — Vaslui a unui stejar fal
nic. Trunchiul lui abia de-l cu
prind cîțiva voinici, iar ramu
rile sale sint atît de groase, că 
par ele insele tot atîția frumoși 
stejari. Se presupune că steja
rul secular și... solitar este „ul
timul mohican" al unei falnice 
păduri care acoperea odinioară 
împrejurimile. Acum, rămas 
singur, la margine de drum, el 
devine în arșița verii o binecu- 
vintată oază de umbră răcoroa
să. Din nefericire, unii trecători 
fără inimă și-au „încercat" și 
securea, mutilindu-i citeva ra
muri. „Cred că e timpul — ne 
scrie cititorul nostru — ca și a- 
cest stejar să fie ocrotit de lege, 
ca un adevărat monument 
naturii".
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— Vă
cind mi-a dispărut mașina 
mai am tihnă, nu mai pot 
dorm — se jeluia Iulian Popes
cu la sediul miliției din Craiova.

— Ce număr avea ?
— 2-D.J-675
După îndelungi căutări, ma

șina a fost găsită pe o uliță, in
tr-un sătuc.

— Ce caută mașina asta aici ? 
— a întrebat un milițian.

— Păi, o aduse nevasta 
lulică Popescu, că doar 
rude, nu ?
•Și uite asa s-a aflat că recla

mantul, deși știa că soția 
după o ceartă, dusese 
unde o dusese, a ținut 
să i-o aducă înapoi...
Alarma dată a fost falsă. Numai 
amenda încasată fuse adevărată.

lui 
sîntern

sa, 
mașina 
m orțiș 

miliția.
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Macină !

I
mai iute 
moară...
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Ar măcina și ea, moara 
Albota-Argeș, mai iute, așa 
zice și cintecul, dacă ar 
boabe din belșug. Dar nu 
boabe din belșug că nu . 
are cine să i le aducă, pentru 
că drumul pină la ea a devenit 
numai gropi. Și gropile nu se 
astupă singure, iar edilii se fac 
că nu le văd. Drept care 
cetățenii cară la moară nu cu 
carul, ci cu spinarea. Ba, colac 
peste pupăză, taman pe mijlocul 
drumului cu pricina și-a croit 
acum albie un fir de apă pro
venită dintr-o vale învecina
tă. Și, slobodă, apa sapă și tot 
sapă...

Cine-i ajută ?
Primarul comunei Boianul 

Mare, județul Bihor, Sever Șan- 
dor, ne scrie despre doi bătrini, 
Magdalena și Gavril Meseșan, 
care au crescut, cum au putut, 
șase copii, iar acum nici unul 
nu le mai calcă pragul și nu-i 
mai ajută. Primarul ne dă și 
lista lor : loan Meseșan, șofer 
la întreprinderea de transport 
Marghita; Nicolae Meseșan, 
tractorist la Vinga-Arad: Gavril 
Meseșan, muncitor: Bolta Ilea
na — gestionară la Cîmpeni- 
Alba; Bora Maria — gestionara 
la Oradea; Floarea Chioran — 
domiciliată în Cornești-Timiș. 
Ultima, Floarea, a pus virf la 
toate : după ce și-a amăgit pă
rinții și le-a promis cite-n lună 
și-n stele, că o să aibă grijă de 
ei cite zile-or avea, după ce a 
pus mina pe economiile lor de 
30 000 lei, nu i-a mai ținut la 
ea, la Cornești-Timiș. trimițin- 
du-i înapoi acasă. „Bătrini și 
bolnavi — ne scrie primarul — 
ei așteaptă un semn de la copiii 
lor. Poate vor citi in ziar și s-or 
rușina". Poate...

Unde duce 
improvizația

Deunăzi, liniștea comunei li
bert, județul Brașov, a fost sfi- 
șiată, deodată, de o detunătură 
putem.că. Imediat, limbi de foc 
ieșeau, incolăcindu-se ca șerpii, 
prin geamurile sparte ale casei 
lui N.C. Cu toată intervenția 
promptă a sătenilor, casa a fost 
transformată in scrum, iar cei 
trei copii ai gazdei și-au pierdut 
viața.

Din primele cercetări rezultă 
că detunătura s-a produs ca ur
mare a unei improvizații pe 
care N.C. o făcuse la butelia de 
a răgaz.

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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o serie de neajunsuri în domeniul in
vestițiilor. al construcției de locuințe, 
al aprovizionării tehnico-materiale. 
în cuvîntul lor. participanții au fă
cut numeroase propuneri pentru îm
bunătățirea activității în toate ramu
rile economiei, pentru recuperarea 
în cel mai scurt timp posibil a res
tantelor, pentru respectarea strictă 
a obligațiilor contractuale, în special 
a celor privind exportul, pentru li
chidarea lipsurilor și perfectionarea 
continuă a producției și a muncii.

Participanții la lucrări s-au angajat 
să acționeze cu toată hotărîrea pen
tru înfăptuirea exemplară, în acest 
an. a prevederilor de plan la toti in
dicatorii, pentru trecerea la o calitate 
superioară in întreaga activitate eco
nomică. în acest scop au fost elabo
rate programe concrete de măsuri 
vizînd realizarea producției fizice în 
sortimentele planificate și la nivelu
rile calitative corespunzătoare, creș
terea producției nete la mia de 
lei fonduri fixe, reducerea sub
stanțială a consumurilor de ma
terii prime, materiale, combustibili și 
energie electrică. sporirea produc
tivității muncii în toate sectoarele și, 
pe această cale, ridicarea eficientei 
întregii activități economice, realiza
rea planului la export prin livrarea, 
la termenele prevăzute, a unor măr
furi cu parametri funcționali și de 
calitate Ia nivelul celor mai bune 
produse de pe piața internațională.

Participanții la lucrările adunărilor 
oamenilor muncii s-au angajat să-și 
intensifice eforturile pentru introdu
cerea largă în producție a cuceririlor 
științei și tehnicii, pentru asimilarea 
în fabricație a noi materiale, mașini 
și utilaje, a noi produse, pentru ac
celerarea procesului de mecanizare și 
automatizare, pentru perfecționarea 
organizării producției și a muncii, 
pentru ridicarea calificării profesio
nale a întregului personaj muncitor.

Totodată, a fost evidențiată impor
tanta trecerii la noul mecanism eco-

nomico-financiar. punîndu-se la baza 
activității economice principiul auto- 
conducerii și autogestiunii muncito
rești. în vederea creșterii mai rapide 
a valorii nou create, a venitului na
țional. a dezvoltării mai accelerate a 
forțelor de producție și ridicării ni
velului de trai material și spiritual 
al tuturor celor ce muncesc.

Au fost dezbătute și aprobate mă
surile tehnico-economice și organiza
torice necesare extinderii în anul 
1979 a reducerii săptămînii de lucru.

în unitățile agricole, dezbaterile au 
evidențiat însemnătatea deosebită a 
recentelor măsuri privind îmbunătă
țirea conducerii și planificării unita
re a agriculturii, crearea consiliilor 
unice agroindustriale de stat și coo
peratiste și creșterea producției agri
cole, hotărîte de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 1 februarie din inițiativa 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Partici
panții la dezbateri au arătat că aces
te măsuri asigură conducerea unitară 
și integrarea tot mai profundă a ac
tivității de producție si economice a 
unităților agricole de stat și coope
ratiste. perfectionarea structurii orga
nizatorice de la unitățile de bază pină 
la minister. întărirea răspunderii în 
desfășurarea întregii activități, stimu
larea eforturilor pentru utilizarea cu 
maximă eficiență a fondului fun
ciar. a mijloacelor tehnice și a for
ței de muncă, apropierea conducerii 
tehnice și economice din toate orga
nismele agricole de activitatea uni
tăților de producție.

Participanții s-au angajat să acțio
neze cu toată răspunderea pentru 
transpunerea în viață a acestor mă
suri. pentru creșterea producției ve
getale și animale, la nivelul dotării 
tehnico-materiale și ............... _
cerințelor tot mai mari ale economiei 
naționale, pentru dezvoltarea și mo
dernizarea continuă a agriculturii și 
a sectorului de industrializare a pro
duselor agricole, în vederea sporirii 
contribuției acestei importante ra
muri economice la avuția națională, .

corespunzător

la progresul neîntrerupt al patriei, 
la ridicarea permanentă a bunăstării 
oamenilor muncii.

în cadrul adunărilor, cei prezenți 
și-au exprimat profunda satisfacție 
fată de măsurile luate de partid în 
sensul legării mai strinse a venitu
rilor tuturor celor ce muncesc în in
dustrie, construcții, transporturi, 
agricultură. în cercetare, de activita
tea concretă și rezultatele obținute 
în producție, de contribuția adusă 
la îndeplinirea sarcinilor întregului . 
colectiv, al participării oamenilor 
muncii la beneficiile realizate. Ei 
au subliniat că aceste măsuri,» pre
cum și creșterea mai accentuată, în 
acest cincinal, a veniturilor celor ce 
muncesc reprezintă o nouă și puter
nică mărturie a grijii partidului și 
statului pentru ridicarea continuă a 
condițiilor de trai material și spiri
tual al tuturor celor i ce 
gradului de civilizație a 
popor.

Adunările oamenilor 
aprobat planul pe 1979 și bugetul de 
venituri și cheltuieli ale întreprinde
rilor. angajamentele de depășire a 
planului la producția netă și fizică. 
Totodată, au fost aprobate contracte
le colective de muncă, planul de ve
nituri și cheltuieli pentru fondul 
destinat acțiunilor sociale și au fost 
desemnați fruntașii în întrecerea so
cialistă pe anul 1978.

Adunările au ales, de asemenea, 
comitetele sindicale și comisiile de 
cenzori.

Participanții au exprimat hotărîrea 
colectivelor de muncă pe care le re
prezintă de a întimpina cele două 
mari evenimente ale anului — Con
gresul al XlI-lea al Partidului Co
munist Român și cea de-a XXXV-a 
aniversare a eliberării patriei — cu 
importante realizări și depășiri 
prevederilor planului pe 1979. ale în
tregului cincinal, cu noi succese 1 . 
înfăptuirea programului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

La 9 februarie a fost semnat la 
București Programul de schimburi în 
domeniile științei. învățămîntului și 
culturii pe perioada ianuarie 1979 — 
decembrie 1981 intre Republica So
cialistă România și Regatul Țărilor 
de Jos. Programul prevede dezvol
tarea relațiilor reciproce in domeniile 
științei. învățămîntului. artei și cul
turii, precum și al schimburilor în
tre academii, instituții de invățămînt 
si institute de cercetare tehnico-ști- 
ințifică. între diverse organizații, in
clusiv organizații de tineret din cele 
două țări.

Programul a fost semnat de Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și de Jonkheer 
M. P. M. Van Karnebcck. ambasador, 
șeful delegației olandeze. (Agerpres)
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ai cooperativei. în atelie
rul mecanic, ciocanele bă- 
teau fără astimpăr în foile 
de arc înroșite de forjă. 
Șeful atelierului. Eugen Ni- 
tulică, împreună cu meca
nicii de întreținere Tudor 
Popa și Trică Aurel cău
tau noi soluții pentru rea
lizarea unui dispozitiv ne
cesar instalațiilor de adă
pare.

Găsim în sfîrșit un loc 
cald la centrala termică, 
unde Vaslle Mușat repara, 
împreună cu colegul său in 

mecanicii, Ștefan Mihai, 
ventil necesar la caste- 
de apă. Amîndoi sînt 
de transpirație, dar nu 
cauza căldurii, ci din 

a pilei, care e luată de 
odihnită cind celălalt obo
sește. Zărim un om care 
aleargă de la un sector la 
altul trecînd prin grajduri 
șl ateliere îmbrăcat destul 
de subțire și cu o pereche 
de cizme de cauciuc. Pa
tentul și șurubelnița, ale 
căror capete ies din bluza 
salopetei, ne spun că este 
electrician. Aflăm că se 
cheamă Tudor Stan și e un 
bărbat de toată isprava.

— Cîți cooperatori sînt

astăzi la lucru, tovarășe 
președinte ?

— 500
— Noi parcă am 

mai puțini. E drept, 
i-am numărat...

— Uitați că avem și in- 
giner-șef ? Și, în timp ce

văzut 
nu

tăm tot despre îndeletnici
rile oamenilor 
runt, acum, la 
nă. Ce fac ei ?

— Muncesc.
să muncească, _____  __
bă. Copiii învață. Comuna 
noastră are 8 700 de suflete

din Dor Mă- 
ceas de iar-
Cine poate 
apăi la trea-

LA DOR MĂRUNT

muncesc, a 
întregului

muncii au

ale
în

De la Direcția 
drumurilor

ale 
un 
Iul 
lac 
din

eu sint in zootehnie, el are 
în grijă cîmpul.

— Chiar pe o vreme ca 
asta ?

— Să știți că griul crește 
și iarna sau, mai ales, iar
na.

Inginerul-șcf, Petre Măr- , 
culescu, cu .10 autocamioa
ne și 7 tractoare cu cite 2 
remorci fiecare. împreună 
cu un stol-de vrec 100 de 
cooperatori ee mînuiau cu 
pricepere furcoaiele, era la 
transportatul gunoiului de 
grajd de la o platformă 
spre cele 120 hectare ce vor 
fi insămințate in primăvară 
cu sfeclă de zahăr.

Spre seară ne-am întilnit 
cu primarul comunei, Ște
fan Jianu, cu care discu-

și e formată din cinci sate: 
Dîlga, Pelinu, înfrățirea, 
Ogoru și satul de reședință 
Dor Mărunt. Mai avem 
cooperative agricole de pro
ducție la Pelinu și înfră
țirea.

— Pe noi ne interesează 
deocamdată ce fac locuito
rii satului Dor 
C.A.P. știm că 
la lucru 500 de 
în altă parte...

— 350 la sistemul de iri
gații. unde sînt electricieni, 
electromecanici, tractoriști 
rutieriști, agenți hidro: 70 
la herghelia de unde plea
că an de an învingătorii 
curselor, de la hipodromul 
din Ploiești ; 50 de meca-

nizatori la secția S.M.A. 
(pe cei de la înfrățirea și 
Pelinu nu i-am pus); 300
de lucrători in cele 14 ate
liere de prestări servicii și 
25 de magazine, unde anul 
trecut s-au vindut mărfuri 
de peste 40 milioane lei.

— Ce ateliere de prestări 
sint mai solicitate ?

— Tăbăcăria, apoi cele 
trei' croitorii ce fac haine 
din piele. Aici vin să-și lu
creze cetățeni din tot jude
țul. ba și din Ilfov și Te
leorman. Adăugați cele 100 
de cadre didactice, cadrele 
sanitare de la spital si dis
pensar.

— Văd că 
navetiști.

— Nu, că 
100 de fete
stau în Dor Mărunt, 
lucrează la „Crinul" 
Lehliu Gară. La Dor 
runt cine a venit să Kicre- 
ze și a avut dor de muncă, 
să știți că n-a mai plecat. 
Avem comună frumoasă, . 
cu tot ce ne dorim, iar pu
terea economică e ca a ori
cărui oraș mai mititel.

— Și 'totuși, acum, cind 
ninge, mai pe seară cine 
stă la gura sobei ?

— Cine a muncit.

Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
.anunță că datorită unor lucrări la 
pasajul de cale ferată de pe DN 6 
(E 94). km 325 plus 250, la Erghevi- 
ta. s-a introdils restricție de tonaj de 
maximum 17 tone greutate totală ad
misă. Deținătorii de autorizații spe
ciale de transport cu tonaj și gaba
rit depășit ce efectuează transporturi 
pe acest sector de drum trebuie să 
se prezinte la Direcția de drumuri și 
poduri Craiova pentru stabilirea noi
lor rute. Autovehiculele avind greu
tatea totală de peste 17 tone, care se 
înscriu în limitele de tonaj și ga
barit normal, vor evita trecerea pes
te acest pasaj, folosind DN 67 A 
(Strehaia — Broșteni) și DN 67 
(Broșteni — Drobeta-Turnu Severin) 
sau prin DN 56 (Craiova — Magla- 
vit) și DN 56 A (Maglavit — Ceta
te — Simian) pentru transporturile ce . 
.se efectuează din sau in 
vest a Olteniei.

★
Datorită unor lucrări 

peste, pîrîul Sărata.' la . 
DN 67, km 190 plus 081. circulația pe 
sectorul Horezu — Rm. VÎlcea se de
viază, începind cu data de 12 februa
rie pînă la 30 septembrie. pentru 
toate categoriile de autovehicule pe 
drumul 
Riureni 
Vîlcea) 
tat.

zona de sud-

la podul de 
Copăcelu. pe

comunal nr. 166 Copăcelu — 
și DN 64 (Riureni — Rm.

— traseu în întregime asfal- 
(Agerpres)

v r a

ați trecut la

aș fi pus 
de la noi

Mărunt. La 
astăzi sînt 

cooperatori.

cele 
care 
dar 
din 

Mă-

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 și 13 februarie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea precipitații locale, mai ales 
sub formă de ploaie în sudul tării și 
sub formă de ploaie, lapovită și nin
soare în celelalte regiuni. Vînt mode
rat, cu intensificări locale. îndeosebi 
în zona de munte, predominînd din 
nord-vest. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 7 și plus 3 grade, 
local mal cobortte în nordul tării, iar 
cele maxime între minus 2 și plus 8 
grade. Ceață locală. Izolat polei. In 
București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea pre
cipitații, mai ales sub formă de ploaie. 
Vînt moderat, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperatura în creștere ușoa
ră In a doua parte a intervalului. Cea
ță slabă, dimineața și seara.

DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI FEROVIAR
Pentru dezvoltarea si modernizarea 

bazei tehnico-materiale a transportu
lui feroviar sînt prevăzute în acest an 
importante investiții. Printre altele, 
vor fi dublate liniile de cale ferată 
pe distantele Tecuci — Bîrlad — Iași, 
Suceava :— Vatra Domei — Beclean, 
Cluj-Napoca — Oradea și vor fi elec
trificate sectoare cu trafic intens 
București — Videle — Craiova și 
Adjud — Suceava. Pentru noile plat
forme industriale, ca si pentru cele 
care se dezvoltă, se vor asigura Si ca
pacitățile feroviare în stațiile de cale 
ferată care le deservesc f Medgidia 
(pentru fabrica de ciment). Capul Mi-

dia (pentru noul combinat petrochi
mic). însuratei — Motru. Simian 
(pentru platforma industrială de est 
din Drobeta-Turnu Severin). Lugoj, 
Bistrița. Aleșd. Someșeni. Odorheiu 
Secuiesc, Podu Iloaiei, Simileasca — 
Buzău. Glogovăt — Arad ș.a.

Se vor extinde în continuare tehno
logiile moderne de transport. De notat 
este faptul că parcul de transcontei- 
nere va crește cu 16 la sută. Căile fe
rate vor fi dotate cu încă 5 500 va
goane de marfă de mare capacitate 
și 160 vagoane de călători. Drept ur
mare. volumul de transport pe calea 
ferată va spori cu 8,8 ia sută față de 
anul trecut.

ALEXANDRU PHILIPPIDE

ȘTI I SP TI E
Turneitl internațional de fotbal de 

la Split a programat vineri meciul 
dintre selecționata olimpică a Roma- • 
niei și echipa Hajduk, 
în prezent pe locul secund în cam
pionatul Iugoslaviei. Jocul, 
plăcut celor aproape 25 000 de spec
tatori. s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 0—0.

Echipa noastră a avut următoarea 
alcătuire : Speriatu — Zamfir, 
Cîrstea, Ștefănescu, Purima — Au
gustin. I. Nicolae. Iovănescu — Băr- 
bulescu, Cămătaru (Stan), Radu II.

clasată
care a

de fotbal F.C. Baia Mare,

ale Țării Galilor. Echipa feminină a 
României a debutat cu două victorii, 
întrecînd cu 3—0 selecționata Spa
niei si cu același scor formația se
cundă a Angliei.

în optimile de finală ale turneului 
de tenis de la Seattle (Washington), 
jucătoarea româncă Virginia Ruzici a 
învins-o cu 6—4, 6—2 pe Hana Stra- 
chonova (Cehoslovacia).

Echipa ____
aflată în turneu în Ungaria, a susți
nut la Miskolc un nou meci cu for
mația Diosgyor. De data aceasta fot
baliștii români au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—0), autorii goluri
lor fiind Roznai și Radu, respectiv, 
Tatar. în primul joc dintre cele 
două echipe, gazdele cîștigaseră cu 
același scor (2—1). Din cele patru 
meciuri -pe care le-a jucat pînă în 
prezent în Ungaria, echipa F.C. Baia 
Mare a câștigat trei si a pierdut unul 
singur.

•Pe stadionul Steaua din Capitală se 
va disputa duminică, 11 februarie, 
meciul amical de fotbal dintre echipa 
Steaua și formația Viitorul Scorni- 
cești. Partida va începe la ora 11.

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. Academia Republicii Socia
liste România și Uniunea scriitorilor 
din Republica Socialistă România 
anunță cu profundă durere încetarea 
din viată, la 8 februarie 1979. a poe
tului Alexandru Philippide, membru 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, 'membru în Consiliul de 
conducere al Uniunii scriitorilor. Fiu 
al marelui lingvist și filolog cu ace
lași nume, scriitorul Alexandru Phi
lippide s-a născut la 1 aprilie 1900, 
la Iași, unde a absolvit Liceul na
țional și facultățile de drept și de 
litere și filozofie (1921). Și-a conti
nuat studiile de filozofie și econo
mie politică la Berlin (1922—1924) și 
de litere, filozofie și economie poli
tică la Paris (1924—1928). A debutat 
în 1919 în revista „însemnări litera
re". fiind ulterior prezent cu versuri 
originale și traduceri, cronici, recen
zii. eseuri, reportaje, portrete litera
re. maxime, studii de literatură ro
mână și străină la aproape toate pu
blicațiile românești de prestigiu din 
acest secol. Opera sa l-a impus ca 
pe unul dintre cei mai mari poeți ai 
acestei țări. De o remarcabilă valoa
re sînt tălmăcirile 
poeți ai lumii, ca și

s-a*

activi- 
Ale- 

angajat, 
pu-

de fău-

blicist și eseist. După eliberarea 
patriei, prin întreaga sa 
tate literară și publicistică, 
xandru Philippide
cu un inepuizabil talent și 
tere de muncă, in 
rire a unei culturi noi, de edificare a 
societății socialiste. Membru cores
pondent (din 1955) și membru titu
lar (din 1963) al Academiei Republi-’ 
cil Socialiste România, laureat al 
Premiului internațional Herder și al 
Marelui premiu al Uniunii scriitori
lor pe 1977, decorat cu ordine și me
dalii ale republicii, respectat de con
frați, decanul de vîrstă al poeziei ro
mânești contemporane lasă 
tire ' exemplară de cetățean 
devotat patriei și poporului.

Aflindu-se pînă in ultima
masa de scris. Alexandru Philippide 
a fost un mare dascăl al tinerei ge
nerații, o pildă vie de dăruire pen
tru cauza nobilă a dezvoltării culturii 
noastre socialiste, pentru îmbogățirea 
spirituală a poporului din care s-a 
născut și căruia i-a consacrat întrea
ga sa viață și operă. Prin moartea 
lui Alexandru Philippide, cultura ro
mână pierde pe unul dintre cei mai 
mari reprezentanți ai săi.

opera

o amin- 
și artist

clipă la

La Cardiff au început campionate
le internaționale de tenis de masă

La „Madison Square Garden" din 
New York s-a disputat primul meci 
dintre reprezentativa de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. și selecționata ligii 
nord-americane. alcătuită din cei mai 
buni jucători din S.U.A. și Canada. 
Selecționata nord-americană a obți
nut victoria cu scorul de 4—2 (3—1, 
1—0. 0—1), prin punctele înscrise de 
Guy Lafleur (2), Mike Bossy și 
Clark Gillies. Golurile echipei sovie
tice au fost marcate de Boris Mihai
lov și Viktor 'Golikov.

sale din marii 
opera sa de pu-

ȘI
CONSILIUL CULTURII 
EDUCAȚIEI SOCIALISTE

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA

★ ★

Adunarea de doliu va avea loc 
azi, simbătă. ora 11. la Muzeul lite
raturii române (strada Fundației 4),

unde se află depus corpul defunctu
lui. înhumarea va avea loc la cimi
tirul Belu, ora 12.

• ȘTIȚI CE ESTE „RE- 
VALORD"? Sub acest nume 
se înțelege un procedeu de 
revalorizare a reziduurilor me
najere 
dures",

(„revalorisation des or- 
în limba 

pus la punct de către Bi
roul de cercetări 
și minerale din 
cest procedeu 
cuperarea unor 
prețioase care 
pierdeau. El iși 
pare metalele, 
masele plastice 
care pot fi găsite in reziduurile . 
menajere ale unui întreg oraș 
— Orleans. Totodată, sînt pre
lucrate și reziduurile organice, 
care urmează să furnizeze Un 
aliment de excelentă calitate 
pentru bovine și ovine. Anual

franceză).
geologice

Franța. A- 
urmăreste re- 
materii prime 
pină acum se 
propune să se- 
hirtia. sticla, 
și țesăturile

poate fi tratată o cantitate 
de reziduuri insumind 12 mi
lioane tone. S-a calculat că 
costul instalațiilor de revalo
rizare a reziduurilor poate fi 
recuperat in decurs de numai 
trei ani.

• „SUGESTII OL
FACTIVE" este intitulată ori
ginala expoziție organizată de 
curind la Barcelona, in care vi
zitatorilor li se oferă eșantioa
ne olfactive — obținute pe cale 
chimică — de supă, omletă, ca
fea. băuturi alcoolice, o intreagă 
gamă de mîncăruri, cit si 
rosuri mai puțin plăcute 
poluare atmosferică (gaze 
eșapament, smog etc.). în
tenția organizatorilor, expoziția 
ar urma să contribuie la „reabi-

mi- 
de 
de 

in-

i“ unui simt care. într-o 
esentialmente audiovi- 

pare a fi trecut pe pla- 
l doilea.

litarea1 
epocă 
zuală. 
nul al

• GRĂDINIȚĂ DIN 
r.MODULI. In Cehoslovacia 
a fost de curind montată o gră
diniță alcătuită in exclusivitate 
din moduli prefabricați. Fiecare 
modul cintărește 25 de tone și 
are dimensiunile de 2,4, ~_,Z
șl 3,6 metri. Respectivii moduli, 
prevăzuți încă din fabrică cu 
uși. ferestre, instalații electrice 
și sanitare, sint livrați de fa
brica „Prumstav" din Mecho- 
lupy la locul de construcție. 
Montarea primei grădinițe, al
cătuită din patru asemenea mo
duli. a durat doar citeva zile, 
ea urmind să găzduiască 140 de 
copii.

9,6

DE PRETUTINDENI
• „HARTA COMPLE

TĂ A LUNII". în anul acesta 
urmează să apară în U.R.S.S. o 
nouă ediție a „Hărții complete 
a Lunii". Pe această hartă este 
reprezentată suprafața Lunii în
tr-o proporție de 99,6 la sută, 
doar o zonă în apropiere de 
Polul sud apărind ca o „pată 
albă". Lucrarea cartografică, 
realizată la scara 1:5 000 000, 
cuprinde nouă planșe.

• ALPINISM IN AN
TARCTICA. Un grup de pa
tru alpiniști. intre care s-a aflat

Domnului BENJEDID CHADLI
Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare

Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii 
Algeriene Democratice și Populare îmi oferă deosebita plăcere de a vă 
transmite cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire și 
mult succes în îndeplinirea mandatului de înaltă răspundere cu care ați fost 
învestit, în interesul dezvoltării libere și independente a țării dumneavoastră, 
progresului și prosperității poporului algerian prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma satisfacția și înalta prețuire 
pentru raporturile prietenești de colaborare rodnică statornicite de-a lungul 
anilor între țările noastre în domeniile politic, economic, tehnico-științific, 
cultural, al învățămîntului și pe alte planuri, precum șl în sfera relațiilor 
internaționale.

Nutresc convingerea fermă că relațiile româno-algeriene întemeiate pe 
deplina egalitate, pe stimă, respect și încredere reciprocă se vor extinde și 
aprofunda continuu, spre binele popoarelor noastre, in folosul cauzei păcii, 
libertății și independenței naționale, al luptei împotriva imperialismului și 
colonialismului, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilele felicitări transmise cu prilejul 
alegerii mele în funcția de președinte al Dominicăi.

Folosesc acest prilej pentru a adresa din partea poporului și guvernului 
Dominicăi, a soției mele și a mea personal, cele mai bune urări pentru 
bunăstarea și fericirea poporului dumneavoastră și a dumneavoastră personal.

F. E. DEGAZON
Președinte al Republicii Dominica

„NODON SINMUN": „Propuneri care
Intr-un editorial consacrat noilor propuneri 

pașnică și independentă, pe baze democratice a 
mun“, organul Partidului Muncii din Coreea, <

„Propunerile prezentate în Declara
ția C.C. al Frontului Democratic pen
tru Reunificarea Patriei din R.P.D. 
Coreeană sînt realiste și raționale, 
deoarece ele permit depășirea actua
lelor dificultăți apărute pe halea ce 
duce la reunificarea națională și în
ceperea. la o dată cit mai apropiată, 
a unui dialog Nord-Sud. Ele consti
tuie o inițiativă patriotică ce reflectă 
aspirațiile unanime și dorința între
gii națiuni. Reunificarea independen
tă a țării, pe baza principiilor de
mocratice și în mod pașnic, reprezin
tă poziția consecventă și principială 
a partidului și poporului nostru".

în continuare se amintește că pe 
baza celor trei principii avansate de 
tovarășul Kim Ir Sen — independen
ța, reunificarea pașnică și marea u- 
nitate națională 
cității

a fost dată publi- 
istorica Declarație comună 

Nord-Sud de la 4 iulie 1972 și a în
ceput dialogul între Nord și Sud.

„Acesta a fost un eveniment măreț 
care a declanșat un val de bucurie și 
entuziasm în rîndurile întregii na
țiuni și a luminat strălucit calea 
reunificării — se subliniază in articol. 
Cu toate acestea, dialogul Nord-Sud 
a fost, adus in impas de actele nejus
tificate ale autorităților sud-coreene. 
Ele au acționat contrar principiului 
independenței, manifestînd depen
dența față de forțe din afară ; 
au nesocotit principiul marii unități 
naționale, incitind anticomunismul și 
confruntarea ; au încălcat principiul 
reunificării pașnice, accelerînd pre
gătirile de război. Chiar și după sus
pendarea dialogului, Nordul a depus 
eforturi sincere pentru reluarea a- 
cestuia, animat de dorința fierbinte 
de reunificare". în acest sens, articolul 
amintește că in raportul prezentat cu 
prilejul sărbătoririi celei de-a 30-a 
aniversări a întemeierii R.P.D. Core
ene, în septembrie 1978, tbvarășul 
Kim Ir Sen a declarat incă o dată 
că „noi lăsăm deschisă ușa pentru un 
dialog. Aceasta a reflectat pe deplin 
dorința fierbinte a poporului nostru 
privind reunificarea și a marcat un 
prilej important in deschiderea unei 
noi perspective dialogului Nord-Sud".

„Propunerile pentru reunificare na
țională, elucidate de tovarășul Kim Ir' 

au fost 
de

Sen — se arată în articol 
sprijinite și salutate cu căldură 
popoarele lumii.

în această situație, autoritățile sud- 
coreene, deși cu întîrziere, și-au ex
primat recent intenția favorabilă dia
logului Nord-Sud. Noi am salutat a- 
ceasta ca un indiciu al dorinței de a 
renunța la poziția lor separatistă și 
de a face un nou început, ca un răs
puns pozitiv la poziția noastră con
secventă".

Subliniind că problema reunificării 
Coreei trebuie rezolvată in mod inde
pendent, de națiunea coreeană însăși, 
pe o bază democratică și într-un mod 
pașnic, exclusiv prin dialog și cola
borare între Nord și Sud. editorialul 
arată că Declarația Comitetului Cen
tral al Frontului Democratic pentru 
Reunificarea Patriei „marchează în
ceperea unei noi etape în înfăptuirea 
cauzei reunificării naționale, menți- 
nînd ușa deschisă dialogului Nord- 
Sud".

tv
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12,30 Telex
12.35 Curs de limba spaniolă
12,55 Curs de limba franceză
13,15 Concert de prinz
14.20 Muzică populară
14,40 „Veterinarii"
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16,00 Un fapt văzut de aproape
16.20 Agenda culturală
16.45 Clubul tineretului
17.35 Săptămîna politică

ternațională 
Baschet feminin : 
tehnica București 
Antologia filmului „____  ... _
tineret. Anii de aur ai comediei 
Telejurnal

internă ți in-

17.50

18,35

id,30

și o femeie, a reușit să esca
ladeze virful muntos de pe 
Insula Bryde, situată în regiu
nea antarctică a Argentinei. 
Este vorba de o performanta, 
deoarece — deși virful nu are 
decit o înălțime de 570 m —as
censiunea pe pereții săi verti
cali comportă mari riscuri pen
tru escaladarea întinselor plăci 
de gheață, brăzdate de crevase 
adinei.

• „STRESSUL" LA 
ANIMALE. Un grup de cer
cetători din Viena susține că și 
iepurii de cimp pot să sufere de 
stress. Mai ales atunci cind 
culturile de cereale, care le 
oferă adăpost. sînt recoltate 
intr-un răstimp scurt si ei se 
trezesc fără posibilități de a se 
ascunde. S-a constatat că pro-

Rapid — poli-

pentru copii și

pentru reunificarea 
i Coreei, „Nodon Sin- 
arată :

„Cind Nordul și Sudul vor reveni la 
ideea intrinsecă și la principiile De
clarației comune din 4 iulie și le vor 
respecta cu fidelitate — precizează 
articolul — atunci nu va mai exista 
nici un obstacol in calea discutării 
problemei reunificării, iar in fața 
poporului nostru se va deschide o 
nouă etapă a reunificării naționale".

„Pentru realizarea dialogului, o ce
rință elementară este eliminarea ne
înțelegerilor și a neîncrederii între 
Nord și Sud și crearea unui climat de 
adevărată încredere și unitate na
țională. Transpunerea în practică a 
propunerilor de încetare imediată a 
calomniilor și acuzațiilor reciproce, 
precum și de încetare neîntîrziată și 
necondiționată a acțiunilor militare, 
de ostilitate și amenințare față de 
cealaltă parte ar fi un nou pas pe 
calea eliminării încordării, a realiză
rii dialogului și înfăptuirii cauzei 
reunificării naționale.

în declarație, Comitetul Central al 
Frontului Democratic pentru Reunifi
carea Patriei indică, de asemenea, o 
cale nouă pentru un dialog realist și 
negocieri, propunînd convocarea ți
nui congres la scară națională, la 
care să participe reprezentanții tu
turor partidelor politice și organi
zațiilor obștești din Nord și din Sud".

Pentru realizarea reunificării — 
subliniază editorialul — „Nordul și 
Sudul trebuie să rezolve problemele 
stabilirii unei colaborări multilaterale 
și a unor legături in toate domeniile 
— politic, economic, cultural și mili
tar. Aceste probleme importante pot 
fi rezolvate numai printr-un dialog 
la nivelul cel mai autorizat Și mai 

1 larg și prin negocieri reprezenttnd 
voința generală a întregului popor 
coreean, cadrul cel mai potrivit ofe- 
rindu-1 Congresul întregii națiuni. 
Convocarea Congresului întregii na
țiuni este de aceea o cerință urgentă, 
care nu suportă nici o amînare. 
reprezentînd cel mai democratic și 
mai realist mod de dialog și nego
ciere".

Propunerile noastre — subliniază 
mai departe „Nodon Sinmun" — 
clarifică poziția fundamentală pentru 
reunificare națională, climatul pentru 
dialog și forma sa. Ele stabilesc chiar 
data și programul unor măsuri prac
tice — ceea ce demonstrează încă o 
dată poziția sinceră și cinstită a 
R.P.D. Coreene în ce privește pro
blema reunificării.

„Propunerile, reflectînd în mod just 
cerințele de dezvoltare ale țării noas
tre și voința națiunii noastre, sint in
tr-adevăr cele mai raționale propu
neri pentru reunificarea națională : 
fiind echitabile, sînt unanim ac
ceptabile.

Nu mai putem prelungi divizarea 
națională, impusă de o forță din afa
ră. și nu trebuie să lăsăm generației 
viitoare o țară divizată. Prin' înfăp
tuirea propurierilor prezentate se va 
înregistra un nou succes în soluțio
narea problemei reunificării Coreei 
și un mare progres în menținerea 
păcii în Asia și în restul lumii" — se 
snune în încheierea editorialului pu
blicat de organul Partidului Muncii 
din Coreea.
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Portia de glicogen din singe 
scade vertiginos, iar iepurii sint 
secerați de diverse maladii 
căror germeni existau în 
latentă în organism.

• FEMEILE LA 
LAN CONDUC
ATENT. Numărul accidente
lor rutiere ale tinerilor con
ducători auto pină în 25 de ani 
este de 2—3 ori mai mare pen
tru același număr de kilometri 
parcurși decit ale conducătoare
lor auto apartinînd aceleiași 
categorii de vîrstă. Aceasta este 
concluzia unui studiu efectuat 
de sociologul danez Carsten 
Wass, care apreciază că in ca
zul in care bărbații ar conduce 
cu aceeași atentie ca femeile.

numărul accidentelor rutiere 
s-ar reduce cu 20 la sută.

® INSTALAȚIE SO- 
LARO-ELECTRICĂ. *-  
propiere de localitatea Barstow, 
statul California, a fost con
struită cea mai puternică insta
lație din Statele Unite pentru 
transformarea energiei solare 
în energie electrică. Pe o plat
formă rotundă, care ocupă 13 
hectare, au fost instalate 1760 
oglinzi care reflectă razele so
lare. concentrindu-le intr-un 
colector așezat in centrul plat
formei. la 75 metri deasupra 
solului. Energia calorică trans
formă apa dintr-un rezervor in 
aburi, care sint. folosiți pentru 
obținerea energiei electrice. Pu
terea instalației se ridică la 10 
MW.
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REUNIUNEA GRUPULUI „CELOR 77" Convorbiri economice româno-bulgare
Se impun măsuri antiprotecționiste 

și sporirea rolului țărilor 
in curs de dezvoltare in comerțul mondial

DAR ES SALAAM 9 — Trimisul 
special al Agerpres, I. Badea, trans
mite : Dezbaterile din grupurile de 
lucru ale reuniunii reprezentanților 
guvernamentali ai „celor 77“ — care 
se desfășoară la Arusha — au con
tinuat vineri cu discutarea aspecte
lor legate de comerțul cu produsele 
de bază și cu produsele finite și 
semifinite.

în dezbateri a fost evidențiată 
necesitatea unor acțiuni hotărite in 
trei direcții principale : adoptarea 
de măsuri pentru asigurarea unei 
stabilizări dinamice a preturilor la 
produsele de bază, obținerea unei 
securități sporite pentru veniturile 
realizate de țările in curs de dez
voltare din exporturile de materii 
prime și participarea mai substan
țială a acestor state la procesul de 
prelucrare locală a materiilor pri
me. . precum și la operațiunile de 
transport și comercializare, astfel 
incit, cu ajutorul cooperării inter
naționale. să se stimuleze producția 
și exporturile lor de bunuri prelu
crate.

în privința diversificării exportu
rilor de produse finite și semifinite 
ale țărilor grupului „celor 77“, dez
baterile au scos in evidență apajiția 
unor dificultăți din ce in ce mai mari 
de. natură protecționistă și discrimi
natorie, create de țările dezvoltate și 
de companiile transnaționale în calea 
accesului produselor industriale ori
ginare din țările în curs de dezvol
tare. Prin asemenea practici ca drep
tul de licență, aranjamentele de car
tel și patente, impunerea prețurilor, 
prețul de „declanșare" și asa-zisele 
„cote voluntare11, țările dezvoltate 
creează obstacole în calea comerțului 
și împiedică transferul de tehnologie 
necesar țărilor in curs de dezvoltare 
pentru accelerarea industrializării lor.

Grupul „celor 77“ a subliniat nece
sitatea urgentă a restructurării pro

ducției industriale, a comerțului și 
serviciilor pe plan mondial, pentru a 
se garanta o creștere substanțială a 
ponderii țărilor in curs de dezvoltare 
în producția mondială de bunuri fi
nite si semifinite. Ponderea acestor 
țâri ar trebui să crească de la 8 la 
sută, cit este in prezent, la 25 la sută 
in anul 2000. în ce privește ponderea 
in comerțul mondial cu produse fi
nite și semifinite, ea ar urma să spo
rească la 30 la sută. Grupul „celor 
77“ preconizează ca ansamblul măsu
rilor menite să conducă la realizarea 
obiectivelor de mai sus să fie cuprins 
intr-un plan director cu etape cinci
nale de aplicare pină în anul 2000.

Delegația României a susținut ne
cesitatea sporirii rolului U.N.C.T.A.D. 
iu combaterea tendințelor protccțio- 
niste și îmbunătățirea condițiilor de 
participare a țărilor in curs de dez
voltare la comerțul mondial. în acest 
sens, ea a prezentat propuneri con
crete. care au fost reținute în proiec
tele de documente ale reuniunii, pri
vind abținerea de la introducerea de 
către țările dezvoltate de noi măsuri 
protecționiste, precum și eliminarea 
celor existente, crearea în cadrul 
U.N.C.T.A.D. a unui sistem de supra
veghere și examinare a măsurilor 
protecționiste. instituirea practicii ca 
țările în curs de dezvoltare să poată 
să semnaleze U.N.C.T.A.D. măsurile 
care le afectează interesele comer
ciale. convenirea de măsuri pentru 
ameliorarea si permanentizarea siste
mului generalizat de preferințe, afir
marea de către viitoarea sesiune 
U.N.C.T.A.D. a necesității ca tarile 
în curs de dezvoltare să poarte în 
continuare ^egocieri multilaterale cu 
țările dezvoltate, si după încheierea 
actualei runde a G.A.T.T., in vederea 
promovării permanente a intereselor 
lor. în conformitate cu exigentele 
edificării unei noi ordini economice 
mondiale.

SOFIA 9 (Agerpres). — La Sofia au 
început convorbirile economice intre 
președinții organelor centrale de pla
nificare din România și Bulgaria. De
legația română este condusă de to
varășul Ilie Verdet. prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
iar delegația bulgară de Kiril Zarev, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

în cadrul convorbirilor, pornind de 
la sarcinile trasate cu prilejul intil- 
nirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ccaușescu și tovarășul Todor Jivkov, 
a fost subliniată dezvoltarea continuă 
a relațiilor economice româno-bulgare 
și s-a trecut la examinarea activității 
desfășurate de organele centrale de 
planificare din cele două țări cu pri
vire la coordonarea bilaterală a pla
nurilor pe perioada 1981—1985.

A participat Petre Duminică, am
basadorul României la Sofia.

U. R. S. S.

Adunare consacrată aniversării
Tratatului româno-sovietic

MOSCOVA 9 — Corespondentul 
Agerpres. M. Coruț. transmite : Cu 
prilejul implinirii a 31 de ani de la 
semnarea primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
între România și U.R.S.S.. filiala ra
ională Domodedovo a Asociației de 
prietenie sovieto-română. membru 
colectiv al asociației a organizat, la 
9 februarie, o adunare consacrată 
evenimentului aniversat. Au partici
pat A. G. Țukanova. prim-vicepre- 
ședinte al Conducerii centrale a 
A.P.S.R., reprezentanți ai Comitetu
lui regional Moscova al P.C.U.S.. nu
meroși oameni ai muncii din cele 35

de întreprinderi și unități agricole 
din raionul Domodedovo, care fac 
parte din cadrul filialei raionale a 
A.P.S.R. Au fost prezenti membrii 
delegației Consiliului General al 
A.R.L.U.S.. precum și reprezentanți 
ai Ambasadei române la Moscova.

La adunare au luat cuvintul V. G. 
Ratkin. prim-secretar al Comitetului 
raional Domodedovo al P.C.U.S.. pre
ședintele filialei raionale a A.P.S.R.. 
N. P. Sadskaia, secretar al comite
tului raional de partid, și Gheorghe 
Andronic. secretar al Comitetului ju
dețean A.R.L.U.S. Constanta, mem
bru al delegației române.

Semnarea unui protocol de colaborare 
între A.R.L.U.S. și A.P.S.R.

Vizita președintelui 
Iugoslaviei în Siria

DAMASC 9 (Agerpres). — La Da
masc a avut loc prima rundă de con
vorbiri intre președintele Siriei, Ha
fez Al Assad, și președintele R. S. F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito. După 
cum informează agenția Taniug, în 
timpul convorbirilor a fost abordată, 
printre altele, situația din Orientul 
Mijlociu. Totodată, cei doi președinți 
au făcut un schimb de vederi în le
gătură cu activitatea mișcării de ne
aliniere și au discutat diverse as
pecte ale relațiilor bilaterale.

Noul șef al statului algerian 
a depus jurămintul

ALGER 9 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, Benjedid 
Chadli, ales prin sufragiu universal 
Ia 7 februarie, a depus, vineri, jură
mintul in fața poporului, după cum 
prevede Constituția țării.

Benjedid Chadli s-a născut în 
anul 1929, la Sebaa, in apropiere 
de Annaba. El a participat la răz
boiul de independență in regiunea 
sa de origine — Ghardimaou, unde 
i s-a încredințat conducerea unui 
batalion al Armatei de Eliberare 
Națională. In ultimii 14 ani a fost 
comandantul Regiunii militare 
Oran. In iunie 1965 a fost numit 
membru al Consiliului Revoluției.

Evoluția crizei guvernamentale din Italia
® Consultările premierului desemnat • Poziții ale partidelor 

politice
ROMA 9 (Agerpres). — Premierul 

desemnat al Italiei. Giulio Andreotti, 
și-a Încheiat, joi seara, runda de 
consultări , cu liderii principalelor 
partide politice reprezentate in parla
ment (comunist, socialist, socialist- 
democratic și republican), consacrate 
soluționării crizei guvernamentale, 
fără a șe întrevedea perspectiva for
mării unui nou guvern italian. Secre
tarul general al partidului comunist, 
Enrico Berlinguer, a apreciat că re
zultatele întrevederilor z avute cu 
Andreotti sint mai curînd negative. 
Premierul desemnat „ocolește pro
blema pe care am ridicat-o. și anume 
cea a intrării P.C.I. în guvern", a 
conchis Berlinguer. O declarație ase
mănătoare a făcut, și Alessandro 
Natta, liderul grupului comunist din 
Camera deputaților. care a relevat că 
P.C.I. nu este satisfăcut de rezulta

tele consultărilor lui Andreotti. Din 
declarațiile altor partide, inclusiv 
democrat-creștin. ca și cele ale pre
mierului desemnat nu se desprind 
soluțiile care ar putea să asigure 
revenirea la o politică de solidaritate 
parlamentară și nu permit incă depă
șirea situației critice, care a dus la 
destrămarea majorității parlamen
tare. „Noi sintem gata, a spus, pe de 
altă parte. Gerardo Chiaromonte, 
membru al Secretariatului P.C.I.. să 
examinăm propunerile ce ne vor fi 
făcute, dar acestea trebuie să fie mai 
concrete".

La rîndul lor, socialis.t-democraticii 
au cerut „formarea unui guvern mai 
reprezentativ", republicanii , s-au pro
nunțat fri favoarea „reconstituirii 
majorității parlamentare". în timp 
ce socialiștii consideră că incă „este 
posibilă o soluție".Declarația P. C. din Argentina privind dialogul politic propus de guvern

ORIENTUL MIJLOCIU

MOSCOVA 9 — La Moscova s-a 
semnat vineri protocolul de co
laborare pe anul 1979 între Aso
ciația română pentru legăturile 
de prietenie cu Uniunea Sovietică 
(A.R.L.U.S.), Uniunea asociațiilor so
vietice de prietene și relații cultura
le cu străinătatea (U.A.S.P.) și Aso
ciația de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.).

Documentul prevede organizarea în 
tara noastră și in U.R.S.S. de mani
festări consacrate unor evenimente 
de seamă din viata poporului român 
si a popoarelor U.R.S.S.. ca si a unor 
acțiuni pentru prezentarea succeselor 
dobindite de cele două țări in con
strucția socialismului și comunismu
lui. menite să contribuie la întărirea 
continuă a prieteniei si colaborării

româno-sovietice. Sint prevăzute, de 
asemenea, schimburi de delegații, de 
lectori, de expoziții si materiale do
cumentare.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Maria Groza, membru 
al Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S.. iar din partea sovietică 
de Anna Țukanova, prim-vicepre- 
ședinte al Conducerii centrale a 
A.P.S.R.

La semnare au participat Vasili 
Konotop, membru al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Conducerii centrale a 
A.P.S.R.. vicepreședinți și alti mem
bri ai conducerii U.A.S.P. și A.P.S.R., 
membrii celor două delegații care au 
purtat tratative. A fost prezent 
Gheorghe Badrus. ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică.

BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — 
într-o declarație dată publicității la 
Buenos Aires. Partidul Comunist din 
Argentina relevă că pentru facilitarea 
dialogului politic propus de autori
tățile militare este necesar ca gu
vernul să modifice politica sa econo
mică. să elibereze deținuții politici — 
intre care și lideri sindicali — și să 
clarifice situația persoanelor date 
dispărute. Totodată. P.C. din Argen
tina consideră că reactivarea partide
lor politice (aflate actualmente in

afara legii) și normalizarea vieții sin
dicale pe baze democratice reprezin
tă obiective de prim ordin, menite 
să garanteze realizarea unui dialog 
cu o deplină participare populară.

Analizind diverse luări oficiale de 
poziție privind propunerea guvernu
lui de a iniția un dialog politic larg, 
documentul afirmă că acesta trebuie 
să fie profund și să angreneze parti
ciparea tuturor sectoarelor politice, 
sindicale, economice, sociale și cultu
rale.

agențiile de presă transmit:

• Invitații în vederea reluării negocierilor egipteano-israe 
iiene • Componența delegației R. A, Egipt

CAIRO 9 (Agerpres). — Președintele 
Anwar El-Sadat a acceptat invitația 
adresată Egiptului de a participa la 
reluarea negocierilor de pace egip- 
teano-israeliene. in a treia decadă a 
lunii februarie, informează agenția 
M.E.N., citind presa cairotă. Șeful 
statului egiptean a anuntat această 
hotărîre după o întrevedere cu amba
sadorul S.U.A. la Cairo.

Din delegația egipteană la convor
biri fac parte Mustafa Khalil, primul 
ministru al R.A. Egipt, Butros Ghali, 
ministru de stat la M.A.E. si ministru 
interimar de externe, și Ossama El 
Baz. prim-adjunct al ministrului «fa
cerilor externe.

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Premie
rul Menahem Begin și ministrul de 
externe Moshe Dayan au informat gu
vernul despre invitația oficială adre
sată de președintele S.U.A., Jimmy 
Carter. Israelului de a participa la 
reluarea, in această lună, a negocie
rilor de pace egipteano-israeliene — 
informează agenția U.P.I. și agenția 
M.E.N. căre reia postul de radio Tel 
Aviv.

Guvernul a hotărît să examineze 
invitația S.U.A.. și să adopte o hotă

rîre în această privință după reuniu
nea de la sfirsitul acestei săptămîni 
a cabinetului israelian — relevă 
U.P.I.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Brian Urquhart, secretar general 
adjunct al O.N.U. pentru probleme 
politice speciale, va face, incepind de 
duminică, vizite la Beirut și Tel Aviv 
pentru a examina cu oficialitățile lo
cale modalitățile de restaurare a au
torității guvernului libanez asupra 
sudului Libanului — a anunțat un 
purtător de cuvint al Națiunilor Uni
te. Urquhart urmează a avea, de ase
menea. contacte cu reprezentanți ai 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. a adăugat purtătorul de cu
vint. Misiunea se încadrează în 
eforturile secretarului general al 
O.N.U. de a sprijini in conformitate 
cu deciziile Consiliului de Securi
tate, reinstaurarea autorității guver
nului libanez asupra întregului teri
toriu al țării. Un punct important pe 
agenda discuțiilor îl va constitui si
tuația Forței, interimare a O.N.U. din 
Liban, Urquhart urmînd a vizita, de 
asemenea, zonele unde se află ampla
sate „căștile albastre".

Joi au continuat în Spania acțiunile revendicative ale unor categorii de 
oameni ai muncii. Astfel, după cum informează agenția France Presse, circa 
200 000 de salariați din sectoarele bancar, companii de asigurări și admi
nistrație au participat la grevă, revendicînd îmbunătățirea condițiilor de 
viață. ’ Potrivit agenției citate, 70 la sută din cei 50 000 de funcționari ai 
companiilor de asigurări au participat pentru a treia zi la o grevă nelimi
tată, în timp ce 80 la sută din cei 170 000 de funcționari bancari au încheiat 
joi seara o grevă de două zile. în fotografie: aspect de ia o manifestație 
a greviștilor din întreprinderile metalurgice madrilene și din sectoarele 

bancar, companii de asigurări și administrație.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
Tendințe și procese înnoitoare 

în sistemul relațiilor interamericane
Pentru S.E.L.A. și O.S.A., cele două 

mari organizații care configurează 
sistemul relațiilor multilaterale din
tre țările de pe continentul american, 
anul 1979 a debutat cu probleme și 
preocupări menite, potrivit aprecie
rilor observatorilor, să marcheze evo
luția acestor organisme pe o perioadă 
mai îndelungată. Recenta ieuniune a 
S.E.L-A. (Sistemul Econonfic Latino- 
American) a dat expresie hotăririi 
statelor latino-americane de a acțio
na — împreună cu celelalte țări din 
lume — pentru o nouă ordine econo
mică internațională. Sesiunea S.E.L.A. 
a demonstrat din nou capacitatea 
acestei organizații de a institui, por
nind de la interese comune sau si
milare, forme de consultare și de co
laborare între statele latino-ameri
cane. întemeiate pe deciziile suverane 
ale țărilor membre. Stimulind, pe a- 
ceastă bază, diferite acțiuni de coope
rare între țările latino-americane, 
contribuind la cristalizarea unor a- 
precieri convergente în legătură cu 
marila probleme ale vieții internațio
nale — cum este cazul cu instituirea 
unei noi ordini economice — S.E.L.A. 
desfășoară o activitate dinamică, di
versifică modalitățile dialogului dintre 
țările latino-americane. Ca atare, 
concluziile forumurilor S.E.L.A. re
prezintă consensuri formulate in 
concordantă cu imperativele indepen
dentei și personalității politice proprii 
a tuturor statelor membre.

Urmărind ct\ satisfacție fenomenele 
recente din sistemul relațiilor conti
nentale și relevind viabilitatea unor 
asemenea forme noi de conlucrare, 
cercurile largi ale opiniei publice la
tino-americane, inclusiv un șir de 
organe de presă, reafirmă necesitatea 
ca normele colaborării pe bază de 
egalitate deplină in drepturi, statuate 
de S.E.L.A., să călăuzească și evoluția 
raporturilor interamericane in gene
ral, inclusiv in cadrul O.S.A.. ceea 
ce readuce pe prim plan necesitatea 
revizuirii relațiilor dintre S.U.A. și 
țările de Ia sud de Rio Grande.

Cu atit mai stringentă apare 
această necesitate, cu cit acum, la 
începutul anului 1979. S.U.A. pun in 
aplicare noi prevederi ale legii co
merțului („Trade Act"), cuprinzind și 
prevederi pe care tarile latino-ameri
cane le consideră contrare unei evo
luții mai echitabile a raporturilor lor 
economice cu vecinul din nord. în

aceste condiții. O.S.A. este in pragul 
primei probe pe terenul confruntării 
dintre principiile proclamate în pro
iectul noii sale Carte — adop
tat de Consiliul Permanent al 
organizației in 1977 — și realitățile 
raporturilor continentale, in evoluția 
cărora aceste principii trebuie să se 
materializeze.

După cum este cunoscut, in ultimii 
ani are loc un proces de restructurare 
a O.S.A., prin care se urmărește în
lăturarea practicilor anacronice pro
movate de această organizație în 
anii ’50 și ’60 și adaptarea ei la noile 
realități și tendințe de pe continent.

rințele democratizării au început să 
se facă tot mai simțite, principiile 
suveranității și independenței na
ționale s-au manifestat cu tot mai 
multă vigoare. S-a creat, astfel, un 
climat politic care a favorizat star
tul unei noi orientări a sistemului 
interamerican, in spiritul concepte
lor suveranității, independenței și 
neintervenției, stipulate și în pro
iectul noii Carte a O.S.A. Acest nou 
context principial al relațiilor inter
americane a înlesnit, in ultimii cîțiva 
ani, anularea sancțiunilor impotriva 
Cubei (la sesiunile O.S.A. și T.I.A.R. 
de la San Jose — 1975), încheierea

• Noi afirmări ale ideilor suveranității și independenței • S.E.L.A. 
— expresie a colaborării și întrajutorării ® în sprijinul transfe
rării priorităților O.S.A. din domeniul militar în domeniul 

colaborării economice

Istorici, politologi și economiști spe
cializați in studierea relațiilor inter
americane au întocmit numeroase 
studii relevind că, în deceniile șase 
și șapte. O.S.A., Împreună cu T.I.A.R. 
(Tratatul Interamerican pentru Asis
tență Reciprocă) au exprimat de fapt 
interesele grupărilor neocolonialiste 
și au acționat pentru susținerea a- 
cestor interese, inclusiv prin inter
venții politice, economice și mili
tare (in Guatemala și in Republica 
Dominicană, de pildă), au obstruc- 
ționat relațiile dintre țări cu regi
muri social-politice diferite (blocada 
din 1964 impotriva Cubei) și au sub
minat politica de recuperare a re
surselor naturale ale unui șir de țări 
— exploatate și comercializate, cu 
beneficii uriașe de monopoluri 
transnaționale Faptul că, in ultimul 
deceniu, o serie de țări latino- 
americane au redobindit suveranita
tea asupra resurselor naturale și au 
consolidat capacități de decizie su
verană — pe plan politic și econo
mic — s-a repercutat cu intensitate 
crescîndă și asupra procesului de 
reformulare a structurilor și obiec
tivelor O.S.A.

Sub impulsul acestor evoluții, 
în cadrul O.S.A. și în Organismele 
care funcționează sub egida ei, ce

noului tratat cu privire la Canalul 
Panama (1977), ca și inițierea dezba
terilor pentru reașezarea pe baze 
noi a relațiilor dintre S.U.A. și țările 
latino-americane.

în legătură cu acest din urmă 
aspect, s-a manifestat un larg curent 
majoritar exprimind opțiunea pen
tru abandonarea priorității preocu
părilor de ordin militar impuse 
in deceniul trecut pe agenda majo
rității sesiunilor O.S.A., și transfera
rea funcțiilor principale ale O.S.A. 
in sfera colaborării economice. 
Modificarea priorităților — din do
meniul militar în cel economic — 
este însoțită de insistența legitimă 
a statelor latino-americane de a se 
înlătura fenomenele de inechitate 
din raporturile lor economice cu 
Statele Unite. Se revendică, în pri
mul rînd, reducerea și eliminarea 
restricțiilor din calea produselor de 
export netradiționale ale țărilor 
latino-americane. abolirea condițio
nării creditelor, acceptarea contro
lului național asupra operațiilor 
efectuate in America Latină de so-, 
cietăți transnaționale de filiație 
nord-americană.

La Adunarea Generală a O.S.A. 
din 1978. miniștrii de externe ai 
mai multor, state (Brazilia, Columbia

ș.a.) au subliniat, cu date con
crete, că in timp ce S.U.A. se 
folosesc de pirghiile G.A.T.T. în 
scopul promovării exportului lor, ele 
recurg la intensificarea măsurilor 
protecționiste. această tendință Iezind 
posibilitățile de desfacere a produ
selor latino-americane pe piața nord- 
americană. Raporturile interameri
cane — comenta publicația „REVIS
TA DE LA CEPAL", sintetizind 
cerințele exprimate de țările latino- 
americane — trebuie să oglindească 
egalitatea suverană a tuturor state
lor și să înlăture orice inechități, 
orice tendințe de a se impune din 
afară «modele» sau «rețete» pen
tru viața economică și politică a 
țărilor membre. Aceste cerințe, 
așa cum a evidențiat și sesiunea 
amintită, se ciocnesc însă de diverși 
factori ai imobilismului, care fri- 
nează traducerea lor în viață. (De 
pildă, S.U.A. s-au abținut de la vo
tarea unui document care, prefi- 
gurind un „cod de conduită" pentru 
societățile transnaționale, cerea ca 

i activitatea acestor societăți să se des
fășoare sub controlul țării-gazdă).

Analiștii raporturilor interameri
cane prevăd că, după intrarea in vi
goare a noii Legi a comerțului a 
S.U.A., sesiunile din acest an ale 
organismelor O.S.A. și Adunarea 
generală a organizației vor analiza, 
cu precădere, tocmai problemele 
derivind m din necesitatea democra
tizării relațiilor economice — și poli
tice, firește’— dintre țările latino- 
amer' ane și S.U.A. Modul cum va 
aborda O.S.A. această problematică 
va fi o verificare esențială a capa
cității de reorientare a pozițiilor și 
activităților sale. Procesul restructu
rărilor- este, așa cum arată realită
țile, contradjcțoriu și deosebit de 
complex, evidențiind nu puține recu
luri și sinuozități. Dincolo de acestea 
însă, tendința principală, predomi
nantă care se afirmă este hotărîrea 
țărilor și popoarelor de pe conti
nent de a acționa în continuare pe 
linia democratizării raporturilor 
interamericane, a eliminării orică- 
ror tendințe vizind instituirea unor 
elemente supranaționale in aceste 
raporturi, a afirmării voinței de dez
voltare de sine stătătoare.

Eugen POP

Contacte româno-suede- 
gg Hans Blix, ministrul afacerilor 
externe al Suediei, l-a primit pe 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al României, 
după încheierea convorbirilor pe care 
oaspetele român le-a avut cti Leif 
Leifland, secretar general in Minis
terul de Externe suedez. Au fost 
abordate aspecte ale relațiilor bila
terale, precum și o serie de probleme 
internaționale de interes comun.

Primire Ia Berlin. Erich
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., s-a intilnit la Berlin cu 
Giancarlo Pajetta. membru al Direc
țiunii și al Secretariatului P.C. Ita
lian, și cu Angelo Oliva, membru al 
C.C. al P.C.I. După cum precizează 
agenția A.D.N., au fost examinate 
colaborarea dintre cele două partide 
și situația internaționalăj Reprezen
tanții P.S.U.G. și P.C. Italian au sub
liniat dorința de a adinei in conti
nuare relațiile dintre cele două par
tide.

Vizita președintelui Fran
ței în Camerun, președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
care întreprinde o vizită oficială în 
Camerun, a conferit, vineri, cu pre
ședintele camerunez. Ahmadou A- 
hidjo. După cum a declarat purtăto
rul de cuvint al președinției Franței, 
în cursul convorbirilor au fost exa
minate. aspecte ale unor situații con- 
flictuale existente intr-o serie de re
giuni ale Africii, precum și probleme 
privind posibilitatea extinderii și di
versificării relațiilor de cooperare 
dintre Franța și Camerun.

Opțiunile socialiste ale 
R.P. Congo au fost reafirmate 
într-o declarație făcută la Brazza
ville, după încheierea sesiunii Co
mitetului Central al Partidului Con- 
golez al Muncii, de noul președinte 
al Republicii Populare Congo, Denis 
Sassou Nguesso. Totodată, el a 
menționat că lucrările sesiunii C.C. 
al P.C.M., precum și hotăririle adop
tate cu acest prilej, au conferit 
partidului rolul de forță politică de 
avangardă in R.P. Congo.

Inundații catastrofale 
în Brazilia și Mexic

Roinanierl In guvernul
polonez. Meilția P.A.P. informea
ză că. la propunerea șefului guver
nului. Seimul R.P. Polone a aprobat 
eliberarea lui Jozef Kepa, Jozef
Tejchma si Franciszek Kaim din pos
turile de vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri. Agenția precizează că 
F. Kaim rămine, in continuare, mi
nistru al metalurgiei, iar J. Kepa și 
J. Tejchma au fost desemnați pri
mul — ministru al administrației, e- 
conomiei locale și ocrotirii mediului 
înconjurător, iar cel de-al doilea — 
ministrul instrucției și educației.

ANKARA

NEGOCIERI TURCO-EIENE
ANKARA 9 (Agerpres). — La An

kara se desfășoară cea de-a treia run
dă de negocieri dintre Turcia și Gre
cia. consacrată soluționării probleme
lor legate de platoul continental și 
spațiul aerian al Mării Egee.

Delegația greacă este condusă de 
Byron Theodoropoulos. iar cea turcă 
de Sukru Elekdag, secretari generali 
in ministerele de externe ale celor 
două țări.

„Politica Turciei în ce privește 
Grecia urmărește să asigure ca. cele 
două tari să trăiască într-o atmosfe
ră de pace, de securitate si de coope
rare. a declarat Sukru Elekdag. Ati
tudinea Turciei este menită să gă
sească soluții echilibrate si durabile, 
in cadrul principiilor de echitate si 
cooperare, la problemele turco-gre- 
cești".

La rîndul său. Byron Theodoropou
los a spus : „Pentru a rezolva pro
blemele dintre cele două țări ale 
noastre, noi continuăm dialogul, in 
conformitate cu înțelegerile primilor 
miniștri și cu dorința popoarelor 
noastre ; coexistenta pașnică este, do
rința noastră comună".

NICARAGUA

Consolidarea unității 
de acțiune a forțelor 

opoziționiste
MANAGUA 9 (Agerpres). — Foru

rile conducătoare ale Frontului 
Amplu Opoziționist (F.A.O.) și Fron
tului Patriotic National (F.P.N.) din 
Nicaragua au hotărît să-și coordo
neze acțiunile in vederea soluționării 
gravei crize politice si economice pe 
care o traversează tara. F.A.O. și 
F.P.N. sint de acord cu desfășurarea 
în comun a unei campanii de spriji
nire a acțiunilor pe plan national cu 
caracter revendicativ ale oamenilor 
muncii de la orașe si sate. înțelegerea 
dintre F.A.O. și F.P.N. este apreciată 
de observatorii latino-americani ca 
fiind menită să consolideze intr-o și 
mai mare măsură unitatea de acțiune 
a forțelor opoziționiste din Nicaragua, 
în lupta lor împotriva regimului dic
tatorial al lui Anastasie Somoza.

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres) 
— Potrivit ultimelor statistici date 
publicității la Rio de Janeiro, bilan
țul inundațiilor catastrofale care 
afectează teritoriul Braziliei se ri
dică la peste 800 de morți, 150 de 
localități devastate și aproape 
450 000 de persoane sinistrate.

Situația este deosebit de gravă 
in statele Minas Gerais si Espirito 
Santo, unde 150 000 de persoane au 
rămas fără adăpost. In schimb, s-a 
anunțat că există tendința ca si
tuația să se îmbunătățească în re
giunea de nord a statului Rio de 
Janeiro, unde se observă o amelio
rare sensibilă a condițiilor meteo
rologice și o scădere a nivelului 
apelor.

CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager
pres). — In urma ploilor toren
țiale căzute fără întrerupere timp 
de mai multe zile, statul Sinaloa, 
din nordul Mexicului, este afectat 
de inundații, considerate ca cele 
mai mari înregistrate in această 
țară in ultimii 20 de ani. Orașul 
Guasave și împrejurimile Sale au 
fost declarate zone de dezastru. 
Localitățile Carricitos, Palos Ver
des, Rosales, Tamazula, Huamucho- 
lera și alte 50 de așezări rurale au 
fost inundate de apele revărsate 
ale riurilor Sinaloa și Fuerte. Se
cretariatul mexican al agriculturii 
și resurselor hidraulice (S.A.R.HJ 
apreciază că peste 20 000 de per
soane au rămas fără adăpost.

Măsuri de economisire 
a energiei în Grecia. Guver* 
nul grec a anunțat, joi, o serie de 
măsuri de economisire a energiei, 
printre care limitarea vitezei legale 
a automobilelor la 80 de kilometri pe 
oră. reducerea temperaturii în clădi
rile publice dotate cu încălzire cen
trală. eliminarea unor stații pe liniile 
urbane de autobuze, reducerea con
sumului de energie electrică la re
clame și iluminatul public. Se preci
zează că aceste măsuri au ca scop 
să prevină irosirea combustibilului 
și energiei.

Reuniune a Consiliului 
ministerial al O.U.fl. Con81“ 
liul ministerial al Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.) va tine o re
uniune pe parcursul a 10 zile la Nai
robi (Kenya), începind de la 23 fe
bruarie a.c.. în vederea examinării 
situației din Africa de Sud. a anun
țat la Dar Es Salaam un reprezentant 
al O.U.A. El a precizat că la această 
reuniune vor participa și reprezen
tanți ai mișcărilor de eliberare na
țională din Zimbabwe. Namibia și 
Africa de Sud. care vor avea statut 
de observatori.

Adevărata poveste a lui
SUPERMAN

Era pe la începutul anilor ’30, in 
toiul crizei care a zguduit din te
melii lumea capitalistă. Crahurile 
marilor firme, ca și falimentele în
treprinderilor mai mici se țineau 
lanț, cohortele de șomeri cuprin
deau zeci de milioane de oameni, 
cozile de la „supele populare" deve
neau nesfirșite, rubricile de fapt 
divers nu mai pridideau cu anun
țul sinuciderilor. In acea epocă, 
doi adolescenți americani, Jer-ry 
Șiegel și Joe Schuster au avut 
ideea de a crea un personaj fabu
los, „Superman", venit pe Terra de 
pe misterioasa planetă Krypton. în 
scopul de a-i ajuta apoi să iasă din 
dificultățile în care se zbăteau. Su
perman, care, sub aparența înșelă
toare a unui timid și neajutorat 
slujbaș la un ziar oarecare, intru 
totul asemănător milioanelor de 
oameni mărunți ai America, as
cunde o forță supranaturală — el 
se poate deplasa prin văzduh 
cu viteza unei rachete sau poate 
opri cu o singură mină un tren 
in plin mers — a trezit spe
ranța unor zile mai bune, a deve
nit, pentru milioane de dezmoște
niți, întruchiparea unei lumi, a vi
sului, contrapusă realităților drama
tice ale vieții de zi cu zi.

Care șomer nu și-ar fi dorit să 
fie aidoma lui Superman, apără
torul celor slabi și neajutorați, 
eroul care repară toate injustițiile? 
Tocmai aceasta explică succesul 
extraordinar al miticului personaj, 
ale cărui aventuri erau destinate 
inițial copiilor. Publicate sub formă 
de benzi desenate, la început, 
intr-o broșură, apoi zilnic și con
comitent în sute de ziare, isprăvile 
lui Superman au trecut cu vremea 
pe marele și pe micul ecran și chiar 
pe scena teatrelor, intr-un „musi
cal" de mare montare-, in timp ce 
silueta lui imprimată pe sute de 
mii și milioane de obiecte, din cele 
mai diferite — de la costume de

baie, pină la butoni de manșetă, 
lenjerie de pat sau stilouri cu 
pastă — reprezenta garanția cea 
mai bună a desfacerii ca piinea 
caldă a articolului respectiv. Pen
tru' businessmanti care au știut, 
cu atita abilitate, să exploa
teze popularitatea lui Superman, 
profiturile au fost gigantice, in to
tal aproape 1 miliarde de dolari!

Se părea că după patru decenii 
și mai bine Superman iși cam 
pierduse suflul, respectiv capacita
tea de a aduce profituri. Iată că 
acum, o cunoscută casă de filme 
americană a hotărît să-l transfor
me pe Superman in eroul „celei mai 
mari producții cinematografice a 
tuturor timpurilor" menită, in in
tenția realizatorilor, să pulverizeze 
toate recordurile in materie de în
casări. Poate nu întimplător relan
sarea lui Superman are loc tocmai 
intr-un moment cind înrăutățirea 
conjucturii economice aduce din 
nou cuvintul criză pe buzele tutu
ror. Un supliment de visuri... și, 
firește, un supliment de profituri. 
Din care insă cei doi tineri de odi
nioară, a căror imaginație l-a ză
mislit pe Superman — azi oameni 
trecuți de 60 de ani — nu se vor 
alege nici cu un cent, după cum 
nu s-au ales nici pină acum. 
In timp ce profiturile de pe 
urma creației lor căpătau pro
porțiile unei avalanșe, cei doi pă
rinți spirituali au ajuns intr-o si
tuație deloc de invidiat : unul, de
venit intre timp orb. trăiește in 
mizerie intr-o suburbie a New 
Yorkului, in timp ce celălalt abia 
reușește s-o scoată la capăt, unde
va, in California, cu pensia sa de 
mărunt funcționar. Cu toate pute
rile sale magice, Superman s-a do
vedit. totuși, neputincios in fața ac
țiunii implacabile a legii profitului, 
de care nu a reușit să ocrotească 
nici chiar pe proprii săi „părinți".

E. R.
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