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PASIUNE PENTRU LUCRUL 
BINE FĂCUT, 

PENTRU COMPETITIVITATE!
Poate că luatl de Iureșul eveni

mentelor cotidiene, de multe ori 
ne scapă atenției rezonanța adîncă 
a unor fapte intrate sub incidența 
firescului. A devenit firesc ca la 
Reșița să fabricăm motoare de 
20 000 CP, iar la București să 
realizăm în serie giganți eu pre
cizie de microni, cum sînt strungu
rile carusel de 167m sau turbo- 
agregatele de sute de megawați ; 
firească este și producția de loco
motive electrice, de calculatoare, de 
aparatură pentru automatizări sau 
cea de mecanică fină ; cu același 
aer al deprinderii cu lucrurile fi
rești, fabricăm strunguri cu co- 
mandă-program, nave de 150 000 
t.d.w., autoturisme și tractoare ș.a. 
cunoscute azi pe toate meridianele 
lumii.

Privind un asemenea tablou, 
avem dreptul la satisfacții, drep
tul la mindrie ? Da, categoric, da ! 
Dar nu avem timp pentru contem
plarea succeselor. Statisticile mon
diale arată că în medie, în 
lume, transformările esențiale In 
știință și tehnică au loc la inter
vale tot mai scurte : in cibernetică 
Ia 3—4 ani, în petrochimie — la 
2—4 ani ; intr-un singur an în 
lume se înregistrează aproape 
400 000 de brevete de invenții. Iată 
date care marchează pașii de azi ai 
omenirii pe drumul progresului 
tehnic ; drum pe care România s-a 
înscris din plin, cu toată hotărirea. 
cu toate forțele : drum pe care nu 
există, nu pot exista popasuri pen
tru odihnă. Pe drumul progresului 
tehnic, somnolenta este cel mai pe
riculos obstacol. Dacă ațipești o 
clipă, riști să fii eliminat din com
petiție. Ce profundă rezonantă are 
indicația secretarului general al par
tidului dată în urmă cu citva timp 
prestigiosului colectiv de la între
prinderea bucureșteană .,23 August“ 
și cit de actuale sînt cuvintele sale : 
„Dacă introduceți acum un motor, 
un compresor nou în producție, cer
cetarea si proiectarea trebuie să 
lucreze la un altul mal modern și, 
totodată, să se gindească la al trei
lea. Fără a privi în perspectivă, 
fără a ne gîndi ce generație nouă 
trebuie să realizăm în diferite ra
muri tehnice nu vom putea fi com
petitivi 1"

Sînt cunoscute frumoasele apre
cieri pe care le-a făcut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul rel 
centelor vizite de lucru efectuate în 
unități economice din județele Ti
miș, Bihor și Maramureș. în legă
tură cu performantele tehnice și 
calitative ale unor produse realiza
te de muncitorii și specialiștii noș
tri. în același timp, secretarul gene
ral al partidului a cerut să se facă 
mai mult, să se persevereze pentru 
a dobîndi noi performanțe. Sînt 
proaspete cuvintele rostite de se
cretarul general al partidului la 
marea adunare populară din Ora
dea : „Este necesar să Înțelegem 
că afirmarea calității noi în 
toate sectoarele, revoluția tehni- 
co-științifică trebuie să se materia
lizeze în fiecare întreprindere, in 
fiecare secție, în felul în care se 
reușește să se obțină o producție 
de mai bună calitate, de tehnicitate 
mai înaltă, produse competitive cu 
cele similare pc plan mondial. De 
ce să n-o spunem, trebuie să în
cercăm să obținem un loc fruntaș 
și în această privință".

Da, trebuie să obținem un loo 
fruntaș în această privință ! Se 
■poate să obținem acest loc ! 
Pentru că astăzi, judecind lucid, 
după toți parametrii producției — 
oameni, calificare, tehnică, organi
zare — dispunem de tot, absolut de 
tot ce este necesar pentru a da pe 
deplin forță materială acestei mo
bilizatoare chemări. în anii socialis
mului am făurit fabrici moderne și

oameni pricepuți ; am adunat am
biții și căutări ; am adunat reușite 
și nereușite, proiecte și împliniri, 
într-un cuvînt, am acumulat expe
riență. O experiență vie, dinamică, 
o experiență a noastră ; o experien
ță care ne obligă să accelerăm mer
sul înainte pe drumul progresului 
tehnic. Ne obligă pentru a asigura 
ritmul înalt al înnoirii producției 
din acest cincinal și din cincinalul 
viitor — 70 la sută din producția 
construcțiilor de mașini în 1985 va 
fi dată de produsele noi și repro- 
iectate ; ne obligă pentru a da 
forță dezvoltării economice ; ne 
obligă pentru a face față intransi
gentei competiții mondiale pe tărî- 
mul tehnicității și al calității. Este 
limpede că nu ne putem permite 
în condițiile noastre, ale marilor 
cerințe ale dezvoltării, să riscăm 
pagube economice la export, în 
confruntarea produselor noastre cu 
înaltele exigențe ale pieței mon
diale. Paguba economică, cît de 
mică în condițiile luptei pentru o 
nouă calitate, este inadmisibilă ! în 
același timp, se știe bine că în 
multe domenii ale producției mate
riale ne facem acum un prestigiu 
în lume ; or, afirmarea tot mai pu
ternică a acestui prestigiu este in
compatibilă cu orice compromis, cu 
orice abdicare de la rigorile teh
nice și calitative.

Viața arată că pe alocuri mai plă
tim tribut superficialității. De ce, 
de pildă, într-o prestigioasă între
prindere constructoare de mașini 
de pe banda de montaj ' au ieșit 
produse care purtau stigmatul su
perficialității : subansamble și pie
se nestrînse corespunzător, lufturi 
neuniforme la uși și capote, scur
geri de vopsea T Și nu este vorba 
de 2—3 cazuri izolate, ci de zeci de 
cazuri ! De ce o altă întreprindere, 
la fel de prestigioasă, a realizat ma
șini complexe, de înalt nivel tehnic, 
la care s-au descoperit deficiente 
de calitate banale — vopsiri incom
plete, exfolieri de vopsea, legături 
electrice inversate — suficiente 
pentru ca partenerul extern să fie 
nemulțumit și să aibă pretenții ? 
în sfirșit, mai întrebăm : de ce o 
întreprindere a pregătit pentru ex
pediere confecții cu tighele între
rupte, căptușeli subdimensionate, 
butoniere destrămate, cute la căl
cat ? Ar îmbrăca, oare, directorul 
fabricii respective un astfel de cos
tum ? De ce asemenea elementare 
încălcări ale disciplinei de produc
ție. de ce aceste manifestări crase 
de superficialitate ?

După cum se vede, este vorba, 
în aceste cazuri, nu de mari pro
bleme tehnice sau tehnologice, ci 
de lacune la capitolul răspundere 
profesională și disciplină. Dacă ne 
gîndim, mai ales, la implicațiile 
pe care le generează pe plaq mate
rial și moral, este limpede că asi
gurarea unei înalte calități și com
petitivități nu mai poate fi redusă 
Ia dimensiunile unei probleme ex
clusiv tehnice ; în condițiile actua
le de dotare tehnică și calificare, 
asigurarea. înaltei calități și com
petitivități devine implicit o pro
blemă de răspundere, de conștiință, 
de educație — de Ia cercetător și 
proiectant, Ia inginer și muncitor. 
Iată motivul pentru care, acum, în 
ampla analiză la scară națională, 
prilejuită de dezbaterea proiectelor 
documentelor pentru Congresul al 
XII-lea al partidului, lupta pentru 
calitate și competitivitate trebuie să 
se înscrie între obiectivele de fron
tispiciu ale activității politico- 
educative a fiecărei organizații de 
partid. Nici un efort nu «iste prea 
mare cînd el are ca scop nobil de
prinderea obișnuinței lucrului bine 
făcut.

Viorel SALAGEAN

Produsele întreprinderii „Electroce
ramica" din Turda sînt bine apre
ciate de unltdțile beneficiare dato
rită calității lor înalte. în fotografie s 
un aspect din această unitate 

Industrială

Cunosc acest orășel din 
Țara Bîrsei de aproape un 
deceniu și jumătate. Am 
trecut periodic pe aici de-a 
lungul anilor și rîndurile ce 
urmează sint mai degrabă 
o mărturisire de la fața lo
cului cristalizată cu anii a- 
supra devenirii în floare a 
unei așezări omenești unde 
munca efectivă, puterea de 
prelucrare a materiei In 
produse de înaltă calitate 
sînt avere de. preț.

„Coloromul" a pornit la 
drum în 1937. Dintr-o moa
ră de cereale s-a făcut o 
moară de coloranți, trei- 
patru sortimente la număr 
și în cantități foarte mo
deste. După naționalizare 
s-a trecut la sistematizarea 
fabricii care se întindea în 
1949 pe un hectar și jumă
tate. Cele trei faze de ex
tindere a capacității de pre
lucrare corespund cincina
lelor. La ora de față, „Co- 
loromul" a ajuns la o fază 
finală ca extindere, urmînd 
să-și perfecționeze tehni
ca de lucru în spațiul exis
tent.

Directorul „Coloromulul". 
Dobrescu Dumitru, lucrea
ză aici din 1948.

După ce am vizitat cîteva 
sectoare de muncă am avut 
o convorbire foarte utilă 
pentru mine cu cîțiva ingi
neri chimiști : Teianu Ma
rius, Man Gheorghe, Carlo- 
teanu Cornelia și psiholo- 
gul-soclolog al întreprinde
rii, Capotă Cezar, asupra 
problemelor arzătoare ale 

l întreprinderii legate de

protecția muncii, diminua
rea poluării, asigurarea de 
locuințe tuturor oamenilor 
muncii de aici, pentru re
ducerea. de asemenea, a 
fluctuației. Pe secretarul 
de partid, Șchiopu Nicolae. 
maistru, care lucrează di
rect în producție de două-

vară să iasă cu coasa să-și 
poată tine gospodăria.

Warsa Hans, crescut cu 
cîțiva din frații mulți cîțl 
rămăseseră orfani la or
felinat, azi maistru chi
mist, căsătorit cu o ro
mâncă, își duce casa cu 
trei copii pe un petic , de

metal, llustrlnd și ele evo
luția în timp a acestei în
treprinderi devenite mare 
unitate industrială.

De la„Colorom“ se scurge 
prin țevi groase căldură zi 
și noapte către o altă vatră 
de lucru, vestita florărie, 
cea mal mare din tară, una

La Codi ea nu cresc doar 
minunatele garoafe...

------------------------- Reportaj de loan ALEXANDRU —---------------------- —

Beci de ani, l-am găsit mun
cind la rind cu ceilalți și, 
o zi mai tirziu, l-am zărit 
la nunta unei tinere pe
rechi, nuntă cu alai,, după 
tradiția locului, în haină de 
sărbătoare. înalt, cu sufle
tul primenit ca toți nun
tașii. Este acest secretar de 
partid unul din acei mun
citori veniți de prin satele 
din jur, unde își au fami
liile. copiii, unde tși cresc 
pe ltngă casă cîteva vite, 
oi și alte vietăți ce împo
dobesc și hrănesc ograda și 
grădina bunului gospodar. 
După opt ore de lucru, a- 
cești bărbați mai găsesc 
timp In îndelungile zile de

grădină cu pomi fructiferi, 
moștenit de la părinți, re
tribuția de trei mii de lei 
pe lună ajutîndu-1 să se 
gospodărească după cu
viință.

Dan Ildico, ingineră chi- 
mistă, absolventă a Institu
tului politehnic din Timi
șoara, lucrează aici la Codlea 
de patru ani. Este de na
ționalitate maghiară, soțul, 
fomân, fiind mecanic la 
Brașov.

Am plecat de la „Colorom" 
cu Ernst Spitz, care a lucrat 
la „Colorom" după război, 
dînsul făcind pe atunci din 
lemn băile de amestec ale 
coloranților, azi înlocuite cu 
respectabile recipiente de

din oele mai mari din lume, 
cu o producție de 30 000 000 
de flori peste an.

O vizită aici, prin nesfîr- 
șite grădini mirosind a pă- 
mînt și flori, alături de di
rectorul Bălolu loan, este 
o rară bucurie. Mi-a făcut 
plăcere, de asemenea, să-1 
cunosc pe inginerul-șef 
Manea Sever, de loc din 
Curtea de Argeș, al cărui 
chip aduce aminte de fres
cele lui Neagoe Basarab.

Beneficiile florăriei sînt 
între 30—40 de milioane pe 
an. Milioanele de garoafe și 
trandafiri ce pleacă zilnic 
cu sutele de mii și spre cele 
șaizeci de magazine de des-

facere din toată tara Bă îm
podobească viata citadină 
încă nu pot acoperi cererile 
crescînde an de an.

Am străbătut aceste la
nuri miraculoase, aceste 
crînguri de flori ca un tă- 
rîm necunoscut. Iml spu
neam că li se face dreptate 
florilor asigurîndu-li-se a- 
semenea fericite condiții de 
cultură. Am găsit și un su
flet de femeie care, ve
nind ca studentă de la 
București în practică, acum 
vreo cinci ani. s-a legat de 
acest loc ideal, de floricul- 
tură, și a revenit hotărîtă 
să rămînă pentru totdeau
na. Este vorba de Ressler 
Liliana, ing. horticultor. îmi 
spunea că îi vine greu să 
lipsească un concediu În
treg de lîngă florile el. Am 
înțeles că aduc și multe 
griji, dar casa dumneaei de 
fapt este florăria.

Pe lîngă flori, «erele 
codlene mal produc vreo 
trei mii de tone de legume 
pe an : roșii și castraveți. 
Tot aici se obțin semințe 
hibride de castraveți, nece
sarul pentru toată țara, 
nemaiimportîndu-le cum o 
impusese nevoia pînă de 
curînd. Există un laborator 
de genetică florală aici, ex
periențele codlene consti
tuind o adevărată școală 
pentru serele din restul 
țării.

Al treilea drum la Codlea 
m-a dus la fabrica de mo
bilă. altă întreprindere cu 
tradiție bogată, unde conlu-
(Contlnuare în pag. all-a)^

Azi despre: Proiectul
Programului-directivă 

de cercetare științifică
Congresului al XII-lea al partidului îi va fi supus spre dez

batere și aprobare proiectul amplului Program-directivă de 
cercetare științifica, dezvoltare tehnologică și de introducere a 
progresului tehnic pentru deceniile viitoare pînă în anul 2000. 
Elaborarea acestui document programatic, aflat acum în dez
batere publică, pornește de la rolul de excepțională însemnă
tate atribuit științei ca principală forță motrice a progresului 
economico-social.

La recenta adunare populară din Timișoara, felicitîndu-i 
călduros pe cercetători pentru rezultatele obținute, secretarul 
general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, adresa, 
totodată, îndemnul ca aceștia, împreună cu cadrele din învă- 
țămînt, cu oamenii muncii, acționînd într-o strînsă unitate, să 
facă totul pentru a ridica știința la un nivel tot mai înalt, astfel 
încît ea să devină cu adevărat baza dezvoltării viitoare a

, proifCT

PROGRAMUL-DIRECTIVĂ
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ.
DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ 

ȘI DE INTRODUCERE 
A PROGRESULUI TEHNIC 

ÎN PERIOADA 1981-1990
ȘI DIRECȚIILE PRINCIPALE

societății noastre.

Tn pagina a lll-a : DEZBATERI PE MARGINEA PROIECTULUI PROGRAMULUI- 
DIRECTIVA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Eterna dragoste de patrie
Opinii culese intr-o uzină, ca atitea altele, in care 

hărnicia se împletește cu mîndria pentru faima țării

Un remarcabil succes în întîmpinarea 

Congresului al XII-lea

Județul Cluj a îndeplinit 
planul producției globale industriale 
pe primii patru ani ai cincinalului

Oamenii muncii din unitățile in
dustriale ale județului Cluj, ro
mâni, maghiari și de alte naționa
lități, au obținut miercuri un nou 
și important succes în întrecerea 
socialistă desfășurată in cinstea Con
gresului al XII-lea al partidului : 
îndeplinirea prevederilor de plan 
pe primii 'patru ani ai cincinalului 
la producția globală industrială.

Eforturile orientate în direcția 
creșterii mal rapide a producției — 
în această perioadă industria ju
dețului a realizat peste prevederile 
din cincinal produse în valoare de 
aproape 7 miliarde lei — au fost 
împletite cu preocupări privind 
îmbunătățirea laturilor calitative 
ale acesteia. Acțiunile întreprinse 
în acest sens au asigurat ca 93,8.1a 
sută din sporul de producție reali
zat să șe obțină pe seama creșterii 
productivității muncii. In același 
timp, s-au economisit, fată de con
sumurile normate,’ peste 8 mii tone 
metal, 214 mii tone combustibil 
convențional și 123 milioane kWh 
energie electrică. Totodată, au fost

reduse costurile de producție, eco- 
nomisindu-se, astfel, față de pre
vederile de plan, 368 milioane lei 
la cheltuielile totale și 458 milioa
ne lei la cele materiale. De aseme
nea, planul de beneficii a fost de
pășit cu peste 500 milioane lei.

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean 
Cluj al P.C.R. subliniază: Or
ganizația județeană de partid, 
toți oamenii muncii clujeni dedică 
aceste rezultate marelui eveniment 
politic al anului — cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român — și se angajează în fața 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, să urmeze 
neabătut strălucitul exemplu pe 
care ni-1 dați zi de zi, să mun
cească, în continuare, cu și mai 
multă dăruire și responsabilitate 
pentru eliminarea neajunsurilor 
care mai există în activitatea eco
nomică, în vederea onorării exem
plare a tuturor sarcinilor ce le re
vin din Programul partidului.

„Eroiipinzeior mele: țărani, 
oțelari, chipuri de oameni“

Oțelăria Combinatului siderurgia Galați: se elaborează o nouă șar|ă 
Foto; E. DichișeanU

Cele două fraze pe care le-am auzit 
de la lăcătușul Ion Bratu nu au formă 
aforistică, dar sintetizează perfect 
distanța care-1 separă pe cetățeanul 
României de astăzi de cetățeanul 
României de acum 35 de ani. O ase
menea rostire, spontană, făcută cu 
dezinvoltură, era — geograficește 
vorbind — de neimaginat acum trei 
sau patru decenii nu numai în con
versația unui muncitor lăcătuș, ci 
chiar în conversația unui potentat al 
vremilor trecute, moșier, bancher, 
sau altul de acel soi. Voind să 
transmită o anumită concluzie a lui. 
prins în focul discuției, tovarășul 
Bratu a povestit la un moment dat 
cu o naturalețe dezarmantă :

— Eram în drum spre Eilipine. 
Mă plimbam prin Singapore, cînd, 
iată, mi s-a părut cunoscută figura 
unui șofer de taxi. M-am oprit și 
l-am întrebat : „Măi, nu ești cumva 
din India ?“
- Ba da, cunoștința de la Singapore, 
întilnitâ în drum spre Filipine, era 
chiar din India, i-a confirmat acest 
lucru și s-a recunoscut cu cel care-1 
întrebase ; învățase șoferia la schela 
petrolieră montată de Ion Bratu și ai 
lui. a încercat o vreme să prospere 
în Malayezia. nu prea i-a mers, acum 
voia să strîngă un ban în orașul fă
găduințelor din acea parte a lumii și 
să se înapoieze cît mai repede in 
țara lui. Iată și tîlcul simplu pentru 
care lăcătușul ploieștean relata des
pre această întîlnire intîmplătoare : 
„După cum eu, lucrînd în India, du
sesem aprig dorul țării mele, și el, 
lucrînd în altă parte, ducea dorul In
diei. Vreau să spun că fiecare om se 
simte legat si nu-șl poate desprinde 
inima de țara lui".

Lumea e alcătuită dintr-o di
versitate de temperamente și pa
siuni, indivizii pot fi șugubeți sau 
melancolici, cu ureche muzicală sau 
afoni, ageri um înoeți, fără ca fibra

țesăturii omului, calitatea lui, să fie 
confirmată sau pusă la îndoială de 
aceste alternative. In schimb, senti
mentul dragostei de patrie e funda
mental, piatră de incercare a carac
terului. Se poate spune foarte răspi
cat : iți iubești țara, ești om, nu ți-o 
iubești, s-avem iertare, dar... De aici 
și disimularea. Chiar nepatrioții se 
căznesc să declare și să mimeze sen
timentul care le lipsește.

Omniprezentă în spațiu, iubirea de 
patrie e și eternă în timp. Dar care e 
conținutul ei concret, cum se păstrea
ză sau cum se transformă acest con-

An chetă 
social - politică

ținut prin trecerea vremii și schim
barea lumii, dacă există sau nu de
osebiri de nuanță între dragostea de 
glie a păstorului lui Bogdan Vodă 
ori a soldatului de la Mărășești și 
aceea a meseriașului contemporan 
trimis ca specialist Ia antipod, iată 
cîteva întrebări interesante. Strămo
șul „vedea" pînă la marginea satului, 
contemporanul „vede" pînă la mar
ginea universului, cum se reflectă 
această schimbare de perspectivă în 
atitudinea față de rădăcinile omului, 
în devotamentul față de vatra zămis
lirii lui ?

Am căutat răspuns cu ajutorul 
cîtorva dintre colegii călătorului prin 
Singapore, de la întreprinderea de 
utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești.

— După părerea mea — ne-a declarat 
tehnicianul Traian Burduloiu, din 
secția „sape de foraj" — atașamentul 
față de pămîntul pe care te-aj năs
cut se leagă strins de destinul tău 
ea de rostul vi*tU L* unn* ur

mei, prin ce e omul-om ? Prin felul 
în care înțelege că nu s-a născut doar 
să consume și să se perpetueze, ci și 
să creeze ceva. Nu oricine poate crea 
opere „nemuritoare", dar oricine poa
te pune umărul la opera generală și 
nemuritoare numită progres, fie că 
face sonde sau face piine, fie că fo
rează tot mai adine în pămînt sau 
că servește la masă în mod civilizat.

Eu leg patriotismul de datoria față 
de viată, de viața ca om și nu ca 
ființă rătăcitoare în căutarea de hra
nă. Această legătură, dintre patrio
tism și destinul de ființă conștientă, 
mă face să cred că atașamentul pen
tru glia și pentru oamenii printre 
care te-ai născut este sentimentul 
care te arată ca om.

— Munca este forma zilnică de 
eroism^- adăuga Rada Suciu, mun
citoare in secția mecanică nr. 5. 
Cine nu-și iubește patria ? Cel care 
nu iubește munca. Noi am fost zece 
copii, trăim opt, toți muncim, toți 
sîntem de nădejde. așa am învățat 
de la părinți și ei de la părinții lor și 
așa mai departe, de cînd existăm pe 
pămîntul acesta. Cine nu iubea mun
ca înainte^? Cei care ne-au vîndut 
petrolul și griul ca să huzurească pe 
meleaguri străine. să azvîrle banii 
prin cazinouri, mutindu-și trîndăvia 
din munți străini la mări străine și 
de la mări străine în munți Străini, 
pînă ce-și uitau și limba. (Ca să nu 
uit : eu și asta înțeleg prin ’patrio
tism — dragostea față de limba țării 
tale, in cazul limbii noastre româ
nești tot mai bogată, tot mai cuprin
zătoare, tot mai vrednică de a fi în
drăgită). învățau limbi străine nu ca 
să ne apropie de alte popoare, le În
vățau — ăștia, care-au lăsat sonda 
de la Morenl să ardă un an —

Serqlu ANDON
(Continuare tn pa*< a n-a)

Corneliu Baba este, prin toate 
aspectele artei lui, un pictor al 
omului. Consacrindu-se cu predilec
ție portretului, dimensiunea umană 
este pretutindeni prezentă în arta 
lui. Prin arta lui Corneliu Baba, 
glorioasa tradiție a picturii româ
nești a atins unul din punctele cele 
mai înaintate ale dezvoltării ei.

— Stimate maestre, de cind pic
tați ?

— De vreo 50 de ani șl mai bine 
trăiesc lîngă paletă, pînze ș> culori. 
Speriat de cînd mă știu de termene 
și date, mi-am fă
cut Ioc cum am 
putut printre mo
de și evoluții și 
m-am trezit — 
nici eu nu știu 
cind — la vîrsta 
venerabilă de azi, 
aproape de capă
tul cestălalt al existenței și al 
carierei. Nu m-am schimbat in 
pictură fiindcă am socotit în
totdeauna că mai este încă mult 
de făcut cu mijloacele ce le am. 
îmi cunosc dimensiunile și de 
fiecare dată vreau să fiu pe măsura 
lor. mai puternic, mai dramatic, 
mai pictor. Nu reușesc întotdeauna, 
dar acest lucru intră în legile me
seriei căreia i-am asumat definitiv 
riscurile.

— Cine sînt eroii pînzelor dv. ?
— Eroii pinzelor mele : țărani, 

concetățeni, omul cu lingura, oțe- 
lari, femei, chipuri de oameni 
celebri sau anonimi, din cînd 
în cînd roșuri catifelate ;de flori, 
ici-colo ceruri liniștite sau sumbre, 
coborite peste arbori sau ziduri ma
cerate de vreme, de ape, de timp, 
peste pămînturi.

Am îmbătrînit lîngă paletă și 
lingă culori, lîngă tăblița aceasta de 
lemn devenită tn atîția zeci de ani 
confidenta credincioasă a dramelor 
mele, Îngropat* sub straturile de

Convorbire 
cu artistul poporului 

Corneliu BABA

culoare, a atîtor bucurii, a atitor 
speranț" și visuri. Nu poți înțelege, 
din păcate, decît foarte tirziu, cînd 
timpul s-a împuținat, cind începe 
să se lase seara peste visurile și 
entuzjasmele vieții tale, odată cu 
greutatea singurătății, gustul tăcerii 
și al meditației în fața operei tale 
și a altora. Eliberat după atitea 
victorii ori infringer! de viciul am
biției, descoperi cealaltă față a 
gloriei.

— Și totuși, din această patetică 
asumare a vieții, cu toate luminile 

și umbrele ei, au 
apărut imaginile, 
formele, culorile...

— Există, după 
cum știm, o reali
tate de care ne 
ciocnim de dimi
neața pînă seara, 
pe lîngă care tre- 

oem. pe care o sesizăm fragmen
tar și care ne impresionează în per
manență. Există, de asemenea, și o 
sită realitate, la care apelează un 
artist, aceea din adincul plin de 
taine, de surprize, de nesfîrșite taine 
și surprize. De aici apar imaginile, 
formele, culorile, straniile împere
cheri de armonii, sonoritățile inso
lite ce diferă bizar, uneori neamin- 
tindu-ne decit vag de ceea ce se 
întimplă în jurul nostru. Iată o 
explicație, în cuvinte banale, a 
trecerii realității aparente prin 
complexul sensibilității noastre, 
convertirea ei devenind realitate 
artistică — în cazul nostru în rea
litate picturală.

— Ce condiții sînt necesare pen
tru Înțelegerea unei opere de artă T

— Tabloul te Invită să păstrezi 
In fața lui, cel puțin un timp, 
tăcere, să te apropii decent șl să
(Continuare in pag. * V-a)
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Sudorul P. Radu lucra 
bloc de locuințe de pe ___
Rahovei din București. Lovit de 
un panou metalic, a fost trintit 
la pămint. Un întreg „inventar" 
de leziuni și fracturi ne prezintă 
in scrisoarea pe care ne-o tri
mite „din mijlocul celor patru 
copii, pe care nu credeam c-o 
să mai ajung să-i văd vreodată. 
Dar am avut noroc, mare noroc, 
cu colegii de muncă. M-au dus 
imediat la Spitalul de urgență 
și au donat singe pentru trans
fuzii. Am avut noroc și de 
doctori foarte buni, de mare 
omenie. Si am mai avut noroc 
și cu soția, care a stat de veghe 
la_ căpătiiul meu. zi și noapte, 
săptămîni întregi. Țin să mulțu
mesc din inimă tuturor celor 
care au contribuit la salvarea 
mea".

la un 
Calea I
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vă rog!“
Autobuzul de călători 31-DJ- 

9342 circula de la Ialomița spre 
Craiova. La volan — Stefan 
Mirzean. Prietenii ii zic Fănică. 
Pe traseu, un control inopinat :

— Biletele la control, vă rog !
Primul călător :
— De plătit, am plătit, dar 

bilet n-am primit.
Al doilea, idem :
— Am dat banii șoferului, dar 

bilet nu mi-a dat.
Al treilea, al patrulea, 

șaizecilea — idem. Nici 
din cei 60 de călători nu
bilet, deși Fănică îl încasase pe 
fiecare la urcare. Acum urmea
ză să „încaseze" și restul.

al... 
unul 
avea
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„Stăpînul“ 
pieței

In calitatea pe care o avea — 
administrator al Pieței centrale 
de legume și fructe din Brașov 
— Dumitru Perju trebuia să ve
gheze la respectarea întocmai a 
legilor statului și a deciziilor 
consiliului popular municipal 
privind practicarea preturilor de 
către diferiți producători. Dar 
cind era vorba de mercurial, ad
ministratorul inchidea ochii. Nu 
degeaba. Cind el inchidea ochii, 
respectivul producător, care vin
dea cu un preț mai ridicat decît 
cel prevăzut in mercurial, tre
buia să deschidă punga. Dar iată 
că administratorul a fost sur
prins în flagrant, în timp ce 
lua mită. în acest mod el reu
șise să „agonisească" zeci de 
mii de lei. A fost condamnat 
doi ani închisoare.

la
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Șase șoferi din județul Hune
doara au pornit cu autocamioa
nele de la Deva la Corabia. Cale 
lungă, zi frumoasă de 
și un popas turistic : 
haiducilor". Toți șase au tras pe 
dreapta. Cinci dintre ei — Leon- 
tin Upșă, Dorel Scorobete, Ion 
Onescu, Iustin Bogdan și Alexa 
Mihai — s-au cinstit și cu bere, 
și cu vin, pină... Pină cind ar fi 
trebuit să se ducă să se culce, 
nu să se urce la volan. Noroc că 
organele de miliție i-au stopat 
la timp, înainte de a pune în 
pericol siguranța circulației. Nu
mai unul dintre ei, Costache 
Bîrlădeanu, n-a vrut să bea nici 
in ruptul capului. Dar nici 
l-a durut capul după aceea...

toamnă 
„Hanul

nu
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Pentru 
cîteva sute 
de lei
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La cei 88 de ani ai săi. Con
stantin Sandu din Bucșești, ju
dețul Bacău. iși vedea liniștit 
de bătrinetile lui. Pină intr-o 
noapte, cind s-a pomenit in 
casă cu doi musafiri nepoftiti : 
Costache Ciuhat șt Vasile Teriș 
din satul vecin, Poduri. Cei doi 
l-au somat pe bătrin să le dea 
tofi banii din casă. înfricoșat, 
bătrinul le-a dat tot ce avea : 
700 de lei. Dezamăgiți că nu 
s-au ales decît cu o sumă atit 
de mică și pentru ca bătrinul 
să nu-i denunțe, cei doi l-au 
înșfăcat șt l-au aruncat intr-o 
fintină. Judecați în fața satului, 

Și.au fost condamnați la 10 
respectiv, S ani închisoare.
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Pe o stradă din municipiul 
Dej staționa o ditamai auto
basculantă de 16 tone plină ochi 
cu nisip. Șoferul, nicăieri. Agen
tul de circulație dă roată ma
șinii. în sfîrșit, apare și șo
ferul, Augustin Todut.

— De ce nu descărcați nisipul? 
— l-a întrebat.

— Păi nu aici
descarc, ci pe șantierul 
margine'’ orașului.

— Și aici ce căutati 1
— Pe croitor, să-mi 

un costum.
— Pe care croitor, că 

nu văd nici un croitor...
— Păi, să vedeți...
Și a „văzut" șoferul cum i 

„croit" un proces-verbal nu 
probă, ci de amendă. Plus 
mai urmează. “ 
staționează.

Rubrică reallzatâ de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii'

probez
pe aici

s-a 
de 
ce 

Pină una, alta,
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5-g așiguraț înțărirețț spiritului 

de răspundere in cooperativi

într-o scrisoare din comuna Bîr
găoani. județul Neamț, adresată de 
Iosif Calvin secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. se sesiza că la coopera
tiva agricolă de producție din aceas
tă localitate nu se manifestă grijă 
fată de avutul obștesc, se face 
multă risipă, se înstrăinează ilegal 
bunuri, se sustrag produse, se comit 
și alte abuzuri și ilegalități de că
tre unele persoane din conducerea 
unjtătii. Sesizarea, care cuprindea 
date și fapte concrete, a fost te
meinic verificată de un colectiv de 
activiști de partid și specialiști din 
cadrul organelor agricole județene.

în referatul de cercetare. întocmit 
de Uniunea județeană a cooperati
velor agricole de producție Neamț 
și vizat de Comitetul județean 
Neamț al P.C.R.. se precizează că 
majoritatea aspectelor semnalate 
se confirmă.

Pe baza analizei întreprinse si a 
constatărilor făcute, se mențio
nează in răspuns, au fost scoase la 
iveală cauzele care au generat, la 
cooperativa agricolă Bîrgăoani. aba
terile de la prevederile statutului 
C.A.P. și ale legii. Este vorba. în
tre altele, de lipsuri în organizarea 
muncii, în tinerea evidenței conta
bile privind producția realizată și 
gestionarea bunurilor materiale 
ale cooperativei, de deficiente 
în întocmirea documentelor si ur
mărirea circuitului lor. de insufi
cienta preocupare a cadrelor de

conducere — președinte, inginer-șef, 
contabil-șef. șefi de subunități — 
pentru gospodărirea, păstrarea si 
apărarea avutului obștesc, pentru 
coordonarea unitară, pe baza legilor 
în vigoare, a activității de produc
ție si economice a unității, precum 
și de neajunsuri in munca politico- 
educativă desfășurată de organiza
ția de partid a C.A.P. Bîrgăoani.

Față de neregulile constatate, co
lectivul care a efectuat cercetarea 
sesizării a propus să se adopte ur
mătoarele măsuri : înlocuirea din 
funcție a președintelui C.A.P.. Ion 
Minac. a contabilului șef. Ion Li- 
ciu, a inginerului șef. Victor Sandu, 
a șefului de fermă Gheorghe 
Bumbu. precum și a magazinerului. 
Andrei Herdeș : recuperarea preju
diciului. în valoare de 31 034 lei. de 
la cei vinovați : punerea celor în 
cauză în discuția organelor și orga
nizațiilor de partid din care fac 
parte. în vederea aplicării sancțiu
nilor de partid corespunzătoare. 
Secretariatul comitetului județean 
de partid a aprobat aceste mă
suri. indicînd ca faptele să fie dez
bătute și în adunarea generală a 
membrilor cooperatori, punîndu-se 
un accent deosebit ne intensificarea 
activității politico-educative. pe 
sporirea răspunderii in muncă, pe 
întărirea combativității comuniștilor 
din cooperativă, a tuturor coopera
torilor. fată de orice neajunsuri șl 
lipsuri.

planul să fie realizat în întregime. 
Dealtfel, se subliniază în referat, 
în perioada care a urmat analizei 
efectuate, principalii indicatori de 
plan au fost realizați si depășiți. In 
adunarea generală a oamenilor 
muncii din -luna august a.c.. atit în 
darea de seamă, cit și în discuțiile 
purtate, oamenii muncii s-au anga
jat ca în perioada următoare să 
muncească mai bine, să valorifice

toate rezervele. în vederea îndepli
nirii integrale a planului și a recu
perării restantelor.

în încheierea referatului se subli
niază că s-a indicat comitetului de 
partid și C.O.M. să fie mai opera
tive in realizarea cerințelor oame
nilor muncii, in organizarea produc
ției. in: crearea condițiilor cores
punzătoare desfășurării activității 
la un nivel calitativ superior,

întăltarea eticii nu poate 

merge departe...

în urma controlului,

situația mțreprinderiț ș-a redresat

Din primele cuvinte ale scrisorii 
lui Grigore Dumitrașcu. membru de 
partid, om al muncii la întreprin
derea mecanică Plopeni-Prahova. 
adresată secretarului general al 
P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se degajă insatisfacția sa pentru 
faptul că a sesizat de mai multe 
ori organelor locale unele încălcări 
ale eticii, ale relațiilor de muncă si 
nu s-a dat curs sesizărilor lui. Ce 
a sesizat petiționarul ? Faptul că 
tehnicianul dispecer Nicolae Dumi
trescu a fost încadrat în funcția de 
șef al atelierului debitare, cu dero
gare. deoarece nu are studiile ce
rute de lege. Pe lingă lucrătorii de 
aici i s-au mai dat in subordine 
mecanicii și macaragiii, oameni că
rora N. Dumitrescu nu poate să le 
acorde nici un fel de asistentă teh
nică. intrucit nu este pregătit pro
fesional. în schimb, șeful înscăunat 
peste noapte în funcție de condu
cere pretindea de la muncitori di
verse sume de bani pentru pontaie 
fictive. învoiri din timpul progra
mului de lucru, încadrări în muncă 
sau aprobări de transfer.

..La sfîrșitul lunii ianuarie — 
scrie Gr. Dumitrașcu — am sesizat 
în scris tovarășului Rizea Constan
tin. secretarul comitetului de partid 
din întreprindere, abaterile săvîrșite 
de șeful atelierului debitare. Aceste 
lucruri au fost aduse si la cunoș
tința primarului orașului Plopeni.

care a spus că dosarul a fost dat 
spre cercetare miliției. Nici acolo 
însă nu s-a rezolvat nimic. Am ce
rut în adunarea de partid din luna 
mai a.c., să mi se răspundă de ce 
nu se rezolvă sesizarea mea. dar 
toti motivau că dosarul este la mi
liție". De data aceasta, sesizarea a 
fost dată spre soluționare Comite
tului județean Prahova al P.C.R., 
care, in referatul său de cer
cetare, precizează următoarele : 
Verificindu-se aspectele sesizate 
s-a stabilit că o narte din acestea 
s-au confirmat, fapt pentru care 
Dumitrescu Nicolae a fost pus in 
discuția adunării generale a organi
zației de bază și sancționat cu vot 
de blam cu avertisment. Condu
cerea întreprinderii a hotărit. de 
asemenea, scoaterea sa din funcția 
de șef de atelier. Neconvenindu-i 
locul de muncă oferit, cel în cauză 
a plecat djn întreprinderea meca
nică Plopeni. De către organele de 
miliție s-a întocmit dosar penal și, 
în funcție de cele stabilite, se vor 
lua măsurile legale si statutare co
respunzătoare.

Din răspuns nu rezultă însă de 
ce timp îndelungat nu s-au luat 
măsuri de soluționare a scrisorilor 
respective și cum se explică pasi
vitatea acelor activiști care nu au 
răspuns la memoriile ce le-au fost 
adresate.

într-o amplă scrisoare adresată 
secretarului general al partidului 
nostru se relata că la întreprin
derea de prelucrare a lemnului 
Galați trenează o seamă de neajun
suri in legătură cu organizarea pro
ducției și a muncii, cu îndeplinirea 
indicatorilor de plan, precum si cu 
asigurarea condițiilor de muncă.

în răspunsul Comitetului ju
dețean Galați al P.C.R., căruia 
1 s-a încredințat scrisoarea spre 
soluționare, se precizează că cea 
mai mare parte a afirmațiilor 
din sesizare corespund realității. 
Pentru îmbunătățirea activității, in 
special la atelierul A. la care se re
ferea îndeosebi scrisoarea, s-a luat 
măsura înlocuirii ing. Mihai Valia- 
natos. șef secție, cu un alt cadru cu 
mai multă experiență în producție. 
De asemenea, au fost redistribuit!

maiștrii pe schimburi, stabilindu-se 
și un șef de schimb. La nivelul în
treprinderii s-a reorganizat asis
tenta tehnică, in special la unitatea 
A. S-au luat măsuri de înlocuire 
a unor persoane din cadrul compar
timentului CTC. în urma controlu
lui s-a stabilit cu conducerea -între
prinderii și comitetul de partid sa 
se treacă* urgent lai” finisajul cu 
lacuri poliesterice si la punerea in 
funcțiune a utilajelor care în pre
zent. așa cum se arată în scrisoare, 
nu sint folosite la întreaga capacir 
tate ; cele ce nu-și găsesc întrebuin
țare să fie date disponibile.

Majoritatea persoanelor cu care 
s-a discutat au arătat. în mod au
tocritic, că. pe lingă, greutățile 
obiective apărute, au șl ei o parte 
din vină, angajindu-se ca în viitor 
să muncească mai bine, pentru ca

Revista „Paza contra incendiilor 
împlinește 50 de

0 îndreptățită măsură de clemență

Gheorghe Purdă. membru coope
rator din comuna Glăvile, județul 
Vîlcea, s-a adresat conducerii parti- 

-dului cu rugămintea de a fi spri
jinit in vederea reanalizării situa
ției sale, referitoare la o. condam
nare la o amendă penală de 7 000 
lei. solicitînd să., i se aprobe sus
pendarea executării.

în răspunsul Procuraturii Gene
rale se menționează că în urma re
examinării cauzei, in care a fost 
implicat semnatarul acestei scrisori, 
pentru infracțiunea de lovire, s-a 
constatat că Gh. P. nu a mai fost 
condamnat, a dat dovadă de o 
bună comportare la locul de mun-

că. iar pe parcursul procesului a 
regretat fapta epmjsă,. Avind în ve
dere aceste imprejurări, precum și 
vîrsta de 56 de ani a petiționaru
lui. procurorul general a declarat 
recurs extraordinar, solicitînd Tri
bunalului Suprem să re judece cauza 
și să aplice o pedeapsă cu suspen
darea executării acesteia. Prin deci
zia adoptată. Tribunalul Suprem a 
admis recursul extraordinar, apre
ciind că reeducarea celui în cauză 
și prevenirea comiterii de infrac
țiuni sint posibile si fără executa
rea pedepsei aplicate.

Neculaf ROȘCA

(Urmare din pag. I)

De-a lungul celor 50 
de ani de existentă, 
revista „Paza contra 
Incendiilor" și-a adus 
contribuția la organi
zarea și desfășurarea 
activității de prevenire 
și stingere a incen
diilor, la apărarea 
avuției naționale, a 
vieții și bunurilor oa
menilor. Publicația se 
adresează conducători
lor de întreprinderi șl 
instituții, șefilor de 
secții și ateliere, comi
siilor tehnice și for
mațiilor civile de pom
pieri, tuturor celor 
învestiți cu atribuții șl 
răspunderi în preve
nirea și stingerea in
cendiilor. Militînd în 
spiritul indicațiilor 
conducerii partidului

și statului. potrivit 
cărora prevenirea are 
un rol esențial în eli
minarea pericolului de 
incendiu, revista a ac
ționat cu perseveren
ță pentru antrenarea 
maselor de oameni ai 

• muncii la cunoașterea 
și respectarea strictă, 
a legislației în vigoare.

Pășind în cea de-a 
doua jumătate de se
col a existentei sale, 
revistei ..Paza contra 
incendiilor" îi revin 
sarcini Importante 
pentru diversificarea 
ariei tematice, pentru 
ridicarea continuă a 
conținutului de idei 
al articolelor publicate, 
pentru creșterea con
tribuției sale la per
fecționarea muncii de

prevenire. Cu spriji
nul specialiștilor, al 
colaboratorilor și co
respondenților săi vo
luntari, revista va tre
bui să acționeze cu 
mai multă perseveren
tă pentru generaliza
rea experienței înain
tate și aplicarea în 
viață a tot ceea ce 
este nou și valoros în 
domeniul prevenirii și 
stingerii incendiilor, 
pentru întărirea conti
nuă a vigilentei, a or
dinii și disciplinei în 
acest domeniu.

Cu prilejul acestei 
aniversări jubiliare, 
„Scînteia" urează re- 
vistei ..Paza contra in
cendiilor" pol succese 
în îndeplinirea sarci
nilor încredințate.

crează românii cu colegii lor 
de alte naționalități. Di
rectorul, inginerul Peter 
Foot, de numai 39 de ani, 
lucrează iji întreprindere 
de douăzeci de ani. Mobila 
produsă aici este foarte so
licitată peste hotare, unde 
și pleacă peste trei pătrimi 
din producție : in U.R.S.S., 
Suedia, R. F. Germania, 
Austria, Franța, Olanda, 
Danemarca și atitea altele. 
Aici se lucrează tîmplărie 
din tată in fiu în familii 
cunoscute în branșă.

Una dintre grijile condu
cerii acestei întreprinderi, 
comunicată de directorul 
Foof in vederea și mai bu
nei lucrări, este legată 
de faptul că trei ma
șini de finisat mobila, li
vrate de U.C.R.U. Bucu
rești (Uzina de construcții 
și reparații utilaje) și 
I.U.P.S. Reghin (întreprin
derea de utilaje și piese de 
schimb), nu au fost puse in 
stare de funcționare, mă
car că au fost instalate cu 
doi ani in urmă de între
prinderile livratoare care

ar fi trebuit să-și găsească 
timp și pricepere să se a- 
chite de datorie pină la 
capăt, instalațiile fiind in 
valoare de peste un milion 
lei. Apoi, nu s-a livrat 
încă toată materia primă.

Sibiu — un oraș în plină înflorire

Construcțiile de locuințe-sarcină centrală 

pe agenția consiliilor populare

Constructorii sibieni se angajează:

„VOM PREDA LA CHEIE TOATE
APARTAMENTELE PLANIFICATE"

Constructorii din județul Sibiu au 
de executat în acest an 5 232 apar
tamente. în primele opt luni au fost 
date în folosință numai 2 089. Așa
dar, într-un timp scurt, de 100 de 
zile, slbienii mai au de construit 
3 000 de. apartamente !

Cu cîteva luni in urmă, într-o an
chetă a „Scinteii" întreprinsă pe 
unele șantiere de locuințe din Sibiu 
erau consemnate unele neajunsuri și 
lipsuri privind asigurarea necesaru
lui de forță de muncă, aproviziona
rea cu materiale, disciplina și orga
nizarea muncii, folosirea utilajelor și 
a timpului'de lucru. Am revenit 
acum pe aceleași șantiere pentru a 
vedea măsurile care au fost luate, 
modul in care se acționează pentru 
a se ajunge într-un timp scurt la 
recuperarea restanțelor și realizarea 
integrală a planului la construcția de 
locuințe, așa cum a cerut secretarul 
general al partidului la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. Biroul comitetului județean 
de partid a întocmit un amplu și1 
judicios program de măsuri cu răs
punderi nominalizate și termene 
precise de realizare, vizind aprovi
zionarea tehnico-materială, mai buna 
organizare a muncii, întărirea ordi
nii și disciplinei pe toate șantierele 
și la toate nivelurile. Așa se face că, 
după o bună perioadă de dereglări 
de tot felul, pricinuite de nelivrarea 
la timp a agregatelor de balastieră 
și a panourilor mari prefabricate — 
mai ales la ansamblurile de locuințe 
din strada Vasile Aron, Calea Dum
brăvii și Calea Ci.snădiei din Sibiu 
— lucrurile au intrăf'pe făgașul nor
mal. Din prima săptămină a lunii 
septembrie, șantierele'din Sibiu' pri
mesc zilnic cite 600 mc agregate. Și 
aceasta, pentru că, în sfirșit. s-a fă
cut ordine la balastiera Bradu. unde 
la fiecare utilaj există acum gra- 
fice-orare de lucru, responsabili
tăți precise, control riguros. Același 
reviriment se constată și în ce pri
vește producția și livrarea panouri
lor mari și de fațadă de către baza 
proprie a întreprinderii județene de 
construcții-montaj, ritmul mediu zil
nic ajungînd acum să fie de două ori 
mai mare.

nă, fiică de țărani din păr
țile Sighișoarei, acest om și 
activist de partid este prin
tre cel mai frumoși oameni 
ce-și desfășoară activitatea 
spre binele obștesc din cîți 
cunosc.

La Codlea nu cresc doar 
minunatele garoafe...

Ultima discuție și poate 
cea mai profundă la Codlea 
am avut-o la primăria ora
șului, cu primarul. Marga
reta Krauss, o femeie ce te 
cucerește prin calmul cu 
care discută orice problemă, 
calm izvorit din generozita
tea intenției de a sluji cu 
devotament comunitatea ci
vică. Devenită primar al 
Codlei acum -7 ani. deputată 
in Marea Adunare Naționa
lă, membră a Comitetului 
Central, vicepreședintă a 
Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate germa-

Se datorează în mare mă
sură muncii neobosite a a- 
cestei femei că in acești ul
timi ani au apărut șase 
școli noi, grădinițe, un car
tier nou de locuințe. Mai lip
sește puțin și tot orășelul 
va fi canalizat și asfaltat. 
Se va construi un spital 
central. Este în curs să in
tre in funcțiune stația de 
epurare a apelor afectate 
de industria chimică, al că
rei cost depășește o sută de 
milioane. S-a deschis o cu
rățătorie chimică locală, 
cooperativa de frizerie și

coafură se află într-un loa 
nimerit.

Un complex modern creș
te peste 60 de mii de porci, 
cel avicol livrează peste 6 
milioane kg de carne pe an. 
Funcționează, de nu mulți 
ani, o fabrică de nutrețuri 
combinate ce produce anual 
140 de mii de tone furaje. 
Este Codlea un orășel care 
aduce venituri nete de -care 
se bucură județul, de care 
se bucură casa de aur a 
țării. După cele opt ore de 
muncă oamenii simt nevoia 
de a se aduna întru frumos. 
Secretarul adjunct cu pro
paganda, Rătan Gheorghe, 
îmi vorbea de meritele co
rului de bărbați condus de 
muzicianul de talie Giinther 
Promm, de grupuri cu lăută, 
de acele fanfare tradiționa
le. trei la număr, aici, în 
acest loc unde se păstrează 
simburele vechiului burg 
medieval. O dorință expri
mată de primărie o reîn- 
noim cu acest prilej : acest 
oraș ar dori să deschidă 
într-o clădire istorică un 
muzeu al meșteșugurilor și 
etnografic.

La blocurile 12 și 16 din Calea 
Dumbrăvii, ca dealtfel și pe alte șan
tiere din Sibiu, am urmărit, o săp
tămînă intreagă, modul in care s-a 
ajuns să se monteze cite unul și 
chiar două apartamente pe zi.

Evident, s-au găsit multe resurse 
și s-au luat multe măsuri menite să î 
ducă la recuperarea răminerilor în \ 
urmă. Nu s-a făcut insă totul. Dup' 
cum rezultă din cele constatate '■ > 
timpul investigației noastre, n.ul 
există unele răminerl în urmă în ce 
privește extinderea micii mecanizări 
la lucrările de finisaj și a mecani
zării lucrărilor de transporturi, care 
se situează sub cotele stabilite prin 
programul de creștere a productivi
tății muncii. Iată un exemplu : la 
blocul 16. dulgherii din brigada lui 
Mihael Astner aveau să ne convingă 
și pe noi și pe șeful de lot cită mun
că în, plus le trebuie pentru „aranja
rea" unor panouri de perete ondulate 
sau a unor planșee supradimensiona
te in mod nejustificat. Dacă munca 
politico-edueativă și-a arătat eficien
ta scontată in multe direcții, cum ar 
fi. de exemplu, prezenta la lucru, nici 
organizația de partid, nici conducerea 
întreprinderii și cea a loturilor nu pot 
sta liniștite pină cînd nu va dispărea 
cu desăvirsire imaginea des întîlnită 
a plimbărilor fără rost pe șantier.

Toate acestea, ca și alte constatări 
consemnate în cursul anchetei noas
tre, le-am adus la cunoștința tova
rășului Nistor Palcu. secretar al co
mitetului județean de partid, care 
ne-a spus :

Bintern hotărîți să facem . .-totul 
pentru a transpune neabătut in viață 
indicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R. Comitetul 
județean de partid va conduce și în
druma cu toată exigența, și de acum 
înainte, întreaga acțiune de recupe
rare grabnică a restanțelor și de 
realizare integrală a planului de lo
cuințe pe acest an. în fiecare zi 
analizăm modul în care decurge a- 
provizionarea șantierelor și stadiile 
fizice pentru fiecare bloc de locuin
țe in parte. Am repartizat activiști’ 
de partid și de la consiliile populare 
pe puncte de lucru. în mod deosebit 
ne preocupăm de asigurarea forței de 
muncă necesare. Pe lîngă măsurile 
de sporire a numărului de muncitori 
stabili, îndeosebi prin școlarizare, a 
fost luată hotărîrea ca încă de la 
mijlocul lunii septembrie majoritatea 
marilor întreprinderi sibiene. printre 
care „Independența", „Balanța", în
treprinderea de piese auto „Flamuray 
roșie" și altele, să detașeze pe șan/ 
tierele de locuințe dulgheri, zidari— 
vopsitori și alții care să realizeze 
pină Ia sfîrșitul anului finisajul a cel 
puțin 400 de apartamente. De ase
menea, cu sprijinul comitetelor de 
cetățeni și al consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderi, o bună 
parte din lucrările de finisaje se 
efectuează acum direct de către vii
torii locatari, numărul acestora du- 
blindu-se față de prima parte a anu
lui. în ansamblul măsurilor politico- 
educative. punem un deosebit accent 
pe cele care sa determine o discipli
nă și o ordine riguroase la toate 
eșaloanele, atit în scopul respectării 
întocmai a sarcinilor de către fie
care om, cît și pentru a fi pusă sta
vilă cu desăvîrșire risipei de timp și 
de materiale. Nu trebuie să precupe
țim nici un efort pentru a ne face 
datoria pe care o avem față de oa
menii muncii sibieni.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scinteii"

BBBBBBBBBBBBB
(Urmare din pag. I)

ca aă uite că sint români, ca să 
albă cine să-i asculte cum ne critică 
din vîrful buzelor, cum ne critică 
înapoierea de care ei erau vinovați- 
Ne-o criticau și ne-o pecetluiau. Vă 
spun, sîntem învățați cu munca din 
tată-n fiu, din mamă-n fiică, dar 
mămica mea, are 71 de ani, s-apucă 
și-mi spune cîteodată : „Prea te 
ostenești, mai las-o încolo de mun
că !“ De ce, dacă tot dînsa ne-a în
vățat așa ? Pentru că totuși are și 
munca noastră ceva nou. față de 
cum a fost munca înaintașilor. Nu e 
mai multă, cît e mai nepotolită. 
Adică noi nu muncim doar cît să ne 
ținem, doar cît e nevoie. Povestesc 
și colegii mei care au fost prin țări 
străine, prin țări foarte dezvoltate : 
se muncește mult și acolo, mult și 
corect, dar fără dăruire. Cum spunea 
tovarășul inginer Dumitru Moldo- 
veanu : „Acolo se muncește conștiin
cios, dar din obligație, noi muncim 
conștiincios, dar din încredere". Ce 
facem, facem nu ca să huzurească 
cineva, ci facem pentru noi și pen
tru urmași. Pentru care noi ? Pen
tru cei din această patrie. Prin mun
că ne dovedim dragostea de țară, 
prin dragostea de țară avem grijă 
de noi. înaintașii își iubeau țara și, 
la nevoie, îi săreau in ajutor, o apă
rau cu prețul vieții, i se dăruiau. 
Și noi sîntem gata s-o apărăm cu 
prețul vieții, dar de dăruit ne dă- 
ruim nu numai la nevoie, ci in fie
care zi.

— Are multă dreptate tovarășa 
Suciu ! Ce înseamnă la urma urmei 
eroismul ?

— Aveți cuvîntul, tovarășe inginer 
Dumitru Gheorghe.

— Eroismul e calea necesară la un 
moment dat în drumul spre o victo
rie. Dar nu există numai lupte ar
mate, există și lupte tehnice. Inami-

producă așa ceva", am răspuns in
trigați și deciși : „«Dacă ?» E vorba 
de «dacă» ? O facem, și gata".

— Da, tara noastră a parcurs dru
mul de la stadiul de țară agrară 
Înapoiată la stadiul unei republici cu 
agricultură modernă și industrie in 
plină dezvoltare. Nu se putea ca pa
triotismul, rămînînd același ca esen
ță, să nu-și îmbogățească argumen-

legătură cu acest sentiment. Am 
participat, practic, la toate marile 
momente din istoria postbelică a uzi
nei și a orașului. Dragostea de pa
trie se identifică pentru noi cp mo
mentele fierbinți pe care evoluția 
României ne-a oferit ocazia să le 
trăim». îmi amintesc de prima noas
tră instalație de foraj rabatabilă, 
4 LD, ridicată în preajma lui 23

Eterna dragoste de patrie
cui poate fi un agresor, dar poate 
fi și necunoscutul. Există un mod de a 
nu te preda in fata dușmanului, dar, 
tot astfel, poți fi solicitat să nu te 
predai, scrișnind din dinți, în fața 
greutăților. Lă secția sculărie am 
asimilat o mulțime de mașini și 
agregate noi, în premieră națională. 
Ce va spune denumirea aceasta : 
„mașină de danturat în V pentru 
probele de noroi" ? Probabil nimic, 
denumirea nu are o rezonanță deo
sebită. Sub unele aspecte, ea e un 
fel de „Mărășești" al nostru, Cind 
ni s-a spus : „N-o fac decît două 
țări în lume", ne-am gîndit în prima 
clipă cum s-ar fi gindit și ostașii 
aceia : „Tocmai noi ? De ce tocmai 
nouă ni se cere ?“ Iar cînd am auzit 
mai departe : „Dacă o faceți, vom fi 
a treia tară din lume in stare să

tele și reperele. Aș spune — adăuga 
tovarășul Mihai Baron, ieri munci
tor, astăzi inginer tehnolog — că am 
trecut de la o reprezentare mai 
mult pastoral-idilică a iubirii noas
tre de glie la o reprezentare care se 
asociază cu formula „Fabricat in 
România". înainte de a fi urmat fa
cultatea — posibilitate pe care o da
torez in modul cel mai direct patriei 
noi, România socialistă — am 
fost meseriaș, sudor, dar tot în ra
mura petrolului. Tatăl meu de ase
menea a fost mecanic de sonde. Teh
nica apucată de el era tehnica roții 
cu căușe, învîrtită de cal, și formea
ză acum punctul de atracție al muzeu
lui ramurii noastre, de aici, din 
Ploiești. Și tata și-a iubit patria, dar 
generația mea și generațiile care ne 
urmează au infinit mai multe fire de

August 1957, chiar aici, în fața 
uzinei. Cită bucurie și mindrie ne-a 
cuprins atunci, dar ce distanță 
este între performanțele acelei son
de și performanțele instalațiilor pro
duse de noi acum, sonde ce străpung 
la 10 000 de metri adineime,-cu sar
cină de ridicare de 500 tone-forță 1 
Am biruit rețineri, am asaltat ru
tina, am cucerit tainele acestei ra
muri industriale, avem dreptul să 
spunem că patriotismul nostru este 
și un patriotism in hainele compe
titivității.

— Adevărul este că în anii socia
lismului, și în special în perioada ce 
a urmat Congresului al IX-lea al 
partidului, noi. dacă e să vorbim nu 
la scara țărilor din jur sau a conti
nentului. ei la scara planetei, noi, 
putem spune, am ieșit din anonimat.

Desigur, oamenii mai culți de la ca
pătul pămintului știau și inainte de 
România, iar profesorii de geografie 
puteau să o și găsească pe hartă. 
Astăzi însă, oriunde, omul simplu nu 
numai că „a auzit de România", dar 
te întimpină, cind aude vă ești ce
tățean al acestei țări, intr-un fel în 
care te simți deosebit de mîndru. 
Cum a dobîndit țara noastră această 
largă cunoaștere și acest prestigiu ? 
Pe mai multe căi, care s-au împle
tit în modul cel mai firesc și fericit, 
în primul rind prin politica înțeleaptă 
și mereu activă, in slujba păcii și a 
popoarelor, dusă de partidul și de 
statul nostru, întruchipată de perso
nalitatea omului politic de mare și 
meritat renume care este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, au 
contribuit la acest prestigiu trans
formările radicale ale meleagurilor 
românești, transformarea lor într-o 
grădină înfloritoare, realități de care 
tot mai multii noștri oaspeți s-au 
putut convinge. Un rol de seamă au 
insă și „ambasadorii" economiei și 
culturii noastre, ne-a spus in înche
iere tovarășul Gheorghe Ioneseu, 
muncitor specialist in secția de utilaj 
complex.

Am poposit la o întreprindere con
structoare de mașini, respectiv de 
utilaj petrolier, cu o temă aparent 
depărtată profilului preocupărilor 
oamenilor ei. Din viața lor cotidiană 
angajată s-a desprins chipul unui 
patriotism în haine de lucru, imagine 
caracteristică pentru starea de spirit, 
pentru noua conștiință a cetățeanului 
României de astăzi, România socia
listă.

PRAHOVA

Magazine la parterele 
noilor blocuri

lai Ploiești și Cîmpina rețeaua 
comercială s-a îmbogățit cu noi 
magazine situate mai ales la 
parterele blocurilor de locuințe. 
Astfel, de la Începutul anului și 
pină în prezent, in aceste, două 
mari centre muncitorești din ju
dețul Prahova s-au dat în folo
sință aproape 20 unități in care 
se desfac mărfuri agroalimenta- 
re, industriale, produse farma
ceutice etc și care însumează a- 
proape 2 400 mp spațiu funcțio
nal. La Ploiești a intrat in pro
ducție și un modern laborator 
peptru alimentația publica, cu o 
suprafață de 1 650 mp. Aței da
torită dotărilor tehnice, se fabri
că numeroase preparate de co
fetărie, patiserie, semipreparate 
gospodina și altele.

In diferite faze de construcție 
și amenajare se află'la ora ac
tuală alte unități comercia
le in orașele Mizil, Plopeni, Slă- 
nic, Azuga. La finele anului, 
rețeaua locală prahoveana va 
mai număra alți 4 000 mp su
prafață comercială. (Constantin 
Căpraru).
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IN dezbaterea comuniștilor, a oamenilor muncii
JUSTEȚEA ORIENTĂRII: CERCETAREA DE AZI

SA PREFIGUREZE MIICTU MAIEDIAEĂ DE MINE

oferind soluții noi pentru 
domenii de activitate cu cîți- 
inainte. A merge în avans 
producție cu cel puțin o ju
de deceniu înseamnă a con-

Devansarea producției de către 
știință. Iată una din tezele cu valoare 
de principiu pe care documentele 
Congresului al XII-lea al partidului, 
în primul rînd programul științific, 
o prefigurează ca o sarcină funda
mentală ce revine activității de cer
cetare și asupra căreia as dori să 
mă opresc în rîndurile de fată. Vor
bind despre acest aspect al muncii 
noastre se cuvine subliniat faptul că 
este încorporată aici ideea de excep
țională valoare fundamentată de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. privind 
necesitatea ca cercetarea să devanse
ze cu cel puțin 5 ani activitatea eco
nomică, 
diferite 
va ani 
fată de 
mătate 
tribui activ la progresul tehnic neîn
trerupt. a crea economiei noastre 
condițiile impuse de competitivitatea 
tot mai accentuată în plan mondial, 
de a participa, cu soluții și descope
riri originale, la îmbogățirea patri
moniului științific mondial.

Propria noastră experiență, a știin
ței românești în general, confirmă 
plenar acest adevăr.

Tocmai pentru a crea un asemenea 
avans, în interesul economiei noastre 
naționale, în cincinalul 1976—1980 In
stitutului de sudură și încercări de 
materiale (I.S.I.M.) din Timișoara ii 
revine răspunderea, în calitate de 
coordonator, îndeplinirii a trei pro
grame cu caracter național.

Primul program are drept scop do
tarea industriei de structuri sudate cu 
echipamentele necesare, astfel ca im
porturile să fie reduse de la 86 la 
sută cit erau in 1976 la numai 7,7 la

Secțiune a programului științific și 
dezvoltare tehnologică, ce va Ti su
pus dezbaterii și aprobării Congre
sului partidului, acțiunea de cerceta
re in domeniul tipizării produselor 
industriale pregătește, incă de pe 
acum, soluțiile raționale desfășurării 
optime a proceselor de producție din 
următorii ani in construcția de ma
șini. metalurgie, chimie etc., prin re
ducerea la strictul necesar a sorti
mentelor și tipodimensiunilor de ma
teriale, piese, subansamble. mașini și 
utilaje, aparatură de măsură si con
trol, materiale de construcții. Con
sfătuirea de lucru de la Neptun din 
iulie a.c. în probleme de tipizare, 
ținută din inițiativa si sub președin
ția secretarului general al P.C.R.. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu pro- 
iectanții tehnologi și de construcții, 
a determinat desfășurarea unei 
vaste acțiuni de revedere a nomen
claturii întregii producții industriale 
a tării, în scopul restrîngerii la stric
tul necesar a sortotipodimensiunilor, 
unificării elementelor, extinderii 
concepției modulare și realizării unor 
echipamente tehnologice multifunc
ționale.

Analizele întreprinse în spiritul 
documentelor programatice ale Con
gresului al XII-lea. al partidului de
monstrează existenta unor rezerve 
importante de economisire a meta
lului. energiei, forței de muncă, re- 

\ zerve care există și pot fi valorifi-

Traian SĂLĂGEAN 
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România, 
director al Institutului de sudură 

și încercări de materiale — Timișoara

sută în 1980. Pentru realizarea Iul, In
stitutul a trecut la o nouă formă de 
lucru : nu ne-am limitat doar la pro
iectele echipamentelor, ci am mers 
pină la elaborarea prototipurilor o- 
mologate. Astfel, activitatea de crea
ție s-a împlinit, s-a finalizat în mo
dul cel mai concret, cercetătorul își 
vede gîndirea materializată în pro
dus. Prototipurile omologate, desti
nate unor serii mai bogate, merg la 
colaboratorii noștri : întreprinderile 
„Electrotimiș". „Electromotor", „E- 
lectrometal" din Timișoara, „Electro
tehnica" din București, întreprinde
rea mecanică și de piese de schimb 
din Oradea etc., ale căror produse sînt 
bine apreciate în țară și peste ho
tare. în cadrul acestui program de 
cercetare-producție s-au realizat pină 
acum peste 50 de prototipuri, dintre 
care mai mult de 35 au și intrat în 
producția de serie.

în proiectul de Directive ale Con
gresului al XII-lea se pune accentul 
pe sarcina noastră, a cercetării, de a 
introduce și extinde sistemele și mij
loacele avansate de mecanizare și au
tomatizare a proceselor de producție, 
în această direcție ne revine îndato
rirea de mare însemnătate de a creș
te gradul de automatizare și mecani
zare a producției de structuri sudate, 
în medie, va trebui să șe ajungă la 
un grad de 40 la sută în cincinalul 
actual, față de 32 la sută cît era în 
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CONTRIBUȚIE SPORITĂ LA PROGRESUL TEHNIC
cate în sfera producției materiale 
prin tipizare, standardizare si spe
cializare. Astfel, in domeniul sectoa
relor calde ale construcției de ma
șini au fost inventariate și analizate 
circa 1 700 sorto și tipodimensiuni de 
materiale, instalații, utilaje si SDV- 
uri. printre care : lingouri, bare și 
blocuri forjate, prese, ciocane si 
mașini speciale de forjat, sculele ne
cesare acestora, cuptoare și linii pen
tru tratamente termice primare și 
secundare, cuptoare de forjă si insta
lații de Încălzire prin inducție, utila
je pentru turnătorie, generatoare 
atmosferă controlată.
răcire și spălare etc. A fost pus 
evidentă faptul că la multe grupe 
utilaje producția este fragmentată 
pe un număr exagerat de mare de 
tipodimensiuni, acumulate an de an 
în cursul procesului de dezvoltare a 
industriei noastre, care, deși satisfac 
aceeași trebuință sau trebuințe ase
mănătoare, au, în mod inutil, carac- 

de 
de 
în 
de

instalații

cincinalul trecut. Această creștere a 
mecanizării și automatizării, la o pro
ducție de circa 16,7 milioane tone de 
structuri sudate, înseamnă o scădere 
a consumului de energie cu 160 mi
lioane kWh, o scădere a consumului 
de metal de adaos ou 15 000 tone și o 
creștere a productivității muncii cu 
10 tone/sudor și an. Pentru realiza
rea acestei sarcini este nevoie de o 
puternică infuzie de noi tehnologii 
mecanizate și automatizate în locul 
tehnologiilor de sudare manuale.

Directivele ce vor fi supuse dezba
terilor Congresului al XII-lea al par
tidului au fost studiate cu mare a- 
tenție de colectivul institutului și, 
după dezbaterea lor în ședințe ale la
boratoarelor și atelierelor, consiliul 
științific al institutului a elaborat di
recțiile principale de activitate în 
anul 1980 și în cincinalul 1981—1985. 
Astfel, se vor elabora echipamente de 
sudare, cu înalt grad de automatizare 
și cu efectuarea a cît mai multe 
operații. Această preocupare va 
fi întregită cu reproiectarea echi
pamentelor elaborate în cadrul pro
gramului menționat anterior. încă din 
acest an am obținut rezultate bune 
în conceperea și realizarea unor ma
șini specializate : instalația de sudat 
resturi de țagle în vederea laminării 
lor, într-o excelentă ■ colaborare cu 
Combinatul siderurgic Hunedoara ; 
instalația de sudat acumulatoare cu 
o productivitate de 120 acumulatoa- 
re/oră.

Proiectul de Directive ale Congre
sului al XII-lea prevede intensifica
rea cercetărilor în vederea utilizării 
roboților industriali I.S.I.M. Această 
acțiune, întreprinsă în colaborare cu 
catedre ale Institutului politehnic din

u u

Dr. ing. Ion Hera BUCUR
Institutul de cercetări științifice, inginerie tehnologică și proiectare 

pentru sectoarele calde din construcția de mașini

teristici constructive diferite, deter- 
minînd realizarea lor in condiții de 
eficientă scăzută.

PROPUNEM renunțarea, pe 
baza unei selecții calitative, la 
circa 700 tipodimensiuni de pro
duse de concepție mai veche, a- 
cestea urmind să fie inlocuite cu 
variante modernizate, cu para
metri imbunătătiti, precum și la 
acele tipodimensiuni solicitate 
rar de beneficiari și a căror eli
minare din fabricație si substi
tuire cu sortimente uzuale nu va 
pune probleme deosebite aces
tora. Efectele economice preli
minate ale acestei acțiuni, con- 
siderînd numai rezultatele unei 
prime etape, reprezintă aproape 
100 milioane Iei în anul 1980 și

în producția de 
în cadrul acestui

care se 
la sută a

ce ne-am

Timișoara, se înscrie în programul 
național de roboți, condus de Institu
tul central de cercetări în construcția 
de mașini. Concepem roboți pentru 
sudare și control al calității.

O altă sarcină care ne revine din 
Directive este elaborarea de tehnolo
gii în scopul utilizării raționale a e- 
nergiei. I.S.I.M. a elaborat un pro
gram complex de reducere a consu
mului de energie 
structuri sudate, 
program sînt prevăzute. între multe 
altele, elaborarea de tehnologii opti
mizate prin minimizarea energiei la 
sudare ; promovarea fluxurilor cera
mice și reducerea consumului de flu
xuri topite, întrucît fabricația celor 
ceramice se face cu un consum de 
2—3 ori mai redus de energie decit 
a celor topite ; trecerea proiectării 
echipamentelor de sudură pe metoda 
programării dinamice, prin 
scontează o reducere cu 25 
costurilor lor.

Este de înțeles că ceea 
propus să realizăm se poate face nu
mai cu o pregătire adecvată și prin- 
tr-o perfecționare continuă. Cadrele 
care trebuie să realizeze noile pro
grame vor fi, prin perfecționare, al
tele decit acelea ce au îndeplinit sar
cinile primilor 4 ani ai cincinalului 
1976—1980. Aceasta exprimă profun
zimea pină la care se va merge în 
acțiunea de perfecționare. Concomi
tent, reciclarea cadrelor va face să 
sporească eficiența muncii lor în sen
sul obținerii unor rezultate calitativ 
superioare, în timp mai scurt, cu 
muncă mai puțină, cu consum pro
priu de materiale și energie și cu 
eficientă sporită la beneficiar.

Noi sîntem convinși că prifl înțe
legerea profundă a necesităților din 
care au izvorît documentele ce vor 
fi dezbătute la Congresul al XII-lea, 
în spiritul indicațiilor date de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. prin munca per
severentă. creatoare. programele 
noastre se vor materializa în contri
buții majore la realizarea în condiții 
calitativ superioare a celor 25 milioa
ne tone de structuri sudate, cît ur
mează să se realizeze în cincinalul 
1981—1985.

I

circa 520 milioane lei in cinci
nalul 1981—1985, economii care 
rezultă din reduceri de mate
riale, combustibil și energie 
electrică, creșterea productivită
ții muncii, reducerea importu
rilor ș.a.

Privim acțiunile de tipizare și 
standardizare nu ca o simplă redu
cere mecanică, a nomenclaturii exis
tente — ci ca o activitate de selecție 
deosebit de critică, completată cu 
măsuri de modernizare continuă a 
produselor șk de concepere a noi 
tipodimensiuni) avind funcționalitate 
și fiabilitate sporite. Spre exemplu, 
modernizarea cuptoarelor cu flacără 
pentru topit metale neferoase va 
avea loc prin prisma diminuării con
sumului de energie, în care scop

ÎNDEMN SPRE 11N CÎMP FERUL RE ACriENE:

Programul-directlvă de cercetare 
științifică, tehnologică și de introdu
cere continuă a progresului tehnic, 
creează cercetării. științifice un foar
te larg cadru 
cercetătorilor 
către acele 
probleme al căror progres și de a 
căror rezolvare depind avansul con
tinuu al economiei, valorificarea su
perioară a resurselor tării. îmbunătă
țirea tehnologiilor de 
obținerea de produse 
superiori.

Desigur. In această 
tiune de viitor știinta 
acționează pe un 
Avem o bogată 
domeniile, iar 
nostru de activitate.

de acțiune. Atentia 
este clar directionată 

sectoare si către acele

fabricatie si 
cu parametri
complexă ac- 
românească nu 

teren nedefrisat. 
experiență în toate 

metalurgia, sectorul 
„„„„„ vv. se. înscrie în
acest cadru general cu rezultate me
ritorii.

Programul-directivă de cercetare 
științifică, subliniind că cercetarea în 
domeniul metalurgiei trebuie să re
zolve problemele asigurării sortimen
telor de metal necesare dezvoltării 
economiei naționale, inclusiv a ra
murilor de virf ale industriei con
structoare de mașini, stabilește și o 
serie de obiective precise : elabora
rea de noi tehnologii în vederea ob
ținerii unor mărci și sortimente su
perioare de oțeluri, a unor metale 
neferoase și aliaje speciale, valorifi
carea complexă a minereurilor feroa
se și neferoase, căutarea de soluții 
care să conducă Ia diminuarea con
sumului de energie în siderurgie și 
metalurgia neferoasă etc.

în legătură cu aceste sarcini, în a 
căror rezolvare activitatea Institutu
lui central de cercetări metalurgice 
este nemijlocit implicată, menționăm 
că un obiectiv — și poate cel mai 

instalațiile vor fi dotate cu arzătoa
re de debit corespunzător consumu
lui real, evitindu-se risipa generală 
de supradimensionarea acestora și a 
forțării procesului de topire, ca ur
mare a existenței unui surplus de 
capacitate termică.

PROPUNEM, de asemenea, 
ca in documentele Congresului 
al XII-lea să se prevadă, pen
tru cercetători, sarcina dc a re
vedea documentațiile familiilor 
de cuptoare electrice cu vatră 
mobilă pentru tratamente ter
mice, în vederea creșterii func
ționalității acestora prin diver
sificarea condițiilor de montaj, 
diminuării puterii motoarelor 
electrice prin îmbunătățirea so- 
lufiilor de acționare a vetrei și 
ușilor, extinderii fibrelor cera
mice cu rezistentă și elasticitate 
ridicată și a elementelor prefor- 
mate de fibră, care reduc sub
stantial grosimea căptușelilor 
pereților și consumul de ener
gie acumulat de zidărie etc.

Dr. ing. lancu DRAGAN 
director general al Institutului central 

de cercetâri metalurgice

important — care se află în centrul 
atenției noastre îl constituie realiza
rea programelor speciale privind 
valorificarea superioară a bazei 
de materii prime indigene, redu
cerea consumurilor de metal, cocs, 
combustibil și energie electrică. 
«Astfel, pentru valorificarea supe
rioară a bazei de materii prime 
din țară, începînd cu anul 1976 și 
pină in prezent s-au utilizat, pe baza 
cercetărilor proprii, peste 3,2 mii. t 
cărbune românesc slab cocsificabil și 
energetic, ceea ce reprezintă o redu
cere a importului totalizînd o valoa
re de 640 mii. lei valută. De aseme
nea, tot în cadrul aceleiași preocu
pări majore s-a acționat pentru folo
sirea dolomitelor din țară ca materie 
primă pentru Combinatul siderurgic 
Galați și Combinatul siderurgic Că
lărași, precum și pentru introducerea 
în circuitul economic a minereurilor 
sărace în fier. în ceea ce privește 
reducerea consumului de metal, o- 
biectiv pentru care avem sarcini deo
sebit de mobilizatoare, acționăm în 
direcția extinderii utilizării tehnolo
giilor noi, cum este turnarea conti
nuă a oțelului, optimizarea geome
triei utilajelor de turnare, realizarea 
unei producții de prafuri și plăci cu 
caracteristici superioare de izolare, 
precum și lărgirea cadrului de utili
zare a tehnicii de calcul în procesele 
de producție. Este important să subli
niem aici că prin acțiunile întreprin
se în direcția îmbunătățirii calității 
oțelului prin extinderea tratamentu-

Activitatea pentru înnoirea tipuri
lor de produse industriale trebuie 
să îmbrace un caracter mai metodic, 
sistematizat și să aibă continuitate.

PROPUNEM, în acest sens, să 
se prevadă urmărirea prin plan 
a sarcinilo? de tipizare, perma
nentizarea colectivelor de tipiza
re pe produse și grupe de pro
duse recent create sau reactivi- 
zate în intrcprindcri și institu
te. înființarea la Institutul ro
mân de standardizare a unui 
compartiment cu funcțiuni de 
ordin metodologic și științific, 
iar în perspectivă — adoptarea 
unei legi a standardizării și ti
pizării.

Se constată că pentru aceleași pro
duse, in diferite întreprinderi .se 
practică tehnologii diferite, chiar și 
în cazul unor produse de serie mare, 
rezultind consumuri mari de mate
riale, energie, manoperă.

PROPUNEM, de aceea, ca ac
țiunea de tipizare să fie extinsă 
și asupra proceselor tehnologice, 

înarmate cu direcții clare de dez
voltare. organizate și conduse după 
o concepție unitară pe întreaga eco
nomie. beneficiind de o experiență 
valoroasă acumulată pină acum, 
tipizarea și standardizarea româ
nească vor înregistra în anii ce vin 
trecerea la o nouă calitate, sporind 
astfel contribuția ei la progresul ge
neral al patriei socialiste. 

lui sub vid șl a barbotăril cu gaze 
inerte, precum și a realizării în con
cepție proprie a unor instalații de 
desulfurare, a fontei lichide în afara 
furnalului, în primul rînd la Combi- 
națul de la Galați, se realizează im
portante efecte economice, atît în 
ceea ce privește reducerea consumu
lui de metal, cit și a consumului 
energetic pe tona de produs meta
lurgic.

Pornind de la sarcinile ce ne revin 
din documentele programatice ale 
Congresului al XII-lea, vom ampli
fica preocupările noastre de cerce
tare în domenii cum sînt accelerarea 
proceselor de topire prin preincălzi- 
rea fierului vechi, realizarea de noi 
tipuri de arzătoare oxicombustibile, 
perfecționarea tehnologică a procese
lor de afinare și rafinare a oțelului.

Trebuie să arătăm insă că 
atît cercetarea, . invățămîntul, in
gineria tehnologică, cit și sectoarele 
de producție din unitățile noastre 
mai au încă, mult de făcut pentru 
implementarea in fluxurile de fabri
cație a tehnologiilor robuste și efi
ciente din punctul de vedere al pro
ducției și productivității muncii.-. Nu 
ne putem declara incă, in nici un 
caz, mulțumiți cu nivelurile de scoa
tere de metal și de consumuri ener
getice care se realizează in prezent 
pe fluxurile de fabricație.

Dar, cum se știe, o soluție, oricit 
de valoroasă ar fi ea, rămine un 
lucru în sine, sau este insuficient va
lorificată dacă ea nu este urmărită 
sub aspectul exploatării ei optime în 
practică. De aceea, paralel cu activi
tățile vizind direct creșterea gradu
lui de tehnicitate in propriul sector 
și reducerea importului de produse 
metalurgice, ne preocupă problema 
utilizării raționale de către benefi
ciari a tehnicilor și tehnologiilor noi. 
De asemenea, în spiritul prețioa
selor indicații primite din partea con
ducerii superioare a partidului, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să acționăm și 
mai energic pentru depistarea cereri
lor nejustificate de materiale, pre
cum și pentru restringerea sortimen- 
tației de produse in concordanță cu 
specificul economic al țării noastre. 
Este posibilă corelarea mai bună 
a activităților din diferite sectoare 
economice pentru promovarea mai 
rapidă a progresului tehnic, precum 
și optimizarea eforturilor din diferite 
compartimente de concepție și de 
producție, în special în cazul reali
zării unor produse de importanță 
mare și cu ciclu lung de fabricație, 
cum sint, de exemplu, cele destinate 
industriei chimice și energetice.

în prezent, în Institutul central de 
cercetări metalurgice se lucrează la 
definitivarea programelor de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică în 
decurg 
supuse 
XII-lea 
grame 
la un nivel calitativ superior a unor 
cercetări cu caracter fundamental, 
apte să conducă la utilizarea mai 
economică a unor materii prime in
digene sărace, la stabilirea unor noi 
procedee de fabricație și tehnologii 
cu consumuri energetice scăzute, la 
realizarea de noi produse metalurgice 
de calitate superioară și cu fiabilitate 
ridicată în exploatare.

strîns acord cu cerințele 
din documentele ce vor 

dezbaterii
al partidului. Aceste pro- 
și direcții prevăd abordarea

ce 
fi 

Congresului al

IN IALOMIȚA Șl TELEORMAN SÎNT ROȘII DIN ABUNDENȚĂ CONTRASTE
De la rumeguș la felicitări

în ultimul timp, în aprovizionarea 
cu legume, și îndeosebi cu roșii, a 
Capitalei, precum și a unor orașe 
din țară au apărut multe goluri. 
Această situație nu a fost determi
nată de faptul că în grădini n-ar 
exista asemenea produse. Dimpo
trivă, în unele județe mari culti
vatoare de legume se află și la a- 
ceastă dată cantități apreciabile de 
roșii care, datorită căldurilor din 
luna septembrie, s-au supracopt, 
fiind iminent pericolul deprecierii 
lor dacă nu se recoltează la timp. 
Iată cîteva semnale.

Județul Ialomița, de exemplu, pro
duce mari cantități de legume, care 
sint destinate atit aprovizionării Ca
pitalei, cit și fabricii de conserve de 
Ia Fetești. întrucît s-a constatat că 
pe piețele Capitalei nu se găsesc 
suficiente cantități de roșii, au fost 
luate măsuri ca din județ să fie ex
pediate cantități suplimentare de le
gume, ponderea ocupind-o roșiile. 
Pentru transportul lor sint necesare 
zilnic 50 de autocamioane. Un timp, 
expedierea s-a făcut cu mijloace de 
transport din cadrul județului. Dar 
acestea, odată sosite în București, 
erau dirijate greoi, dintr-o piață în 
alta, așteptind ore în șir la des
cărcat. Pentru a se înlătura aseme
nea neajunsuri, a fost luată mă
sura ca expedierea legumelor să se 
facă numai cu mijloacele de trans
port trimise de unitățile de valori
ficare din Capitală și cu cele goale, 
aflate in tranzit in iudet. Dar 
nu sînt trimise camioane în număr 
suficient. în loc de 50 camioane, cît 
este prevăzut. în ziua de 20 septem
brie au sosit in județul Ialomița 
doar 25 ; 21 septembrie — 26 ; 22
septembrie — 13 ; 24 septembrie — 
15. Ca urmare, nu s-au putut expedia 
cantitățile de roșii și alte legume 
prevăzute în grafic. Așa se face că, 
la această dată, se găsesc in grădini 
mari cantități de roșii. Din analizele

...în timp ce piețele unor orașe le duc dorul
Ce măsuri se impun pentru înlăturarea grabnică a acestei anomalii

efectuate de organele de specialitate 
în citeva cooperative agricole rezultă 
următoarele : la Rovine se află 600 
tone roșii, Reviga — 300 tone, Mun- 
tenii-Buzău — 400 tone, Gheorghe 
Lazăr — 500 tone, Sudiți — 600 tone, 
Jegălia — 500 tone ; Mihail Kogăl- 
niceanu — 400 tone, iar la I.A.S. Că
lărași — 100 tone. Organele locale de 
partid și de stat solicită să fie inten
sificate preluarea și transportul le
gumelor. De asemenea, s-a propus să 
fie efectuate transporturi de legume 
în județe din Transilvania, de unde 
camioanele să aducă fructe.

Și in județul Teleorman au fost 
produse in acest an cantități mari de 
legume. Pe lingă legumele destinate 
industrializării, mare parte din ele 
sint livrate piețelor din Capitală. 
Pentru impulsionarea acestor livrări 
au fost stabilite grafice zilnice. In 
săptămîna care a trecut au fost li
vrate 114 tone de roșii, 45 tone ceapă, 
220 tone ardei. 29 tone vinete. Totuși, 
în acest răstimp nu s-a îndeplinit 
prevederea din program de a se livra 
920 tone roșii. Nici în această săp- 
tămînă situația nu este mai bună. 
Luni, 24 septembrie, față de 60 tone 
legume au fost livrate numai 40 tone. 
La I.L.F. Teleorman se afirmă că a- 
ceastă întirziere' se datorește fap
tului că, in săptămîna trecută, au fost 
trimise Capitalei produse care nu 
erau prevăzute în grafic, dar absolut 
necesare aprovizionării pieței. De 
exemplu, s-au livrat peste 300 tone 
de struguri. Se urmărește ca gra
ficele de livrări pentru această săp- 
tămînă să fie îndeplinite întocmai.

Din sesizările sosite Ia redacție 
rezultă, totodată, că din unele iudele 
deficitare la producția de roșii au 
fost trimise camioane în județele 
cu surplus de recoltă, dar multe din 
ele au făcut cale întoarsă, deoarece 
organele județene de specialitate au 
refuzat să aprobe livrarea legu
melor. De pildă, din județul Sibiu 

au fost trimise camioane în județul 
Teleorman, dar nu au încărcat nici 
un kilogram de roșii.

Am adus la cunoștința factorilor 
de răspundere din Direcția gene
rală a horticulturii din Ministerul 
Agriculturii aceste sesizări din ju
dețe. Tovarășul Emil Teodorescu, di
rectorul direcției comerciale, a făcut 
unele precizări în legătură cu livră
rile de legume pentru Capitală și 
mutațiile între județe. încă de la în
ceputul lunii septembrie au fost în
tocmite grafice zilnice de livrare a 
legumelor pentru Capitală din ju
dețele limitrofe. întrucit unitățile 
agricole din județul Ilfov nu au 
realizat producții corespunzătoare de 
roșii, a fost necesar să fie aduse 
cantități mai mari din județele care 

Tomatele din grădină — direct la piață și la fabrica de conserve. Un 
aspect surprins de obiectivul aparatului de fotografiat la C.A.P. Giuvă- 

rești — Olt Foto : S. Cristian

au producții excedentare : Ialomița, 
Teleorman, Constanța. Brăila, Olt, 
iar in ultimul timp și din județele 
Arad și Timiș, de unde se expediază 
pe calea ferată. Pentru a se ușura 
vinzarea, in Capitală au fost orga
nizate 140 noi puncte de desfacere. 
Cu toate acestea, în aprovizionarea 
cu roșii a piețelor Capitalei, pre
cum și a altor orașe continuă să 
existe goluri. întrucît graficele de 
livrare nu se realizează întocmai. 
Astfel. în ziua de 24 septembrie au 
fost livrate Capitalei 225 tone, iar 
la 25 septembrie — 204 tone. Unele 
județe nu au realizat prevederile din 
grafice. Bunăoară, în ziua de 25 
septembrie, față de 60 tone prevă
zute în grafic, județul ialomița a 
livrat numai 16 tone ; Teleorman — 

din 60 tone a livrat 37 tone. Brăila 
— din 100 numai 65 tone. Olt — nu 
a livrat nimic din cele 60 tone. Din 
județele Timiș și Arad au fost ex
pediate piețelor din Capitală unele 
cantități de roșii pe calea ferată. 
Neîndeplinirea graficelor de livrări 
se datorește, în principal, faptului 
că nu se asigură mijloacețe de trans
port necesare. Astfel, în ziua de 25 
septembrie. I.L.F. Militari a solicitat 
pentru județul Ialomița 420 mijloa
ce de transport, dar s-au asigurat 
numai 180. Există întîrzieri la re
coltare și greutăți la încărcare și, în 
unele cazuri, chiar la descărcare, 
ceea ce duce la folosirea incom
pletă a mijloacelor de transport. Cît 
privește mutațiile intre județe, ele 
pot fi făcute numai organizat, pe 
bază de grafice. Se urmărește ca 
din județele Ialomița, Teleorman, 
Buzău și Brăila să fie livrate roșii 
numai pentru Capitală.

Din precizările făcute la direcția 
de resort, rezultă că s-au luat un șir 
de măsuri, fără ca acestea să ducă 
la rezolvarea pină la capăt a pro
blemei. Ceea ce se impune, in pri
mul rînd. este întărirea ordinii și 
disciplinei în desfășurarea transpor
tului. Nimănui nu-i este permis ca 
acum, cînd în grădinile unităților 
agricole din unele județe există 
încă mari cantități de roșii, acestea 
să rămînă neculese și supuse degra
dării numai pentru că mijloacele 
de transport nu sînt bine dirijate 
și folosite. Vremea se poate strica și, 
tocmai de aceea, factorii răspunză
tori din agricultură și transporturi au 
obligația să acționeze imediat și cu 
răspundere, prin măsuri bine co
ordonate, pentru ca tomatele din 
județele cu producții excedentare să 
ajungă neîntîrziat în centrele de con
sum, unde sînt absolut necesare.

Ioan HERTEG 
Mihai ViȘOlU

Cunoscînd mai bine 
greutățile cu care se 
procură păcura uti
lizată la uscarea 
cărămizilor, Constantin 
Gafton. șeful biroului 
de aprovizionare al 
unității de materiale 
de construcții Feldioa- 
ra, din cadrul I.M.C. 
Brașov, s-a gîndit la 
găsirea unei soluții 
menite să înlocuiască 
acest combustibil pre

Telefonul fără fir
Nu e vorba nici

decum de vreo nou
tate in materie. Pur și 
simplu. în această si
tuație se află pus Mi
nisterul Transporturi
lor și Telecomunicații
lor de către furnizorul 
cablurilor telefonice 
învelite în manta de 
aluminiu — întreprin
derea de cabluri și 
materiale electroizo- 
lante din București. La 
începutul acestei luni.

In loc de anvelope... bețe-n roate
Centralei de căi fe

rate i-au fost reparti
zate. pentru acest an, 
19 000 bucăți de anve
lope. După discuții în
delungate. furnizorul 
— Centrala industriei 
cauciucului din Bucu
rești — a acceptat, cu 
chiu, cu vai. să con
tracteze numai 17 300 
bucăți. Se părea că. 
în sfîrșit. necazurile 
s-au oprit in acest 
punct. Iată însă că, in 

țios cu o altă sursă de 
căldură, mai ieftină. Și 
a găsit-o ! Soluția pro
pusă este simplă și in
genioasă. Căldura pro
venită de la rumegușul 
și cojile de copaci fo
losite drept combusti
bili la arderea cărămi
zilor în cuptorul tu
nel nu mai este lăsa
tă să se piardă ca 
pină acum, ci este cap
tată și transmisă prin-

restanta la livrarea 
acestei categorii de 
cabluin însuma 240 km 
— cam tot atît cît 
distanta dintre Capi
tală și Sibiu. Iar 
furnizorul a făcut cu
noscut că, în lunile 
următoare ale acestui 
an, nu va putea să o 
recupereze. Este cu 
totul de neînțeles pre
cizia cu care și-a 
propus să nu facă ni
mic în această privin

primele opt luni ale 
anului, furnizorul a 
livrat cu 2 000 bucăți 
de anvelope mai puțin 
decit era prevăzut 
pentru această perioa
dă. Așa că discuțiile 
au reînceput. Zadar
nic însă și, în conse
cință, aproape o trei
me din parcul de 
autovehicule ale cen
tralei de căi ferate stă 
imobilizat „pe butuci", 
cum se spune, ținind

tr-o conductă în ca
merele pentru uscarea 
cărămizilor crude. Cit 
despre efecte, să lă
săm cifrele să vor
bească. în primul rînd. 
se obține o economie 
de 2 800 tone' de păcu
ră anual ; apoi se re
nunță la un motor 
electric de 100 kilowați 
și încă multe altele. 
Felicitări bunului gos
podar ! (N. Mocanu).

ță! De aceeă, credem 
că ar merita osteneala 
specialiștilor din Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor de Mașini 
de a vedea ce motiv 
nu permite întreprin
derii furnizoare să-și 
respecte obligațiile. în 
orice caz. sugerăm 
specialiștilor din mi
nisterul amintit să nu 
folosească telefonul, că 
s-ar putea să n-aibă 
fir. (C. Antonescu).

In loc numeroase lu
crări privind dezvol
tarea unor drumuri, 
căi ferate, poduri si 
altele. Un lucru este 
clar : prin maniera în 
care-și privește obli
gațiile, furnizorul pune 
bețe-n roate beneficia
rului. Or fi anvelopele 
făcute din cauciuc și 
cauciucul elastic, dar 
în cazul de față prea 
a fost întinsă coarda ! 
(A. Cristian).



PAGINA 4 SClNTEIA-ioi 27 septembrie 1979

FESTIVALUL
INTE RNAȚIONAL 
„GEORGE ENESCU"

Johann FILSTICH

a

„România în sud-estul Europei
„încercare de istorie

Concertul „Madrigalului11 -
eveniment artistic de rezonanță

Concertul sustiriut în 
actuala ediție a Festi
valului „George Enes- 
cu“ de corul de ca
meră „Madrigal" al 
Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" a 
demonstrat din nou 
clasa de excepție a 
acestei formații pres
tigioase a artei inter
pretative contempora
ne. Bagheta lui Marin 
Constantin a făcut din 
vocile coriștilor un in
strument perfect, ce 
realiza mirifice sono
rități. într-o dispune
re de o neîntrecută 
acuratețe^ virtuozitate 
și măiestrie. Farmecul 
sau secretul cuceritoa
rei cîntări a acestui 
ansamblu, ticluită cu 
finețe și ingeniozitate 
de dirijor, constă in 
cunoașterea si trans
punerea în practică a 
adevărului formulat cu 

'limpezime de Enescu: 
„tehnica nu trebuie să 
fie decît ornamentul 
pentru ideea de bază, 
care este linia melodi
că. motivul călăuzitor". 
Marin Constantin își 
axează concepția in
terpretativă pe redu
tabila tehnică indivi
duală și de ansamblu 
ă componentilor cora
lei. valorificînd-o in 
așa fel incit să nu de
vină un factor în sine, 
ci un mijloc suplu în 
relevarea primordiali
tății emblemei moti- 
vice. a liantului melo
dic. element esențial 
în aservirea sensurilor 
ideatice și afective.

înscriindu-se în ori
zontul repertorial acre
ditat cu consecventă 
de „Madrigal", progra
mul a cuprins creații 
universale și româ
nești. balanța înclinîn- 
du-se In favoarea a- 
cestora din urmă, a- 
vantajînd zone stilis
tice puțin cunoscute, 

‘mai pretențioase prin 
aspectele de măiestria 
reclamate, zone situa
te la polii extremi : 
cintarea medievală ro
mânească și partituri 
corale elaborate in zi
lele noastre. Pe de o 
parte, monodii încăr
cate cu arome modale 
șl melismatice sau pie
se omofone. inventiv 
brodate de creatorii 
epocii (Filotel — „O- 
magiu lui Constantin 
Brâncoveanu"). iar pe 
de altă parte, compo
ziții ample, compor- 
tind o factură nova
toare. asemănătoare 
celei întîlnlte în prac
tica instrumentală, ex
trem de dificilă, redi- 
mensionînd muzica vo
cală. îmbogătind-o, 
înnoblllnd-o (Tiberlu 
Olah — „Timpul cer- 
bilor". Sabin Pautza — 
„Ofranda copiilor lu
mii"). In promovarea 
ambelor tendințe. Ma
rin Constantin are un 
rol catalizator, deoa

rece s-a dovedit un 
neobosit explorator pe 
linia descoperirii ine
fabilului sonor, sco- 
tînd la lumină valo
roase cîntări din ma
nuscrise cernite de po
vara anilor (avînd co
laborarea bizantinolo
gilor Gheorghe Cioba- 
nu, Grigore Panțî- 
ru. Sebastian Barbu- 
Bucur). recomandîn- 
du-se ca un dirijor 
deschis fată de noua 
sintaxă muzicală, soli- 
citînd compozitorilor 
partituri pe măsura 
potențialului interpre
tativ al coralei, parti
turi , ce exprimă aspi
rațiile evului socialist. 
Marin Constantin. 
„Madrigalul" au etalat 
nebănuite resurse ar
tistice. sustinînd noua 
direcție stilistică din 
creația corală, caracte
rizată prin varietatea 
și flexibilitatea scrii
turii. individualizarea 
fiecărei voci, lărgirea 
procedeelor de emisie, 
cultivarea structurilor 
modale, asimilarea teh
nicii improvizatorice si 
aleatorice. diversifica
rea planurilor Dolifo- 
nice. înglobarea atri
butelor eterofonice.

Exceptînd compozi
țiile lui T. Olah și S. 
Pautza deja menționa
te. care oferă ansam
blului prilejul unor a- 
devărate performante 
artistice, debordînd o 
fantastică policromie 
sonoră, programul a 
înscris numai prime 
audiții. Am admirat 
exuberanta expresiei, 
siguranța Intonației, 
claritatea traseelor
contrapunctice în ma
drigalele preclasice da
torate lui Palestrina, 
Monteverdi si Croce,

precum si sagacitatea 
imaginii lui K. Mi- 
chemm din piesa „Dic
ționarul de muzică al 
profesorului non trop- 
po“, cu planuri con
trastante și mobile, 
determinate de terme
nii vehiculați în res
pectivul moment.

Cu mult interes au 
fost urmărite trei crea
ții noi datorate com
pozitorilor noștri: Pas- 
sacaglia din cantata 
„Românie, tară de dor" 
a tînărului Cristian 
Brâncuși. frescă sono
ră trasată cu vigoare 
și siguranță, exultînd 
sentimentul patriotic ; 
„Continuum 1“ de Dinu 
Petrescu, lucrare am
plă. ce solicită corul, 
instrumente, sintetiza
torul și modulația e- 
lectronică. căreia Ma
rin Constantin i-a re
levat fantezia, lirismul 
și culoarea : „Festum 
hibemum" semnată de 
Alexandru Pașcanu, 
generoasă pagină de 
atmosferă si pitoresc, 
încrustată cu fermecă
toare nestemate folclo
rice. admirabil susți
nute de paleta compo
nistică și interpreta
tivă.

Adevărul este că. 
vrăjiți de fascinantul 
torent sonor declanșat 
de inimosul ansamblu, 
ascultătorii erau lite
ralmente copleșiți de 
frumusețea paginilor 
muzicale, de virtuozi
tatea interpretilor. de 
farmecul și dăruirea 
dirijorului. Aplauzele 
au purtat expresia 
prețuirii coralei, care 
a realizat un concert 
exceptional.

Octavian
1. COSMA

Atelierul de muzică 
contemporană 

din R. P. Polonă
Nu aș numi întregul program al 

Atelierului de muzică contemporan 
nă din R.P. Polonă „concert 
extraordinar". în unele momente a 
fost mai degrabă spectacol : un 
spectacol de muzică, un laborator 
de muzică. după datele ultimelor 
două decenii ; nu de ultimă oră. 
Pentru că. un fîșîit de hîrtie. zgo
motul unui lanț de chei sau al 
unei plăci de lemn aruncate pe jos 
sau frînturi de silabe rostite cu 
inflexiuni diferite de limba vorbi
tă... de mult, de foarte mult timp 
nu mai sint șocante. Un spectacol 
făcut însă cu bună știintă pentru 
captarea interesului, a atenției, 
pentru stîrnirea curiozității celor 
veniți să-l urmărească. Piesele lui 
Zygmunt Krause nu sînt nici
decum compoziții muzicale, ci „idei- 
colaj" care, o dată afișate, se consu
mă cu interes. Exemplu : „Sound
scape" — pinză sonoră tesută de 
viole, de fluiere sau de muzicuțe, 
întreruptă din cînd în cind de 
vocile unor bărbați, unor femei 
(imprimate pe bandă magnetică) 
care cîntâ „de voie" ; totul însă 
depănat ca o ceremonie foarte 
sobră. Nu mai vorbim de „Idyll" — 
defilarea cimpoaielor, a unor chi
tare, chitare-flașnetă, conectată cu 
benzile imprimate cu semnale 
pastorale, cîmpenești... Nu e mu
zică, e divertisment.

Dar Atelierul de muzică con
temporană își ia aceste libertăți în 
program, pentru că cei patru mem
bri ai formației sînt buni instru
mentiști. buni cunoscători ai muzi
cii contemporane poloneze si. peste 
tot în lume, prezenta lor înseamnă 
în primul rînd popularizarea muzi
cii poloneze. Zygmunt Krause — 
pian. E. Borowiak — trombon. V. 
Galazka — violoncel, C. Palkowski 
— clarinet știu să dea culorile cele 
mai potrivite pieselor lui Kotonski, 
Wellin, Serocki. Gorecki. Shaffer. 
Piesă de greutate — „Musiquette 
IV" de Henrik Gorecki — o decla
mație urmată de o încleștare, de 
lungi pauze de tensiune ; interven
țiile trombonului, care incită la 
dramatice momente, și iar pauză de 
efect. în acordurile pianului, uni
sonul violoncelului. clarinetului, 
trombonului enunță parcă un coral.

Cei 4 instrumentiști au deschis 
atelierul în urmă cu 16 ani. din 
dorința de a lansa muzica nouă. 
Au avut la dispoziție aparaturile 
tehnice necesare, au primit încu
rajarea condeielor muzicii poloneze. 
Caută sonorități, efecte, nu improvi
zează decit in parametrii dati. 
au reușit o fuziune perfectă între 
ei. Sint receptivi la paginile adre
sate lor. Astfel, chiar în programul 
festivalului au făcut supriza de 
a prezenta o compoziție semnată 
de N. Brinduș — „Cantus firmus"; 
a treia din ciclul „Phtora". în care 
autorul urmărește sistematizarea, 
după anume principii de improvi
zație, a unor practici de provenien
ță populară.

Smaranda OȚEANU

Agenda festivalului
• La Studioul de concerte al Ra- 

dioteleviziunii două formații-oas- 
pete : Deutsche Kammerakademie 
din R. F. Germană (ora 17) și Sexte
tul de suflători „Gabrieli Brass En
semble" din Anglia (ora 20).

• Tot la ora 20. la Ateneul 
Român, Orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii din Praga ne pro
pune, în cel de-al doilea concert 
bucureștean, simfonii de B. Mar- 
tinu, A. Dvorak și Rapsodia I în 
La major de George Enescu.
• La Opera Română : „Bărbie

rul din Sevilla". Protagoniști : Va
lentin Teodorian, Constantin Ga
bor, Marina Mirea, Vasile Marti- 
noiu.

In Editura politică a 
apărut 
pionierat 
științelor 
sociale 
România 
Europei, 
studii. 
de atitea lucrări1 ante
rioare constituind o 
bogată bibliografie, i- 
lustrată prin contribu
țiile lui Dimitrie Can
te mir, B. P. Hasdeu, 
Nicolae Iorga. Vasile 
Pârvan și alți cărtu
rari care au pus in 
valoare străvechile re
lații ale românilor și 
înaintașilor lor cu Eu
ropa de' sud-est. volu
mul de fată recapitu
lează relațiile poporu
lui nostru 
Mediteranei 
sub toate 
pină în contempora
neitate. Acesta este și 
scopul volumului : să 
pună în lumină 
imperativele i 
lui, dar și 
multiseculară 
de cooperare 
tenie, politica 
vată azi de 
socialistă fată de sta
tele balcanice, politică 
autorizat definită prin 
documente de partid 
și de stat, prin iniția
tive internaționale '.și 
declarații ale pre
ședintelui tării noas
tre. tovarășul Nicolae 
Ceausescu. „Intr-un 
context internațional 
nou și într-o vreme 
cind conștiința po
poarelor despre drep
turile și' îndatoririle 
lor a făcut pași înain
te. România, prin po
litica ei clarvăzătoare, 
se găsește din nou 
în fruntea eforturilor 
pentru o cît mai strîn- 
să apropiere intre po
poarele sud-estului eu
ropean, 
sara l 
Este de nădăjduit 
mai buna 
tradițiilor 
trecut de fiecare 
aceste popoare, 
preună cu o lucidă 
evaluare a intereselor 
comune, să facă astfel

o carte de 
in literatura 
istorice și 
românești : 

în sud-estul 
Culegere de 

Spre deosebire

cu zona 
orientale 
aspectele

prin 
prezentu- 

printr-o 
tradiție 

Si prie- 
i promo- 
România

. pentru nece- 
lor colaborare.

ca 
prețuire a 
propriului 

din 
îm-

ca ceea ce nu a izbu
tit să se împlinească 
ieri să devină astăzi 
o cuprinzătoare reali
tate". Sint cuvintele de 
introducere ale 
mului. semnate 
gretatul istoric 
Berza, director ... 
stitutulul de studii sud- 
est europene, sub aus
piciile căruia a fost 
alcătuită lucrarea. A- 
ceeași este conclu
zia studiului ..Politica 
română in Balcani" 
semnat de Mircea Ma- 
lița.

Voința de cooperare, 
prietenia față de po
poarele balcanice, pre
țuirea pentru culturile 
Si înfăptuirile lor, în
crederea in posibilita
tea ca peninsula să 
devină o zonă a păcii 
și a bunei vecinătăți 
sînt depotrivă re
flectate de „Prezența 
României în circuitul 
economic internațional 
și in sud-estul euro
pean", ale cărei prin
cipii și realizări le în
fățișează in studiul cu 
acest titlu Costin Mur- 
gescu și Aurel Ghibu- 
țiu. Actuala cooperare 
economică dintre țări
le balcanice reprezin
tă o operă înfăptuită 
printr-o „politică aten
tă și perseverentă... 
de natură să redea a- 
cestui spațiu istorico- 
geografir. valențele e- 
conomice 
impuse de 
popoarelor 
culese".

Acest efort comun 
se întemeiază nu 
mai pe conștiința in
tereselor de azi 
unor popoare care vie
țuiesc în aceeași zonă, 
geografică, dar si pe 
evidenta strinselor le
gături care le unesc pe 
variate 
cel mai 
cut. „O 
asupra 
din sud-estul Europei 
— scria cindva Nicolae 
Iorga — poate să fie 
de ajuns pentru a ară
ta cit de înrudite sint 
aceste națiuni, legate

volu- 
de re- 

Mihai 
al In-

și politice 
interesele 
care-l lo-

nu~
ale

planuri. din 
îndepărtat tre- 
singură privire 
acestei lumi

în dezvoltarea lor și 
solidare în situația 
lor". Această necesară 
solidaritate, a cărei 
evidențiere constituie
o veche preocupare a 
științei românești, a 
generat numeroase 
inițiative de cooperare 
pe tărimul culturii, ar
tei. literelor si al cer
cetării. Acad. Emil 
Condurachi evocă „Pa
tru decenii de ra
porturi culturale și 
științifice intre Româ
nia și țările sud-est 
europene", de la 
Uniunea Medicală Bal
canică (înființată in 
1932) și Uniunea Bal
canică a Matematicie
nilor (1934) pină la 
Asociația internaționa
lă de studii sud-est 
europene (1963), orga
nizații științifice cu 
sediul la București, 
care desfășoară o rod
nică activitate, cu par
ticiparea specialiștilor 
din toate statele balca
nice. Scopul lor este 
să intensifice colabo
rarea in prezent și să 
evidențieze strinsele 
legături din trecut. 
Ele sînt puse în lumi
nă de o serie de stu
dii care recapitulează 
relațiile românilor 
popoarele sud-est eu
ropene de ’ ~
pină azi.

Volumul se 
nu numai cu 
datorat temelor 
date și bogatei infor
mații oferite. Odată cu 
prețuirea pentru lup
tele și înfăptuirile 
înaintașilor, care în 
toate strădaniile lor au 
păstrat conștiința co
munității lor de idea
luri cu popoarele : 
tene din Balcani, 
torul degajă din i 

un sentiment de 
credere în opera 
pace și cooperare 
fășurată azi in 
estul continentului 
tru, operă la 
România contribuie cu 
convingere și consec
ventă.

Virgil CANDEA

■CU

la 1300
citește 

interesa7 
abor-

românească
De curind a apărat 

in Editura științifică și 
enciclopedică (sub în
grijirea cercetătorului 
dr. Adolf Armbruster 
și în traducerea dr. 
Radu Constantinescu) 
„încercare de istorie 
românească" („Tenta- 
men Historiae Valla- 
chicae"), a renumitului 
cărturar sas Johann 
Filstich (1684—1743). 
Editarea lucrării, care 
vede acum pentru pri
ma oară lumina tipa
rului, atît în original 
cît și într-o frumoasă 
traducere românească, 
reprezintă un act de 
restituție salutară, o 
nouă expresie a aten
ției care se acordă în 
tara noastră valorifică
rii moștenirii culturale 
a naționalităților con
locuitoare — parte in
tegrantă a patrimoniu
lui spiritual făurit de-a 
lungul vremurilor de 
oamenii acestor pămîn- 
turi.

Johann Filstich s-a 
numărat — așa cum se 
subliniază în i ' 
introductiv — ; 
acei remarcabili 
nicari și învățati 
din Evul Mediu 
s-au preocupat 
matic de istoria . 
lor române. Interesul 
pentru această proble
matică s-a tradus in 
însușirea profundă a 
limbii române, în stu
dierea în original' a 
mai multor cronici ro
mânești și traducerea 
unora dintre acestea

studiul 
printre 

cro- 
sași 
care 

siste- 
tări-

în limbile germană și 
latină. Aceste 1 
preocupări s-au 
rializat apoi in 
lucrări speciale 
cate românilor, 
care cea mai întinsă și 
mai interesantă este 
cea alcătuită după 1728 
în limba latină, „Ten- 
tamen Historiae Valla- 
chicae", dar rămasă 
pină acum în manus
cris.

Făcînd abstracție de 
orientarea idealistă a 
autorului, caracteristi
că întregii cronistici a 
epocii. „încercarea..." 
lui Filstich — atrage 
atenția editorul ei — 
ni se relevă ca una 
din cele mai izbutite 
prezentări medievale 
ale fenomenului româ
nesc în toată complexi
tatea și problematica 
sa. Sînt subliniate ro
manitatea. unitatea și 
continuitatea poporu
lui român pe teritoriul 
Daciei antice, interde
pendenta permanentă 
pe plan economic, cul
tural șl politic dintre 
Transilvania, Țara Ro
mânească și Moldova, 
în sfîrșit, lupta lor ne
înfricată de apărare 
împotriva cotropitori
lor străini. In ana
liza fenomenului isto
ric — „pentru prima 
oară în întreaga isto
riografie din tara noas
tră" — Filstich a 
prioritate surselor 
terne ca fiind cele 
susceptibile de a

rodnice 
i mate- 
i citeva 

dedi- 
dintre

flecta cu mal multă 
obiectivitate trecutul 
patriei. Totodată, căr
turarul sas și-a com
pletat documentația 
prin informațiile căpă
tate de la dascălii ro
mâni ai școlii din 
Schei, de Ia negustorii 
sau boierii de peste 
Carpati aflați in tre
cere sau refugiati in 
cetatea de la poalele 
Tîmpei. De aceea, în 
cuprinsul istoriei sale, 
Filstich relevă o serie 
de amănunte mai pu
țin cunoscute din tre
cutul țărilor române, 
consemnînd chiar si 
unele tradiții și legen
de care circulau in 
rîndul maselor popu
lare. Dintre acestea 
merită a fi aminti
tă cea mai veche men
țiune — cunoscută 
pină in prezent — a 
faimoasei legende a lui 
Bucur, legată de tra
dițiile întemeierii
Bucureștilor.

Prin toate acestea, 
apariția monografiei 
lui Filstich, realizată 
in condiții grafice ex
celente și beneficiind 
de o bogată și suges
tivă ilustrație de epo
că, reprezintă o resti- 
tuție valoroasă, o nou' 
mărturie a adîncil . 
rădăcini istorice ale 
frăției oamenilor mun
cii români și cei apar- 
tinînd naționalităților 
conlocuitoare.

• ARGEȘ. Actorii profesio
niști din Pitești și-au inaugurat 
noua stagiune cu o săptămînă a 
pieselor prezentate în premieră. 
Primele dintre premiere sînt 
semnate de autori locali — „Băr
bați pe extreme" de ziaristul 
Corneliu Marcu la teatrul „Al. 
Davila" și „Lici-licurici" de Ma
rin Radu Ene la Teatrul de pă
puși • „Cu cîntecul și jocul pe 
șantierele cincinalului" se inti
tulează seria de spectacole pe 
care a inaugurat-o Consiliul ju
dețean al sindicatelor Argeș in, 
întîmpinarea Congresului al 
XII-lea al partidului. Primul 
spectacol a fost susținut pe șan
tierul constructorilor de hidro
centrale de la punctul Capra de 
pe Transfăgărășan. (Gh. Cîrstea). 
• ALBA. In colaborare cu Mu
zeul „Unirii" din Alba Iulia, Fi
liala județeană Alba a Asociației 
Clateliștilor a organizat o ex
poziție filatelică cu tema „Tribu
nii Ardealului". Manifestarea, 
prin tematica abordată și pro
gramul realizat, inclusiv emisiu
nile de plicuri filatelice comemo
rative, se înscrie în șirul acțiuni
lor inițiate în județul Alba pentru 
valorificarea. în domeniul educa
ției patriotice și reyoluționare. a 
bogatului patrimoniu cultural- 
muzeistic existent pe aceste me
leaguri. Ștefan Dinică). • CA- 
RAȘ-SEVERIN. Teatrul de stat 
din Reșița a inaugurat noua sta
giune cu premiera „Tichia cu 
clopoței" de Luigi Pirandello. 
Spectacolul a fost pus în scenă 
de regizorul Mihai Lungeanu, 
scenografia fiind semnată de 
Radu Corciova • Membrii cine- 
clubului „Zori noi" al Casei pio
nierilor și șoimilor patriei din 
municipiul Reșița au realizat, 
sub conducerea lui Iosif Vațulic. 
un Interesant film de educație 
sanitară pe tema luptei împotri
va microbilor. Intitulat „Invada
torii", el va rula și în suita

de manifestări organizate la Re
șița și în localitățile Caraș-Seve- 
rinului, prilejuite de „Săptămina 
Crucii Roșii". (Nicolae Cătană). 
9SUCEAV A. Ansamblul de cin- 
tece și dansuri populare „Tran
dafir de la Moldova" din Vaslui 
se află în aceste zile în județul 
Suceava, unde susține pe scene 
ale căminelor culturale și ale ca
selor de cultură din 26 de loca
lități programele muzical-core- 
grafice „Pădure la umbra ta" și 
„Cit privesc cu ochii-n zare — 
am o tară ca o floare". (Crăciun 
Lăluci). • MARAMUREȘ. Ac
tuala stagiune a Teatrului dra
matic din Baia Mare a debutat 
cu o premieră absolută. Este vor
ba de punerea în scenă a piesei 
de inspirație istorică „Rămas 
bun, soare-apune !“, de Al. T. 
Popescu, în regia lui Ion Delo- 
reanu. (Gh. Susa). • VASLUI. 
între 25 și 30 septembrie a.c., în 
municipiul și județul Vaslui au 
loc manifestările cultural-științi- 
fice reunite în cadrul acțiunii 
„Tîrgul de carte — Vaslui ’79“ 
aflată la a treia ediție. Cu acest 
prilej au loc lansări de cărți so- 
cial-politice. științifice și teh
nice, filozofice, beletristice, 
simpozioane, șezători literare, 
consfătuiri, expoziții ș.a. (Cră
ciun Lăluci). ® BACĂU. Pentru 
elevi, studenți și alți tineri me
lomani sau care vor să se ini
țieze in tainele muzicii, orches
tra simfonică din Bacău a orga
nizat un ciclu de concerte-lecțil 
educative la care își dau con
cursul coruri si soliști renumițl 
din întreaga țară. Concertele sînt 
precedate de expuneri și exem
plificări muzicale. în programul 
orchestrei sînt prevăzute aseme
nea concerte și pentru tinerii dip 
orașele Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Buhuși. precum și pentru cei 
din comunele Măgura și Luizi- 
Călugăra. (Gheorghe Baltă).

Festival de poezie 
patriotică

Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă Prahova, prin 
Centrul județean de îndrumare a 
creației populare și a mișcării ar
tistice de masă, în colaborare cu 
ceilalți factori educaționali din jude
țul Prahova, organizează în ziua de 
30 septembrie 1979, ora 9. la Casa de 
cultură din orașul Vălenii de Munte, 
cea de a IV-a ediție a Festivalului- 
concurs interjudețean de poezie pa
triotică și muzică folk „Miron Radu 
Paraschivescu".

La acest festival-concurs participă 
concurenți din județul Prahova cit și 
din alte 20 județe ale tării.

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Școala profesională
8,30 Orașul căutătorilor de aur : Daw

son — documentar
9,55 Moment folcloric

10,50 Film serial : Calvarul.
10.50 Telex
16.00 Telex
16,05 Rolul științelor sociale în forma

rea convingerilor ideologice și po
litice la elevi

16.35 Muzică populară
17,00 Reportaj pe glob. Amsterdam.
17.20 Viața culturală
18.50 1001 de șeri
19,00 Telejurnal
19.20 Dosarul energiei
19.35 Ora tineretului
20,25 Conexiuni —- serial științific.
21.10 Rezonanțe pe portativ
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.00 Noi, femeile !
16.30 Permanenta redescoperire a Româ

niei
17.10 Album coral
17.30 Spectacolul lumii. Episodul „Un 

tricolor la Casablanca"
17,55 Umor și muzică
18,50 10-01 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Buletinul rutier al Capitalei
19.30 Forum cetățenesc
20,00 Concert simfonic.
21,35 Telejurnal

prie- 
citl- 

carte

Amza SACEANU

Dr. Paul
CERNOVODEANU

a

APARIȚII
• Nicolae Iorga i Istoria lui 

Mihai Viteazul (ed. „Minerva", 
col. B.P.T.)
• Mihail Sadoveanu: Demo

nul tinereții. Uvar (ed. „Miner
va", col. B.P.T.)

• Lucian Blaga : Poemele lu
minii, ediție bilingvă româno- 
macedoneană (ed. „Minerva")

• Dim. Ralet: Suvenire și 
Impresii de călătorie (ed. „Mi
nerva")

Aurel IANCU

EDITORIALE
• Ion Gheorghe: Proba logo

sului (ed. „Minerva")
Introducere în 

Zamfirescu (ed.

doine sociale

• I. Adam : 
opera lui Duiliu 
,,Minerva")
• Cîntece și 

(ed. „Minerva")
• Nicolae Balotă : Opera lui 

Tudpr Arghezi (ed. „Eminescu")
• Radu Boureanu: Planeta 

nebunilor (ed. „Eminescu")

A

„Creșterea economică
și mediul înconjurător“

la 
ca

De circa un deceniu, 
în literatura economi
că din tara noastră s-a 
impus cu certă autori
tate o nouă temă de 
studiu pe cît de actua
lă. pe atit de complexă 
sub raportul soluționă
rii: protecția mediului 
ambiant in condițiile 
creșterii economice ra
pide. O primă lucrare 
de amploare în acest 
sens a apărut in urmă 
cu aproape trei ani. 
lucrare apreciată 
vremea respectivă
una din cele mai re
prezentative sinteze în 
acest domeniu.

Recent s-a înregis
trat încă un pas pe ca
lea explorării acestui 
domeniu nou. prin a- 
pariția în Editura po
litică o. lucrării „Creș
terea economică și me
diul înconjurător", sub 
semnătura cercetătoru
lui Aurel Iancu.

Intenția autorului de 
a întreprinde o sonda
re adîncă a problemei, 
de a pune in evidentă 
necesitatea și posibili
tatea unei temeinice 
evaluări a raportului 
dintre creșterea econo
mică și mediul încon
jurător. printr-o abor
dare cuprinzătoare a 
corelației fenomenelor 
economice și ecologice 
se materializează, incă 
din primul capitol al 
cărții, in idei intere
sante privitoare la ela
borarea unor progra
me de protecție a me
diului menite să fie 
incluse, ca părți inte
grante. în programele 
de dezvoltare econo
mică si socială.

Se cuvine reliefat 
faptul că în analiza 
modului de folosire a 
resurselor naturale ne
regenerabile autorul 
pune accent pe aspec
te mai puțin abordate 
în țara noastră, prin
tre care perspectivele 
existente in domeniul 
satisfacerii cererii cres- 
cînde de resurse natu
rale. concluziile prac
tice decurgînd din ce
rințele legii entropiei, 
îndeosebi in ce priveș
te îmbunătățirea gos-

podăririi resurselor e- 
nergetice, cît și preci
zarea direcțiilor prin
cipale de raționalizare 
a consumului de ma
terii prime și energie, 
precum și sporirea efi
cientei economice a 
folosirii lor.

în șirul contribuții
lor notabile ale lucră
rii se înscrie și anali
za aspectelor privind 
evaluarea fluxurilor 
materiale șl a activită
ții de reducere a rezi
duurilor poluante, pre
cum și a celor referi
toare la integrarea în 
teoria și practica eco
nomică a problemelor 
privind condițiile de 
mediu. Autorul insistă 
în mod indreptătit cu 
precădere asupra eva
luării cheltuielilor și 
rezultatelor economi- 
co-sociale obținute in 
urma acțiunilor anti
poluante. subliniind că 
în această direcție un 
rol important revine 
perfecționării sistemu
lui de pîrghii econo
mice. în sensul creării 
condițiilor favorabile 
pentru economisirea 
resurselor și înfăptui
rea măsurilor antipo
luante.

Relevant este, de a- 
semenea. faptul că lu
crarea se apleacă si a- 
supra analizei raportu
lui dintre protecția 
mediului și relațiile 
economice internațio
nale. scoțînd în evi
dență implicațiile a- 
cestui raport asupra 
evoluției comerțului 
exterior.

Este neîndoielnic un 
merit al lucrării fap
tul că dezbate proble
mele nu „în general", 
abstract, ci în strînsă 
corelație cu realități
le societății româ
nești, cu evoluția vie
ții noastre economico- 
sociale. Astfel, un ca
pitol distinct este re
zervat analizei dezvol
tării economice a 
României în anii so
cialismului și implica
țiilor acesteia asupra 
protejării și amelioră
rii factorilor naturali, 
ca și a așezărilor uma-

«ucce- 
pe li- 
poluă- 
de ob-

ne. Sublinierea 
selor dobîndite 
nia combaterii 
rii este însoțită 
servația lucidă că în
acest domeniu lupta 
trebuie dusă continuu, 
fără zăbavă. Tocmai 
de aceeea se impune 
utilizarea unor pîrghii 
adecvate pentru pro
tecția factorilor natu
rali, crearea unui sis
tem eficient de plani
ficare. informational, 
institutional și juridic 
privind protecția me
diului înconjurător.

Este știut că, în am
bianța euforiei provo
cate de realizările teh
nologice dobîndite de-a 
lungul deceniilor în 
țările dezvoltate, legă
tura firească de inter- 
condiționare a crește
rii economiei și a me
diului inconjurător fie 
că a fost cu totul dată 
uitării, fie că s-a creat 
o imagine falsă, care 
și-a pus amprenta pe 
numeroase lucrări. O- 
dat.ă cu accentuarea 
fenomenelor de po
luare, precum și cu 
declanșarea crizei ma
teriilor prime, s-a că
zut în extrema cealal
tă, a unui pesimism 
total. Autorul lucrării 
evită ambele extreme. 
Analiza riguros științi
fică a fenomenelor, in 
interdependența lor, 
duce la concluzia fi
rească: 
nu frîna creșterea eco
nomică, 
țările in curs de dez
voltare, ci 
și aplica 
economice 
eficiente 
pune de acord cerin
țele obiective ale creș
terii economice cu cele 
ale protecției mediului 
înconjurător".

Riguros sistemati
zată și beneficiind de 
un stil atractiv, lucra
rea se impune deopo
trivă atenției specia
liștilor. ca și publicu
lui larg, care DOt găsi 
în ea o Interesantă in
formație științifică.

Deși Își limitează la 
aria Capitalei cercetă
rile sale de sociolog și 
de critic de teatru, 
Amza Săceanu, pu- 
nind in lumină idei 
cardinale ale politicii 
noastre culturale, se
sizează unele aspecte 
interesante ale mani
festării publicului, in 
plan axiologic, ele
mente mai puțin cu
noscute, subliniind 
reacții cu caracter ge
neral față de produc
ția de 
gerînd 

Sub 
putem ____  .. __
in „Teatrul și publi
cul", cit și in vo
lumul de față, Amza 
Săceanu se dovedește 
a fi un activist cul
tural cu personalitate. 
Demersurile sale so
ciologice nu sînt sim
ple statistici, ele sint 
subordonate vădit u- 
nei strategii politice.

Din acest unghi sint 
abordate teme ca ac
tivitatea teatrelor în 
formarea sensibilității 
artistice și construirea 
criteriilor de valoriza
re, personalitatea tea
trelor în conștiința 
spectatorilor, clima
tul generat de prima 
ediție a Festivalului 
national „Cintarea 
României" 11976—1977), 
aspecte ale procesului 
de democratizare a 
actului de cultură, mo
dalități de contact în
tre teatre și 
rii lor.

Eșantionul ales, 
o perioadă 
luni, în două stagiuni 
teatrale, a dus la o 
serie de concluzii care, 
acum, în 1979, nu sînt

spectacole, su- 
căi de acțiune, 

acest aspect, 
spune' că. atit

spectato-

pe
de două

aceea de „a
mai ales în
de a căuta 
instrumente 
și politice 
pentru a

Ioan ERHAN

totuși, din punct de 
vedere teoretic, gene- 
ral-valabile pentru so
cietatea socialistă mul
tilateral dezvoltată. 
Viața a modificat si
tuația existent^ în 
1976—1977, și pe de 
altă parte societatea 
românească de azi nu > 
se identifică cu Capi
tala. Rolul provinciei, 
și in domeniul teatru
lui, este mult mai im
portant decît s-ar cre
de, datorită unor ac
tori și regizori care 
dau stagiunilor o viva
citate spirituală fără 
precedent, datorită u- 
nui public cu o spe
cifică personalitate. 
Dar acest ultim ade
văr nu intră deo
camdată în raza in
vestigațiilor lui Amza 
Săceanu.

în subcapitolul „Ce 
ne spune stagiunea 
bucureșteană 1977/ 
1978", autorul rămîne 
foarte prudent în for
mularea judecăților de 
valoare și se raliază 
la criteriul opiniei 
publice, în detrimentul 
unor certe reușite ale 
dramaturgiei : „cel
puțin din punctul de 
vedere al adeziunii 
publicului, e greu de 
făcut ierarhizări. Co
medie fără titlu la 
Giulești, Jocul la 
„Nottara" sau Alibi la 
Teatrul „Bulandra", 
toate trei apartinind 
lui Ion Băieșu, umplu 
sălile, așa cum se în- 
tîmplă de altfel și cu 
Măseaua de minte a 
lui Corneliu Loneanu 
sau cu Ciripit de pă
sărele, piesă de debut 
a lui Dinu Grigores-

cu, ambele la Tea
trul de Comedie".

Stilul de eseist al 
autorului, niciodată 
pedant, este citeodată 
digresiv, prea digresiv. 
Astfel, comentind Ti- 
mon din 
în scenă 
„Nottara" 
Cernescu, 
cearcă o rapidă trece
re peste întreaga ope
ră a lui Shakespeare, 
în relația cu istoria, 
aducînd in discuție ci
tate din Marx („în 
societatea capitalistă, 
prin posibilitatea de a 
schimba și a răstur
na orice valoare eti
că sau morală, banul 
înseamnă putere, iar 
lupta pentru bani în
seamnă luptă pentru 
putere") și conchizînd 
că „Dinu Cernescu a 
avut fericirea să bene
ficieze de interpret! 
shakespeareeni — aș 
spune — ideali".

Cam la fel proce- ' 
dează Amza Săceanu 
și atunci cînd comen
tează prezența Cercu
lui de cretă caucazian 
la Teatrul de Come
die.

Multe dintre apre
cieri sint îndrăznețe, 
chiar seducătoare pen
tru cititorul mai pu
țin învățat cu spiritul 
și litera sociologiei. 
Socotită de prof. dr. 
Ion Iordăchel ca „O 
valoroasă cercetare in 
domeniul sociologiei 
teatrului", noua carte 
a lui Amza Săceanu 
cuprinde travaliul u- 
nui spirit sincer inte
resat de fenomenul 
teatral românesc.

Atcna, pus 
la Teatrul 
de Dinu 

autorul in-

Paul TUTUNGIU

■J

Nicolae DIMITRIU

„Ninsoare de iulie“
Ninsoare de iulie, a 

patra culegere de schi
țe umoristice semnată 
de Nicolae Dimitriu, 
se menține în nota ce
lor precedente (Patru 
cravate, Expertii ve
seli și Voiaj de nun
tă), apărute între 1970 
și 1975. Aceeași con
cizie. aceeași siguran
ță a compoziției și a 
dialogului, aceeași teh
nică a 
fectului 
simpla 
bră. de i 
tetizarea 
vorbirii 
tehnică 
proza românească 
către I.L. Caragiale.

Aceeași este și sur
sa narațiunilor : viața 
de fiecare zi, cu mici
le ei ciudățenii, cu 
insolitul mărunt al 
unor momente, cu fe
lurite, delicioase (pen
tru privitorul din afa
ră) încurcături, cu tot 
ceea ce generează con
traste ilare între ceea 
ce ne așteptăm să ve
dem sau să auzim și 
ceea ce se petrece in 
realitate. Numeroase 
schite înfățișează, in

producerii e- 
comic prin 

expunere, so- 
situatii si sin- 
i expresivă a 

personajelor, 
introdusă în 

de

consecință. întimplări 
doar nostime, relatează 

.. farse, păcăleli, difu
zează glume, vorbe de 
spirit. Ele nu urmăresc 
decît să 
fruntea, pentru o cli
pă. să 
zimbet — și 
tele sînt pe 
intenției. Dăm însă și 
de bucăți care, notind 
situații, replici, com
portamente hazlii, de
nunță implicit mora
vuri și mentalități, iau 
în derîdere automatis- 
me. în timpul unei 
audiențe, pe vremuri, 
ministrul, neacordînd 
nici o atenție expune
rii solicitantului, ii 
studiază cu admirație 
costumul, iar cererea 
i-o aprobă drept mul
țumire pentru că îi dă 
adresa croitorului care 
i l-a făcut. Un jude
cător distribuie drep
tatea în funcție de 
starea sa umorală, de
pendentă de capriciile 

‘ unei
Sint 
schite 
caracterologice : 
avocat
care se laudă cu me

descrețească
provoace un 

rezulta- 
măsura

boli digestive, 
în volum și 

de portrete 
un 

bucureștean

moria lui extraordina
ră și care e „înfun
dat" de către un con
frate, modest, din pro
vincie ; un ins care 
gindește totul, inclu
siv chestiunile de fa
milie, în termeni juri
dici ș.a.

Rezumate. schitele 
nu spun, desigur, mare 
lucru. Harul li-1 dă 
punerea în scenă, dia
logul, poanta. Bucăți
le din „Ninsoare de 
iulie", asemenea celor 
din volumele anteri
oare, se cer interpre
tate, jucate.

Nicolae Dimitriu e 
un prozator din gene
rația virstnică. A cola
borat la Bilete de pa
pagal (prima serie) 
și alte publicații din 
perioada interbelică, 
fiind apreciat de Țu- 
dor Arghezi, Victor 
El'timiu, Perpessicius. 
Șerban Cioculescu. în 
momentul de față, 
cînd umorul nu este 
zona cea mai înflori
toare a prozei noastre, 
schitele sale se reco
mandă — cu atît mai 
mult — atenției.

D. M1CU

i
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Tovarășului ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania

TIRANA
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al poporu

lui român și al meu personal, vă transmit sincere condoleanțe in legătură cu 
încetarea din viață a tovarășului Hysni Kapo, membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania.

Transmitem, totodată, sentimentele noastre de compasiune familiei 
îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOEAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat de condoleanțele adresate de dumneavoastră cu ocazia 
tragicului accident de cale ferată de la Stalaci, vă exprim dumneavoastră și 
poporului român prieten recunoștință.

IOSIP BROZ TITO

Premieră tehnică la întreprinderea 
de rețele electrice Sibiu

La întreprinderea de rețele elec
trice Sibiu au fost efectuate cu 
iucces. pentru prima dată in tara 
noastră, lucrări sub tensiune la in
stalații energetice cu tensiune de 
400 kilovolți. Această premieră 
tehnică va permite creșterea simți
toare a productivității muncii în 
sectorul energetic, sporirea sigu
ranței în funcționarea sistemului 
energetic național, a gradului de 
continuitate în alimentarea cu 
energie a consumatorilor, precum

BULETIN RUTIER
Informații de la Serviciul circulație al Miliției municipiului 

București
Recomandări 

pentru micii pietoni
C tă cu începerea noului an șco- 

Iâ“ .răzile Capitalei cunosc o ani
mație deosebită prin prezența in 
circulație a zeci de mii de șoimi ai 
patriei, elevj și studenți. în nume
roase școli bucureșt.ene, ofițeri și 
subofițeri de la Serviciul circulație 
s-au intilnit cu elevii și cu membrii 
patrulelor școlare, care și-au reîn
ceput activitatea. Iată cîteva reco
mandări pentru micii pietoni bucu- 
reșteni — și nu numai pentru ei :

£ Să traverseze strada numai prin 
locurile marcate sau prin dreptul in
dicatoarelor „Trecere pentru pietoni". 
Un copil în vîrstă de 9 ani de pe 
Bd. N. Bălcescu nr. 12 a traversat 
strada printr-un loc nepermis și a 
fost accidentat de un camion.

• Să se asigure temeinic din par
tea stingă, apoi din dreapta și numai 
după aceea să se angajeze în trece
rea străzii.

® Să nu circule pe scările autobu
zelor, troleibuzelor sau tramvaielor. 
Circulind pe scara unui autobuz, o 
fetiță de 8 ani a căzut și a fost grav 
accidentată.

O De foarte mare atenție trebuie 
să dea dovadă micii bicicliști și să 
nu se aventureze pe străzile aglome
rate. Un băietei de 9 ani de pe Șo
seaua Olteniței nr. 170 a schimbat 
direcția de mers a bicicletei, fără să 
se asigure, fiind lovit de un auto- 1 
camion care circula regulamentar.

O mare răspundere pentru supra
vegherea copiilor revine, deopotrivă, 
părinților și educatorilor. La rîndul 
lor, conducătorii auto sint obligati să 
ia toate măsurile de prevenire și să 
circule cu maximă atenție cind trec 
pe lingă școli și grădinițe, grupuri 
de copii sau locuri de joacă.

într-o singură zi
Aparatele radar instalate în dife

rite puncte ale Capitalei au înregis
trat, într-o singură zi, nu mai puțin 
de 260 de conducători auto circulind 
cu viteză excesivă. Întrucît toamna 
și-a prevestit sosirea cu ploi și ceață, 
cu atît mai mult se impune o circu
lație cu viteză moderată, permanent 
adaptată condițiilor de timp, trafic 
și stării drumurilor. De asemenea.

„eroii pinzelor mele: țărani, oțelari, 
chipuri de oameni"

(Urmare din pag. I)

aștepți... Sensul imaginii, cîteodată 
tăinuit și neînțeles, se lasă desco
perit greu, încetul cu încetul. Reti
na înregistrează, spiritul comentează 
viciat de atîtea prejudecăți. Ca să 
înțelegi ceea ce se află săvîrșit în 
fața ta, ai nevoie să privești înde
lung, să fii pregătit să înțelegi și 
nicidecum să înfrunți ostil, înăcrit 
de ceea ce știai de-acasă... Vei afla 
poate că tulburarea ce ți-au strecu
rat-o aceste imagini poate fi totuși 
o victorie ? Ficțiunile create pe 
pinză, aceste realități ale iluziilor 
născute din amestecul culorilor 
după un mecanism tainic, greu de 
dezlegat, fac ca lumea tabloului să 
se ceară descoperită tăcut, ea mijloc 
de visare.

— Pictura dv. este ea Însăși o 
confirmare : în centrul creației ră- 
mîn, statornic, omul, chipul uman.

— Alergăm după eroi de tot fe
lul și eroii trec pe lingă noi neob- 
servați, anonimi. In căutarea omu
lui nou ne ciocnim, indiferenți, de 
oameni.

— Care slnt criteriile de judecare 
a unei opere valoroase ?

— Tablourile, odată semnate. ,nu 
mal sint ale tale, in afară de fap
tul că ele se prezintă de regulă 
singure. Ce nevoie au de explica
ții ? Flecare le va judeca după 
propriile posibilități de înțelegere. 
Nu există trei oameni care să fie 
de acord asupra unui tablou, unei 

și reducerea pierderilor tehnologice 
în transportul energiei electrice.

Intr-o telegramă adresată cu 
acest prilej. C.C. al P.C.R.. to
varășului Nicolae Ceausescu, oame
nii muncii din întreprinderea sibia- 
nă iși reafirmă hotărirea fermă de 
a milita în continuare pentru pro
movarea progresului tehnic. Colec
tivul nostru — se subliniază în 
telegramă — dedică această reușită 
a cutezanței marelui forum al co
muniștilor — Congresul al XII-lea 
al partidului.

este de dorit ca toți șoferii, profesio
niști și amatori, să ia toate măsurile 
ce se impun pentru asigurarea stării 
tehnice a autovehiculelor — incepînd 
de la ștergătoarele de parbriz pină la 
sistemele de frînare, direcție și sem
nalizare.

Tot in aceeași zi, agenții de circu
lație bucureșteni au surprins pesțe 
250 de pietoni traversind străzile prin 
locuri nepermise și fără să se asi
gure, creînd serioase pericole a- 
tit pentru siguranța circulației, cit 
și pentru propria lor viață. Un caz 
din multe altele : o tînără de 24 de 
ani din strada Prof. Șt. S. Nicolau 
nr. 4 a fost grav accidentată de auto
basculanta nr. 34-B-7313. Tînăra a 
traversat strada fără să se asigure, 
prin fata unui troleibuz.

Din păcate, bilanțul abaterilor din 
aceeași zi consemnează și depista
rea unui număr de 12 conducători 
auto care s-au suit la volan sub in
fluenta alcoolului. Un claxon de 
alarmă, cu atît mai mult, cu cit se 
apropie vremea... tulburelului.

în atenția bicicliștilor
După cum se știe, bicicletele, mo

toretele și motocicletele pot să cir
cule în prezent pe orice arteră de 
circulație din orice localitate. Și in 
București a crescut sensibil numă
rul celor care folosesc aceste mij
loace de transport, in special bi
cicletele. Intrucit timpul permite 
încă prezența bicicliștilor pe străzile 
municipiului, e bine ca aceștia să 
țină seama de faptul că trebuie să 
cunoască și să respecte întocmai re
gulile de circulație, ca și conducătorii 
auto. Una din primele obligații pe 
care le au bicicliștii este aceea de a 
circula numai pe prima bandă, pe 
dreapta, și cit mai aproape de tro
tuar. Ei nu pot să schimbe culoarul 
decît în cazul virajelor la stingă și 
numai cu respectarea normelor de 
preselectare și cu asigurarea că nu 
stînjenesc mersul autovehiculelor 
aflate pe banda respectivă. O altă 
îndatorire este aceea de a-și dota bi
cicletele cu frină, cauciucuri neuzate, 
sonerie, lanternă și „ochi de pisică".

în același timp, conducătorilor 
auto li se recomandă să circule cu 
multă atenție și prudență ori de cita 
ori intîlnesc sau ii depășesc pe bici
cliști, să-i protejeze.

piese muzicale, unei poezii ’ «au 
unui film...

— Se vorbește din clnd in cind 
Si parcă din ce în ce mai des des
pre „non pictură", despre antipic- 
tură. Credeți că pictura va muri ? 
Omul contemporan nu mal are 
timp și gust să contemple un ta
blou ?

— Există prejudecata că mijloa
cele pictorului s-au epuizat. că 
automatismul obiectivului fotogra
fic poate înlocui • ceea ce mina 
sensibilitatea au creat și creează 
încă cu ajutorul desenului și al cu
lorilor. că experiența vizuală in e- 
poca industrializării nu mai are 
nimic cu mijloacele tradiționale ale 
tabloului de altădată, că. in sfirșit, 
pictura va muri sau. după cum a 
declarat un eminent critic, pictura 
a murit deja. De aci, un entuziasm 
snob și inconștient pentru nonpic- 
tură. Unii dintre adepți teoretizea
ză confuz și sofisticat, alții nu pic
tează. justificindu-si neputința prin 
agonia iminentă a picturii. Nu cu
nosc nume de artist contemporan, 
mare, pasionat sincer pentru aceas
tă sublimă îndeletnicire, cane să 
pledeze pentru sfîrșitul ei.

După retrospectiva de la Viena 
am visat mai mult ca oricînd să 
mă reîntorc in liniștea atelierului 
meu. unde învîrtind cheia de două 
ori in ușă să rămîn cu mine în
sumi. gîndlnd la pictura mea. la 
pictura adevărată, căreia mă în
chin de o viață.

Leila POP

Cronica zilei
Continui ndu-și vizita în țara noas

tră, ministrul federal al apărării al 
Republicii Austria, Otto Rosch. și 
persoanele care-1 insoțesc, impreună 
cu ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general
colonel Ion Coman, au fost oaspeții 
unor unități și instituții militare de 
învățămint.

Delegația militară austriacă a vizi
tat, de asemenea, obiective istorice și 
turistice din județele Prahova și Bra
șov.

★
Ambasadorul Republicii Arabe 

Egipt, Hassan Abdel Aal Nayel. a 
oferit, miercuri, un cocteil cu prile
jul încheierii misiunii sale in țara 
noastră.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai altor instituții 
centrale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Academia Republicii Socialiste 

România — Comisia de antropologie 
și etnologie a organizat miercuri în 
Capitală un simpozion de etnologie 
medicală românească.

După un cuvint de deschidere, 
rostit de academicianul Ștefan Milcu, 
președintele comisiei, au prezentat 
comunicări privind rezultate ale 
unor recente cercetări românești în 
acest domeniu : conf. dr. Gheorghe 
Brătescu („Etnomedicina umană"), 
dr. Maria Bocșe (..Etnobotanica ro
mânească"). Paul Drogeanu („Cerce
tări de etnomedicină veterinară"), 
dr. Romulus Vulcănescu („Etno- 
psihiatria populară") și conf. dr. 
Victor Săhleanu („Etnologia me
dicală și antropologia").

★
Participînd la cea de-a 11-a Gale

rie mondială a caricaturii, desfășu
rată recent în R.S.F. Iugoslavia, sub 
genericul „Așa este viața", artistul 
plastic sucevean Mihai Pinzaru a 
obținut premiul II și placheta de 
argint a competiției.

De menționat că prestigioasa ma
nifestare consacrată graficii satirice 
a reunit circa 800 de lucrări semnate 
de peste 250 de autori din Întreaga 
lume.

(Agerpres)
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ȘAH:

Turneul interzonal 
de la Riga

în turneul interzonal de șah de la 
Riga au fost continuate partidele în
trerupte. în partida cu marele ma
estru englez Anthony Miles, marele 
maestru român Florin Gheorghiu, 
deși avea un pion mai puțin, a reu
șit în. cele din urmă să obțină re
miza. în schimb, in partida cu Mi
hail Tal, avantajul fostului campion 
mondial s-a dovedit decisiv. Florin 
Gheorghiu cedind la mutarea a 64-a.

Alte rezultate : Medniș — Adorjan 
0—1 ; Bouaziz — Tarjan 1—0 ; Ribli 
— Rodriguez 1—0 ; Adorjan — Boua
ziz remiză.

După 14 runde. în clasament con
tinuă să conducă Mihail Tal 
(U.R.S.S.), cu 11,5 puncte, urmat de 
Lev Polugaevski (U.R.S.S.). Zoltan 
Ribli (Ungaria) — cite 10 puncte, Flo
rin Gheorghiu (România), Bent Lar
sen (Danemarca) și Andras Adorjan 
(Ungaria) — cîte 8,5 puncte, Anthony 
Miles (Anglia) — 8 puncte, Oleg Ro- 
manișin (U.R.S.S.) — 7,5 puncte (1), 
Ghenadi Kuzmin (U.R.S.S.) — 7,5 
puncte, Vitali Țeșkovski (U.R.S.S.) — 
7 puncte etc.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 26 SEPTEMBRIE 1979

Extragerea I : 9 2 23 43 7 4
Extragerea a Il-a : 42 34 « 37 21 39
FOND TOTAL DE CÎSTIGURI : 

830 546 lei din care 207 497 lei report 
la categoria 1.

„ROMĂNIĂ-FILM" prezintă , „ORA ZERO"

Scenariul: Coman Șova. Imaginea : Vivi Drăgan 
Vasile. Decoruri: arh. Aureliu lonescu. Costume; 
Oltea lonescu. Muzica : Florin Bogardo. Coloana so- 
norâ : ing. Andrei Popp. Montajul : Mioara lonescu. 
Regia : Nicolae Corjos. în distribuție: Mihai Mereuțâ, 
Geo Costiniu, Dan Nuțu, Carmen Galin, Silviu Stdncu-

FILME „NUMĂRUL PATRU"

lescu, Dan Tufaru, Petre Lupu, Horațiu Mâlăele, Ca- 
trinel Dumitrescu, Julieta Szonyi, Tamara Crețulescu, 
Ștefan Mihâilescu-Brâila și Nicu Constantin. Film 
realizat in studiourile Centrului de producție cinema
tografică „București"

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Ilie Verdet, a primit miercuri 
în vizită protocolară de prezentare 
pe noul ambasador al Republicii Ar
gentina, Federico Carlos Barttfeld.

In aceeași zi, primul ministru a

Lucrările simpozionului internațional de metalurgie 
fizică și tratamente termice

Miercuri s-au încheiat la Bucu
rești lucrările celui de-al VII-lea 
Simpozion internațional de meta
lurgie fizică și tratamente termice. 
Această manifestare științifică a 
reunit circa 700 de cercetători și in
gineri de specialitate din unități de 
producție, cadre didactice universi
tare din 20 de țări din Europa și 
America.

Reuniunea a fost organizată de 
Institutul de cercetări științifice, in
ginerie tehnologică, proiectări sec
toare calde, în colaborare cu între
prinderi, institute de cercetări și ca
tedre de specialitate din învățămîn- 
tul superior. Timp de patru zile, au 
fost prezentate peste 100 de lucrări 
și au avut loc dezbateri care au abor
dat probleme actuale și de perspec
tivă ale teoriei și practicii tratamen
telor termice și metalurgiei fizice.

In cadrul simpozionului s-au des
fășurat, de asemenea, lucrările celei 
de-a VIII-a adunări a delegațiilor 
Asociației internaționale de trata
mente termice ale materialelor.

Drumeții
Așezată la poalele împădurite 

ale Munților Gutîi (916 m alti
tudine), stațiunea Izvoarele 
invită la excursii și drumeții. 
Pornind de la Baia Mare, pe un 
drum modernizat (32 km), care 
șerpuiește printr-un decor, de o 
rară frumusețe, se ajunge la 
stațiune, unde vilele conforta
bile stau la dispoziția oaspeților 
în tot timpul anului. Aerul pu
ternic ozonat este indicat pen
tru tratarea unor boli ale siste-

În cîteva rînduri
• La Sofia au continuat întrecerile 

celei de-a 14-a ediții a. Turneului 
armatelor prietene la tir.

în proba de pistol cu aer com
primat, sportivul român Marin 
Trușcă a ocupat locul trei cu 
386 puncte. Victoria a revenit lui 
Anatoli Erșov (U.R.S.S.), cu 388 
puncte, urmat de Andrei Laski (Po
lonia) — 387 puncte.

• în turneul internațional de tenis 
de la San Francisco, tînărul jucător 
american Peter Rennert l-a eliminat 
cu 7—6. 6—4 pe compatriotul său 
Brian Gottfried, coțat printre princi
palii făvoriți ai concursului.

Rezultate înregistrate în turul II al 
turneului international feminin de 
tenis de la Atlanta (Georgia) : Tracy 
Austin (S.U.A.) — Lucia Romanov 
(România) 6—2, 6—1 ; Evonne Goola- 
gong (Australia) — Betty Ann Stuart 
(S.U.A.) 6—2, 6—3 ; Dianne From- 
holtz (Australia) —. Mary Carillo 
(S.U.A.) 6—0. 6—1: Virginia Wade 
(Anglia) — Kerry Reid (Australia) 
7—5, 6—0.

• Finala turneului internațional de 
tenis de la Essen (R.F. Germania) se 
va disputa intre Ilie Năstase și Bjorn 
Borg. în semifinale. Ilie Năstase l-a 
învins cu 2—6. 6—2, 6—4 pe austra
lianul John Alexander, iar Bjorn 
Borg l-a întrecut cu 6—2, 6—3 pe 
americanul Harold Solomon.

• La Halle s-a7 desfășurat meciul 
dintre selecționatele R.D. Germane și 
Poloniei, contînd pentru campionatul 
european de fotbai rezervat echipelor 
de tineret. Gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul de 4—1 (4—1).

• La cele 248 de meciuri ale edi
ției precedente a competițiilor euro
pene intercluburi de fotbal, care cu
nosc un tot mai mare succes de pti- 

primit în vizită protocolară de pre
zentare pe noul ambasador al Japo
niei, Yuzuru Murakami.

Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri. desfășurate într-o atmosferă 
cordială.

(Agerpres)

La 26 septembrie, prof. Ion Ursu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehno
logie, a primit pe reprezentanții 
participanților la simpozion.

Oaspeții au rugat să se transmită 
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, un respectuos 
mesaj de salut și vii mulțumiri pen
tru condițiile deosebite asigurate de 
partea română desfășurării lucrărilor 
simpozionului.

S-a apreciat că în cadrul acestei 
reuniuni au fost dezbătute probleme 
importante privind căile creșterii 
producției și productivității muncii 
în metalurgie, îmbunătățirii calității, 
reducerii consumurilor specifice și 
cheltuielilor de fabricație.

Cu acest prilej au fost relevate im
portanța acordată științei in Româ
nia de către conducerea de partid și 
de stat, relațiile largi cje colaborare 
și cooperare stabilite între tara noas
tră și alte țări in acest domeniu.

(Agerpres)

montane
mulul nervos, ca și a unor afec
țiuni pulmonare. La dispoziția 
turiștilor stau multiple posibili
tăți pentru odihnă, excursii și 
drumeții. Astfel, pe poteci mar
cate sau pe drumuri forestiere, 
se poate ajunge la Cheile Tăta
rului, vîrful Igniș, lacul Firiza.

Agențiile și filialele oficiilor 
județene de turism și ale 
I.T.H.R. București rezervă bi
lete. precum și informații supli
mentare.

blic, au asistat 5 379 105 spectatori, 
mai mult cu 142191 față de ediția 
trecută.

Partidele din „Cupa campionilor 
europeni" au fost urmărite de 
1 511 291 spectatori, in timp ce la me
ciurile din „Cupa U.E.F.A.", unde 
participă un număr mai mare de 
echipe, au fost înregistrați 2 826 679 
spectatori.

Comentînd rezultatele înregistrate 
în prima manșă a actualei ediții a 
cupelor europene de fotbal, ziarul 
„L'Equipe" remarcă intre aitele și 
faptul că dintre țările angajate in 
toate cele trei competiții, numai 
echipele românești au rămas neîn
vinse, obținind două victorii și două 
meciuri egale, ceea ce constituie un 
rezultat promițător pentru retur.

• Concursul preolimpic de patinaj 
artistic de la Lake Placid s-a în
cheiat cu proba individuală feminină, 
în care victoria a revenit sportivei 
americane Lisa-Marie Allen, cu 
178,16 puncte, urmată de Susan 
Driano (Italia) — 172,66 puncte și 
Sandy Lenz (S.U.A.) — 170,90 puncte.

• Gimnastul american Bart Con
ner a terminat învingător in con
cursul de selecție disputat Ia Fort 
Collins (Colorado), totalizind la indi
vidual compus 115,600 puncte. El l-a 
întrecut pe marele favorit Kurt Tho
mas, campion mondial în proba de 
sol, clasat pe locul secund, cu 115,500 
puncte.

• Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la Montgeron (în apropiere de 
Paris), atletul francez Patrick Abada 
a obținut în proba de săritură cu 
prăjina rezultatul de 5,50 m. Abada 
a eșuat în tentativa sa de a doborî 
recordul mondial, deținut de ameri
canul Dave Roberts, cu 5,70 m.

Sosirea unei delegații a Conferinței federale 
a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Conferinței 
federale a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia, con
dusă de tovarășul Todo Kurtovici, 
președintele conferinței, care face o 
vizită în tara noastră la invitația 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste ; din delegație mai 
fac parte Kustrak Ivo. președintele 
Secției pentru agricultură a Confe
rinței federale a U.S.P.M.I.. Sandor 
Dobo. vicepreședinte al Conferinței 
republicane Serbia a U.S.P.M.. si

» PRESA
O recunoaștere 
semnificativă:

Ideologia „Noii drepte41, o reînviere 
a rasismului si fascismului

J

Publicația „Der Spiegel", care apare în Republica Federală Ger
mania, a publicat o sinteză a articolelor din diferite publicații occi
dentale, in special din Franța, in legătură cu curentul denumit „noua 
dreaptă", care reînvie o serie de teze ale ideologiei fasciste. Ziarul 
nostru a publicat un articol special consacrat acestui curent (vezi 
„Scinteia" nr. 11 515 din 1 septembrie). Reproducem și sinteza din „Der 
Spiegel", care permite cititorilor să-și dea seama de reacția pe care 
„noua dreaptă" a trezit-o chiar și in coloanele unor ziare occidentale.

Mijloacele de comunicare în masă 
din Franța oferă, in acest sezon, te
renul unei acerbe dispute ideologice, 
iar teoreticieni de toate nuanțele dis
cută cu aprindere un fenoipen pre
zentat ca nou. dar care răscolește pa
timi mai vechi. Este vorba de „noua 
dreaptă" — o reinviere a rasismului 
și fascismului, cum definea acest fe
nomen ziarul „FRANCE-SOIR".

Termenul de „noua dreaptă" a fost 
lansat la sfîrșitul lunii martie anul 
acesta ; curind după aceea. „LE 
MONDE" nota că o „doctrină de ex
tremă dreaptă cîștigă teren cu o ra
piditate îngrijorătoare", iar „NOUVEL 
OBSERV ATEUR" deplingea „sim
patia" pe care ideile respective de 
coloratură neofascistă le suscită în 
anumite cercuri, inclusiv oficialități, 
în schimb, scrie mai departe săptă- 
mînalul parizian, opinia publică e șo
cată, oameni de bună credință din 
toate categoriile sociale își exprimă 
nedumerirea și indignarea. Astfel, 
pentru Jean-Pierre Haudry, docent 
la Universitatea din Paris, adeziunea 
subită a unor concetățeni Ia ideile 
fasciste, chiar idolatrizarea a tot ce 
amintește da nazism, mergîndu-se 
pină la ponegrirea propriei patrii, 
este ceva absprd și de neînțeles. Iar 
Michel Debre, fost prim-ministru. lu- 
înd atitudine împotriva noului curent, 
sublinia că acesta „reunește conser
vatorismul cu snobismul antinațional".

Protagoniștii ..noii drepte" se în- 
tjlnesc cu regularitate la „Club de 
l’Horologe" — inițial un cerc de 
snobi, înființat in 1974 de către ab
solvenți ai instituției de elită care 
este Școala superioară Ena. Țelul 
declarat.al „Clubului" il constitu-ie 
„reinrădăcinarea" omului într-o ordi
ne socială strict ierarhizată, revigo
rarea morală a națiunii.franceze prin 
intermediul „elitei" sale — aceasta 
din urmă avind misiunea de a do- 
bîndi. pas cu pas, poziția conducă
toare în stat, economie, armată.

Toate tendințele subsumate „noii 
drepte" au in comun teza „reinrădă- 
cinării" sociobiologice : indivizii tre
buie să fie riguros împărțiți în cate
gorii, după criterii ca bogat-sărac, 
putemic-slab. iar toți să fie subor
donați „elitei celor capabili". Bine
înțeles, acestea nu sînt decît sche
matice puncte de referință, pe baza 
cărora ideologii mișcării elaborează' 
ultrareacționara lor doctrină a „răz
boiului cultural împotriva statului și 
societății".

Iată cîteva din preceptele doctrinei:
— libertatea și egalitatea trebuie 

combătute ca fiind o încălcare a „ine
galității înnăscute a oamenilor" ; tre
buie militat pentru «dreptul celui 
mai tare» ;

— promovarea unei ordini sociale 
strict ierarhizate și fundamentate pe 
principiul «elitei» decurgînd din ca
litățile și capacitățile diferite de la 
natură ale indivizilor ;

— considerarea inegalității drept 
o lege biologică, confirmată a geneti
cii — lege căreia să-i fie subordonate 
toate obiectivele socio-politice ;

— reinsțaurarea politeismului pă- 
gin al civilizațiilor timpurii ;

— respingerea comunismului, su
perioritatea" „rasei" indo-europene, 
sub conducerea germanilor și fran
cezilor. <

Nu incapș nici o îndoială — se sub
liniază in articol — că in cele de mai 
sus avem de-a face cu teze antide
mocratice, neofasciste — teze vehi
culate. de altfel, deja înainte de 1949, 
de așa-numita „Action franțaise".

Filozoful cel mai reprezentativ al 
noii drepte este considerat Alain de 
Benoist, adeptul mai sus-menționa- 
tului „politeism indo-european" și ad
versar al oricărei idei de stingă. In 
presa de dreapta el ridică osanale la 
adresa sociobiologiei și geneticii și se 
îngrijește de răspindirea „teoriei eli
tei" și a inegalității înnăscute. El în
suși conduce o revistă lunară și este 
editorul unei colecții, eu caracter ra

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 3(1 septembrie. In țară : Vreme ră
coroasă la început, apoi în curs de În
călzire ușoară. Cerul va fi variabil. 
Averse izolate de ploaie se vor semnala 

Bartolovici Dragan, șeful Cabinetului 
președintelui Conferinței federale a 
U.S.P.M.I.

La sosire, delegația a fost salutată 
de tovarășul Mihai Dalea. membru 
suoleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului National al Frontului 
Unității Socialiste, de membri ai 
Consiliului National al F.U.S.

A fost prezent Djordje Popovici. 
însărcinatul cu afaceri a.i. al R.S.F. 
Iugoslavia la București.

sist intitulată „Aurul Rinului". Arti
colele cele mai vehement fasciste 
obișnuiește să le semneze cu diverse 
pseudonime ; in ciuda variațiilor de 
ton. ideile propagate sint mereu ace
leași : dispreț profund fată de de
mocrație ; cultul neîngrădit al supra
omului și a ideii de „fiihrer" ; cre
dința intr-o eugenie naturală; nostal
gia culturilor germanice precreștine 
și o anume preferință pentru lite
ratura nazistă cu tematică rasistă de 
după 1933...

Numeroși fruntași ai „noii drepte" 
activează intr-o organizație de ex
tremă dreaptă denumită „Groupement 
de recherche et d’etudes pour la 
civilisation europeenne" (a cărui 
abreviere „Grece" nu este intimplă- 
toare, ea trebuind să sugereze vechea 
civilizație politeistă a Greciei antice). 
Numărul membrilor acestei organiza
ții a ajuns la 5 000, iar filiale regio
nale există în toate centrele universi
tare ale Franței. în încercarea de a 
prezenta bagajul de „înțelepciuni" al 
„noii drepte" ca pe niște precepte ști- 
ințificește fundamentate, sub auspi
ciile organizației au loc seminarii. in- 
tilniri, congrese cu participare inter
națională. Tot scopului dobindirii 
unei reputații internaționale ii ser
vește și revista teoretică „Nouvelle 
Ecole". condusă de Benoist. Din co
mitetul de conducere, constituit pe 
criterii... indo-europene. fac parte și 
filozofi vest-germani cunoscuți. de 
altfel, pentru legăturile lor cu cercu
rile fasciste.

Afinitățile naziste reies deosebit 
de clar din articolele publicate in zia
rele „noii drepte" sub pseudonimul 
Robert de Herte de către de Benoist 
și prietenii săi. Ele instigă la război 
deschis Împotriva a tot ce constituie 
influență neeuropeană ; preamăresc 
conceptul de .,Drang nach Osten" (lo
zinca ..Drang nach Osten" — „Direc
ția spre Răsărit" — a servit cercurilor 
imperialiste germane pentru declan
șarea celor două războaie mondiale 
— N.R.) ; subliniază superioritatea 
arienilor — in special |a francezilor 
și germanilor. Fabulații merge chiar 
mai departe, in articolele lor vor- 
bindu-se despre ..Marele Reich eu
ropean" ce se va intinde de la Atlan
tic pină la Ural și din Nord pină la 
Mediterana. în acest Reich la care 
aspiră neofasciștii, democrația și jus
tiția ar fi. în sfirșit, abolite ; o aris
tocrație celto-germanică ar controla 
politica și ar cenzura publicațiile ; 
statul, armata, economia ar fi toate 
în mîinile cîtorva sute de familii pri
vilegiate ; pe scara socială ar avea 
șansa să promoveze numai cine este 
în posesia unei „legitimații de arian", 
indivizii „inferiori" ar urma să pres
teze muncile grele, toxice și peri
culoase.

Cum este oare posibil ca asemenea 
viziuni absurde și terifiante ale unui 
mic cerc de intelectuali reacționari 
să se bucure de atîta atenție ? Un 
răspuns Ia această întrebare pe care 
multi și-o pun este greu de găsit. 
Un lucru este însă cert : „noua dreap
tă" nu face decît să îmbrace într-o 
haină modernă idei cîtuși de puțin 
noi. Iar răspindirea ei neașteptată in
dică un fenomen îngrijorător, acela 
al deplasării spre dreapta a unor ca
tegorii sociale. în anumite cercuri 
din ..înalta societate pariziană", ni
mic nu este mai ..sic" flecît sâ citezi 
din precursorii spirituali ai noii drep
te — Arnold Gehlen si Carl Schmitt, 
Montherlant și Emst Juger.

★
Făcind această prezentare obiectivă 

a „noii drepte". „Der Spiegel" evită 
să tragă concluzii. Acestea se impun 
insă de la sine, popoarele europene, 
toate popoarele lumii care au cu
noscut ororile fascismului au datoria 
să combată cu toată vigoarea aseme
nea încercări de a reactualiza teorii
le fasciste, naziste, de a acționa ferm 
pentru a face cu neputință reapari
ția fascismului, care a făcut atita 
rău omenirii.

Îndeosebi In primele zile. Vint slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
ii cuprinse intre 4 și 14 grade, izolat 
mai coborite in estul Transilvaniei, iar 
cele maxime între 18 și 26 de grade, lo
cal mai ridicate. Izolat, in nordul țării, 
la începutul intervalului, condiții de 
brumă. In București : Vremea va de
veni în general frumoasă, cu cerul va
riabil. Averse de ploaie la începutul in
tervalului. Vint slab pină la moderat.

• ELECTROMOBILE 
DE SERIE ÎN 1985 ? Firma 
„General Motors" din S.U.A. a 
anunțat că în întreprinderile 
sale s-a creat un nou tip de 
baterie care va permite fabrica
rea prototipului de electromobil 
mai devreme decit se prevedea, 
și anume în 1985. într-o confe
rință de presă care a avut loc 
la Washington directorul gene
ral al firmei a precizat că noua 
baterie este prevăzută cu o 
combinație de oxizi de zinc și 
de nichel și poate înmagazina 
de două ori și jumătate mai 
multă energie decît bateriile 
convenționale pe bază de plumb 
și acid. Cu această baterie se 
poate construi un electromobil 
cu o autonomie de deplasare de

160 kilometri «1 o viteză da 80 
kilometri pe oră.

• IN AUSTRALIA, SIS
TEM DE TELECOMUNI
CAȚII BAZAT PE ENER
GIA SOLARĂ. Adminis
trația telefonică australiană 
>— Telecom — a trecut la fo
losirea energiei solare pentru 
a-și putea extinde serviciile în 
zone izolate, unde construirea 
unor centrale electrice clasice 
nu este justificată din punct de 
vedere economic — citim în bu
letinul „Weekly Newsletter", 
editat la Canberra și sosit ieri 
la redacție. De altfel, chiar in 
orașul Alice Springs, situat în 
centrul Australiei, șe instalează 
un astfel de sistem de comuni

cații telefonice șl prin telex, 
atlt locale, cît și cu restul tării, 
precum și cu străinătatea. Prin 
intermediul unui lanț de 13 sta
țiuni electrice solare, orașul va 
fi conectat la rețeaua de comu
nicații transcontinentală. în 
punctul de la Tennant Creek, 
aflat la 580 km nord de Alice 
Springs. Acesta va fi primul 
sistem de telecomunicații bazat 
în întregime pe energia solară, 
în rețeaua sa. Telecom foloseș
te, de asemenea, tot mai mult 
vintul, ca sursă de energie în 
zonele înțlepărtate. Datorită no
ilor surse, populația din zonele 
respective poate acum recepta 
și programele de televiziune.

• PE TERRA SE VOR
BESC 3000 DE LIMBI. 
Potrivit ultimelor date, pe pla-

S JtL' i,

neta noastră trăiesc aproximativ 
1 400 de popoare. Pentru a se 
putea intra in contact cu ele 
este nevoie de aproape 3 000 de 
limbi. Numărul dublu de limbi 
se explică prin faptul că sint 
popoare care vorbesc cîteva 
limbi. Astfel, în Sudan se vor
besc 117 limbi, în Togo, cu 
populația sa de numai 2 milioa
ne de oameni, se vorbesc 40 de 
limbi, iar in Daghestan (U.R.S.S.) 
se vorbesc peste 60 de limbi.

• CU AVIONUL LA... 
PESCUIT. Se știe că sardelele 
și heringii, specii de pește deose
bit de căutate, se deplasează in 

timpul nopții aproape de supra
fața apelor oceanelor. Pentru a 
identifica bancurile de pești in 
timpul nopții este necesar ca 
acestea să se întîlnească in 
timpul deplasării lor cu zonele 
de plancton (microorganisme cu 
care se hrănesc viețuitoarele 
marine) dens ; în momentul cînd 
suferă perturbații, planctonul 
emite o lumină slabă, asemănă
toare celei a licuricilor. Or, 
ochiul omenesc poate repera cu 
greu această lumină. în schimb, 
pentru „ochiul" electronic al 
unei camere de luat vederi nu 
exisță nici o greutate. De aici 
ideea de a echipa avioane de 
mici dimensiuni cu instalații 

electronice de captare, capabile 
să recepționeze emisiile de 
lumină ale planctonului de la 
o altitudine de 3 000 metri. In
formațiile astfel dobîndite sînt 
înregistrate pe bandă și anali
zate cu ajutorul unui compu
ter, ceea ce permite localizarea 
bancurilor de pești și a direc
ției spre care se îndreaptă.

• CUM SE ORIEN
TEAZĂ PORUMBEI! CĂ
LĂTORI. Simțul extraordinar 
de orientare al porumbeilor că
lători, care reușesc să găsească 
fără greș drumul înapoi acasă 
chiar dacă au fost lansați de la 
distante de sute și sute de kilo
metri. a intrigat multă vreme pe 
oamenii de știință. Se pare acum 
că misterul a fost lămurit. Po

trivit descoperirilor profesorului 
Charles Walcott, de la Universi
tatea de stat din New York. în 
spatele globului ocular al porum
beilor se află un țesut minuscul, 
cu o suprafață nu mai mare de 
.un milimetru pătrat, țesut care 
conține magnetită, substanță 
minerală cu un inalt grad de 
magnetizare. Experimentele e- 
fectuate îl Îndreptățesc pe cer
cetătorul american să afirme că 
porumbeii folosesc acest lesut ca 
un fel de radar biologic, ghi- 
dindu-se în zborul lor după cim- 
pul magnetic al Pămîntului.

® PE SCARA EVOLU
ȚIEI. Totul a pornit de la cîteva 
furnici primitive, pietrificate. 
Paleontologia considera această 
specie dispărută încă în urmă 
cu 80 milioane de ani. Dar in 

1931 au fost găsite In sud-vestul 
Australiei două exemplare de 
furnici fosile vii. Aveau culoa
rea galben deschis și lungimea 
de 1 cm. Această surprinzătoare 
descoperire l-a determinat pe 
dr. B. Taylor să întreprindă 
cercetări sistematice. După 46 de 
ani de neobosite căutări avea 
să depisteze în celălalt capăt al 
aceluiași continent colonii în
tregi de fosile vii. De ce nu au 
fost găsite pină acum ? Pentru 
că ele trăiesc in zone deșertice 
și mai ales pentru că furnicile 
primitive sint insecte nocturne. 
Datorită perseverentei omului 
de știintă australian, savanții 
au acum posibilitatea să pri
vească înapoi pe scara evoluției 
pentru a studia caracteristicile 
întemeietorilor acestor insecte 
himenoptere. atlt de utile in 
menținerea echilibrului ecologic.
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DEZBATERILE DE LA NAȚIUNILE UNITE RELEVA: I LISABONA

Necesitatea creșterii rolului O.N.U
în rezolvarea problemelor lumii contemporane

NAȚIUNILE UNITE. 26 — Trimisul 
Agerpres transmite : în cea de-a 
doua zi a dezbaterilor politice gene
rale din plenara Adunării Generale 
au luat cuvîntul regele Hussein al 
Iordaniei, precum și miniștrii de ex
terne ai Filipinelor, U.R.S.S., Cana
dei, Japoniei. Greciei, Marii Britanii, 
Islandei, Uruguayului și Papua-Noua 
Guinee, care au prezentat pozițiile 
tarilor lor asupra problemelor fun
damentale ale lumii contemporane.

Regele Iordaniei a abordat, în prin
cipal. situația din Orientul Mijlociu 
și căile de reglementare a acesteia. 
El a accentuat asupra faptului că ba
zele unei reglementări pașnice, juste 
și durabile in regiune rămîn rezolu
țiile O.N.U. care statuează retragerea 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate în 1967, recunoașterea drep
tului la existență în cadrul unor fron
tiere sigure al tuturor statelor din 
zonă, asigurarea respectării dreptu
rilor legitime ale poporului palesti
nian de a-și crea un stat național 
propriu independent. Vorbitorul a 
adăugat, că în ultimele luni a făcut 
apel personal la readucerea proble
mei Orientului Mijlociu in Consiliul 
de Securitate și că Națiunile Unite 
reprezintă cadrul natural pentru re
alizarea unei reglementări atotcu
prinzătoare.

Ministrul de externe al Filipinelor, 
Carlos Romulo, a subliniat necesita
tea ca O.N.U. să-și intensifice acțiu
nile pentru rezolvarea pe cale paș
nică a situațiilor conflictuale din lume 
în special a conflictelor din Orientul 
Mijlociu și Africa australă, precum 
și eforturile pentru înfăptuirea dezar
mării, in primul rînd a dezarmării 
nucleare, și pentru edificarea unei 
noi ordini economice mondiale.

Ministrul de externe al U.R.S.S., 
A. Gromiko, a evidențiat însemnăta
tea procesului de destindere care 
s-a afirmat in ultimul deceniu și a 
apreciat că este necesar ca, în ciuda 
unor obstacole, acest proces să fie 
consolidat, în special prin completa
rea destinderii politice cu destinde
rea militară în Europa și în întreaga - 
lume. El a subliniat că o responsabi
litate esențială a O.N.U. rămîne men
ținerea păcii mondiale, întrucit Na
țiunile Unite, ca organizație inter
națională cea mai reprezentativă, tre
buie să îndreptățească speranțele 
crescînde ale popoarelor într-un vii
tor pașnic.

Apreciind că pe continentul euro
pean există în prezent baze mai trai" 
nice decît în trecut pentru colabora
rea pașnică intre state, el a declarat 
că la conferința de la Madrid în pro
blemele securității și cooperării aten
ția va trebui concentrată asupra pro
blemelor cu adevărat stringente ale 
destinderii europene. A. Gromîko a 
subliniat, totodată, că „.U.R.S.S. do
rește să aibă cu Statele Unite relații 
normale, chiar mai mult — de prie
tenie". bazate pe principiile coexis
tentei pașnice a statelor, pe neames
tec in treburile interne. Declarind 
câ „lumea a depășit demult limitele 

, dincolo de care cursa înarmărilor a 
devenit o adevărată nebunie", vorbi
torul s-a pronunțat pentru reducerea 
bugetelor militare. încheierea unui 
tratat internațional privind nere- 
curgerea la forță. I 
Oceanului Indian intr-o 
elaborarea unui acord 
tării fabricării tuturor

încheierea 
privind 
transformarea 
zonă a păcii, 
asupra înce- 
tipurilor de

Primul ministru al Portugaliei a primit 
delegația Consiliului de Stat din România
LISABONA 26 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Republicii Portughe
ze, Maria Lurdes de Pintasilgo, a 
primit delegația Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, for
mată din general-locotenent Ion 
Hortopan, membru al Consiliului de 
Stat, prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale, șef al Marelui Stat 
Major, Eduard Eisenburger, membru 
al Consiliului de Stat, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană, și Silviu Curti- 
ceanu. secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

în cadrul întrevederii s-a făcut un 
larg schimb de păreri asupra posibi-

lităților de dezvoltare a relațiilor ro- 
mâno-portugheze, fiind evidențiată 
hotărirea ambelor părți de a acționa 
pentru transpunerea în viată a înțe
legerilor și măsurilor stabilite cu 
ocazia convorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Antonio Ra- 
malho Eanes. A fost manifestat inte
resul comun de a se acorda priori
tate creșterii și lărgirii schimburilor 
comerciale și cooperării economice.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Manuel Martins Guerreiro, 
membru al Consiliului Revoluției, și 
Marin Iliescu, ambasadorul țării noas
tre la Lisabona.

O cuvintare a tovarășului Jănos Kadar

NAȚIUNILE UNITE. în timpul dezbaterilor politice generale

r , >
Declarațiile lui Georges Marchais la sesiunea Parlamentului 

vest-european
PARIS 26 (Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul la sesiunea Parlamentului 
vest-european de la Strasbourg, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Francez. Georges Marchais. s-a 
pronunțat împotriva intensificării In
tegrării militare vest-europene. „A- 
părarea națională nu poate fi decît 
de competenta unui parlament natio
nal". a relevat vorbitorul. Adeptii 
integrării — a adăugat el — 'caută să

atragă Franța în crearea asa-numltei 
„apărări europene" si a ..armatei 
europene", ceea ce lasă liber accesul 
R.F.G. la arma nucleară. Asemenea 
eforturi, a relevat G. Marchals. se 
întreprind într-o perioadă care tre
buie să devină o epocă a destinderii 
și dezarmării. Secretarul general al 
P.C.F. a subliniat hotărîrea fermă a 
comuniștilor francezi de a apăra su
veranitatea si independenta Franței.

„AVANTI" „Un impuls pentru dezvoltarea
colaborării intre comuniștii și socialiștii italieni”

arme nucleare și asupra reducerii 
ulterioare a stocurilor lor pînă la li
chidarea totală, acordarea unor ga
ranții de securitate pentru statele 
neposesoare de arme nucleare și ab
ținerea de la amplasarea de arme 
nucleare în statele pe al căror teri
toriu nu se află în prezent asemenea 
arme, prohibirea totală a experien
țelor cu arme nucleare.

în legătură cu stările de conflict 
din Orientul Mijlociu și alte părți ale 
lumii, A. Gromîko a accentuat 
necesitatea soluționării acestora, prin 
tratative, declarind că „nu există 
problemă internațională de actualita
te și focar de pericol militar pe care 
Uniunea Sovietică să nu dorească să 
le elimine prin mijloace pașnice".

U.R.S.S., a spus ministrul de ex
terne sovietic, propune să se includă 
pe ordinea de zi a Adunării Gene
rale problema „Cu privire la inadmi- 
sibilitatea hegemonismului în rela
țiile internaționale" și prezintă spre 
dezbatere un proiect de hotărîre în 
acest sens. Esența lui este că în nici 
o împrejurare și sub nici un- motiv, 
nici un stat sau grup de state nu 
trebuie să aibă pretenție la hegemo
nie în relațiile fată de alte 
grupuri de state.

Ministrul de externe al 
Sunao Sonoda. a subliniat 
tea valorificării la maximum a me
canismelor de care dispun Națiunile 
Unite pentru reglementarea pe cale 
pașnică a diferendelor dintre state și 
pentru realizarea unor progrese reale 
pe calea dezarmării. în primul rind 
in domeniul nuclear.

Ministrul de externe al Greciei, 
Gheorghios Rallis. a arătat că dezar
marea continuă să rămînă o necesi
tate imperativă pentru omenire și a 
relevat importanța edificării unei 
noi ordini, economice mondiale, „al 
cărei obiectiv ultim îl reprezintă eli
minarea enormelor disparități intre 
țările bogate și cele sărace, realizarea 
unei mai echitabile repartizări a bo
gățiilor planetei".

Ministrul de externe britanic, Lor
dul Carrington, s-a referit, intre al-

tele, în discursul său la necesitatea 
amplificării eforturilor Națiunilor 
Unite pentru solutionarea probleme
lor explozive din sudul Africii. în le
gătură cu situația din Orientul Mij
lociu, el a apreciat că „obiectivul fi
nal trebuie să rămînă elaborarea 
unei reglementări atotcuprinzătoare, 
bazată pe aplicarea efectivă a rezo
luției 242 a Consiliului de Securitate. 
Aceasta implică, a subliniat vorbito
rul, atit retragerea Israelului din te
ritoriile ocupate în 1967, cît și accep
tarea de către toate părțile a dreptu
lui Israelului de a trăi în pace cu ve
cinii săi în cadrul unor frontiere si
gure și recunoscute. Totodată, a con
tinuat șeful diplomației britanice, o 
reglementare care nu satisface pro
blema fundamentală a poporului pa
lestinian nu poate fi durabilă.

BUDAPESTA 26 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la ședința activului 
de partid din Budapesta al P.M.S.U., 
Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a relevat că tn R.P. Un
gară construcția socialistă se desfă
șoară cu succes. Totodată, a spus 
vorbitorul, economia națională un
gară trebuie să depună eforturi pen
tru ca preturile de producție să co
respundă cit mai bine preturilor de 
pe piața mondială. Se știe, a arătat 
Jănos Kădăr, că în acest an au fost 
luate, și vor mai fi luate, măsuri 
corespunzătoare. Din păcate nu poate 
fi evitat ca aceste schimbări să nu 
se reflecte într-un anumit grad și 
asupra preturilor de consum. Vorbi
torul a subliniat necesitatea utilizării 
mai rationale a materiei prime, ener
giei, forței de muncă și mijloacelor

bănești. El a relevat că, în prezent, 
sarcinile economiei sînt o mal mare 
eficientă, o structură mai modernă a 
producției realizate, o calitate supe
rioară, o folosire mai rațională a for
ței de muncă

în continuare, J. Kădăr ■ spus că 
dezvoltarea industriei se realizează 
în direcție bună. Ritmul de creștere 
a Importurilor s-a moderat într-o 
oarecare măsură. Iar exportul a spo
rit întrucîtva. Situația din agricul
tură în acest an nu este prea feri
cită. s-a produs mult mal puțin grlu 
decît se planificase.

Problema principală a pregătirii 
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului. a subliniat vorbitorul, o consti
tuie îndeplinirea optimă a planului 
pe acest an, precum Si elaborarea co
respunzătoare și începerea îndepli
nirii planului pe 1980.

ROMA 26 (Agerpres). — Referin- 
du-se într-un articol la recentele 
convorbiri desfășurate la Roma între 
o delegație a Partidului Comunist 
Italian, condusă de Enrico Berlin- 
guer, și o delegație a Partidului So
cialist Italian, condusă de Bettino 
Craxi, ziarul „Avânți", organul de 
presă al P.S.I., apreciază întîlnirea 
la nivel de secretari generali ai celor 
două partide ca „utilă, în primul 
rînd pentru faptul că a constituit un 
impuls pentru o îmbunătățire a re
lațiilor" dintre comuniști și socia
liști. Utilitatea consultărilor P.C.I.— 
P.S.I. este subliniată de ziarul citat

datorită faptului că Italia are de în
fruntat „o gravă criză socială", dar 
și pentru că în fața partidelor se 
află — pentru 1980 — „o competiție 
electorală, după ce P.C.I. șl P.S.I. au 
condus împreună, și în unitate cu 
alte forțe politice, majoritatea ad
ministrațiilor locale și unele regiuni 
importante".

„în cursul lntîlnirll 
— relevă „Avânți" 
convergență de idei 
bleme cu caracter 
unitatea stingi! și 
toare italiene".

P.C.L—P.S.I. 
s-a ajung la o 

asupra unor pro- 
politic privind 
a clasei munci-

state sau
Japoniei, 
necesita-

întrevederea ministrului afacerilor externe 
al României cu secretarul general al 0. N. U.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Stefan 
Andrei, șeful delegației tării noastre 
la cea de-a 34-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a avut, miercuri, 
o întrevedere cu secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim. Cu acest 
prilej, ministrul român a transmis 
secretarului general al O.N.U. un sa
lut și cele mai bune urări din par
tea președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Mulțumind, secretarul general al 
O.N.U, a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu sentimentele sale 
de stimă și prețuire și a evocat cu 
plăcere întilnirea din vara acestui an 
cu șeful statului român. Kurt Wald
heim a ținut să sublinieze în mod de-

osebit sprijinul important al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu acordat 
Organizației Națiunilor Unite și apor
tul șefului statului român la crește
rea rolului O.N.U. în rezdlvarea pro
blemelor lumii contemporane.

în cadrul convorbirii a fost efec
tuat un schimb de păreri în legătură 
cu unele puncte importante înscrise 
pe agenda actualei sesiuni a Adună
rii Generale, relevîndu-se contribuția 
pe care delegația României o va a- 
duce la eforturile pentru soluționarea 
problemelor aflate în atenția organi
zației.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prieteneasca, a par
ticipat Teodor Marinescu, amtiasador, 
reprezentantul permanent al Româ
niei la O.N.U.

PARIS
tiReuniunea ministerială a „celor șapte 

privind limitarea importurilor de petrol

PRAGA Funeraliile lui Ludvik Svoboda
PRAG A 26 (Agerpres). — La 26 

septembrie, la Praga au avut loc fu
neraliile lui Ludvik Svoboda, fost 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.C.

agențiile de presă transmit:

și președinte al Republicii Socialiste 
Cehoslovace.<La ceremonia funerară 
au participat Gustav Husak. secretar 
general al C.C. al P.C.C., președin
tele R. S. Cehoslovace. Lubomir 
Strougal, președintele Guvernului fe
deral al R.S.C., alti conducători de 
partid șl de stat, generali și ofițeri 
superiori, locuitori ai capitalei și din 
întreaga Cehoslovacie.

Intîlnire la Moscova.
Kremlin a avut loc o intîlnire între 
Leonid Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și Kaysone Phomvihane, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Laoțian, prim-miriistru al 
Republicii Democrate Populare Laos.

KUWEIT. — Ambasada româ
nă din Kuweit a donat Univer
sității din capitala acestei țări o 
colecție de cărți și publicații cu- 
prinzind operele președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, precum și lu
crări privind politica internă și 
externă a României, volume de 
știință și literatură.

DAMASC. — Sub auspiciile 
Asociației de prietenie Siria- 
România, la „Centrul cultural 
arab" din Damasc a fost deschi
să o expoziție filatelica înfățișind 
momente din istoria poporului 
român, realizări contemporane 
ale tării noastre, precum și o ex
poziție fotografică „Imagini din 
România". Au participat Yussuf 
Al-Assad, membru al Comanda
mentului Național al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele 
Asociației de prietenie Siria- 
România, un numeros public.

Persoanelor condamnate pe viată li 
se comută pedeapsa în detenție pe 
15 ani. Sînt exceptate de la amnis
tie : persoanele condamnate pentru 
crime naziste si crime de război, pre
cum si pentru crime împotriva uma
nității ; delincventii urmăriți în baza 
unor acorduri internaționale si a al
tor angajamente Internationale ale 
R.D.G.; persoanele condamnate pen
tru crime deosebit de grave ca omu
cidere. alte crime violente si spionaj 
militar ; recidiviștii.

Recent s-au încheiat la Atena 
lucrările celui de-al XXVII-lea 
Congres international de apicul
tura APIMONDIA. la care au 
participat delegați din 62 de țări. 
Delegația Asociației 
rilor de albine din 
a prezentat un șir 
rate și comunicări 
România a participat, 
nea. și la expoziția internaționa
lă de apicultura „Expo-api-1979". 
Juriul internațional a acordat 
expoziției. românești medalia de 
aur ; în același timp, exponatele 
românești au obținut 18 meda
lii, din care 8 de aur.

Adunarea generală a Federa
ției Internaționale a Asociațiilor 
de Apieultură — APIMONDIA a 
reconfirmat in funcția de pre
ședinte pe prof. dr. ing. V. Har- 
naj, președintele Asociației cres
cătorilor de albine din România.

crescăto- 
Romănia 

de refe- 
științifice. 
de aseme-

FRANȚA

a benzinei

Amnistierea unor delicte 
în R. D. Germană, consuim de 
Stat al R. D. Germane a hotărît. cu 
ocazia împlinirii a 30 de ani de la 
întemeierea Republicii Democrate 
Germane, să amnistieze unele delicte 
privind persoanele judecate și con
damnate înainte de 7 octombrie 1979.

Tratativele dintr* u.r.s.s.,
S.U.A. ;i Marea Britanie în vederea 
elaborării unui tratat privind inter
zicerea generală și totală a expe
riențelor cu arme nucleare au fost 
reluate, miercuri, Ia Geneva — in
formează agenția T.A.g.S.

Ziarul „Le Figaro" din 
24 septembrie relatează 
pe larg despre festivita
tea cu care s-a încheiat 
CAMPANIA DESFĂȘU
RATĂ 1N FRANȚA PEN
TRU ECONOMISIREA 
COMBUSTIBILILOR LA 
AUTOMOBILE.

..Risipitorii au fost go
niți ieri pe străzile Pari
sului — scrie ziarul. Și 
într-o atmosferă festivă, 
finaliștii campaniei de 
conducere economicoasă 
s-au întâlnit pentru a-și 
primi trofeele".

...In fața Școlii mili
tare fuseseră instalate ba- 
racamente speciale. Se 
puteau vedea numeroase 
persoane care arborau 
semnul distinctiv al par- 
ticipanților și caschete 
galbene la vizieră. Pe 
panouri erau înscrise nu
mele laureaților. Alături 
de mașini care purtau 
banderolele verzi cu in
scripția ..ȘCOALA DE 
ELIMINARE A RISIPEI" 
se găseau tipuri de ca
mionete vechi, cu con
sum redus.

PARIS 26 (Agerpres). — Miercuri 
«-au întrunit la Paris miniștrii pen
tru problemele energiei din princi
palele șapte țări Industrializate occi
dentale (S.U.A., R.F.G., Japonia,
Franța, Marea Britanie, Italia și Ca
nada) pentru a examina stadiul și 
perspectivele limitării Importurilor 
lor de țiței, convenite de țările res
pective în luna iunie cu prilejul re
uniunii la nivel înalt de la Tokio. în 
prima parte a reuniunii, „cel șapte" 
au reafirmat că vor respecta plafo
nul importurilor de țiței fixat initial 
șl au stabilit cifre pentru fiecare tară 
în parte. S.U.A., al căror consum de

titei este egal cu consumul total al 
celorlalți parteneri, au dat asigurări 
că vor lua măsuri pentru a respecta 
cota de import de 8,5 milioane Umili 
pe zi. La rindul ei. Japonia a ds 
gurări că, pînă in 1985, nu va c, 
plafonul de 6,3 milioane bata"/’ ț 
titei pe zi.

S-a căzut, de asemenea, de acord 
asupra înregistrării importurilor de 
petrol, pentru a se împiedica astfel 
supralicitările companiilor petroliere, 
care au determinat creșterea vertigi
noasă a preturilor la aceste produse 
pe piața liberă, depășindu-se cu mult 
nivelurile practicate de către țările 
O.P.E.C.

„Escadroanele morții 
din Salvador

M

Seara, laureata, îm
preună cu familiile lor, 
s-au întâlnit im sala unde 
li s-a inmînat celor 10 
învingători recompense.

Referindu-se la succe
sul campaniei, ministrul 
industriei a arătat că 42 
la sută din automobi- 
liști au afirmat că și-au 
modificat maniera de a 
conduce în funcție de 
sfaturile primite. 12 mii 
de persoane s-au • ini
țiat în conducerea eco
nomică In peste 120 de 
orașe ale Franței. Au fost 
distribuite 5 milioane de 
„carnete de autocontrol" 
al consumului.

„La 1 octombrie, cam
pania se încheie, dar 
însușirea conducerii eco
nomicoase a intrat in 
uzanțe. Vor fi înființate 
școli permanente in acest 
scop. Pentru ca statul să 
constituie un exemplu, 
conducătorii vehiculelor 

■ statului vor fi cu toți ini- 
țiați fără întârziere în 
aplicarea metodelor de 
conducere economicoasă".

Sărbătoarea națională a Salvadorului — aniversarea, 
cu cîteva zile în urmă, a proclamării independenței — 
a fost marcată de puternice manifestații ale forțelor 
de stînga, care au cerut să se pună capăt regimului 
de dictatură militară ce se menține la putere în această 
mică republică din America Centrală, de aproape 
cinci decenii. în toată această perioadă, corupția a 
devenit un fenomen cvasigeneral, în timp ce situația 
maselor largi este din cele mal precare, venitul pe 
locuitor situîndu-se la unul din nivelurile cele mai 
scăzute din lume. Sub presiunea forțelor populare, 
guvernul generalului Carlos Humberto Romero a 
anunțat că este dispus să procedeze la unele reforme 
— strict limitate — cum ar fi o oarecare redistribuire 
a terenurilor agrare, permisiunea ce urmează a fi 
acordată exilaților politici de a se reîntoarce în țară 
și îmbunătățirea condițiilor de locuit și de școlarizare 
ale populației. Oponenții de stînga ai regimului Ro
mero apreciază însă aceste măsuri — aflate deocam
dată în stadiul unor promisiuni vagi — ca fiind total 
nesatisfăcătoare. Prin programul lor. ei se pronunță în 
sprijinul unor reforme radicale, cum ar fi naționali
zarea fabricilor de zahăr și bumbac și a marilor plan
tații de cafea, veniturile obținute urmînd să slujească 
la finanțarea unor măsuri sociale socotite ca absolut 
indispensabile.

Apreciind, dealtfel, ele însele că propriile propuneri 
nu pot induce în eroare forțele stîngii, autoritățile 
regimului militar recurg, paralel cu promisiunile fără 
acoperirea faptelor, la arma „verificată" a represiu
nilor. Au început astfel să-și desfășoare activitatea 
așa-numitele „escadroane ale morții", în cadrul cărora 
acționează ofițeri de politie și care au ca scop suprima
rea militanfilor de stînga. Știri recente au anunțat că 
o asemenea echipă a atacat un autocamion care trans
porta studenți cu vederi progresiste, ucigînd șix 
dintre ei. Precipitarea evenimentelor din Salvare 
îndreptățește revista „Newsweek" să considere ineviia 
bilă „o schimbare pe cale insurecțională" a stărilor ca 
lucruri din această țară, ca expresie a unor procese 
politico-sociale mai largi care se constată în ultimul 
timp în întreaga zonă a Americii Centrale, exemplul 
cel mai concludent în acest sens fiind Nicaragua.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

» s-u.A. Problema energiei se impune 
ca o problemă-cheie a vieții politico-economice

Congresul Statelor Unite si-a re
luat recent lucrările, avind în
scrisă pe agendă ca problemă cen
trală adoptarea importantelor pro
iecte de lege introduse de pre
ședintele Jimmy Carter în dome
niul energiei. Relevind „noile prio
rități" ale politicii economice formu
late de președintele S.U.A.. care pre
conizează „cea mai uriașă angajare 
de mijloace economice în timp de 
pace", ziarul „NEW YORK POST" 
arată că programul energetic a de
clanșat „un adevărat război pentru 
cucerirea independenței energetice". 
„In următorii zece ani. scrie ziarul, 
vor fi investiți 142 miliarde dolari 
în dezvoltarea noilor surse de ener
gie și descoperirea altora în măsură 
să elibereze Statele Unite de impor
tul de petrol". Este semnificativ în 
acest sens că administrația america
nă a declarat luna octombrie drept 
„luna conservării energiei".

„Criza de energie — declara șeful 
Casei Albe cu prilejul prezentării 
amplului său program energetic — 
este reală. Ea se manifestă la scară 
mondială. Este un pericol clar pentru 
națiunea noastră. Acestea sînt faptele 
și noi trebuie, pur și simplu, să le 
înfruntăm". Datele înfățișate de 
președinte cu prilejul prezentării 
programului energetic au șocat’ pe 
mulți americani, convinși că tara lor, 
cu 'uriașe resurse naturale și finan
ciare, este în măsură să depășească 
orice fel de criză, fie chiar și ener
getică. Acum, tot mai multi sînt 
aceia care înțeleg că „prosperitatea 
petrolului" se apropie de sfîrșit și că 
Statele Unite, ca și întreaga omenire, 
trebuie să-și îndrepte atenția spre 
alte surse de energie.

în vederea atingerii obiectivului. 
propus, președintele a formulat o 
serie de măsuri preconizind dezvol
tarea producției de carburanți sinte
tici din cărbune și din alte surse — 
șisturi bituminoase, reziduuri mena
jere etc. — economisirea energiei, 
intensificarea eforturilor pentru uti
lizarea energiei solare, reducerea la 
jumătate, pînă in 1990, a consumului 
de petrol in centralele electrice prin 
folosirea cărbunelui, sporirea pro
ducției de cărbune (Statele Unite 
dispunind de rezerve suficiente, esti
mate ia peste șase secole), dezvolta
rea transportului în comun.

Toate aceste măsuri, prezentate 
sub forma unor proiecte de lege, au 
fost înaintate celor două camere ale 
Congresului — Camera Reprezentan
ților și Senatul. Cu o majoritate co- 
vîrșitoar.e de voturi (40 pentru și 
unu împotrivă). Comitetul pentru 
problemele interne al Camerei Re
prezentanților s-a pronunțat in fa
voarea constituirii unei „comisii de 
mobilizare in problemele energetice". 
Această comisie va dispune de auto
ritate asupra tuturor proiectelor 
energetice cu caracter nenuclear. Un 
asemenea proiect ar urma să fie cel 
privind „crearea unei bănci pentru 
dezvoltarea energiei solare", avind ca 
obiectiv stimularea utilizării acestei 
forme de energie astfel incit, în anul 
2000, ea să acopere 20 la sută din 
necesitățile energetice ale S.U.A.

Un element esențial al legislației 
energetice este acela referitor la 
aplicarea unei taxe asupra super- 
profiturilor companiilor petroliere, 
procurindu-se pe această cale fondu
rile necesare finanțării în totalitate 

a proiectelor energetice, dezvoltării 
sistemului de transport în comun și 
subvenționării programelor sociale de 
sprijinire a păturilor sărace ale 
populației, confruntate cu mari difi
cultăți în urma majorării preturilor 
combustibililor. Propunerea privind 
această taxă a trecut prin Camera 
Reprezentanților, urmînd ca acum să 
fie dezbătută în Senat. Ținînd seama 
că marile companii petroliere au un 
puternic „lobby" în cadrul Senatului, 
observatorii apreciază că textul res
pectiv va întîmpina dificultăți seri
oase. Tocmai acest lucru a determi
nat o serie de foruri americane — 
Comitetul Executiv al A.F.L.—C.I.O. 
(cea mai mare centrală sindicală din 
S.U.A.), aripa de stînga a Partidului 
Democrat și Sindicatul muncitorilor 
din industria textilă — să se pronunțe 
în favoarea naționalizării industriei 
petroliere americane, întrucit aceasta 
„nu servește în mod corect interesul 
public". „Dacă marile companii pe
troliere au o atitudine ce contravine 
intereselor națiunii americane, tre
buie preconizată naționalizarea lor" 
— se arată în moțiunea adoptată de 
Comitetul Executiv al Centralei 
A.F.L.—C.I.O. Documentul acuză 
companiile petroliere „de a fi abuzat 
de puterile lor monopoliste" și afir
mă că țara nu-și poate permite să 
fie la discreția „baronilor companii
lor petroliere".

Problematica energiei revine cu in
sistență în prim-planul tuturor dez
baterilor asupra problemelor econo
mice și financiar-monetare. „Injecta
rea masivă de capital in surse ener
getice de înlocuire a petrolului — 
scrie „CHRISTIAN SCIENCE MO

NITOR" — va permite noi angajări 
de brațe de muncă și va crea dispo
nibilități noi pentru combaterea re
cesiunii și inflației". Totodată, se 
subliniază necesitatea reducerii su
melor alocate bugetului militar și 
trecerii Unui contingent important 
de oameni de știință, ingineri și teh
nicieni care in prezent își consacră 
activitatea pentru „perfecționarea 
armamentelor", Ia efectuarea de 
cercetări în domeniul folosirii ener
giei în scopuri pașnice. Fapt este 
că, potrivit calculelor specialiș
tilor, publicate de revista „NEW
SWEEK", „dacă consumul continuă 
la nivelul actual, petrolul și gazele 
Americii vor dispărea într-un dece
niu". Iar dacă se va continua să se 
importe tot 40 la sută din petrolul 
necesar, în 1985 S.U.A. vor trebui să 
plătească pentru acest import cite 10 
milioane dolari pe oră. Or. așa cum 
sublinia președintele, „cind impor
tăm petrol, importăm, totodată, și 
inflație".

Pe fundalul acestor dezbateri a 
început să se facă simțită și febra 
electorală în pregătirea scrutinului 
prezidențial din noiembrie 1980. Po
trivit condițiilor specifice vieții ame
ricane. se anunță numele diverselor 
personalități care intenționează să-și 
pună candidatura. Din rîndul parti
dului republican, o asemenea inten
ție și-au manifestat pînă în prezent 
opt congresman!. în ce privește pe 
democrati. președintele Carter a 
anunțat, marți, că se înscrie și inten
ționează să rămînă în cursa prezi
dențială pînă la încheierea acesteia.

Nicolae PLOPEANU

Moment „fierbinte", zilele tre
cute, în Noua Zeelandă : pentru 
prima dată in ultimii 60 de ani 
a fost declanșată in această țară 
— considerată o adevărată oază 
a liniștii sociale — o grevă na
țională, cu participarea a sute 
de mii de persoane. într-o se
rie de întreprinderi s-a între
rupt [ucrul, mijloacele de trans
port n-au funcționat. Criza eco
nomică din lumea capitalistă, 
mai puțin sesizabilă în Noua 
Zeelandă o perioadă de timp, se 
resimte acum tot mai acut și în 
această tară. Pentru a face fată 
dificultăților economice, se ur
mează o politică de limitare a 
salariilor, deși costul vieții creș
te continuu. De aici, nemulțumi
rile maselor muncitoare care 
au culminat cu această puterni
că acțiune grevistă. în fotogra
fie : marș al greviștilor in ora

șul Auckland.

EPILOG IN ALB Șl NEGRU
Se părea că odată cu demisiile 

in lanț ale unor înalte oficialități 
sud-africane, începind cu ministrul 
informațiilor, Connie Mulder, și șe
ful temutelor servicii secrete, Van 
der Berg, și terminînd cu însuși 
președintele republicii, Vorster, 
scandalul financiar de la Pretoria, 
care a dezvăluit proporțiile de ne
închipuit ale corupției pe toate 
treptele ierarhiei guvernamentale, 
și-a aflat un deznodământ, ce-i 
drept, penibil, rușinos, dar oricum 
un deznodămint.

De fapt, a fost vorba de o pauză 
de citeva luni, pentru că ultimul 
act al celei mai mari afaceri cu de
turnări de fonduri din istoria R.S.A. 
abia acum prinde a se contura. In
tr-adevăr, nu se putea vorbi de un 
epilog, atât timp cit intermediarul 
tuturor aranjamentelor de culise, 
omul care jucase un rol capital in 
operațiunile financiare ilegale (prin 
care sume substanțiale din buget — 
zeci de milioane de dolari — au 
fost deturnate in scopul propagan
dei secrete peste hotare, dar au 
sfîrșit, pină la urmă, în bună parte, 
în buzunarele unor personalități po
litice sus-puse), un anume Rhoodie, 
fost secretar în Ministerul Informa
țiilor, refuza să se întoarcă în țară, 
preferind să rămînă la Londra. In 
timp ce foștii lui colegi dădeau 
toată vina pe el, incercînd astfel să 
scape basma curată, Rhoodie, ca să 
se apere, amenința cu noi „dezvă
luiri senzaționale", inclusiv cu des- 
conspirarea numelui unor noi per
soane simandicoase implicate in 
scandal, dacă nu este lăsat in pace, 
lată insă că nu de mult, in urma 
unor necurmate demersuri ale gu
vernului sud-african, Rhoodie a 
fost extrădat de autoritățile brita
nice. Abia acum guvernanții de la 
Pretoria, inclusiv premierul Pieter 
Botha — și el vizat direct de ame
nințările lui Rhoodie — se simt 
ușurați, considerind orice pericol 
îndepărtat.

Sigur, se pune întrebarea ce se 
va întâmpla cu Rhoodie? Riscă el 
să fie supus unei aspre pedepse, 
ca unic țap ispășitor? Puțin pro
babil, după cum apreciază presa in
ternațională. In primul rînd, pen
tru că Rhoodie a afirmat tot timpul 
că dispune de dovezi de netăgă
duit asupra vinovăției a numeroase 
alte oficialități, dovezi care îi pot 
servi ca monede de schimb. Și mai 
ales pentru că pielea sa este de 
culoare albă. Or, criteriul unic de 
care tine seama justiția sud-afri- 
cană este culoarea pielii. O demon
strează faptul că printre cele 182 
de persoane condamnate anul tre
cut la pedeapsa capitală, în cea mai 
mare parte pentru pretinse delicte 
politice, nu s-a aflat nici un alb: 
numai negri și metiși. Un alt exem
plu: foarte recent, fostul campion 
de golf sud-african, Bobby Locke, 
supărat pe unul din servitorii săi 
negri, a descărcat citeva gloanțe in 
trupul acestuia, omorindu-l pe loc. 
Verdictul justiției? O amendă de 
circa 120 dolari...

Așadar, iată suficiente temeiuri 
care îndreptățesc afirmațiile presei 
internaționale că Rhoodie nu are 
motive de îngrijorare, chiar dacă 
nu a respectat întru totul regulile 
jocului. Nu beneficiază superiorii 
lui, Mulder, Van der Berg și Vor
ster, de pensii apreciabile, văzin- 
du-și mai departe liniștiți de tre
buri? Cu siguranță se va găsi și 
pentru el un aranjament prin „buna 
înțelegere" — ca intre complici — 
poate chiar după îmbrățișările de 
rigoare, intr-o eventuală „piață a 
independenței"...

Intre timp, la capătul unor noi 
parodii judiciare, vor fi fost exe
cutați, sub felurite pretexte, încă un 
număr de africani. Ca o compen
sație. Și ca o nouă exemplificare a 
ceea ce înțelege apartheidul prin 
echitate și justiție.

R. C.

X*.
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