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PENTRU REALIZAREA RECOLTELOR PLANIFICATE 

LA FIECARE CULTURĂ

Nici o suprafața de teren 
să nu rămînă necultivată!

+

De fiecare dată, cu prilejul consfă
tuirilor cu activul de partid si de stat 
din agricultură sau in timpul vizite
le* de lucru in unitățile agricole, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, a subliniat 
obligația de îhaltă răspundere ce 
revine organelor și organizațiilor de 
partid, consiliilor populare și direc
țiilor agricole, consiliilor unice agro
industriale și fiecărei unități agricole 
in parte de a asigura folosirea ra
țională și deplină a fiecărui metru 
pătrat de pămint. bunul cel mai de' 
preț al agriculturii. Si aceasta pentru 
că realizarea producțiilor agricole 
stabilite impune 
In primul rind, 
ca o sarcină de 
căpătîi. insămin- 
tarea întregii su
prafețe prevăzute 
prin plan la fie
care cultură. Este 
o chestiune de in
teres economic 
major, de disci
plină de plan în 
agricultură, de 
mare răspundere față de pămint, 
care reprezintă un bun al întregii na
țiuni și trebuie lucrat bine și inte
grai, pentru a satisface in bune con
diții cerințele economiei naționale, 
ale Întregului popor.

Sint cunoscute condițiile climatice 
nefavorabile din ’ această primăvară, 
care in unele zone au determinat in- 
tirzierea semănatului,. iar in altele 
chiar imposibilitatea cultivării unor 
suprafețe de teren afectate de 
excesul de umiditate. Cu toate aces
tea, ținind seama de perioada de 
timp in care ne aflăm, trebuie arătat 
că suprafețele de teren rămase nein- 
sămințate sint incă mari si nereali- 
zarea lor ar putea periclita obținerea 
producției totale la unele culturi de 
bază. Astfel, la 15 mai, in unitățile 
agricole de stat și cooperatiste mai 
erau de semănat 209 000 hectare, iar 
în gospodăriile populației — peste 
5 000 hectare. Cele mai mari nereall- 
zări — peste 100 000 hectare — se 
înregistrează la cultura porumbului, 
diferența de teren urmind a se cul
tiva cu legume, orez, tutun, plante 
furajere, .ricin etc. Ca amplasare, cele 
mai întinse suprafețe neinsămintate 
pină la această dată se află in jude

țele Dolj — 27 000 hectare. Timiș — 
25 000 hectare. Olt — 20 000 hectare. 
Ilfov — !6 000 hectare, Satu Mare — 
li’000 hectare, Iași — 7 000 hectare. 
Cluj și.Mureș — cite 6 000 hectare.

Desigur, timpul este Înaintat, dar 
încă nu este prea tirziu să se acțio
neze cu toată energia pentru culti
varea tuturor suprafețelor de teren 
arabil, pină la ultimul hectar. Și 
aceasta cu atit mai mult cu cit. anul 
trecut,, din cauza unor neglijente 
manifestate in folosirea fondului fun
ciar. planul de insămințări nu a fost 
realizat cu peste 60 000 hectare. Ase
menea situații ce se repercutează

0 problemă de interes major pentru economia 
națională, care privește fiecare unitate agricolă, 

pe fiecare dintre noi

negativ în balanța producției unor 
unități agricole și, în ultimă instanță, 
lipsesc economia națională si aprovi
zionarea populației de importante 
cantități de produse agroalimentare, 
trebuie să fie curmate cu desăvâr
șire. Iată de ce este în interesul fie
cărei unități agricole, al intregii 
noastre societăți ca planul de insă- 
rnințări să fie îndeplinit integral ne 
toate suprafețele prevăzute, la toate 
culturile agricole.

în aceste zile. în fiecare unitate 
agricolă se desfășoară o amplă ac
țiune de inventariere a terenurilor 
însămînțate, pentru a se stabili cu 
precizie suprafețele rămase neculti- 
vate si cauzele care au determinat 
această situație. Important este insă 
ca aceste inventarieri să nu se 
rezume doar la consemnarea unor 
stări de lucruri, pentru justificarea 
nerealizării planului de insămințări. 
în virtutea obligațiilor statuate prin 
Legea fondului funciar, care prevede 
cu claritate că toți deținătorii de 
pămint. indiferent de forma de pro
prietate — de stat, cooperatistă sau 
particulară — au datoria de a cultiva 
fiecare porțiune de teren, inventa
rierile ce se fac acum trebuie să fie

însoțite de măsuri imediate care să 
asigure, pretutindeni, insămintarea 
tuturor suprafețelor de teren arabil, 
oricit de mici ar fi.

Cu precădere, organele de partid și 
agricole județene, consiliile populare 
si conducerile unităților agricole au 
datoria să ia măsuri ferme pentru 
desființarea platformelor de paie sau 
coceni și a celor de gunoi de grajd 
amplasate in plin cimp, pentru re- 
stringerea parcurilor de furaje si 
îngustarea drumurilor de acces, ex
tinse nepermis de mult din cauza 
ploilor. Este totodată momentul să se 
acționeze energic pentru a se realiza 

in Întregime in
s'amin tarea ace
lor suprafețe de 
teren care, la 
timpul cuvenit, 
nu au putut fi 
lucrate din cauza 
Condițiilor clima
tice nefavorabile. 
Este vorba de o-, 
chiurile de teren 
băltite, ocolite în 
timpul insămin- 

țărilor, care odată zvintate trebuie 
semănate neintirziat. chiar si manual. 
De asemenea, parcelele unde densi
tatea plantelor este necorespunză
toare. trebuie să fie reinsămintate 
sau, acolo unde e cazul, să fie com
pletate cu noi plante pentru a se 
ajunge la densitatea necesară. Din 
cauza precipitațiilor abundente din 
această primăvară, întinse suprafețe 
de teren smt afectate de exces de 
umiditate si chiar de băltiri mai în
delungate. Aceasta face necesar să 
fie initiate acțiuni ample, la care să 
participe un număr cit mai mare de 
locuitori ai satelor, pentru scurgerea 
anelor stagnante, astfel ca și aceste 
terenuri să fie insămințate dt mal 
repede posibil.

Ne-am referit doar la cfteva aspecte 
legate de problema folosirii depline a 
pămintului si cultivării lui. problemă 
care trebuie să stea acum cu precă
dere în atentia unităților agricole, a 
consiliilor unice agroindustriale. Tot. 
atit de necesar este însă să fie eul-

________ Aurel PA.PADIUC
(Continuare in pag, a V-a)

Ritm imens de lucru 
pe șantierul 

„Porțile de Fier 11“
Pe șantierul hidrocentralei 

,.Pprțile de Fier 11“. ritmurile dî 
execuție, la. toate punctele de 
lucru, se amplifică tot mai, mult, 
cu fiecare zi. Luptind, cu dirze- 
nie și eroism, împotriva forței 
fluviului — sporită acum de alu
viunile mari cauzate de ploi —- 
constructorii si montprii instriu'. 
noi succesă In cronica Întrecerii 
socialist?. Ls. .--Ji 3 mi
lioane metrj cubi excavați, rea
lizate de la începerea lucrărilor 
pină in prezent, se adaugă pbste 
100 000 metri cubi betoane ' puși 
in operă la temelia celor două 
centrale electrice, baraj și eclu
ză. (Virgiliu Tătaru).

NEAMȚ:

,J’etrodava - 2000“
La Piatra Neamț s-au desfășurat, timp da două zile, lucrările sesiunii 

științifice organizate de Academia de științe sociale și politice, in colabo
rare cu Comitetul județean de cultură și educație socialistă și Complexul 
muzeal județean Neamț, dedicată aniversării, in acest an. a două milenii 
de atestare a prezenței populației geto-dace pe teritoriul cetății antice 
Petrodava. manifestare cuprinsă in ciclul celor consacrate sărbătoririi a 
2050 de ani de la constituirea primului stat dac centralizat și independent 
condus de Burebistă. La lucrările sesiunii au participat academicieni, cadre 
didactice universitare, cercetători și alți specialiști in domeniul istoriei și 
celorlalte științe sociale. Tn încheierea sesiunii, participanții au adoptat 
textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.K.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

GALAȚI:
Primele elice navale din oțel inoxidabil

La întreprinderea navală de elice din Galați au fost turnate primele 
elice din oțel inoxidabil, pentru Șantierul naval din Giurgiu. Noul tip 
de elice Cu patru pale, in greutate de circa o tonă, cu diametrul , de 1200 
mm, are mai multe avantaje. întreprinderea are posibilitatea de a turna 
din oțel elice cu greutatea pină la 10 tone fiecare, pentru nave mici Și 
mijlocii, contribuind la reducerea importului de metale neferoase. Din 
colectivul care a realizat aceste, elice fac parte maistrul Petre Butoi, 
Gheorghe Aramă. Gheorghe Moldoveanu, Tănăsăche Pațilea, Nicolae Bul- 
garu, Gheorghe Pintilie. (Dan Plâeșu).

ARGEȘ:
Apartamente pentru specialiștii 

de Ia sate
Pentru specialiștii de la sate — cadre din S.M.A., I.A.S. și cooperative 

agricole — au fost date in folosință pină acum peste 200 de. apartamente 
confortabile in blocuri amplasate in centrele civice ale comunelor arge- 
șene. In acest an, in localitățile Teiu, Tigveni, Miroși, Ciupa. Stilpeni și 
Poiana Lacului se află în construcție alte 315 apartamente, precum Și că
mine de nefamiliști insumind 78 de locuri. (Gheorghe Cirstea).

Mătase policromă
Harnicele muncitoare de la Țesătoria de mătase din Deva au început 

să fabrice primele tipuri de țesături policrome din mătase. în acest scop, 
țesătoria a fost înzestrată cu o instalație modernă de vopsit realizată de 
industria noastră. în același timp, colectivul de aici se preocupă de găsirea 
celor mai bune soluții pentru.Înlocuirea unor materii prime din import cu 
altele‘de producție românească, intre care fire de celofibră și poliamidice.

Actualitatea, permanentă, a 
unui mare creator este mereu 
alta, diferită in fiecare moment 
al posterității sale. Generațiile 
de cititori și scriitori ce-și- ur
mează cursul neîntrerupt in de
venirea istoriei găsesc in această 
carte de căpătii care este opera 
marelui înaintaș, Tudor Arghezi 
- căruia, intr-o solidară sensibi
litate, țara ii aniversează cente
narul nașterii — îndreptățiri mul
tiple ale propriilor încercări și, 
mai cu seamă, îndreptățirea 
curajuiui de a încerca spargerea 
tiparelor încremenite și ' de a 
privi cu un ochi mereu nou, 
proaspăt alcătuirile lumii.

Considerat o vreme în chip 
prea exclusiv și unilateral ,,geniu 
verbal", în opera poetului „cu
vintelor potrivite" generațiile mai 
noi descoperă nu numai perfec
țiunea giuvaergiului, dar și adîn- 
cimea și vastitatea unui mod de 
cunoaștere a lumii specific, un 
suflet nemărginit, zguduit de 
tentativele zborului în ceruri 
foarte înalte ale cunoașterii și 
revenind neliniștit pe pămint, 
mărturisind acea reîntoarcere în 
țărînă ce-l definește în mod 
esențial ca pe un poet chtonic 
cu nostalgii uranice.

Niciodată lacătul n-a zăvorit 
dorul cunoașterii argheziene, iar 
sufletul multiplicat al poetului se 
vădește tot mai mult a'e o mu
zicală deschidere spre toate ori
zonturile vieții ; „Sunați in a- 
mintire, voi, suflete, pe rînd / 
Cite-ați trecut prin mine și cite
ați mai rămas", Un vers emble
matic, precum acesta : „Tot su- 
fletu-i un clopot mișcat în vînt 
pe toarte” ar putea fi definitoriu 
pentru spiritul arghezian’ însetat 
de cunoaștere, deschis din toate 
părțile chemărilor lumii vii, pe 
care le-a transformat in cîntec 
nesfirșit, de o noutate întotdea
una stimulatoare, fertilă. Scriitori 
de azi, din generații diferite, 
ne-au mărturisit gindurile lor 
despre temeiurile actualități1 
op^ei argheziene, simțindu-l, Ctz 
sfiala cuvenită, contemporanul 
lor pe autorul Testamentului.
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Participă la „Colocviile «Sctn- 
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■PATRIA
Să afli țara-n fiecare, 
s-o urci pe culmile de dor 
ți la trecutu-i mare 
s-adaugi mare viitor.

Și-ntru dreptate și-nâlțare 
să-i fii întiiul muncitor, 
să-nfăptui la trecutu-i mare 
un și mai mare viitor.

Și ea să-ți fie țel și-ardoare, 
ființa-ntregului popor, 
cind la trecutu-i mare 
adaugi mare viitor.

Să-i fii v.oința de-afirmare, 
impulsuTnobil creator, 
cinstind mereu trecutu-i mare 
prin ți mai mare viitor.

Să-i fii tulpina mîndră-n 
soare, 

semeț destin conducător, 
răzbind dinspre trecutu-i 

mare 
spre-un și mai mare viitor.

Să-i fii menita-ndătinare 
ți-al conștiinței sale spor, 
învrednicind trecutu-i mare 
prin și mai mare viitor.

Să-ți fie inima din care 
se-aprinde vastul tricolor 
vuind peste trecutu-i mare, 
țintind un mare viitor.

Pacea în
La galeriile ..Victo

ria" din Brasov s-a 
deschis — sub egida 
organizației județene a 
pionierilor, ca una din 
manifestările Festiva
lului -național „Cinta- 
rea României" — o 
amplă expoziție de 
desene si pictură sub 
genericul „Lumea vă
zută de copii". Temele 
cele mai diverse : 
casa. școala, joaca, 
mama, natura, pacea, 
patria... Cită dreptate 
avea cărturarul care 
spunea că primul lucru 
pe care copiii tre
buie să învețe a-l cu
noaște este patria !

Tema temelor, cea 
care se desprinde din- 
tr-o simplă privire, 
este fericirea, bucu
ria de a trăi in pace, 
seninătate si dra
goste. in viziunea lor 
despre pace $i armo
nie avioanele lansea
ză nu bombe, ci flori, 
tunurile scot pe țevile 
lor buchete de tran
dafiri. lumea e o ne
cuprinsă horă in care 
s-au prins toți copiii 
planetei, soare’e apare 
întotdeauna cu un chip 
omenesc surizdtor si 
ghiduș. De unde acest

Să-i fii, ți-i ești, 
clarvăzătoare 

aripă marelui ei zbor 
ți la trecutu-i cel mai mare, 
luminii ei nepieritoare

să-i crești cu dreaptă- 
nîlăcărare 

ți cel mai mare viitor.

Grigore HAGIU

culorile copilăriei
sentiment al păcii la 
cei mai mici cetățeni 
ai patriei noastre, ei. 
care nu au cunoscut, 
războiul, dat: l-au vă
zut in filme, l-au as
cultat povestit de pă
rinții si bunicii lor, in- 
țelegind că niriiic nu 
poate fi mai cumplit 
și că nici un balaur 
din basme nu se poate 
compara cu războiul ? 
Copiii noștri trăiesc 
intr-o țară în care 
perpetua stare de spi
rit este pacea, cheză
șia certitudinilor noas
tre de viitor si însăți 
garanția creșterii lor 
fericite, in tihnă, înțe
lepciune și lumină, in 
dragoste de oameni, de 
muncă, de adevăr, de 
dreptate.

Orașul viitorului — 
așa cum ni-l arată ele
vul Onisor Sorin — 
l-ar ului si pe Jules 
Verne : toamna văzută 
de Vlăsceanu Daniela 
e roșie, molanul lui 
Tănase Marian e gal
ben ca miezul cantalu- 
pilor : clclis-ii lui Baiu 
Claudia par niște cos-, 
monauți cu pedale; 
blocul in care locu
iește, „povestit" de 
Guzbeth Cristian, abia

ii ajunge pictorului la 
umăr. in. schimb, la 
fiecare fereastră apare 
cite un copil, căci un 
bloc nu este decît un 
stup de copii, zimbete, 
flori, ghidușii...

Ce miracol poate fi 
această lume in care 
trăim atunci cind o 
privim prin ochii co
piilor ! Și ce mărturie 
despre copiii insiți, 
despre bucuria lor sim
plă, candidă, plină de 
puritate, de a se ex
prima atunci cind au 
de spus că trăiesc 
intr-o țară în care 
n-au fost uitați Făt- 
Frumos si Ileana Co- 
stnzeana, basmul și vi
sele, dar mai ales nă
zuința. lupta, certitu
dinea in făurirea unei 
lumi mai drepte si mai 
bune, mai pline de lu
mină. Primăvara și-a 
găsit în galeriile „Vic
toria" din Brasov un 
concurent - pe măsura 
ei, demonstrația vie 
că. intr-adevăr, copiii 
sint florile pămintu
lui ce nu pot rodnici 
Si odrăsli decît in pace.

loan
GRIGORESCU
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Asaltată de amintiri, 
cobor in Tg. Jiu. 
Păstrasem — de-a 
lungul unei jumătăți de 

veac — imaginea oră
șelului cufundat in li
niștea stagnării ca intr-o 
apă, cu primăvara lui neaș
teptat de frumoasă, pe lin
gă care o străduță cu firi
cele de iarbă crescută prin
tre pietre rotunjite de Jiu 
ducea spre piața in aer li
ber. Țărân-ci cu oprege in 
alesături. cu alțite si încre- 
țuri pe ii, cu brăciri năvă
dite in ochiuri si marame 
ca spuma — capodopere 
de artă străveche in Gorj 
— iși rinduiau pe peschire 
nălbite oalele de pămint 
pline cu lapte covăsit., tur
tele de unt pe frunze de 
brustur, ouăle in traistă cu 
făină de porumb ciocantin, 
sedile de. cinepă cu urdă si 
caș dulce, câpșune de pă
dure. fragi ori smeură, ați
ne si mure. Priveau timid 
spre cumpărători, schim- 
b.nd intre ele păreri șopti
te si in crucea zilei por
neau spre sate cu soarele 
in creștet. înnodind in ba
tistă banii vinzării. Pe stra
da mare. 10—20 prăvălii, cu 
patroni rotofei in ușă. eu 
femeile lor curioase să afle 
de unde vine si cu ce ros
turi in tirgul lor fata străi
nă și singură, purtind sub 
braț servieta ei doldora de 
cărți...

în curtea scolii, glasurile 
fetelor imi păruseră o,în
curajare la incenut de 
drum și lor le-am juruit 
în taina inimii munca mea 
devotată pentru invătămint.

Acum, pe strada gării, 
doar casele profesorilor 
Giță și Gilcescu. a celebru
lui avocat Gri.gore Ionian, 
apărătorul militantilor co
muniști implicați in pro
cesul ceferiștilor si petro
liștilor. mă conving că nu 
m-am rătăcit intr-un oraș 
necunoscut. Blocuri de mult 
terminate si altele in con
strucție festonează cu zig
zagurile si balcoanele lor 
un larg bulevard. Tn scua
rul din fata liceului. Tudor 
Vladimirescu. cu flamura 
revoluției desfășurată, mă 
intimpină solemn, ca si pe 
vremuri, rostind pentru 
toate veacurile că ..patria 
este poporul, iar nu tagma 
jefuitorilor".

Pină in cincinalele 
erei noastre socia
liste, străvechea Țară 
Litua, cu moșnenii ei 

viteji, a fost socotită unul 
dintre ceie mai sărace’ju
dețe ale țării. La prima 
mea întilnire cu Gorjul — 
prelungită sase ani — ni
mic nu contrazicea această 
ierarhie, dar mă incintase- 
ră munții Vîlcanului si ăi 
Paringului printre care fe

răstrăul lichid al Jiului și-a 
tăiat drum ca printre pi
cioarele unui arc de triumf 
urieșesc, generând depre
siunea cu climă dulce de 
la poalele lor.

Trecînd prin satele cuibă
rite sub aripa dealurilor, cu 
căsuțe sărăcăcioase din care 
multi bărhati plecau ha
mali in Gara de Nord., nu

de numai patru ani Con
stantin Brâncjși si Tudor 
Arghezi. să ducă faima spi
ritualității românești in 
toată lumea ? Politicienii 
pe care i-am -văzut trecind 
in galopul cailor cu harna- 
șamente sclipitoare ori tn 
mașini decapotabile, ca să-i 
recunoască alegătorii, erau 
străini de problemele vitale

L//îffă Paring, unde 
oamenii iși împodobesc 

viețile in lumina 
prezentului

h t„

bănuiam atunci, cu mai 
bine de patruzeci de ani in 
urmă, că sub picioarele 
gorjenilor zăceau milenare 
straturi de cărbune si ar
gilă, piatră, petrol si gaze 
naturale, iar in șuvițele de 
cristal ale Cernei. Metru
lui. Gilortului si Tismanei 
munții iși despleteau șu
voaiele cu puteri ignorate 
de pretinsele cluburi știin
țifice ale partidelor politi
ce. Cine să se fi întrebat in 
timpul campaniilor electo
rale — și cu atit mai puțin 
după instalarea la putere — 
asupra istoriei acestui ju
deț de munte în care sim
bolurile vieții spirituale da
cice sint și astăzi atit de 
vii ? Cine să fi studiat pe 
atunci structura lui geolo
gică ori resursele sufletești 
necheltuite de oamenii fără 
pereche af Gorjului dintre 
care s>-au iscat la interval

ale județului, nepăsători de 
soarta oamenilor cărora le 
cereau votul, făgăduind in 
dreapta și-n stingă satisfa
cerea ambițiilor, a slăbiciu
nilor și a intereselor perso
nale ale sătenilor avuți, 
căci numai ei se puteau a- 
propia de ministeriabili, de 
viitorii aeputați si senatori 
pe care-i primeau cu mese 
bogate in păstrăvi, curcam 
și purcei fripți cu mărul tn 
gură, cu zumzet de cobză si 
doine inginate pe coardele 
viorii de un singur fir din 
arcușul celebrului taraf Ru
gină ! Printre pahare și 
fariurii aburinde ■■ otăra 
eliberarea unei licențe de 
băuturi spirtoase, o slujbu- 
liță ușoară și bănoasă pen
tru un ginere sau sărac eu 
duhul, un sprijin intr-un 
proces de mejdină incălca- 
tă. Iar dacă făgăduielile nu 
se împlineau, cine și cui ar

ti- putut cere socoteală 7 în 
interesul satelor din Gorj 
nu se schimba nimic sub 
nici o guvernare. Cind un 
prefect a reconstruit cîteva 
poduri, realizarea a părut 
o minune cerească, iar pre
fectul a fost binecuvîntat 
de cite ori se trecea De po
durile reparate de el.

Intre campaniile electo
rale. doar emisarii societă
ților anonime cu capital 
străin măsurau pădurile 
bătrine ale Gorjului din 
care neam de neam locui
torii iși aleseseră trunchiuri 
pentru birne. stil pi si că
priori de casă, lemn dulce 
ia dăltuitul porților, stejar 
puternic pentru ciuturi de 
moară si butii de vin, 
crengi pentru furci de tors 
și bite încrustate de cioban. 
Ferăstraiele electrice au 
mușcat scrișnind din ine
lele ce numărau viața secu
lară a stejarilor, prefaci,i- 
du-i in cherestea pentru 
străini. Soarele Gorjului, 
sămit pe por; ii bătrr.ie-ti ■- 
simbol moștenit de la vaj
nicii .iaci ai lui Decebal și 
Burebistă — a mai luminat 
trist doar discurile mustind 
de sevă, rămase la suprafa
ța pămintului. Păreau cind 
coloanele decapitate ale 
unui templu — replică ale 
celor din Grădiștea Munce- 
luiui -- cind Ipostaza pri
mară după care a plăsmuit 
Constantin Brâncuși una 
dintre capodoperele sale.

Revăd Gorjui după 
ce pe Paringul .stră-, 
jer a răsărit steaua 

cea bună a locurilor, 
după ce zorii erei noas
tre socialiste și-au cer
nut lumina deasupra Româ
niei. Ca Făt-Frumos cel 
blestemat să poarte o vre
me pitele de broască nio a, 
Gorjul s-a scuturat de cite- 
va ori in trei cincinale și 
iată-1 că se arată cu adevă- 
rita lui putere Si valoare. 
Unde este județul sărac de 
altădată 7 Ce baghetă ma
gică a dat la iveală bogă
ția, cum de s-a schimbat 
intr-un timp atit de scurt 
viața oamenilor 7 Umblu 
pe străzile aglomerate, in
tru in modernul si vastul 
magazin ..Paringul". mă a- 
mestec printre cei ce caută 
locuri in ..Sala de specta
col" din centru și mă gin- 
desc la bietul cinematograf 
al lui Căldărusă. cu’igrasia 
uscată Dină in balcon : aflu 
ăe o „Sală polivalentă a 
sporturilor" pentru tinere
tul de astăzi, ai cărui îna
intași se intilueau dincolo

Prof. univ. dr.
Emilia St. MILICESCU
(Continuare in pag.’aV-a)

MARE CREATOR Al UNEI 
STRĂLUCITOARE OPERE 

A LITERATURII ROMÂNEȘTI
L-am cunoscut in a- 

nul 1947 la un cenaclu 
al ..Revistei literare”, 
condusă de Miron Radu 
Paraschivescu. Erau 
zile fierbinți, zile de 
lozinci, de marșuri, de 
căutări, de dureri, de 
uimiri, de întrebări, ca 
niște rostogoliri, ca niș
te cascade, si iată-ne. 
deodată, intr-o insulă 
stranie in care un ti
nerei pirpiriu ourea 
lumea in loc citin- 
du-tie. cu voce mono
tonă, o poveste in care 
nu se intimola nimic 
altceva deeit tăierea 
unui salcim. la Dragul 
dintre noapte si dimi
neață. Mai tirziu ne-am 
dat seama, unii, că se 
intimplase atunci un 
eveniment de istorie 
ljterară: se trecea pra
gul spre o nouă lite
ratură. Odată cu tăie
rea acelui salcim din 
Bărăgan începea, să 
creasca un arbore noii 
care va domina citevă 
decenii cimpul litera
turii noastre. Atit de 
uriaș si atit de căutat 
in frunzișurile iții incit 
e aproape cu neputin
ță să mai găsesti ceva 
de spus cu Drivire la 
valoarea si necesitatea 
lui : un arbore fain ic 
cu rădăcinile adine în
fipte in solul patriei 
sale, pe care atita a 
iubit-o. în trunchiul 
nepieritoarei sale one- 
re pulsează puternic 
sevele tari ale pămin
tului românesc, aspira-’ 
tiile si felul de a aindi 
al celor multi, al po
porului care l-a născut.

Marin Preda a avut 
rara și cuvenita feri
cire de a i se găsi locul 
si rolul chiar In. timp 
ce-si crea opera, îsi 
ajunsese din urmă vii
torul. cum i-ar fi plă
cut să spună unui 
poet trecut. Si-1 ajun
sese. zguduind istoria 
literaturii, incă de la 
primele cărți. Dar nu 
era numai al istoriei 
literare si al criticii 
care-i pavase drumul 
intr-acolo. Era. ceea ce 
se intimplă iarăși foarte 
rar în literatură, si al 
cititorilor, preluat in

tact de o a doua ge
nerație, parcă pentru 
a fi transmis, la fel. 
următoarei. îsi începu
se durata, spre trăire 
necurmată si neuitare. 
Si nu doar ca un cla
sic.- viu. cum i se spu
nea. ci ca. o prezentă, 
vie. tulburătoare, con
tagioasă. de temut.

Era conștient de sine 
si de relațiile sale cu 
istoria literară. Si dacă 
se poate spune ceva 
nou. altceva despre 
Marin Preda, de aici 
trebuie să se inoeaoă. 
Marin Preda nu s-a 
oprit la rolul unui 
meteor și nici măcar

Omagiu 
lui 

Marin Preda

al unei stele. Marin 
Preda s-a revărsat, s-a 
clădit intr-o constela
ție, prin opera sa. 
Laureat aproaDe co
tidian de la ori- 
mele sale cărți, -Ma
rin Preda si-a con
tinuat destinul de 
scriitor, confundindu-1 
cu cel al profesiei. 
Marin Preda nu a fost 
un scriitor, ci scriito
rul. Nu a umblat după 
galoane, ci după ope
ră. A avut destule 
galoane care l-ar fi 
putut obosi și mucegăi' 
pe un tron foarte au
rit și foarte înconju
rat de curcubee, mai 
metaforice sau mai 
palpabile. Dar Marin 
Preda și-a continuat 
opera și destinul, 
muncind pe foaia de 
hirtie, cum poate n-a. 
muncit nici un scriitor 
contemporan. în in
tenție și in gest, in 
concepție și realizare, 
creația literară a fost 
mai presus de orice, și 
ea a fost înainte de 
orice : muncă.

Marin Preda nu s-ă 
lăsat niciodată sedus 
de „ispite ușoare și 
blajine", nu a ameste
cat vinul cu apa, bo-

tezind cine știe ce dul
cegărie literară. în- 
credințindu-se muncii, 
muncii cuvintului, fra
zei. paginii, dar sub- 
ordonind totul ideii, 
adevărului, unei este
tici superioare, dense, 
esențiale, a creat nu 
numai cărți, nu numai 
opere, de . mare forță 
și. originalitate, dar 
prin aceasta a creat și 
a răspândit ideea res
pectului pentru munca 
literară și pentru re
zultatul ei : opera li
terară.

Marin Preda a mun
cit pină la sacrificiu. 
S-a opus cu inairjire 
paraliziei onorurilor, 
pină l-au paralizat 
munca, nervii, concen
trarea, curapiițele in
strumente ale creației. 
Prin aceasta. Marin 
Preda- a devenit exem
plu in lumea noastră 
scriitoricească și _ sta
rostele nostru, al scrii
torilor. El nu ne-a lă
sat numai o operă, una 
din cele mai impre
sionante și mai strălu
citoare ale literaturii 
noastre, ci ne-a și 
dezlegat, dacă mai era 
nevoie, una din enig
mele care condiționea
ză opera : munca, tru
da. chinul, care, in ca
zul lui, s-au incorOnat, 
tragic și nedrept, cu 
sacrificiul.

Abia acum simt cit 
de dureroasă, cit , d<ț 
groaznic de dureroasă 
poate fi, pentru mul ți 
și pentru o spirituali
tate, căderea unui ar
bore, mai ales atunci 
cind se taie singur, 
plesnind, din nevoia și 
din datoria de a-și 
îmbogăți și de a ne 
îmbogăți frunzișurile. 
Sacrificiul lui legiti
mează incă o dată mi
tul creației, al creației 
mari, autentice, înde
plinită în constelații.

E greu, e cumplit de 
greu să-i repet vorbe
le cu care ne-am des
părțit. trecător, de atâ
tea ori. vorbe supte 
acum de veșnicie: 
Adio, mon cher...

Constantin 
CHIRIȚA

t i
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;FAPTUL;
DIVERS! data adoptării hotărîriî șl pînă în 

prezent) s-a axat, în bună măsură, 
pe înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de conferința municipală de partid, 
în toate cele 6 organizații — care 
cuprind aproape 500 de comuniști — 
au fost analizate probleme de strin
gentă importanță pentru îndeplinirea

presia că în această direcție t-a por
nit bine, decis, avea să fie infirmată 
pe parcurs. Iată, am asistat. în timpul 
documentării, la analiza in biroul co
mitetului de partid din întreprindere 
a activității desfășurate de două or
ganizații de bază — nr. 2 (structuri) 
și nr. 6 (instalații) — pentru Îmbu
nătățirea calității lucrărilor. Cum a 
decurs respectiva „analiză" ? După 
cel mai tipic formalism, abundînd in 
generalități. Secretarii celor două 
organizații, Stelian Popescu șl Cris
tian Zolia, au citit două referate, in 
care se vorbea de toate, numai despre 
activitatea organizațiilor de partid, a 
comuniștilor nu s-a spus aproape un 
cuvint. Discuțiile purtate pe marginea

hotărît totul și tu temeinicie.
S-u omis dour cine răspunde 

de îndeplinirea hotăririi 
----------------Anchetă în municipiul Tîrgoviște ------------------ -

Mișcarea, mersul pe jos, sportul- 
„medicamente" ce se recomandă 

la toate vîrstele
| Cine-o urmează? |

I
I 
I
I 
i
I 
I
I

Continuă ascensiunea femeilor ■ 
spre locuri de muncă si meserii I 
pi-nă mai ieri considerate* in ex- ■ 
clusivitate, bărbătești. Imaginea 

Ine-o prezintă pe prima femeie I 
, muncitor trefilor din Galati — și I 

nu numai din Galati. Ea lucrea- 
Izâ cu succes pe un grup de șase | 

mașini de trefilare la Intreprin- ■ I 
derea de sirmă și lanțuri. Cele • 
șase mașini nu cer atit efort • 

I fizic, cit multă, foarte multă in- I
deminare, atenție, finețe. Mari- ■ 
cică — mamă a doi copii — a 
pășit cu dreptul în această pro- I 
fesie. Fapt care le-a determinat | 
pe alte cinci fete să se pregă
tească acum pentru a îmbrățișa ■ 
aceeași meserie. ;

I Descoperirea |
de la Râcâfău .

Imaginea de oraș-șantier o tntîl- 
nești pretutindeni la Tîrgoviște. Noi 
am făcut cunoștință cu această 
imagine și dintr-una din preve
derile hotăririi conferinței muni
cipale de partid, desfășurată în oc
tombrie 19?9. Ce conținea ea ? In 
esență, trei obiective : a) eforturile 
pentru realizarea 
celor 2 000 de a- 
partamente plani
ficate a fi exe
cutate în acest an 
să fie corelate cu 
o luptă tenace 
pentru îmbunătă
țirea calității lo
cuințelor ; bl în 
vederea rezolvă
rii operative a 
problemelor de pe 
șantiere, comite
tul municipal de 
partid va consti
tui din rindul ce
lor mai buni ac
tiviști obștești or
ganizatori de par
tid, care vor 
fi repartizați pe
blocuri și vor răspunde de înălțarea 
acestora, de la începerea construcției 
pînă la darea lor în folosință ; c) co
mitetul municipal de partid și orga
nizația de partid de la întreprinderea 
județeană de construcții și montaj — 
Dîmbovița se vor îngriji ca fiecare 
beneficiar de apartamente din unită
țile economice ale orașului să pres
teze, în timpul liber, cel puțin 150 
ore, pentru a-i ajuta pe constructori 
să accelereze ritmul de lucru pe șan
tiere.

Cum se acționează pentru traduce
rea in viață a acestei hotăriri 1

Tovarășul Mihail Bădoiu, secretar 
al comitetului de partid de la I.J.C.M. 
Dîmbovița, ne-a vorbit mai întîi des
pre faptul că prevederile hotăririi au 
fost aduse, la timpul potrivit, la cu
noștința comuniștilor din cele șase 
organizații de bază în adunările ge
nerale ale acestora. Apoi, la comi
tetul de partid, pe baza unei evi
dențe riguroase, sînt urmărite, în or
dinea importantei și a termenelor de 
îndeplinire, atit hotărîrile organelor 
superioare de partid, referitoare la 
activitatea din construcții, cît și ho
tărîrile proprii. O evidență asemănă
toare — bună și necesară — poate fi 
văzută și la organizațiile de partid 
din șantiere. Mai mult, aveam să 
remarcăm că și problematica dez
bătută în adunările generale (de la

planului, cum sînt întărirea ordinii 
și disciplinei, folosirea eficientă a 
utilajelor, gospodărirea mai bună a 
materialelor, energiei și combustibi
lului. înscrierea, în primul trimestru, 
pe ordinea de zi a mai multor adu
nări generale a aceluiași subiect — 
„Calitatea lucrărilor, obiectivul nr. 1 
al activității comuniștilor în acest an“ 
— indică un anumit punct nevralgic 
al activității constructorilor, pe care 
unele organizații de bază nu l-au 
putut omite sau transfera penttu 
mai tîrziu.

Aveam să aflăm și de ce pentru 
constructorii din municipiul Tîrgo
viște, calitatea lucrărilor a devenit 
atit de „arzătoare". Aproape 40 la 
sută din timpul lor de muncă a 
fost irosit anul precedent — și in bufnă 
parte și în acest an — cu refaceri, 
cu executarea de remedieri la blocu
rile date în folosință în anii trecuți. 
Tocmai de aceea, ne-am spus, este 
bine că preocuparea pentru calitate 
începe din punctul ei cel mai im
portant : Îmbunătățirea îndrumării 
activității organizațiilor de bază din 
șantiere, pentru a acționa ele, in pri
mul rînd, mai hotărît în vederea mo
bilizării comuniștilor, a tuturor con
structorilor, la înfăptuirea a ceea ce 
aici a fost numit „obiectivul nr. 1 al 
activității comuniștilor în acest an".

Cu regret trebuie B-o spunem, im

lor au fost pe măsură ; n-au expri
mat nici o propunere, nici o opinie 
critică la adresa conducerilor de șan
tiere sau a organizațiilor de partid. 
Nouă oameni — membrii birou
lui — au ascultat două referate și 
cam atit. „Analiza" s-a încheiat fără 
să prevadă măsuri, fără nici o sarcină 
stabilită pentru vreun membru al co
mitetului de partid sau pentru unul 
sau altul din cadrele de conducere ale 
întreprinderii. Prin urmare — un 
punct bifat din planul de muncă, și 
atit! Nu este cel mai bun exemplu pe 
care comitetul de partid îl poate oferi 
birourilor organizațiilor de bază. în 
multe privințe intervenția comitetu
lui de partid ar fi fost binevenită. 
Chiar necesară. Se cunoaște, de 
pildă, că în adunările generale 
ale organizației de partid de la 
șantierul de instalații nemulțumi
rile comuniștilor față de calitatea 
lucrărilor executate de constructori 
se repetă de la o lună la alta. Ace
leași sesizări critice apar și în adu
nările generale ale organizației de 
partid de la finisaj adresate, de data 
aceasta, șantierului și, implicit, co
muniștilor de la instalații. Or, faptul 
că analiza la care ne referim a oco
lit Asemenea probleme, că n-a sta
bilit măsuri pentru soluționarea lor 
nu poate fi calificată — fiindcă tot

vorbim de calitate — decît o analiză... 
rebut.

Dar să mergem mai departe. Cum 
au fost îndeplinite și celelalte două 
obiective ale hotăririi — repartizarea 
de organizatori de partid pe bloc și 
mobilizarea viitorilor beneficiari la 
construcția de apartamente ? Ambele 
idei sînt excelente și ele s-au aplicat 
aici, în anii trecuți, cu rezultate bune, 
întrebînd secretarii organizațiilor 
de partid atît despre activitatea or
ganizatorilor de partid, cît si a viito
rilor beneficiari ni s-a răspuns : 
„Anul trecut am primit ajutor și din 
partea organizatorilor de partid si a 
beneficiarilor de apartamente. Anul 
acesta n-am văzut pe șantier, pînă 

acum, nici pe unii, 
nici pe alții". 
„Și-am avea atîta 
nevoie de aseme
nea forțe". Așa
dar, din nou una 
pe hîrtie — alta 
în realitate.

în fața acestor 
situații, am vrut 
să știm: cine 
răspunde din par
tea comitetului 
municipal de par
tid de organizația 
de partid din con
strucții ? Secreta
rul comitetului 
de partid a ridi
cat din umeri. 
Apoi a adăugat : 
„parcă tovarășul

Ion Nedelcu". într-adevăr, din par
tea biroului comitetului municipal de 
partid a primit sarcina să răspundă 
de șantierele de locuințe prim-vice- 
președintele comitetului executiv al 
consiliului popular municipal. Dar a- 
cesta ne spune că a înțeles că „tre
buie să se ocupe de problemele în
deplinirii planului, ale coordonării 
activității șantierelor... și nu de ac
tivitatea organizațiilor de partid". Ca 
și cind nu prin intermediul organi
zațiilor de partid ar trebui să-și În
deplinească misiunea încredințată ds 
un for de partid. In legătură cu or
ganizatorii de partid pe blocuri, 
tovarășul Victor Bordea, prim- 
secretar al comitetului municipal de 
partid ne-a spus : „Dacă o să veniți 
peste o lună-două o să-i vedeți pe 
toti organizatorii de partid la treabă".

Să recapitulăm. Despre o hotărîre 
bună, care urma să aibă implicații 
directe în îmbunătățirea activității 
pe șantierele de locuințe, a muncii de 
partid în construcții, și de la adop
tarea căreia a trecut cam multă vre
me, se vorbește acum ca despre o po
sibilă intenție. Ce-i drept, imediată. 
Perseverența în aplicarea propriilor 
hotăriri va determina în mod cert 
revirimentul mult așteptat pe șan
tierele de construcții din Tîrgoviște.

Constantin PR IES CU

Au fost efectuate numeroase cer
cetări și studii biomedicale. în legă
tură cu prevenirea și tratamentul va- 
ricelor, deoarece se apreciază că ele 
sint tot mai frecvente. Astfel, fiecare 
a doua persoană, bărbat sau femeie, 
prezintă dilatatii vasculare superfi
ciale la nivelul membrelor inferioare. 
Procentul celor suferinzi internați în 
spitale este diferit. La (clinica I chi
rurgicală din Timișoara există o bună 
experiență in acest domeniu : aici se 
fac în jur de 500 de operații pe an. 
Este și motivul pentru care ne-am 
adresat tovarășului prof. dr. docent 
Pius’ BRÎNZEU, membru corespon
dent al Academiei Republicii Socia
liste România, șef al clinicii I chi
rurgicale din Timișoara.

— în cadrul bolilor cronice (diabe
tul, reumatismul), 
varicele se si
tuează pe locul 
trei ca frecvență, 
dar ca gravitate a 
bolii, pe unul din 
ultimele locuri. 
Aceasta explică,
dealtfel, de ce foarte multi bol
navi, in special bărbați, negli
jează boala. Femeile recurg mai 
des la medic, și în stadii mai 
incipiente ale bolii, determinate 
in primul rînd de motive de ordin 
estetic. Aceasta dă, dealtfel, si impre
sia falsă că varicele sînt mai frec
vente la femei. Bărbații, în schimb, 
se adresează mal tîrziu medicului, 
cind apar deja complicațiile (infla- 
mații ale venelor, urmate de trombo- 
flebite, consecințele circulatorii asu
pra țesuturilor: tulburări denumite 
trofice — de tipul dermatite. inflama- 
ții și, în final, ulcerul de gambă). 
Circa 15 la sută din populația adultă 
este afectată de varice, un procent 
ridicat deci.

— în aceste condiții foarte indicate 
sînt măsurile de prevenire. Ce ne 
puteți recomanda ?

— După părerea mea, trebuie să 
distingem prevenirea primară, care 
se adresează bolii (adică prevenirea 
varicelor) și profilaxia secundară, tot 
atît de importantă, care vizează pre
venirea complicațiilor. Ca să înțele
gem cana sint măsurile pe care se 
bazează prevenirea varicelor. trebuie 
să arătăm cauzele care stau la baza 
apariției lor. Dilatatia venelor esta

„Bun venit, 
pe litoralul românesc 1“ 

® Litoralul își întîmpină oaspeții mai frumos și mai 
ospitalier ca oricind • Confort sporit în hoteluri 
moderne ® 1 000 de spectacole cultural-artistice 
® Excursii cu rapidul special „Euxin“ și cu nave mari
time ® „Serbările mării" și festivaluri de folclor și de 

teatru antic
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La Răcătău. pe locul fostei ce
tăți dacice Tamasidava. muzeo
grafii din Bacău au scos la 
iveală numeroase vestigii arheo
logice. care atestă intensa viată 
materială și spirituală de pe a- 
ceste meleaguri in primele seco
le ale erei noastre. Atenția spe
cialiștilor a fost atrasă insă de 
un vas pe care se află modelat 
'tin chip aparte. După opinia 
profesorului Viorel Căpitanu, el 
reprezintă o divinitate locală, un 
fel de „zeu" mai mic al păstori
lor și agricultorilor. Această 
mărturie despre lumea dacică 
datează din secolul al doilea al 
erei noastre și este prima de 
acest fel descoperită pină acum.

Ursulețul 
„Furnicel"
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încă din primele zile ale lunii 
mal se aflau în hotelurile de pe lito
ral 12 000 de turiști din întreaga țară, 
cărora li s-au adăugat numeroși oas
peți de peste hotare.

— Prima zi a lunii mai — ne-a 
spus tovarășul Vasile Trandafir, di
rectorul general al O.N.T. Litoral — 
a marcat începutul activității turis
tice de sezon. De atunci — deși 
timpul nu a fost pe deplin favorabil 
— se îndreaptă către stațiunile li
toralului numeroși turiști care vin 
atît pentru tratament, cît și pentru 
a-și petrece obișnuitul sejur, cu bi
lete procurate prin agențiile de tu
rism sau prin sindicate.

— Cu ce noutăți întîmpină gazdele 
în acest an pe oaspeții litoralului ?

— Pregătirile făcute" mal din timp 
decît în alți ani ne-au permis să de
vansăm deschiderea sezonului. Aceste 
pregătiri au vizat, în principal, ridi
carea gradului de confort în unită
țile de cazare, sporirea zestrei baze
lor dd sport și agrement, Îmbogățirea 
programelor artistice si de excursii, 
calitatea serviciilor. Cei care vor fi 
cazați in hotelurile „Victoria". „Bi- 
caz" și „Picadilly" din Mamaia. „Ro- 
dica" din Venus. „Cleopatra" si „Dia
na" din Saturn, precum si în vilele 
„Ciuleandra", „Muntenia". , „Marea 
Neagră" și „Cetătuia" dirj Eforie Sud. 
de exemplu, vor beneficia de confor

tul sporit al mobilierului nou și mo
dern cu care acestea au fost înzestra
te. La alte hoteluri și vile din toate 
stațiunile s-au executat reparații ca
pitale la instalațiile sanitare si elec
trice. Stațiunea Mamaia si-a sporit 
zestrea cu un restaurant cu două ni
veluri, care va avea activitate perma
nentă. amplasat în apropierea orașu
lui Constanța. în imediata sa vecină
tate se află în construcție cel mai 
mare teatru de vară de pe litoral, iar 
în nordul acestei stațiuni se ridică un 
nou complex compus din trei hote
luri cu restaurante proprii, dotate cu 
piscine, baruri de zi, săli de audiție 
muzicală. Un alt punct de atracție il 
constituie hanul din Constanta, re
constituit în arhitectura românească 
a secolului trecut, care dispune de 
hotel, restaurant, berărie, patiserie, 
și un magazin de artizanat. Ridicarea 
calității produselor oferite și a ser
viciilor în rețeaua alimentației pu
blice se realizează prin îmbunătățirea 
rețetelor și servirea meniurilor după 
sistemul alegerii anticipate si încru
cișate, prin testarea preferințelor con
sumatorilor și îmbogățirea listelor cu 
preparate specifice țărilor și zonelor 
de origine a turiștilor, precum și o 
gamă mult mai diversă de băuturi 
răcoritoare. Toți cei peste 20 000 de 
lucrători din unitățile turistice ale 
stațiunilor litoralului sînt hotăriti

să-și pună mai mult ca oricind In va
loare priceperea, hărnicia și ospitali
tatea.

— Ce ne puteți spune despre pro
gramul de agrement și excursii ofe
rit turiștilor ?

— întreaga bază materială — sălile 
de spectacole, cluburile, cinematogra
fele. grădinile de vară, stadioanele si 
terenurile de sport — a fost revizuită 
și îmbunătățită.; iar programul mani
festărilor artistice cuprinde aproape 
1 000 de spectacole de toate genurile 
și pe tot parcursul sezonului. Des
chiderea sejurului a fost marcată de 
tradiționalul concurs „Steaua litora
lului", la care au participat reprezen
tanți din aproape toate județele. Vor 
avea loc ample, manifestări cultural- 
artistice, între care „Festivalul na
țional de folclor", „Festivalul teatru
lui antic", „Festivalul teatrelor de pă
puși", „Serbările mării", la care se

adaugă turneele celor mai presti
gioase teatre din București si din 
tară, precum și stagiunea permanentă 
a celor trei teatre constăntene. Am
bianța muzicală a litoralului va fi în
treținută, în localurile de alimentație 
publică, de peste 90 de formații or
chestrale. cărora li se adaugă o serie 
de formații de peste hotare. Obiceiu
rile tradiționale la români, cîntecele 
și portul popular din diferite zone ale 
tării vor fi prezentate în programul 
special conceput de unitățile cu spe
cific din toate stațiunile. Concursurile 
internaționale de frumusețe pentru 
femei și copii. întrecerile sportive la 
numeroase discipline, între care se 
numără și campionatul mondial de 
popice, vor face din litoral un loc 
plăcut de sejur și recreare. în ceea 
ce privește excursiile interne, ele 
vor fi marcate de jubileul a 2050 de 
ani de la înființarea primului stat

dac centralizat șl independent, avînd 
ca obiectiv cunoașterea cetăților an
tice, a vestigiilor istorice și culturale 
și a marilor înfăptuiri ale poporului 
nostru în anii socialismului, precum 
și a celor mai pitorești zone ale tării 
ca : Valea Prahovei și valea Oltului, 
nordul Moldovei, Delta Dunării. O 
îmbunătățire substanțială o cunosc 
transporturile. Parcul auto s-a îmbo
gățit cu noi autocare de fabricație 
românească, moderne și confortabile. 
Pentru excursiile în Capitală și pe 
Valea Prahovei va circula rapidul 
special „Euxin". Iar două nave mari
time costiere vor face croaziere pen
tru turiști între Constanta si Manga
lia. în încheiere, as dori să adresez 
tuturor oaspeților un călduros „Bun 
venit pe litoralul românesc".

George MIHĂESCU
corespondentul „Scînteii”

cauzată de creșterea presiunii slnge- 
lui în interiorul vaselor (intrave- 
noasă), care își exercită efectele asu
pra unor vase cu pereții de calitate 
mai slabă. Presiunea este mai cres
cută cind persoana în cauză stă în 
picioare. Mai ales este dăunătoare 
stațiunea în picioare. îndelungată și 
în nemișcare. Presiunea venoasă 
crescută acționează la suferinzii cu 
varice asupra unor vene al căror pe
rete este mai slab, fie ereditar, fie 
constituțional. Se poate afirma că 
atunci cind amindoi părinții au avut 
varice și urmașii, mai devreme sau 
mai tîrziu, vor avea. Dacă numai 
unul din părinți a avut varice, ris
cul este mai mic, dar rămîne pre
zent. Dă asemenea, se știe că persoa
nele supraponderale. în special fe

meile, sint mai 
expuse. în fine, 
sarcina consti
tuie și ea un fac
tor de risc în 
varice.

8 — Cauzele fiind
atit de diferite 

(ereditate, predispoziție, stare fizio
logică, alimentație etc.), cum trebuie 
procedat ?

— De reținut pentru toată lumea că 
mișcarea, chiar pe spații relativ redu
se ca suprafață, dar mai ales mersul, 
favorizează circulația la nivelul mem
brelor inferioare. De aceasta trebuie 
să se țină seama chiar și în sport. In 
comparație cu disciplinele sportive 
deficitare din acest punct de vedere, 
ca luptele sau halterele, majoritatea 
sporturilor comportă permanentă 
mișcare și sint avantajoase preveni
rii varicelor. Din acest punct de ve
dere, înotul poate fi considerat ca o 
adevărată armă terapeutică. El se 
desfășoară în poziția orizontală, eli- 
berind corpul, în special membrele, de 
greutate, iar apa exercită o compre
siune pe toată suprafața corpului.

— Aceasta in ceea ce privește pre
venirea bolii, dar ce trebuie să facă, 
de exemplu, pe parcursul unei zile, o 
persoană care prezintă tulburări la 
nivelul venelor ?

— în poziția culcată, circulația ve
noasă se face normal deoarece gravi
tația nu își mai exercită acțiunea sa 
nocivă. Edemele din cursul zilei se 
reduc și dispar în general în timpul 
nopții, iar cicatrizarea. în poziție cul
cată. evoluează rapid, mai ales dacă 
se pune o pernă sub picioarele aflate 
la orizontală. Pe de altă parte, com
presiunea externă cu fesi elastice sau 
prin ciorap elastic comprimă venele 
și le împiedică să se dilate. în acest 
mod se face si prevenirea complica
țiilor. Un bolnav cu tulburări trofice 
ele tegumentelor trebuie să-și orga
nizeze un asemenea regim de viată 
care să-i permită ca în cursul după- 
amiezii să se odihnească la orizontala 
timp de circa 2 ore. Apoi. își poate 
relua ocupațiile. Compresiunea ex
ternă prin ciorap elastic se recoman
dă și în cazul sarcinii, chiar dacă 
există numai tendință la varice. In 
fine, trebuie urmat un regim alimen
tar prin care să se evite excesele 
ponderale. în ce privește medicamen
tele. ele au acțiune numai asupra 
manifestărilor subiective, ca durerea 
sau senzația de greutate în. membre, 
dar nu împiedică evoluția bolii. Sta
țiunile balneare sint utile mai ales 
datorită repaosului și odihnei pre
lungite la orizontală.

— Toate acestea sînt clare, dar In 
prevenirea agravării varicelor șl a 
complicațiilor ce tratament este mat 
Indicat ? Care este situația acțuaiă în 
acest domeniu ?

— Prin anumite Intervenții chirur
gicale se obțin vindecări atit ne 
plan functional, cît și estetic. Fiind 
însă o boală evolutivă, bolnavii tre
buie supravegheați în. continuare, iar 
celor cu tendință mare la varice este 
uneori nevoie să li se administreze, 
la cîțiva ani distanță, injecții sclero- 
zante. Și o persoană sănătoasă poate 
face varice, cu atît mai mult o per
soană predispusă la această boală.

— în încheiere, vă rugăm să ■ ne 
spuneți dacă în acest domeniu a fost 
realizat ceva nqu de către școala de 
chirurgie vasculară din Timișoara.

— în afara experienței bogate cîsti- 
gate și a tratamentului modern care 
se aplică in toate clinicile din Timi
șoara. menționez un nou produs scle- 
rozant, care rivalizează cu cele mal 
eficace produse de acest gen pe 
plan mondial, realizat de un colectiv 
din Timișoara. De asemenea, a fost 
realizată trusa pentru operația de va
rice, conținind cîteva instrumente de 
concepție originală.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU
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La stina de oi din raza ocolu
lui silvic Huța, judetiil Satu 
Mare, s-a pripășit un pui plă- 
plnd de urs. Cu mare greutate, 
unul dintre ciobani, aruncind o 
pătură- pe el. a reușit să-l scape 
de dinii care săriseră să-l 
sfișie. Ciobanul l-a predat unui 
pădurar, iar „Furnicel" — cum 
a fost botezat puiul de urs — 
s-a împrietenit atit de mult cu 
fiica acestuia, incit se lasă dus 
de... zgardă și hrănit eu bibero
nul. Dar numai cină e vorba de 
micuța oșancă. surprinsă in ima
gine de colaboratorul no_stru S. 
Constantin, 
mirile și își 
curind. va fi

Altfel, Furnicel 
arată gherutele. In 
redat pădurii...

I » realizată de
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IRubrică

Petre POPA
și corespondenții „Scinte^^

Lanțul
slâbiciunilor-rupt

Am fost sesizați că Pușcașu Rodica. fostă 
profesoară de limba română, și Ghinescu 
Nicolae, fost profesor de matematică la 
liceul „Tudor Vladimirescu", au practicat, în 
anii trecuți. o josnică traficare a notelor si 
promovării elevilor de la cursurile serale, 
dar că, prin „pile", au reușit să scape de 
orice sancțiune. Vbrificînd cele semnalate, 
am constatat că lucrurile nu stau chiar așa.

Pușcașu Rodica declară : „Din dorința de 
a-mi ajuta elevii să promoveze la obiec
tul matematică, unde sînt timorați de 
atitudinea si felul de a se comporta ale 
profesorului, cind l-am auzit spunînd că 
nu-i trece degeaba, le-am transmis elevilor 
acest lucru (...). Menționez că banii primiți 
de la eleve îi dădeam imediat, în aceeași 
zi, prof. Ghinescu N. in incinta scolii. Nici
odată nu am luat nici un ban de la elevi 
pentru mine".

Explicațiile lui G.N. sint și mal convin
gătoare : „La insistentele repetate ale diri
gintei Pușcașu Rodica. am admis să pri
mesc 500 lei pentru a asigura promovarea 
unei eleve (...). Am admis acest lucru (...) 
deoarece aveam nevoie de o aprobare 
pentru a-mi cumpăra un autoturism -Lada» 
și dinsa se oferea să facă acest lucru în 
schimbul unei sume de 12 000 lei pe care 
n-am acceptat să i-o dau deoarece nici 
fostul director adjunct V. I. n-a fost de 
acord nici el să-i dea 5 000 lei pentru obți
nerea unei aprobări de -Trabant»".

Părerea procuraturii, exprimată în rechi
zitoriu. a fost mai coerentă : „Au pretins 
și au primit de la un număr de 11 elevi (...) 
suma de 17 000 lei (impărțiti între cei 
doi)".

Nu este adevărat. că cei doi profesori 
corupți ar fi fost scutiți de pedeapsă. Jude
cătoria i-a condamnat la cite 4 ani închi
soare (cu executare Ia locul de muncă), iar 
tribunalul, deși le-a admis recursurile, le-a 
menținut totuși pedepse de cite 3 ani pen

tru Ghinescu si doi ani pentru Pușcașu 
(închisoare cu executare prin muncă).

Verificind sesizarea, am depistat insă alte 
aspecte demne de retânut. Activitatea in
fracțională a celor doi s-a îmbinat cu o 
grosieră lipsă de respect fată de noțiunea 
de școală, de învătămînt. Ca să-si recruteze 
„clienți", Ghinescu își teroriza elevii cu 
rafale de note proaste, însoțite de batjocuri, 
după care, primindu-și „tainul", modifica 
tot atît de grosolan notele din catalog, adu- 
cînd acest accesoriu școlar în stadiul de 
hîrțoagă fără valoare. Faptul nu era fără 
precedent în biografia lui. La Liceul agri
col din Dragomirești-Vale. fusese sancționat 
pentru „acordarea unor note mari elevilor, 
fără să fie ascultați, și trecerea notelor in 
catalog în zilele cu ore care nici nu figurau 
in program, pentru divulgarea subiectului 
lucrării scrise unei eleve în vederea obți
nerii unor avantaje materiale".

Odată promovat în Capitală șl lntrînd în 
tandem cu profesoara de română, necinsti
tul profesor de matematică putea face cu 
partenera Iul de afaceri un util schimb de 
proverbe. Literata i-ar fi putut spune că 
„cine se frige cu ciorbă suflă si în iaurt", 
iar matematicianul să-i calculeze că „ulcio
rul nu merge de multe ori la apă".

fier. Turnirul a fost scurt si s-a încheiat cu 
un traumatism cranio-cerebral.

La proces — veșnica poveste: cine a 
lovit primul, cine a îmbrîncit primul, cine 
a deschis gura primul. „Ba tu", „ba tu“... 
S-a răscolit istoria blocului pînă cu doi ani 
în urmă. Lumină s-a făcut, altfel nu se 
putea, ca să se poată cîntări sancțiunile. 
Dar. din punct de vedere al logicii convie
țuirii umane, sîntem de părere că morala 
era limpede din capul locului : dacă iarba 
și florile sînt sădite ca să se ajungă la 
ranga de fier, mai bine să se plivească 
întîi buruienile din fire.

Masca de „curaj “ 
a lașității

Nonsens
La orele 13,30 a început O luptă pe strada 

Viitorului, blocul 20. în linii mari astfel : 
. Locatarul Ene Gheorghe își spălase o 
pătură. A intins-o la uscat pe Iarbă si s-a 
instalat intr-un balcon, cu ochii pe ea. Se
cretarul asociației de locatari. Manea 
Gheorghe. grav afectat de încălcarea spațiu
lui verde, a ieșit, a luat pătura, și a arun
cat-o pe o bancă. Apoi au vociferat, unul de 
la înălțimea balconului, celălalt de la înăl
țimea funcției in comitetul de bloc. Cind 
atmosfera a ajuns suficient de încinsă. Ene 
a coborit de la balcon, nu pe scară de 
mătase, ci pe scara de prefabricate, urmărit 
prin vizoare de toti colocatarii. Jos. secre
tarul asociației îl aștepta cu o rangă de

Ancheta s-a prelungit din cauza acelorași 
atitudini lașe care au determinat drama. O 
dramă de-o clipă, o dramă de sezon, epui
zată în justiție de-a lungul mai multor 
anotimpuri.

Era într-o zi călduroasă de iunie. Tatăl 
lui Gigi și-a luat inima-n dinți si s-a dus 
la școală. Băiatul lui. mai mult flăcău decît 
copil, mai mult fotbalist decît elev. îi dădea 
de bănuit. A aflat, fără mirare, că Gigi 
chiulește mult si. probabil, va pierde anul, 
care se apropia de sfîrșit. Nici în ziua aceea 
nu se prezentase la școală. Tatăl a mers 
acasă și s-a pus pe așteptat, minios.

Trecea după-amiaza si Gigi nu apărea. Cu 
fiecare oră. minia părintelui se umfla. 
Puhoi de nervi. Cădea seara și portița de 
la stradă tot n-a scîrțîit. Mama. îngrijorată 
pină atunci de repetentie, incepea să-și 
alunge acum alte îngrijorări. Cind a sunat 
telefonul, s-au repezit amindoi să răspundă. 
Era miliția.

Au fost invitat! tocmai la capătul celălalt 
al orașului, la circa a 3-a. Drum lung, sufi
cient timp să-și formeze și să renunțe ps 
rînd la toate ipotezele rele posibile. Dar Ia 
circa de miliție nu-i aștepta băiatul lor.

îi așteptau hainele lui și un proces

verbal. Pantaloni de elev, o cămașă bleu, 
pantofi. Portvizit cu buletinul lui Gigi. 
Peste două zile pe oglinda lacului Tei ii 
apărea si trupul.

Luni întregi au fost necesare să se lămu
rească firele acestei drame, pe cit de tragică, 
pe atit de simplă. Dramă declanșată de un 
prieten nesăbuit, din categoria unui anumit 
gen de adolescenți, atipici, desigur, dar nu 
și nesemnificativi. Exemple de suficiență, 
de abordare frivolă a existentei, atrași de 
zgomotul vieții, dar fără să-i simtă clocotul 
ifosați, dar inconsistenți, refractari, însă 
lipsiți de strălucire. Ipostaza tirzie a chiu
langiului candid, ipostaza timpurie a para
zitului capotat.

...Sediul grupului — Grădina Icoanei. Sin
gura identitate — diminutivele și poreclele: 
Titi, „Remorcă". „Grasul". Singura repu
tație — unul eliminat, altul transferat la 
seral, unul cu pretenții de fotbalist, altul 
de înotător. Singura performantă — arderea 

• gazului.
E semnificativă declarația lui Florin. îno

tătorul, după ce va fi fost descoperit. Florin 
lucra, chipurile, la telefoane. „în ziua aceea, 
am lucrat de la ora 7,00 pînă pe la ora 
9,00—9,30". Ce fel de serviciu o fi fost acela 
cu două ore de program pe zi?

La 10,00 avea intilnire pe terasă la ștrand. 
Veneau. și fetele, chiuleau și ele. Au jucat 
cărți, au căscat, s-au prăjit la soare, au 
închiriat o barcă. Nu li s-a dat voie la toti 
cinci, au plecat fetele, cu Gigi (victima) și 
cu „Remorcă", iar Florin, ca un înotător de 
performanță ce era. i-a urmat în siaj. La 
„stufăriș", au început distracția. Florin ba 
se urca în barcă, ba sărea în apă : Mira, 
bună înotătoare și ea. il urma. Plutea o 
pungă de plastic, cine știe cine-o fi arun-‘ 
cat-o pe lac. A fost, dacă vreți, „arma 
crimei". Au început să-și arunce ne ei apă 
cu punga, hirjoană de flăcăi sănătoși, 
irumpere de energii latente. Doar Gigi, 
blazat ca niciodată, stătea la pupa, cu spa
tele la barcă și picioarele spînzurînd în 
urma lui. privind placid undele verzi. își 
privea mormîntul.

Tiptil, Florin s-a apropiat pe la spate 
și i-a dat brinci In apă. în chiotele celor
lalți. Gigi și-a zbătut de două-tred ori 
dezordonat brațele prin aer și a . dispărut.

încă urmăreau efectul „glumei", cind apa 
l-a aruncat la suprafață ca pe o minge și 
l-a tras înapoi. „Băi, ăsta se-neacă“, a zis 
înotătorul, care făcuse si „gluma". „Sări 
după el", a murmurat Dana. „Nu zău — a 
răspuns înotătorul de performanță, care 
bravase trecind Iacul înot și provocind toată 
zbenguiala — nu șăr, c-am încercat o dată 
să mai salvez pe unul și era să mă tragă 
și pe mine".

Așa că au rămas în barcă, privind prostiți 
oglinda verde lichidă. Nu mult. în liniștea 
ce-i cuprinsese, se auzea de pe mal sem
nalul de pauză al postului de radio. Au 
urmat cele șase semnale scurte ale orei 
exacte. Dinspre fundul adine al apei s-a 
ridicat o jerbă de bășici de aer. care s-au 
unit cu văzduhul atotcuprinzător. „A fost 
ora cincisprezece. Transmitem...".

Vîslind spre mal. mai potolit. Florin le-a 
dat consemnul : „Mergem pe burtă". Au 
luat frumos hainele lui Gigi. le-au împă
turit și le-au așezat lingă un pom. Dana 
s-a smiorcăit puțin. Cineva a întrebat-o de 
ce. „A. nimic! Un fleac!". Și și-a revenit. 
Se ințedeseseră doar să „meargă pe burtă".

Pînă să li se ia urma, cam asta a fost tot...

Din caietul 
grefierului

Intimpinare la acțiunea de divorț nr. 2728/ 
1979 de la Judecătoria Botoșani :

— „Mi-a reproșat că, dacă nu o las să 
fumeze, o să plece de acasă. In concluzie, 
pot afirma că soția mea este o femeie har
nică, gospodină, bună ca mamă, doar că are 
în cap o păsărică ce-i cîntă sacadat : 
-băutură, țigări, cafea !» și, din cind in cind, 
-amor, amor!-. Insă proverbul zice : -lasă 
lumea să vorbească, doar nevasta să-mi 
trăiască !-“.

(Comunicată de tovarășul judecător 
■Ștefan I. Apăteanu)

Sergiu ANDON
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CE SE VEDE Șl CE NU SE VEDE LA

„Radiografia" unei zile de lucru
Revenim pe șantierul Combinatului 

de fire sintetice din Vaslui. O serie 
de aspecte privind desfășurarea lu
crărilor pe acest șantier au fost pre
zentate in articolul publicat in ziarul 
„Scînteia" din 16 mai. Fiecare zi care 
a tnai rămas pină la începerea pro
belor tehnologice — se sublinia în 
articol — trebuie să fie folosită din 
plin, cu maximum de randament. Ce 
arată „radiografia" unei zile obișnuite 
de lucru 7

„.Ora 7 și 15 minute. In zona labo
ratoarelor și centralelor de climă, la 
•tațiile de azot, clorinare și aer com
primat, precum și la turnurile de ră
cire și la alte obiective, echipe de 
constructori și montori lucrează din 
plin de la începutul programului. 
După cum sînt repartizate formațiile 
de lucrători, se observă o maximă 
concentrare de forțe la obiectivele 
care condiționează pținerea in func
țiune a primei capacități de producție 
— filarea clasică. Totuși, după 15 mi
nute de la începerea programului, o 
parte din constructori nu ajunseseră 
la locurile lor de muncă, irosind, ast
fel, minute prețioase din timpul de 
lucru. Alte echipe de constructori au 
respectat programul, dar au început 
să lucreze efectiv mult mai tirziu. 
Cauzele 7 Diferite neajunsuri organi
zatorice — greutăți în aprovizionarea 
cu materiale, îndeosebi cu beton și 
mortar, repartizarea cu întîrziere a 
lucrărilor din ziua respectivă pe 
echipe și, In cadrul acestora, pe oa
meni — și lipsa unui control riguros 
!n ce privește folosirea timpului de 
lucru de fiecare formație și membru 
al acesteia.

Dorind parcă să demonstreze că 
printr-o bună organizare a muncii se 
poate lucra intens incă de la înce
perea programului, în zona labora
toarelor și centralelor de climă, echi
pa condusă de Gheorghe Maftei 
muncea de zor. „Sintem hotărîți <a 
pină la ora 14 să executăm 60 mp de 
tencuieli. Ne-am aprovizionat - de 
aseară cu mortar, iar acum 1,-am pre
parat chiar noi". După ora 8. activi
tatea se înviorează la toate punctele 
de lucru : prezența și ritmul de mun
că au crescut simțitor, iși fac apari
ția și primele mașini cu beton și 
mortar.

„Ora 11 și 30 de minute. Revenim 
la obiectivele pe unde am mai tre
cut Brigada de electricieni condusă 
de Ion Dobranicl lucra cu întregul 
efectiv în sectorul filare clasică. 
fcFață de grafice, lucrările din această

zonă le-am devansat cu două zile — 
ne spune șeful de brigadă. Pină la 
20—21 mai vom finaliza toată partea 
electrică de la această capacitate". 
Din plin se lucra și la centralele de 
climă și laboratoarele chimice. Aici, 
echipa de fierari betoniști condusă de 
Constantin Pisaltu executa armarea 
ultimei zone monolite de la acoperi
șul centralei de climatizare nr. 3. La 
stația de clorinare il ințilnim pe 
șeful echipei 
Brezinte :

— Am vrea 
pede lucrările 
de o serie de 
rice — ne spune șeful de echipă.

de zidari, Constantin

să
de
neajunsuri organizato-

terminăm mai re
alei. dar ne izbim

— Ce anume vă Împiedică să 
impulsionați ritmul de lucru 7

— Azi dimineață, mortarul a venit 
la ora 9. Acum nu avem un bazin 
sau un butoi cu apă in apropiere. 
Trebuie să cărăm apa cu gălețile 
dintr-o baltă situată la 100 de metri.

— Cît de dese sint aceste drumuri 
pentru apă 7

— Cam din cinci în cinci minute.
într-o oră... 12 drumuri pe o dis

tanță de 200 de metri, dus și întors. 
Calculele arată că unui atlet de per
formantă i-ar trebui, zilnic, o oră ca 
să parcurgă aceste drumuri într-o zi 
de muncă. Or. pe șantier nu lucrează 
atleți de performanță și, ca atare, 
un zidar pierde cîteva ore bune pe zi 
cu căratul apei. Dintr-o simplă ne
glijență organizatorică...

...Ora 13 și 30 de minute. Cu mici 
excepții. după pauza de prinz, acti
vitatea pe șantier, reîncepe in ritm 
susținut. Rezultatele muncii din pri
ma jumătate a zilei încep să prindă 
contururi.' La unele formații mai evi
dente. la altele mai puțin. După cum 
s-a muncit. Echipa de zidari condusă 
de Gheorghe Maftei, bunăoară, a exe
cutat 75 mp de tencuieli, cu 15 mp 
mai mult decit iși propusese la prima 
oră. La rîndul lor, fierar-betoniștii 
din echipa Iui Toader Manea au 
terminat lucrările la turnarea conso-

I______________ _____________ _

LIVEZILE DE PE DÎMBOVIȚA 

unde nimic n-a fost făcut 
de „florile mărului

Un fapt semnifica
tiv : acum, la mijlocul 
lunii mai. odată cu 
parfumul florilor de 
măr. poți savura și a- 
roma imbietoare a 
merelor. Parfumul flo
rilor e ceva obișnuit, 
deoarece acum e ano
timpul in care ele în
miresmează grădini
le. Deosebit e faptul 
că și în această lună. 
In magazinele de . spe
cialitate s-au vindut 
mere, parcă abia des
prinse de pe ramură 
Nu e paradoxal, ci fi
resc să se îmbine cele 
două miresme. Firesc 
ne pare acum, dar să 
nu uităm că în trecu
tul nu prea îndepăr
tat începusem să du
cem dorul merelor 
încă de la mijlpcul 
iernii. Mere în mai 
este, fără doar si poa
te. o realizare. In ca
zul de fată. întrepă
trunderea celor două 
miresme te duce cu 
ani in urmă la Voi- 
nești-Dîmbovita. unde 
s-au pus baze noi cer
cetării in pomicultură.

S-au împlinit trei 
decenii de cind în a- 
cest vad fructifer, si
tuat pe locul unde 
Dîmbovița scapă de 
chingile munților, a 
luat ființă o stațiune 
de cercetări pomicole. 
Cele trei decenii au 
demonstrat ce si cît se 
poate face pentru ca 
dealurile de la poale
le Carpaților să fie 
transformate într-o 
grădină cum n-a mai 
fost nicicind. In tre
cut, țăranii din par
tea locului practicau o 
pomicultură tradițio
nală care nu se prea 
schimbase secole de-a 
rîndul. De ce a fost 
nevoie de o stațiune 
de cercetări pomicole 7 
Batea spre amurg 
vremea soiurilor au
tohtone de măr — cre- 
tesc, domnesc — a 
pomilor inalti în care 
trebuia să te urci cu 
scara. Gustul consuma
torilor s-a schimbat, 
iar pretențiile lor au 
crescut, 
rioada 
cereau, 
noi. ci și pe piața ex
ternă. mere cu un gust 
acrișor, in zilele noas
tre au început să fie 
preferate merele dulci, 
aromate, viu colorate. 
Si pretențiile cultiva
torilor s-au schimbat : 
ei doresc pomi care să 
rodească în timp scurt 
de la plantare, să pro
ducă mai mult. Ase
menea probleme tre
buiau să rezolve cei 
cițiva cercetători sta
biliți pe meleagurile 
dimbovițene. Rind pe 
rind, au fost reîntine- 
riti pomii din livada 
stațiunii, apoi, văzînd 
rezultatele, au făcut 

^același lucru și pomi-

Dacă i n pe- 
1920—1940 se 
nu numai la

lelor de beton din zona laboratoare
lor. Cu rezultate bune încheie prima 
jumătate a zilei și echipa de zidari 
a lui Vasile Antăluță. Totuși, ni se 
spune că realizările echipei sale pu
teau fi mai substanțiale dacă morta
rul ar veni de la stația de betoane 
p’reparat corespunzător. Acum, pier
dem timp prețios pentru prepararea 
lui aici pe șantier.

Consemnăm, de asemenea, munca 
bine organizată a montorilor din bri
gada condusă de Mihai Pascal, bri
gadă care iși desfășoară activitatea 
la stațiile de azot, de aer comprimat 
și climatizare — obiective care con
diționează hotăritor începerea probe
lor tehnologice la prima capacitate 
productivă.

...Ora 16 șl 30 de minute. La sta
țiile de climatizare 8. 9, 10 și 11, re
alizate în proporție de 98 la sută, se 
montează ventilele electromagnetice. 
Aflăm că într-o zi, două, montorul 
va finaliza toate lucrările din acest 
sector. La turnurile de răcire, lucră
rile de montare a grătarelor, execu
tate de echipa condusă de Temistocle 
Bodiu, avansează rapid. In imediata 
apropiere, la castelul de apă, care se 
află în stadiu avansat de execuție, 
betoniștii din echipa lui Hafon Spuze 
lucrau din plin.

Pretutindeni, la toate punctele de 
lucru o puternică mobilizare de forțe, 
ritm înalt de muncă, mult superior 
celui din primele ore ale zilei. Echi
pele de constructori care au încheiat 
lucrările la un punct de lucru sau 
altul sînt dirijate operativ spre alte 
zone, unde apropierea termenelor de 
punere în funcțiune impune finaliza
rea rapidă a tuturor lucrărilor de 
construcții. Reținem, de asemenea, 
atenția deosebită ce se acordă cali
tății lucrărilor ; este dealtfel o carac
teristică esențială a activității desfă
șurate pe șantier de-a lungul întregii 
zile.

...Ora 18 șî 30 de minute. Progra
mul de lucru s-a încheiat. Unele 
echipe de constructori și montori au 
terminat programul cu 10—15 minute 
mai devreme, altele au continuat 
lucrul și după program.

In biroul șefului de șantier. Gheor
ghe Purice, șefii formațiilor de lucru 
prezintă rezultatele zilei respective. 
In general, ele sînt bune, pentru ma
joritatea formațiilor chiar foarte 
bune. Dincolo de priceperea și cali
ficarea membrilor formațiilor de 
lucru, realizările fiecărei echipe și 
brigăzi au fost influențate de modul 
în care și-au organizat munca, cum 
au folosit fiecare minut, fiecare oră 
de lucru. In cursul raidului nostru 
pe șantier am observat multe aspecte 
pozitive in această privință, dar și o 
serie de carențe organizatorice, în
călcări ale disciplinei în muncă etc. 
Indiscutabil, apropierea termenelor 
de punere în funcțiune face necesar 
ca atit constructorul și mbntorul. cit 
și beneficiarul să acționeze cu fer
mitate și răspundere pentru înlătura
rea grabnică a acestor neajunsuri, 
spre a nu se slăbi nici măcar o sin
gură zi ritmul de Jucru ; dimpotrivă, 
împreună, ei trebuie să găsească noi 
soluții și posibilități de impulsionare 
a lucrărilor pe acest important șan
tier de investiții al industriei chi
mice.

Bătălia cu minutele la cotele, finale

centralei de climatizare nr. 3

Folosind din plin timpul de lucru, echipa lui Constantin Pisaltu este hotărîtă 
să termine cit mai repede lucrările de armare a ultimei zone monolite de la 

acoperișul

Turiști pe „bulevardele" șantierului

Cind-, după un sfert de oră de la începerea programului de lucru, o parte din 
constructori și montori fac turism pe șantier nu e cituși de puțin loc de 

automulțumire

Cind lipsește macaraua, 
ajutorul beneficiarului prisosește

Iile ȘTEFAN

bătrinilor

4

loan HERȚTG

în muguri și 
după anumite 
Erau primele 

intensive orga- 
în tară, livezi

•4- .W-V

15 muncitori, repartizați de beneficiar să ajute pe constructori, 
aproape o oră pină a sosit o macara pentru a ridica utilajele din imagine 

in vederea montării lor

Diminuarea pierderilor
în transportul

energiei electrice

cultorii in gospodăriile 
proprii. în faza urmă
toare, mina harnică a 
omului a trecut pesta 
fata asimetrică a tere
nului, i-a domolit as
peritățile și a așezat 
livezi intr-o ordine 
geometrică desăvîrșită 
care lăsau 
pomicultori din Voi
nești o impresie de 
lucru nemaivăzut, ne- 
maiîntilnit. Era o or
dine in dispunerea 
trunchiurilor si con
ducerea ramurilor in
cit unii înclinau să 
creadă că pină si seva 
ajunge 
frunze 
reguli, 
livezi 
nizate 
care acum au ajuns, 
numai la stațiune, la 
400 hectare. Toamna 
este aici o mare de 
fructe din care te iz
bește o aromă îmbă
tătoare. Entuziasmat, 
un poet scria că atit 
de material i se pă
rea, toamna la Voi
nești, mirosul merelor, 
încit n-ar fi fost sur
prins să vadă un cal 
legat cu friul. ca de un 
stilp. de acel miros de 
măr. Poate de aceea, 
unii spun că pentru 
a scrie despre Voinești 
ar trebui alt anotimp, 
cel al toamnei, plin de 
roade.

Am străbătut livezile 
de pe 
repetate 
diferite 
Desigur, 
farmecul 
măvara 
bilă : 
pomi 
fiori, 
să și 
tul rece din 
zile.
nins. __ ___ ____
măr. în această feerie, 
cercetătorii au aniver
sat împlinirea a trei 
decenii de la inființa-

Dîmbovița în 
rinduri. în 
anotimpuri, 

toamna are 
ei. însă pri
ește inegala- 

sutele de mii de 
s-au acoperit de 
Nu a lipsit mult 
ningă după vîn- 

ultimele 
La Voinești a 
dar cu flori de

rea stațiunii. Sărbătoa
re ? Nu. Un prilej de a 
trece in revistă rezul
tatele obținute, de a 
analiza. împreună cu 
oameni de stiintă si 

- cercetători din alte 
părți ale tării, ce tre
buie făcut. în conti
nuare. pentru progre
sul pomiculturii. Gaz
dele au avut ce înfă
țișa. Stațiunea a deve
nit o mare unitate de 
producție, livrînd în 
1979 o cantitate 
7 000 tone fructe, 
neficiile realizate 
pășind 4 milioane 
în mod constant. în 
ultimii ani. stațiunea 
de la Voinești s-a si
tuat pe primul loc în 
întrecerea dintre uni
tățile agricole, obți- 
nind cea mai mare re
coltă de fructe la hec
tar. Pentru aceste rea
lizări. stațiunii i s-au 
decernat titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste", 
de 3 ori „Ordinul 
Muncii", iar o dată 
ordinul „Meritul A- 

' gricol".
Au rămas asemenea 

realizări înscrise doar 
în perimetrul stațiu
nii 7 Nicidecum. Pe 
valea Dimbovitei. in 
cooperativele agricole 
din Mănești. Dragomi- 
rești. Ungureni ș.a. 
există acum peste 1 800 
hectare de livezi în 
sistem intensiv. Sint 
evidente deci rezulta
tele eforturilor depuse 
pentru transferul rea
lizărilor din activitatea 
de cercetare în solul 
practicii, iar forța de 
influentă in spațiul 
pomicol național este 
de necontestat. Ele ne 
dau certitudinea că în 
viitor aroma merelor 
se va îmbina si mai 
puternic cu parfumul 
florilor de măr.

Zilele acestea, colectivul de la „Hi
dromecanica" din Brașov sărbătoreș
te un evenim'ent deosebit din viața 
lui : împlinirea a 100 de ani de exis
tență a întreprinderii in care își des
fășoară activitatea.

Istoria uzinei „Hidromecanica" cu
noaște, ca toate unitățile industriale 
mai vechi, două etape distincte : 
pină la naționalizare și după națio
nalizare. Despre prima etapă prea 
multe nu sînt de spus. Moștenirea ră
masă de la capitaliști a fost formată, 
pe de o parte, dintr-o bază tehnico- 
materială precară : hale din lemn ex
puse în permanentă pericolului de 
prăbușire și incendiu și mașini cu o 
uzură fizică și morală avansată ; iar 
pe de altă parte, un colectiv de mun
că harnic, priceput, cu inaltă califioa- 
re, cu o conștiință profesională și re
voluționară care l-au făcut remarcat 
nu numai in măiestria profesională, 
dar și în desfășurarea, sub conducerea 
partidului, a unei activități revolu
ționare împotriva exploatării capi
taliste. pentru o viață mai bună.

Tocmai acest colectiv de muncă 
cu o bogată tradiție a constituit 
moștenirea de preț a trecutului, el 
devenind factorul decisiv in trans
formarea întreprinderii intr-una din 
cele mai moderne unități ale indus
triei construcțiilor de mașini.

Primii ani de economie planificată 
au însemnat pentru intreprinderea. 
care primise între timp denumirea 
de „Strungul", o etapă de transfor
mări atît sub aspectul dezvoltării, 
sistematizării, al modernizării capa
cităților de producție, cit și al însuși
rii în fabricație a unor produse cu 
un grad mai ridicat de tehnicitate, 
solicitate de economia națională : 
strunguri paralele, utilaje pentru in
dustria cimentului, unelte pentru 
minerit, instalații de foraj pentru 
prospecțiuni geologice. Apoi, la în
ceputul deceniului al șaselea, intre-

prinderea și-a conturat mai precis 
profilul, trecind la fabricarea de uti
laje cu funcție hidromatică pentru 
industria petrolieră: turboambreiaje, 
convertizoare hidraulice de cuplu și 
altele, ca și turbosuflante pentru su- 
praalimen tarea motoarelor diesel.

gresul economiei naționale. Aceste 
indicații și-au găsit materializarea, 
pe de o parte. în dezvoltarea și mo
dernizarea capacităților de producție, 
prin crearea unei unități noi — „Hi
dromecanica II", iar pe de altă par
te, prin însușirea in fabricație a unor

Întreprinderea „hidromecanica

DIN BRASOV LA 0 SUTA DE ANI

Tradiție
3

și înnoiri

Una dintre sarcinile actuale șl vii
toare de mare însemnătate puse în 
fata cercetătorilor noștri din dome
niul energetic, subliniată cu clari
tate in documentele Congresului al 
XII-lea al partidului, rezidă in gă
sirea de mijloace eficiente de eco
nomisire a energiei, inclusiv pe ca
lea eliminării pierderilor in rețelele 
de înaltă tensiune.

Este cunoscut faptul că o canti
tate impresionantă de energie elec
trică se pierde, pe liniile de trans
port. înainte de a ajunge la consu
mator. Practica arată că, de exem-' 
piu, in cazul unor linii lungi de înal
tă tensiune (de 400 000 V) și în a- 
numite condiții meteorologice pier
derile de energie sint echivalente cu 
zeci de mii de tone combustibil con
vențional intr-uri an. Cu toate aces
tea. din necesitatea de a asigura un 
transport al energiei in condiții op
time din punctul de vedere al si
guranței în funcționare, se asistă la 
tendința continuă de a se utiliza ten
siuni tot mai înalte. Pe plan mon
dial, liniile de 400 000 V, 525 000 V 
sau 750 000 V au devenit un fapt cu
rent, iar studiile vizează 
artere de energie pe care 
tensiuni de 1 000 000 
1 500 000 V.

Cercetări tehnologice și 
extrem de complexe, întreprinse în 
diferite centre de cercetări din lume, 
au rezolvat în mare măsură proble
me tehnice dintre cele mai dificile 
pe care le reclamă transportul ener
giei prin intermediul supratensiuni
lor. Ele converg spre găsirea solu
ției optime care. în 
lalți factori privind 
ploatare și costul 
ducă la diminuarea

- se ■ poate, pit mai aproape de limi
tele teoretice prescrise de fenome
nele fizice care le generează.

în țara noastră. In perspectiva u- 
nei creșteri spectaculoase a produc
ției de .energie electrică, studiile pri
vind dezvoltarea rețelelor în cadrul 
programului de dezvoltare energeti
că 1981—1990 au la bază metode ști
ințifice de analiză din ce îp ce mal 
perfecționate. Realizate cu concursul 
sistemelor moderne de calcul, care 
au permis examinarea unul mare nu
măr de variante și — ceea ce ni se 
pare a fi decisiv — optimizarea vii
toarei configurații de rețele și ten
siuni de 220 000 V, 400 000 V și chiar 
mai ridicate. Dar. în acel stiJCți mp, 
se cere specialiștilor noștri ișă-;șt4țiț- 
tensifice eforturile pentrti a cerceta, 
în paralel cu studiul transportului 
energiei electrice prin linii aeriene, 
cele mai economice si eficiente so
luții de transport al acesteia prin 
cabluri, făcind apel la cele mai mo
derne tehnologii.

Este, dealtfel, cunoscut că, astăzi, 
pentru tensiuni de peste 60 000 V se 
utilizează în mod obișnuit cabluri cu

veritabile 
vor pulsa 
și chiar

Științifice

corelare cu cei- 
siguranta în ex- 
instalatiilor, să 
pierderilor, dacă

de foraj la mari adtncimi si alte pro
duse care se situează la nivel mon
dial. Ritmul inalt de diversificare și 
modernizare a fabricației este reflec
tat de faptul că la ora actuală peste 
80 la sută din ponderea producției o 
formează produsele noi și moderni-

în biografia unei mari uzine
Întreprinderea schimbindu-și denu
mirea in „Hidromecanica".

Vizita de lucru efectuată în 1971 in 
uzină de tovarășul Nicolae Ceausescu 
a marcat punctul de plecare pentru 
așezarea întregii producții pe o bază 
modernă. Apreciind măiestria si tra
diția profesională a colectivului de 
muncă, secretarul general al partidu
lui a dat indicații prețioase care să 
ducă Ia o valorificare mai bună a 
capacității și priceperii acestui colec
tiv. la sporirea aportului lui la pro-

produse de foarte înaltă complexitate 
tehnică, cum sint transmisiile 
ulice pentru locomotivele 
transmisiile hidromecanice 
tractoare grele, autoscrepere. 
basculante de fhare capacitate etc., 
din care recent a fost executat pri
mul lot de transmisii pentru tractoa
rele de 360 cai putere, turbosuflan- 
tele pentru supraalimentarea motoa
relor diesel pină la 4 400 cai putere, 
turboambreiaje și convertizoare hi
draulice de cuplu pentru instalațiile

b.idra- 
diesel. 
pentru 

auto-

zale in acest cincinal. Deosebit de 
important este că noile produse 
asigură o inaltă valorificare a meta
lului și, datorită caracteristicilor lor 
superioare, se exportă in 28 de țări.

Evident, realizarea unor asemenea 
produse este condiționată de existen
ta unei baze tehnico-materiale la cel 
mai îhalt nivel tehnic, unitatea „Hi
dromecanica II", formată dintr-o 
secție de prelucrări mecanice pentru 
transmisii dată în funcțiune de cu- 
rînd și secții primare aflate în con-

circulație de ulei sub presiune. Ele 
sint, de regulă, monofazate și sînt 
prevăzute in axul lor cu o spirală 
metalică prin care circulă ulei sub 
presiune (pină la 12—14 atm), peste 
care sint înfășurate lire de cupru, 
care fomjează partea conductoare 
a cablului. Asemenea cabluri nu se 
pot insă utiliza in bune condiții de
cit pentru tensiuni sub 500 000 V. 
Ceea ce limitează mult puterea ce 
poate fi transportată este încălzirea 
părții conductoare ca urmare a re
zistenței. Tocmai de aceea, in mo
mentul de față există cercetări șt 
experimentări in vederea construirii 
unor cabluri prin care energia elec
trică se poate transporta practic fără 
nici un fel de pierdere : este vorba 
de așa-numitele cabluri criogenice. 
Acestea au la bază unul din feno
menele cele mai ciudate și surprin
zătoare ale fizicii — supraconducti- 
bilitatea, adică acea proprietate a 
unor materiale care, răcite pină Ia 
temperaturi apropiate de zero abso
lut (mai exact la minus 268° O, lșl 
pierd aproape complet rezistența e- 
lectrică și. ca atare, curentul elec
tric circulă fără a întimpina nici un 
fel de opreliște.

în condițiile in care, to viitoare
le două decenii, tara noastră ur
mează să^și dubleze practic produc
ția de energie electrică nu putem râ
mi ne in afara preocupărilor acestui 
nou și fecund domeniu al științei 
contemporane.

Sintem informați, dealtfel, de că
tre Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie, că s-a inițiat un vast 
program de cercetare științifică și 
tehnologică In vederea utilizării fe
nomenului de supraconductibilitate. 
La realizarea lui sint angrenate o 
serie de colective de cercetători din 
mai multe institute de cercetare 
(ICPE, ICEFTZ), catedre de invă- 
țămint superior (I.P. București. U- 
niversitatea din Craiova) și Între
prinderi industriale („Electroputere" 
Craiova, „Tehnofrig" Cluj-Napoca). 
Unul din obiectivele, acestei acțiuni 
de cercetare il constituie tocmai rea
lizarea unui cablu criorezistiv (agent 
de răcire azot lichid) trifazat cu ten
siunea nominală de HO kV și cu o 
capacitate de transport de un mi
lion de voltamperi.

Finalizarea acestei cercetări —• 
preciza, cu prilejul unei convorbiri 
pe această temă, prof. univ. dr. ing. 
V. NTJU, director adjunct științific 
ai I.S.P.E. — va realiza una din ma
rile dorințe ale energetlcienilor : re
ducerea totală a pierderilor în 
transportul energiei electrice, pier
deri considerate pină nu de mult 
drept o fatalitate, un tribut plătit 
unor. legi fizice de neocolit.

Radu VLAICU

strucție. înscriindu-se la nivelul unor 
asemenea exigente. De fapt, si capa
citățile de pe platforma veche au cu
noscut transformări importante sub. 
aspectul dotării tehnice. Pentru a ne 
face o idee asupra gradului de dota
re a întreprinderii 
vom aminti că aici 
mai multe mașini 
merică și se aplică unele din 
mai moderne tehnologii, ceda ce 
gură un grad inalt de mecanizare si 
automatizare a operațiilor de lucru.

Despre toate aceste realizări, ca
drele de conducere și muncitorii din 
întreprindere i-au vorbit cu justifi
cată mîndrie tovarășuluț Nicolae 
Ceausescu in timpul recentei vizite 
de lucru făcute la unitatea „Hidro
mecanica II", vizită care se înscrie 
ca un nou moment de referință deo
sebit de important în viața 
Aprecierile făcute la 
colectivului de aici, 
dările prețioase pe 
general 
tuie un 
munca 
să urce 
tionării 
realizării unei calități noi. superioa
re in activitatea economică.

Drumul parcurs în ultimii 32 de 
ani de colectivul întreprinderii „Hi
dromecanica" este un drum bogat in 
fapte, mereu ascendent și el se în
cadrează în ritmul ascendent si în
noitor al întregii noastre industrii. 
Astăzi, la cea de-a 100-a aniversare, 
uzina „Hidromecanica" se prezintă 
ca o unitate etalon a industriei noas
tre constructoare de mașini, cu un 
colectiv valoros, capabil să rezolve 
cele mai complexe probleme tehnice 
și organizatorice care 1 se încredin
țează.

„Hidromecanica' 
se găsesc 

cu comandă
cele 
nu- 
cele 
asi-

uzined. 
adresa muncii 
ca și reooman- 
care secretarul 

Ie-a dat consti- 
de mare preț în

al partidului 
îndreptar c_ ___  ____ .

colectivului, care-1 va ajuta 
noi trepte pe calea nerfec- 
«i eficientei și. implicit, a

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii"

Viitorul pompelor de căldură a început... ieri
Un experiment reușit în stațiunea Boghiș-Sălaj

Experimentată mai 
lntîi 1a Băile „Felix" 
din Oradea, pompa de 
căldură n-a dat rezul
tatele pe care proiec
tantul. constructorul si 
beneficiarii le ' aștep
tau. dar aceasta a dus 
la găsirea unor noi so
luții pentru a i se a- 
duce îmbunătățiri de 
ordin tehnic si func
tional. După aceea, 
pompa de căldură a 
fost instalată la Băi
le termale Boghiș din 
județul Sălaj, unde 
funcționează irepro
șabil și cu mare efi
cientă.

Practic, despre ce 
este vorba 7 Din bazi
nele stațiunii, după un 
anumit timp, apa geo
termală. ajunsă la 
temperaturi de 25—30 
grade, se duce pe...

de 
fie 
se 
la 

mult

„apa sîmbetei". adică 
se golesc bazinele 
ea. nemaiputînd să 
folosită. în locul ei 
introduce altă apă 
o temperatură
mai ridicată. Institutul 
de cercetări si moder
nizări energetice Bucu
rești și Institutul de 
cercetări și proiectări 
de echipamente pen
tru industria alimen
tară și frigorifică din 
Cluj-Napoca au găsit . 
soluția de reciclare ă 
.căldurii apei uzate. 
Pompa de căldură, u- 
tilaj construit la 
„Tehnofrig" din Cluj- 
Napoca. extrage căl
dura din apa rezidua
lă și o amplifică pină 
la 70 grade Celsius. . 
Apa termală astfel re
ciclată, prin sistemul 
clasic de calorifere.

încălzește toate Încă
perile stațiunii. înain
te de instalarea pom
pei. pentru încălzirea 
hotelului. restauran
tului si a celorlalte în
căperi se foloseau in 
jur de 300 kg combus
tibil de calorifer pe zi. 
Acum, pentru 
rea acelorași 
este nevoie 
foarte redus 
de energie < 
eficienta fiind de cî- 
teva ori mai mare.

Importanta practică 
a pompei de căldura 
nu se rezumă la apa 
geotermală. Ea poate 
fi folosită cu mare e- 
ficientă și in alte sec
toare, unde apa caldă 
uzată se poate colec
ta spre a fi reciclată 
în scopul încălzirii în
căperilor de orice fel, 
(loan Mureșan).

i încălzi- 
l spatii.

de un 
consum 

electrică.

Noutăți de pe șantierul 
noului port Cernavoda

Constructorii de la șantierul 
nr. 11 al Centralei Canalului 
Dunăre — Marea Neagră au 
încheiat lucrările de rezistentă 
la dana de sud a noului port 
Cernavoda, cea de a treia din 
totalul de șase cite va avea în 
final. La lucrările de fundație 
ale acestei dane au fost lm- 
plîntate în sol. la adincimea 
de 40 metri. 36 de coloane din 
beton, executate în poligonul 
propriu de prefabricate. Folosi
rea acestor coloane din beton 
reprezintă o tehnologie nouă, 
prin care se înlocuiesc cele me
talice. In acest fel. la infrastruc
tura celor trei dane executate 
pină in prezent s-au economisit 
peste 7 000 tone otel. (George 
Mihăescu).

*•
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TUDOR ARGHEZI-
CONTEMPORANUL NOSTRU

Ziua internațională 
a muzeelor

Fănuș NEAGU:

„Temeliile veciei 
orice-ați faces 
ale noastre.."

Arghezi e pădurea de pe
lin a literei rostite româ
nește. Cintecul nostru ade
vărat numai In păduri de 
pelin si-a rodit mărgări
tarul. Firul amar răsare ver
de intr-un crîmpei de mar- 
tie-ntundcat, moare sub coa- 
să-n iulie, ca să dea pîinil 
gust de plîngere, se înaltă 
apoi ca un arbore de piper, 
bătut cu trestie de argint, si 
rămine. tilhar si de-a curme- 
risul in vifore, să dezmier- 
de gura vîntului trezit pe 
malul din miază-noante cu 
vorbe de păstrat in amforă :

„Iarna blajină 
A intrat in voi, Intii, 

ca o lumini 
Preacinstite, pomule, 
Preagingațe, omule...*

Arghezl. ca sl Eminescu. 
ne-a făcut vorba si neamul 
bolnav de veșnicie. Eminescu 
ne-a dat chip, sămintă si lu
mină, duh ce arde si în
gheață ; Arghezl ne-a dat 
trandafirul veninului, singele 
născind ocara, spinul, coșul 
cu «oare, Îndoiala si puterea 
de-a răbda, cu tălpile goale, 
zgîrieturile iscate-n piscuri. 
Crfncen. sărutare* depărtea
ză ceruri :
„...Pentru ce, Pârlnte-aș da

>1 pentru cine

Alexandru ANDRIȚOIU I

Democratizarea
poeziei naționale

Un poet mare este mereu 
actual, in opera lui genera
țiile următoare îșl găsesc 
justificări și similitudini de 
credințe Și idealuri, de sen
sibilitate și atitudine. Cu atit 
mai mult un poet ca Tudor 
Arghezl care, deși debutind 
tîrziu, a acoperit cu valoarea 
operei sale o mare parte din 
secolul nostru și mai acoperă 
încă: seria scrierilor sale ies, 
în continuare, de la tipar, 
imaginea lui e încă foarte vie 
in memoria celor mulți care 
l-am cunoscut, verbul lui în
florește încă autoritar ca 
exemplu în creațiile noastre 
poetice, atitudinea sa civică 
de artist patriot continuă in. 
atitudinea noastră Și nu dis- 
de-departe.

Cred că unul din pivoții 
adinei al actualității sale 
continue este democratizarea 
poeziei naționale, pe linia lui 
Coșbuc și Goga, într-o peri
oadă bogată în scriitori de 
seamă, dar și in experiența 
literare de tot felul. Demo
cratizare în fondul social al 
creației și in limbaj. Se vor
bește. de o revoluționare a 
limbii literare în opera lui 
Arghezi, în aducerea la linia 
estetică a limbii cotidiene, 
pină la cuvintele presupuse 
apoetice si chiar antipoetice, 
dar pe care le armoniza din 
„cuvinte potrivite1*, fenomen 
ce scandaliza conservatoris
mul multora (inclusiv al lui 
Iorga), dar stîrnea adeziunea 
și admirația unor la fel de 
mari spirite de talia lui Ralea, 
Pompiliu Constantinescu. Că- 
linescu sau Vianu. Truda a- 
ceasta de a isca noi frumu
seți dintr-o materie aparent 
amorfă este explicată și lă
sată testamentar, cu pasiunea 
și optimismul din testamen
tul Văcărescului. Această 
spargere a vechilor tipare de 
limbă literară și moderniza
rea lor printr-o democrație a 
stilului este creată demiurgic 
în dialectica cu fondul uman 
și social al poeziei, pină la 
denumirea extracției ei so
ciale din „Testament** („Stră- 
bunii-au adunat, printre plă
vani / sudoarea muncii su
telor de ani“), de la stigmati
zarea despotismului din „Ca
ligula** pină la fraternizarea 
cu lumea celor osîndiți din 
„Flori de mucegai**, protesta
tari contra unui război 
nedrept din doinele de pe 
Jiu, a răsculaților din poemul 
„1907** sau a triumfului uma
nist șl umanitar din „Cîntare 
omului**. In sferele concen
trice ale democratizării artei 
intră ludioul din „Hore**, mi
raculoasele poeme pentru 
Copii, pline de învățăminte, 
dar niciodată didactice, poe
mele de dragoste bărbătești, 
gospodărești sau familiale, 
prelucrarea cu totul originală 
a folclorului prin topirea lui 
în limbajul arghezian, vește- 
jirea unor vicii morale. Iată, 
demagogia, de pildă, veșteji

Sunetul de-ospețe-al 
bronzului lovit ?

Piinea nu mi-o caut
să te cint pe tine 

Și nu-mi vreau cu stele 
blidu-nvăluit..."

Arghezl, pe care eu n-am 
avut norocul să-1 văd decit 
împătimit și plin de despăr
țiri și sfirsiturl. ne-a învă
țat dezvățul. El a născocit 
si ne-a lăsat moștenire pe 
mii de ani năluca viorii care 
suspină în preajma cotorului 
de carte si-n răspînt'ii de in
scripție :
„Cînd pled, să te-nsoțeascâ 

piaza bună, 
Ca un inel sticlind

in dreapta ta. 
Nu șovăi, nu te-ndoi,

nu te-ntrista.
Purcede drept și biruie-n 

furtună..."

Arghezl, să facem socoteala, 
sînt ulițele prin care ieșim 
în răsărit si apus. Mare 
poet, el s-a schimbat în 
vreme. El e adîncul timpu
lui, din ne-nceputuri spre 
nesfîrșit, în care fulgeră 
profetic versul:

„Temeliile veciei orice-ațl 
face-s ale noastre."

tă lapidar, într-un distih in
titulat „Inscripție pe o tobă**:
„Scul* asta are mare căuta

re / Niciodată golul n-a 
sunat mai tare !**

Dealtfel și formele poeti
ce frecvente în lirica arghe
ziană sint de ordin popular : 
doina, cintecul de leagăn 
(cel de adormit Mitzura). ba
lada, hora, ghicitoarea, bles
temul, la care el mai adaugă, 
prin invenție, mărțișorul (sl 
el de tradiție românească), 
incripția ca un soi epigrama- 
tic autohtonizat, pamfletul li
ric (Foaie verde, la Paris), 
creionul (ca schiță fugară a 
unor stări de spirit) și el for
mulă autohtonă a unui poet 
atit de autohton.

Cînd vorbim însă de demo
crația operei argheziene nu 
trebuie nicidecum să înțele
gem prin aceasta un rabat de 
la ținuta ei artistică. Cu to
tul elevată, pină la virtuozi
tate și rafinament, și fără 
cădere în calofilie, in ținuta 
ei totdeauna Înaltă, poetul 
pune pecetea de aur a ine
lului său domnesc și de uni
cat al stilului. Trimiterile la 
Eminescu sau Baudelaire sint 
firești numai în măsura unor 
mari șî răsucitoare strădanii 
de inovare, de revoluționare 
a conceptului poetic, căci sti
lul (care e omul) .este atît de 
marcat in opera argheziană 
îneît orice imitare a lui este 
ușor depistabilă de la prima 
lectură. De fapt, această 
enormă personalitate a sti
lului i-a jucat lui Arghezi și 
renghiul, traducerile lui din 
La Fontaine, Crilov, Baude
laire. Rimbaud, Moliere și 
Brecht fiind cu totul, arghe- 
zizate. Actualitatea lui, pe 
această linie, constă în felul 
in care poeții de astăzi, de 
miine și de totdeauna trebuie 
să fie ei înșiși, felul în care 
cultura universală trebuie 
asimilată și nu luată prin de
calc — felul în care trebuie 
să ne înscriem în circuitul 
tradiției naționale fără de 
care poezia devine un fel de 
esperanto a tuturora și, în 
fond, a nimănui, iar poetul 
Ca nefericitul rege englez 
loan Fără Țară.

Desigur că actualitatea lui 
Tudor Arghezi poate fi înspi
cată în zeci de probleme, 
toate adevărate. Oameni de 
specialitate, cititori in stil și 
cu ochiul aplecat spre nuan
țe, vor spune-o mai bine și 
mai la obiect. Noi, cei ascul
tători de glasul inimii, venim 
cu ce ne mișcă in primul 
rind, la care adăugăm argu
mentul, poate cel mai puter
nic. — faptul că îl simțim pe 
Arghezi cu noi, în noi, lingă 
și cu condeiul nostru și că 
ne reîntoarcem la cărțile sale 
foarte des, de cite ori dorim 
un răspuns la o întrebare 
sau, pur și simplu, o reînvio- 
rare în robinsonadele noastre 
pe întinsele mări ale frumo
sului transfigurat.

Cezar BALTAG : 

„Frumuseți 
și prețuri noi“

Conștiința estetică mo
dernă se leagă, cred. în mod 
decisiv, de un fel de depă
șire a unui anumit „mani
heism** al contrastelor : fru- 
mos-urît, luminos-întunecat, 
angelic-demonic etc. în 
practică, această „dinami
că a contrastelor** a fost se
sizată dintotdeauna de către 
marii artiști și nici o creație 
adevărată nu face abstracție 
de îngemănarea acestor pe
rechi de categorii polare. 
Dar afirmarea decisă, a 
complementarității lor. valo
rizarea „coincidentei contra
riilor** caracterizează cu pre
cădere demersul artistic mo
dern si reprezintă, în fond, 
un efort de regăsire a rea
lului în toată bogăția sa 
nescindată. Această relația 
paradoxală și creatoare, pe 
care Arghezi a numit-o „is
care din mucegaiuri de fru
museți și prețuri noi“, ex
primă cum nu se poate mal 
bine această nevoie a sufle
tului omului modern de a- 
fiare a frumuseții șl în zo
nele care păreau că rezistă 
și se refuză artei. Există in

Nu-ți voi lăsa drept bunuri,
după moarte, 

Decît un nume adunat pe-o carte, 
în seara răzvrătită care vine 
De la străbunii mei pînă la tine, 
Prin rîpi și gropi adînci, 
Suite de bătrînii mei pe brînci, 
Și care, tînăr, să le urci 

te-așteaptă, 
Cartea mea-i, fiule, o treaptă.

Fotografie de Tincu Puran^^

Nina CASS1AN:

. Invulnerabila 
gramatică a poemului

Aproape nu există poet 
astăzi care, măcar într-o e- 
tapă a lui, măcar într-un 
poem, într-un susur sau in
tr-un geamăt al lui. să nu fi 
emis pe lungimea de undă 
argheziană, să nu-i poarte 
prezența, ca pe o genă, in 
carnea ascunsă a cuvintului.

Se știe si , s-a mai afirmat 
că Arghezi este, după Emi
nescu, poetul care a contri
buit cel mai mult la crește
rea limbii românești, dîn- 
du-i atita bogăție, suplețe și 
vitalitate încit uriașa zestre 
umple în continuare cămări
le poeziei noastre, „ca o la
vandă sonoră**.

Dacă Arghezi a fast un 
creator de limbă atit de co
pleșitor. aceasta se datorește 
fără îndoială nevoii lui de a 
putea exprima totul, de la 
tremurul celei mai subtile 
emoții pînă la clamoarea 
revelației, de la tandrețe la 
polemica vitriolantă, de la 
travaliul minuțios asupra o- 
biectului la viziunea inte
gratoare.

I-au trebuit „cuvintele po
trivite** pentru a-și exprima 
solidaritatea cu modestele 
ființe lucrătoare și indigna
rea fată de pompa găunoa
să a unor huzuritori si de

poezia lui Arghezl o trecere 
de la pozitiv la negativ și 
invers, și această trecere, a- 
ceastă oscilare tensionată in
tre poli incandescenți ai fi
inței are o înaltă funcție 
purificatoare. Arta lui poe
tică a constat întotdeauna, 
așa cum s-a observat. în 
„împărechierea** insolită a 
contrariilor. Oximoronul in 
poezia argheziană nu e o 
simplă figură de stil („Ve
ninul strîns l-am preschim
bat în miere**, „Făcui din 
zdrențe muguri și icoane**. 
„Niciodată toamna nu fu 
mai frumoasă / sufletului 
nostru bucuros de moarte**). 
ci traducerea unei voințe 
neînduplecate a conștiinței 
de a nu pierde nimic din 
bogăția realului, din inepui
zabila sa forță contradicto
rie și tocmai prin aceasta 
înalt creatoare. Această atit 
de modernă tensiune a con
științei poetice argheziene 
către o paradoxală si fertilă 
„coincidență a contrariilor** 
este. cred, printre altele, 
încă o dovadă a profundei 
sale contemporaneități.

magogi. dragostea fată de 
misterele strălucitoare ale 
naturii și ale artei si sila 
față de urîciunea imposturii, 
fățișă sau travestită. Pentru 
a putea exprima toate nuan
țele reacțiilor lui fată de lu
mea dinafară si dinlăuntrul 
său, Arghezi a avut nevoie 
de cuvîntul pîlpîitor ca ful
gul și de cel exploziv, de 
cuvîntul gingaș ca o stamină 
și de cel violent ca sudalma, 
de cuvîntul tunător, pedep
sitor. ca și de cel care dă 
tîrcoale tăcerii pină devine 
una cu ea.

Articulațiile exacte ale 
unei opere atît de vaste, 
gramatica ei intimă. 11 fac 
pe Arghezi aproape, invul
nerabil. Epitetul pare enorm 
întrucit se cunoaște acțiunea 
necruțătoare, de erodare, pe 
care timpul o exercită asu
pra tuturor lucrurilor fini
te. ca să nu mai pomenim 
despre mutațiile de menta
litate si de sensibilitate 
care, asemeni unui reflector 
capricios (în aparență), te 
pun în lufnină sau în umbră 
pentru o durată nedetermi
nată.

Se poate constata că ope
ra lui Arghezi a fost supu

să șî pînă acum unor ase
menea fluctuații.

Mai puțin iubit decît aur 
torii unei singure opțiuni, 
ostatici al unei unice obse
sii. diversitatea lui ambiți
oasă a derutat pe multi și 
a voalat ochii doritori de 
clișee clare.

Dacă Arghezi ar fi fost ex
clusiv poetul fragedei petale 
de crin sau exclusiv poetul 
orchideii devoratoare, im
pactul cu un anumit tip de 
cititor sau de critic s-ar fi 
produs fără accidente si fără 
suspiciuni.

Dar cînd actul de cunoaș
tere al artei se manifestă pe 
o arie atit de largă, aproape 
atotcuprinzătoare. cum să 
nu fii bănuit de superficia
litate, de incapacitatea de a 
atinge sublimul sau de cine 
știe ce alte beteșuguri T

Arghezi a avut temerita
tea de a-și asuma acest risc, 
intrînd în familia geniilor 
controversabile, dar cu nepu
tință de contestat

Gheorghe PITUȚ î

înalta etică artistică
Tudor Arghezi este con

temporan cu noi prin faptul 
că din 1967 (cînd citiva tineri 
scriitori, compozitori si plas- 
ticieni ne aflam la cinci sute 
de metri sub un deal într-o 
mină am auzit de ultimul 
6ău drum) cele două rînduri 
de inundații și sinistrul cu
tremur au șters de pe hartă 
localități, au dărîmat clădiri, 
poduri și turnuri, au culcat 
păduri la pămînt. nemaivor- 
bind de cele treisprezece 
toamne șl ierni ce trecură 
lăsînd codri goi de frunze si 
păsări. In timp ce nici o vir
gulă. nici o literă nu s-att 
clintit din opera marelui 
poet, pentru că între .ocazia 
Bau „evenimentul** care-l vor 
fi incitat să scrie si reali
zarea poemelor, geniul său 
a creat distanta si perspec
tiva privirii din noaptea pla
netei spre cerul «enin si în
stelat de vară.

Arghezi nu poate fi con
temporan. cu adevărat, dedt 
cu cei care-i cunosc opera 
și-o admiră : este locul să 
npunem că limba sa de miere 
și acizi ne incintă (precum 
va îneînta atitea generații 
Viitoare), fiindu-ne atît de a- 
propiată lncît de multe ori 
ne surprindem cum versuri
le lui ne ies din gură la fel 
ca memoria faptelor noastre 
cele mai semnificative. (Mo
tiv temeinic să atragem aten
ția că tirajele Scrierilor nu 
sînt pe măsura marii opere, 
că — datorită acestor tiraje 
— cu atitea nestemate ar
gheziene mii și mii de citi

Gheorghe TOMOZEI i

Cosmicul oțel 
al „cuvintelor potrivite"

E adevărat, se poate spu
ne cu îndreptățire că Tudor 
Arghezi a fost contemporanul 
nostru.

Nu e sigur Insă că noi îl 
vom mai fi contemporani. 
Vreau să spun că lucrarea 
operei -sale cu lungă, impre
vizibilă „bătaie** poate ajunge 
în spatii de timp în care noi 
vom fi doar amintire ori nu 
vom fi nici atît. Arghezi. cel 
pe care credeam că-1 știm, ale 
cărui mașinării lirice ni se 
păreau că le putem demonta 
se dovedește acum, la noi 
lecturi, mult mai puțin legat 
de tertipurile meșteșugurilor 
de atelier și fnfinit mai pro
fund, mai „complicat** : cos
micul otel al cuvintelor sale 
potrivite nu poate fi erodat, 
zonele de sensibilitate în care 
încă operează verbul său 
fiind tot mai vaste. Sînt efec
tiv „potrivite** versurile ar
gheziene cu aplecarea spre 
vers a tinerilor de azi asa 
cum cred că vor să fie si in 
viitorime. (Chiar cheile aces
tui titlu cu aparente inofen
sive.! „Cuvinte potrivite**, nu 
mai par atît de lesnicios des
chizătoare de uși ; cu bună 
știință meșterul și-a trucat 
fastuos trufiile oferindu-se 
unei cercetări leneșe drept 
numai un caligraf abil, mo
zaicar de vorbe).

Ce Ie place lor (de fapt ce 
presupun că le place lor. ti
nerilor mai înainte evocați) 
e simplu de spus : Arghezi 
a dinamitat ireversibil ..poza** 
poetului (implicit. clișeele 
poeziei) ostentația „lirlsmu- 
lui“. el a fost pamfletarul 
acid si „bășcălios**, denuntînd 
imaginile de rutină ale scri
sului. A demitizat și mal ales 
a demiticizat versul, l-a fă
cut să curgă cu aparente de 
joc. l-a epurat de lamentou- 
rile autorilor de la începutul 
veacului oferindu-se să îl 
prefacă în fier de plug, în 
gheară pedepsitoare. A înțe
les primul că epigonismul 
eminescian nu poate rodi în 
literatura română, că e de 
asemenea primejdios să înlo- 
cuiești literatura cu legen
dele literaturii disociindu-și 
tranșant, relația cu cel pe 
care ochii lui au avut chiar 
norocul de a-1 vedea — nu

S-a cutremurat In volumul 
tîrziului său debut, a împroș
cat cu intensă mînie în 
tărîmul florilor de mucegai, 
a murmurat smerit în cărti
cica de seară, a chiuit in 
hore, a meditat la destinul 
de laudă al omului și s-a 
zbenguit fn cartea cu jucă
rii. folosindu-se de toate 
cuvintele de pină la el si 
adăugindu-le altele, surghiu
nite pînă atunci din voca
bularul poetic, le-a potrivit 
organic și le-a însuflețit fă- 
cind să pulseze în ele singe
le inspirației.

Dacă limba este teritoriul 
spiritual al unui popor, suma 
experienței, a simțirii și a 
gîndirii lui, Arghezi a dila
tat această glorioasă împă
răție. încit sîntem astăzi no
rocoșii și recunoscătorii lui 
moștenitori.

Ii datorez, ca poet liber
tatea de a respira în cuvint, 
după cum o mărturisesc si 
aceste rînduri scrise, măcar 
în parte, în stil arghezian.

tori n-au cum să fie contem
porani, neputindu-si procura 
ediția).

Contemporani cu Arghezl, 
mai mult chiar. înrudiți spi
ritual cu marele poet, au ți
nut să fie reprezentanții tu
turor curentelor din epoca 
sa. dar cei care au vrut să-l 
revendice drept înaintaș prin 
asa-zisa- „estetică a urîtului**’ 
credem că au nesocotit efor
tul și intenția sa de a mîn- 
tui prin artă lumea umilă a 
vieții și materiei atinse de 
durere, talentul său fiind 
marcat Încă de la începuturi 
de o grijă adîncă fată de 
ființă, iar această coordona
tă conferă operei sale o înal
tă etică artistică de factură 
tradițională.

Nu credem să existe poet 
fn viață care să nu fie per
petuu In consonantă. deci 
contemporan cu Testa- 
ment-ul arghezian, cu alchi
mia verbului său. biciuitor și 
suav. ,

Noi care l-am privit cîteva 
clipe doar în aglomerația a- 
niversării celor optzeci sl 
cinci de ani ai săi. cunos- 
cindu-i mărturia ’emoționantă 
de a-1 fi zărit în copilărie ne 
cel mai mare Poet, am trăit 
emoția că prin ochii lui Ar
ghezi era posibil să vedem 
chiar pe Mihai Eminescu. cel 
care fiind contemporan cu 
toate generațiile trecute si 
viitoare, este contemporan cu 
timpul, cu timpul care. In 
ultima instanță, nu e decît 
o problemă de verb emines
cian sau arghezian.

obstinată, subalternă înco
voiere de șiră, ci înălțare spre 
luminile lui, nu zidire ca în
tr-un cavou de flori de ceară 
în umbra lui, ci credința că 
opera poetului nostru natio
nal poate fi continuată. Șl 
i-a fost dat și lui Arghezi 
să-și „ucidă** epigonii, cine 
crede a reface lutul Iul de 
amforă se sortește unei dis
pariții de nimeni deplînse. 
Fiindcă Arghezi a fost nu 
numai har unic, ci și trudă. 
A fost un mare muncitor al 
literaturii, dar un muncitor 
solitar, zgîrcit cu confesiile 
despre sine, adesea dur ori 
chiar nedrept cu frații de 
chin dar totdeauna lucid, e- 
nergic, incisiv. Place la Ar
ghezi humorul nostalgic, vi
goarea disimulată in catifele 
vegetale, euritmia ruptă cu 
bună știință pentru a logodi 
versul cu gindirea si expre
sia diurnă. E un zurbagiu as
cuns în cămara cu porțela
nuri, dar „dezordinea** lui e 
paradoxal ordonatoare. A 
democratizat limbajul poetic, 
dar nu oferindu-i clamori de 
romanță, ci vibrații-de tunet. 
Sunet pur și tandru a fost 
și a rămas Arghezi — Orfeu 
dar și Gutenberg, Faust dar 
și Mefisto. print de Dania 
dar și gropar de prinți — si 
ne mai place la el patima 
nezgomotoasă cu* care si-a 
iubit obîrșiile țărănești. Să fi 
cintat el pe un flaut tracic 
ori pe frunză ? Mai de
grabă pe o pădure.

Hirsut, incomod, cultiva
tor de versuri rare dar si de 
legume, „monah** al graiului 
românesc bîntuit de lingorile 
iubirii. Arghezl mi-a fost 
drag înainte de a-mi fi mo
del intangibil, meșter si nu 
maestru, frate și nu părinte. 
Aveam o obsesie; voiamsă-1 
văd ochii — frumoșii lui ochi 
în care cîndva s-a oglindit 
firavul tipar aburit al Emi- 
nescului — dar voiam să-i 
văd fără ochelari. Știam că 
autorul de sarcasme, blasfe- 
miatorul Arghezi are ochi 
care au știut ce-i plînsul, 
ochi buni de lacrimă.

Dar pînă să-i văd. cineva 
I-a închis pentru doar o eter
nitate. pleoapele.

$i ar fi avut el doar ani o 
sută...

Astăzi, pe cele mai diferite meri
diane ale globului, se sărbătorește 
pentru a treia oară Ziua internațio
nală a muzeelor. Este semnul pre
țuirii pe care contemporaneitatea o 
acordă acestor instituții, păstrătoare 
ale memoriei umanității, ale creației 
materiale și culturale a popoare
lor ; este semnul recunoașterii rolu
lui și contribuției însemnate a mu
zeelor la opera de modelare a per
sonalității umane, de Înnobilare spi
rituală a omului, la cunoașterea și 
apropierea între popoare, la promo
varea idealurilor de pace și înțelege
re internațională.

Cu atit mai mult. In societatea 
noastră, în care se asigură accesul 
deplin la cultură al întregului po
por. sutele de instituții muzeale din 
tară sint chemate să-și amplifice 
aportul la edificarea omului nou, fă
urar conștient, devotat și demn al 
orînduirii socialiste : prin formarea 
și consolidarea unor trainice senti
mente patriotice, revoluționare, a 
unor ferme convingeri materialist- 
știintifice : prin cultivarea la toți 
cei care le trec pragul, a gustului 
pentru frumos și armonie. Se cere, 
deopotrivă, muzeografilor — impor
tant detașament al frontului nostru 
ideologic — să acționeze astfel incit 
fiecare contact al vizitatorului cu 
exponatul de muzeu să lase urme de 
neșters în suflete, să se întipărească 
adine în cugete ; muzeul trebuie să 
fie astăzi, mai mult ca orieînd. o in
stituție vie. o prezentă activă in 
viața cetății, să iasă sistematic în ln- 
timpinarea publicului, să întindă 
punți statornice de legătură cu pu
blicul larg, de orice virstă, de orice 
profesie.

Citeva preocupări actuale și initia
tive muzeale, orientate în sensul a- 
cestor cerințe, sînt prezentate în rin- * 
durile ce urmează.

Prelegeri, dezbateri, expoziții. Pre
ocupat să facă mereu mai bine cu
noscută istoria „cetătii lui Bucur**, 
Muzeul de istorie a municipiului 
București a inițiat în această perioa
dă o bogată suită de acțiuni educa
tive și științifice. Intr-un ciclu de 
prelegeri intitulat : „Pagini de isto
rie bucureșteană. 1965—1980“. este în
fățișată istoria unor edificii reprezen
tative înălțate în Capitală in ultimii 
15 ani. Aceluiași scop îi slujește și 
ciclul „Monumente și cartiere bucu- 
reștene** în care retrospectiva istorică 
se conjugă în mod fericit cu înfă
țișarea realizărilor prezentului și con
turarea chipului viitor al unor bine
cunoscute locuri ale Capitalei. In zile
le următoare se va desfășura un 
simpozion despre grădina Cișmigiu, 
ocazionat de împlinirea a 150 de ard 
de la începerea lucrărilor de ame
najare a acestui parc atît de fami
liar bucureștenilor.

Să mai notăm că în aceste zile sînt 
vernisate, în mai multe întreprin
deri. expoziții documentare cu tema 
„Străbuna vatră a Bucureștilor**. 
Se află în pregătire o sesiune de re
ferate a cercurilor de istorie ale 
elevilor din mai multe școli bucureș-

IAȘI. • Timp de două zile, 
intre 16 și 17 mai la Iași s-a 
desfășurat cea de-a 6-a ediție a 
Festivalului muzicii românești. 
In săli de spectacol. în între
prinderi și instituții au avut 
loc concerte simfonice, de ca
meră, de cvartete corale șl de 
jaz. spectacole de operă si re
citaluri de lieduri în interpre
tarea unor formații prestigioase 
din București, lași, Cluj-Napoca, 
Constanța. Intre 12 și Î7 mai a 
avut loc festivalul studențesc 
„Gh. Asachi** al Institutului po
litehnic ieșean, ajuns Ia a XII-a 
ediție. Programul a cuprins o 
sesiune a cercurilor științifice 
studențești, simpozioane și mese 
rotunde pe teme ale cercetării 
științifice și ale integrării în- 
vățămîntului cu cercetarea și 
producția, precum și o largă pa
letă de manifestări cultural-e
ducative și sportive. (Manole 
Corcaci).

BACAU. • In cadrul mani
festărilor cultural-artistice de
dicate sărbătoririi a 2050 de ani 
de la formarea primului stat dac 
centralizat și independent, la 
Galeriile de artă din municipiul 
Bacău a fost inaugurată expo
ziția de arheologie „Civilizația 
traco-geto-dacică și continuita
tea sa în epoca formării poporu
lui român, în lumina cercetări
lor arheologice in bazinul Șire
tului mijlociu**. Cele peste 600 
de piese descoperite în ultimii 
15 ani în zona fostelor cetăti 
antice Tamasidava și Zarigidava 
sint tot atitea mărturii antice 
despre continuitatea poporului 
nostru pe aceste meleaguri. (Gh. 
Baltă).

COVASNA. • La galeria de 
artă din municipiul Sfîntu 
Gheorghe s-a deschis expoziția 
„Salonul de primăvară**, organi
zată de filiala din Sf. Gheorghe 
a Uniunii artiștilor plastici în

Un nou film românesc

Eugen Barbu, Nicolae Paul Mihail. Decoruri: Adriana Păun. Costume : 
Ileana Oroveanu Kosman. Montajul: Anca Dobrescu. Muzica : George Gri- 
goriu, Coloana sonoră : ing. Silviu Camil. Imaginea și camera : Vivi Dră- 
gan Vasile. Regia : Doru Năstase.

Cu : Florin Piersic. Marga Barbu, Ion Marinescu, Iurte Darie, Ernest. 
Maftei, Toma Dimitriu, Remus Mărgineanu, Petre Gheorghiu-Dolj, Con
stantin Dinulescu, Ion Besoiu, Adrian Stefănescu.

Film realizat In studiourile Centrului de producție cinematografici 
„București".

tene. cercuri pe care le îndrumă mu
zeografii de aici.

Seri muzeale cu largă audienți. 
De citiva ani de zile, în peisajul spi
ritual al orașului Oradea s-a impus 
o nouă manifestare — prin tinuta sa 
elevată, prin larga audiență a mesa
jului său educațional — serile mu
zeale organizate și găzduite de Mu
zeul Tării Crișurilor. Realizate de 
către muzeografi. deveniti ad-hoc 
scenariști și regizori, aceste seri sînt 
destinate in special tineretului, pri- 
lejuindu-i intilniri cu arta, istoria șl 
arheologia, cu științele naturii — în 

-.modalități diverse si interesante. De 
curind s-a desfășurat o nouă intil- 
nire cu copiii sub genericul „Sintem 
prietenii muzeului**.

Pentru păstrarea si valorificare» 
patrimoniului național. Muzeul națio
nal de istorie a marcat Ziua interna
țională a muzeelor printr-un simpo
zion cu o tematică de larg interes, și a- 
nurne: „Patrimoniul cultural-național
— atestat al continuității civilizației pe 
teritoriul României**. Cunoscuti spe
cialiști. cadre didactice universitare 
au pus în relief valoarea istorică șl 
documentară a patrimoniului cultu
ral national, originalitatea creației 
artistice românești. într-o firească 
prelungire a acestei acțiuni, se așa- 
ză vernisajul expoziției „Restaura
rea și conservarea, factori impor
tanți in valorificarea patrimoniului 
cultural-national** și masa rotundă 
privind „Păstrarea și valorificarea 
patrimoniului cultural-național — 
cauză a întregului popor**.

Valoroase publicați! științifice. 
Chiar și o sumară trecere în revistă 
a lucrărilor și publicațiilor pe care 
le editează arată că muzeele consti
tuie in cele mai diferite lqcuri ale 
tării nucleele unei vieți științifice 
bogate, cu caracter de permanentă. 
Concludent este in acest sens faptul 
că unele periodice editate de muzee 
au atins cifre considerabile: XXII— 
„Studii și comunicări** (Sibiu). XVII
— „Apulum** (Alba Iulia). XVI — 
„Acta Musei Napocensis** (Cluj-Na- 
poca) etc.

Muzeele noastre aduc, totodată, 
Contribuții remarcabile la îmbogăți
rea instrumentelor de lucru ale cer
cetării istorice, științifice în general. 
Merită amintite, în acest sens, biblio
grafiile realizate de către Muzeul 
national de istorie, cataloagele tipă
rite de Complexul muzeistic Iași sl 
Muzeul Bruckenthal din Sibiu, re
pertoriile (precum cel arheologic re
alizat de muzeul botoșănean). cule
gerile de documente tipărite la Arad, 
Deva etc. Se cuvin amintite deopo
trivă monografiile consacrate istorie! 
ținuturilor locale, evenimentelor și 
personalităților legate într-un fel 
sau altul de zona respectivă.

Ziua internațională a muzeelor 
găsește, astfel, instituțiile de profil 
din țara noastră angrenate într-o 
rodnică și complexă activitate.

Silviu ACHIM

cadrul Festivalului national 
„Cintarea României**. Cele 70 
de exponate, lucrări de pictură, 
grafică, sculptură, tapiserie și ce
ramică, oglindesc marile trans
formări economico-sociale de 
pe aceste meleaguri, viața 
nouă. înfrățită a oamenilor 
muncii români și maghiari. 
(Geza Tomori).

IALOMIȚA • La Casa de 
cultură a sindicatelor din mu
nicipiul Slobozia a avut Ioc 
vernisajul expoziției artiștilor 
plastici din Tulcea. Expoziția, 
manifestare in cadrul „Lunii 
culturii ialomitene**. constituie 
un schimb de experiență util 
între artiștii plastici din Ialo
mița și cei din Tulcea. Conco
mitent, în municipiul Tulcea a 
avut loc vernisarea expoziției 
cu lucrări ale artiștilor plastici 
din județul Ialomița. (Mihai 
Vișoiu)

CRAIOVA. • „Progresul teh
nic, factor activ în moderni
zarea transporturilor și teleco- 
municațiilor** este genericul sim
pozionului organizat în cadrul 
regionalei de Căi ferate Craiova. 
Au participat reprezentanți al 
regionalelor de cale ferată din 
țară, ai Universității din loca
litate. ai întreprinderilor „Elec- 
troputere**. Mecanică de mate
rial rulant ș.a. (Nicolae Peto- 
lescu).

BOTOȘANI. • Sub egida U- 
niunii societăților de științe me
dicale din Republica Socialistă 
România, la Botoșani s-au 
desfășurat lucrările primei con
sfătuiri medicale interdisci- 
plinare pe țară pe tema „Algiile 
de graniță cranio-facială**. cu 
participarea specialiștilor de di
ferite profiluri, cadre universi
tare din București, Iași, Cluj- 
Napoca, Tg. Mureș, precum și 
medici din alte orașe ale țării. 
(Silvestri Ailenei).
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Tovarășului MANUEL PINTO DA COSTA
Președinte al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, 

Președintele Republicii Democratice Sao Tome și Principe
Cu prilejul realegerii dv. în înalta funcție de președinte al Republicii 

Democratice Sao Tomă și Principe îmi este deosebit de plăcut să vă adresez 
cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de noi suc
cese poporului saotomez pe calea dezvoltării economice și sociale.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de 
strinsă prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor dez
volta tot mai mult, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii, destinderii 
|i ințelegerii în lume.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Nor

vegiei, ambasadorul acestei țări la 
București, Per Borgen, a rostit o 
cuvîntare la televiziune.

t
Programul 1

MARIN PREDA

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
colaborare in domeniul industriei carbonifere

La București a avut loc ședința a 
55-a a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul indus
triei carbonifere, la car® au partici
pat delegații din țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia.

La ședință a fost marcată aniversa
rea a 110 ani de la nașterea lui 
V.I. Lenin.

Comisia a examinat probleme ale 
realizării în continuare a acțiunilor 
din programul special de colaborare 
pe termen lung, în domeniul com
bustibililor, energiei și materiilor 
prime, și în primul rînd. cele referi

re
Tovarășul Virgil Trofin, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, l-a pri
mit sîmbătă pe Boris Fiodorovici 
Bratcenko, ministrul cărbunelui al 
Uniunii Sovietice.-

Cu acest prilej s-a analizat și s-au 
stabilit noi măsuri în vederea lărgi
rii in continuare a cooperării econo
mice în domeniul industriei carboni
fere între România și U.R.S.S.

în aceeași zi, tovarășul Virgil Tro-

toare la elaborarea de metode și mij
loace tehnice noi de construire și ex
ploatare a minelor mari, complet me
canizate, inclusiv la mari adincimi și 
cu condiții geologice grele ; prelucra
rea eficientă a cărbunelui în combus
tibili lichizi, gazoși și solizi, transpor
tabili mai economic ; dezvoltarea 
cooperării In creșterea producției și 
livrărilor reciproce de utilaje minie
re și piese de schimb.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de lucru, , priete
nească și de înțelegere reciprocă.

*
fin l-a primit pe Wlodzimierz Leic- 
zak, ministrul minelor al R.P. Po
lone.

în cadrul întrevederii a fost anali
zat stadiul relațiilor de cooperare 
economică și tehnico-ștlințifică în in
dustria carboniferă dintre România și 
Polonia și au fost examinate posibi
litățile de extindere a livrărilor de 
utilaje și echipamente pentru indus
tria extractivă dintre cele două țări.

(Agerpres) *

★

Timișoara muzicala. Viata 
cultural-artistică a municipiului de 
pe Bega a fost marcată, simbătă, de 
gongul inaugural al festivalului „Ti
mișoara muzicală", prestigioasă ma
nifestare a artei noastre culte, desfă
șurată sub semnul Festivalului na
țional „Cintarea României".

în deschiderea festivalului, Filar
monica de stat „Banatul" a prezentat 
un concert simfonic sub bagheta di
rijorului Remus Georgescu.

Aflat la cea de-a 7-a ediție, festi
valul „Timișoara muzicală" înscrie 
în programul său valordase lucrări 
ale muzicii românești si universale, 
clasice și contemporane. Alături de 
Filarmonica și Opera română din Ti
mișoara, pe scena festivalului 
mai evolua renumite formații, 
jori si soliști din București și 
Napoca, precum si oaspeți de
hotare, din Bulgaria, Franța. S.U.A. 
și U.R.S.S.

8.30 Tot înainte !
8.05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copil : „tntlm- 

plări din Tara Curcubeului".
9.40 Inflorit-a dorul meu — cintece 

dansuri populare
10.00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei 
13.00 Telex 
13.05 Album duminical
16.20 Șah
16.35 Telesport
17.20 Film serial ! „Război $1 pace",
18.35 Micul ecran pentru cei mici 
18.00 Telejurnal
10.20 Antena „Ctntării României". Spec

tacol prezentat de județul Neamț
20.30 Film artistic : „Animalul".
22.00 Telejurnal. ® Sport. Rezumatul 

meciului de fotbal : Cehoslovacia 
— România

Programul 1

«1

vor 
diri- 

Cluj- 
peste

10.00 Teleșcoală
11.00 Fotbal : Petrolul 
13.15

Ministrul relațiilor externe al Republicii Populare 
angola va face o vizită oficială în țara noastră

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
relațiilor externe al Republicii Popu-

lare Angola, Paulo Teixeira Jorge, 
va face, în următoarele zile, o vizită 
oficială în țara noastră.

„Sâptămîna Muzeului 
național*' ca^rui „săptămînii 
Muzeului național", care se desfă
șoară sub egida Festivalului național 
„Cintarea României" și cu prilejul 
„Zilei internaționale a muzeelor" 
a fost deschisă expoziția „Restau
rarea și conservarea, factori impor
tanți în valorificarea patrimoniului 
cultural-național".

Expoziția relevă Importanta actului 
de restaurare, cu toate implicațiile 
sale pent™ regenerarea unor valori 
culturale afectate de vreme sau de 
vicisitudini de depozitare. în scopul 
cunoașterii acestora de către genera
țiile viitoare. Exponatele sînt, tot
odată, exemple de competentă profe
sională și talent, atît ale cadrelor de 
specialitate care au efectuat investi
gațiile si au stabilit „diagnosticul" 
pentru fiecare obiect, cît și ale res
tauratorilor care le-au redat patrimo
niului cultural national. (Gabriela 
Bondoc).

Progresul 
Mica bibliotecă : versuri de Tudor 
Arghezi
Concert educativ 
Film documentar : „Un club mun
citoresc".
Moment folcloric
Reportaj „T“. De la numele la re- 
numele unul oraș

15.15 Videoteca muzicală
16.20

în jiua de 16 mai 1980 a încetat din 
viată scriitorul Marin Preda, vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor, direc
tor al Editurii „Cartea Românească", 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, depu
tat în Marea Adunare Națională, 
personalitate de frunte a literaturii 
noastre contemporane.

Marin Preda s-a născut la 5 august 
1922. în comuna Siliștea, județul Te
leorman, dintr-o familie țărănească.

Legat profund de viata poporului, 
cunoscind îndeaproape situația țără
nimii române. Marin Preda a debutat 
în literatură cu lucrări care reflectă 
condiția socială a lumii rurale din
tre cele două războaie mondiale. După 
volumul de debut „întîlnirea 
păminturi". confirmarea marelui 
talent literar, care îl înscrie în 
dul celor mai de seamă creatori
temporalii, a adus-o romanul „Moro- 
metii". operă fundamentală a literatu
rii române postbelice, expresie strălu
cită a angajării conștiinței scriitoru
lui la reflectarea vastei problema
tici sociale a epocii în care a trăit.

din 
său 
rin
con-

1B.3S
14.35

14.45
15.00

18.15
10.00
19.20
20.30
22.00

Teatru TV : „Copacii mor tn pi
cioare" de Alejandro CaSona. 
Muzee șl expoziții
Telejurnal
Telerama
Emisiune literară 
Telejurnal • Sport

Creator de veritabilă vocație. Ma
rin Preda a văzut in prefacerile re
voluționare pe care le-a cunoscut so
cietatea românească dună 23 August 
1944 o sursă fundamentală de inspi
rație. care a marcat in mod substan
tial și fecund paginile cele mai inspi
rate ale bogatei sale opere. Cu puțin 
timp înainte ca viata lui să se fi 
sfirșit atit de neașteptat. Marin Preda 
și-a reafirmat convingerea că în ope
ra scriitorului trebuie să fie prezente 
și determinante epoca în care trăiește, 
evenimentele si oamenii implicați in 
ea. Operele sale „Risipitorii", „In
trusul", „Marele singuratic". „Deli
rul". „Imposibila întoarcere". „Viata 
ca o pradă", precum și ultimul său 
roman. în trei volume. „Cel mai iubit 
dintre pămînteni" — cărți care ocupă 
un loc de frunte în patrimoniul valo
rilor literaturii noastre — sint mărtu
ria puternicei apartenențe a scriitoru
lui la realitățile naționale, a înțele
gerii schimbărilor de esență produse 
în anii socialismului in viata societății 
noastre, 
făurirea

dallste. la creșterea influentei pe 
care literatura și arta nouă o au asu
pra progresului și civilizației româ
nești. Multe din cărțile sale au fost 
traduse in limbi de circulație uni
versală.

Pentru valoroasa si bogata sa acti
vitate literară și socială. Marin Preda 
a fost ales membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, iar ca o expresie a prețui
rii de care s-a bucurat ca artist si ce
tățean. a fost ales, la 9 martie a.c.. 
deputat în Marea Adunare Națională.

Prin încetarea din viată a 
rului Marin Preda, literatura 
suferă o grea pierdere.

Memoria lui va dăinui în
celor care l-au cunoscut, ale numero
șilor săi cititori.

★
Sicriul cu corpul defunctului va fl 

depus în holul Muzeului literaturii 
române, unde publicul va avea acces, 
marți, 20 mai, intre orele 9—18, și 
miercuri. 21 mai. orele 9,00—10,30.

Adunarea de doliu va avea loc 
miercuri la ora 11.00, iar înhumarea 
la ora 13,00 la cimitirul Belu.

scriito- 
română

inimii®

LUNI, 19 MAI

Programul 1
16.00 Emisiune ta limba maghiară 
18.50 - ~
19.00
19.25
19.40
20.00
20.40
21.15
22.05

1W1 de seri
Telejurnal
Dosarul energiei
Cadran mondial
Orizont tehnico-știtatlflo
Muzică românească
Roman foileton t „Bastardul"
Telejurnal

Programul 1

16.06
16.30
16.50 Din tainele meseriilor
17.10

. 18.30
18.50
19.00
19.25

Cenaduri ale tineretului 
Muzică populară

Ritm șl melodie 
Triumful visătorilor 
1001 de seri.
Telejurnal 
Mozaic (selecțtanl) 

20.45 Un fapt văzut de aproape. 
21.06 Profil componistic 
22.05 Telejurnal

o contribuție ■ de seamă la 
culturii si spiritualității so-

CONSILIUL CULTURII 
Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE

ACADEMIA 
SOCIALISTE

>c/ o suprafață 
de teren - 
necultivată!

(Urmare din pag. I)
tivate integral acele terenuri care nu 
fac parte din suprafața arabilă a 
unităților agricole. în acest sens, 
prezintă o deosebită importanță ac
țiunea desfășurată în această primă
vară în toate județele, Ia indicația 
conducerii partidului, privind identi
ficarea tuturor terenurilor virane si
tuate în vatra satelor, în perimetrul 
construibil_ al orașelor. în curțile 
unităților economice și ale gospodă
riilor populației, pent™ a fi cultivate 
cu diferite plantă’ și,1 in special, cu 
legume. Valorificarea acestor tere
nuri, care pe ansamblu însumează 
mii de hectare, reprezintă o sursă 
importantă de aprovizionare a popu
lației cu legume. Esențial este ca 
această acțiune să fie dusă pretutin
deni pină la capăt, cu sprijinul con
siliilor populare, pentru a se obține 
rezultatele scontate.

Supunem atenției organelor de re
sort și alte aspecte legate de folo
sirea deplină a fondului funciar. Cu 
toate că există reglementări precise, 
an de an se perpetuează unele nea
junsuri cu repercusiuni directe asu
pra realizării planului de însămîntări. 
Sint o serie de județe, printre care 
Cluj, Alba. Iași, Sibiu, Sălaj si 
Neamț, unde, oomparativ cu cifrele 
prevăzute în planul de stat, nu se 
regăsesc anumite suprafețe 
Si nu este vorba de cîteva 
hectare, ci de cîteva zeci 
Unde au dispărut aceste 
care, de fapt, figurează în 
cadastrului funciar ? Există de ase
menea situații cind, datorită inunda
țiilor din anii trecuti. s-au produs 
unele schimbări în structura de fo
losință a unor terenuri. în special in 
județele din zona colinară există în
tinse suprafețe puternic erodate, cu 
(lunecări și prăbușiri, apreciate de 
"ganele de specialitate din Minis

terul Agriculturii la circa 40—50 de 
mii de hectare. Ele au fost lăsate in 
paragină si. deși în planul unităților 
agricole sînt socotite ca teren arabil, 
de fapt ele nu mai produc nimic de 
cîtiva ani. Sint doar două probleme a 
căror clarificare se pune cu acuitate 
in fata organelor ministerului de re
sort, pentru a se face ordine în acest 
domeniu și a se găsi modalitățile cele 
mai adecvate pentru recuperarea, 
ameliorarea și readucerea acestor te
renuri în circuitul producției agri-

. arabile, 
zeci de 

de mii. 
terenuri 
evidenta

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 mal. în tară : vreme schimbă
toare. Cerul temporar noros. Vor cădea 
averse locale de ploaie însoțite de des
cărcări electrice, mai frecvente in nor
dul țârii. La munte, izolat, lapoviță și 
plnsoare. Vînt slab pină la moderat, cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
ratura In scădere ușoară. Minimele vor 
ti cuprinse intre 2 șl 12 grade, izolat 
mai coborite in estul Transilvaniei, iar 
maximele intre 12 șl 22 grade, local mai 
ridicate. în București : vreme schim
bătoare. Cerul temporar noros. favora
bil ploii sub formă de aversă. Vint 
moderat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse Intre 6 șl 9 grade, iar maxi
mele între 18 șl 21 de grade. Ileana Ml- 
hăilă, meteorolog de serviciu).

© COMPUTERUL Șl 
CONTRAVENȚIILE LA 
REGULILE DE CIRCULA
ȚIE. In vederea depistării, în 
condițiile creșterii accelerate a 
traficului, a acelor conducători 
auto care comit abateri repeta
te șl grave de la regulile de cir
culație. în regiunea Sverdlovsk, 
din Ural, s-a experimentat un 
sistem, automatizat de înregis
trare a unor asemenea încălcări. 
Calculatorul care stă la baza 
sistemului înregistrează, pe baza 
datelor transmise de agenții de 
circulație, abaterile, după gravi
tate. precum si numărul carne
tului de șofer ăl respectivei per
soane. După un anumit număr 
de încălcări ale legilor rutiere 
de către un conducător auto.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

JJ

într-un clasament — evident, neo
ficial — întocmit pe baza punctelor 
cucerite de cele 39 de județe, plus 
municipiul București, in cele 38 de 
ramuri sportive la care s-au organi
zat campionate de seniori și senioare 
în anul precedent (clasament care, 
în treacăt fie spus, ar avea ca lider 
Capitala, cu peste 3 000 de puncte, 
urmată de județele Brașov — 672
puncte și Cluj — 290), județul Vil- 
cea ar ocupa o poziție foarte mo
destă : 30—31 (împreună cu Gorjul), 
cu •’un..totul de numai .8 puncta.. E de 
'mirare, liîhdcă, dtfpă" cii rii Se ’ Știe; ii ii 
unul, d mai mulți dintre sportivii 
noștri recordmani sau 
naționali, cîtiva chiar 
naționale, sînt vîlceni.
nifestat această mirare Și am abor
dat acest subiect într-o discuție re
centă cu profesorul Laurentiu Stilea 
— reputat animator al sportului din 
acest județ, în prezent director al 
clubului sportiv școlar din Rimnicu 
Vilcea. Care ne-a explicat următoa
rea situație :

— Pe meleagurile noastre au apă- 
™t mereu, și continuă să apară, ti
nere mlădite cu mari perspective in 
sportul de performantă. Dar noi le 
descoperim, le îngrijim, le creș
tem pină la maturitate și. cînd să 
dea roade, sînt... transplantate în 
alte grădini. în atletism, spre exem
plu, Viorica Enescu, Gheorghe Geoi-- 
gescu (campioni naționali) sînt de-ai 
noștri, ca să nu mai vorbim că de 
vreo zece ani de zile sintem nelip
siți din lotul national de triplu salt 
și sărituri (prin Adrian Ghioroaie, 
Remus Cercel sau, mai de curind, 
Adrian Marinescu și Maria Ionescu). 
La volei, Laurentiu Dumânoiu de la 
Dinamo, Cristian Popescu de la Cra
iova, Cristian Iancu de la Tulcea sint 
vîlceni. Plus Florin Cheran, fotbalis
tul, care la noi a fost campion na
țional de volei cu echipa de juniori. 
Ar mai fi de citat nume cum sint 
Constantin Romaniuc și alții. dar 
n-are rost să lungim lista. Important 
este că 7 maeștri ai sportului și nu 
știu citi tricolori sînt vîlceni. Dacă 
i-am avea, județul nostru ar fi mult 
mai sus în clasamentul de care 
ne-ati vorbit la început.

— De ce nu-i aveți ?
— Din unele cauze obiective și. să 

recunoaștem, unele subiective. O- 
biective ar .fi acelea că tinerii ajunși 
la 18 ani trebuie să plece să-și ur
meze studiile. Or. Rimnicu Vilcea,

campioni 
din loturile 
Ne-am ma-

nefiind centru universitar, nu poate 
reține pe cei ce, doresc să urmeze o 
facultate. Așa se explică de ce noi 
avem mereu juniori foarte buni la 
volei, dar n-avem echipă în prima 
divizie, așa se explică de ce Dîmbo
vița are copii și juniori buni la 
baschet, dar n-are echipă de seniori, 
cum tot așa se explică de ce județe 
ca Brăila, Olt, Sălaj. Neamț. Ialo
mița, Gorj, Vrancea, Vaslui, Boto
șani, Covasna nu sînt bine reprezen
tate pe plan național, deși in unele 

j discipline ; sportive au , pepinieră'
foarte bune. Tot la cauze obiective’ 
am putea adăuga, în privința băie
ților. plecarea in armată — timp în 
care multe se întîmplă șl puțini se

însemnări despre activita
tea, ambiția și dificultățile 
clubului sportiv școlar Rim

nicu Vilcea

mai întorc acasă, numai cei care re
zistă altor tentații.

— Iar la cauze subiective ?
— Aici aș cita, în primul rînd, 

faptul că nu am reușit să ne unim 
forțele pe plan județean și să for
măm echipe, loturi care să conteze, 
la care cei deveniți valori naționale 
să simtă chemarea să se 
după absolvirea facultății i 
ierea stagiului militar. A 
vorba și de condiții de 
(abia acum orașul nostru 
mare sală de sport) ș.a.

...Se înțelege că am întrebat și ce 
se întreprinde pe plan local pentru 
redresarea situației. Ni s-a răspuns, 
mai întii, că se face ce este 
posibil pentru ca „pepiniera" vîlcea- 
nă să fie tot mai mare și mai rodi
toare. Clubul sportiv școlar se dove
dește în acest sens o importantă 
„statie-pilot". O mie de elevi de la 
toate școlile Rîmnicului sint cuprinși 
în activitatea celor 8 secții. Au la dis
poziție o sală de antrenamente, ci- 
teva terenuri la Liceul „Vasile Roai- 
tă, două platforme (de volei, baschet, 
tenis, minifotbal) amenajate pe Dea
lul Capella și acces la toate bazele 
sportive din oraș... în limita posibi
lităților. Dacă municipalitatea va 
repartiza clubului și un teren pen
tru o platformă sportivă complexă 
(cum este la Piatra. Neamț), atunci .

întoarcă 
sau înche- 
mai fost 

pregătire 
va avea o

problema bazei materiale ar putea 
fi soluționată excelent și definitiv. 
Profesori și antrenori sint, de ase
menea, destui, capabili. Talente, nici 
nu măi încape discuție. La atletism 
(Ion Rizea), la volei (Ioana Liteanu, 
Paulina Păvăloaia. Vincentiu Dută), 
la baschet, tenis, box, chiar și la 
fotbal sînt deja valori confirmate. 
Dealtfel, intr-un clasament al rezul
tatelor pe tară la juniori, județul Vil
cea ar ocupa un loc mult, mult mâi 
6us decit la seniori. Clubul sportiv 
școlar și-a creat și cîteva „grupe-sa- 
telit" in comunele din județ, astfel 
încit există toate condițiile și speran
țele că nu peste multă vreme Vilcea 
va prinde „roata" primei divizii și 
în alte discipline sportive decit fot
balul, după care va putea să-și sta
bilizeze cit de cit forțele sportive de 
valoare.

Ambițiile vîlcenilor sînt, după cum 
ne-am convins, mari și de aplaudat. 
Dar fiindcă situația lor este comună 
și cu a atitor județe care nu au 
echipe de divizia „A" și nici centre 
universitare (pe lingă cele citate ar 
mai fi Teleorman, Mehedinți. Alba, 
Bistrița-Năsăud. Caraș-Severin. Har
ghita etc.) ne permitem să tragem și 
două concluzii. Pe de o parte, pen
tru aceste județe: să sprijine mal 
mult activitatea sportivă, să-și sirin
gă rîndurile și să-și alcătuiască lo
turi mai puternice, in care talentele 
crescute pe plan local să rămină (ori 
să se întoarcă), întrucît au.si aci con
diții de afirmare. Pe de altă parte, 
și federațiile sportive de specialitate 
au datoria să vegheze mai autoritar 
și mai eficient ca racolările să înce
teze cu desăvîrșire și regulamentele 
de transferări să fie respectate cu 
strictele.

Gheorqhe MITROI

(Urmare din pag. I)

Succese românești la campionatele europene de judo
VIENA. în cea de-a 3-a zi, a cam

pionatelor europene de judo de la 
Viena. culorile sportive românești au 
fost reprezentate în mod strălucit de 
tinărul Nicolae Vlad, care a cucerit 
medalia de aur la categoria ușoară 
(71 kg). Nicolae Vlad este primul ju- 
docan român care cucerește titlul eu

ropean. Da ediția de anul trecut de 
la Bruxelles el obținuse locul 3.

în limitele categoriei semiușoară. 
Constantin Niculae a ciștigat medalia 
de bronz. .Reamintim că un alt con
curent român, Mircea Frățică, obți
nuse, de asemenea, medalia de bronz 
la categoria semimijlocie.

AZI, LA BRNO România Cehoslovacia la fotbal
Astăzi. cu începere de la ora 18,00 

(ora Bucureștiului). va avea loc la 
Brno meciul internațional amical de 
fotbal dintre selecționatele Ceho-

slovaciei și României. Partida va fi 
transmisă în întregime pe posturile 
noastre de radio (programul I).

de podul Jiului în sandale 
cu tălpile rupte „să se an
treneze" și marele lor vis 
era o întîlnire cu fotbaliștii 
din Petroșani... Unii dintre 
cei peste optzeci de mii de 
școlari ce frecventează vas
ta rețea a învățămîntului 
din Gorj, peste opt mii a- 
dăpostiți în internate 
fortabile, 
milor mei elevi 
meau cite 5—6 într-o odaie 
neîncălzită, mîncînd din 
traistă de luni pină simbă- 
tă cînd plecau pe jos să-și 
reinnoiasfcă proviziile și se 
întorceau luni în zorii zi
lei, cu miinile înghețate pe 
buchețelele de ghiocei pen
tru profesoara care eram pe 
atunci. Frații mai mici de 6 
ani ai elevilor din cele 18 
licee ale Gorjului nu mai 
adorm singuri cu un petic 
muiat tn țuică în gurile flă- 
mînde, osteniți să-și strige 
mamele duse la muncă. A- 
dunați in patru sute de 
grădinițe luminoase, cu 
mobilier pe măsura trupu-

con
sult nepoții pri- 

care dor-

RROMANÎA UNIUNEA SCRIITORILOR

Mesajul unei opere

plenar identificate cu destinul poporului
Scriu aceste rînduri 

fără să pot crede că ves
tea aflată în miezul zilei 
de vineri este adevărată. 
A fost din cale-afară de 
brutală, din cale-afară 
de neașteptată ca să pu
tem avea liniștea alege
rii cuvintelor care să 
tălmăcească durerea unei 
pierderi ireparabile, ca si 
cuvintele care să expri
me cu cit mai mare pon
dere locul pe care Marin 
Preda il ocupă în istoria 
literaturii române, 
tru că deși ni se poate 
părea straniu, de-acum 
înainte opera Iul atît de 
prezentă, de vie, atît de 
incitantă, care a stîrnit 
atîtea dezbateri, contro
verse și a polarizat în
tr-un grad neobișnuit in
teresul public intră 
orbita Istoriei noastre 
terare. Să căutăm de 
acum să spunem tot 
a însemnat opera lui Ma
rin Preda în treizeci și 
cinci de ani ai literaturii 
noastre actuale ar fi pre
matur și hazardat, deși 
despre cărțile sale s-au 
scris multe pagini si nu 
puține din ele pagini 
consistente, pagini de o 
reală pătrundere si luci
ditate critică.

Dar un fapt esențial se 
cade să fie spus încă de 
pe acum : aceste trei de
cenii și jumătate, această 
epocă literară nu poate 
fi concepută, nu poate fi 
înțeleasă fără opera lui 
Marin Preda, fără cărțile 
sale. Și aceasta deoarece 
cele mai multe dintre ele 
au reprezentat momente 
de referință care au 
structurat unele din di
recțiile cele mai fertile ale 
dezvoltării prozei noas
tre contemporane. Cărțile 
sale au reprezentat 
numai evenimente 
vieții unui scriitor, ci ale 
unei literaturi, au propus 
alte modalități de a pă
trunde și de a analiza 
esența fenomenelor socia
le și politice, de a dezba
te problemele Istoriei 
noastre contemporane. 
Tipul scriitorului dăruit 
pină la identificare cu 
problematica socială a 
timpului său, implicat 
prin cărțile lui In feno
menele esențiale ale evo
luției noastre, sensibil la 
mutațiile radicale care

rilor lor, Înconjurați de ju
cării. instruiti și educați de 
un personal calificat, „Șoi
mii patriei" din Gorj cintă 
și se joacă, știu ce este pa
tria după formulele poetice 
ale lui Nichita Stănescu si 
Marin Sorescu, privesc cu

au transformat structura 
României în ultimele de
cenii. Marin Preda a fă
cut din opera sa o ade
vărată cronică originală, 
pasionantă. pătrunsă de 
patosul dezbaterii anga
jate. al unei 
căutări 
esența fenomenelor 
trecute în societatea no*>- 

E o operă care

neobosite 
de a descifra 

pe-

porului nostru. îmbogă
țind in portrete memora
bile marea galerie a eroi
lor literaturii noastre. E 
o operă exemplară prin 
faptul că necontenit, cu 
fiecare carte a sa autorul 
Si-a propus să depășească 
ceea ce a spus, să pătrun
dă mai adine in miezul 
fenomenelor, să le pună 
în evidentă semnificațiile

Pen-

BU 
ale

și-a propus doar să re
flecte aceste fenomene, 
să le fie cronicarul con
știincios, ci să le interpre- 

des ci freze 
le dezbată 
Pentru că

teze, să le 
sensurile, să 
semnificațiile. _____  ...
Marin Preda nu a înțeles 
sensul si rostul vieții sale 
de scriitor, menirea sa de 
artist 
nentă 
tenta 
nii a 
urmărirea 
ieșită din oomun a ceea 
ce s-a petrecut timp de 
mai multe decenii in is
toria României. E o ope
ră care a creat o tipolo- 
gie socială și morală me
nită să rămină in conste
lația morală specifică po-

decît ca o perma- 
implicare în exis- 
din ultimele dece- 
poporului său. în 

cu o acuitate

Școlile de acum 50 de 
ani nu puteau cu- 
-> prinde într-o promo

ție decit cel mult 250 
de elevi. Din ceilalți, 
cîțiva ajungeau băieți de 
prăvălie, iar fetele — in 
majoritate analfabete — își

Lingă Paring

iubirea lor candidă chipul 
conducătorului tării și-i fă
găduiesc să ajungă oameni 
de nădejde. îi așteaptă li
ceele industriale, cel de fi
zică si matematică, un li
ceu economic și de drept 
administrativ, un liceu pe
dagogic. o secție serală de 
subingineri a Universității 
din Craiova. După înclină
rile lor firești se vor face 
profesori, ingineri ori vor 
lucra într-o centrală ter
moelectrică sau de utilaje 
pentru industria materiale
lor de construcție...

duceau traiul ca mamele și 
bunicile lor, în sătul cople
șit de nevoi. Le-am cunos
cut poposind la hora din 
Lerești, din Ârcani. din 
Stănești, din Runc cu car
netul de note in mină, în- 
cercind să schițez costume
le in care fetele și flăcăii 
Gorjului coborau parcă de 
pe frescele cu jupînițe și 
coconi domnești ale ctitori
ilor. Mă despăgubeau de 
lipsa teatrului, a muzicii, a 
unei biblioteci publice, a 
conferințelor științifice și

perene, să le înfățișeze 
în unitatea lor dialectică, 
în evoluția lor nu o dată 
contradictorie. Scriitor în 
adevăratul înțeles al ou- 
vintului, Marin Preda a 
știut că o operă nu se 
compune pur si simplu 
dintr-un sir de cărți, ci 
prlntr-un efort constant 
ca fiecare titlu oe se lea
gă de numele tău să fie 
mereu altul, să marcheze 
acel proces de autodepă- 
sire. de trecere dincolo 
de ceea ce ai dat prin â- 
bordarea responsabilă a 
unora din aspectele esen
țiale ale vieții unei so
cietăți. A meditat asupra 
acestor fenomene, s-a an
gajat și s-a implicat ple-

nai- in transfigurarea lor 
artistică. Nu și-a înțeles 
altfel menirea sa ca artist 
pentru care evaziunea din 
această lume care l-a 
pasionat pină la dăruire 
și i-a solicitat integral 
însușirile de analist șl 
creator de excepție ar fi 
însemnat o „imposibilă 
întoarcere". A men? ded 
pe calea cea mare a lite
raturii ce-și propune să 
dezbată, să interpreteze, 
să disocieze, care ne cu
cerește prin această fuzi
une morală. Opera este 
a unui artist al timpului 
nostiu. cum obișnuim să 
spUTrem. nu numai prin 
coincidenta biografică, ci 
prin deplina identificare, 
prin dăruirea pină la oea 
mai intimă fibră a fiin
ței lui. ideii de scriitor 
angajat, de scriitor al re
voluției. pentru revoluție, 
în numele revoluției so
cialiste.

Si deși ooera îl absor
bea. deși era scriitorul 
unui intens travaliu 
tistic. Marin Preda a fost 
omul mereu prezent, tot
deauna in febra vie a ac
tualității. Timp de un 
deceniu. Marin Preda 
a fost directoruj editurii 
.Cartea Românească", dă- 
ruindu-și timpul, talen
tul. .energțfi nubltcării li
teraturii noastre contem
porane. A fost deci șl 
pe acest tărirn implicat 
în făurirea unei litera
turi noi, deschizind por
țile afirmării noilor ge
nerații. dindu-le posibili
tatea confruntării cu cri
tica. A fost prezent in 
viata noastră socială, fiind 
prin opera si fapta sa 
unul din scriitorii car® 
și-au cucerit o binemeri
tată notorietate și popu
laritate.

Acum, cînd Marin Pre
da nu mai este printre 
noi, se cuvine nu numai 
să rostim cuvintele pre
țuirii alese ce i-o dato
răm pentru cărțile sale 
Înscrise în circuitul valo
rilor naționale, dar și să 
medităm la sensul unei 
opere care si-a identifi
cat in mod exemplar des
tinul cu acela al istoriei 
poporului său.

ar-

Valeriu RAPEANU

ordinatorul emite în mod auto
mat un avertisment celui in 
cauză. în urma experimentului, 
în regiunea Sverdlovsk 11 000 
șoferi au primit asemenea aver
tismente.

© TERMOCEAS. La 
ultimul tirg european de giuva- 
ergerie și ceasuri, desfășurat la 
Basel, atenția vizitatorilor a fost 
atrasă, între altele, de un mo
del de ceas acționat cu ajutorul 
căldurii corpului omenesc. Con
fecționat de specialiștii f ilia’ei 
elvețiene a firmei americane 
„Bulowa". ceasul este prevăzut 
cu un generator termoelectric 
in miniatură, pus în mișcare la 
o foarte ușoară variație a tem
peraturii purtătorului.

• CU PLUTA ÎN PA
CIFIC. D031 150 de mile a 
reușit să străbată tînărul ziarist 
japonez Yosiuki Yamamoto, 
care pornise pe o plută de bam
bus, fără cirmă, din Japonia 
spre țărmurile Americii. După 
calculele sale, pluta, antrenată 
de un puternic curent marin, ar 
fi urmat să se îndrepte în di
recția răsăritului către litoralul 
Mexicului. Yamamoto intențio
na să demonstreze in acest fel 
că vechii japonezi ar fi putut 
să ajungă în America. El Însuși, 
în 1976. 'a ajuns în Filipine cu 
o asemenea plută. De data a- 
ceasta însă, călătoria sa a fost 
hărăzită eșecului chiar de la în
ceput : o furtună puternică a 
distras pluta, silindu-1 pe teme

rarul navigator să abandoneze 
călătoria.

© „MIZERABILII" - 
IN VERSIUNE • PENTRU 
TEATRUL LIRIC. De a Iun- 
gul anilor, nemuritorul roman 
al lui Victor Hugo a cunoscut 
multiple transpuneri pe scenă 
și mai ales pe ecran (cel puțin 
15 filme, dintre care cel mai 
reqpnt a putut fi urmărit nu de 
mult și de publicul cinefil bucu- 
reștean). Pină acum nimeni nu 
se gindise încă la transpunerea 
romanului sub forma unei opere. 
Această lacună a fost însă înlă
turată datorită compozitorului

Claude-Michel Schonberg și li- 
bretistului Alain Boubil. ambii 
francezi, care au realizat o operă 
clasică cu durata de 2 ore si 20 
minute. Premiera va avea loc in 
curind la Palatul sporturilor din 
Paris, regia urmind a fi încredin
țată lui Robert Hossein, care s-a 
făcut cunoscut pentru montările 
sale uriașe, cp sute și chiar mii 
de figuranți.

• BICICLETĂ CU 50 
DE VITEZE. Un construc
tor american din Tulsa (statul 
Oklahoma) urmează să lanseze 
pe piață un model de bicicletă

care, spun® el. „revoluționează" 
mersul pe două roti. în partea 
sa superioară, modelul are o în
fățișare tradițională : noutatea 
constă. între altele. în aceea că 
îi lipsesc lanțul, roata dintată 
și pinioanele. în locul lor. 
aproape în întregime disimulate 
în spatele unui scut metalic, se 
află două biele, dispuse de o 
parte si de aita a rotii din spate 
și legate de pedale prin iriter- 
mediul unor pîrghii. în număr 
de 50. corespunzind aceluiași nu
măr de viteze. Modificind verti
cal. poziția bielelor, ciclistul 
poate să aleagă mersul cel mai 
potrivit in funcție de împreju
rări. Sistemul de funcționare 
seamănă oarecum cu cel al tro
tinetei copiilor, fiecare bielă an- 
trenind roata din spate la fie
care jumătate de turatie a pe
dalei.

de istoria artei. De la Co
mitetul județean P.C.R.. de 
la redacția „Gazetei Gorju
lui". de la muzeu și comi
tetul de cultură și educație 
socialistă datele eferves
centei culturale din Gorjul 
de azi mă înghimpă cu re
gretul că... m-am născut 
prea devreme. 69 de biblio
teci publice cu 45 de filiale 
sătești, 64 cămine culturale 
cu 98 de filiale. 6 case de 
cultură, 35 de universități 
populare și mii de formații 
artistice de amatori care au 
prezentat în cele două edi
ții ale „Cîntărli României" 
87 000 de spectacole, obti- 
nind numeroase premii și 
mențiuni : adică, pentru 
fiecare cît îi cuprinde min
tea și sufletul, simțind fie
care cum zi <țe zi se lumi
nează și de undeva, din 
adincurile ființei se ivesc 
mugurii unor năzuințe noi, 
înfloresc ginduri nobile de 
faptă prielnică întregii co
lectivități. Ce să-și mai do
rească un tînăr din zilele 
noastre 7

Vernisajul expoziției 
„AL DOILEA SALON

DE PRIMĂVARĂ*
La Galeriile de artă ale municipiu

lui București a fost inaugurat, sim
bătă, al doilea Salon de primăvară al 
caricaturii. Organizat sub egida 
Uniunii artiștilor plastici și a Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, salonul reunește o colecție de 
aproape 100 de lucrări care abordea
ză o largă varietate de teme, de la 
circulație și anotimpul primăverii 
pină la ecologie și protestul împotriva 
inarmărilor. Timp de două săptămîni, 
iubitorii de caricatură din Capitală 
vor putea admira lucrări semnate de 
St Atanasiu, Bour, Gabriel Bratu, 
C. Cazacu, Gh. Chiriac, C. Ciosu, 
N. Claudiu, Nell Cobar, V. Crăiță 
Mandră, C. Cucoș, Anton Dragoș, 
Pompiliu Dumitrescu, Fred Ghenă- 
descu, Ion Manea, Matty, Leonta 
Năstase, D. Negrea-Garț, Adrian Pa- 
ven, A. Poch și Eugen Taru.

• IN „LIMBA" DEL
FINILOR. O nouă încercare 
de a crea un limbaj pentru co
municarea cu delfinii a fost în
treprinsă de sa van ți de la Uni
versitatea din Hawaii. Doi del
fini au fost invățați să execute 
comenzi alcătuite din 25 de 
„cuvinte", susceptibile de a for
ma combinații diverse. Unul 
din animale a Învățat „cuvin
tele" în varianta sonoră : cu a- 
jutorul unui sistem computeri
zat. delfinul le recepționa in 
frecventa acustică corespunză
toare. sub formă de piuit și flu
ierat. Cel de-al doilea animal 
recepționa. în principal, sem
nalele mîinii, dar înțelegea si 
cîteva sunete. Autorii experi
mentului consideră că ei sint

primii care au reușit să de
monstreze capacitatea delfinilor 
de a înțelege un limbaj abstract.

© CINE A FOST MAI 
SPERIAT ? Doi lei, scăpați 
de la circul unui orășel din ves
tul Angliei, au ajuns în clădi
rea scolii din localitate. Spe- 
rlați. învățătorii au telefonat Ia 
politie, care, la rîndul său. i-a 
chemat pe dresori și fiarele au 
fost „convinse" să revină in 
cuștile circului. Unul din poli
țiști a declarat : „Cind am so
sit la locul întîmplării, am vă
zut doi lei care păreau intimi
dați si o mulțime de copii întă- 
ritîndu-i zgomotos de la o oa
recare distantă".



Pentru angajarea sporită a parlamentelor 
si guvernelor tarilor europene in pregătirea 

temeinică a reuniunii ăe la Madrid 
Documentul final al Conferinței interparlamentare de la 

Bruxelles

| Vizita delegației Marii Adunări Naționale 
’ in S.U.A.

BRUXELLES 17 — Trimisul Ager
pres, N. Chilie, transmite : Simbâtă 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
patra Conferințe interparlamentare 
In problemele securității și cooperă
rii europene, desfășurate timp de o 
săptămînă în capitala Belgiei, Cbn- 
ferința a abordat o gamă largă de 
probleme privind contribuția statelor 
participante la pregătirea și buna 
desfășurare a reuniunii de la Madrid 
a statelor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare in 
Europa, Ia realizarea unor progrese 
reale pe calea colaborării, dezangajă
rii militare și dezarmării pe conti
nent, prin intensificarea conlucrării 
in domeniile economiei, științei și 
tehnologiei, precum și in sfera edu
cației, culturii, informațiilor și in alte 
ramuri.

La conferință au luat parte dele
gații ale grupurilor naționale, 
membri ai Uniunii interparlamenta
re din țările semnatare ale Actului 
final de la Helsinki, precum și obser
vatori din partea unor grupuri in
terparlamentare de pe alte continen
te și din partea unor organizații in
ternaționale. Din țara noastră a fost 
prezentă o delegație condusă de to
varășul Marin Rădoi, președintele 
Grupului parlamentarilor români 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa.

în documentul final, adoptat prin 
consens la încheierea lucrărilor, se 
subliniază profunda preocupare a 
participanților fată de agravarea pe
riculoasă a tensiunii în lume, multi
plicarea problemelor nesolutionate, 
acumularea masivă de armamente și 
influenta negativă a acestor factori 
asupra situației si relațiilor atît pe 
plan european, cit si in întreaga 
viată internațională.

Reafirmînd în mod plenar validita
tea absolută a principiilor si obiec

tivelor cuprinse in Actul final de la 
Helsinki, documentul subliniază res
ponsabilitatea guvernelor, parlamen
telor si popoarelor țărilor partici
pante la C.S.C.E. pentru a evita ca 
actuala stare de încordare din viața 
internațională să ducă la înrăutățirea 
relațiilor intereuropene, la incetinirea 
sau oprirea procesului edificării secu
rității și dezvoltării cooperării in 
Europa.

Insistindu-se asupra importantei 
deosebite a reuniunii de la Madrid, în 
document se cere parlamentelor și 
guvernelor țărilor europene. Cana
dei și S.U.A. să depună toate efortu
rile pentru pregătirea ei temeinică. 
Parlamentele și guvernele țărilor 
participante la C.S.C.E. stint chemate 
să întreprindă măsuri efective de na
tură să conducă la încetarea cursei 
alarmante a înarmărilor, la adoptarea 
de măsuri practice privind dezanga
jarea militară și dezarmarea pe con
tinent, precum și la noi măsuri care 
să facă efectivă respectarea și apli
carea în viață a principiului nere- 
curgerii Ia forță și la amenințarea cu 
folosirea forței.

în documentul final se subliniază 
In mod deosebit necesitatea intensi
ficării $1 diversificării cooperării 
economice între statele participante, 
relevindu-se necesitatea de a 'se lua 
în considerare nevoile specifice ale 
țărilor in curs de dezvoltare, in 
sronul instaurării unei noi ordini 
economice internaționale.

Pa.rticipantii s-au pronunțat, tot
odată, pentru intensificarea colabo
rării și dezvoltarea relațiilor în do
meniile culturii, educației, informații
lor și în alte sectoare. în sfîrșit. par
lamentele si grupurile naționale sînt 
chemate să intensifice contactele bi
laterale și multilaterale. S-a reco
mandat tinerea în viitor a unei noi 
conferințe interparlamentare asupra 
problemelor securității în Europa.

WASHINGTON 17 (Agerpres). - 
în continuarea vizitei in S.U.A.. dele
gația Marii Adunări Naționale, con
dusă de tovarășul Nicolae Giosan. 
președintele . M.A.N., a avut convor
biri-la Departamentul de Stat cu 
Rozanne Ridgway, consilier al De
partamentului de Stat. Au fost 
examinate, pe larg, posibilitățile de 
dezvoltare, în continuare, a relațiilor 
bilaterale pe multiple planuri si evo
luțiile care au avut loc ne plan in
ternațional în ultimul timp.

Președintele M.A.N. a avut o Între
vedere cu Robert Bergland. ministrul 
agriculturii al S.U.A. Cu acest prilej 
au fost examinate posibilitățile de 
dezvoltare a cooperării dintre Româ
nia și Statele Unite in domeniul 
agriculturii.

Delegația M.A.N. a avut, totodată.

o întrevedere ca Milton Rosenthal, 
președintele părții americane a Con
siliului economic româno-american 
din New York, și cu un. grup de oa
meni de afaceri din acest mare oraș 
al S.U.A. A fost efectuat un schimb 
de păreri priVind modalitățile de dez
voltare în continuare a raporturilor 
comerciale și a cooperării economice 
dintre cele două tari.

★

La New York, delegația M.A.N. a 
făcut o vizită la sediul Organizației 
Națiunilor Unite, unde a fost primită 
de William Buffum. secretar general 
adjunct al O.N.U. pentru problemele 
Adunării Generale. Au fost exami
nate aspecte ale colaborării dintre 
România și Organizația Națiunilor 
Unite.

Dezvoltarea colaborării economice 
dintre România și R. D. Germană

În favoarea continuării 

dialogului și a 

politicii de destindere
ROMA 17 (Agerpres). — Cancela

rul Republicii Federale Germania, 
Helmut Schmidt, și-a încheiat vizi
ta oficială la Roma, unde a conferit 
cu premierul Italiei, Francesco Cos- 
siga. precum și cu Bettino Craxi. se
cretar general al Partidului Socialist, 
și cu Pietro Longo, secretar general 
al Partidului Socialist Democratic.

Au fost examinate cu prioritate, 
, relevă agenția France Pi-es.se. pro

bleme ale Pieței comune, in special 
divergentele privind contribuția bri
tanică la bugetul comunitar, precum 
și aspecte ale evoluției situației ac
tuale internaționale, punindu-se ac
centul pe necesitatea destinderii.

La sfârșitul convorbirilor oficiale, 
cei doi șefi de guverne au participat 
la o conferință de presă. Cu acest 
prilej, cancelarul Schmidt a declarat 
că se impune continuarea cooperării 
intre Est si Vest, precum si a poli
ticii de destindere.

99 de ani de la nașterea strălucitului fiu
9

al poporului vietnamez, Ho Și Min

BERLIN 17 (Agerpres). — Tova
rășul Angelo Miciilescu, .vicepo-im- 
ministru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimentare, 
a efectuat o vizită in R.D. Germană 
în perioada 13—17 mal, la. invitația 
ministrului agriculturii și silvicul
turii al R.D.G.. Heinz Kuhrig, și a 
ministrului industriei alimentare. 
Udo-Di eter Wange.

Tovarășul Angelo Miculescu a fost 
prunii de Wernei Krolikowsi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al

P.S.U.G.. prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Cu acest prilej 
au fost abordate probleme ale dez
voltării și diversificării relațiilor din
tre cele două țări.

în cursul discuțiilor dintre miniș
trii de resort din cele două țări au 
fost examinate posibilitățile de lăr
gire a colaborării economice si teh- 
nico-științifice în domenii de inte
res comun. Cu acest prilej au fost 
semnate protocoale de colaborare 
pentru 1980 și perioada 1981—1985.

BEIJING

Adunare solemna in memoria 
lui Liu Shaoqi

înfăptuirea dezarmării — cerință 
primordială a actualității

Intervenția reprezentantului României în Comisia O.N.U. pentru 
dezarmare

NEW YORK 17 (Agerpres). — La New York au început lucrările le
giunii de fond, din acest an, a Comisiei O.N.U. pentru dezarmare — or
ganism important al mecanismului de dezbatere si negociere a 
problemelor dezarmării, stabilit de sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. din 197S, din care fac parte toate statele membre ale 
organizației.

Potrivit mandatului său. comisia 
examinează diverse teme ale acestui 
domeniu, pentru a identifica modali
tăți de abordare si acțiune necesare 
facilitării procesului de negociere a 
problemelor dezarmării. Pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni sint. înscrisa 
probleme esențiale ale dezarmării. în
tre care diversele aspecte ale dezar
mării nucleare și convenționale, în
ghețarea și reducerea cheltuielilor mi
litare. stabilirea elementelor de bază 
ale declarației privind proclamarea 
anilor ’80 drept al doilea deceniu al 
dezarmării.

Din primele zile ale lucrărilor, 
luările de cuvint ale delegațiilor dau 
expresie îngrijorării popoarelor fată 
de contextul politic mondial in care 
are loc sesiunea comisiei și pun in 
evidență pericolele grave ce amenință 
pacea, securitatea si independenta 
popoarelor.

Șeful delegației române, ambasa
dorul Teodor Marinescu, a arătat că 
agravarea situației internaționale are 
cauze profunde, determinate de acu
mularea unei serii întregi de proble
me majore, intre care și cele legate 
de intensificarea cursei înarmărilor, 
ce iși așteaptă de mai mult timp so
luționarea.

Reprezentantul român a reafirmat 
chemarea repetată pe care tara noas
tră. prin glasul președintelui său. to
varășul Nicolae Ceaușescu. o adresea
ză guvernelor, parlamentelor, partide

lor politice, forțelor democratice de 
pretutindeni, tuturor popoarelor lu
mii. de a acționa ferm si neobosit 
pentru salvgardarea păcii. pentru 
trecerea neintirziată la oprirea cursei 
înarmărilor și la înfăptuirea dezide
ratului suprem al omenirii — dezar
marea.

Subliniind necesitatea ca lucrările 
comisiei să se materializeze in idei 
directoare si recomandări concrete, a 
căror aplicare să ducă la sporirea în
crederii intre state si la declanșarea 
unui proces autentic de dezarmare, 
șeful delegației române a expus con
cepția tării noastre, potrivit căreia 
o acțiune fermă pe planul dezarmării 
trebuie să aibă constant in vedere 
prioritatea măsurilor de dezarmare 
nucleară. El a expus conceptul si pro
punerile țării noastre, prezentate, 
de-a lungul anilor. în forurile inter
naționale. privind încheierea unei 
convenții prin care statele posesoare 
de arme nucleare să se angajeze să 
nu folosească niciodată și în nici o 
împrejurare astfel de arme si. în ge
neral. forța împotriva statelor nenu
cleare. să nu amplaseze arme nuclea
re pe teritoriul al.tor state, să înceteze 
producția de materiale fisionabile tn 
scopuri militare, să interzică perfec
ționarea armelor nucleare, inclusiv să 
înceteze toate experiențele cu ase
menea arme, să interzică folosirea ar
melor nucleare, să acționeze pentru 
crearea de zone denuclearizate in di
ferite părți ale lumii.

BEIJING 17 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China Nouă, 
la Beijing s-a desfășurat sîmbătă, in 
prezența conducătorilor de partid și 
de stat ai R. P. Chineze, adunarea 
memorială solemnă in semn de oma
giu pentru Liu Shaoqi, fost vicepre
ședinte al C.C. al P. C. Chinez și pre
ședinte al R. P. Chineze, decedat la 
12 noiembrie 1969.

în semn de doliu, sîmbătă, în în
treaga țară drapelul național a fost 
arborat in beznă.

Adunarea memorială, care a avut 
loc in Marea Sală a Poporului și la 
care au luat parte peste 10 000 de 
persoane, a fost deschisă de Hua 
Guofeng, președintele C.C. al P. C. 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze. .

■ Deng Xiaoping, vicepreședinte al 
C.C. al P. C. Chinez, vlcepremier al 
Consiliului de Stat al R, P. Chineze, 
a evocat personalitatea și viața lui 
Liu Shaoqi.

Festivalul ziarului „Oposicion"
CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager

pres). La Palatul sporturilor din 
Ciudad de Mexico s-a deschis cel 
de-al IV-le a Festival popular al zia
rului ..Oposicion", organ al C.C. al 
P.C. Mexican. Cuvintul inaugural a 
fost rostit de Gerardo Unzueta. direc
torul ziarului, care a evocat impor
tanța și semnificația festivalului.

Ziarul „Scinteia" iste prezent lă 
festival cu un stand cuprinzind voia-

me din operele secretarului general 
al Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, publicate in 
limba spaniolă, precum și cu o expo
ziție de fotografii intitulată „România 
in cincinalul 1976—1980“, obiecte de 
artizanat, discuri. Standul ziarului 
„Scinteia" a fost vizitat de tovarășul 
Arnoldo Martinez Verdugb. secretar 
general al C.C. al P.C.M.. de alti 
membri ăi conducerii partidului.

ILE DE PRESA |
e scurt

Colinele

„împărăția

I KURT WALDHEIM LA VIENA.
Secretarul general al O.N.U., Kurt 

I Waldheim, aflat la Viena pentru a 
I lua-parte la manifestările prilejuite 

de aniversarea a 25 de ani de la 
. semnarea Tratatului de stat cu 
I Austria, a conferit cu cancelarul 
I Bruno Kreisky. cu vicecancelarul și 

ministrul de finanțe. Hannes An- 
! drosch. și cu ministrul de externe, 
| Willibald Pahr.

I MEXICUL A HOTARIT MAJO
RAREA PREȚULUI ȚIȚEIULUI. 
Mexicul a procedat la o majorarea 

, prețului pentru țițeiul de bună cali-

tate. care a ajuns la 33.50 dolari, de 
la 32 dolari barilul.

CONGRESUL ..SOCIETĂȚII ME- j 
DICALE AUSTRIECE DE OZONO- ' 
TERAPIE". La Viena? s-au desfășu
rat lucrările celui de-a! 2-lea Con- I 
greș al ..Societății medicale austrie- | 
ce de ozonoterapie". Din partea
României a participat o delegație i 
condusă de prof. dr. docent Viorel 
Gligore. din Cluj-Napoca. membru 
de onoare al societății austriece, care . 
a introdus in 1979, pentru prima dată 
in tara noastră, această nouă me- | 
todă terapeutică de perspectivă.

MADRID 17 (Agerpres). — Fran
cois Mitterrand, prim-secretar al 
Partidului Socialist Francez, a avut, 
la Madrid, convorbiri cu Felipe Gon
zalez. secretar general al Partidului 
Socialist Muncitoresc Spaniol, si cu 
Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania. 
A fost dat publicității un comunicat 
comun în care se subliniază că „au 
fost examinate inițiativele in favoa
rea destinderii, in special pentru a 
pregăti reuniunea de Ia Madrid din 
toamna acestui an a reprezentanților 
țărilor participante Ia Conferința 
pentru securitate și cooperare in 
Europa".

4Ș
-ROMA 17 (Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul la Milano, tn cadrul unei adu
nări electorale în vederea alegerilor 
administrative de la 8 șj 9 iunie. En
rico Berlinguer, secretarul general 
al P.C.I., a reafirmat necesitatea unor 
initiative ale Italiei „in favoarea dia
logului. a destinderii, pentru reduce
rea înarmărilor, pentru pace", rela
tează agenția A.N.S.A.

Convorbiri 
sovieto - americane

VIENA 17 (Agerpres). — La Viena 
a avut loc o intilnire între Andrei 
Gromiko. ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S.. și Edmund Muskie, 
secretarul de stat al S.U.A.. aflați in 
capitala Austriei cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a semnării Tra
tatului de stat cu Austria. în cursul 
convorbirii — relevă agenția, T.A.S.S. 
— a avut loc un schimb de păreri 
referitor la situația internațională 
generală, la o serie de probleme ac
tuale concrete, inclusiv in legătură 
cu situația din unele regiuni ale lu
mii. precum și Ja starea relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică si Statele 
UnUst ale Americii. în acest context, 
Andrei Gromiko și Edmund Muskie 
au expus aprecierile respectiv" in le
gătură cu modalitățile de slăbire a 
încordării internaționale" și de depă
șire a complicațiilor din relațiile so
vieto-americane.

Cele două părți consideră că schim
bul de păreri a fost necesar si s-a 
exprimat dorința pentru continuarea 
discutării. Iu diferit : niveluri, a pro
blemelor de interes reciproc.

Alegeri prezidențiale 
in Austria

VIENA 17 (Agerpres)., — în Aus
tria au loc. duminică, alegeri prezi
dențiale. in cadrul cărora urmează 
să fie desemnat șeful statului, pe o 
perioadă de șase ani. La urne sint 
chemați 5.2 milioane de alegători, 
existând obligativitatea votului.

După cum relatează agenția A.P.A., 
realegerea; cu o mare majoritate, a 
actualului președinte, Rudolf Kirch- 
schlăger, este considerată de obser
vatori drept neîndoielnică.

■ Se Împlinesc 90 de ani de la 
nașterea lui Ho Si Min, strălucitul fiu 
al poporului vietnamez, simbol al 
luptei heinfricate a acestui popor 
pentru cauza libertății, independen
tei și progresului. Timp de peste o 
jumătate de secol. Ho Si Min a 
inspirat, organizat si condus bătăliile 
clasei muncitoare, țărănimii; intelec
tualității. întregului popor imnotrtva 
asupririi străine si exuloatării. pen
tru eliberare națională și socială, 
pentru apărarea, libertății si demnită
ții naționale a poporului din rîndul 
căruia s-a născut. Sintetizind cele 
mai alese virtuți ale poporului viet
namez. Ho Și Min și-a închinat în
treaga capacitate de muncă si spiritul 
creator transpunerii in viată a idea
lurilor comuniste, dezvoltării priete
niei și colaborării intre ponoare, cau
zei păcii. în același timp, mișcarea 
comunistă si muncitorească interna
țională, mișcarea de eliberare na
țională au prețuit în personalitatea 
lui pe un eminent militant, pe unul 
din cei mai de seamă revoluționari, 
pe luptătorul dîrz îmnotriva imperia
lismului și colonialismului, pentru 
dreptul popoarelor de a-și hotărî de 
sine stătător destinele, calea dezvol
tării.

De numele lui Ho Și Min este ne- 
mijlociț legată crearea. Partidului Co
munist din Vietnam, care s-a afir
mat ca forță politică conducătoare a 
luptei maselor populare în transfor
marea revoluționară a societății viet
nameze. în ajunul celui de-al doilea 
război mondial. Partidul Comunist 
din Vietnam, avîrțdu-1 în frunte pe 
Ho Și Min, a fost, inspiratorul si or
ganizatorul Frontului democratic de 
luptă pentru independența Vietnamu
lui. conducind anoi insurecția victo
rioasă din august 1945. Prin glasul lui 
Ho Și Min a fost proclamată indepen
dența țării, sub conducerea sa constl- 
tuindu-se astfel primul stat al mun
citorilor și țăranilor din Asia de 
sud-est. în funcțiile cele mai înalte 
de itartid și de stat încredințate, si 
pe care Ie-a îndeplinit cu cinste nînă 
In ultimele clipe ale vieții. Ho Și Min 
si-a consacrat toate forțele. întregul 
spirit creator năzuințelor poporului 
vietnamez de libertate, unitate na
țională și progres multilateral.

Poporul vietnamez sărbătorește îm
plinirea a 90 de ani de la nașterea 
ilustrului său conducător in condițiile 
existenței unui Vietnam socialist, li
ber și unificat, ideal pentru a cărui 
înfăptuire Ho Și Min a militat . cu 
inepuizabilă energie. în prezent. Par
tidul Comunist din Vietnam acțio
nează în direcția înfăptuirii obiecti
velor stabilite de cel de-al IV-lea 
Congres privind edificarea socialis
mului, dezvoltarea forțelor de pro
ducție, făurirea unei vieți mai bune.

Evocind personalitatea lui Ho Si 
Min. comuniștii, oamenii muncii din 
țara noastră evocă figura unui mare 
și apropiat prieten al poporului ro

mân. Ho Și Min, care ne-a vizitat 
țara, fiind înconjurat cu sentimente 
de caldă ospitalitate ți afecțiune, a 
avut cuvinte de profundă prețuire 
pentru poporul nostru, pentru reali
zările lui pe calea edificării nbil 
orinduiri. 'pentru sprijinul acordat 
Vietnamului erqic. „în ciuda depăr
tării— arăta el in acest sens .— 
inima poporului român bate la uni
son cu cea a poporului nostru. Ne 
este de mare sprijin moral să sim
țim alături de noi pe poporul frate 
român". ,

în spiritul solidarității militante, 
poporul nostru a fost din primul 
moment alături de Vietnamul prie
ten, in lupta , sa. dreaptă împotriva 
agresiunii imperialiste, pentru apă
rarea ființei naționale, ajutorul ne
precupețit al României socialiste im- 
brăcind formele cele mai variate. 
„Poporul român — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — are satis
facția de a fi acordat poporului viet
namez, in tot cursul luptei sale 
drepte pentru libertate șl neatirnare 
un sprijin internaționalist activ, ma
terial. politic și diplomatic — de a-șl 
fi adus contribuția la măreața victo
rie obținută de poporul vietnamez". 
România a salutat cu .profundă sa
tisfacție victoria istorică a poporului 
vietnamez, proclamarea, in 1976. a 
Republicii Socialiste Vietnam, a mi
litat pentru recunoașterea internațio
nală a nojilui stat, pentru primirea 
lui in O.N.U.. pozițiile principiale ale 
României, ajutorul ei • permanent 
bucurindu-se de o înaltă apreciere 
din partea poporului vietnamez, a 
conducătorilor săi.

în noile condiții, relațiile de prie
tenie și colaborare româno-vietna
meze s-au ridicat pe o treaptă supe
rioară, sub impulsul hotăritor ab 
tilnirilor și convorbirilor care au 
loc intre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Le Duan, atit. la București, cit șl 
la Hanoi. în spiritul declarațiilor 
comune semnate in capitalele celor 
două țări, legăturile dintre partidele, 
țările și popoarele noastre se dez
voltă în multiple sfere ale construc
ției socialiste. Volumul schimburilor 
comerciale s-a majorat an de an, 
peste prevederile inițiale din acordu
rile respective ; se extind, de aseme
nea, cooperarea în producție, relațiile 
pe linia științei, artei și culturii, 
schimburile de experiență tn variate 
domenii ale făuririi noii orinduiri.

Acum, cind se împlinesc 90 de ani 
de la nașterea lui Ho Și Min. comu
niștii. poporul român adresează comu
niștilor, poporului vietnamez Drieten 
urări de succes tn construcția paș
nică. pe calea înfloririi patriei lor, 
reafirmîndu-și convingerea că rela
țiile noastre de prietenie și colabo
rare multilaterală se vor extinde șl 
adinei in continuare, in folosul reci
proc, ai cauzei păcii și socialismului, 
pentru care a luptat, cu atita dirze- 
nie neuitatul Ho Și Min.

ORIENTUL MIJLOCIU
Noî acte de agresiune ale forțelor israeliene împotriva

Libanului
BEIRUT 17 (Agerpres), — După 

cum informează agențiile internațio
nale de presă., forte militare israelie
ne au intreprins vineri seara noi acte 
de agresiune împotriva Libanului. 
Nave militare au bombardat orașul 
Sidon și zonele învecinate, unde se 
aflau, tabere de refiigiati< palestinieni, 
provocind numeroase victime in rfn- 
dul copulației' civile. Pe de altă par
te. un griip de comando israelian.

transportat de elicoptere, a efectuat 
un raid in acest oraș. în urma căruia 
patru persoane au fost ucise, iar 
trei rănite.

Ca urmare a agravării situa
ției in zona sudică a țării, guvernul 
libanez a hotărit simbătă să depună 
o plingere împotriva 
fata Consiliului de 
O.N.U., anunță surse
Beirut, citate de agenția 
Presse.

Israelului In 
Securitate al 
oficiale din 

France

„■Albul este numai un viș“. Prin 
aceste puține cuvinte. . dar cu o 
mare putere de sugestie, reputatul 
scriitor vest-german Heinrich Boli, 
bine cunoscut și in țara noastră, 
a reușit să caracterizeze fidel re
giunea Ruhr. Și avea perfectă 
dreptate. Cel care vizita cu zece- 
cincisprezece ani in urmă această 
gigantică aglomerație industrială, 
putea sâ jure că aici ..albul este un 
vis irealizabil". Cămașa albă îmbră
cată dimineața, aduna numai in 
citeva ore suficient praf negru pen
tru a fi trimisă urgent la spălat

Un secol de continuă dezvol
tare industrială și-a pus pentru 
totdeauna amprenta asupra re
giunii : aici se realizează 70 la sută 
din producția de oțel a tării și' peste 
80 la sută din cea de huilă, extrasă 
de la 1 000 metri adincime. din mine 
a e căror galerii Însumează 4 000 
de km.

Circa 57 la sută din alimenta
rea cu energie electrică in tară se 
bazează pe cărbune ; fiecare a treia 
tonă de huilă ia drumul exportului ; 
fiecare a doua tonă de oțel din țările 
vest-europene este produsă cu huilă 
din R.F. Germania ; din rezervele de 
hui'ă ale țării — estimate la 55—60 
miliarde tone — 60 la sută revin căr
bunelui cocsificabil. Acesta este 
Ruhr-ul minier, acesta este prezentul 
și: viitorul cărbunelui. Anual, statul 
alocă 1—1.5 miliarde de mărci pentru 
stimularea ’dezvoltării industriei car
bonifere. O sumă modestă, in compa
rație cu majorarea preturilor la țiței.

...La unul din oficiile turistice din 
R.F.G., printre țipătoarele invitații pe 
plaiele Coastei de Azur sau in fasci
nantul Bahamas, printre atrăgătoare
le' oferte de voiai la Roma. Paris sau 
Atena, o apariție lini stârnește .cu
riozitatea : ..Vizitați Ruhr-ill ! Un 
itinerar captivant., plin de peripe
ții. cu vizite in otelării Si palpi-

tante lansări In minele celui .mai 
mare bazin carbonifer occidental-. 
Este uimitor să reintilnești. ca turist, 
locuri care in urmă doar cu ci ți va 
ani păreau definitiv pierdute pentru 
natură, zone cu o dezolantă înfățișare 
selenară. îmbicsite de funingine și 
praf, invadate de halde de steril și 
zgură. împrejurimile inospitaliere ale 
orașului sint acum de nerecunos
cut. ■ Pe sute și sute de hectare — 
inainte ..lăzi de gunoi ale Industriei" 
— se ridică perdele de. păduri, se in-

Note de drum 
din R.F. Germania

tind, rizind sub soare, peluze înflori
te, lacuri și piscine. Uneori pei
sajul pare artificial alcătuit 
la cițiva pași de furnale și oțelării 
se întind păduri de zeci de hectare.

Este impresionantă această lecție 
de voință pe care au dat-o cetățenii 
locului in lupta cu „invazia distrugă
toare a industriei". Firește, industria 
e necesară, cărbunele și oțelul la fel. 
Renunțarea la industrie nu este și nu 
poate fi o soluție. Reculul social ar 
deschide din nou răni abia cicatrizate, 
în numai 12 ani. anii „crizei cărbu
nelui", 200 de mine -din Ruhr și-au 
închis porțile, producția a seăzut la 
jumătate, peste 300 000 de oameni au 
rămas pe drumuri sau au trebuit să 
se recalifice, mulți dintre ei la in- 
timplare. Muncitori, specialiști, din 
regiunea cu cea mai mare stabilitate 
a forței de muncă au început să mi
greze spre alte orașe ale tării. într-un 
singur deceniu, peste 120 000 de lu
crători, cu familiile lor au părăsit 
Ruhr-ul devenit, in acea perioadă 
inospitalier și din punct de vedere 
social. în mintea fiecăruia sînt încă

verzi din 
cărbunelui11

proaspete aceste drame de dată 
recentă.

...Cu calm, perseverență și mai ales 
cu spirit rațional, ofensiva n-a pornit 
împotriva industriei, ci a efectelor ei 
secundare. Punctul de plecare — or
ganizarea ireproșabilă. O mare aso
ciație comunală „Liedlungsverband 
Ruhrkohlenbezerk" și-a asumat răs
punderea repunerii naturii in drep
turile sale in regiunea Ruhr. 
Și printr-un efort fără prece
dent, la care au fost antrenați zeci 
de mii de cetățeni, in mare parte 
programul a fost deja înfăptuit. „Pei
sajul recuperat" — parcuri, păduri, 
lacuri, zone de odihnă -- iată măsura 
reală a acestui uriaș efort. Numai in 
ultimii 15 ani. intr-o amplă acțiune 
de împădurire s-au recultivat peste 
1 700 de hectare de teren abandonat 
zgurii și sterilului. Peste tot. pe mar
gini de șosele sau maluri de canale, 
pe terasamente sau maidane de gunoi, 
pe locurile . fostelor mine sau ne 
haldele de steril , s-au plantat arbori 
și arbuști, munții de zgură dormind 
acum sub o plapumă de verdeață.

Un admirabil efort uman, pentru 
recișțigarea naturii, un efort care a 
început să-și arate din plin roadele. 
Astăzi, fiecare din cele 16 orașe din 
Ruhr dispun de zone întinse de agre
ment cu păduri, parcuri și pășuni. în 
apropiere de orașul Gelsenkirchen, 
mina „Grof Bismark" iși inchidea 
porțile in 1967. Acum. în locul minei, 
pe 250 de hectare, zburdă căprioare, 
aleargă iepuri și potirnichi. iar țăra
nii iși mină vitele la păscut. Toate 
cheltuielile de reamenajare : nici 
măcar un milion de mărci., dar li 
schimb multă, foarte multă partici
pare a locuitorilor.

Ambițiile întreprinzătoarei asocia
ții pentru „recuperarea peisajului" 
nu se opresc aici. Ea a cumpărat o 
suprafața de 4 800 de hectare, decre

In jurul coloșilor de cțel din Ruhr ou apărut astăzi parcuri și zone de 
agrement

tată „zonă de odihnă" și supusă 
programului de recultivare. Această 
„rezervație" formează punctul de ple
care pentru concepții ambițioase in 
materie de baze sportive și locuri de 
joacă. în faza ,finală, cind aceste pla
nuri vor fi realizate, Ruhr-ul se va 
putea mindri cu cinci mari parcuri 
-- zone verzi, cu case de odihnă, pis
cine și bazine cu valuri, spații de 
agrement. Trei parcuri au și intrat 
in folosință, primite cu entuziasm de 
populație. Aproape 1.5 milioane de 
locuitori se relaxează anual numai in 
parcul Gusenberg. Valoarea unor 
asemenea amenajări a fost recunos

cută și tn străinătate. După acest 
model a început amenajarea regiu
nii... pariziene.

Ruhr, regiunea asfixiată de indus
trie. a deschis larg ferestrele spre 
natură. „Curățenia generală" a d,at 
rezultate. Și ce poate fi mai semnifi
cativ pentru acest efort de redobin- 
dire a naturii decit, postura de expor
tator de rețete ecologice a Ruhr-ului. 
Argument suprem pentru ca și me
tafora lui Heinrich Boll să fie recon
siderată: in Ruhr „Albul nu mai
este, un, vis"...

Viorel SA1AGEAN
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„Errare...“ e chiar humanum ?
Latinii au lăsat o 

„errare humanum est''.
Spre deosebire de zei și supraoameni, prin definiție infailibili, cărui 

om nu i se întimplă să greșească - și deci să fie scuzabil ? I Desigur, 
nu este cazul erorilor grave și de nepermis - a crede că lecțiile isto
riei se învață din cărțile de istorie sau a confunda puterea cu logica 
ori a nu înțelege sinceritatea, altruismul și abnegația celor mari și tari 
față de cei slabi. Dictonul se apljcă greșelilor mărunte și lumești - cui 
nu i-a căzut din mină o farfurie, cine n-a spart un pahar etc.

..Acum un număr de ani, uh post de radio.de peste Oceqri și-a 
întrerupt brusc emisiunea și a lansat in eter un text imprimat pe bandă: 
„Atențiune I Atențiune ! Nu este o încercare. Nu este o încercare I A 
fost proclamată starea de urgență ! Nu este o încercare !" intr-adevăr, 
n-a fost o încercare, ci doar eroarea unui tehnician. Care a confundat 
niște contacte, prize și casete, declanșindu-se, astfel, mesajul de alarmă.

...Tot mai demult, la Thule, in Groenlanda, imensa țesătură de metal 
a stațiunii radar cu radiolocatoarele ei de peste 120 de metri dia
metru a fost păcălită de„ razele lunii, care, intr-un anumit unghi de 
incidență, au declanșat avertizoarele de alarmă nucleară.

...Nu sint decit cițiva ani de la celebra gafă a altor radaruri și com
putere care au confundat un stol de rațe cu escadrilele unor bombar
diere, A greși este omenesc, iar radarul și computerul ati intrat atît de 
mult rn viața și în intimitatea omului incit era inevitabil să se molip
sească de dictonul latin.

...Acum citeva luni, ceasornicele au înregistrat citeva minute deo
sebite - cu mult mai lungi decit cele din 60 de secunde. Practic, au 
fost șase minute în care lumea a trecut, aproape la un fir de păr, de 
ceva foarte rece și foarte tăios. Cum este, de pildă, coasa. Pe atunci 
știrea a fost laconică, abia acum au inceput să se afle mai multe 
detalii :

Cum tinerii ofițer' de la Comandamentul NORAD, la sute de metri 
adincime in granitul munților Cheyenne, iși sorbeau liniștit cafelele de 
dimineață ; cum pe ecranul dominind bateria de computere au apă
rut, cu litere luminoase, cuvintele „enemy attack" ; cum ceșcuțele de 
cafea au inceput să tremure în miinile tinerilor ofițeri cind liniatura 
fină a tabelului electronic a conturat profilul unui submarin care ex
pedia o salvă de rachete : cum avioanele de vînătoare și interceptare 
și-au luat zborul de la bazele de pe coasta Pacificului.

...Și cum 1052 de rachete intercontinentale au fost pregătite pentru 
lansare imediată ; cum au fost deschise capacele de oțel alb silozu
rilor și cum au fost chiar introduse cheile speciale de deblocare a dis
pozitivelor de siguranță, pentru a se riposta cu contralovitura atomică. 
Așa, din eroarea uniri tehnician și a computerului, li s-a răcit cafeaua 
tinerilor ofițeri și așa a trecut omenirea, fără ca omenirea să știe, pe 
lingă ceva rece și tăios, ca o coasă. Sau orbitor și incandescent - ca 
o explozie nucleară.

Putem deci spune și „errare anti-humanum est" - sint și greșeli 
afectina Țnsăsi existența speței umane.

Care ar fi calea evitării riscurilor : să se înțeleagă că In condițiile 
înarmărilor se va mai trece pe lingă primejdii la un fir de păr, incit 
totul atîrnâ de un fir de păr ? Să ne încredem în mecanismele de su
praveghere atit de inteligente și de umanizate incit pot greși și ele 
oricind, ca tot omul ? Să se desființeze servitul cafelelor in posturile 
de comandament ori să se lichideze cauza cauzelor - munții de 
arme ?!

moștenire foarte utilă, dictonul biajin-consolator

N. CORBU
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