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IN ÎNTIMPINAREA ALEGERILOR

tarii
in 1980

Pe itinerarele noi ale dezvoltării
si modernizării marelui oraș

r
MANIFEST LIRIC ELECTORAL

Voință fermă,
noi avînturi

E vrerea patriei întregi 
și semn de comunist elan ;
Plai românesc, din nou alegi 
cu patos demn, contemporan, 
pe cei mai buni dintre cel buni 
în fruntea trebiior obștești 
și-avînturi noi de zbor aduni, 
spre culmi mai 'nalte să țintești.

încheierea convorbirilor dintre

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
și ministru! afacerilor externe 

al Uniunii Sovietice, Andrei Gromîko

‘ Bucureștiul, Capitala ță- 
devine cu fiecare an 

dare trece tot mai frumos, 
dobîndind atribute urbanis
tice pe măsura marilor 
împliniri socialiste. în ulti
mele trei decenii, Bucu- 
rețtiul și-a adăugat la zes
trea urbanistică peste 
420 000 de locuințe, ceea ce 
înseamnă că mai mult de 
60 la sută din populația sa 
locuiește in case noi. în 
același timp s-au construit 
numeroase cămine, case de 
cultură, școli, creșe Și gră
dinițe de copii. Au fost a- 
menajate . mari parcuri, 
ștranduri, baze sportive, 
zone de agrement, care au 
schimbat și schimbă con
tinuu chipul orașului.

NOI construcții de lo
cuințe, sau echivalen
tul unui oraș cu 120 000 

locuitori
fel 
are 
de

Dar Bucureștiul, la 
ca toate orașele țării, 
un amplu program 
dezvoltare economico-so- 
cială și urbanistică. Și în 
acest an va cunoaște multe 
înnoiri.

încercăm un succint tur' 
de orizont al urbanisti-

1980, carecii bucureștene
va marca o treaptă im
portantă în procesul mo
dernizării continue a Capi
talei. Străbatem itinerare 
noi, rod al concepției ar- 
hitecților și proiectanților, 
unele la ora aceasta în curs 

■ de reajizare pe șantier, iar 
altele deocamdată concreti
zate în machete, ce vor fi 
aduse și ele în curînd la di
mensiunile realității. Par
curgem astfel magistralele 
aflate în plină reconstruc
ție deschizătoare de largi și 
luminoase perspective în 
peisajul marelui oraș, ne 
oprim din loc în loc în in
tersecții și mari piețe pu
blice, tratate in soluții ce le 
conferă profiluri distincte în 
noua geografie urbană, cele 
mai importante dintre ele 
prevăzute cu pasaje ru
tiere și alte dotări edilitare 
cu ,■ funcționalități multi
ple, gîndite astfel îneît să 
rezolve într-o perspectivă 
apropiată numeroasele pro
bleme ale transportului și 
ridicării confortului mediu
lui ambiant. Un loc deo
sebit de important în pro
gramul de dezvoltare îl 
ocupă construcția de lo
cuințe, care va totaliza. în 
acest ari peste 42 000 apar
tamente,* din care 32 000 au

. și fost începute. Prac
tic, un oraș cu peste 120 000

• de locuitori.
In mod firesc îl regăsim 

atît în marile 
adevărate orașe 
Titan, unde se 
strui încă 3 700 
mente, Drumul 
(1 200 apartamente), 
ceni—Oltenița 
structurile unor 
toare magistrale 
apropie astfel de finalizare 
— Pantelimon (3 550 apar
tamente), Mihai Bravu 
(900), Calea Moșilor (2 150), 
Ștefan cel Mare-Luncșoarei 
(1 800), Păcii-Nord și Sud 
(7 600), Armata Poporului 
(900), bd. Dimitrie Can- 
temir — Parcul Tineretului 
(2 500), cit și în noi ansam
bluri și artere ce se inte
grează astfel viguros în 
prefacerile ce cuprind me
reu noi zone ale orașului. 
Se vor da în folosință pri
mele locuințe din ansamblu
rile din zonele Banu Manta 
(700), Băneasa (550), Turda 
(780). Constructorii vor în
cepe alte ansambluri noi în 
zonele Ghericea-Compozito-

cartiere — 
în oraș — 
vor con- 

de aparta- 
Taberei 

Ber- 
(3 000), în 

impună- 
care se

Florea CEAUȘESCU 
. Dumitru TÎRCOR

Ce este — acuma doar cuvînt, 
vom trece-n amplă împlinire. 
Nu-s vorbe aruncate-n vînt, 
ci chibzuită cumpănire. 
Stăpîni și harnici gospodari, 
într-o deplină unitate, 
clădim temei de rosturi mari, 
pășind cu Țara-n libertate.

Voință fermă-n el cuprinde 
și ni-i chezaș de fapte votul — 
Știm : binele de noi depinde.
De noi, aici, depinde totul. 
...Cu vii ecouri dih Congres, 
crește sub frunți adine lucidul 
gînd luminos în înțeles : 
„Noi sîntem Statul. Noi Partidul !“
De-aceea, simplă și firească, 
pentru prezent și-ntotdeauna, 
în vatra noastră românească, 
alegerea-i aceeași, una : 
Să ne-nălțăm mereu prin ani 
cu-această țară, azi și-n veci, 
independenți și suverani.
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(Continuare în pag. a Il-a)
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Viitoare ansambluri de locuințe din Capitală : Piața Muncii (machetă)

Simbătă s-au încheiat convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul An
drei Gromîko; membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.

La convorbiri au participat tova
rășii Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Eugen Florescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Vasile Șandru, director în 
M.A.E. *

Au participat, de asemenea, tova
rășii V. F. Malțev, membru al C.C, 
al P.C.U.S., prim-locțiitor al minis
trului afacerilor externe al U.R.S.S., 
V. I. Drozdenko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

în cursul convorbirilor a fost re
levată evoluția ascendentă a relați
ilor de prietenie și solidaritate din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre România și'Uniunea So
vietică. Totodată, a fost manifestată 
dorința comună de a dezvolta, în spi
ritul înțelegerilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev, 
colaborarea româno-sovietică pe plan

politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii de acti
vitate, precum și conlucrarea pe 
tărimul vieții internaționale, in inte
resul popoarelor celor două țări, al 
cauzei socialismului și păcii.

Abordindu-se aspecte actuale ala 
vieții internaționale, a fost sublinia
tă necesitatea de a se acționa pen
tru împiedicarea înrăutățirii îh con
tinuare a raporturilor dintre state, 
pentru soluționarea numai pe cale 
politică, prin tratative, a probleme
lor litigioase, pentru adoptarea unor 
măsuri ferme de dezarmare, și în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru promovarea unei politici de 
destindere, pace și colaborare in
ternațională.

INFLACARATUL ANGAJAMENT AL MINERILOR DE LA LUPENI

„Vom da patriei cărbune mai mult și de bună calitate11
La întreprinderea minieră Lupeni 

a avut loc o adunare a reprezentanți
lor oamenilor muncii, in cadrul căreia 
a fost analizată activitatea desfășu
rată pentru îndeplinirea planului pe 
anul 1979 și s-au stabilit măsuri in 
scopul realizării exemplare a sarcini
lor pe ultimul an al actualului 
cincinal.

Participanții la adunare au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge- ; 
neral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, in care 
se spune : Sîntem bucuroși să vă 
raportăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că noi. mi
nerii de la Lupeni. care am lansat 
chemarea la Întrecere pe anul 1979 
către toți minerii țării, acționînd cu 
hotărire, sub conducerea organizației

de partid, pentru îndeplinirea sarci
nilor puse în fața noastră de condu
cerea partidului, am obținut în 1!|79 1 
rezultate din cele mai bune în spori
rea producției de cărbune, realizînd 
peste plan 60 700 tone cărbune cocsi- 
ficabil. în același timp, ,am redus 
consumul specific la lemnul de mină 
și energie electrică, iar cheltuielile 
materiale au fost reduse cu 9 lei la 
1 000 lei producție-marfă. Mecanismul 
economieo-finarjciar s-a aplicat cu 
bune rezultate la întreprinderea 
noastră, reușind ca în anul 1979 să 
depășim producția netă cu 13,4 mi
lioane lei.

însuflețit de aceste realizări și con
știent de mărețele sarcini ce-i revin 
din istoricele documente adoptate de 
cel de-al XII-lea Congres al parti
dului, colectivul minei noastre se an

gajează să depășească planul ,1a pro
ducția netă cu 600 mii lei si să ex
tragă peste plan 25 000 tone cărbune 
cocsificabil, să realizeze suplimentar 
100 ml la lucrările de deschidere și 
150 ml la cele de pregătire, să reducă 
substanțial consumurile specifice la 
lemn de mină, cherestea. metal, 
energie electrică și combustibil con
vențional.

Dorim ca prin faptele noastre da 
muncă să vă asigurăm, ■stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
profundul atașament și deplina noas
tră aprobare față de politica internă 
și externă a partidului si statului 
nostru, neprecupețind nici un efort 
pentru a respecta întocmai angaja
mentul luat de a da patriei părbune 
cocsificabil cit mai mult și de bună 
calitate.

ÎN ZIARUL DE AZI:
Rubricile noastre : 

® Pentru afirmarea 
ideologiei revoluționa
re în confruntarea 
contemporană de idei 
® Din instanță în fața 
opiniei publice ® Fap
tul divers ® Cronica 
literară ® Omul și 
viața rațională ® Sport 
© De pretutindeni 
® Reportaj pe glob 
© Chenar de duminică

GALAȚI: A lost livrată prima navă 
a anului 1980

a livrat be-
din produc-
Este vorba

Șantierul naval Galați 
neficiarului prima navă 
ția marfă din acest an. 
de nava Fundulea, de 7 500 tdw, des
tinată transportului de mărfuri ge
nerale. De asemenea, in cursul lunii 
februarie, după efectuarea cu succes 
a probelor de marș la mare, șantie
rul gălățean va mai livra alte două

nave, una de 7 500 și alta de 15 000 
tdw, aceasta din urmă făcind parte 
din seria navelor multifuncționale ce 
se construiesc la Mila 80 a Dunării. 
Tot la Șantierul naval Galați! se află 
în prezent in probe de chei, in ve
derea livrării, incă două nave, cu un 
tonaj total de 22 500 tdw. din produc
ția marfă a anului in curs. (Agerpres).

Cultura scriitorului

Pentru aplicarea Decretului privind recuperarea 
si valorificarea resurselor materiale refolosibile, ziarul 
„Scînteia" invită pe cititorii săi să participe la acțiunea.,.

înfățișarea lui exactă n-o cunoaștem. Totuși, 
personajul despre care vă vorbim există, e 
„activ" și omniprezent, Cîteva semnalmente 
esențiale ne sint însă bine cunoscute, ceea ce 
îl face relativ ușor de recunoscut. Iar noi de 
fapt tocmai acest lucru vi-l propunem : să-l 
identificați, să-i semnalați prezența în viața și 
in activitatea de toate zilele...

...Dar mai întii trebuie să știm alte cîteva 
lucruri.

Așa cum se cunoaște, recent, Consiliul de 
Stat a emis un decret privind recuperarea și 
valorificarea resurselor materiale refolosibile, 
utilizarea și circulația ambalajelor. In scopul 
reglementării unitare, pe economie, a tuturor 
activităților legate de reutilizarea materialelor 
secundare, decretul stabilește modalități de 
acțiune și răspunderi concrete pentru minis
tere, centrale, celelalte organe centrale și 
locale, pentru întreprinderi și colective de oa
meni ai muncii, pentru cetățeni. In fapt, la 
care situații și la ce rațiuni economice și so
ciale se referă decretul ?

Zilnic, o importantăcantitate de bunuri ma
teriale pe care le produce societatea noastră 
ies din circuitul întrebuințării și dispar. Sint 
declarate „deșeuri" și sint aruncate la gunoi, 
deși pentru producerea sau procurarea lor s-a 
depus un considerabil efort. Să ne referim, de 
exemplu, la metal. Atunci cînd minereul n-a 
fost adus din import pe bani grei (cum se în- 
tîmplă la noi cu o bună parte a acestei ma
terii prime pe care n-o deținem decît în mici 
cantități), atunci el este scos din adîncurile 
pămîntulul eu prețul unui mare volum de

muncă. Tot astfel stau lucrurile cu lemnul, cu 
masele plastice, cu hirtia, cu uleiurile mine
rale, cu sticla, cu diferite substanțe chimice. 
Pentru a avea lemn și produse din lemn tăiem

efort valutar, cumpărăm petrol (în condițiile 
accentuării crizei energetice prețul petrolului, 
ca și al altor materii prime, crește vertiginos, 
împovărător pentru' noi), cumpărăm deci pe-

Descopenți, 
prindeți 
și stîrpiți 
„ROZĂTORUL66!

păduri, imense suprafețe de păduri. Ce în
seamnă pădurile pentru noi nu mai e nevoie 
să explicăm. Tăiem păduri și pentru a produce 
hîrtie (17 hectare de pădure pentru 1 000 de 
tone de hîrtie). Cu prețul unui mereu mai mare

trol pentru a produce mase plastice, fire sinte
tice și alte materii fără de care viața economi
că și socială cu greu ar putea să fie azi con
cepută. Pentru a fabrica sticlă consumăm im
presionante cantități de combustibil (sticla

este un mare consumator de energie) ș.a.m.d. 
Ca să avem toate acestea, statul este nevoit 
să consume, pentru procurarea materiilor pri
me, o parte. însemnată a venitului național.

Sîntem noi atît de bogați ca să ne permi
tem luxul de a arunca la gunoi ceea ce 
rămîne din prelucrarea acestor materii pri
me ? Nu și-o permit nici cei intr-adevăr bo
gați. Căci iată ce spune o statistică din 
R.F.G. : din 'așa-zisele deșeuri se asigură, la 
nivelul economiei, circa 50 la sută din nece
sarul de materii prime pentru industria hirtiei; 
46 la sută din necesarul de cositor; sint recu
perate 50 la sută din uleiurile minerale ; iar 
lista continuă, prin aceleași impresionante 
procente de economisire, cu recuperarea altor 
și altor metale, a maselor plastice etc. Pentru 
colectarea acestor materiale, acolo, ca și in 
alte țări (Franța, Anglia, S.U.A.), cu mult 
mai bogate resurse, există un întreg sistem 
ale cărui detalii merg pină la convingerea 
cetățeanului să adune separat cutiile goale 
de conserve, masele plastice, resturile de lemn, 
hirtia, sticlele (sortate după culoare) și să le 
depună în conteinere așezate in preajma 
locuințelor. Cum se vede, există, in multe 
locuri din lume, preocupări ca așa-numitele 
„deșeuri" să nu fie aruncate. Noi recuperăm 
doar 26 la sută din hirtia întrebuințată, doar 
9-12 la sută din uleiurile minerale uzate, iar 
fier vechi... cumpărăm uneori anumite 
cantități de pe piața externă.

Este drept, tuturor acestor materiale li s-a

(Continuare în pag. a IH-a)

La întrebarea dacă 
scriitorul trebuie să fie 
un om cultivat sau nu, 
răspunsul nu poate fi 
decît afirmativ, con- 
siderînd că el însuși 
este un factor eminent 
de cultură. Literatura 
și artele exprimă su
fletul unui popor și 
totodată nivelul său 
cel mai înalt de sim
țire și de gîndire, felul 
lui propriu, specificul 
national. în măsura în 
care scriitorul își pune 
problemele timpului 
său și in modul in care 
le rezolvă, ca exponent 
al aspirațiilor genera
le, el se integrează 
unui moment cultural 
și chiar viitorului, ale 
cărui coordonate le 
prevede. în literatura 
noastră, primii scrii
tori, cronicarii, au fost 
învățați, trecuti prin 
școli înalte, umaniști 
in toată puterea cu- 
vintului, înflăcărați 
patrioti și făuritori de 
limbă literară. într-o 
vreme cînd latina era 
limba invățaților euro
peni. ei au scris-o și 
au vorbit-o în relații
le diplomatice, conști- 
enți totodată că este 
graiul strămoșilor noș
tri, deoarece ,,de la 
Râm ne tragem". Cu 
atît mai mult impera
tivul vremii noastre și 
îndeosebi al popoare
lor din celelalte con
tinente, 
eliberat 
integrează Organizației 
Națiunilor Unite, este 
de a lărgi cunoștința 
limbilor străine, care 
asigură tuturor oame
nilor de cultură infor
mația la zi, la ivirea 
noilor curente în toa
te domeniile științelor 
naturii și acelora ale 
omului. între acestea, 
literatura este și ea un 
mijloc de comunicare 
între națiuni, poate cel 
mai însemnat, pentru 
că pe lingă un'plus de

cunoaștere a omului și 
a societății, ea procu
ră plăcerea 
cea mai înaltă 
toate 
viața.

Dacă 
tic ar 
spontan al 
ției“, desigur că scrii
torul nu ar trebui ne
apărat să fie un om 
cultivat. Literatura o- 
rală nu s-a ivit oare 
printre necunoscătorii 
de carte.' printre cei 
nedeprinși cu cititul și 
cu scrisul ? Așa este, 
dar aceasta nu consti
tuie un argument în 
sprijinul confortabil al

cîte ne

estetică 
dintre 

‘ oferă

frumosul
fi un t

l artis- 
produs 

„inspira-

care 
arte- 
și a-

Un

care și-au 
țările și se

de Serbări
CIOCULESCU

neștiinței și inculturii. 
Poetul anonim a bene
ficiat de un talent în
născut. pe care însă și 
l-a cultivat, găsind 
printr-o disciplină in
terioară expresia cea 
mai potrivită, figura 
poetică, frumosul, care 
este una din manifes
tările eminente ale 
culturii. Prin nivelul 
înalt al ..inspirației" 
sale, dar și prin darul 
de încorporare a aces
teia în cuvînt. autorul 
necunoscut al „Miori
ței", creator de mit. a 
ridicat cultura popu
lară nescrisă la ace
lași nivel cu cele mai 
prețioase creații ale li
teraturii căreia i se 
spunea cultă. între a- 
ceastă cultură popu
lară. manifestată în 
folclor și în așa-zisele 
arte minore, și 
artistică, școlită. 
este, credem, o 
bire de esență, 
mai de treaptă 
tivă. Popoarele
primă fondul național' 
prin folclor și „arte

cea 
nu 

deose- 
ci nu- 
evblu- 
își ex-

minore" la începuturi
le vieții lor și mai aăoi 
prin literatură și artă.

Cultura, este în zilele 
noastre factorul 
asigură înflorirea 
lor frumoase, ca 
ceea a științei,
poet, de pildă, nu poa
te descoperi toate tai
nele artei sale dacă 
nu cunoaște lirica tării 
lui și pe aceea a celor
lalte civilizații, din 
prezent și din trecut. 
N-au lipsit, ce e drept, 
cîndva unii versifica
tori care, temindu-se 
că citind se vor lăsa 
influențați și-și vor 
pierde originalitatea, 
și-au făcut o regulă de 
a nu se citi decît pe ei, 
înșiși. Rezultatele, n-au 
putut fi decît dezas
truoase. Poșta 'redac
ției. în. genere, nu face 
decît să recomande ne- 
număraților veleitari 
care se. cred chemați a 
fi poeți să citească și 
să-și cultive 
rile.

Exemplul 
bun pe care 
literatura noastră este 
acela al lui Eminescu. 
Genialul poet nu și-a 
isprăvit studiile, dar a 
citit enorm. începind 
ca bibliotecar al lui 
Aron Pumnul, conti- 
nuind cu lecturi parti
culare. în limba noas
tră și in cea germană, 
lărgindu-și apoi cu
noștința altor limbi, 
pină și a celei sanscri
te și adincindu-și cu
noștințele literare cu 
însușirea unei temeini
ce culturi filozofice, nu 
fără a-și apropia- no
țiunile esențiale de so
ciologie, economie 
litică, matematici 
Se poate afirma 
pre cel mai mare 
al nostru, despre 
Maiorescu spunea

încercă-

cel mai 
ni-1 oferă

po
ete, 

des- 
poet 
care 

că
(Continuare 
în pag. a V-a)
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Are și Liceul industrial de me
canică nr. 1 din Bistrița o bi
bliotecă. Peste 10 000 volume, 
numeroase reviste si publicații 
tehnice. Pentru a veni in aju
torul cititorilor, bibliotecara 
Victoria Nalaț si cadrele didac
tice de specialitate au avut o 
idee excelentă : alcătuirea unui 
bogat fișier tematic pentru- toate 
meseriile care intră in profilul 
liceului. Fișier îmbogății, an de 
an, cu cele mai bune lucrări de 
diplomă ale absolvenților, cu 
noutățile din știință Și tehnică. 
Nu de pufine ori. specialiști din 
unitățile economice ale orașului 
solicită aici „consultații" biblio
grafice. Iată încă o explicație a 
faptului că în 1979 biblioteca a 
obținut o prestigioasă distincție 
în cadrul concursului „Cea mai 
bună bibliotecă școlară".

Bâlefelul salvat
Scriam în rubrica noastră (fe 

ieri despre o femeie care aș alu
necat pe gheată, a căzut intr-o 
fîntină și n-a mai putut fi sal
vată. Un băiețel din comuna 
Cotnari, județul Iași, a alunecat, 
tot din cauza ghetei, și a căzut 
într-o fîntină adâncă de 10 metri, 
în apa rece ca gheața. Strigătele 
de ajutor ale băiețelului au fost 
auzite de un alt școlar, care a 
alertat vecinii. Din mijlocul lor 
a sărit un tînăr curajos, a luat 
o funie și a coborît imediat în 
fîntină, imbărbătindu-l pe cel 
dinăuntru, care încerca să se a- 
gațe, disperat, de o piatră. Cu 
greutate, dar și cu multă grijă, 
flăcăul l-a scos afară, l-a înfo
folit intr-un cojoc și l-a dus la 
căldurică...

Oameni buni! Spargeti gheata 
din jurul fintinilor — si nu nu
mai de-acolo.
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Așa se numește : Laurion 
Laurion. Deci, de două ori 
Laurion. De fel din Tulcea. A 
fost găsit intr-una din nopțile 
geroase ale acestei ierni căzut 
pe stradă si cu picioarele goale.

Ce se intîmplase ? Laurion 
Laurion chefuise zdravăn in
tr-un restaurant. Fiind singur, 
și-a găsit imediat doi parteneri, 
care i-au ■ declarat pe loc „prie
tenie la cataramă". Apoi, Lau
rion a pornit-o spre casă. Pe 
drum, cei doi „prieteni la cata
ramă", pe numele lor Juravele 
Gicu și Turiac Tudorel. i-au, ați
nut calea, l-au lovit și i-au furat 
cizmele din picioare. Din feri
cire, Laurion s-a ales numai cu 
un guturai, cizmele fiindu-i îna
poiate de organele de miliție. 
Dar de aici înainte s-a ales si 
cu o învățătură de minte.

I

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

Paznici 
la oi-lupii

Cu deosebire în această iarnă, 
viscolul și gerul au făcut ca lupii 
de prin hățișurile pădurilor să 
iasă, adeseori în haită, la dru
mul mare. Un astfel de „cu- 
mătru“ a dat intr-o noapte buz
na spre saivanele cu oi ale coo
peratorilor din Todirestii Vaslu
iului. Văzînd că acesta nu-i pus 
Pe goană de nimeni, i-au adul
mecat urmele și alții, lăsînd in 
urma lor citeva oi sfîrtecate...

Si in tot acest timp, îngrijitorii 
M. Ciobanu si V. Cris dormeau 
somn adine, la căldurică, 
sele lor. Cînd și-au văzut 
va, i-a apucat amețeala.

in ca- 
ispra-

I
a avut.
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Revizor... 
nerevizuit

In apropiere de Bistrița
loc un accident de circulație. 
Venind la fața locului, un echi
paj al miliției n-a mai găsit pe 
nimeni. Ce se intîmplase ?

După ce își încheiase misiu
nea pe un șantier din Năsăud, 
trimis de întreprinderea de uti
laj greu si transport Cluj-Napo- 

<ca, revizorul contabil A.T.
„cinstit" 
a plecat 
Bistrița, 
portiera 
contabil 
cap. Șoferul a pornit 
să-l ducă la spital, dar 
contabil ri-a vrut nici în... ruptul 
capului, că „dacă aude nevasță- 
mea, dacă află conducerea în
treprinderii, dacă...".

Urmarea : cel care a trimis, în 
mod nepermis. autobasculanta 
statului să-l ducă pe revizorul 
contabil a fost sancționat. Șofe
rul de pe autobasculantă a fost 
și el sancționat, pentru că a pă
răsit locul accidentului. Numai 
pe revizorul contabil nu-l mai 
doare capul si e bine mersi...

s-a 
bine de tot, după care 
cu o autobasculantă la 
Pe drum, la 
s-a deschis și 
a căzut jos,

o curba, 
revizorul 
drept în 
motorul 

revizorul
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Nu era 
somnambul

Trimis in fata instanței de 
judecată pentru sustrageri repe
tate de obiecte din diferite ma
șini, Viorel Merfu din Tg. Jiu 
a declarat la proces :

— Eu, onorată instanță, rog să 
mi se acorde circumstanțe ușu- 
rătoare, pentru că dacă am „ușu
rat", cum se spune, niște mașini 
de niște obiecte, n-am făcut-o 
intenfionat, pentru că eu nici nu 
știu ce s-a întîmplat, că eu dorm 
si visez, și pe urmă mă trezesc 
așa, nitam-nisam, in cite o ma
șină, asa 
un medic 
sînt, vai 
nambul...

A fost 
ci de mai ..... .
ratorul de medicină legală din 
Craiova, care au dat verdictul : 
nu e somnambul.

Abia după aceea a fost... vai 
capul lui.

că trebuie să consult 
care o să vă spună că 
de capul meu, som-

consultat nu de unul, 
multi medici, la Labo-

de

I Rubricâ realizată de 
Petre POPA 
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ssȘî am vorbit deschis, cu bucurie 
și răspundere, și despre viața

localității, și despre viața țariiO sinteză a opiniilor exprimate Ia adunarea publică din comuna Romos, județul Hunedoara
Așa cum anunțam în ziarul nostru de miercuri, 23 ianuarie, „TRIBUNA 

DEMOCRAȚIEI" se constituie într-o firească și generoasă concretizare a 
măsurilor inițiate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind creșterea rolului Frontului Democrației și Unității 
Socialiste în viata social-politică a tării. Precizam atunci că 
„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI" VA DEVENI O RUBRICĂ PERMA

NENTĂ A ZIARULUI „SCÎNTEIA", în care vom consemna dezbate
rile ce vor avea loc în adunările publice lunare organizate de consiliile 
F.D.U.S., opiniile exprimate de participant, propunerile și sugestiile 
formulate într-un domeniu sau altul al activității economice, politice și 
sociale.

Consiliul F.D.U.S. din comuna 
Romos, județul Hunedoara, a orga
nizat sub genericul „Tribuna de
mocrației" prima adunare publică, la 
care au participat cetățeni din satele 
Vaidei și Pișchinți. Cu citeva zile 
înainte, ' consiliul comunal al 
F.D.U.S. și organizațiile democrației 
și unității socialiste din cele două 
sate au popularizat pe larg, aducind 
la cunoștință fiecărui cetățean din 
sat, tematica și modul de desfășurare 
a „Tribunei democrației".

în afară de cetățenii celor două 
sate au fost prezenți la adunarea 
publică activiști de partid și de stat, 
conducători și reprezentanți ai unor 
instituții și întreprinderi județene, 
factori <Ue decizie de la direcția ju
dețeană a drumurilor și podurilor, de 
la cooperația de consum, juriști, spe
cialiști în diferite domenii de activi
tate. Participanții la adunare au fost 
invitați de tovarășul Octavian Mires- 
tean, secretar al consiliului județean 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, să pună întrebări, să-și 
spună părerea asupra tuturor pro
blemelor puse în discuție. Primele 
întrebări s-au referit la importanta 
și semnificația celui de-al II-lea 
Congres al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, la principalele 
prevederi și modificări ale Legii 
electorale. Cetățenii prezenți la ..Tri
buna democrației" au avut posibili
tatea să-și aprofundeze cunoștințele, 
să-și însușească noile idei si orien
tări cuprinse în cuvintarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la Congresul 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. Toți sătenii, care au pus în
trebări și au participat la dezbateri 
— printre care Aurel Nistor. Vasile 
Neagu, Ileana Nistor alții — și-au 
exprimat deplina aprobare și satis
facție față de crearea organizațiilor 
democrației și unității socialiste, care 
vor avea un rol important în viața

fiecărui sat, pentru mai buna valo
rificare a inițiativei și experienței 
cetățenești, în transpunerea în via
ță a hotărîrilor și legilor tării.

Cu mult interes au fost primite

Ion Troi și Saveta Bildea au făcut 
propuneri concrete și au sugerat mă
suri pentru creșterea producției de 
cereale, carne și lapte, s-au angajat 
să urmeze exemplul unor gospodari 
fruntași ca Aurel Bălan, loan Ciuci, 
Vasile Dobrean, Aurel Picu, loan 
Nistor și alții care, in fiecare an, con
tractează cu statul însemnate can
tități de carne, lapte, ouă.

în același timp, participanții la 
„Tribuna democrației" au formulat 
și observații critice la adresa unor 
membri ai consiliului de conducere 
al cooperativei agricole, care nu de
pun aceeași strădanie pentru mai 
buna organizare a muncii. S-a 
arătat că rareori lucrările în campa

precizările făcute de juriștii loan 
Mitrofan și Viorica Văleanu cu pri
vire la Legea electorală, care asi
gură cadrul legal de natură să tra
ducă pe plan juridic principiul poli
tic al lărgirii continue a democrației 
noastre socialiste. Mulți dintre lo
cuitorii satelor Vaidei și Pișchinți, 
care au luat cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, au apreciat faptul că 
procentul mai mare de circumscrip
ții la sate în care pentru un loc de 
deputat se depun mai multe candi
daturi va asigura ca in rîndurile de- 
putaților să fie aleși cei mai buni 
cetățeni, cu vocație și . pasiune de 
activiști obștești.

Pe măsură ce trecea timpul, discu
ția devenea tot mal animată, trans- 
formîndu-se într-un dialog viu. des
chis. Cetățenii au pus numeroase 
întrebări și și-au spus părerea asu
pra unor stări de fapt din viata so- 
cial-economică a satului in care tră
iesc și muncesc. Spre satisfacția lor, 
problemele au fost lămurite chiar in 
cadrul adunării publice. Multi dintre 
participanții la „Tribuna democra
ției" au vorbit despre necesitatea 
îmbunătățirii activității în coopera
tiva agricolă de producție, despre 
drepturile și [ obligațiile fiecărui 
membru cooperator de a munci mai 
bine pentru folosul obștii și al fie
căruia în parte. Cetățenii Eugenia 
Bota, loan Pascu, Gheorghe Crăciun,

niile agricole încep la timpul prevă
zut. pentru că unii membri din con
siliul de conducere nu iau o atitu
dine hotărită față de cei care nu vin 
la lucru. Alți vorbitori s-au referit 
la modul în care se atribuie loturile 
personale. Fiecare caz a fost dezbătut 
și lămurit imediat, pe loc. S-a arătat 
că unii ar fi vrut să posede lot per
sonal fără să fi îndeplinit norma 
stabilită de adunarea generală, fapt 
care — cum s-au convins cu toții — 
nu este îngăduit de lege.

Cetățenii și deputății prezenți la 
„Tribuna democrației" și-au expri
mat dorința de a iniția chiar acum, 
în campania electorală, acțiuni edi- 
litar-gospodărești. Ei i-au întrebat 
pe factorii de decizie prezenți la 
adunare dacă și în comuna lor se 
vor deschide noi unități prestatoare 
de servicii și cînd anume, dacă se 
vor asfalta și moderniza unele dru
muri. Primind răspunsuri afirmati
ve, ei s-au angajat, să participe la 
acțiuni de muncă patriotică pentru 
executarea tuturor lucrărilor edilitar- 
gospodărești ale satului. Cetățenii 
din satul Vaidei au cerut ca un ca
dru mediu sanitar să desfășoare o 
activitate permanentă la punctul sa
nitar din sat, pentru a nu mai fi ne- 
voiți să meargă la centrul de comu
nă, cerință care a fost rezolvată pe 
loc. Cîțiva părinți și cadre didactice

au cerut modificarea orarului de 
plecare a unui autobuz, din cauza 
căruia 50 de elevi intirzie zilnic de 
la școală. Si această doleanță, a fost 
pe loc satisfăcută.

întreaga dezbatere, desfășurată în 
cel mai autentic spirit democratic, a 
cuprins un evantai larg de probleme 
— de la aspecte ale politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, de la problematica economi
că și socială a satelor respective 
pînă la unele chestiuni de amănunt, 
care priveau doar o familie sau chiar 
o singură persoană. Subliniem acest 
fapt, deoarece el relevă climatul fer
til de încredere, dialogul viu, cadrul 
deschis al discuțiilor, operativitatea cu 
care s-au dat răspunsuri și s-au gă
sit soluții la multe din întrebările 
și problemele ridicate. Cetățenii au 
fost plăcut impresionați că la aceas
tă primă adunare publică a ..Tribu
nei democrației" s-au putut rezolva 
unele probleme ale obștii sau per
sonale pentru care, în mod obișnuit, 
trebuiau să bată drumul pînă la 
Orăștie sau chiar la județ.

— Așa cum au constatat toți cei 
prezenți, „Tribuna democrației" de 
azi a constituit, intr-adevăr, un ade
vărat cadru democratic de dezbatere 
deschisă a tuturor problemelor care 
frămîntă satul, pe oamenii săi. Ce
tățenii au venit cu toată încrederea 
la această țidunare — ne spunea în 
încheiere primarul comunei Romos, 
Ioan Castaian — și s-a înregistrat un 
număr record de parțicipanți la 
dezbateri. Aș remarca spiritul pro
nunțat critic și autocritic, varietatea 
întrebărilor, propunerile concrete fă
cute, angajamentele lor de a contri
bui și mai activ la buna gospodărire 
și înfrumusețarea satelor. Sîntem 
hotărîți — așa cum a indicat secreta
rul general al partidului — ca în fie
care lună, în fiecare sat, „Tribuna 
democrației" să fie cit mai bine or
ganizată, pentru a constitui cu adevă
rat modalitatea cea mai propice de 
captare a propunerilor și sugestiilor 
oamenilor, de mobilizare a întregului 
sat la rezolvarea propriilor propu
neri, a sarcinilor ce ne revin din 
planul în profil teritorial pentru în
florirea și mai puternică- a fiecărui 
sat, a comunei în ansamblul său.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii"

AGENDĂ ELECTORALĂ

Manifestări politice și culturale 
organizate de consiliile Frontului 
Democrației și Unității Socialiste

BACĂU. în întîmpinarea alege
rilor de la 9 martie, în toate locali
tățile județului Bacău au loc, în or
ganizarea consiliilor F.D.U.S., ample 
manifestări educative și cultural- 
artistice. Obiectivul îl 9 constitu
ie popularizarea documentelor Con
gresului al XII-lea al partidu
lui, ale Congresului al II-lea al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, a Legii electorale, a marilor 
înfăptuiri din actuala legislatură. Sub 
genericul „Congresul al XII-lea al 
partidului — moment de importanță 
majoră pentru viitorul patriei noas
tre", la cluburile textiliștilor din 
Buhuși și petroliștilor din Moinești 
au fost organizate dezbateri, expuneri 
și simpozioane. La Tg. Ocna, Dăr- 
mănești, Răcâciuni, Sascut și în 'alte 
localități au fost organizate dezbateri 
pe tema „Creșterea rolului F.D.U.S. 
în viața politică a țării". Sub generi
cul „Județul Bacău —■ prezent și vii
tor", în 88 de localități, întreprinderi 
și instituții au fost organizate expo
ziții documentare etc. (Gh. Baltă).

SIBIU. în cadrul amplelor acțiuni 
politico-educative și cultural-artistice 
care se desfășoară în aceste zile în 
toate localitățile sibiene, Teatrul de 
stat din Sibiu prezintă zilnic, inee- 
pînd de la 1 februarie pină la alege
rile de la 9 martie, recitaluri.de poe
zie patriotică sub genericul „Votăm 
odată cu țara" în mijlocul muncito
rilor de la întreprinderile „Indepen
dența", „Libertatea", „Flamura Ro
șie", „Steaua Roșie" și altele, pre
cum și în comune din județ, printre 
care Avrig, Gura Rîului, Orlat. Sub 
egida secției de propagandă a comi
tetului județean de partid se află în 
pregătire pliante documentare, pe lo
calități, care vor ilustra remarcabi
lele succese obținute în dezvoltarea 
economieo-socială din ultimii ani, 
obiectivele prevăzute pentru cincina
lul 1981—1985. Va fi tipărit, de ase
menea, un compendiu al monografiei 
„Județul Sibiu — trepte ale dezvol
tării". (Nicolae Brujan).

TULCEA. Consiliile locale ale 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste au mobilizat un număr mare 
de deputați, lectori, propagandiști și 
oameni de cultură, care prezintă in 
unitățile economice, la locurile de 
muncă, la cămine culturale și clu
buri expuneri cu privire la marile 
realizări obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului, in actuala 
legislatură, obiectivele dezvoltării 
României socialiste în cincinalul 
1981—1985 și cele ale planului de 
dezvoltare economică în profil teri
torial. La pșsele alegătorului se acor
dă consultații cu privire la impor
tanța alegerilor de la 9 martie, mo
dul de desfășurare a acestora, se dau

răspunsuri la întrebările puse de ale-* 
gători. (Neculai Amihulesei).

CASA CENTRALA A ARMATEI, 
DIN BUCUREȘTI. Aici a avut 
loc expunerea intitulată „Docu
mentele Congresului al II-lea al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste — contribuție remarca
bilă la dezvoltarea gindirii și prac
ticii revoluționare privind atra
gerea maselor la soluționarea sarci
nilor economice, politice și sociale". 
Au participat cadre militare și fami
lii ale acestora. O convorbire pe tema 
„Adîncirea și perfecționarea demo
crației noastre socialiste — preocu
pare statornică a Partidului Comu
nist Român", precum și o consultație 
avînd drept subiect „Semnificația 
modificărilor aduse prevederilor Con
stituției, Legii electorale și Statutu
lui Frontului Democrației și Unității 
Socialiste pentru lărgirea drepturilor 
profund democratice ale tuturor oa
menilor muncii" s-au desfășurat la 
Școala militară de ofițeri activi „Ni
colae Bălcescu". Programul manifes
tărilor politico-educative desfășu
rate la Casa armatei din Constanta, 
a înscris, între altele, prelegerea in
titulată „Legalitatea socialistă — ca
dru fertil de manifestare a democra
ției, de exercitare plenară a drepturi
lor și îndatoririlor cetățenești".

MUREȘ. La căminele culturale, 
cluburi și case de cultură. în între
prinderi și instituții au fost organi
zate dezbateri pe temele : „Rolul 
opiniei publice în explicarea și res-, 
pectarea legilor țării" ; ,,Comunist£z 
— model de atitudine înaintată î 
comportare exemplară la locul C,,.: 
muncă și în societate" ; „Să alegem 
pe cei mai. buni dintre cei mai buni"; 
„Alegerile de Ia 9 martie — chezășia 
înaintării glorioase a patriei pe ca
lea progresului și prosperității". Bi
blioteca județeană, în colaborare cu 
centrul de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă, a editat culegerile de montaje 
și versuri, în limbile română și ma
ghiară, intitulate : „Votăm a tării 
măreție". „Cu poporul, pentru popor". 
(Gh. Giurgiu).

ALBA. Cu titlul „Votăm pentru o 
înaltă civilizație socialistă pe întreg 
pămîntul românesc", a fost editat 
programul principalelor manifestări 
politice, cultural-educative și artis
tice organizate în pregătirea alegeri
lor de deputați de la 9 martie. La 
Casa de cultură din. orașul Zlatna a 
aVut loc o întîlnire a tinerilor care 
în acest an vor vota pentru prima 
oară cu reprezentanți ai organelor 
locale de stat, în cadrul căreia s-au 
dezbătut prevederile Legii electorale. 
(Ștefan Dinică).

(Urmare din pag. I)
rilor — situat in apropierea 
platformei industriei ușoa
re și pe strada Socului, care 
va face legătura cu an
samblurile Pantelimon și 
Bulevardul Muncii. Con
comitent cu aceste lucrări, 
constructorii iși vor con
centra eforturile pentru 
terminarea finisării fața
delor la marile blocuri 
construite anul trecut.

Pentru realizarea in bune 
condiții a acestui mare vo
lum de lucrări, construc
torii — ne spune tovarășul 
Constantin Teodosescu, di
rector adjunct al centralei 
de construcții — s-au sta
bilit o seamă de măsuri 
tehnice și organizatorice. 
O atenție deosebită acor
dăm extinderii și diversi
ficării prefabricatelor. 35 000 
de apartamente vor fi rea
lizate cu elemente prefabri
cate, din care 15 000 — in
tegral — din prefabricate. 
Poligoanele vor asigura 
peste 25 000 de cabine de 
băi complet echipate. Ne 
concentrăm totodată efor
turile asupra ridicării gra
dului de confort al locuin
țelor și al finisărilor inte
rioare, asupra diversificării 
estetice a fațadelor. Va 
crește numărul de aparta
mente cu 3—5 camere.

Pentru asigurarea for
ței de muncă necesare au 
fost cuprinși la cursurile de 
calificare și policalificare 
6 000 de muncitori, îndeo
sebi pentru meserii defiti- 
tare — zidari, dulgheri, zu
gravi, linoliști-parchetari, 
ceea ce va duce ia o folo
sire mai rațională a for

ței de muncă pe șantiere. 
Tovarășul Florian Ionescu, 
vicepreședinte al consiliu
lui popular municipal, a 
precizat că atit la confe
rința municipală de partid 
din anul trecut, cît și cu 
prilejul vizitelor și iritil- 
nirilor de lucru ce au 
avut loc in Capitală, secre
tarul general al partidului 
a dat indicații prețioase, a 
stabilit sarcini concrete cu 
privire la sistematizarea, 
amplasarea și executarea 
lucrărilor de construcții, iar 
întreg activul Capitalei este 
mobilizat pentru a duce 
exemplar la îndeplinire 
aceste indicații.

NOI magazine, școli, 
așezăminte culturale și 
de ocrotire a sănătății

Odată cu realizarea con
strucțiilor de locuințe, o 
amplă extindere va ’ cu
noaște rețeaua comer
cială, care în acest an va 
spori cu încă 45 000 mp. 
Majoritatea unităților co
merciale vor fi amplasate 
la parterele noilor blocuri. 
Vor fi date In folosință'noi 
complexe comerciale in 
zonele : Drumul Taberei, 
la parterul blocului C-16, 
la intersecția Armata Po
porului—Lujerului (5 200
mp), Băneasa (peste 4 000 
mp), Șoseaua Ștefan cel 
Mare, strada Codrii Neam
țului', Bulevardul 1 Mai, 
Parcul tineretului și altele.

Programul urbanistic 1980 
prevede darea in folosință 
și a altor obiective social- 
culturale. Rețeaua de școli

va spori cu 150 săli de clasă 
și 31 săli de gimnastică, se 
vor construi încă 13 grădi
nițe de copii cu 3 000 de 
locuri. Se va extinde si 
spațiul pentru învățămîntul 
superior cu circa 3 000 mp. 
Va fi terminat un cinema
tograf în Berceni și va «în
cepe construcția altor două 
în Pantelimon și Militari. 
A început construcția spi
talului de psihiatrie cu 500 
de paturi în zona Popești- 
Leordeni. De asemenea, vor 
începe lucrările la un nou 
spital de copii cu 500 de 
paturi, dotat și cu un dis
pensar policlinic. Va con
tinua execuția noului com
plex hotelier cu confort 
modern în Calea Victoriei- 
Luterană,

NOI dotări edilitare și 
gospodărești

Gospodarii Capitalei se 
preocupă intens de extin
derea rețelelor de termo- 
ficare, canalizare și apă. 
Rețeaua de termoficare se 
va extinde la încă 60 000 de 
apartamente, ajungîndu-se 
la finele anului ca peste 
360 000 de apartamente să 
aibă asigurată încălzirea 
prin acest sistem. Printre 
lucrările edilitar-gospodă- 
rești un loc însemnat îl 
ocupă extinderea rețelei 
cu apă potabilă și indus
trială. Vor fi finalizate lu
crările de amenajare a la
cului de apă industrială 
de la sursa Pantelimon II, 
care va furniza 130 000 mc 
pe zi, va fi ctat în folosință 
apeductul Roșu-Bragadiru 
cu o lungime de 44 km, ca
pabil să transporte zilnic 
260 000 mc de apă. Se vor 
continua lucrările la ape
ductul Arcuda—București

pe o distanță de 19 km, care 
vor fi Jncheiate în anul 
1983, se va dezvoltă stația 
de tratare a apei potabile 
de la Arcuda și se va 
ajunge la un debit de 
260 000 mc pe zi. Rețeaua 
de apă a orașului se va 
extinde cu încă 32 km, cea 
de canalizare cu peste 23 
km, se va pune în func
țiune canalul principal A-o 
situat pe malul drept al 
Dîmboviței, cu o lungime 
de 5 km. în același timp 
se va construi prima sta
ție de incinerare a gu
noaielor menajere din cele 
6 prevăzute a se realiza in 
următorii ani. Aceste stații 
sint concepute astfel incit 
să asigure, după sortarea 
materialelor pe categorii, 
incinerarea a 200 000 tone 
de reziduuri pe zi. Energia 
termică realizată prin ar
derea gunoaielor mena
jere va fi furnizată siste
mului de termoficare, iar 
din cenușa realizată se va 
produce cărămidă pentru

construcții. Stațiile vor fi 
amplasate în așa fel incit 
distanțele parcurse de mij
loacele de transport să fie 
cît mai scurte.

NOI și moderne căi 
rutiere

Un alt sector important 
de lucrări ce vor fi execu
tate în acest an îl consti
tuie modernizarea artere
lor de circulație. Vor fi 
modernizate șoseaua Ște
fan cel Mare de la inter
secția Lizeanu pînă la Tu
nari, șoseaua Vitan—Bîr- 
zești, Calea Moșilor, șo
seaua Fundeni cu două 
fire pe sens și pasaj deni
velat, toate acestea însu- 
mind 200 000 mp. Vor în
cepe lucrările de realizare 
a unor artere importante 
din zona centrală a orașu
lui, cum sînt Calea 13 Sep
tembrie, care va ajunge 
pină in zona Piața Unirii, 
Izvor—Coșbuc, arteră nouă, 
care face legătura între

Bulevardul Coșbuc și Podul 
Izvor, precum și noua ma
gistrală Victoria Socialis
mului, ce va lega Dealul 
Spirii cu Piața Unirii. Va 
începe modernizarea stră
zilor Socului, Turda și pre
lungirea bulevardelor Con
structorilor și Dimitrie 
Cantemir. Tot in acest an 
continuă lucrările la pasa
jul Grand cu o lungime de 
1 300 m și vor începe lu
crările la pasajele rutiere 
din Piața Muncii, Lujeru
lui, Progresul și altele.

NOI zone de odihnă 
și agrement

Pentru crearea de con
diții tot mai bune de odih
nă și agrement, edilii ora
șului au în vedere extin
derea și amenajarea de noi 
lacuri, parcări și zone 
verzi. Se va continua ame
najarea salbei de lacuri pe 
rîul Colentina, vor fi ter
minate lucrările de ame
najare a lacurilor Fun

deni șr Plunjbuita, cu o su
prafață totală de 152 hec
tare, se va începe amena
jarea lacului Buciumeni, 
cu o suprafață de 63 hec
tare.

Pe salba de lacuri a Co- 
lentinei se vor amenaja 
10 ștranduri cu peste 100 000 
de locuri, dublindu-se ca
pacitatea actuală. O nouă 
zonă de agrement, care va 
cuprinde trei lacuri, se va 
contura in apropierea car
tierului Giulești. Odată cu 
acestea debutează lucrările 
de amenajare a riului Dîrtî- 
bovița. în amonte de Ciu
rel se va începe în acest 
an amenajarea lacului cu 
același nume, care va 
avea o suprafață de 97 
hectare, iar toate cele trei 
lacuri — Ciurel, Roșu și 
Mori — vor totaliza în final 
o suprafață de 300 hectare 
luciu de apă.

în acest an, suprafața 
parcurilor și a spațiilor 
verzi din Capitală va creș
te cu 100 hectare. Se vor

,extinde parcurile Plum
buita, Titan-Sud, Panteli
mon, Balta Albă. Actualul 
Parc al tineretului se va 
transforma intr-un mare 
și bogat parc botanic^/ iar 
Grădina botanică se va ex
tinde pe o suprafață' de 
20 hectare înspre Institu
tul politehnic, cu o pasa- ț 
reia peste șoseaua Groză- <( 
vești. Fondul vegetal al", 
Capitalei va spori cu 
80 000 de arbori — fo
ioase și rășinoase — 900 000 
arbuști, 500 000 trandafiri, 
250 000 plante perene de
corative, 50 000 liane, 30 
milioane de flori. Intr-ade
văr, în scurt timp, Capita
la țării va deveni o fru
moasă grădină înfloritoare.

Dar, pentru ca toate a- 
ceste obiective social-cul- 

Jurale și gospodărești să 
“fie realizate la termenele 
stabilite,, este necesar ca 
toți locuitorii Capitalei — 
beneficiari direcți ai noilor 
dotări orășenești,, să par
ticipe. de la mic la mare, 
la înfăptuirea lor. ,

Dosarele 
alcoolului

Cit i-a fost dat Victoriei Cazacu să indure 
pină cind a ajuns să nu-și mai dorească 
altceva decît să divorțeze ? Nu trecuseră 
nici doi ani de la căsătorie, cînd intr-o bună 
zi Simion, soțul ei. „a uitat" în ce apar
tament locuiește. Beat peste măsură, dă
duse buzna în miez de noapte peste niște 
vecini. Femeii i-a crăpat obrazul de rușine. 
Cu vremea a ajuns [să poată număra pe 
degete zilele sau nopțile cînd, într-o lună 
întreagă, soțul ei reușea să vină treaz aca
să. Nimeni nu se mai mira în Valea Bu
zăului nr. 10 cînd îl găseau dormind pe sca
ra blocului, în spălătorie sau la subsol. îl 
aduceau în casă de subsuori. Să nu-l mai 
vadă și copiii cînd pleacă dimineața la 
școală.

N-a trecut mult și a început să se întoar
că acasă fără nici un ban. Dar în schimb 
cu datorii și cu debitorii după el. Biata fe
meie, ce să facă, a trebuit să plătească. Că 
de nu, începeau scandalurile și nu o dată 
bătaia. Cînd în asemenea situații, de tea
mă, își lua copilul în brațe și căuta adăpost 
pe la vecini, era mai rău. Pentru că după 
ce bea tot ce-i cădea în mînă — spirt me
dicinal, „Diana", apă de colonie, orice — 
de furie, că n-are pe cine se răzbuna, arun
ca cu sticlele goale pe fereastră, distrugea 
tot ce întîlnea în cale.

Este adevărat că în prea puținele sale

momente de luciditate, copleșit la rîndu-i 
de rușine și de remușcări, își recunoștea — 
intr-un jurnal — intreaga dramă. Dar ce 
folos ! A doua zi o lua de la inceput.

N-au fost străini de patima și decăderea 
acestui om care și-a distrus sănătatea, că
minul și poate chiar viitorul profesional — 
în care debutase strălucit cu citeva brevete 
de invenții — nici prietenii, nici colabora
torii. nici colegii săi de muncă. Au știut și 
au tăcut. Ce intrebări le pune astăzi con
știința ?

Un buletin 
de Capitală 
cu peripeții

După ce aproape o viață întreagă n-a 
avut decit „reședințe" — în București, ce-i 
drept, dar numai reședințe — Tudor Bivo- 
laru s-a gindit să-și ofere un domiciliu. 
Fără doar și poate în Capitală. Dar cum ?

„Soluția" i-a dat-o cumătrul Grancea Iu- 
liu, comersant ca și el :

— Te însori cu nevastă-mea._  7 ț
— Ce nu înțelegi? Că-i foarte simplu. Eu 

divorțez, iar tu te însori cu ea. După ce-ți 
faci buletin, divorțezi tu și mă însor eu. 
Tot cu ea.

— Dacă nu glumești șl faci tu asta pentru 
mine, află că nu-ți rămin dato-r. 10 000 de 
lei iți dau. 5 000 înainte, 5 000 după. Bașca

cheltuielile de judecată. Dar ce-o să zică 
nevastă-ta ?

— Nevastă-mea ? Nevastă-ta !
Și au bătut palma, care mai de care mai 

grăbit și mai temător să nu se răzgîndească 
celălalt. A doua zi, pe banii lui Bivolaru, 
fac formele necesare — taxă de timbru, an
gajarea unui avocat. Și tot Bivolaru plă
tește și la restaurantul unde au „udat" vii
torul său buletin de identitate.

Visul lui de... flotant se va spulbera însă 
în seara aceleiași zile, cînd Grancea a 
schimbat brusc placa :

— Ce-ți închipui, boșorogule, că nevas
tă-mea e de vinzare ? !

Și cum reproșurile verbale i s-au părut 
probabil prea puțin convingătoare, „gazda" 
iși ia „oaspetele" la pumni. Dar nu înainte 
de a-I ușura de ceas, de' inele și de bani. 
Ba chiar și de haine.

Epilogul peripețiilor s-a consumat In 
fața instanței de judecată ce avea să apre
cieze exact modul în care Grancea și-a re
zolvat „problemele de conștiință" : tîlhărie.

„Neprețuitul" 
gestionar

Cum, necum, într-o bună zi, Meleșteu 
Constantin, de profesie gestionar, a fost 
transferat de la Trustul I.A.S. Ilfov la o În
treprindere sută la sută bucureșteană: I.L.F. 
Berceni. Dar nu oricum. Ci în interesul ser
viciului. De unde s-ar putea trage conclu

zia — deloc pripită, dacă ținem scama de 
litera și spiritul reglementărilor legale in 
materie — că, cel puțin in acel moment, 
„buna funcționare" a activității la sus-nu- 
mita intreprindere depindea de acest trans
fer. Amănuntul este însă aproape lipsit de 
importanță față de ceea ce a urmat.

După numai două luni, Meleșteu este 
numit șef la o unitate — nr. 212 — din 
Bd. Ion Șulea. Cum argumente posibile în 
favoarea acestei rapide promovări nu au 
existat, l-am reținut pe cel probabil: per
spectiva îndeplinirii condițiilor de pregăti
re cerute de lege pentru un asemenea post, 
în... următorii doi. trei ani de zile (Meleșteu 
fiind pe atunci elev în clasa a Vl-a la o 
școală generală).

Noul șef de unitate avea să se dovedească 
în cel mai scurt timp la înălțimea încrede
rii acordate de conducerea întreprinderii, 
trecînd cu aceeași ușurință peste „piedicile" 
ridicate de lege în calea „relansării" comer
țului cu legume și fructe în cartier. Astfel, 
cu de la sine putere, „promovează" o serie 
de muncitori’necalificați în funcția de vîn- 
zătorl. Grosul vînzărilor însă avea să fie 
încredințat unor „profesioniști" — Gică, Nae 
și Nelu, zis „Barosanu" — specializați in 
„comerț mobil", plătiți din „remiză" și mul
țumiți cu „ce mai pică".

în ce-1 privește pe Meleșteu, el se dedi
că strîngerii relațiilor cu masele de benefi
ciari ai rețelei comerciale, desfășurînd în 
acest sens. o intensă activitate, Să-i zicem, 
protocolară la... restaurantele „Bucur", „Cio- 
cîrlia", „Apolodor" și „Potcoava de aur", de 
preferință în compania „colaboratorilor 
apropiați". îi dădea mîna.

Prețul exact al tuturor „inițiativelor" sale

comerciale : 52 711.95 lei lipsă în gestiune. 
Dirț. care, pină la pronunțarea sentinței, nu 
se recuperaseră decit vreo 9 000 de lei. Pen
tru ce a mai rămas de plătit poate se în
scriu. benevol, cei care, nesocotind preve
derile legale, l-au transferat și promovat 
pe acest „neprețuit" gestionar.

Din caietul 
grefierului

„Numitul R.N. a recunoscut relațiile sale 
cu soția mea și m-a asigurat că va trage 
toate consecințele, în mod cavaleresc, din 
această nouă situație creată, cerindu-mi să 
nu le creez dificultăți suplimentare, lucru 
pe care eu l-am acceptat avind in vedere 
noua orientare sentimentală a soției mele 
și ținînd seama că dragoste cu forța nu 
se poate, în fond fiind epuizat moralmente 
și afectiv de numeroasele abateri șl teribila 
îndrăzneală și impostură în care s-a com
plăcut tot timpul soția mea."

(Dosarul nr. 3652/1979, Judecătoria secto
rului 3 București)

„învinuitul G.I. este fără ocupație, ocu
pația sa fiind aceea de a cumpăra oale și 
crătiți pe care le revinde Ja persoane parti
culare pe'obiecte de îmbrăcăminte".

(Dosarul nr. 5268/1979, Judecătoria secto
rului 3 București).

Florin CIOBĂNESCU

recitaluri.de
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La sfîrșitul primei luni a anului
printre minerii din Valea Motrului

Utilaj minier, de mare capacitate, în fabricație I9 întreprinderea

0 EXPRESIE A SPIRITULUI MUNCITORESC DE DISCIPLINĂ Șl ABNEGAȚIE ÎN MpNCĂ:

D!N ADÎNCURI-42 000 TONE
...Bazinul carbonifer al Văii Motru

lui. Dimineața zilei de 30 ianuarie, 
scurt bilanț de producție. Mina 
Lupoaia : plus 10 340 tone lignit ; 
Leurda : plus 9 800 tone ; Ploștina : 
plus 13 500 tone ; Motru-Vest : minus 
11160 tone ; Roșiuța : plus 1 300 tone ; 
Horăști : plus 6 320 tone lignit. Așa
dar, cinci din cele șase exploatări 
din subteran ale puternicului bazin 
se prezintă încă' din aceste zile cu 
importante depășiri de plan, pe an
samblu realizindu-se un plus de pro
ducție, față de sarcinile de plan „la 
zi" ale lunii ianuarie, de 30 000 tone 
cărbune.

— Succesele din primele săptămini 
ale anului 1980, ne spune tova
rășul Constantin Andrei, secretarul 
comitetului de partid al întreprin
derii miniere Motru — nu sînt în- 
tîmplătoare, ele avînd Ia bază o te
meinică pregătire tehnico-organiza- 
torică și hotărîrea comuniștilor, a tu
turor celor peste 5 000 de mineri, de 
a acționa fără preget în vederea creș
terii neîncetate a producției de căr
bune. Anul trecut am realizat 6 mi
lioane tone lignit — cea mai mare 
producție anuală din istoria mineri
tului motrean ; avînd in vedere ce
rințele mereu crescînde de cărbune 
ale economiei naționale, pentru 1980 
ne-am propus să depășim această 
cifră cu peste o jumătate de milion 
tone de lignit. Eforturile organizații
lor de partid sînt orientate astfel 
spre realizarea integrală a sarcinilor 
zilnice de producție, eliminarea grab
nică a restanțelor ivite și asigurarea 
unei activități de perspectivă, în con
diții de eficientă economică sporită.

Cum se reflectă aceste preocupări 
în activitatea cotidiană a „uzinelor" 
subterane din Valea Motrului ? Ne 

pentru început, în mijlocul 
1 muncă de la mina

Aici, ne informează ingi- 
' Constantin Stoian, directorul

ale brigăzii din abatajul C/5, condusă 
de tînărul comunist Grigore Dinu : 
o producție totală în ianuarie de 
37 000 tone cărbune, cu un randament 
de 35 tone pe 
nară de peste 
cea mai mare 
nele Olteniei), 
tate din tineri 
..brigada tineretului" 
C/5 și-a asumat o valoroasă 
vă. executînd în paralel și 
lucrările pregătire cu

post ; o avansare lu- 
110 ml (abatajul cu 
deschidere din bazi- 
Formată * în 
cu inaltă i

din

i majori- 
calificare, 

abatajul 
inițiati- 
una din 
combina

lui pentru exploatarea judicioasă a 
utilajelor. Pe baza acelorași preocu
pări, brigadierul Gheorghe Prală din 
abatajul frontal 6/10 a reușit să pre
lungească cu aproape trei ani durata 
de funcționare a complexului de tă
iere. peste norma de exploatare, prin 
revizii și reparații de bună calitate".

Notăm și una din cele mai eficiente 
acțiuni ale minerilor de la Leurda : 
recuperarea unor subansamble și 
piese de la complexele mecanizate 
scoase din uz și folosirea lor pentru

aflări, 1____
role'' «ului de
P1O1;
nerul 
minei, în ultimii trei ani s-au întîm- 
pinat unele greutăți determinate de 
particularitatea stratului geologic și 
ponderea exploatării la adîncimi mari, 
în două straturi și trei felii. „Din anii 
anteriori — subliniază interlocutorul 
— am cîștigat două lucruri impor
tante : 
ne-am asigurat toate condițiile ma
teriale — dotare complexă, circuite 
de transport optime, front de lucru 
în avans — pentru o activitate efi
cientă, de perspectivă ; învingînd 
greutățile ivite am căpătat încrederea 
în forțele proprii, în puterea noastră 
de a realiza în orice împrejurări sar
cinile de plan".

Un prim argument al încrederii 
cîștigate ? Colectivul minei Ploștina 
este cel care a lansat în acest an 
chemarea la întrecere către toate 
celelalte exploatări miniere din Mo
tru. Acționînd în spiritul ei. harnicii 
mineri de aici au reușit să extragă 
suplimentar 13 500 tone lignit, situîn- 
du-se în prezent in fruntea întrecerii 
socialiste. Ritmul de lucru atins în 
aceste zile a permis ca, în luna ia
nuarie, să se realizeze o cantitate to
tală de peste 120 000 tone lignit — 
producție record în istoria minei. 
Un alt argument ? Abnegația cu care 
acționează ortacii din galeriile și 
abatajele minei Ploștina. Iată, de 
pildă, cîteva din faptele de muncă

muncind cu perseverență,

PK-3 a viitorului abataj în care 
fi mutat complexul mecanizat 
tăiere și susținere.

La Leurda, cea mai mare mină 
țară, aceeași atmosferă de muncă
responsabilă, de rodnice căutări și 
eforturi subscrise imperativului — 
tot mai mult cărbune energetic ! „în 
activitatea noastră — ne-a spus to
varășul Toma Todea, inginerul șef 
al minei — esențiale sînt întreținerea 
și exploatarea judicioasă a comple
xelor mecanizate și a liniilor de trans
port, asigurarea unui regim optim 
de funcționare a utilajelor. La noi, 
cîteva brigăzi — și amintesc între' 
acestea pe cele conduse de comu
niștii Mihai Gaftiniuc, Constantin 
Motorca, Dumitru Ivănescu — au rea
lizat în ianuarie randamente de 
25 tone cărbune pe post, față de 17 
tone cit este planificat. O dovadă 
concludentă a spiritului responsabil 
față de soarta producției, a interesu-

De două ori premiul I la „Salonul național de invenții44
Specialiștii întreprinderii de blă

nuri „Vidra" din Orăștie, județul 
Hunedoara, au realizat două inven
ții distinse cu premiul I la „Salo
nul național de invenții". Este vor
ba de un procedeu de obținere a la
nolinei din apele reziduale și de un 
altul privind purificarea și realiza
rea lanolinei anhidre. Considerate 
realizări cu totul originale in acest 
domeniu, invențiile respective au

și fost brevetate în Franța și Elve
ția.

La unitatea din Orăștie noile in
venții sint aplicate cu ajutorul 
unei stații pilot realizate prin auto- 
dotare. în prezent se află în curs de 
realizare o secție nouă destinată 
extragerii și purificării lanolinei, cu 
o capacitate de 1 000 tone pe an, 
ceea ce va determina eliminarea 
importului la acest produs și crea
rea de disponibilități pentru export.Un nou sortiment de polietilenă

Specialiștii Fabricii 
de polietilenă de înaltă 
presiune de pe platfor
ma Combinatului pe
trochimic din Pitești 
au realizat, în premie
ră națională, un sorti
ment de polietilenă cu 
caracteristici speciale, 
destinat obținerii, în 
cadrul întreprinderii

ex- 
în 

construc-

de mase plastice din 
Buzău, a foliilor 
pandate, utilizate 
industriile 
toare de mașini și
ușoară, în agricultură, 
precum și în construc
ția de obiective so- 
cial-culturale, ca izo
lator termic și fonic.

Foliile de polietilenă

expandată înlocuiesc 
cu succes plăcile de 
polistiren expandat, un 
produs deficitar, folo
sit pină nu demult ca 
izolator termic “și fo
nic ; foliile sînt mai 
rezistente, iar cheltu
ielile de producție sint 
cu 25 la sută mai mici. 
(Agerpres).

»liI»
•

montarea în avans a unor secții în 
abataje, pe această cale eliminîndu-se 
stagnările și asigurîndu-se continuita
tea procesului productiv; în același 
sens, s-a trecut la inventarierea tutu
ror armăturilor metalice de pe galerii 
și urmărirea recuperării lor în propor
ție de cel puțin 85 la sută — numai pe 
această cale s-a adus în cursul anului 
trecut un plus la producția netă de 
peste 27 milioane lei.

— Măsurile întreprinse — ne rela
tează maistrul Gheorghe Almășan, 
secretarul comitetului de partid, nu 
ar fi suficiente dacă nu am pune în 
valoare și resorturile activității poli
tico-educative, de creare a unei at
mosfere bune de muncă, de influen
țare a conștiinței oamenilor. La 
Leurda am lansat de mai - mulți ani 
inițiativa cu genericul „Mina — o 
mare familie socialistă". La început 
a fost doar o idee, dar pe parcurs, 
prin tot ce am întreprins in vederea

formării colectivului, ea a devenit o 
realitate. Adică un climat politic 
fertil, ale cărui coordonate sînt su
dura colectivului, spiritul de întraju
torare și, mai ales, răspunderea față 
de producție.

Ne-a fost prezentat și un exemplu 
în acest sens. Datorită unor infiltrări 
de apă, s-a întîrziat montarea și pu
nerea în funcțiune a abatajului 2/11, 
în care lucrează brigada condusă de • 
Alexandru Enculescu. în aceste con
diții, sarcinile de producție ale colec- 

. tivului afectat au fost preluate de 
celelalte brigăzi ale minei, astfel 
îneît și colegii din abatajul 2/11 să 
încheie luna ianuarie cu sarcinile în
deplinite, primind integral retribuția 
cuvenită.

Extinsă în întregul bazin, inițiativa 
„Mina — o mare familie socialistă" 
se manifestă în aceste zile ca o ex
presie a ansamblului de preocupări 
ale organizațiilor de partid, ale co
lectivelor de conducere pentru asigu
rarea la nivelul fiecărei mine a tu
turor condițiilor necesare încadrării 
într-un ritm de activitate corespun
zător. Așa cum am aflat la conduce
rea întreprinderii miniere, o atenție 
deosebită se acordă în aceste zile, 
prin sprijin concret, normalizării 
producției la mina Motru-Vest, unde 
se înregistrează o restanță de 11 160 
tone lignit. Aici au fost luate măsuri 
operative pentru impulsionarea lu
crărilor de montaj într-un nou aba
taj, existînd astfel toate condițiile ca 
mina să-și recupereze în cel mai 
scurt timp restanțele, iar la sfîrșitul 
lunii februarie să se prezinte cu rea
lizări peste sarcinile de plan.

— Urmărim cu prioritate — ne-a 
spus, la sfirșitul anchetei noastre, 
ing. Nicolae Alecu, directorul tehnic 
al întreprinderii miniere Motru — 
ca fiecare unitate să-și realizeze rit
mic și integral sarcinile de producție 
prevăzute. Pe ansamblu, la acest în
ceput de an, am obținut rezultate 
bune, încheind luna ianuarie cu o 
producție suplimentară de peste 
42 000 tone lignit. Aș vrea să relev 
că, pentru întregul an 1980, există 
condiții ca întreprinderea noastră 
să-și realizeze și să depășească nive
lul de producție stabilit. Pe ce se ba
zează convingerea noastră.? în pri
mul rînd pe măsurile ferme între
prinse din timp, dintre care amin
tesc : asigurarea continuității în acti
vitate a unui număr mediu de 26 
abataje ; executarea în avans și mă
rirea volumului lucrărilor de deschi
dere și pregătire, astfel îneît să asi
gurăm o rezervă exploatabilă de căr
bune pe timp de cel puțin 6 luni ; 
asigurarea unei complexe baze teh
nic?, urmînd să procurăm șj să ex
perimentăm și complexe mecanizate 
cu înălțime variabilă ; pregătirea în 
devans a panourilor și a montării 
utilajelor de abataje ; crearea condi
țiilor pentru executarea întregului 
volum de revizii și reparații cu mij
loace proprii. Adăugăm la acestea 
vasta experiență de muncă a mineri
lor din Valea Motrului, hotărîrea 
lor de a răspunde, ca întotdeauna, 
cu înaltă abnegație și dăruire grijii 
constante ce ne-o poartă conducerea 
de partid și de stat.

Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scînteii"
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Intheprinderea de mașini grele — București : se lucrează intens la montarea 
unei noi turbine electrice

Foto : M. Cararat

Ciorchinii roadelor din podgorii
pot să fie mai bogafi

La poale de munte, pe coame 
domoale de dealuri, la margini de 
pădure sau în plină cîmpie a soare
lui, cultura viței de vie se constituie 
într-una din cele mai vechi îndelet
niciri ale poporului nostru.

— Cit de veche este această înde
letnicire?

întrebarea i-am adresat-o tovară
șului dr. ing. Ion PUȘCA, șeful 
Stației de vinificație a întreprinderii 
agricole de stat Panciu.
'— Teritoriul României de azi a 

fost primul de pe bătrînul nostru 
continent, Europa, în care s-a culti
vat vița de vie.

— Pe ce dovezi vă bizuițl în spri
jinul acestei afirmații?

— în primul rînd, descoperirile 
arheologice de la Popești, Zimnicea, 
Sîncrăeni, Piscul Crăsani, Cetățenii 
din Vale, Istria, Fitionești, Frumuși- 
ca, Mangalia și altele probează că 
vița de vie se 
cultivă pe terito
riul țării noastre 
de peste 5 000 de 
ani. Aceste măr
turii incontesta
bile sînt confir
mate și întărite 
de scrierile u- 
nor reputați oa
meni de știință 
români și străini. 
Iată ce scrie, de 
exemplu, într-o 
lucrare apărută 
în 1872 
Leipzig, A. . ____ . _____
viței de vie trebuie căutată în ți
nuturile pădproase* ale Pontului și 
Traciei, pînă dincoace de Dunăre". 
La rîndul său, renumitul is
toric și om de știință Ri
chard Wilhelm, în lucrarea sa „Is
toria civilizației chineze", arată că 
Tchang Kian a introdus în China 
vița de vie nobilă, sub domnia îm
păratului Wou-ți (140—87 Le.n.),
adusă în urma unei călătorii între
prinse in Țara geților. Mai tîrziu, 
odată cu crearea primului stat dac 
centralizat și independent de către 
Burebista — anul acesta sărbătorim 
2050 de ani de la acest memorabil 
eveniment al istoriei noastre — vița 
de vie luase o asemenea dezvoltare, 
vinul devenind o „ispită" pentru 
vrăjmașii „iubitori dc vin", încit re
gele a ordonat defrișarea ei, lucru 
care s-a realizat insă numai in 
parte. Tocmai din acea perioadă dăi
nuie in limba română o serie 
cuvinte dc origine dacă, între 
strugure, butuc și curpen, 
ristice 
roase 
atestă 
romane 
patriei noastre 
au continuat să cultive vița de vie, 
inclusiv după retragerea Aureliană 
din anul 271. Sugestive sînt, in acest 
sens, precizările istoricului nostru 
Vasile Pârvan, in cartea sa „Getica" : 
„în epoca năvălirilor barbare, după 
păstorie, rolul principal l-a jucat 
viticultura. în tot acest timp, viti
cultura a devenit principala ocu
pație, constituind fundamentul în
suși al rezistenței daco-romane in 
regiunile carpatice". Continuitatea a- 
cestei îndeletniciri de către popu
lația daco-romană din secolele III- 
XIII este, de asemenea, probată de 
numeroase descoperiri 
La 
șești, 
locuri 
specifice 
preparării vinului

semnalat 
secolului 

Și 
de

Tran-
ase-

oada respectivă. Este de 
faptul că, la începutul 
trecut, Moldova, Muntenia 
silvania erau considerate, 
menea, ca mari producătoare de vi
nuri avînd podgorii renumite. Dez
voltarea viticulturii a continuat pînă 
în zilele noastre, cu deosebire în 
anii construcției socialiste. De aceea, 
este de datoria istoricilor, cît și a 
viticultorilor, să probeze prin date 
și mărturii materiale incontestabile 
adevărul istoric, pentru a repune în 
drepturi faptul că în România cul
tura viței de vie datează din epoci 
care au precedat era noastră. Aceas
ta, întrucit între vechimea și 
tinuitatea culturii viței de 
ritoriul Daciei preromane 
României de azi există o 
gătură, constituind încă 
argumentele hotărîtoare în 
rea continuității poporului 
așa cum arăta în 1874 B. P. Hașdeu:

con
te
ni 

le- 
din

vie pe 
și cel 
strinsă 
unul 

afirma- 
nostru,

@ Țara noastră a fost prâma din Europa în care 
s-a cultivat vița de vie ® Din punct de vedere 
ai suprafețelor viticole, România ocupă locul 7 
în lume ® O cerință actuală: perfecționarea 

tehnologiilor de vinificație
la
Griesbach : „Patria

de 
care 

caracte- 
activității viticole. Nume- 

sint izvoarele istorice care 
că și in timpul ocupației 

locuitorii de pe teritoriul 
daco-romanii —

arheologice. 
Constanța, Pădureni-Mără- 
la Coșna-Floreni și în alte 

s-au descoperit obiecte 
culturii viței de vie și 

datînd din peri-

Descoperiți, prindeți și stîrpiți „ROZĂTORUL" l
(Urmare din pag. I)

spus cindva „deșeuri". Un termen care voia să 
consacre ideea că ele ar fi nefolositoare, în 
orice caz că n-ar merita prea mare atenție. Și 
astfel, sacul fără fund al deșeurilor înghițea un 
imens volum de materiale utile, unele deose
bit de prețioase, pentru care se cheltuiseră 
muncă multă și mulți bani. Poate că uneori 
nu disprețul pentru asemenea 
mina irosirea lor, ci faptul 
materialelor 
suplimentar.
de gîndire 
gospodărire
(pentru a pune la punct un mecanism, o ade
vărată „industrie a valorificărilor" care să 
funcționeze perfect). „Deșeu" era, prin ur
mare, termenul care acoperea risipa. Deșeu, 
cu adevărat un deșeu, este insă mentalitatea 
în cauză. Ea, mentalitatea risipei, trebuie 
aruncată la lada de gunoi, ca un rest nefo
lositor. Nefolositor ? Doar atît ? Mentalitatea 
risipei, mentalitatea celor care dau cu piciorul 
unor valori ce ar putea aduce mari foloase 
societății noastre, este direct și grav dăună
toare. Ea roade, încet și sigur, o parte însem
nată din prinosul muncii noastre. Iar purtă
torii acestei mentalități, ca și situațiile create 
de ei, rod... și ei...

...Și iată că am găsit un nume, comun și 
propriu în același timp, pentru personajul 
nostru : ROZĂTORUL.

Spuneam că, prin „semnele sale particula
re". „Rozătorul" nu e prea greu de recunoscut. 
Din păcate, îl putem întîlni oriunde, în 
uzină, pe șantier, pe ogoare, ba chiar în blo
cul în care locuim, în birouri, pe stradă, ori
unde se derulează procesul muncii și al vieții 
noastre, proces în care sînt antrenate firesc 
valori materiale : mașini, materii prime, ener
gie, materiale uzate, ambalaje etc.

valori defer
ea recuperarea 

secundare presupune un efort 
Ba chiar un efort considerabil : 
(pentru a găsi soluții), de bună 
(și nu-i ușor), de organizare

«

Dacă într-o uzină, după debitări sau pre
lucrările mecanice, rămîn cam multe capete 
de metal care se aruncă la fier vechi, deși 
ele ar fi putut' să fie evitare sau ar putea 
să fie folosite, pentru fabricarea altor piese, 
mai mici, atunci pe-acolo mișună, cu sigu
ranță, unul sau mai mulți... rozători. Dacă pe 
șantier, cimentul este risipit, lemnul folosit 
fără chibzuință, iar așa-zise „resturi" (de fier- 
beton, de lemn, de materiale plastice etc.) 
sînt aruncate și supuse degradării, atunci și 
acolo se vor găsi, cu siguranță, unul sau mai 
mulți rozători, li putem întilni în multe alte 
locuri de muncă (iar faptele lor se pot ma
nifesta într-o infinitate de forme), dar sînt cu 
ușurință de găsit și în viața de toate zilele, 
acasă... Pentru că și acasă vehiculăm, zilnic, 
impresionante cantități de materiale (amba
laje de toate tipurile, hîrtie, sticlă, metale, 
textile, mase plastice), pe care, după folosire, 
după ce considerăm că și-au încheiat me
nirea, le aruncăm fără să clipim.

Dar și-au încheiat ele, cu adevărat, me
nirea ? N-ar putea ca abia de aici încolo 
să-și înceapă o nouă menire ? lată și cîteva 
calcule : din resturile menajere adunate in
tr-un an în orașele noastre s-ar putea obține 
150 000 tone de maculatură (echivalentul mai 
multor sute de hectare de pădure), 100 000 
de tone de metal, 100 000 de tone de textile, 
50 000 de tone de piele și materiale plastice, 
500 000 tone de compost pentru agricultură și 
altele. Materiale care, într-o economie chib
zuită, nu sînt deloc de aruncat. Iar dacă nu 
se întreprinde nimic pentru recuperarea aces
tor materiale, pe undeva se află, e logic, un 
rozător, mai mulți rozători...

Cum să-i recunoaștem ? Ii vom recunoaște 
ușor cercetînd locurile de muncă, halele de 
producție, șantierele, cartierele de locuințe, 
adică toate acele locuri unde se pot întîlni

situații în care materialelor secundare nu li 
se dă atenția meritată. Și unde domnesc, prin 
urmare, mentalități concretizate in expresii 
ca : „Are balta pește", „Ei, și ce dacă „A, 
să mai muncesc și pentru asta ?", „Dar de 
ce tocmai eu să fac chestia asta ?", „Dar mie 
ce-mi iese la afacerea asta

Ce-i iese la afacerea asta ? Ceea ce „ne 
iese" la toți, întregii societăți : valorificarea 
unor imense resurse materiale, degrevarea 
economiei și a societății de mari cheltuieli, 
obținerea unor venituri care se vor răsfrînge 
nemijlocit asupra vieții noastre, asupra bună
stării fiecăruia, lată : statul nostru și-a pro
pus ca, în cursul anului 1980, să antreneze în 
circuitul economiei resurse refolosibile de 
felul celor de care aminteam mai sus, în va
loare de... 12 miliarde lei. Este exact echiva
lentul producției industriale globale a unui 
județ... Ar fi... al 40-lea județ. Merită să ne 
străduim pentru el.

Și merită, prin urmare, să pornim o acțiu
ne hotărîtă împotriva rozătorilor. Să-l identi- 

■ ficăm, să-i neutralizăm și astfel să înlăturăm 
din mecanismul vieții noastre economice și’ 
sociale cauzele și sursele unei mari risipe.

Pentru această acțiune de mare 
importanță, ziarul nostru pune la 
dispoziția tuturor cititorilor și cores
pondenților săi o rubrică specială. 
Cu invitația de a ne scrie despre tot 
ce ar putea ajuta la depistarea șr 
stîrpirea rozătorilor. Adică să ne 
scrie relatînd concret în ce între
prindere, în care secție, pe care șan
tier sau în care localitate și cartier 
anume, prin ce metode și măsuri 
tehnico-organizatorice, gospodărești 
s-a reușit ca materialele socotite pînă

acum ca nefolositoare să fie rein
troduse în circuitul economic. Fapte 
care ar dovedi că din locurile res
pective au fost alungați rozătorii sub 
orice formă s-ar fi manifestat. Să ne 
scrie, de asemenea, despre situații în 
care, dimpotrivă, metalele sînt încă 
pradă unor consumuri nechibzuite, 
irosite ca așa-zise deșeuri, alte ma
terii prime și materiale rămase după 
prelucrări sînt aruncate cu nepăsare 
la lada de gunoi etc., etc. în aceste 
din urmă cazuri așteptăm propuneri 
și sugestii concrete pentru grabnice 
măsuri de ordin tehnic, organizato
ric, administrativ, care să înlăture 
definitiv risipa și cauzele ei, deci 
să-i stîrpească pe rozători.

Cu sprijinul ministerelor, al centralelor și 
întreprinderilor, al organizațiilor de partid, al 
consiliilor populare, redacția va aduce la cu
noștința opiniei publice rezultatele cele mai 
bune obținute de acele colective care, prin 
acțiuni hotărîte, ingenioase, eficiente, neutra- 
lizind cît mai mulți rozători, vor pune capăt 
oricăror forme de risipă.

De asemenea, vom face larg cunoscute 
opiniei publice corespondențele cele mai in
teresante pe care le vom primi de la cititori, 
scrisorile care vor conține experiențe valo
roase și căi practice de combatere a roză
torilor, soluțiile tehnică, organizatorice, admi
nistrative cele mai eficiente pentru eradicarea 
risipei.

Pentru contribuția pe care o puteți aduce, 
și pe această cale, la dezvoltarea economico- 
socială a patriei, vă adresăm tuturor chema
rea : Descoperiți, prindeți și stîrpiți „ROZĂ
TORUL" I

„Românii au fost pururea fără nici o 
întrerupere - o națiune vitivinicolă".

— Cer loc ocupă țara noastră în 
lume, în momentul de față, în do
meniul viticulturii ?

— Din cele 44 de țări ale lumii 
cultivatoare de viță dc vie, România 
ocupă locul 7 din punctul de vedere 
al suprafețelor. După Spania, Italia, 
Franța, U.R.S.S., Turcia și Portuga
lia. Și încă o cifră semnificativă : 
țara noastră deține 3,36 Ia sută din 
suprafața viticolă existentă pe glob.

Este locul să arătăm că tovarășul 
dr. ing. Ion Pușcă, un pasionat al vi
ticulturii, care lucrează de 14 ani la 
Panciu, una din cele mai vechi și mai 
mari podgorii ale țării, sprijinit și 
încurajat de Ministerul Agriculturii, 
și Industriei Alimentare, a studiat la 
fața locului experiența 'unor țări cu 
tradiții viticole. Preocupat de îmbu
nătățirea continuă a proceselor teh
nologice de transformare a struguri
lor de Panciu într-o gamă largă de 
vinuri și șampanie, interlocutorul 
nostru și-a exprimat opinia că a ve
nit timpul să se acționeze mai ener
gic și cu mai multă convingere pen
tru a se introduce și in podgoriile 
noastre cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane.

— Ce se urmărește prin această in
fuzie de tehnică nouă ?

— Același scop, ca în orice domeniu 
de activitate : sporirea rodniciei mun
cii și a pămintului, ridicarea eficienței 
economice, îmbunătățirea continuă a 
calității tuturor produselor noastre.

Odată cu extinderea în țara noastră 
a suprafețelor cultivate cu vită de vie. 
care au ajuns acum la peste 335 000 
hectare, se depun eforturi serioase 
pentru modernizarea plantațiilor exis
tente și înființarea de noi plantații, 
pentru extinderea mecanizării la lu
crările de întreținere și sporirea gra
dului de dotare tehnică în vinificație. 
Dar, dialectic vorbind, că în orice ra
mură de activitate, există si in acest 
domeniu suficient loc de mai bine, de 
perfecționare a întregii activități. Cu 
atit mai mult, cu cit viticultura din 
România dispune de condiții naturale 
propice, cum foarte puține țări viti
cole din lume le au. Calitatea strugu
rilor obținuți in plantații, de exem
plu, este, practic, similară cu a celor 
din Franța. Și, totuși, la tradiționa
lele concursuri internaționale de la 
Liubliana, Budapesta, Bratislava și 
altele, vinurile românești au depă
șit, prin succesul lor, calitatea vi
nurilor franțuzești. Deci, există toate 
condițiile să obținem vinuri foarte 
bune, dar...

—■ Dar care este, în momentul de 
față, principala problemă a vinifica- 
ției noastre?

— Sint mai multe, strîns legate în
tre ele, dar 
zare pot să 
acestea este 
nice care să 
partizi mari 
litate. După 
cheltuieli minime, dar cu mai multă 
investiție de inteligență și pasiune 
se pot introduce și perfecționa și in 
podgoriile noastre tehnologiile 
vinificație.

— Dați-ne un exemplu.

fără să fac o ierarhi- 
vă spun că una dintre 
cerința unei dotări teh-
ne permită să ‘obținem 
de vinuri de bună ca- 
opinia mea, cu unele

de

J>
— De exemplu, in prezent, noi Im

portăm acidul tartric, necesar în ac
tivitatea oenologică, în industria ali
mentară, precum și in alte ramuri 
ale economiei. De ce să cheltuie sta
tul atîta valută, cind ne putem sin
guri prepara șcidul tartric trebuitor, 
întrucit dispunem de materie primă 
suficientă ?

— Care este această materie 
primă ?

— Tescovină plus drojdie. Limpe
de, nu ? Și dacă e atît de limpede, 
că avem ce ne trebuie, cine ne îm
piedică să înființăm cîteva unități 
de preparare a acestui produs ? Sau, 
de exemplu, de ce să nu introducem 
și în podgorii metoda concentrării 
musturilor ? Prin această metodă — 
folosită, de altfel, în industria ali
mentară — s-ar realiza, chiar' în anii 
nefavorabili, cind există o recoltă cu 
un conținut mai scăzut de zahăr, vi
nuri cu un potențial alcoolic mai ri

dicat, deci asigu
rarea unei calități 
constante a vinu
rilor. Aceasta se 
poate realiza cu 
ajutorul unor in
stalații simple, 
care au rolul să 
elimine o cantita
te de apă, peea ca
duce la creșterea 
concentrației , de 
zahăr în must.

— Concret, în 
cadrul întreprin
derii ..agricole de 

stat, a podgoriei Panciu, unde Vă.des- 
fâșurați activitatea, care sînt aceste 
metode, procedee și tehnologii mo
derne ce se pot introduce, și cu ce 
rezultate ?

— Datorită condițiilor agro-pedo- 
climatice ale podgoriei Panciu, una 
dintre cele mai mari din tară, noi 
obținem vinuri de consum curent, 
albe și roșii, cu aciditate mare și un 
conținut modest în alcool, vinuri cu 
fructuozitate și prospețime speci
fice, deosebit de apte pentru produ
cerea șampaniei. Trebuie să arăt că 
șampania pe care o producem noi, la 
Panciu, este solicitată tot mai /mult 
pe piața internă, cît și la export, in
clusiv în țări cu îndelungate- tradiții 
in acest domeniu. Deci, avem : con
diții excelente pentru obținferea vi
nurilor „materie primă" pentru șam
panie, ceea ce ne permite să' mărim 
considerabil producția actuală. Aceas
ta se poate realiza atît prin folosi
rea tuturor hrubelor exiștente în pod
goria Panciu, cit și prin introducerea 
unor noi metode de preparare a 
șampaniei cu eficiență economică 
mai mare. Ne gîndim, de asemenea, 
ca in cadrul tehnologiei de obținere 
a vinurilor, atît a celor pentru! îm- 
buteliere, cît și a vinurilor ce 'con
stituie „materie primă" pentru șam
panie, să folosim tratamente adec
vate, iar înaintea operațiilor de 
refrigerare și pasteurizare, să intro
ducem procedeul de saturare cu (bio
xid de carbon, cu rol de protecție, 
pentru a înlătura oxidarea vinurilor, 
păstrîndu-le nealterate aromai și 
prospețimea. Acest procedeu poate fi 
aplicat, de fapt, in toate unitățile de 
vinificație din țară.

— în afară de vinuri și șampanie, 
ce alte produse mai pot fi realizate 
la Panciu ?

— întrucit podgoria Panciu dispu
ne de o suprafață cu soiuri de stru
guri pentru masă de circa 1 300 hec
tare, precum și de alte plantații cu so
iuri cu funcție mixtă (struguri pentru 
masă și vin), datorită condițiilor cli
matice din zonă, strugurii nu ajung 
întotdeauna la maturitate tehnologi
că. în fiecare toamnă, o importantă 
cantitate de struguri nu poate fi valo
rificată nici pe piață, ca struguri de 
masă, competitivi, nici nu produc vi
nuri bune, datorită unui conținut 
scăzut de zahăr. Mustul rezultat din 
acești struguri poate fi însă valorifi
cat în mod superior, prin prepara
rea, cu ajutorul instalațiilor cores
punzătoare, a unor foarte gustoase 
și hrănitoare băuturi răcoritoare.

— Excelentă ideea.
— Mai sînt ele și altele, la care 

se adaugă cele ale colegilor de la 
Panciu și din celelalte podgorii ale 
țării și pentru care Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare ma
nifestă un viu interes, ceea ce ne 
îndeamnă la acțiune, la obținerea 
unor rezultate pe măsura cerințelor 
economiei naționale, ale populației.

— Credeți, tovarășe . inginer, că 
este nevoie de mai multă efervescen
tă, de o activitate mai dinamică în 
acest important sector economic ?

— Păi, eu credeam că tocmai 
aceasta a rezultat din tot ce-am spus 
pină acum...

PeSre POPA.Producție fizică peste prevederi
Colectivele industriale pdin județul 

Prahova, aflate intr-o însuflețită în
trecere în cinstea alegerilor de la 9 
martie, raportează îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe luna ia
nuarie. S-au obtinut în plus cărbune, 
produse petroliere, pompe de injec
ție, anvelope, geam tras și alte pro
duse fizice în valoare de peste 50 mi
lioane lei. Planul la export a fost și 
el depășit, livrîndurse in plus parte-

nerilor externi mărfuri în valoare de 
238 milioane lei valută. La aceste 
importante succese și-au adus contri
buția mai ales oamenii muncii de la 
rafinăria Ploiești-Sud, întreprinderea 
„1 Mai" Ploiești, întreprinderea de 
mecanică fină Sinaia, „Victoria" 
Florești, întreprinderea de utilaj pe
trolier și reparații Teleajen și altele. 
(Constantin -Căpraru).Importante materii

La Uzina de feroaliaje din Tulcea, 
în urma unor perfecționări tehnolo
gice se recuperează praful de fero- 
mangan, care după brichetare devine 
materie primă. Astfel, se reduce con
sumul de minereu de mangan cu 8 la 
sută, ceea ce echivalează cu econo
misirea într-un an a circa 8 000 tone

prime recuperate
de minereu. De asemenea, specialiștii 
uzinei au pus la punct o instalație de 
recuperare a prafului de siliciu re
zultat în procesul de fabricație, pre- 
conizîndu-se folosirea acestuia ca 
materie prirhă la producerea îngră
șămintelor chimice. (Neculai Aml- 
hulesei).
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Lansarea publicistică a „noii drep
te" cu toată cohorta de „argumente 
bazate pe ultimele cuceriri științifi
ce", de false embleme, de cuvinte noi 
pentru idei vechi, reprezintă o nouă 
încercare de a revitaliza „clasice" 
opțiuni retrograde, care să se opună 
cursului actual al evoluției sociale și 
politice a lumii contemporane. Prin
tre aceste „opțiuni", oricîtă risipă de 
cuvinte alese fac teoreticienii „noii 
drepte" de a o masca, se află și jalni
cele teorii rasiste.

De la început se impune o preci
zare. Rasismul nu este afirmat, de 
această dată, răspicat — ar fi mult 
prea riscant, după ce a fost atît de 
iremediabil compromis prin crimele 
în masă pe care le-a inspirat și 
imensele suferințe provocate omeni
rii în anii de tristă amintire ai do
minației fasciste — ci promovat .sub 
forme mai 
fundamentală 
rasismului in 
ceasta a i 
parte a 
lului XX 
clară Alain 
Benoist, lider 
deologic al 
drepte" — 
incapacitatea 
a 
tul, 
tea de a concepe 
pe alții ca dife
riți, ca incomen
surabili in raport 
cu sine. Revolu
ția de la 1789 nu 
a emancipat 
divizii decît 
rindu-le să 
nunțe la identi
tatea lor colec
tivă. Această e- 
mancipare nu 
este decît o amă
gire : ea a luat 
dintr-o mină ceea 
ce a dat

Modul 
în care 
în viață 
țiile lor 
rată limpede că ele nu constituie 
decît un simplu paravan pentru a 
masca concepții și prejudecăți rasiste, 
pentru a susține „superioritatea" 
anumitor rase în comparație cu 
altele.

Mai întîi, promotorii „noii drepte" 
cer, ,în numele salvării „specificității 
rasei europene", reîntoarcerea la ve
chile principii ale comunității indo- 
europene care „postulează proemi
nența suveranului și a preotului față 
de1 războinic și a războinicului față 

- de producătorul consumator" și unde 
jrepii și înțelepții comandă celor pu- 
tarnici, iar aceștia din urmă celor 
bogați" (săracii nici măcar nu sînt 
luați țn seamă).

Asemenea idei trădează, pg lingă 
nostalgia -structurilor care consfin
țesc dreptul total al celor puternici 
de a dispune de cei slabi, și încer
carea de a izola Europa de trecutul 
unei culturi considerate „impure" da
torită amestecului rasial. Exaltarea în 
limbajul reprezentanților „noii drep
te" a unor expresii precum „păduri 
celtice", „cîmpuri germanice", „vocea 
sîngelui" pune în lumină nu do
rința regăsirii unei eventuale.iden
tități istorice, ci tentativa de res- 

■ pingere a tot ceea ce au achi
ziționat de-a lungul _ evoluției lor 
popoarele europenei 
culturii lor 
înregistrate 
alte culturi, 
tă privifiță 
al atactilui 
ginditorllor 
care au susținut în plan teoretic ega
litatea oamenilor (creștinismul, libe- 
ralismul, marxismul), acuzate că ar fi 
modelat miturile indoeuropene, slă-

insidioase : „Cauza 
a 

a- 
doua 

secolu- 
de- 
de
i-

„noii 
este 

de 
admite un al- 

incapacita-

bind, astfel, vitalitatea culturii euro
pene, forța sa originară.

Ajunși in acest 
menționăm că. 
drepte", rasismul 
și se sprijină pe 
dintre oameni", revendicarea 
tului" 
în afirmarea „ierarhiei naturale". Ast
fel, pornind de la ideea că „oamenii 
sînt inegali de la natură și nu e 
cazul să-i mințim" (L. Pauwels), că 
egalitatea ar fi „un nonsens biologic", 
reprezentanții „noii drepte" conchid 
că inegalitatea atît a ființelor, cît și 
a grupurilor sociale și a raselor este 
ceva natural și noncorigibil. ceea ce 
ar justifica .principiul luptei pentru 
existența și supraviețuirea celui mai 
apt, dreptul celor puternici de a-i 
domina pe cei slabi. în acest demers, 
reprezentanții noii drepte invocă des
coperirile sociobiologiei. în concep-

punct, se cuvine să 
în concepția „noii 
se împletește strîns 
teoria „inegalității 

„drep- 
la diferență transformîndu-se

ferită. Genele nu constituie o par
ticulă autonomă, ci un element de 
construcție pentru diferite alte struc
turi cărora își subsumează funcția. 
Fiecare specie prezintă, grosso modo, 
aceleași gen’e de structură, dar dife
rit combinate. Cum sublinia și 
Jacques Ruffie, „reducind întreaga 
evoluție la o competiție a genelor, 
neodarwinismul și sociobiologia o 
amputează de ceea ce are ea mai ori
ginal : organizarea de sisteme inte
grate din ce în ce mai bogate". Evo
luția este, deci, un proces de accen
tuare a variației genetice, de formare 
a unor infinite lanțuri și structuri 
genetice, în măsură să ofere posibi
litatea unor răspunsuri cit mai adec
vate la solicitările mediului. Prin 
urmare, problema inegalității gene
tice nu are Sens din punct de vedere 
științific. Inegalitatea, cit și ierarhia 
valorică sînt relații prin excelentă so-

rile societății capitaliste, cum sînt 
concurența, ierarhia strictă, inegalita
tea. dominația etc.

Teza preferată a „noii drepte" pri
vind izolarea europenilor de alte rase 
conține, implicit, ideea îndepărtării 
țărilor dezvoltate de marile probleme 
ale lumii contemporane, a sustragerii 
lor de la răspunderile ce le revin in 
ceea ce privește dezvoltarea țărilor 
pe care le-au exploatat. reducerea 
decalajelor economică, făurirea unei 
noi ordini economice internaționale. 
A împărtăși astăzi concepțiile ierar
hice ale neodarwinismului social care 
împart oamenii și rasele în diferite 
categorii valorice înseamnă a justi
fica și perpetua aceste raporturi ine
chitabile, înseamnă, cu alte cuvinte, 
a te opune luptei popoarelor pentru 
a-și făuri o viață demnă, liberă.

Apare, deci, limpede că. 
dreaptă" nu face

in- 
ce- 
re-

„Nona dreaptă1a sau o nouă
tentativă de a justifica
inegalitatea oamenilor

I
© Teze infirmate de dezvoltarea științei dar difuzate cu mult zgomot © De la 
„războiul genelor“ la... „elita genelor” ® O „filozofie” care contestă oamenilor 

dreptul de a fi egali nu poate fi considerată o FILOZOFIE A OMULUI

alteia". 
concret 
se concepe traducerea 
a acestor teze, implica- 
politice și sociale a-

de curățire a 
de influențele „nefaste" 
în urma contactului cu 
Este concludent în aceas- 
faptul că tăișul principal 
este îndreptat împotriva 
și curentelor filozofice

ția lui E. O. Wilson, părinte al socio
biologiei și inspirator al „noii drep
te", comportamentul' social și uman, 
însăși organizarea socială ar avea o 
motivație biologică. Persoana umană 
în această viziune nu ar fi decît un 
„vehicul al genelor", iar selecția na
turală ar conduce la formarea „unei 
elite a genelor". Trebuie să remar
căm insă, în această privință, 
biologia modernă este departe de a 
fi dovedit că oamenii 
Genetica moleculară - 
cercetare foarte recent — a infirmat 
profund concepția promovată de neo- 
darwinism și sociobiologie în ceea ce 
privește mecanismul evoluției. După 
cum se știe, potrivit acestei concep
ții, la baza evoluției ar sta apariția 
unor gene mai adaptate cerințelor 
mediului în raport cu altele, evoluția 
fiind prezentată drept un „război al 
genelor". Aplicînd într-un mod me
canic această interpretare a evoluției 
la fenomenele sociale, reprezentanții 
orientărilor amintite au ajuns să sus
țină — după cum remarca și Jacques 
Ruffie, profesor la College de France 
— că diferite fenomene sociale pre
cum „clasele, războaiele sînt tot așa 
de necesare ca și digestia sau merșul 
în picioare".

Genetica moleculară pune în evi
dență un cu totul alt mecanism al 
evoluției. Pentru a-1 reda mai su
gestiv, să comparăm, așa cum pro
cedează și autorul francez citat, ge
nele cu literele alfabetului. Din 
.literele alfabetului se formează o 
mulțime de cuvinte, care au o sem
nificație diferită, iar cuvintele, la 
rîndul lor, pot reda,, printr-o infini
tate de combinații, cele mai diverse 
ginduri și idei. Ca și în cazul combi
națiilor de litere, se poate spune că 
evoluția nu presupune apariția unor 
gene noi, ci doar combinarea lor di-

că

sînt inegali, 
domeniu de

ciale. Se poate vorbi — și trebuie să 
vorbim — de organizări sociale care 
nu au reușit și nu reușesc să pună în 
valoare potențialul uman de care dis
pun, de necesitatea perfecționării 
acestor structuri, astfel îneît ele să 
permită fructificarea optimă a dispo
nibilităților cetățenilor.

Este, dealtfel, concludent faptul că 
numeroși oameni de știință — am 
aminti aici pe geneticianul Richard 
Lewantin, pe specialiștii în istoria 
raselor Albert Jacquard și Leon Po
liakov — au sesizat și supus unei 
aspre critici tezele' sociobiologiei, 
precum și deformarea lor de către 
ideologia de dreapta.

Dacă așa stau lucrurile, ne putem 
întreba de ce,o concepție care utili
zează concluzii de acum perimate, 
infirmate de dezvoltarea științei, este 
preluată și difuzată cu atita zgomot?

Să cităm, ca răspuns, un pasaj din 
lucrarea „Rădăcinile viitorului". în- 
sumind dezbateri din cadrul „Clubu
lui Orologiului", la care participă re
prezentanți ai „noii drepte" : „Utopia 
egalitară constituie în sine o pîrghie 
puternică și universală de contestare 
socială : orice societate prezintă ine
galități și nu există nici o problemă 
economică sau socială care să nu 
poată fi înțeleasă sub acest unghi. 
Așadar, a admite ca valoare socială 
dominantă aspirația la egalitate în
seamnă a pregăti o armă absolută 
împotriva societății". Iată recunoaște
rea aproape deschisă a faptului că 
prin concepțiile „noii drepte" se ur
mărește să se legitimeze și să se 
prelungească existența structurilor 
sociale capitaliste, greu încercate de 
intensificarea luptei maselor pentru 
dreptate și egalitate socială. Deși pre
tind că îmbrățișează datele științei 
pure, „noua dreaptă" și sociobiologii 
nu fac decît să atribuie naturii valo-

limpede că ..noua 
decît să reediteze, 
folosind alte for
mule, aceleași 
teorii rasiste pe 
care le-a promo
vat cu atîta ci
nism dreapta 
calsieă. Așa cum 
remarca și zia
rul 
nai 
„după mai 
de trei decenii de 
hibernare, mici 
dar influente 
grupuri de dreap
ta din Franța 
caută din nou sd 
se afirme, expri- 
mind teorii des
pre rasă, biolo
gie, elitism poli
tic, teorii discre
ditate ca
re 
fascismului 
cel d,e-al 
război 

Acest 
„noii 
este 
liderii 

scria : 
oameni

Și„Internatio- 
Tribune", 

bine

urma- 
a infringerii 

in 
doilea 

mondial". 
rol al 
drepte" 

recunoscut 
săi, Louis 

„Există pur 
de

șl de unul din 
Pauwels, care 
ți simplu oameni de dreapta 
care reflectează. Ei nu sînt foarte 
numeroși, dar strădania lor Constă in 
a face dreapta tradițională mai in
teligentă". De fapt, așa cum arătam 
mai înainte, „inteligența" de care 
face atita caz „noua dreaptă" nu 
constă decît în frazeologie pseudo- 
științifică, în preocuparea de a aduce 
în prim-planul scenei spirituale — și 
nu numai spirituale — teze infirmate 
irevocabil de istorie, de evoluția gîn- 
dirii sociale.

Pericolul fascist este mereu pre
zent în societatea capitalistă : gravi
tatea sa crește odată ctt agravarea 
fenomenelor de criză proprii acestei 
societăți. Tocmai de aceea, demasca
rea oricărei încercări de revitalizare 
directă sau mascată a fascismului 
se impune7 cu stringență. Doar expe
riența a dovedit cu prisosință ce 
grave prejudicii a adus omenirii in
diferența față de asemenea mani
festări.

Totodată, încercările de a reabilita 
ideile politice reacționare vehiculate 
de fascism prin apelul la descoperiri 
științifice actuale dezvăluie necesi
tatea intensificării efortului de inter
pretare, din perspectiva materialist- 
dialectică, a unora dintre cele ma! 
noi rezultate obținute de știința con
temporană. Știința însăși, reprezen
tanți străluciți ai ei intervin dealtfel 
— cum se știe — pentru a preveni 
denaturarea și manipularea noilor 
descoperiri în scopuri potrivnice pro
gresului, intereselor umanității, a- 
ceasta fiind o modalitate esențială de 
a-și împlini marea răspundere care 
le revin în lumea de azi.

Nicoîae LOTREANU

Doua din piesele prezentate in cadrul expoziției de arheologie „Originile Romei"

Vestigii de preț ale începuturilor

în aceste zile, Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România 
găzduiește o mare și importantă ex
poziție arheologică italiană consa
crată originilor Romei, 
două mii de piese, unele 
frumusețe și toate de certă 
istorică, evocă începuturile 
tate ale orașului de pe malurile Ti- 
brului care, dintr-o modestă așezare 
de păstori și de plugari, 
capitala celui mai mare 
antichității.

Pînă nu prea demult, i 
mei, erau învăluite în i 
delor : legenda lui Aeneas părăsind 
Troia cucerită de ahei și debareînd, 
după multe peripeții, pe țărmurile 
Italiei, sau legenda gemenilor Romu
lus și Remus alăptați 
cel dinții 
Romei și 
bulos al 
de vădit, 
colul trecut și chiar din secolul nos
tru au socotit că istoricitatea între
gii epoci arhaice din existența Ro
mei poate fi pusă sub semnul în
trebării.

Desigur, legendele nu sînt istorie. 
Totuși, așa cum arată prof. Massimo 
Pallottino în studiul care prefațează 
Catalogul expoziției inaugurate la 
București, „nu este exclusă posi
bilitatea ca și în astfel de legende 
să răsune, oricit de alterat, vreun 
fragment de adevăr istoric". Aceas
tă fărîmă de adevăr, pe care legen
dele o păstrau sub haina povestiri
lor fantastice, a fost dată la iveală 
și pusă în valoare de cercetările ar
heologice.

Fragmentele ceramice descoperite, 
bunăoară, la Sant’Omobono dove
desc că locuirea oltenească pe coli
nele romane a început 
epoca bronzului (secolele 
î.e.n.), odată cu nașterea 
de la Ardea și Pratica di 
lei de-a doua faze de

unei strălucite civilizații

Aproape 
de mare 

valoare 
îndepăr-

a devenit 
imperiu al

originile Ro- 
ceața legen-

de lupoaică, 
apoi ctitor al 
Caracterul fa- 

narațluni era atît
devenind 

rege al ei. 
acestor 
incit unii învățati din se-

încă din 
XIV-XIII 
așezărilor 

Mare. Ce- 
dezvoltare. 

numită de arheologi „protolatină" sau 
„albană", îi aparțin inventarele mor
mintelor de incinerație de la sfîrși
tul epocii bronzului si începutul 
epocii fierului (secolele X—IX î.e.n.). 
Descoperite mai cu seamă în Munții 
Albani, dar și la Roma (pe Palatin 
și in For), la Gabii, Lavinium etc., 
aceste morminte se caracterizează 
prin nelipsita urnă in formă de . co
libă, dar și prin obiecte de inventar 
tipice (arme în miniatură, figurine, 
vase de lut ars).

întregul Latium (teritoriul în care 
s-a dezvoltat Roma) a cunoscut o 
remarcabilă înflorire în faza urmă
toare de dezvoltare (a treia), datată

în secolele IX—VII î.e.n. Descoperi
rea unor bogate și întinse necropole 
de inhumație la Castel dl Decima, 
Gabii, La Rustica și în alte puncte 
atgstă o evoluție comparabilă cu 
aceea a lumii etrusce, marcată de 
apariția unor centre protourbane. 
Pentru Roma, arheologia nu dezmin
te tradiția, care plasa în această pe
rioadă întemeierea orașului șl dom
niile primilor regi ; în adevăr, dacă

Expoziția
de arheologie 

„Originile Romei“

numele lui Romulus. Numa Pompi- 
lius, Tullus Hostilius și Ancus Mar- 
tius rămîn pe mai departe legendare, 
extensiunea așezării de la 
la Esquilin este pe deplin 
arheologic.

Ultima fază de dezvoltare 
o ilustrează expoziția se 
în secolele VII—VI, cînd

Palatin 
atestată
pe care 
plasează 
tradiția 

vorbește de stăpînirea la Roma a re
gilor etrusci Tarquinius Priscus, 
Servius Tullius și Tarquinius Super- 
bus. Și de data aceasta, tradiția este, 
în linii generale, confirmată, căci 
prezența etruscilor în Latium este 
demonstrată de inscripții și de in
fluențele artistice, Cît despre Roma, 
perioada regilor etrusci îi conferă 
amprenta urbanistică a unui oraș 
unitar, înconjurat de un val de pă- 
mint, cu edificii publice și sacră 
grandioase, decorate cu teracote pic
tate în stilul etrusc antic.

Ilustrarea fragmentelor de adevăr 
istoric cuprinse în tradiția analistică 
romană constituie principalul merit 
științific al expoziției „Originile Ro
mei". Dar vizitatorul, 
cialist, este atras și 
piese de excepțională 
de excepțional interes. Printre aces
tea se numără mormîntul XI de la 
La Rustica, prezentat in situ, ima
ginea în teracotă a Atenei (SanfO- 
mobono), vasul cu capac și protome 
de grifoni de la Castel di Decima, 
phiala de bronz de la Praeneste, tre
piedul de bronz și căldărușa de ar
gint aurit descoperite în aceeași lo
calitate antică.

Organizată în cadrul strînselor si 
tradiționalelor relații culturale din
tre România și Italia, expoziția „Ori
ginile Romei" .. 7 7 7 7. 7.__
rești la puțină vreme după ce îr ca
pitala Italiei avusese loc vernisajul 
expoziției arheologice românești „Ci
vilizația daco-getică în perioada cla
sică". Este o coincidență fericită și 
plină de semnificații.

Publicul nostru a primit cu mult 
interes și cu deosebită căldură expo
ziția arheologică italiană. Este foarte 
firesc, căci originile Romei sînt, în
tr-un anumit sens, o parte 
priilor noastre origini. Și mi 
simbolic faptul că vizitatorul 
lui național poate păși direct 
poziția „Originile Romei" în 
rezervat expunerii mulajelor ____
nei Traiane, trecînd astfel de la ori
ginile cetății care a răspîndit limba 
latină în atîtea părți ale Europei la 
„actul de naștere" al poporului ro
mân, moștenitor al romanității pa 
meleagurile carpato-danubiene.

chiar nespe- 
de anumite 
valoare sau

s-a deschis la Brcu-

a pro
se para 
Muzeu- 
din ex- 
spațiul 

Colum-

Hadrian DA1COV1C1U

Să prețuim sănătatea 
si cînd sîntem sănătoși!3

Sînt scriitori care Ilus
trează traiectorii ascenden
te, alții se poticnesc ori 
dau înapoi, altora li se în
tîmplă să alterneze succese 
și eșecuri. Varianta cea mai 
reconfortantă rămîne, în 
orice caz, viața de scriitor 
cu Împliniri din ce în ce 
mai convingătoare. Cu atit 
mai mult atunci cînd se 
confirmă nu pur și simplu 
un progres, ci un adevărat 
salt valoric.

Acesta este cazul Iul SiitS 
Andrâs, al cărui scris îm
bogățește substanțial litera
tura noastră contemporană. 
Scriitor bun din capul lo
cului, el a devenit cu ade
vărat foarte bun doar ceva 
mai tîrziu. Ultimul deceniu 
a fost acela care să probe
ze mutația, odată cu apa
riția — în 1970 — a cărții 
sale, tradusă în românește 
sub titlul Un leagăn pe cer. 
Cartea a repurtat un bine
meritat succes, deopotrivă 
printre cititorii maghiari si 
români din patria noastră'. 
De atunci, de la începutul 
deceniului trecut, lent dar 
tenace, Siito n-a mai publi
cat decît cărți foarte bune, 
indiferent dacă e vorba de 
eseuri, de teatru sau de 
roman. La sfîrșitul dece
niului, In 1979, s-a întîm- 
plat ca cititorilor să le fie 
mijlocite alte două volume 
ce confirmau cu prisosință 
această
vorba de Lăsați 
să vină la mine 
nai, din 1977) și 
drame (reunite
maghiară în 1978). Cărțile 
au apărut în aceeași colec
ție a „Bibliotecii Krite
rion", consacrată anume 
traducerii în românește a 
unor scrieri de valoare din 
limbile maghiară, germană, 
sirbă, ucraineană, idiș —

vechi sau mai noi — 
țara noastră : una din- 
cele mai bune inițiati-

mai 
din 
tre 
ve ale editurii „Kriterion". 
contribuind practic și efica
ce la cunoașterea unor 
opere din patrimoniul na
ționalităților conlocuitoare 
de către cititorii români.

Lăsați cuvintele să vină 
Ia mine, titlu cu rezonanțe 
arhaice, dar cu un conținut 
pe deplin contemporan. îm
podobește o carte pe care 
am fi în drept s-o numim

de reportaj și un 
do- 

intre

constatare. Este 
cuvintele 

(în origi- 
de Trei 

în limba

© SATU MARE. Concertul 
simfonic prezentat de Filarmo
nica din Satu Mare vineri a 

marcat împlinirea a 30 de ani 
de existență a acestei formații 
deținătoare a trei premii națio
nale în cadrul celei de a doua 
ediții a Festivalului național 
„Cintarea României". De-a lun
gul celor trei decenii orchestra 
a prezentat in Satu Mare, în ju
deț și în alte zeci de localități 
din țară peste 3 000 de concerte 
in fața a peste 1 200 000 de au
ditori. Formația sătmăreană a 
efectuat, de asemenea, turnee 
peste hotare. Alături de nume

tre un fel 
fel de meditație, între 
cument și ficțiune, î 
mărturisire și invenție, în- 
scriindu-se într-o direcție 

' bine marcată a literaturii 
noastre de azi.

Cadrul e cit se poate de 
firesc, ’ lucrul cel mai firesc 
din cite li se întîmplă oa
menilor, de a se transfor
ma, cu timpul, din nepoți 
în bunici. O poveste despre 
copii, pentru adulti — iată 
cea dinții evidentă, supli-

și scrisă există omul, fie
care în parte, om în chip 
fundamental ; și necunoaș
terea sau maltratarea lim
bii materne, a oricărei 
limbi materne, s-ar cuveni 
trecută printre păcatele ca
pitale dintotdeauna. Aceas
tă convingere a cărții, con
vingere scriitoricească prin 
excelență, se transformă 
sub ochii noștri în princi
pala ei idee patetică, apro
ximată și redemonstrată în 
cele mai diverse chipuri.

los de către cei ce ne-au 
premers și cărora trebuie 
să ne alăturăm cu 
citbț le-am înfăptuit 
Spre sfîrșitul cărții, 
tindu-și cu nepotul 
priul sat natal, Cămărașu, 
Bunicul se metamorfozează 
el însuși in nepot, .nepotul 
de altădată al altui Bunic, 
pornit întru explorarea cu
vintelor și a lumii ; spre 
a-și putea proba statorni
cia, inclusiv prin această 
duioasă și înțeleaptă carte.

toate 
noi. 

vizi- 
pro-

■ 7

SUTO Andrâs: Lăsați cuvintele să vină la mine
roman, poem, eseu, publl-' 
cistică, memorialistică, toa
te la un loc și mâi mult 
decit oricare dintre ele. 
Este un semn al epocii 
această tentativă a atîtor 
scriitori de a depăși cadrul 
strict și prestabilit al unui 
singur gen sau al unei 
unice specii, amalgamînd 
forme și formule de prove
niență diferită, propunînd 
variante proteice ireducti
bile la componentele lor. 
Epoca pare să nu mai în
capă în tradiționalele pa
turi procustiene, variată și 
vertiginoasă, ea pretinde o 
mare libertate de cuprin
dere a tot ceea ce i se în
fățișează scriitorului. Și, 
adeseori, scriitorul iese în 
întimpinarea acestei solici
tări obiective. amplifi- 
cînd-o prin propriile crea
ții. în acest fel procedează 
și Siito, printr-o osmoză, 
neîngrădită de canoane, în-

mentâtă rapid de multe al
tele. Căci îndărătul simplei 
relatări a prieteniei stator
nicite între protagoniștii 
principali, Bunicul și Lăsz- 
16, ni se dezvăluie treptat 
un specific „Bildungsro- 
man", o poveste educativă, 
în sens vechi și mereu ac
tual, despre educatorul 
care educă dar mai și este 
educat, potrivit cu reversul 
oricărei transmiteri de 
noștințe și convingeri, 
qei doi ani și jumătate 
pănate de la vîrsta 
mai șaptesprezece 
nepotului, acesta 
forța cuvintelor,
prinzătoare și atotstăpini- 
toare, prilej pentru bunic 
de a-și verifica și el impe
riul compus din nenumă
rate cuvinte și de a se ve
rifica, istoric și individual, 
prin acest fundamental te
zaur ce i-a fost dăruit 
omului. Prin limba vorbită

cu- 
In 

de-
nu-

a 
învață 

atotcu-

de : 
luni

roase lucrări din creația uni
versală, în bogatul repertoriu al 
orchestrei s-au înscris pește 400 
de lucrări ale compozitorilor ro
mâni. (Octav Grumeza).

© CLUJ. La Casa de cultură 
a studenților din Cluj-Napoca â 
avut loc, în organizarea Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, Consiliului Central al 
U.G.S.R. și Comitetului Central 
al U.T.C., o consfătuire interju
dețeană a universităților cultu- 
ral-științifice. Au participat re
prezentanți ai județelor Bihor, 
Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramu

/

naiv și savant, popular și 
cărturăresc, cu salturi în 
istorie sau în celălalt capăt 
al lumii, sub patronajul 
supremului bun simț care 
rămine vorba aleasă — ga
rantul neîncetatelor uma
nizări.

Nepotul și părinții lui. 
Bunica și Bunicul. Străbu
nica și Străbunicul, priete
nii lui . Lăszlo cam de 
aceeași virstă. maghiari sau 
români, sint personajele a- 
cestei originale „cărți de 
povești", care prin toate 
numeroasele ei povești — 
fantastice și reale, așa cum 
se cuvine să fie ele — nu 
face decît să îndeplinească 
o pedagogie situată deasu
pra celei oricum vizibile ; 
îl învață adică pe nepot, se 
învață pe sine și ne învață 
pe noi statornicia : stator
nicia. anume prin limbă, în 
raport cu toate cele acu
mulate îndelung și scrupu-

Un leagăn pe cer, Trei 
drame, Lăsați cuvintele să 
vină la mine probează o 
obsesie comună, aceea a co
munității, succesiv lărgite, 
de la sat pină la umani
tate ; sau, altfel spus, aceea 
a surselor din care trebuia 
rearticulată fiecare con
temporaneitate în parte si 
fiecare contemporan în 
parte. Că prima și ultima 
carte fac joncțiunea între 
familial și familiar se în
țelege ; în fapt însă drame
le istorice 
privite ca 
familie" — 
care grijile
dreptei ordonări 
umane 
principala noastră preocu
pare intimă. în aparentă 
deseori jucăuș, Siitd 
un scriitor serios și 
ceea ce-1 preocupă
presus de toate, inclusiv în 
educarea unui, deocamdată.

se cuvin și 
dezbateri 

în măsura 
dreptei sau 

a 
se păstrează

ele 
„ds 

în 
ne-

vieții 
și

este 
grav, 

mal

prim nepot sau al unui ul
tim bunic, este responsabi
litatea în raport cu cele ca 
ne-au fost hărăzite și se 
cuvin înmulțite. Prin repe
tiție, cuvîntul responsabili
tate s-ar putea.să se fi to
cit întrucîtva ; el se numă
ră însă printre cuvintele și 
sensurile lor cele mai de 
preț.

Lăsați cuvintele să vină 
la mine este o carte fru
moasă, scrisă cu știința de
cantării cuvintelor și 
zelor, o carte în 
renta-i simplitate, de 
savantă, cu un stil 
mat, în care își dau 
nou întîlnire țăranul 
cărturarul. N-a fost 
aceea ușor pentru traducă
torul Ladislau Hegedus să 
găsească echivalențele unei 
asemenea „povești despre 
cuvinte", o transpunere 
care șă-și asume și măsu
ra inerentă de transfigu
rare, pentru ca și cititoru
lui român să-i sune cît mai 
familiar. Cu inevitabile și 
asumate renunțări, munca 
sa — lungă șl dificilă, fără 
îndoială — a fost încunu
nată de succes. Este o 
bucurie că artei lui Siito i 
s-au asociat tălmăcitori atit 
de înzestrați, precum La
dislau Hegedus sau (în ca- 

' zul celor Trei drame)' T. Z 
Pâskuy. Un cuvînt de 
titudine i se cuvine 
Fănuș Neagu — acest 
maestru al cuvintelor 
bii sale materne 
într-o fulgurantă 
în 
dă 
sale fraterne față de Siito 
Andrâs : încă o întîlnire 
care face bine cărții și 
succesului ei.

£

fra- 
apa- 
fapt
uin 

si 
de

gra
iul 
alt 

lim- 
care

prefață» 
maniera-i inimitabilă, 
expresie sentimentelor

Ion IANOȘ1

reș, Sălaj, Satu Mare. (Alex. 
Mureșan).

© DOLJ. La Naționalul cra- 
iovean are loc cea de-a 4-a edi
ție a „Zilelor I. L. Carâgiale" cu 
participarea teatrelor „Lucia 
Sturdza Bulandra", „C. I. Not- 
tara" și Teatrul Giulești din 
București, Teatrului de Nord din 
Satu Mare, Institutului de teatru 
din Tg. Mureș (cu un specta
col prezentat de studenții aces
tuia), precum și a Teatrului Na
țional din Craiova. (Nicolae Bă- 
bălău).

O OLT. în sala „Artis" din 
Slatina s-a deschis o expoziție

de creație plastică intitulată 
„Mulțumim din inimă partidu
lui". Organizată de consiliul ju
dețean al organizației pionieri
lor, expoziția reunește cele mai 
valoroase lucrări ale pionieri
lor și școlarilor din Slatina, Ca
racal, Balș, Corabia și Drăgă- 
nești-Olt. (Emilian Rouă).

© VASLUI. Sub egida Comi
tetului județean Vaslui al P.C.R., 
comitetele județene pentru cul
tură și educație socialistă Vaslui

și Iași și filiala U.A.P. Iași au 
deschis la Sala „Arta" a mu
zeului vasluian expoziția „Plas
tica contemporană ieșeană", in 
care sint reunite lucrări repre
zentative ale plasticienilor oas
peți. (Crăciun Lăluci).

0 MUREȘ. La Tîrgu Mureș, 
iubitorii artei penelului se în- 
tîlnesc cu lucrările a doi artiști 
plastici amatori: Domahidi Iu- 
liu și Szocs Lăszlo. Primul ex
pună, la casa de cultură a sin

S-a 
na vii ______HBHI
capacității de efort prin așa-zisa cură 
de teren (mers pe jos) sau folosind 
scările — urcatul și coboritul ca for
mă de antrenament. Prin aceste miș
cări se îmbunătățește funcția inimii 
și circulația sîngelui — urmarea fiind 
o mai bună hrănire a țesuturilor în
tregului organism. După citeva zile 
ori săptămîni, cei care practică cura 
de teren sau folosesc scările pot face 
un efort fizic chiar mai mare decît 
înainte de accident. Personalul’nostru 
este astfel pregătit incit să redea 
bolnavilor încrederea și optimismul.

— In ce măsură procedeele apli
cate si concluziile rezultate sînt utila 
Si populației sănătoase ?

— Aceste rezultate le-am prezen
tat tocmai pentru că ele trebuie reți
nute mai ales

constatat că, după infarct, bol- 
au ciștigat mult în recuperarea

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALA

Clinica medicală I din Cluj-Napoca 
și-a concentrat cercetările și practi
ca medicală pe probleme prioritare, 
cum sînt cele referitoare la preveni
rea unor boli, cardiovasculare. Am so
licitat șefului clinicii — prof. dr. 
docent Rojțuan VJLAICU, să men
ționeze citeva din concluziile și re
zultatele obținute.

— Pornim de la principiul că să
nătatea trebuie prețuită inainte de a 
ne îmbolnăvi; de aceea, cercetările 
noastre științifice au un caracter 
complex, începînd cu depistarea ac
tivă (descoperirea celor predispuși la 
anumite boli) și pină la recuperarea 
bolnavului. Pentru depistarea activă 
am analizat grupuri de populație. în 
care diferite suferințe sînt mai frec
vente.

Scopul depistărilor active este dc a 
descoperi la persoane aparent sănă
toase tulburări de 
care nu știau. 
Fiind avizate, a- 
ceste persoane nu 
vor ajunge ,sâ 
facă manifesta
rea clinică, evi
dentă, a bolii sau
agravarea ei. Considerăm ca un rezul
tat bun al cercetării depistarea bolii in 
stare de sănătate aparentă, pentru că 
în aceste stadii este suficient un tra
tament ușor de realizat și avînd ca 
rezultat împiedicarea apariției bolii.

— Studiile noastre, care analizează 
Omul de la stadiul. „sănătos" apa
rent și pînă Ia bolnav, cu compli
cații. ne arată că în fiecare etapă sînt 
prezenți factori de îmbolnăvire de 
care trebuie să țină seama atît me
dicul, cît și pacientul. Sint abateri de 
la viața rațională fie că este vorba 
de o stare de supraîncărcare, de ne
reglementare a condițiilor de efort si 
repaus, fie de o alimentație necores
punzătoare ori de abuzuri de toxice 
sau nerespectarea indicațiilor medi
cale. Asemenea condiții se găsesc în 
toate etapele evoluției bolii și trebuie 
să se țină seama de ele pentru a se 
lua măsuri.

— Ce rezultate a obținut colecti
vul clinicii pe care o conduceți în 
procesele de recuperare a bolnavilor?

— în cercetarea infarctului mio
cardic, studiile noastre ne-au permis 
să diferențiem, de la caz la caz, 
timpul în care se începe recuperarea 
și mijloacele cu care se face această 
recuperare. La noi, majoritatea pa- 
cienților cu infarct pot părăsi spita
lul după circa 3 săptămîni. Acești 
bolnavi însă trebuie să urmeze apoi 
un program de recuperare. Urmînd 
acest program, după 2—3 luni ei își 
pot relua complet activitatea între
ruptă de accident. în anul 1979, din 
455 bolnavi cardiaci internați la noi 
în secția de recuperare, au putut fi 
reintegrați în viața activă, normală, 
mai .mult de jumătate (238); este un 
rezultat dintre cele mai încurajatoare 
obținute în acest' domeniu.

de oamenii sănătoși 
sau aparent sănă
toși. Dacă unui 
bolnav i se de- 
monstrează practic 
eficacitatea efor
tului fizic dozat, 
a mișcării și gim
nasticii, cu at,, 

mai utile sînt aceste mijloace omului 
sănătos pentru a-și menține sau per
fecționa în special funcția aparatului 
cardiovascular. Sînt convins că fiecare 
om sănătos care va efectua un astfel 
de program își va îmbunătăți calita
tea sănătății, organismul sau deve
nind mai rezistent, omul avînd un 
tonus fizic și psihic îmbunătățit, 
propice pentru activități în toate do
meniile. Programul de mișcare sau de 
gimnastică mobilizează articulațiile și 
în special sistemul cardiovascular care 
are rezerve nebănuite, un potențial 
care trebuie actualizat prin mișcare.

— Să revenim la acei factori de
numiți „de risc", care acționează îh 
toate etapele vieții.

— Se consideră că bolile cronice, 
în categoria cărora intră și bolile car
diovasculare, nu au o singură cauză, 
ci multiple și că, de fapt, sînt boli re
zultate în urma însumării unor fac
tori de uzură. De pildă, o cercetare 
efectuată în S.U.A., în perioada 1973- 
1978, pe un număr mare de oameni 
predispuși Unor boli cardiovasculare, 
a demonstrat că numai prin scăde
rea hipertensiunii arteriale, comba
terea fumatului, a sedentarismului și 
supragreutății a scăzut mortalitatea 
prin infarct miocardic intre 17,5—33,8 
la sută. Studii cu rezultate asemănă
toare au fost făcute si in Anglia, Sue
dia, Noua Zeelandă etc. $i la noi în 
tară s-a înregistrat o asemenea scă
dere la grupele urmărite sistematic. 
Sînt deci rezultate încurajatoare, 
din perspectiva cărora se conturează 
limpede atitudinea pe care trebuie 
să o ia oamenii sănătoși, în special.

Convorbire consemnată de
Elena MANTII

dicatelor, 45 de lucrări — în 
acuarelă și ulei — inspirate din 
peisajul urbanistic al patriei. Al 
doilea este prezent la Galeria 
„Apollo" cu lucrări de grafică, 
însoțite de proiecții de diapozi
tive pe tema „Forme și culori". 
(Gheorghe Giurgiu).

© GALAȚI. Sub genericul 
„Directivele Congresului al XII- 
lea al partidului determină ri
dicarea la cele maț înalte cote 
calitative a procesului de for
mare a tinerei generații", în șco
lile județului se desfășoară un 
amplu ciclu de expuneri și dez
bateri metodico-științifice cu

participarea personalului didac
tic. (Dan Plăeșu).

© IAȘI. S-au încheiat cerce
tările de laborator asupra ur
melor arheologice descoperite în 
vatra istorică a municipiului 
Iași, în zona fostului ansamblu 
arhitectonic medieval „Sf. Sava", 
in anii 1978—1979. Se confirmă 
astfel că obiectele scoase la 
iveală datează dintr-o vreme 
imediat anterioară anului 637. 
(Manole Corcaci).

© MEHEDINȚI. „Normele 
muncii și vieții comuniștilor — 
ghid al orientării etice pentru 
toți cetățenii" — s-a intitulat

acțiunea organizată la căminul 
cultural din Vlădaia. Formații 
artistice ale căminelor culturale 
din Devesel, Livezile, Bîcleș, 
Smadovița și Bălăcița au susți
nut în fața cetățenilor specta
cole sub genericul „Cinste can- 
didaților de deputați". La casa 
de cultură din Baia de Aramă 
s-a prezentat recitalul de poe
zie patriotică „Slavă partidu
lui". La căminele culturale din 
Dumbrava și Albulești s-a or
ganizat masa rotundă cu tema 
„2050 de ani de la formarea sta
tului centralizat și independent 
dac". (Virgiliu Tătaru).
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Cu privire la vizita în Republica Socialistă România 
a tovarășului A. A. Gromîko, membru al Biroului Politic al C. C.

9 *

al P.C. U.S, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul A. A. Gromîko, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, ministrul afacerilor externe ( 
al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, a efectuat o vizită de priete
nie la București, în perioada 31 ia
nuarie — 2 februarie 1980.

Cu acest prilej, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul A. A. 
Gromîko au avut loc convorbiri.

Au fost examinate problemele re
lațiilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică, s-a 
subliniat importanța dezvoltării. în 
continuare a acestor relații, a întă
ririi prieteniei și colaborării româno- 
sovietice.

Părțile au examinat probleme ale 
situației din Europa, Orientul Mijlo
ciu, Asia de sud-est și Orientul în
depărtat, precum și o serie de alte 
probleme internaționale.

Părțile au exprimat îngrijorarea în 
legătură cu agravarea, în ultimul 
timp, a situației internaționale. A- 
ceasta este o urmare a acumulării 
unor probleme internaționale neso- 
luționate, a amestecului forțelor im
perialiste în treburile interne ale 
altor state, a politicii de forță și de 
amenințare cu forța în relațiile in
ternaționale. Forțele imperialiste, 
reacționare folosesc toate acestea 
pentru sporirea bugetelor militare, 
accelerarea unor programe pe ter
men lung de înarmare, pentru încăl
carea independenței și suveranității 
ațelor, ceea ce sporește în mod grav 
Sricolul de război. S-a subliniat ne

cesitatea de a se acționa cu hotărire 
pentru a se împiedica înrăutățirea 
situației, în interesul continuării po
liticii de destindere, bazate pe res
pectarea principiilor Cartei O.N.U., 
inclusiv a principiilor suveranității 
statelor și neamestecului din afară în 
treburile lor interne.

Părțile au subliniat necesitatea so-

Cultura scriitorului
(Urmare din pag. I)

este cea mai înaltă 
încorporare a inteli
genței române, că a 
învățat toată viața, 
oricit de grele ar fi 
fost condițiile existen
tei sale.

A învăța, așadar, sau, 
cu un alt cuvînt, mai 
pretențios, a se culti
va, departe de a fi o 
condiție constrîngătoa- 
re, este singurul mij
loc al scriitorului de a 
se realiza ca om și de 
a da opere fundamen
tale. .Toți marii noștri 
scriitori s-au cultivat 
neîntrerupt. Adoles
cența lor a fost avidă 
de lecturi, mereu mai 
specializate și mai te
meinice. Luptînd ade
seori cu boala necru

țătoare. un Traian De- 
metrescu sau un Ște
fan Petică au lăsat 
exemplul pasiunii ne
stinse de a cunoaște 
cit mai mult și în do
menii cit .mai variate. 
P. Cerna s-a stins din 
viată la cîteva săptă- 
mîni după obținerea 
titlului de doctor în fi
lozofie, cu teza Die Ge- 
dankenlyrik (Lirica de 
gîndire), trecută la cel 
mai de seamă esteti
cian german, Johann 
Volkett. Tudor Ar- 
ghezi, ca și Eminescu, 

’fără diplome înalte, 
spunea că debutează în 
fiecare zi șl astfel a 
cultivat limba cea mai 
bogată, timp de șapte
zeci de ani de neîn
treruptă străduință, al- 
ternînd gospodărește

în atenția edililor, a cetățenilor:

Zăpada și gheața de pe acoperișurile caselor 
pot provoca accidente grave

Nu există zi în care la serviciile 
de gardă din spitalele bucureștene — 
și nu numai din Capitală — să nu 
sosească oameni accidentat! de că
derile de zăpadă și de gheată de pe 
acoperișuri. Sute de oameni sînt 
loviți, pe neașteptate, de țurțurii 
grei ce se desprind din streșini, de 
^locuri de gheață ce cad de pe 
clădiri.

Spre a sublinia cit de serios este 
pericolul și cit de necesare sînt 
măsurile grabnice de înlăturare a 
lui e de ajuns să arătăm că ac
cidentele de acest fel sînt, une
ori, deosebit de grave. Profesoa
ra de ■ pian Aurora-Carmen I. se 
află într-o stare foarte gravă, în 
secția de ortopedie de la spitalul de 
urgență : fractura coloanei vertebra
le. Cum a ajuns aici? în modul cel 
mai stupid. în ziua de 26 ianuarie 
mergea' pe Calea Victoriei, cînd, de 
pe acoperișul hotelului „Continental", 
un bloc de gheată s-a prăvălit pe 
trotuar. N-a mai avut vreme să 
se ferească din calea lui. Urmarea? 
Ghips, imobilizare la pat pentru o 
perioadă îndelungată, inactivitate. în- 
tr-un salon alăturat, schimbăm cîteva 
cuvinte cu Mariana Aroneanu din 
str. Oltarului 5. O mină și un picior 
fracturate : „Treceam pe lingă clă
direa ce se află pe strada Mendeleev, 
colț cu Nikos Beloianis, cînd m-am 
trezit la pămînt. Un bloc imens de 
gheață, căzut de pe acoperișul clădi
rii, m-a lovit îngrozitor. Trecătorii 
m-au ridicat, au chemat «Salvarea» 
și iată-mă aici, pentru cîteva luni de 
zile". Datorită unor asemenea „ava
lanșe" prăvălite de pe acoperișul 
Universității se află internate la 
secția de neurochirurgie a spitalului 
,.Gh. Marinescu" Volumnia Brătucu și 
Carmen Cărămăloiu. Diagnosticul : 
grave contuzii cerebrale.

Oameni sănătoși, activi, necesari la 
locul lor de muncă, de neînlocuit în 

luționării pașnice, pe calea tratative
lor, a problemelor litigioase dintre 
ștate, în conformitate cu normele 
relațiilor internaționale, cu cerințele 
întăririi păcii, înțelegerii și colaboră
rii între popoare.

O atenție deosebită a fost acordată 
sarcinilor stringente ale luptei pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru trecerea neîntîrziată la realizarea 
dezarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare.

A fost exprimată hotărîrea Repu
blicii Socialiste România și a Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste de a 
acționa și în viitor. împreună cu ce
lelalte state socialiste, cu toate for
țele iubitoare de pace, pentru întă
rirea procesului destinderii, consoli
darea păcii și securității, dezvol
tarea colaborării în Europa și în în
treaga lume. în condițiile prezente 
dobîndește o actualitate și mai mare 
înfăptuirea propunerii statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
privind organizarea Conferinței pen
tru dezangajare militară și dezar
mare în Europa.

A fost subliniată importanta tradu
cerii consecvente în viață a prevede
rilor Actului final al Conferinței ge
nerale europene pentru securitate și 
cooperare și a pregătirii temeinice a 
reuniunii de la Madrid din toamna 
acestui an, care este chemată să dea 
un nou impuls procesului destinderii 
și dezvoltării colaborării între toate

★
Sîmbătă, la amiază, a părăsit Capi

tala A. A. Gromîko, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., care, la invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită de priete
nie in (ara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de V. F. 
Malțev, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-loctiitor al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., de alte per
soane oficiale.

minuirea sapei și a 
ciocanului cu aceea a 
condeiului.

Scriitorul vremilor 
noastre este un multi
plu factor cultural, as- 
pirînd să dea limbii 
noastre inflexiunile 
cele mai expresive și 
colorate, precum și să 
dea viață unei ideo
logii înaintate, să con
tribuie la formarea 
omului cel nou, al 
idealului umanist. Spre 
deosebire de trecutul 
frămîntărilor incer
te — cînd marile 
genii „hamletizau"" sau 
„wertherizau" — de
pășind faza sterilă a 
existențialismului, poe
tul zilelor noastre, 
înarmat cu o cultură 
completă, este un pio
nier al viitorului.

familiile lor s-au trezit pacient! de 
durată ai unor clinici. De unde în
trebarea : de ce nu s-au luat măsuri 
de prevenire a unor asemenea acci
dente?

Cu toții știm că țurțurii grei tre
buie sparți și dați jos înainte să cadă 
singuri, că de pe acoperișurile în 
pantă zăpada și gheața alunecă trep
tat, pînă cînd se prefac în adevărate 
„avalanșe" ce amenință 'integritatea 
trecătorilor, inclusiv a locatarilor, a 
celor care lucrează sau învață în 
respectivele edificii. Nici pentru edi
lii orașului nu este o surpriză faptul 
că iarna ninge, că zăpada trebuie 
curățită nu numai de pe străzi, ci și 
de pe acoperișuri. Cu toate acestea, 
nu s-au luat din timp măsurile cu
venite de preîntîmpinare a unor ast
fel de accidente. Este o neglijență 
greu de explicat, greu de acceptat, 
date fiind urmările ei.

Iarnă este în toi. Oricînd peste ză
pada existentă se poate așterne alta, 
iar procesul se reia de la capăt : 
îngheț urmat de dezgheț, mormane 
de zăpadă înghețată intr-un echilibru 
precar pe povîrnișul caselor, pericu
loasa dantelărie de țurțuri atîrnînd 
pe la balcoane, streșini și cornișe. Cu 
toții — cetățeni și edili trebuie să 
acționăm pentru înlăturarea oricărei 
primejdii de prăbușire a zăpezii sau 
gheții. Multe din edificiile bucu
reștene înalte au acoperișul înclinat, 
astfel că înlăturarea zăpezii nu poate 
fi făcută cu mijloacele obișnuite, 
aflate la îndemîna cetățenilor. Este 
nevoie de mijloace tehnice mecaniza
te, de care numai întreprinderile de 
specialitate din subordinea primăriei 
dispun. Este imperios necesar să se 
facă uz de ele neîntîrziat pentru a 
se preveni orice accident de natura 
celor relatate în aceste rînduri.

Rodica ȘERBAN 

statele participante și îndeosebi să 
contribuie la adoptarea de măsuri 
eficace de dezangajare militară și de
zarmare. A fost menționată, impor
tanța' deosebită a realizării propune
rilor concrete prezentate de statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via în problemele dezangajării mili
tare și dezarmării pe continentul 
european și in întreaga lume.

România și Uniunea Sovietică 
și-au reafirmat sprijinul și solidari
tatea pentru lupta popoarelor împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru, inde
pendența națională.

Au fost abordate probleme legate 
de cea de-a 25-a aniversare a sem
nării Tratatului de la Varșovia de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală, care va fi marcată sub semnul 
intensificării luptei statelor partici
pante pentru întărirea destinderii, 
oprirea cursei înarmărilor și dezar
mare, pentru consolidarea păcii și 
securității în Europa și în întreaga 
lume.

Părțile s-au pronunțat pentru orga
nizarea în continuare de consultări și 
schimburi de păreri la diferite nive
luri în probleme de interes comun, în 
spiritul înțelegerilor determinante 
convenite in cadrul întîlnirilor ro- 
mâno-sovietice la cel mai înalt nivel.

Convorbirile ' s-au desfășurat într-o 
atmosferă sinceră, tovărășeasca.

★
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

ministrul de externe sovietic a fost 
salutat de tovarășii Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Maria Gro
za și Constantin Oancea, adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)
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„SERBĂRILE ZĂPEZI!" — ETAPA A ll-A

După prima zi de întreceri, conduc echipele 

județelor Harghita și Suceava
Sîmbătă dimineață, la Complexul 

turistic pentru tineret de la Izvoru 
Mureșului a început etapa a Il-a a 
„Serbărilor zăpezii", manifestare e- 
ducativ-sportivă și recreativă de 
masă,'organizată de Uniunea Tine
retului Comunist, Uniunea Generală 
a Sindicatelor, Ministerul Turismu
lui, Consiliul Național pentru- Edu
cație Fizică și Sport, Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste și Ra- 
dioteleviziunea română.

Desfășurate intr-un cadru deosebit 
de pitoresc, la 890 metri altitudine, 
aproape de cumpăna apelor dintre 
depresiunea Ciuc — la sud și de
presiunea Gheoi’ghenilor — la nord, 
între munții Harghitei — la vest 
și muntele Hașmașul Mare ’— la est, 
nu departe de locul de obîrșie a! 
Mureșului, întrecerile acestei a doua 
etape, la care participă echipe din 
județele Bistrița-Năsăud, Harghita, 
Maramureș și Suceava, au atras ti
neri din diverse colțuri ale țării.

în cursul dimineții de sîmbătă, pe 
patinoarul din incinta complexului 
turistic au avut loc cele șapte „pro
be" sportiv-distractive ale jocurilor 
pe gheață, care au solicitat atît mă
iestria concurenților, cit și elanul 
galeriilor. Numeroșii spectatori au 
aplaudat dirzenia cu care s-a dispu
tat slalomul pe gheață și meciurile... 
la patru porți dintre echipele de ho
chei formate din cite trei jucători, 
dibăcia participantelor la întrecerile 
din cadrul „Concursului maestrelor", 
„Învîrtecușului" și „Fetelor îndemi- 
natice", precizia țintașilor care tre
buiau să lovească cu bulgări de ză
padă panouri împărțite în mai multe Nicolae PLOPEANU

HANDBAL : Confecția București s-a calificat 
în semifinalele „Cupei cupelor"

Sîmbătă, la Palatul sporturilor din 
Capitală. în meci retur pentru com
petiția feminină de handbal „Cupa 
cupelor", echipa Confecția București 
a învins cu scorul de 15—13 (8—6)
formația daneză I.F. Tranjberg. în-

t V
PROGRAMUL 1

9.00 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei. Călătorie... în An

tarctica.
9,35 Film serial pentru copii: „Dick 

Turpin". Ultimul episod.
10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii. Ciclu: Mari o- 

pere mozartiene. Don Giovan
ni (II).

12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
16,20 Sri Lanka.
16,35 Șah.
16.45 Anul sportiv 1979 (partea a V-a).
17,40 Dosarul energiei.

ÎNTlLNIRE
LA C.C. AL P.C.R.
Tovarășul Virgil Cazacu, membru 

al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-a intîlnit, 
sîmbătă dimineață, cu delegația 
Partidului de Stingă — Comuniștii 
din Suedia, condusă de Bo Hammar, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.S.C.S., care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vizită în 
tara noastră.

S-a procedat la un schimb de pă-. 
reri și informații cu privire la activi
tatea celor două partide și la unele 
probleme internaționale.
” întrevederea s-a desfășurat intr-o 

atmosferă caldă, tovărășească. La 
primire a participat tovarășa Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.Cț.R.

Expoziția „lașiul și Unirea"
Sala „Victoria" din Iași găzduiește 

o expoziție retrospectivă intitulată 
„lașiul și Unirea" eu lucrări aparți- 
nînd artistului plastic Costachi Aga- 
fitei.

Expoziția oferă o imagine cuprin
zătoare asupra universului tematic 
îmbrățișat de pictor, subordonat idea
lurilor umanismului socialist, ale ar
tei militante, reliefînd, totodată, re
ceptivitatea acestuia la realitățile 
vieții social-politice și culturale din 
tara noastră. In suita de tablouri se 
disting compozițiile cu subiect din 
istoria patriei, din lupta poporului 
nostru pentru libertate, unitate și 
independentă națională, cele care 
surprind mari înfăptuiri din anii so
cialismului, precum și lucrările ce 
înfățișează frumuseți ale peisajului 
românesc.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

și 6 februarie. In țară: Vreme schim
bătoare. Vor cădea precipitații, mal 
ales sub foțmă de ploaie, în sudul ță
rii și atît sub formă de ploaie, cit și 
sub formă de lapoviță șl ninsoare în 
celelalte regiuni. Temperatura în creș
tere la începutul Intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 7 și 
plus 3 grade, local mai coborite, iar 
maximele între minus 2 și plus 8 gra
de. în București: Vreme schimbătoa
re. Condiții favorabile ploii de scurtă 
durată. Vint slab pînă la moderat. 
Ceață dimineața și seara. Temperatura 
în creștere la început, apoi ușor varia
bilă. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 2 șl plus 2 grade, iar maximele 
între plus 3 și plus 7 grade. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

careuri, ca și cea a popicarilor, obli
gați să folosească nu bile rotunde, 
ci de formă... cubică !

Desigur, in cadrul „Serbărilor ză
pezii", pe primul plan nu se află 
performanta în sine, ci latura educa- 
tiv-sportivă și recreativă, reprezen
tanții tinerilor din cele patru județe 
— muncitori, ’tehnicieni, ingineri, lu
crători de pe ogoare, elevi, cadre di
dactice, studenți — oferind dispute 
deosebit de atractive.

La sfîrșitul primei zile s-a întoc
mit un clasament în care pe primele 
două locuri figurează echipele jude
țelor Harghita și Suceava, pe locul 
III — echipa județului Bistrița-Nă- 
săud, iar pe locul IV — echipa ju
dețului Maramureș.

în cursul zilei de duminică, pe pir- 
tia de pe Vîrful Grețeș se vor des
fășura jocurile zăpezii. Reprezentan
ții celor patru județe vor apărea de 
data aceasta în calitate de Feți-Fru- 
moși. Ei vor pleca în căutarea Zînei 
Zăpezii, pe care, desigur, o va cuceri 
cel mai îndemînatic Fât-Frumos. 
Acest concurs va fi brodat pe un 
basm intljtulat : „Nemaipomenitele 
întîmplări ale Iul Făt-Frumos din 
zăpadă la Izvoru Mureșului".

în cursul după-amiezii de sîmbătă 
s-au desfășurat acțiunile cu caracter 
cultural. Reprezentanții celor patru 
județe au dat spectacole la Casa de 
cultură a sindicatelor din Gheor- 
gheni, la clubul „Minerul" de la 
mina Bălan și la Complexul turistic 
pentru tineret de la Izvoru Mure
șului.

vingătoare șl în primul joc cu același 
scor (15—13), handbalistele românce 
s-au calificat pentru semifinale. Tra
gerea la sorți pentru semifinale va 
avea loc la 6 februarie, in orașul 
elvețian Basel.

17,55 Film serial: „Paul Gauguin". Ul
timul episod.

18,40 Micul ecran pentru cel miel. 
19,00 Telejurnal.
19,15 In actualitate: pregătirea alegeri

lor de la 9 martie !
19,25 Călătorie prin țara .mea (VII).
19.50 Film artistic: „Omul de pe stra

dă". Premieră pe țară. Prodticție 
a studiourilor americane. In dis
tribuție: Garry Cooper, Barbara 
Stanwick, Edmund Arnold. Regia: 
Frank Capra.

21.50 Telejurnal o Sport.

PROGRAMUL 2

9,00 Consultații pentru elevii cursurilor 
serale (matematică, fizică,, chimie 
— clasa a X-a).

10,00 Concert simfonic — Johannes 
Brahms. Interpretează orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii. Di
rijori: Emanuel Elenescu și Iosif

CINCI DECENII DE LA CREAREA
PARTIDULUI COMUNIST DIN VIETNAM

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN VIETNAM

HANOI
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului 

Comunist din Vietnam, în numele Partidului Comunist 
Român, adresăm Comitetului Central al Partidului Comu
nist din Vietnam, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii 
din Republica Socialistă Vietnam felicitări cordiale și un 
cald salut tovărășesc.

De-a lungul celor cinci decenii de la înființare, Partidul 
Comunist din Vietnam a condus lupta eroică a poporului 
vietnamez împotriva dominației colonialiste și a agresiunii 
imperialiste, pentru eliberarea națională și socială, pen
tru reunificarea patriei, asigurarea libertății și indepen
denței țării, pentru înfăptuirea unor profunde transfor
mări economico-sociale, a revoluției și construcției so
cialiste.

Comuniștii români, întregul nostru popor și-au mani
festat întotdeauna solidaritatea și sprijinul față de lupta 
dreaptă a poporului frate vietnamez pentru eliberarea sa 
națională și socială, pentru reunificarea țării și făurirea 
unei vieți mai bune, libere, de sine stătătoare. Ne bucură 
sincer realizările importante obținute de oamenii muncii

vietnamezi, sub conducerea Partidului Comunist din Viet
nam, in opera de reconstrucție a patriei și de edificare 
a socialismului, în dezvoltarea industriei și agriculturii, 
științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual al celor ce muncesc.

Ne exprimăm deplina convingere că acționînd împreună, 
în spiritul convorbirilor. înțelegerilor și documentelor con
venite cu prilejul întîlnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan, relațiile de prietenie și' colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din 
Vietnam, dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Vietnam se vor dezvolta continuu, pe mul
tiple planuri, spre binele celor două popoare ale noastre, 
al cauzei generale a socialismului și păcii.

De ziua marii aniversări jubiliare a Partidului Comu
nist din Vietnam, vă urăm, dragi tovarăși, noi și tot mai 
mari succese în realizarea hotărîrilor Congresului al IV- 
lea al partidului, a obiectivelor edificării socialiste în toate 
domeniile, pentru dezvoltarea și înflorirea continuă a pa
triei dumneavoastră, bunăstarea și prosperitatea poporului 
vietnamez prieten.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Un moment de mare h

Comuniștii, întregul popor vietna
mez sărbătoresc împlinirea a cinci 
decenii de la întemeierea Partidului 
Comunist din Vietnam, eveniment de 
însemnătate istorică în lupta clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualită
ții, a întregii națiuni pentru elibe
rarea națională și socială, pentru edi
ficarea socialismului. Avînd de la în
ceput înscrisă pe stindardul său 
cauza libertății și independentei, a 
progresului social, partidul comuniș
tilor vietnamezi a fost sufletul bătă
liilor aspre desfășurate de-a lungul 
deceniilor de masele populare pentru 
înlăturarea asupririi coloniale și a 
exploatării, pentru democrație și 
făurirea unei orinduiri superioare în 
patria’lor.

Partidul s-a născut în condițiile 
afirmării tot mai puternice a clasei 
muncitoare ca purtător al intereselor 
fundamentale ale maselor, ca stegar 
al mișcării patriotice, anticoloniale. 
al luptei împotriva exploatării feu
dale și .capitaliste. întruniți la Confe
rința din 3 februarie 1930, reprezen
tanții organizațiilor comuniste dispa
rate, create în anii precedents au ho- 
tărît să-și unifice rîndurile și să înte
meieze Partidul Comunist din Viet
nam, care, înarmat cu știința revolu
ționară, aplicînd in mod creator mar- 
xism-leninismul la condițiile speci
fice, a inaugurat o epocă nouă în is
toria țării, epoca scuturării jugului 
colonial și a dobîndirii independen
tei, a restructurării, pe baze calita
tiv noi, a întregii vieți sociale.

Drumul spre înfăptuirea acestor 
idealuri a fost presărat cu numeroa
se și dificile obstacole. înfrîngînd 
prigoana autorităților coloniale, re
presiunile declanșate împotriva mem
brilor și militanților săi — din rîn- 
dul cărora mii ’și mii au fost supri
mați în închisori și lagăre — parti
dul și-a urmat cu eroism calea spre 
țelul propus, perseverenta în lupta 
pentru cauza dreaptă a libertății 
aducîndu-i sprijinul și adeziunea 
largă a maselor populare.

Această luptă a fost strălucit încu
nunată prin victoria revoluției demo
cratice și populare din august 1945 
care, sfărîmînd lanțurile seculare ale 
colonialismului, răsturnînd puterea 
milenară a feudalilor, a dus la 
crearea Republicii Democrate Viet
nam.

în noua etapă istorică, partidul a 
condus masele la depășirea situației 
generate de dominația colonială, 
pentru menținerea și consolidarea 
puterii revoluționare și înfăptuirea 
de transformări democratice.

în condițiile cînd poporul vietna
mez a fost nevoit să desfășoare în 
continuare noi și aprige bătălii îm
potriva colonialiștilor, care au încer
cat să-și redobîndească, prin forța 
armelor,1 pozițiile pierdute, partidul, 
conducînd cu succes lupta armată de 
rezistență, de apărare a ființei națio
nale, s-a preocupat, totodată, de 
realizarea unor profunde înnoiri re
voluționare în R. D. Vietnam, in 
acest cadru fiind înfăptuită reforma 
agrară, iar apoi cooperativizarea agri
culturii și meșteșugurilor, creîndu-se 
condiții pentru dezvoltarea învătă- 
mîntului și culturii, lărgirea demo
crației și ridicarea nivelului de trai 
al poporului. Ca o expresie a succe
selor obținute, a desăvîrșirii revolu
ției democrat-populare, cel de-al 
III-lea Congres al partidului, desfă
șurat în 1960, a aprobat directivele 
primului cincinal de dezvoltare eco-

Conta. Solist: Garrik Ohlsson 
(S.U.A.).

11.45 Platforma oțelului.
12,00 Din muzica șl • dansurile po

poarelor.
12.55 Desene animate.
13,20 Ținutul cețli. Film documentar.
14,10 Selecțlunl din spectacole muzlcal- 

coregrafice.
15.55 Teatru TV : „Visul unei nopți de 

vară" de W. Shakespeare. Pro
ducție a studiourilor de televiziu
ne engleze BBC.

17,40 Publicitate.
17.45 Școala profesională in dialog cu

uzina. ,
18,05 Opereta românească contempora

nă. „Eternele iubiri" de George 
Grigoriu (partea I).

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 In actualitate: pregătirea alegeri

lor de la 9 martie l 

nomico-socială și a stabilit, ca linie 
politică generală, înaintarea spre 
construirea, în partea de nord a tării, 
a societății socialiste.

în condițiile instaurării în Vietna
mul de Sud a unui regim antipopu
lar terorist și ale intervenției impe
rialiste, partidul comuniștilor vietna
mezi, exponent și interpret fidel al as
pirațiilor și intereselor vitale ale cla
sei muncitoare, țărănimii, intelectua
lității, ale întregii națiuni, a mobilizat 
forțele patriotice, întregul popor la 
lupta pentru apărarea ființei națio
nale, a independenței și suveranității, 
a cuceririlor revoluționare, pentru 
dreptul de a-și făuri de sine stătător 
destinele. însuflețit și condus de 
partid, poporul vietnamez, pătruns 
de un patriotism fierbinte, și-a încu
nunat lupta prin victoria deplină, 
prin eliberarea deplină și reunifioa- 
rea patriei.

Poporul vietnam^: are acum ma
rea satisfacție de a sărbători cea 
de-a 50-a aniversare a partidului său 
comunist în condițiile existentei unui 
Vietnam socialist liber și unificat.

Sărbătorind evenimentul de astăzi, 
comuniștii, poporul Vietnamului aduc 
prinosul lor de recunoștință marelui 
fiu al poporului vietnamez, neuita
tului președinte Ho Și Min, care a 
avut un rol deosebit în făurirea și 
continua călire a partidului, în pro
cesul de așezare a temeliilor socialis
mului, ca și în conducerea luptei de 
eliberare națională, afirmîndu-se ca 
strălucit luptător revoluționar, înflă
cărat patriot și internationalist, emi
nentă figură a mișcării comuniste in
ternaționale.

în actuala etapă, Partidului Comu
nist din Vietnam îi revine sarcina 
mobilizării resurselor materiale și 
umane ale țării în vederea înfăp
tuirii obiectivelor stabilite de cel 
de-al IV-lea Congres privind edi
ficarea socialismului, dezvoltarea 
forțelor de producție, făurirea unei 
vieți mai bune pentru întregul popor.

în spiritul tradiționalelor sentimen
te de stimă și solidaritate nutrite față 
de comuniștii vietnamezi, față de 
poporul Vietnamului, comuniștii, po
porul român iau parte din inimă la 
aniversarea a cinci decenii de la 
crearea P.C. din Vietnam. Acest eve
niment oferă prilejul de a evoca le
găturile de colaborare și solidari
tate militantă ale Partidului Comu-1 
nist Român cu Partidul Comunist 
din Vietnam. Este bine cunoscut că 
partidul și statul nostru și-au mani
festat neabătut sprijinul ferm, inter
naționalist față de cauza dreaptă a 
Vietnamului, față de lupta sa pen
tru libertate, pentru încetarea inter
venției imperialiste '• și respectarea 
dreptului indestructibil al poporului 
vietnamez de a-și hotărî propria 
soartă, în conformitate cu voința și 
aspirațiile sale naționale, acordîndu-i 
întregul sprijin material, politic, mo-

Sedinta festivă
■1 ■*

HANOI 2 (Agerpres). — La Hanoi 
a avut loc o ședință festivă consacra
tă împlinirii a 50 de ani de la crea
rea Partidului Comunist din Vietnam, 
în cuvîntarea rostită cu acest prilej. 
Le Duan, secretar general al C.C. al 
P.C.V., a făcut o amplă analiză a 
luptei revoluționare desfășurate pe 
parcursul unei jumătăți de secol de

19,25 Călâtorle prin țara mea (VII).
19.50 Telerama.
20.20 Portativul tinereții — muzică 

ușoară.
20.50 Ml-am pus flori la pălărie...
21,10 PubliGitate.
21,15 Lucrări muzicale de mare popu

laritate.
21.50 Telejurnal o Sport,
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16,00 Emisiune în limba maghiară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 In actualitate: pregătirea alegeri

lor de la 9 martie!
19,30 La ordinea zilei în economie. Re

sursele refolosiblle în circuitul 
productiv.

19,45 Cadran mondial.

ral. în acest sens, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Poporul român 
are satisfacția de a fi acordat eroi
cului popor vietnamez, în tot cursul 
luptei sale drepte, pentru libertate și 
neatîrnare, un sprijin internaționa
list activ, material, politic și diplo- 
matic_ — de a-și fi adus contribuția 
Ia măreața victorie obținută de po
porul vietnamez împotriva interven
ției imperialiste, a forțelor reacțio
nare interne din Vietnamul de Sud, 
pentru cucerirea dreptului de a fi pe 
deplin stăpîn pe propria țară, de a-și 
făuri viitorul corespunzător interese
lor și aspirațiilor sale vitale".

Partidul Comunist din Vietnam, în
treg poporul vietnamez au acordat, 
cum este știut, o înalță apreciere 
acestui sprijin. Adresîndu-se delega
ției de partid și de stat a Româ
niei. condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul LE DUAN, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Vietnam, arăta la marele miting al 
prieteniei româno-vietnameze de la 
Hanoi : „Atît în lupta împotriva 
agresiunii americane, pentru salvare 
națională, cit și in opera de con
struire a /Socialismului, poporul viet
namez s-a bucurat întotdeauna do 
sprijin și ajutor prețios din partea 
partidului, statului și poporului frate 
român. Exprim sincerele noastre 
mulțumiri Partidului Comunist, gu
vernului și poporului frate român 
pentru sprijinul și ajutorul prețios 
acordate cauzei revoluționare a po
porului vietnamez".

în dezvoltarea continuă a colabo
rării prietenești dintre România și 
Vietnam, dintre cele două partide șl 
popoare, un rol deosebit revine dia
logului la nivel înalt, convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Le Duân. de la' București și[ Hanoi, 
înțelegerile convenite deschizînd am
ple perspective conlucrării în] diver
se domenii. „Declarația 'privind în
tărirea continuă a prieteniei și soli
darității, dezvoltarea colaborării din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Vietnam, din
tre Republica Socialistă România fi 
Republica Socialistă Vietnam' oferă 
o trainică bază pentru extinderea șl 
aprofundarea continuă a colaborării 
româno-vietnameze pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și] cultu
ral, pentru lărgirea schimbului de 
experiență în construcția socialistă. 
Promovarea largă a relațiilor româ
no-vietnameze este în folosul ambelor 
.țări și popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii.

Cu prilejul jubileului de astăzi, co
muniștii, poporul român adresează 
calde .felicitări comuniștilor, poporu
lui vietnamez prieten, însoțite de 
urarea de a obține, sub conducerea 
Partidului Comunist din Vietnam, 
noi și noi succese pe calea construc
ției pașnice, a propășirii patriei lor 
socialiste, a păcii și colaborării in
ternaționale. .

de la Hanoi
poporul vietnamez sub conducerea 
partidului său comunist. în prezent, 
a arătat vorbitorul, P.C. din Viet
nam mobilizează clasa muncitoare, 
întregul popor vietnamez în lupta 
pentru învingerea dificultăților eco
nomice, pentru construirea socia
lismului. 1

20,05 Documentar științific: Misterul pe
telor din soare.

20,55 Roman-foileton : „Gustav cel d© 
fler". Episodul 6.

21.45 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

PROGRAMUL 2

15,00 Tenis de cîmp: Iugoslavia —
România „Cupa Davis". Transmi
siune directă de la Zagreb.

18,00 Melodii populare.
18.20 Cenacluri ale tineretului.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 în actualitate: pregătirea alegeri

lor de la 9 martie!
19.30 De la A la... infinit (selecțiuni).
20.45 Un fapt văzut de aproape. Po 

teme electorale.
21,05 Pagini alese din creația compozi

torului Wilhelm Berger.
21.45 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

® REALITĂȚI SI PER
SPECTIVE DEMOGRAFI
CE. în deceniul care s-a în
cheiat, populația globului a 
crescut cu 700 milioane oameni, 
ajungind la 4,4 miliarde. Con
form institutului „U. S. Popu
lation Reference Bureau Inc." 
care furnizează aceste date, 
în următorii 10 ani sporul 
va fi de 900 milioane. în 
statele așa-numltei „lumi a 
treia" trăiesc trei pătrimi 
din populația globului. Țara 
cu rata cea mai mare de creș
tere a populației este Kenya, 
unde, In condițiile menținerii 
actualei rate demografice, popu
lația s-ar dubla in următorii 17 
ani.

• OCHI ELECTRO
NICI. Ochiul omului are o 
capacitate de percepție destul 
de limitată. Din ansamblul ra
diațiilor electromagnetice nu 
este percepută decît o parte infi
mă, cu lungimi de undă care se 
situează între 0,4 și 0,7 micro- 
metri. în S.U.A. a fost pusă la 
punct în prezent o instalație 
care permite lărgirea considera
bilă a acestor limite. Instalația 
cuprinde cinci receptori speciali 
pentru radiații cu lungimi de 
undă diferite (și anume : unul 
pentru radar, două pentru fasci
culele laser și două pentru ra
diațiile infraroșii), permitîn- 
du-se identificarea obiectelor și 
in timpul nopții sau in condiții 
de ceață densă. Fiecare re

ceptor proiectează pe un ecran 
imaginile percepute.

® IN LOC DE PĂCU
RĂ. Experimentarea și căuta
rea de noi procedee de ga- 
zeificare și lichefiere a căr
bunelui în condițiile actualei 
crize de energie și materii pri
me ocupă un loc important in 

^industria și cercetarea niponă. 
Astfel, „Sumito Metal Indus
tries", una din cele mai mari în
treprinderi siderurgice ale tării, 
va pune în această lună în func
țiune un convertizor în care un 
amestec de praf de cărbune, 
oxigen și vapori se va gazeifi- 
ca la căldura emisă de metalul 
incandescent. Gazul obținut pe 
această cale va înlocui combus
tibilul obișnuit — păcura.

populației unui mare oraș ea 
devine considerabilă.® PENTRU ECONO

MISIREA APEI. Cu scopul 
de a evita marea risipă de apă 
la folosirea dușului de mină, 
în Elveția a fost pus la 
punct un sistem simplu de opri
re a fluxului de apă. Noul duș 
de mină, purtînd denumi
rea de ,,Water-stop", cuprin
de un dispozitiv obturator cu 
buton incorporat în minerul 
acestuia. Prin simpla acționare 
a butonului, apa poate fi stopa
tă sau pornită instantaneu. 
Chiar dacă la nivelul unui sin
gur individ economia astfel rea
lizată nți este mare, la cel al

© GEMENELE SIA
MEZE DIN CALIFORNIA. 
De 28 de ani, gemenele Yvette și 
Yvonne McCarther din Califor
nia trăiesc sudate una de alta 
în zona craniană. Este singurul 
caz de acest fel cunoscut în 
lume. în prezent, se realizează 
operații de separare a gemene
lor sudate în regiunea craniană, 
dar în urmă cu aproape 30 de 
ani acest lucru nu era posibil, 
iar acum în cazul gemenelor 
din California este prea tîrziu. 
Dînd dovadă de un curaj și de o

putere de voință Ieșite din co
mun, ele au reușit să surmon- 
teze teribilul lor handicap, ;du- 
cînd o viată aproape normală, 
firește, ținîndu-se seama de 
condițiile date. Ele sînt robuste, 
vesele și, în plus, au devenit 
apreciate cîntărete ’de „negro 
spirituals", cîntece specifice ale 
populației de culoare din Ame
rica. De remarcat că Yvette și 
Yvonne au refuzat cu indignare 
ofertele de milioane de dolari 
care le-au fost făcute pentru a 
se produce în cadrul unor spec
tacole de circ.

@ REZERVAȚIE... PRE
ISTORICĂ. O șopîrlă uriașă, 
măsurînd 5,4 metri lungime, a 
fost descoperită și filmată de 
cercetători britanici într-o regiu

ne mlăștinoasă din Papua-Noua 
Guinee. Această neobișnuită rep
tilă nu a fost singura ciudățe
nie întîlnită de expediția brita
nică. Un șarpe fără ochi. cu 
corpul acoperit de noduri și pro
tuberante în loc de solzi, a stîr- 
nit, de asemenea, curiozitatea 
zoologilor, cărora această regiu
ne izolată le-a apărut ca un 
crîmpei de preistorie.

® FLAGELUL CAN
GURILOR. Cangurul, ani- 
mal-simbol al Australiei, con
tinent pe care l-a populat 
chiar înaintea oamenilor, a de
venit, în ultimii cinci ani, dato
rită unei proliferări nemaiîntîl- 
nite, un adevărat flagel pentru 
culturile agricole. Numărul can
gurilor se ridică, In prezent, po

trivit ultimelor statistici, la 40 
milioane, fată de o populație de 
14 milioane de oameni. Pentru 
stirpirea lor a fost lansată o 
campanie la scară națională, le- 
galizîndu-se vînzarea și expor
tul de carne de cangur pentru 
consum.

© TELEFON DE... 
MINĂ. încă înainte de anul 
2000, „telefonul de mină" va fi 
un accesoriu la fel de răspindit 
ca și- ceasul brățară. Aceasta 
este cel puțin părerea omului de 
știință Heinz Hăberle de la In
stitutul vest-german de cerce
tări și testări aerospațiale. Rea
lizarea minitelefoanelor portabi
le va fi posibilă datorită dezvol
tării tehnicii și rețelei sateliților 
în deceniile următoare.



Ședința Consiliului de Securitate
Prezentarea unui proiect de rezoluție privind asigurarea 

desfășurării normale a alegerilor din Rhodesia

România în lume
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NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— Vineri seara a avut loc o nouă 
ședință a Consiliului de Securitate 
consacrată situației din Rhodesia. în- 
tr-un proiect de rezoluție prezentat 
de cinci țări nealiniate — Niger, Tu
nisia, Zambia, Jamaica și Mexic — 
se cere Marii Britanii să asigure 
retragerea imediată, completă și 
necondiționată a tuturor forțelor sud- 
africane, regulate sau de mercenari, 
care au mai rămas în Rhodesia. Pro
iectul de rezoluție se pronunță, tot
odată, pentru abrogarea tuturor legi
lor și reglementărilor excepționale, 
care nu concordă cu desfășurarea de 
alegeri libere și corecte în Rhodesia.

în cuvîntul lor, majoritatea vorbi
torilor au subliniat necesitatea men
ținerii unei atmosfere de încredere 
reciprocă pentru exercitarea dreptu
rilor civile și pentru desfășurarea 
alegerilor într-un mod echitabil. Re
prezentantul britanic a reafirmat po
ziția cunoscută a țării sale, respin- 
gînd afirmațiile cu privire la exis
tența în Rhodesia a mai multor mii 
de soldați sud-africani.

MOSCOVA

Consultări privind dezvoltarea cooperării în producția 
de utilaje pentru centralele nuclearo-electrice

MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc cea de-a doua 
ședință a Comisiei interguvernamen- 
tale de colaborare a țărilor interesa
te membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I, 
pentru realizarea Convenției de spe
cializare și cooperare internațio
nală in producția de utilaje pentru 
centrale nuclearo-electrice. Delega
ția română a fost condusă de loan

Congresul Uniunii Socialiste Sudaneze
Gaafar El Nimeiri reales

KHARTUM 2 (Agerpres). — Par- 
ticipanții la cel de-al III-lea Con
gres al Uniunii Socialiste Sudaneze, 
care se desfășoară la Khartum, l-au 
reales pe șeful statului, Gaafar El 
Nimeiri, ca președinte al partidului 
pentru o perioadă de încă trei ani.

în alocuțiunea rostită după depu-

ÎNTÎLNIRE. Țările nealiniate din regiunea Mediteranei vor discuta, în 
cadrul unei intilniri ce va avea loc la La Valletta, intre 4 și 7 februarie, 
probleme legate de promovarea cooperării reciproce și stadiul pregătirilor 
pentru reuniunea de la Madrid a participanților la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa - relevă agenția Taniug. Un purtător de 
cuvînt de la Belgrad a precizat că este vorba de o reuniune neoficială, 
cu caracter consultativ, importanța ei constînd în faptul că este prima 
întîlnire de acest gen a reprezentanților din țările mediteraneene neali
niate.

ALEGERI ÎN FILIPINE. Potriv't 
datelor preliminare furnizate de 
presa din Manila, în cadrul recen
telor alegeri pentru organele locale, 
98 la sută din mandate au fost 
obținute de candidații formațiunii 
politice „Mișcarea pentru noua so
cietate". Se subliniază că în 68 din 
cele 73 de provincii ale Țării postu
rile de guvernator au revenit aces
tui partid, care sprijiriă politica 
internă și externă a președintelui 
Maroos.

Lucrările Consiliului de Securitate 
au fost reluate sîmbătă seara, urmînd 
să fie pus la vot proiectul de rezolu
ție prezentat de cele cinci țări.

LUANDA 2 (Agerpres). — Forțele 
regimului rasist minoritar de la Pre
toria iși continuă acțiunile agresive 
împotriva statelor africane vecine, 
provocind victime în rîndul popu
lației civile și mari pagube materiale 
— informează agenția Angop.

în acest sens, agenția precizează 
că în urma bombardamentelor efec
tuate asupra împrejurimilor orașului 
angolez Ondjiva (provincia Kunene), 
într-o singură zi, la sfîrșitul lunii 
ianuarie, au fost ucise nouă persoa
ne civile, alte șase fiind rănite. Ase
menea acțiuni agresive, scrie in le
gătură cu aceasta ziarul „Jornal de 
Angola", au drept scop „să împiedice 
sprijinul deplin pe care poporul an
golez, partidul și guvernul R.P. 
Angola îl acordă Organizației Po
porului din Africa de sud-vest 
(S.W.A.P.O.) — reprezentantul le
gitim al poporului namibian".

Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

Comisia interguvernamentală a 
examinat problemele dezvoltării, spe
cializării și cooperării internaționale 
multilaterale în producția și livrările 
reciproce de utilaje pentru centrale 
nuSlearo-electrice potrivit convenției 
încheiate. Ședința comisiei s-a des
fășurat intr-o atmosferă de prietenie 
și deplină înțelegere reciprocă.

președinte al partidului
nerea jurămîntului în această func
ție, Gaafar El Nimeiri a declarat, 
între altele, că activitatea sa viitoare 
va fi determinată de voința poporu
lui sudanez și că va acționa pentru 
menținerea unității, entității și suve
ranității acestuia.

GREVA. Pentru a treia săptă- 
mînă consecutiv, in Statele Unite 
ale Americii continuă greva lucră
torilor din domeniul industriei de 
prelucrare a petrolului, care se des
fășoară la scară națională. La a- 
ceastă acțiune revendicativă parti
cipă peste 60 000 de oameni ai 
muncii. Greviștii cer patronatului, 
respectiv proprietarilor a peste 100 
de companii ai căror lucrători par
ticipă la acțiunea revendicativă, a- 
meliorarea condițiilor de viață.

DELEGAȚIA P.C.R. A ÎNCHEIAT, LA ATENA,

CONVORBIRILE CU CONDUCEREA P.A.S.O.K.
ATENA 2 (Agerpres). — La Atena 

s-au încheiat convorbirile dintre 
delegația P.C.R., condusă de tova
rășul Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., și conducerea parti
dului Mișcarea Socialistă Panelenă 
(P.A.S.O.K.), în frunte cu președin
tele Andreas Papandreu.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme referitoare la ac
tivitatea și preocupările actuale ale 
celor două partide, exprimîndu-se sa
tisfacția față de bunele relații exis
tente. S-a subliniat dorința comună 
de a le dezvolta în continuare în 
folosul întăririi tradiționalelor relații 
de prietenie dintre România și Gre
cia, dintre popoarele celor două țări.

Examinîndu-se diferite aspecte alp 
situației internaționale, s-a subliniat 
necesitatea depunerii de eforturi in 
vederea instaurării unui climat de 
pace și colaborare în Europa și în

Adunare festivă la Karachi consacrată țării noastre

ISLAMABAD 2 (Agerpres). Insti
tutul de relații internaționale din 
Karachi a organizat o adunare festi
vă consacrată țării noastre, in cadrul 
căreia președintele institutului, Jusuf 
A. Ismail, ă făcut o amplă prezen
tare a succeselor obținute de poporul 
nostru in dezvoltarea economico-so- 
cială. El a relevat că in activitatea 
desfășurată de poporul român pentru 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate au fost obținute 
rezultate remarcabile in ultimii 15 
ani, perioadă in care la conducerea

★
CAIRO 2 (Agerpres). — Intr-o e- 

misiune a postului de radio „Poporul" 
din R.A. Egipt au fost evidențiate 
succesele deosebite obținute ■ de po
porul român in dezvoltarea multila
terală și armonioasă a țării.

Referindu-se la personalitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu. comen
tatorul a arătat că „destinele poporu
lui român se află in miini bune și 
sigure, existînd deplina garanție a 
realizării celor mai nobile idealuri 
de libertate și independență".

CREȘTERI DE PRETURI IN 
CANADA. Prețurile la produsele a- 
limentare au crescut in Canada, in 
luna ianuarie, in medie, cu 1,5 la 
sută, față de luna decembrie a a- 
nului trecut — a anunțat la Ottawa 
Ministerul canadian al Agricultu
rii. Cele mai mari creșteri s-au în
registrat la carne (3,8 la sută), pre
cum și la fructe, carne de pasăre, 
produse lactate și uleiuri vegetale. 

PROGRAM DE DEZVOLTARE A COLABORĂRII ECONOMICE
ÎNTRE R.D.G. ȘI FRANȚA. Erich Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, l-a primit pe 
ministrul comerțului exterior al Franței, Jean-Franțois Deniau — in
formează agenția A.D.N. Cu acest prilej, a fost relevată extinderea ge
nerală a relațiilor dintre cele două țări, în special în domeniul economic.

Agenția A.D.N. precizează, totodată, că la Berlin a avut loc semnarea 
Programului privind dezvoltarea colaborării dintre R.D.G. și Franța în 
domeniile economic, industrial și tehnic, incepind, de asemenea, convor
birile dintre reprezentanții celor două țări în vederea încheierii unui acord 
de colaborare pe zece ani în domeniile menționate.

întreaga lume, pentru rezolvarea pe 
cale pașnică, prin tratative, a tuturor 
problemelor litigioase, pentru exclu
derea forței și amenințării cu forța, 
pentru respectarea și promovarea în 
raporturile dintre state a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, pentru 
respectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur destinele.

A fost relevată însemnătatea deo
sebită pe care o acordă cele două 
partide statornicirii unor raporturi bi 
și multilaterale de prietenie, colabo
rare și bună vecinătate între statele 
din Balcani, corespunzător interese
lor popoarelor din aceasta zonă, ceea 
ce va înrîuri favorabil procesul de 
destindere și securitate în Europa și 
în întreaga lume.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de respect și înțe
legere reciprocă.

partidului și statului nostru se află 
președintele Nicolae Ceaușescu.

In prezentarea făcută a fost evi
dențiată semnificația exemplară a ac
tivității desfășurate pe plan extern 
de țara noastră, de- președintele 
Nicolae Ceaușescu. în vederea afir
mării și aplicării de către toate sta
tele a principiilor independentei și 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecitlui in treburile 
interne, renunțării la folosirea forței 
și amenințării cu forța, avantajului 
și respectului reciproc.

•k
PARIS 2 (Agerpres). — In cadrul 

manifestărilor prilejuite de aniver
sarea centenarului stabilirii relațiilor 
diplomatice intre România și Franța, 
la Biblioteca municipală din Lille a 
avut loc ceremonia donării. din 
partea Ambasadei române la Paris, 
a unor colecții de lucrări editate in 
țara noastră, cuprinzind opere ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, lucrări științifice ale tovarășei 
academician dr. ing. Elena Ceaușescu, 
volume de literatură și artă.

VOT DE ÎNCREDERE. Camera 
deputaților a Italiei a acordat sîm
bătă votul de încredere guvernului, 
solicitat la începutul săptămînii 
de către primul ministru Francesco 
Cossiga, cu prilejul prezentării spre 
aprobare în parlament a unui de- 
cret-lege vizînd combaterea teroris
mului. Deputății democrat-creștini, 
comuniști, socialiști, socialiști-de- 
mocratici, republicani și liberali au 
votat in sprijinul guvernului.

ATENTAT. Joseph Fontanet, fost 
ministru în, mai multe guverne ale 
Franței în timpul președinției ge
neralului de Gaulle, care a fost, 
vineri, ținta unui atentat terorist, 
în fața locuinței sale, a încetat din 
viață sîmbătă la Paris.

FURTUNI PUTERNICE cu visco
le și ploi s-au abătut în ultimele 
zile asupra unor zone din centrul 
și vestul Statelor Unite.

În ampla cronică a raporturilor 
prietenești româno-sovietice, data de 
4 februarie evocă un eveniment de 
o mare însemnătate politică : sem
narea, în urmă. cu 32 de ani, a pri
mului Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre România 
și Uniunea Sovietică, document ce a 
jalonat, de-a lungul unei întregi pe
rioade istorice, dezvoltarea largă, 
multilaterală a colaborării frățești 
dintre țările și popoarele noastre, in 
interesul reciproc, al operei de ^con
strucție socialistă și comunistă, al 
păcii și înțelegerii în lume.

Prin încheierea Tratatului și-a gă
sit consacrare politico-juridică o 
prietenie cu bogate tradiții, cu adînci 
rădăcini în trecutul istoric, în lupta 
pentru împlinirea idealurilor de li
bertate și progres ale forțelor înain
tate ale celor două popote. Această 
prietenie a fost înscrisă, chiar de la 
început, pe stindardul de luptă al 
comuniștilor români, găsindu-și ma
terializare prin nenumăratele lor 
fapte de solidaritate cu tînăra Țară a 
Sovietelor, prin dîrzenia cu care, în- 
fruntînd condițiile grele7 ale ilegali
tății, ale prigoanei regimului bur- 
ghezo-moșieresc, au militat ferm, 
neabătut pentru statornicirea unor 
relații de bună vecinătate cu marea 
Uniune Sovietică. Frăția de arme a 
ostașilor români și sovietici în uriașa 
încleștare pentru înfrîngerea fascis
mului în anii celui de-al doilea 
război mondial, sîngele vărsat în co
mun în numele libertății au cimen
tat pentru totdeauna prietenia și so
lidaritatea dintre, popoarele și țările 
noastre. Ducînd mai departe aceste 
tradiții, în condițiile noi ale instau
rării puterii populare în țara noastră, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală a 
deschis cîmp larg conlucrării în ope
ra de edificare a noii orînduiri.

în cadrul fertil jalonat prin acest 
tratat — care și-a găsit apoi conti
nuarea pe o treaptă calitativ su
perioară, potrivit stadiului evoluției 
sociale, prin noul tratat încheiat în 
1970 — prietenia și colaborarea ro- 
mâno-sovietică au cunoscut o conti
nuă dezvoltare, avînd ca liant co
munitatea de orînduire socială, de 
teluri și aspirații.

Așa cum este bine cunoscut, în 
cadrul politicii consecvente de dez
voltare a prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, partidul nos
tru, poporul român dau o înaltă pre
țuire relațiilor multilaterale cu 
Uniunea Sovietică. Această orientare, 
înscrisă la loc central în politica de 
stat a României socialiste, și-a găsit 
o puternică reafirmare în Programul 
P.C.R., în documentele’ Congrese
lor și Conferințelor Naționale ale 
partidului, în numeroase alte docu
mente de partid și de stat. în acest 
sens, de la tribuna Congresului al 
XII-lea al P.C.R., tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : „Situăm la 
loc de frunte întărirea relațiilor cu 
țările socialiste vecine — și sîntem 
ferm hotăriți să 1’aeem totul și în 
viitor pentru extinderea raporturilor 
de bună vecinătate, colaborare și soli
daritate cu acestea. Aș menționa, în 
acest cadru, importanța deosebită pe 
care o acordăm relațiilor cu marea 
noastră vecină, Uniunea Sovietică, 
cu Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice". La rîndul său, tovarășul 
L. I. BREJNEV arăta: „Bucurîndu-ne 
sincer de colaborarea popoarelor 
noastre, sîntem ferm hotăriți să 
muncim mai departe pentru ca 
prietenia sovieto-română să se în
tărească și să înflorească".

Factorul determinant al dezvoltării 
continue a relațiilor româno-sovieti
ce îl constituie, după ’cum a dovedit 
viața însăși, legăturile de prietenie 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, în acest sens un rol de cea mai 
mare însemnătate avind întîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev, care 
au conturat mereu noi perspective co
laborării prietenești dintre cele două 
țări și popoare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia din nou, cu oca
zia dejunului oferit in onoarea tova

rășului Andrei Gromîko. membru al 
Biroului Politic al C.C. ăl P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al Uniu
nii Sovietice, că întîlnirile și convor
birile avute cu tovarășul Leonid Brej
nev au demonstrat posibilitatea și do
rința comună de a impulsiona dez
voltarea relațiilor româno-sovietice în 
toate domeniile — comunicatul ce se 
dă publicității în ziarul de azi evi
dențiind importanta dezvoltării în 
continuare a acestor relații.

De o deosebită importanță în acest 
sens este Declarația privind dezvol
tarea continuă a .colaborării și priete
niei frățești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, dintre România și Uni
unea Sovietică, semnată cu prilejul 
vizitei din 1976 a tovarășului L. I. 
Brejnev la București, document ce a 
definit cu cea mai mare claritate 
principiile noi — ale independenței și 
suveranității naționale, deplinei ega
lități în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești — 
pe care este așezată conlucrarea ro- 
mâno-sovietică. Aceste principii con
feră o bază trainică relațiilor dintre

32 de ani de la încheierea 
primului Tratat 

de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală 

dintre România 
și Uniunea Sovietică

cele două țări, reprezentînd cheză
șia dezvoltării lor neîntrerupte.

Constituie un motiv de vie satis
facție pentru ambele noastre popoare 
faptul că, prin traducerea in viață a 
înțelegerilor convenite la cel mai 
înalt nivel, raporturile noastre de 
colaborare s-au înscris pe o traiec
torie mereu ascendentă, cunoscînd un 
proces de permanentă adincire și di
versificare pe. multiple planuri — 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural, ca și pe tărîmul vieții inter
naționale, corespunzător intereselor 
ambelor popoare, ale cauzei socialis
mului și păcii.

O puternică dezvoltare a cunoscut 
conlucrarea în domeniul economic, 
domeniu hotărâtor pentru progresul 
operei de construcție a noii orînduiri, 
U.R.S.S. ocu.pind primul loc în rîndul 
partenerilor economici ai României 
socialiste. Marile succese obținute de 
Uniunea Sovietică, țară cu un uriaș 
potențial economic, cu o industrie 
avînd o pondere însemnată in an
samblul producției mondiale, cu 
realizări de vîrf în diferite sectoare 
ale științei și tehnicii, ca și realiză
rile remarcabile ale României socia
liste în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, în promovarea științei și teh
nologiei moderne în toate ramurile 
economice creează noi posibilități pen
tru adîncirea acestei colaborări. Este 
semnificativă în acest sens dinamica 
schimburilor comerciale româno-so
vietice, a căror valoare a crescut de 
peste 10,5 ori în perioada 1950—1980. 
Paralel cu această creștere a volumu
lui schimburilor, au avut loc profunde 
modificări calitative în structura co
merțului bilateral — un ritm de creș
tere mai rapidă înregistrînd livrările 
reciproce de utilaje cu un grad înalt 
de complexitate. Un exemplu edifi
cator îl constituie faptul că ponderea 
mașinilor și utilajelor a sporit în ulti
mele două decenii de la 15 la 40 la 
sută. Un fol însemnat in extinderea 
acestor schimburi revine hotărârilor 
adoptate la ultima sesiune a Comisiei 
interguvernamentale de colaborare 
economică și tehnico-științifică.

Tabloul relațiilor de colaborare eco
nomică româno-sovietică s-a îmbo
gățit și. diversificat în ultimul dece
niu prin dezvoltarea unor forme su
perioare de colaborare, a cooperării 
și specializării în producție. Ast
fel, România participă la dez
voltarea în Uniunea Sovietică a 

unor importante capacități privind 
producția minereului de fier, precum 
și la construirea Combinatului de ce
luloză de la Ust-Uim, Combinatului 
minier de îmbogățire a azbestului de 
la Kiembai, a unor noi capacități de 
feroaliaje și a’ Combinatului de ex
ploatare și prelucrare a gazelor na
turale de la Orenburg, în vederea ma
jorării livrărilor pe termen lung de 
astfel de produse din U.R.S.S. în 
România. în același timp. Uniunea 
Sovietică participă la construirea în 
România a unei uzine de sodă caus
tică, partea sovietică urmînd să-și 
asigure cantități de produse sodice 
din producția uzinei. Un exemplu 
edificator al caracterului rodnic al 
acestei cooperări îl constituie, de ase
menea, construirea în comun a no
dului hidrotehnic Stînca-Costești da 
pe Prut.

De o însemnătate esențială în sti
mularea colaborării și cooperării ro
mâno-sovietice se dovedește metoda 
coordonării planurilor de dezvoltare 
economico-socială. în acest scop, în 
conformitate cu prevederile Declara
ției din noiembrie 1976 semnată la 
București, este în curs de elaborare 
programul dezvoltării colaborării 
economice dintre România și Uniu
nea Sovieti- i pînă în anul 1990, pro
gram menit să asigure o extindere 
substanțială a cooperării și speciali
zării în producție.

Desigur, marele potențial al Uniu
nii Sovietice, ca și dezvoltarea în 
ritm accelerat a economiei româ
nești,-pe linia obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea al partidu
lui, creează noi și noi posibilități de 
lărgire și adîncire a colaborării eco
nomice, de extindere a’ cooperării în 
producție, aceasta contribuind la în
tărirea fiecărei economii naționale, la 
creșterea bunăstării popoarelor noas
tre. la sporirea forțelor socialismului 
în lume.

România și Uniunea Sovietică co
laborează totodată pe arena interna^ 
țională, acționind pentru consolidai*' 
forțelor progresului, pentru promt 
varea cauzei securității europene, a 
păcii și înțelegerii in. întreaga lume, 
în acest sens, convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
care au prilejuit o amplă trecere în 
revistă a situației internaționale, co
municatul despre aceste convorbiri 
relevă necesitatea de a se acționa cu 
hotărâre pentru a se împiedica în
răutățirea în continuare a raportu
rilor dintre state, în interesul conti
nuării politicii de destindere, bazate 
pe- respectarea principiilor suverani
tății statelor și neamestecului din 
afară în treburile interne. Se impune 
de aceea soluționarea politică, prin 
tratative, a problemelor litigioase, în 
conformitate cu normele relațiilor in
ternaționale, cu cerințele întăririi 
păcii și colaborării între popoare. A 
fost subliniată în același timp strin
gența cu care se impune oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea neîntîr- 
ziată la realizarea dezarmării, în pri
mul rind a dezarmării nucleare. Cele 
două țări și-au exprimat hotărârea 
de a acționa și în viitor pentru întă
rirea procesului destinderii, consoli
darea păcii, pentru dezvoltarea cola
borării în Europa și în lume. în acest 
context a fost relevată importanța 
pregătirii temeinice a reuniunii gene- 
ral-europene de la Madrid, menită să 
dea un nou impuls înfăptuirii preve
derilor Actului final de la Helsinki șl 
îndeosebi să contribuie la adoptarea 
unor măsuri eficace de dezangajare 
militară și dezarmare pe continent.

La cea de-a 32-a aniversare a 
primului Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală dintre 
România și Uniunea Sovietică, comu
niștii, poporul român, reafirmîndu-șl 
satisfacția pentru evoluția rodnică a 
relațiilor dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, iși exprimă con
vingerea că această colaborare va 
cunoaște o dezvoltare continuă și în 
viitor, înscriindu-se ca o contribuție 
de preț la cauza întăririi solidarității 
și unității țărilor socialiste, la afirma
rea țelurilor nobile ale păcii, cola
borării și progresului tuturor națiu
nilor.

„Mina fără abataje"

„Rathausplatz" — nu există pro
babil oraș vest-german care să nu 
se mindrească cu o cochetă piață a 
primăriei. Un spectacol unic în felul 
său poate fi urmărit în aceste piețe, 
la Bonn ca și la Koln, la Frankfurt 
pe Main sau Mîinchen, la Nurnberg 
sau Stuttgart, la Hamburg sau Diissel- 
dorf. într-un decor de arhitectură 
veche, scăldată în umbra secolelor, 
apar odată cu... cintatul cocoșilor 
vînzători de produse agricole, cu 
gherete, cărucioare, tarabe, care mai 
de care mai fistichiu colorate. Sînt 
producători agricoli ce se întrec în 
a-și etala zgomotos talentul comer
cial, jucîndu-și cu maximă gravitate 
rolul în acest spectacol tranșant al 
cererii și ofertei.

Seara la ora șase, cind amurgul 
sărută noaptea, tîrgul agricol se În
cheie. Toată 'lumea știe bine „regula 
jocului" și rigorile sale. într-o ordi
ne, numai de ei cunoscută, oa
menii își împachetează marfa ră
masă și o așază cu grijă, în ca
mionetă sau limuzină, gata să pără
sească piața. Nu înainte însă de a 
rezolva și ultimul amănunt, care ar 
putea fi. numit cu un termen fami
liar nouă — „curățenia la locul de 
muncă". Resturile vegetale, ambala
jele din lemn, hîrtie, plastic sau 
sticlă sînt sortate cu atîta conștiin
ciozitate ineît ești convins că in mo
mentele următoare își vor ocupa lo
cul lîngă marfa rămasă. Odată sor
tate și adunate, toate aceste resturi 
sînt depozitate, cu aceeași grijă, în 
grămezi. Cîteva minute mai tîrziu 
mașinile salubrității le ridică „pe 
sortimente".

...Piața își recapătă strălucirea și 
sobrietatea, gata să primească pe 
trecători pentru promenada de seară, 
într-adevăr, impresionant acest ri
tual al curățeniei. Care este mo
tivația gestului gospodăresc și, mai 
ales, care este destinația resturilor?

Reprezentantul Fundației ..Frie
drich Ebert", care ne însoțește, ne 
răspunde zîmbind la întrebare: 
„Uitați-vă la acest bloc-notes pe 
care îl am în mină. 11 puteți 
găsi în librării, pe masa- funcțio
narilor, și de ce nu, în mina ziariș-

tilor. Observați ce scrie pe prima 
pagină, jos : -fabricat din deșeuri, de 
hârtie». In papetăriile noastre puteți 
întilni o seamă de produse de hîrtie 
fabricată din maculatura colectată de 
peste tot. din piețe și magazine, de 
la cetățeni. «Adunind maculatură — 
economisiți pădurea!- — iată un în
demn ce se . putea citi, cu ani in 
urmă, in zeci de ziare și reviste, se 
putea auzi la radio și TV“.

Acum, reflexul s-a format. Oame
nii adună și depozitează, în locuri 
special amenajate, hîrtia de prisos ; 
hîrtia care deține cea mai mare pon-' 
dere în deșeurile menajere. Nu mal 
este un lucru surprinzător să vezi 
alături de lăzile de gunoi scoase în 
stradă baloturi „speciale" care nu 
conțin altceva decît maculatura atit 
de mult așteptată de fabricile de 
hîrtie ; maculatura pe care cetățea
nul de rînd o adună cu grijă, fără 
vreo recompensă materială. însă cu 
convingerea că pe această cale își 
aduce o contribuție, fie și numai 
infimă, la ocrotirea mediului ambiant, 
însumate la scara întregii țări rezul
tatele acestei acțiuni private, deve
nită firească, nu mai surprind de 
mult : producția de hîrtie se bazează 
în proporție de 45—50 la sută pe va
lorificarea maculaturii, R.F. Germa
nia ocupînd unul din primele locuri 
în lume în acest domeniu.

O țară dezvoltată din punct de ve
dere economic a renunțat de mult să 
aibă o atitudine de dispreț sfidător 
față de resursele materiale secundare, 
față de deșeuri, și să se aplece cu 
un real interes și certă eficiență asu
pra oricărei posibilități de valorificare 
a lor. Ca într-o versiune modernă a 
aforismului german „Fă din paie 
aur !“, un fel de copie fidelă a zica
lei noastre cu aceeași rezonantă —• 
„Să scoți bani din piatră seacă". Iar 
uneori „paiele" sau „piatra seacă" 
înseamnă o uriașă mină de metale,. 
o mină sui-generis, fără galerii și 
fără mineri, dar cu un riguros re
gim gospodăresc. Avalanșa de gunoi, 
zilnic, zeci și zeci de mii de tone, de
parte de a constitui un coșmar pen
tru inginerul specializat, devine ren
tabilă tocmai prin cantitatea uriașă 
de deșeuri revalorificabile și reutili- 
zabile. Revalorificarea urmărește fo
losirea unui material în scopul ini
țial. Unul din multele exemple eloc
vente : cositorul, 1 utilizat în mari 
cantități la fabricarea cutiilor de 
conserve. Din nou statistica se anun

ță generoasă : circa 46 la sută din ne
cesarul de cositor din R.F. Germa
nia este acoperit prin revalorificarea 
deșeurilor.

Șirul exemplelor nu se oprește. Și 
pentru că metalele neferoase sînt tot 
mai strălucitoare, dar și tot mai rare 
și mai... scumpe, să privim o secun
dă, cu reală admirație, alte date : 
aflate parcă într-o cursă de urmărire 
cu cositorul, cuprul atinge o cotă de 
revalorificare de 40 la sută, plumbul
— 45 la sută, aluminiul și zincul — 
pînă la 30 la sută. Cu nimic mai 
prejos, ba dimpotrivă, deasupra 
tuturor „tronează" fierul vechi, care 
atinge un procent de valorificare de 
pînă la 50 la sută.

Chiar și în acest sector al valori
ficării fierului vechi, unde există o 
bogată tradiție,* se caută formule și 
soluții mai operative și mai eficiente. 
O filială din Duisburg a gigantului 
concern .,Thyssen" dispune de cel 
mai întins spațiu de depozitare pen
tru fier vechi (220 000 m p) si de cea 
mai mare instalație de concasare de 
pe continentul . european. Colosul 
permanent „înfometat" devorează lu
nar 12 000 tone de deșeuri, de la 
automobile, la frigidere, mașini de 
gătit sau spălat, sobe, aspiratoa
re ș.a. Deșeurile rulează pe o bandă 
cu plăci articulate, la o moară cu 
ciocane, unde sînt concasate în bul
gări de mărimea pumnului. Urmează 
operațiunea de sortare. în care insta
lația absoarbe deșeurile fin pulveri
zate, apoi tamburi magnetici separă 
deșeurile de oțel de celelalte deșeuri 
alese — lemn, cauciuc, neferoase. O 
întreagă uzină, cu utilaje ultramo
derne, macină, sortează, distribuie.

...Autostrada cochetă, dar mai ales 
funcțională, care leagă capitala țării
— Bonn — de fratele ei mai mare — 
Koln — impune prin curățenie. 
Brusc, o apariție insolită : o mașină 
abandonată, nu se știe de cine și 
cind, zărind pe o peluză din apro
pierea autostrăzii. Iar după cum ară
ta, nu erau semne că ar mai putea 
fi bună la ceva. „îl va costa scump
— îmi spune șoferul — pe acest 
neserios. Cînd va fi descoperit — și 
va fi! — va plăti o amendă de cel 
puțin 1 000 de mărci pentru poluarea 
mediului". Mai tîrziu aveam să aflu 
că legile țării sînt drastice pentru 
cei care încalcă regulile conviețuirii 
civilizate. „Cine nu vrea să audă, va 
simți urmările pe propria-i piele" 
șună un alt proverb german. Pe cei

Aspect din peisajul orașului Frankfurt pe Main

care „nu vor să audă" îl așteaptă 
amenzi deloc neglijabile, între zece 
și o mie de mărci ; zece mărci pen
tru pachetul gol de țigări sau restu
rile de fructe aruncate pe stradă, 20 
de mărci pentru ziare, cutii de con
serve, pînă la 200 de mărci pentru 
pneuri uzate și „uitate" pe stradă 
sau in cîmp, pină la 600 mărci pen
tru moloz, pînă la 1 000 de mărci 
pentru mașina veche abandonată. 
Măsuri care fac ca recuperarea de
șeurilor să meargă mină în mînă cu 
lupta împotriva poluării.

Desigur, o serie de materii prime 
nu pot fi utilizate repetat pentru a- 
celași scop. O anvelopă uzată și 
peticită trebuie scoasă, la un mo
ment dat, după una-două reșapări, 
din uz. Și la acest capitol al refolo- 
sirii anvelopelor, R.F. Germania ocu
pă un loc de frunte, cu un procent 
deocamdată greu de atins, de 30—40 
la sută. Dar ce se întîmplă cu an
velopele uzate? Cu cele 5—6 mili
oane de anvelope care sînt scoase 
anual din uz ? Și aici iscusința și-a 
spus cuvintul : s-a pus la punct me
toda de pulverizare. în condiții spe
ciale, din pneurile uzate obtinîndu-se 
materiale excelente pentru pardo
seli, panouri termoizolante și fono- 
izolante.

Este o realitate incontestabilă că 
pentru economia unei țări dezvoltate 
industrial, cum este R.F. Germania, 
dependentă în mare măsură de im
porturile de materii prime, recupe

rarea și reciclarea deșeurilor a tre
cut de mult pragul prejudecăților, că- 
pătînd o importantă din ce în ce mai 
mare. Preocupările ating, uneori, 
zone de mare ingeniozitate. Așa s-au 
născut „bursele de deșeuri", înfiin
țate de camerele de industrie și co
merț, cu scopul de a echilibra cere
rea și oferta de materii prime pe 
piața internă. Circa 1 400 sorturi de 
deșeuri au fost comercializate pînă în 
prezent de aceste instituții, de la saci 
de iută, uleiuri uzate, filme vechi, 
sticle, butoaie. Peste 10 000 de con- 
teinere speciale au fost amplasate în 
întreaga țară pentru colectarea sti
clelor și borcanelor.

Intuind acuitatea problematicii ma
rii industrii a reciclării, un presti
gios reprezentant al industriei vest- 
germane afirma încă în urmă cu 
zece ani : „Va trebui să acceptăm 
principiile fundamentale ale circui
tului naturii drept una din liniile 
directoare ale concepției noastre in
dustriale. Va trebui, deci, să ridicăm 
recuperarea deșeurilor la rangul u- 
nei noțiuni de bază a economiei în
treprinderilor noastre".

...Reciclarea materiilor folosite —• 
o necesitate și o realitate la scară 
națională într-o țară bogată, care nu 
își permite „luxul" risipei deșeu
rilor. înțeleg acum mai bine gestul 
firesc al agricultorilor din „Rathaus
platz"...

Viorel SăJLĂGEAN
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„...sed lex“
Poate că nu întotdeauna activitatea vameșilor este deosebit de 

agreabilă - pentru acei călători cărora li se deschid geamantanele 
și li se cercetează prin lenjerie. Dar, plăcută ori nu, este o activitate 
utilă, necesară și, de aceea, universală : fiecare stat are grijă să-și 
protejeze patrimoniul național, să pareze tentativele de înstrăinare a 
valorilor, să contracareze pe contrabandiști.

E o profesie care cere nu numai spirit iscoditor, ci și un fler 
aparte - sinteză de perspicacitate, acuitate psihologică, imaginație.

...Calități pe care le-au dovedit vameșii englezi de la aeroportul 
londonez Heathrow cînd, în fața unor inofensive lăzi destinate Repu
blicii Sud-Africane, nu s-au mulțumit cu inscripția „utilaje agricole" 
și cu facturile și actele corespunzătoare, ci le-au desfăcut, au dat la 
o parte stratul de șaibe și pistoane de tractoare și, controlînd dede
subtul lor, au găsit, înfășurate în hîrtie ceruită, mitraliere.

Și cum tractoarele nu merg fără motorină, vameșilor respectivi le-a 
mai venit ideea să desfacă și un stoc de butoaie metalice și bidoane 
cu aceeași adresă și purtind eticheta „petrol", din care nu s-a scurs 
însă nici un lichid viscos, ci doar... 50 de milioane (!) de cartușe. 
Combustibilul necesar, pe calibrul pieselor agricole - suficient cît să 
asigure o „soluție finală" apartheidului, s-o transforme într-o problemă 
fără subiect și, mai ales, fără subiecți.

Cazul contrabandei de material agricol, cu semințe de plumb pen
tru seceriș de vieți, a stîrnit vîlvă : anchetă, cercetări, identificarea unei 
filiere întortocheate a comerțului clandestin cu arme. Directori generali 
și directori comerciali ai societăților vinovate au fost puși sub stare 
de inculpare, urmînd a fi judecați - în stare de libertate.

Ceea ce a provocat indignare, proteste, scandalizare, pe diferite 
motive — de la încălcarea reglementărilor și frustrarea fiscală pină la 
aspectul umanismului, adică al lipsei de umanism.

Vinovății riscă pedepse foarte grave ; dacă nu-i vor scoate basma 
curată avocații - vreo 3-4 ani închisoare și maximum 18 000 de franci 
amendă. Cumplit I

Dar așa-i legea - „dura lex, sed lex". Așa-i legea, este antiteza, 
sau antinomia, fărădelegii.

...De neînțeles este însă cum de vameșii n-au descoperit pină acum, 
cuibărite pe fundul geamantanelor, cele peste 300 de avioane reactoare, 
la preț de peste 2 miliarde dolari, a căror vînzare a fost etichetată ca 
„afacerea secolului". Sau cum de n-au văzut, pitite în căptușeala hai
nelor, cele 7 000 de tancuri și 1 200 de transportoare blindate cumpă
rate cu 20 de miliarde de franci . belgieni ; ori cum de n-au depistat 
comanda en gros de tunuri, .blindate antiaeriene, elicoptere antitanc, 
avioane de vînătoare și fregate antisubmarine în valoare de 40 de 
miliarde de mărci, ascunse probabil prin valize, pe sub cămăși. Ori 
despre proiectul celor 600 de „euro-rachete" nucleare care s-ar putea 
să nu fie camuflate în tuburi cu pastă de dinți.

E drept, s-ar putea ca vameșii să invoce, ca scuză, faptul că res- 
pectivele tancuri, avioane, fregate se încărcau ziua în amiaza mare, 

t în văzul și cu știința tuturor, că ei n-aveau nici o putere să le con- 
.' fiște, că negoțul nu era și nu este clandestin, ci se face după litera 
ț legii și în respectul legii.

Căci așa-i legea - este antiteza, sau antinomia, fărădelegii.

N. COREU*
L.
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