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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
In ziua de 14 iunie a avut loc, sub pre

ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a reliefat 
importanța deosebită pe care o au pentru 
orientarea activității ministerelor, centrale
lor, unităților industriale, a tuturor oame
nilor muncii care lucrează în sfera produc
ției materiale Consfătuirea de lucru din 
29—30 mai de la C.C. al P.C.R. și Ședința 
plenară lărgită a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii din 13 iunie a.c. Aceste 
acțiuni, organizate din inițiativa și sub con
ducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, se 
înscriu în practica promovată ferm de parti
dul nostru, de secretarul său general de a 
dezbate problemele fundamentale ale dez
voltării economico-sociale a patriei cu ac
tivul de partid și de stat, cu cadre din eco
nomic, cercetare, proiectare, cu cele mai 
diferite categorii de oameni ai muncii, de a 
asigura participarea tuturor cetățenilor, a 
întregului popor la conducerea economiei, 
a întregii societăți.

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă 
apreciere expunerilor prezentate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 29—30 mai 
și la Ședința plenară lărgită a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii din 13 iunie, 
care — făcînd o analiză aprofundată, exi
gentă, obiectivă a activității desfășurate în 
economie, a muncii organelor de partid și 
de stat, a fenomenelor principale ce se ma
nifestă în prezent în viața economică — au 
stabilit sarcini, orientări și măsuri de im
portanță fundamentală pentru realizarea 
hotărîrilor adoptate de Congresul al XII-lea 
al partidului.

Comitetul Politic Executiv a subliniat în
semnătatea deosebită a indicațiilor date de 
secretarul general al partidului în ce pri
vește concentrarea eforturilor în direcția 
realizării producției fizice și nete, care stau 
la baza creării venitului național. în acest 
sens, a fost relevată necesitatea de a se 
acționa cu toată energia pentru sporirea 
productivității muncii, valorificarea superi
oară a materiilor prime și materialelor, re
cuperarea si refolosirea resurselor secunda
re, intensificarea activității de cercetare ști
ințifică și tehnologică, înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a programului de inves- 
iții, creșterea eficienței întregii activități 

economice.
Comitetul Politic Executiv a apreciat, de 

asemenea, că o importanță deosebită au in
dicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu refe
ritoare la aplicarea în viață a hotărîrilor de 
partid și de stat privind noul mecanism 
economico-financiar, care pune accentul pe 
realizarea producției fizice, sporirea conti
nuă a calității produselor și reducerea chel
tuielilor, asigurînd astfel condiții pentru 
creșterea rentabilității, a veniturilor oame
nilor muncii.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, tot- 
• odată, importanța indicațiilor secretarului 
general al partidului^ privind intensificarea 
acțiunilor politice, ideologice și organizato
rice care să ducă la întărirea disciplinei și 
creșterea răspunderii în muncă, la sporirea 
rolului organelor de conducere colectivă, a 
tuturor formelor democratice menite să asi
gure o participare largă a oamenilor muncii 
în înfăptuirea sarcinilor de producție și ri
dicarea pe un plan calitativ superior a în
tregii activități economice și sociale.

în același timp, s-a apreciat că înde
plinirea indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind realizarea, în cele mai 
bune condiții, a planului pentru export tre
buie să stea, zi de zi, ca o sarcină prioritară, 
în centrul atenției tuturor organizațiilor de 
partid și de stat, a tuturor colectivelor de 
muncă.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat 
necesitatea îmbunătățirii activității de con
ducere și de control a ministerelor, orga
nelor de sinteză în vederea cuprinderii și
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rezolvării mai bune a problemelor activită
ții economice.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
aplicarea în viață a sarcinilor și orientărilor 
stabilite de secretarul general al partidului 
va asigura realizarea cu succes a prevede
rilor pe anul 1980, buna pregătire a viito
rului cincinal și, în primul rînd, a planului 
pe 1981, înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XII-lea al partidului de ridicare a cali
tății întregii activități economico-sociale, 
intrarea într-un nou stadiu de dezvoltare a 
societății noastre.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca 
pînă la sfîrșitul lunii iunie să se încheie 
definitivarea tuturor reglementărilor și ac
telor normative menite să concretizeze mă
surile stabilite în recentele consfătuiri, ast
fel încît acestea să poată intra în vigoare în 
semestrul al doilea al acestui an. Ministerele, 
guvernul trebuie să acționeze ferm pentru 
soluționarea concretă a tuturor probleme
lor reieșite în cadrul consfătuirilor, pentru 
aplicarea în viață a concluziilor stabilite, în 
conformitate cu cerințele esențiale ale eco
nomiei naționale. în acest spirit, să se ac
ționeze pentru îndeplinirea la toți indica
torii a planului pe anul acesta și pentru 
pregătirea temeinică a noului cincinal, în
deosebi a planului pe 1981.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că organele de partid și de stat, 
întregul aparat economic, toți oamenii mun
cii din sfera producției materiale vor ac
ționa ferm în spiritul hotărîrilor și indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, dînd 
un nou și puternic impuls activității pentru 
îndeplinirea planului la toți indicatorii, 
pentru ridicarea eficienței economice în 
toate domeniile de activitate.

In continuare, Comitetul Politic Executiv 
a luat în dezbatere Raportul cu privire la 
normarea muncii în anul 1979 și programul 
de măsuri pentru îmbunătățirea acestei ac
tivități. S-au apreciat rezultatele pozitive 
obținute în acest domeniu, stabilirea meto
dologiei de organizare și normare a mun
cii pentru lucrul la mai multe mașini, tre
cerea la elaborarea unor normative uni
ficate, îmbunătățite, pentru polideservirea 
mașinilor și utilajelor.

S-a arătat, totodată, că în activitatea de 
normare a muncii se mențin încă serioase 
neajunsuri, care se reflectă negativ în reali
zarea producției și productivității muncii. 
Comitetul Politic Executiv a criticat faptul 
că la o serie de ministere sarcina de ridi
care a productivității muncii și de reducere 
a costurilor de producție nu s-a înde
plinit, cu toate că au fost depășite normele 
de muncă. S-a criticat, de asemenea, ten
dința de restrângere a ponderii muncii nor
mate prin extinderea muncii in regie, pre
cum și de limitare a acordului global. S-a 
stabilit sarcina de a se asigura corelarea 
strictă a normelor cu dotarea tehnică supe
rioară și îmbunătățirea organizării produc
ției în întreprinderi, de a se reduce perso
nalul auxiliar și neproductiv, de a se pro
mova mai larg în toate sectoarele munca 
pe bază de norme și in acord global. Planul 
economiei naționale va trebui să cuprindă 
sarcini precise, pentru fiecare minister, cu 
privire la gradul de extindere a muncii nor
mate și a acordului global. Totodată, s-a 
stabilit ca Ministerul Muncii, Comitetul de 
Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, 
ministerele economice să prezinte un pro
gram de îmbunătățire a normelor de muncă 
în toate ramurile economiei naționale. Lu
nar, va trebui să se raporteze asupra modu
lui de realizare a normelor, precum și a gra
dului de extindere a muncii pe bază de 
norme și a acordului global.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, de 
asemenea, raportul Comisiei naționale de 
demografie și a indicat să se ia măsuri pen
tru îmbunătățirea activității Ministerului 
Sănătății, a unităților medico-sanitare, a 
personalului medical, în vederea asigurării 
condițiilor de igienă și combaterii îmbolnă
virilor, pentru apărarea sănătății poporului. 

Trebuie să se lichideze cu hotărîre întreru
perile nejustificate de sarcini, care afectează 
sănătatea femeilor și influențează negativ 
asupra creșterii natalității. S-a subliniat, de 
asemenea, necesitatea intensificării activită
ții de educație sanitară a populației, îndeo
sebi a tineretului, precum și de dezvoltare 
a conștiinței necesității creșterii tot mai 
rapide și puternice a populației, a întăririi 
și pe această cale a forței națiunii noastre 
socialiste.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
mandatul delegației române care va parti
cipa Ia ședința a 34-a a sesiunii C.A.E.R. și 
a dat indicații ca aceasta să acționeze in 
spiritul dezvoltării colaborării între țările 
membre, în vederea satisfacerii într-o mă
sură mai mare a necesităților de energie, 
materii prime, materiale speciale, produse 
petrochimice, mașini, utilaje și tehnologii 
moderne ale acestora, conform prevederilor 
statutului și ale Programului complex. 
Desfășurindu-se pe baza egalității in drep
turi, avantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești, această colaborare să asigure 
dezvoltarea mai rapidă a economiilor națio
nale ale tuturor țărilor membre ale C.A.E.R., 
valorificarea mai deplină a avantajelor și 
superiorității economiei socialiste, afirma
rea puternică a relațiilor de tip nou dintre 
statele noastre, creșterea forței și prestigiu
lui socialismului pe plan mondial. In același 
spirit, Comitetul Politic Executiv a indicat 
să se dezvolte relațiile economice cu toate 
țările socialiste, cu celelalte țări ale lumii, 
să se intensifice participarea României la 
diviziunea internațională a muncii, la schim
bul mondial de valori.

Pornind de la importanța deosebită pe 
care colaborarea economică externă o are 
pentru progresul mai rapid al economiei 
naționale, pentru accelerarea construirii so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului nostru, Comitetul Po
litic Executiv a trasat sarcina de a se in
tensifica și extinde în continuare relațiile 
economice internaționale ale țării noastre, 
în spiritul politicii generale a României — 
de prietenie și colaborare cu toate statele 
lumii, pe baza principiilor egalității, inde
pendenței naționale și avantajului reciproc, 
de promovare a destinderii, cooperării, în
țelegerii și progresului în lume.

★
In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a informat despre vizita oficială 
de prietenie pe care a efectuat-o în țara 
noastră, în perioada 3—7 iunie, delegația de 
partid și de stat a Republicii Populare Bul
garia, in frunte cu tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central ăl 
Partidului Comunist Bulgar, pi ședințele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
întru totul și a dat o deosebită apreciere re
zultatelor remarcabile ale acestui nou dia
log la nivel înalt, care a relevat, încă o dată, 
în mod pregnant, rodnicia intilnirilor prie
tenești, tradiționale, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, rolul lor deter
minant în întărirea continuă a prieteniei și 
solidarității româno-bulgare, în dezvoltarea 
susținută a colaborării multilaterale dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Desfășurate într-o atmosferă cordială, de 
încredere, înțelegere, prietenie și stimă, con
vorbirile dintre cei doi conducători de 
partid și de stat au relevat hotărîrea co
mună de a ridica pe un plan tot mai înalt 
relațiile româno-bulgare, care — înteme
iate trainic pe principiile deplinei egalități, 
respectului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile inter
ne și avantajului mutual — reprezintă un 
adevărat model de raporturi noi între state, 
de conlucrare între țări vecine și prietene. 
Această hotărîre își găsește o semnificativă 
expresie în documentele încheiate, in înțe
legerile stabilite cu prilejul vizitei.
(Continuare în pag. a V-a)

JUDEȚUL BACĂU

Am reparcurs în acest anotimp 
puternic marcat de efortul poporu
lui de a-și împlini, pe măsura ge
niului său colectiv, ctitoriile pe 
care și le-a gîndit suveran, un iti
nerar care. In însoțirea a două se
cole de istorie, ne aduce în minte 
figura unui bărbat născut pe aces-- 
te plaiuri, rămas peste vremuri ca 
un simbol al viteiiei si clarviziunii 
neamului românesc.

In lumina de primăvară ce fn- 
gîna munții cu lanurile și drumu
rile Gorjului, alp Vîlcei, ale Mehe
dinților. ale Oltului, am intîlnit pe 
urmașii pandurilor lui Tudor in a- 
vanposturi ale progresului țării, in 
locuri unde se dau bătălii hotărî- 
toare ale construcției, ale energiei, 
ale recoltei, ale culturii si ale ca
lității vieții.

Pretutindeni, figura de sublimă 
baladă a acestui înaintaș, ridicat 
dintre cei multi spre a-și dărui 
gindul și spada slujirii țării, se 
află vie in conștiința oamenilor a- 
cestui timp care, sărbătorindu-1, 
iși luminează și mai puternic in 
propria conștiință o zare, sau, mai 
degrabă, un început de istorie. 
Cinstind bicentenarul nașterii unui 
om, cinstim incă o dată țara care 
naște asemenea oameni, cinstim 
legendarele șiruri de vieți cărora 
i-a fost menit lui Tudor să le a- 
ducă îndreptățire, cărora glasul vi
teazului conducător al pandurilor 
le-a rostit, în vremi de restriște, 
mesajul voinței neamului, vestirea 
a tot ceea ce avea să se împlineas
că mai tîrziu. Aici, în stingă Du
nării, acest om în puterea vîrstei 
și-a dat măsura întregii sale devo- 
țiuni și clarviziuni, acest om care 
în puterea vîrstei și-a dat supre
ma jertfă in torentele amețitoare 
și nu o dată tulburi ale evenimen
telor cîte au încercat pămintul 
Mioriței, acest bărbat de o extraor
dinară cutezanță și iubire de 
țară ne-a rămas ca un ctitor a ceea 
ce. aveau să gindeascâ, în deceni
ile de după, alți mari patrioți și 
revoluționari, mari cărturari si 
ostasi ai Acestei țări. Jertfa pe care 
Tudor a dat-o ideii de suveranita
te a neamului, ideii de progres și 
dreptate, de demnitate și neșovăire 
în fata oricărei puteri din afară 
a polarizat nădejdea și spadele ți
nuturilor românești în epoci de 
răscruce ale istoriei naționale. Tu
dor s-a inzidit în propria sa Cre
dință și luptă cu exemplara vite-

Insemnări de
Mihai NEGULESCU

jie a marilor ctitori de istorie și 
neatirnare ai României.

Din Vladimirul natal la Dealul 
eroic al Cotrocenilor, drumul de 
oaste și de glorie al lui Tudor și

Theodor AMAN :
TUDOR VLADIMIRESCU

al pandurilor a lăsat pretutindeni 
în cadența vie a oștenilor și țăra
nilor treziți la condiția de panduri, 
la condiția de purtători ai drep
tății, însemnul de rezonanță al 
unor prefaceri, al unor înnoiri. Al 
unui gest plenar care nu putea ră- 
mine fără ecou peste deceniile

care au urmat... Tudor nu a cu
noscut niciodată echivalarea unui 
sfirsit. Ci, dimpotrivă, aruncat în 
fintină, singele și limpezimea din 
ochii viteazului s-au contopit mai 
intens cu țărîna. Și în țarină s-au 
auzit mai limpede și mai îndelung 
cum semințele altei istorii se pre
găteau și cum din jertfa de atunci 
se de'schideau orizonturi în cartea 
neamului și în sufletul luptătorilor.

Două secole se așază între noi 
si clipa in care o maică româncă a 
adus țării și lumii fiul de rînd al 
mulțimii de rînd, al tării de rînd, 
pe copilul care cu întîiul său stri
găt reverberat peste plaiuri de ba
ladă și jertfe avea să facă să tre
mure surd cancelariile îndepărtate 
a trei imperii. Copilul Tudor și ti- 
nărul Tudor, și bărbatul Tudor, 
eroul Tudor al veacurilor româ
nești, inconfundabilul Tudor al a- 
cestei țări a dat istoriei naționale 
dimensiunea înaltă a legăturii din
tre țară și destinul de țară, dintre 
omul acestei țări și voința acestui 
om de a așeza orînduielile țării în 
legi de dreptate și neatirnare. Cu 
ochi luminați de îndreptățirea pe 
care deceniile și veacul au adus-o 
visului vladimiresc, ne aplecăm 
încă o dată cu dragoste către bra
țele mamei românce, către țara în
săși care a născut asemenea fii și 
căreia fiii săi viteji i-au adus pes
te restriște și jertfă soarele treaz 
al împlinirilor și al bucuriei.

Privind efigia legendară a aces
tui bărbat de la care începe istoria 
modernă a României, gîndul și cu- 
vintul nostru cunosc încă o dată 
clipa de emoție a tainei ce ne lea
gă de tot ce au gîndit și tot ce se 
adeverește incepînd și de la ase
menea bărbați. Contemporan cu 
toate evenimentele de seamă ce 
i-au urmat, fericitul erou căruia o 
spadă vrăjmașă i-a hărăzit ca mor- 
mint o fintină intră în cel de-al 
treilea secol al vieții sale, asa cum 
îl cunoaștem din fapte și din gra
vuri, așa cum îl cunoaștem din 
memoria vie a pandurilor săi, a 
întregului nostru popor. Timplă de 
reazem pentru neatîrnarea și visu
rile țării.

• IMAGINEA MARELUI PANDUR IN LITERATURA ROMANA de Al.
HANȚA • OLTENII LUI TUDOR de George Coșbuc • MONUMENT
LA PADEȘ de Lucian Avramescu • GLAS DIN VEACURI de Dan Verona
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/^15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI - 

I ani de istorie nouă, revoluționară a patriei,
de puternic avînt creator in construcția socialistă

Mutații 
calitative 
profunde 

în structura 
economiei,

în viata oamenilor
Convorbire cu tovarășa Alexandrina GĂINUȘE, 
prim-secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.

— La 19 iulie a.c. se împlinește 
un deceniu si jumătate de la cel, 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., 
moment de importantă crucială in 
viața partidului si a tării, care a 
deschis un curs nou in întreaga dez
voltare economico-socială. in afir
marea rolului conducător al parti
dului. V-am ruga să vă referiți, 
pentru început, la ceea ce au în
semnat acești 15 ani in viata eco
nomică. politică si socială a jude
țului Bacău.

— Purtînd pregnant pecetea ein- 
dirii novatoare, clădită ne temeiuri 
profund științifice, a eminentului 
nostru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, cel mai iubit si prețuit 
fiu al poporului, ctitor de tară nouă, 
înflăcărat promotor al progresului; 
exemplu de dăruire si muncă eroi
că. ce a adus un suflu înnoitor, 
fără precedent. în toate sectoa
rele construcției noastre socialiste. 
„EPOCA CEAUȘESCU". asa cum a 
intrat această etapă în istoria con
temporaneității. conferă României 
un imens prestigiu international, 
o apreciată si remarcabilă poziție in 
conștiința lumii. Tot ce s-a înfăp
tuit în această perioadă este ne
mijlocit legat de numele înțeleptu
lui nostru conducător, de fanta si 
gîndirea lui cutezătoare, de munca 
și lupta sa energică, insufletitoare 
pentru slujirea cu credință a inte
reselor naționale, a cauzei nobile 
de construire a celei mai drepte 
orînduiri sociale De pămintul Româ
niei.

Asemenea tuturor județelor tării. 
Bacăul — beneficiar, din olin. direct 
și nemijlocit al concepției industria
lizării socialiste. proces puternic 
accelerat în ultimii 15 ani de ideile 
cutezătoare ale secretarului nostru 
general. înmănuncheate în concep
tul societății socialiste multilateral 
dezvoltate — a cunoscut in această 
perioadă o remarcabilă dezvoltare 
a forțelor de producție, o înflorire 
fără precedent în toate planurile 
vieții sociale.

A fost accentuat procesul indus
trializării. baza bunăstării mate
riale și a progresului spiritual. Măr
turie sint cetățile industriale mo
derne înălțate si dezvoltate atît in 
Bacău, cit si in Borzesti. Comănești

și în celelalte centre muncitorești 
din județ. Citeva cifre ilustrează pe 
deplin valoarea si impoi-tanta în
făptuirii neabătute a orientărilor 
partidului, a indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitelor de lucru făcute in 
județul nostru. în prezent, produc
ția industrială este de patru ori 
mai mare decit in 1965, întreaga

Producția industrială
— in piocente —

producție industrială a anului 1950 
realizîndu-se acum numai în 11 
zile. Județul Bacău aduce o contri
buție hotărîtoare la nivelul econo
miei naționale în ce privește pro
ducția de cauciuc sintetic, energie 
electrică, hirtie. sodă caustică, com
bustibil. armături industriale de 
fontă, organe de asamblare si al
tele. în economia iudetului nostru 
se găsesc azi reprezentate într-o 
proporție echilibrată aproape toate 
ramurile de bază. Această dezvol
tare armonioasă a fost favorizată 
si de condițiile geografice, de exis
tenta pe teritoriu a multor resurse 
naturale — țiței. sare. cărbune, 
lemn, minerale, potential hidro
energetic. Pe de altă parte, ca ur
mare a transpunerii în viată a in
dicațiilor conducerii partidului, a 
prevederilor cuprinse în documen
tele Congreselor al X-lea și al 
XI-lea. ale Conferințelor Națio
nale. au avut loc mutații calitative 
și structurale în sensul sporirii pon
derii ramurilor de vîrf. de înaltă 
eficientă, purtătoare de progres 
tehnic. Construcția de mașini si 
industria chimică reprezintă astăzi 
mai mult de o treime din produc
ția industrială, fată de numai 20 la 
sulă in 1965.

Drept rezultat al griiii perma
nente a conducerii partidului, a to
varășului Nicolae Ceausescu perso
nal. pentru dezvoltarea multilate
rală. echilibrată a tuturor zonelor 
tării, am beneficiat. în acești 15 
ani de referință. d° un volum de 
investiții de circa 53 miliarde lei. 
destinat punerii în funcțiune a unor 
capacități noi de producție, extin
derii și modernizării celor existen
te. în municipiul Bacău au apărut 
două platforme industriale moder
ne — de construcții de mașini si 
de industrie alimentară — cu un 
mare număr de unitâti. Au fost 
înălțate noi obiective de impor
tantă majoră pentru economia na
țională, cum ar fi Combinatul de 
îngrășăminte chimice. întreprin
derea de masini-unelte. întreprin
derea metalurgică. întreprinderea 
de utilai chimic. O dezvoltare im
petuoasă a cunoscut în această pe
rioadă și platforma petrochimică

Convorbire consemnată de
Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii"
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Fapte și gîndiiri despre reala egalitate
În școala primară, totul părea 

nespus de simplu; unu este 
egal cu unu. doi este egal cu 

doi și așa mai departe. N-aveam 
nici un dubiu ; fiecare cifră este 
egală cu ea însăși. Și dacă lucrurile 
stau așa este clar că tot ce există 
pe această lume este egal cu... 
Cine ar fi putut constata acest ade
văr ?

De la aceste prime impresii au 
trecut multi ani, in care am auzit 
destule, am folosit și eu acest cu- 
vint magic — egalitate — care mi
lenii și secole de-a rîndul a pus 
In mișcare nu o dată întregul me
canism al istoriei umane. Pare un 
paradox că in spatele acestui cu- 
vint simplu, care, cred eu, iși are 
echivalentul în toate limbile exis
tente pe mapamond, se ascund de 
fapt cele mai multe conflicte, aspi
rații individuale și sociale. Așter- 
nindu-1 pe hirtie. cuvintul se com
pune doar din 9 litere și în româ
nă, și în maghiară, iar în franceză 
din 7. Nici nu e greu să le însu
șești, mai ales că în limbile latine 
ele seamănă aproape la perfecție.

Și totuși, de la a învăța și a rosti 
cuvintul egalitate și pină la a-i în
făptui esența se află un îndelun
gat proces social. S-a vorbit mult, 
chiar foarte mult despre egalitate, 
fără o acoperire reală pe plan poli
tic, economic și social.

Societatea socialistă a făcut în 
acest sens pasul hotărîtor ; asigu- 
rind egalitatea reală în drepturi a 
tuturor cetățenilor, indiferent de 
sex, de vîrstă, de naționalitate sau 
de rasă. Constituția României so
cialiste a creat și a instituționalizat 
concomitent acel cadru politic, eco
nomic, social, juridic și cultural 
care, la orice nivel, asigură posibi
lități și condiții necesare transpu
nerii în fapte concrete, cotidiene 
a ceea ce este egalitatea mea, a ta, 
a noastră, a tuturor.

...Mă aflam cu citi va ani în urmă 

în Valea Jiului, alături de o bri
gadă de mineri din subteran, dor
nic de a cunoaște specificul a- 
cestei lumi bărbătești. Minerii 
mi-au destăinuit chiar din primele 
clipe că acolo, jos, în adincuri, fie
care om e apreciat potrivit faptelor 
sale : nu există la ei nici o deose
bire intre om și om ; românul, ma
ghiarul. germanul sau de orice altă 
nație se consideră fratele celorlalți. 
Așa cum pe întreg cuprinsul țării 
noastre, azi, românul, maghiarul, 
germanul muncesc in frăție, sînt

cu adevărat frați. Am învățat în 
acele zile din adine, pline de im
presii noi. esența solidarității de 
miner, datorită unui neprevăzut, 
care s-a abătut asupra echipei pe 
care o însoțeam. Era vorba de o 
surpare de galerie. Faptul ca atare 
a alertat din prima clipă întreaga 
brigadă, pe toti cei care lucrau în 
schimbul respectiv. Noi. care am 
rămas prizonieri ocazionali în bez
nă, luptam din răsputeri pentru 
scăpare. în lumina palidă a lămpi
lor de miner vedeam fețele întu
necate și încruntate, iradiind acea 
forță solidară care ne-a îndemnat 
pe toți la acțiune disciplinată și 
unită. Simțeam în acea clipă de pe
ricol cit de egali sintem. oină în 
măduva oaselor ! A dispărut din- 
tr-o dată calitatea de șef, de ajutor 
de miner sau de reporter, eram 
doar un mănunchi de oameni ce 
lupta cu Înverșunare pentru viața 
noastră, a tuturor. Nu făceau doi 
bani atunci nici deosebirile de șco
larizare, de limbă, de obiceiuri, de 
tradiții sau de forță fizică dintre 
noi. Eram uniți fără să ne clintim; 

toți pentru unul, unul pentru toti! 
Aș putea afirma mai mult : această 
intimplare îmi dezvăluia mie, încă 
o dată, marea unitate' a poporului 
din care fac parte, unitate *pe care 
sintem chemați s-o apărăm ca 
lumina ochilor, bun cîștigat de noi 
in acești ani de construcție socia
listă sub conducerea partidului co
munist...

Nu de mult, un director de școa
lă generală din mediul rural mi 
s-a destăinuit descurajat:

— Am primit un tînăr profesor 

de matematică, care a absolvit re
cent facultatea. In sfîrșit, mi-am 
zis, un suflu nou în colectivul nos
tru de pedagogi neschimbat de atî- 
ția ani ! M-am gîndit să-l inițiez 
din plin în treburile obștii, incre- 
dințindu-i o serie de sarcini extra- 
școlare. Știți ce mi-a răspuns ? Că 
îȘi va vedea de treabă doar atunci 
cînd toată lumea din jur se achită 
de sarcini...

Cu alte cuvinte, tînărul nostru 
prieten — n-are importanță în ce 
grai .vorbea, pentru că nu aceasta-i 
problema — minat de zelul său 
exagerat de „echitate", s-a eschi
vat Dur și simplu de la niște obligații, 
care de fapt țineau de statutul său 
de educator ! De ce colegii lui mai 
in virstă nu și-au mai dat atîta si
lință în ducerea' la îndeplinire a 
unor sarcini profesionale și sociale 
e cu totul altă poveste. Directorul 
însă, avînd încredere deplină in 
elanul și conștiința nealterată a tî- 
nărului absolvent, a încerdat să-l 
cistige pentru cauza si intere
sul noilor generații, a viitoru
lui I Profesorașul a înțeles doar 

acea fațetă a problemei ce-i conve
nea mai mult : cea individuală. 
Vroia de la bun început să devină 
egal cu alții, dar nu în muncă, 
în răspundere, ci în lincezeală, in 
profesionalism îngust...

Dar cine are nevoie în socialism 
de un asemenea tip de... egalitate? 
La urma urmei, dacă cumva ni se 
mai intimplă să conlucrăm și cu 
niște pierde-vară. de ce să cobo- 
rim la ei. minați de spiritul fals al 
echității, și de ce să nu pretindem 
chiar noi să se ridice ei la nivelul 
responsabilității noastre ? !

...Băiatul meu cel mic. într-o zi, 
a protestat cu vehementă in bu
cătărie:

— Mamă, să știi că eu am dreptul 
Ia mai multă prăjitură decit frate- 
meu 1

— Toată lumea primește Ia fel 
— a precizat, energic, soția mea.

— Dar nu e drept 1 — venea
prompt replica. Tu știi cît a înfu
lecat frate-meu în vreme ce nu 
eram de față ? Trebuie să-l ajung 
din urmă !

Ce să spui la asemenea „argu
mente" ? Doar e vorba de un copil 
de patru ani, care habar n-are încă 
de rostul și esența vieții umane I. 
Și totuși trebuia dat neapărat răs
punsul potrivit nivelului său de în
țelegere. precum că egalitatea nu 
se măsoară în primul rind cu can
titatea de bunătăți consumate într-o 
unitate de timp ; că viitorul nu e 
un cozonac uriaș, primit de unde
va. gratis, din care țara-mumă ne 
taie feliuțe egale, indiferent dacă 
sintem harnici sau leneși...

Copilul, ca copilul, dar ce să zi
cem cind viata ne mai aduce în 
cale și cîte-un adult în toată firea, 
apostol nechemat al egalității abso
lute. ceea ce în termeni uzuali se 
cheamă... egalitarism ? Neapărat 
trebuie să-i infrîngem dorința in
fantilă de a fi egal din cap pînă în 
picioare cu toată lumea, indiferent

Nagy, Mocan, Szoldsi....... Da, sintem și tovarăși de muncă și prieteni I" - declară ei. firesc, reporterului. Ima
ginea aceasta, cu totul și..cu totul obișnuită Io întreprinderea de reparat material rulant „16 Februarie" din
Cluj-Napoca, ne vorbește despre firescul relațiilor de muncă și de viață între oameni de naționalități diferite,
dar aparținind aceluiași pămînt și aceleiași patrii române, angajați, cu tot ce au mai bun, intr-o activitate

fertilă pentru bunăstarea și fericirea întregului popor Foto : M. Caraafil

dacă el mișcă sau nu vreun deget 
pentru a împlini cît mai grabnic 
dorința de prosperitate, de mai 
bine a unui popor întreg 1 Să pu
nem față-n față cu realitatea, care 
consemnează între oameni deosebiri 
dintre cele mai diverse : unii, de 
exemplu, sînt silitori, alții mai pu
țin: intre noi se ascund si comozi, 
și chiar leneși ; unii sînt dornici de 
învățătură, în timp ce alții își tră
iesc viața fără carte ; există oa
meni care iubesc natura, &lții se 
dăruie tehnicii moderne ori sînt 
fascinați de lumea cifrelor, a ma
tematicii ; unii sînt scunzi, alții 

din contră ; unii au gura mare, alții 
tac zile de-a rîndul: există apoi, 
între noi, oameni blinzi, dar și ner
voși. sicîitori...

Egalitatea noastră, socialistă, nu 
uniformizează oamenii ; ea este o 
formidabilă șansă pentru toți — 
români, maghiari, germani sau de 
alte naționalități — ca fiecare dintre 
noi să-și poată dezvolta liber per
sonalitatea, aptitudinile, bucurîn- 
du-se fără nici o îngrădire de toa
te condițiile și posibilitățile create 
in acest scop de partidul și statul 
nostru. Această șansă care nu cu
noaște nici umbră de discriminare 

de a fi oameni adevărați — devo
tați trup și suflet cauzei comune de 
prosperitate materială și spirituală 
a României, călăuzindu-ne după 
normele generoase ale codului etic, 
al muncii și vieții comuniștilor, ini
țiat de partidul nostru comunist, 
de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — deschide cale 
liberă pentru toți fiii țării, indife
rent de naționalitate, pentru afir
marea deplină a personalității fie
căruia, deopotrivă, in folosul pro
priu și al societății.

CSEKE Gâlîor

Pedagogie pentru... părinți Povestiri despre prietenie
Incognito la o ședință 

cu părinții elevilor unei 
Clase dintr-un liceu cu 
profil industrial. Notez 
replici, fel de fel, chiar 
și la „momentul catalo
gului". Prezent ! ; Pre
zent 1 ; Prezent ! : ros
tesc cei mai mplți. ''Sint 
insă și eîteva pauze de 
lungi tăceri la cite un' 
nume. Și atunci, dirigin
tele șoptește, parcă pen
tru sine, cu marcată jenă: 
„Absent 1“

Elevul, se-nțelege...
Pe Care dintre drumu

rile vieții să apuce — 
iată tema și supratema 
dezbaterii. Și dincolo de 
răspunderea generală care 
își pune sigiliul și pe a- 
cest dialog, citeva replici 
„alături de obiect" (ca 
Să nu le spunem... neave
nite 1) ne îndeamnă să 
le notăm pentru... o re- 
dezbatere mai publică.

— Un inginer, înainte, 
era cineva. Azi poate fi 
oricine inginer...

— Oricine trece la un 
examen de admitere, ori
cine are putere să ter
mine o facultate, asta ați 
-vrut să spuneți, nu ? — 
intervine, cu ușoară și 
țieUcată' if-bnie, dirigin
tele.

— Pentru că tot face 
liceul, băiatul meu tre
buie neapărat să intre ia 
facultate.

— Și dacă... ? — în
cearcă un părinte o în
trebare nedusă la capăt.

— Nici un dacă... Pen
tru cariera de muncitor 
era suficient profesio
nala...

Sala dă singură repli
ca, scutindu-1 pe dirigin
te de penibilul situației 
în care preopinentul s-a 
băgat singur :

— Ba pentru cariera de 
muncitor, azi. abia dacă 
ajunge și liceul.

— La mașinile cu co
mandă numerică ori cu 
programe computerizate 
nu prea ai șanse să a- " 
jungi dacă nu ești tobă 
de trigonometrie, algebră 
etc...- ' ...

— Băiatul meu e neho- 
tărît pentru că nu prea 
știe ce avantaje îi oferă 
o profesie sau alta. Este 
întrebarea pe care și-o 
pune cel mai des și aici, 
școala, ar trebui...

— întrebarea, cred, ar 
fi bine să fie formulată 
și altfel — răspunde di
rigintele calm, zîmbind.

— Adică ?
— Adică, ce pot da eu 

într-o profesie sau alta, 
în raport de pregătire, 
aptitudini, afinități. Res

tul — mă refer la avan
taje — decurge de aici și 
nu invers.

Și, observînd parcă o 
urmă de nedumerire la 
interlocutor, dirigintele 
adaugă :

— Cumva, nu ' m-am 
exprimat prea lirtijjâde ?'

— Da, dar...
...Dar multe alte între

bări s-au încrucișat în 
obișnuita întîlnire cu pă
rinții de care aminteam. 
Și nu știu de ce — poate 
mi s-a părut mie, poate 
că era chiar așa — șe
dința se dovedea înainte 
de toate o autentică ORA 
DE DIRIGENȚIE CU 
PĂRINȚII. Pentru că...

Pentru că. se pare, în 
diverse prilejuri, sînt 
absolut necesare aseme
nea ORE.

Iile TANASACHE

Prima povestire
Stăteam în jurul focu

lui. era spre toamnă
cînd se vindeau caii
și l-am văzut cum i-a 

desfăcut armăsarului bu- 
zel§;„(șia ira căutat dinții 
mai mult cu ochii si mi-a 
spus, :, „e-al tău. o să-ți 
fie un prieten bun".,

Și încă de pe atunci mă 
întrebam : dar om-prie- 
ten? Cum poți să-1 vezi? 
Cum poți să-l cunoști ? 
Tot după dinți ?

Și multă vreme am fu
git de știrbi.

Pină am descoperit că 
poate fi găsit.

— După ce ?
— După Inimă 1

A doua povestire
întîi au fost aceste în

trebări și aceste răspun
suri :

— Cu cine-ai făcut ne
mernicia asta ?

— Cu prietenul meu, 
dar n-am bănuit...

— -Ce n-ai bănuit ?
— Eu am auzit că o 

să ne distrăm, și-ațîtj
— Cu mașina furată?
— N-ăm furat-o ! A zis 

că o s-o aducem repede 
înapoi.

— Cine-a zis ?
— Prietenul meu. N-a

veam de unde să știu...
— Ce să știi ?
— Că o să facă tocmai 

el o asemenea încurcă
tură. Niciodată n-a gre
șit. Am avut in el toată 
încrederea. Dar acum... 
Regret.

— Ce regreți ?
— Faptul că prietenul 

meu...
Apoi a urmat această 

meditație :
cînd cineva te-atrage 

pînă într-atita

îneît, în numele prie
teniei, te îndreaptă

spre rău, tu fiind con
vins că e bine,

el s-a ales, desigur, cu 
un amic,

iar tu, la fpl de sigur, 
cu doi dușmăni :

unul el, celălalt tu în
suți.

A treia povestire
— îți alegi prietenul 

după gînduri — mi-a 
spus.

— Dar poți ? Poți să 
ghicești ce-i trece lui 
prin cap ?

— Cum să nu ? ! — 
mi-a răspuns. Și nu-i 
vorba aici de ghicit : în
tîi, că un prieten gîndeș- 
te față de tine cu voce 
tare ; și doi : îl auzi prin 
fapte.

A patra povestire
Bineînțeles că e mult 

mai ușor să-i dezvălui 
prietenului

defectele lui 
decit De ale tale.
Dgpă : te-, ascultă e to

tuși- un semn că le-a în- 
-.teles

Ale cui ? Ale lui sau 
ale tale ?
Și, astfel, 
prietenia continuă. ■

A cincea și ultima 
povestire

Prietenia se stinge cînd 
nu mai pui pe ea, in loc 
de lemne.

ca la foc.
inima ta, 
idealul tău, 
gindurile tale înalte.

Vasile BARAM

Ședință aprigă, de ana
liză, la comitetul județean 
de educație fizică si sport.

Da sase ori ceruse Păvă
lache cuvintul. dar ochii 
omului de la prezidiu — 
mai marele sportului din 
județ — erau numai gin- 
duri ; nu vedeau, gîndeau. 
Părea cucerit, emoționat 
de ideile si mai ales 
de cuvintele celor care 
Vorbiseră pină atunci, li 
aprobase mișcînd capul cu 
blindețe și înțelepciune, 
deși i se părea că știe ce 
vor spune — ce naiba, oa
menii ii ceruseră sfatul 
înainte „ce și cum", au doar 
răspundere și nu vor să 
greșească chiar în ședință. 
Cînd muncești, e altceva, 
poți greși, dar în ședință !? 
„Dați-i și ăstuia cuvintul", 
i-a șoptit unul din dreapta, 
cel mai Vechi in sportul 
județean, că nici el nu mai 
știa de cită vreme, cînd 
Păvălache a ridicat pentru 
a șaptea oară mina. Și i-a 
dat.

A vorbit Păvălache, a 
vorbit, pină ce omul ai 
cărui ochi gindeau a în
cetat să mai miște capul 
cu blindețe si înțelep
ciune, simțind, așa, o sta
re de neliniște de parcă 
cineva îi desuruba picioa
rele de la scaun.

— Dar cu cornerul cum 
•tați ?

înscrisul la cuvînt a ră
mas cu vorba in aer.

— Județul nostru este 
ultimul Ia corner, de ce 
nu-i învățați. mă. să bată 
bine cornerul? Mereu vă 
spun să lăsat! bazaco
niile și să vă ocupați de 
lucruri serioase. în toată 
lumea cornerul este la or
dinea zilei, englezii il per
fecționează. spaniolii, cind 
nu te aștepți, „hop !“ cu o 
figură nouă, nemții sînt, 
după cite am aflat, la a 
126-a schemă de corner — 
ți. 6 să vedeți, nu se opresc 
aici — iar voi tranca-flean- 
ca tot timpul : .că am chel
tuit banii ne tribune, iar 
copiii nu au unde bate min
gea". „că nu sint reguli 
unitare". ..cite bordeie atî- 
tea obiceie" (v-ati în
vățat să vorbiți in zicale 
și cimilituri), „că pleacă 
antrenorii din județ la alții 
care dau mai mulți bani 
negri" — de ce pleacă, să 
nu plece, ce, ei n-au auzit 
de etică și echitate ? — „că 
antrenorul X a fost dat 
afară pentru că a strănutat 
cind marele Lăptică exersa 
lovitura de la 11 m și l-a 
demoralizat" — așa-i tre
buie, de ce brutalizează su
fletul sensibil al sportivu

lui ? — și lăsați copiii fără 
știința cornerului 1 Ajung 
mari și îl bat tot ca acum 
30 de ani. „N’est-ce pas ?“
— solicită el. pe franțuzeș
te, acordul adunării. „Nu-i 
așa ?“ — traduce pentru 
cel de alături care scria 
totul cu viteza unei mitra
liere, dar acum era cu pixul 
la gură. „Vă raportez, nu 
am auzit ultimul cuvînt". 
Așa pot să-l bat si ou 1
— încheie omul din prezi
diu. iar pe fața lui plin- 
geau toate generațiile de 
antrenori și de sportivi în- 
frînte. umilite de neputin
ța de a bate cornerul. Așa 
pot să-1 bat și eu — repetă 
el. răsucind voluminosul 
dosar cu fața in jos, gest 
ce voia să sugereze că „a 
întors foaia". Așa pot să-1 
bat si eu !

..Bate-l!“. era să spună cu 
Voce tare Păvălache, cel 
întrerupt de la cuvînt, dar 
s-a oprit tocmai la timp, 
pentru că omul din prezi
diu era pus pe fapte mari, 
„o să vă destitui" — striga 
el — altfel nu se mai poh
te; „la sarcini noi. oameni 
noi", altfel nu se mai poa
te. „N’est-ce pas?", și cițiva 
aprobau dînd din cap ener
gic și ritmic cum dă calul 
de muscă, vara, pe vremea 
arșiței.

Păvălache. care stă cum 
nu se poate mai rău — și 
cu cornerul, și cu limba 
franceză — simte acum că 
viața, pe care a dat-o aces
tui sport păcătos cum ii 
dai copilului tău partea cea 
mai rumenă a cozonacului, 
nu mai are pentru el decit 
foarte puține lucruri fru
moase dacă nu a înțeles că 
ăsta, cornerul, este un fel 
de pîrghie a lui Arhfmede. 
(Ai lăsat pirghia lui Ar- 
himede din mină Păvă
lache — isi dă el pal
me — si nu ai fost 
in stare să descoperi 
punctu1 de sprijin care era 
sub ochii tăi, in colțul te
renului). Nici tact nu am
— continuă el să-și dea 
palme — sint un buldozer, 
asta sînt. și cît m-a cicălit 
șeful meu înainte de a ple
ca la ședință : „Păvălache. 
tu ai auzit vorba aia „toa
te drumurile duc la Roma?" 
Ei. acolo la ședința la care 
mergi toate drumurile duc 
la corner. Asta este fenta 
zilei, mă 1 Tu te duci cu 
lucruri serioase, știu ce vrei 
să spui și-ți dau dreptate, 
dar el o să creadă că vrei 
să-i tragi preșul de sub 
picioare și o să încerce să 
te fenteze. Odată, tot așa, 
într-o ședință, pe unul care 
ii atrăsese respectuos aten

ția să nu mai dea aprobări 
care contravin regulamen
tului l-a întrebat parcă in
tr-o doară, cu blindețe : 
„Din cite fire este împletit, 
mă, un coș de baschet ?“ 
Ala a crezut că glumește 
și a ris. „Rizi ?“, l-a între
bat. „Rîzi și faci politica 
regulamentelor, ne dai lec
ții de principialitate, cind 
tu nu știi nici lucruri ele
mentare. Cum ai ajuns, mă, 
antrenor?". Și l-a făcut pe 
om să se simtă vinovat nu 
numai de vorbele spuse, ci 
și de toate faptele lui, să

uiți pe toate părțile și vezi, 
e coaptă, nu e coaptă, iar 
dacă e. „pac", cerem să ne-o 
rezolve și apoi alta, și alta 
și „pac", „pac", „pac", alt
fel greșim, Păvălache, și nu 
avem voie, uite untn am 
ajuns cu cornerul dacă nu 
știm să ordonăm probleme
le, dacă aducem mărunți
șurile in față, rămîne cor
nerul la coadă. Păvălache, 
și ne întreabă opinia publi
că — auzi, mă. opinia pu
blică ! — ce-am păzit, 
Ce-am făcut cu cornerul, 
de ce nu știm să-1 batem.

doar.la tava cu plăcinte? 
Nu e deloc \ordine! Uite, 
vin băieții la moi si ne în
treabă ce fel de etică și 
echitate este cînd ăia de la 
Pufulești, coada-cozilor. iau 
premii, și seara, și diminea
ța, și uneori și la prinz, și 
vînd meciurile (au angajat 
și un matematician, un spe
cialist în calculul probabi
lităților, și ăla le spune la 
sigur cui să vindă și cît să 
ceară), așa zic băieții — 
iar noi îi mustrăm că nu 
este moral, asta nu se pre
vede în regulament (care

ce vrei tu nu se poate, 
mă. Păvălache. că v-ațl 
învățat cu scormonitul lu
crurilor. vreți să intoar- 
ceți totul pe dos. Ce 
dacă sînt învechite regula
mentele? Cum s-a rostogo
lit mingea pină acum o să 
se rostogolească mai de
parte, nu se oprește ea in 
capitole și paragrafe de re
gulamente. chiar dacă sînt 
proaste — că sînt, știu eu 
— dar nu am ce să fac, 
vouă vă vine ușor să cereți 
să se schimbe, că. văd eu, 
toți gîndiți ca clonțosul

„Eu măsor de șapte ori... 
dar să taie altul;

am aprobare să nu mă grăbesc!"
- ---------------------- PERSONAL SI IPOSTAZE -------------------------

se rușineze de toate gindu
rile lui bune. $i-a dat de
misia ! Pe altui care se 
ocupa de canotaj la clubul 
vecin, tot așa, l-a întrerupt 
cind omul arăta cum 
stau la proba de „8 + 1“ : 
„Dar de ce vă trebuie, mă, 
unul în plus, v-ați învățat 
cu risipa ?“. Si ăla. neferi
citul. a ris ca de o glumă 
bună, dar cînd și-a dat sea
ma că nu i s-a zis in glu
mă era prea tîrziu. Așa că 
Păvălache — a continuat 
șeful meu — te duci acolo 
și spui ce vrei, că de-aia 
este consfătuire, dar începi 
cu cornerul ; Începi și ter
mini cu cornerul, iar pe la 
mijloc zici șl tu ce ai de 
zis, ce te doare, dar fără 
corner nu s> ce căuta aco
lo". Și eu ce am făcut ? 
Am venit fără corner și 
am călcat în străchini.

— Bă, Păvălache. se aude 
din nou strigat (dar de data 
aceasta glasul omului de la 
prezidiu era blind si sfă
tos), in administrație nu se 
lucrează așa, de-a valma, 
cu toptanul. Aștepți, aș
tepți și cînd apare proble
ma, te uiți bine la ea, te

N’est-ce pas ? — și cîteva 
capete de cai se mișcau și 
mai energic — sus. jos, sus, 
jos, sus, jos — năvăliseră 
tăunii.

— Eu ziceam, îndrăznește 
Păvălache, că problema 
asta este de mult coaptă 
și răscoaptă, A crăpat ca 
uii dovleac uitat in cîmp, 
ar fi bine să luați o deci
zie, să Zicem „pac" și s-o 
rezolvăm noi. de ce s-o 
ducem la rezolvare, să 
descurce al'ii ițele încurca
te de noi? Am citit de cu- 
rind in ziare că unii stau 
pe margine si trag cu coada 
ochiului la cei care n-aș
teaptă să le măture alții 
in casă, isi iau răspunde
rea Si pun umărul să re
zolve lucrurile, să meargă 
treaba bine si ăia de pe 
margine cind ii prind că 
au greșit — mai greșește 
omul — isi freacă miinile 
de parcă ar fi cîștigat o 
„Dacie" la loz în olic si le 
dau peste nas „uite mă, 
ati vrut voi să fiți mai cu 
mot si acuma o să vă 
radem noi moțul". Păi. așa 
vreți să facem si noi. to- 
varășu’î Să ieșim in față

„asta" Păvălache. dă să-1 
întrerupă omul de la pre
zidiu, dar el nu ia în seamă 
„talpa" și continuă irezis
tibil cursa), care regula
ment ? — zic ei — fiecare 
are regulamentul lui și 
noi îi încurajăm, o să se ia 
o decizie, așa că hai la 
corner băieți, învățați cor
nerul bine, ăsta e esenția
lul. trecem noi și la esen
țial. zic ei. dar prăpădiți 
banii cu păsările călătoare 
care se fac si ele că dau din 
aripi atunci cînd le mai 
zburătăcește cite un control 
si apoi pleacă la alții care 
le promit grăunte mai bune, 
iar la noi nu se îngrijește 
nimeni de terenuri; să pu
nem cu totii mina De lopa
tă că terenurile astea au a- 
iuns niște maidane. Ne-am 
dus să ne antrenăm pe 
un cîmp si atîtâ l-am 
jucat în picioare, pînă 
ne-au pus pe fugă niște 
țărani și am alergat cît in
tr-un campionat întreg. Așa 
zic ei. E coaptă, tovarăși, 
problema, e coaptă 1

S-o fi copt — vorbește 
cu sine responsabilul spor
tiv de la județ — dar

ăsta de Păvălache. dați din 
cap cînd vorbesc eu de. 
corner și zic „N’est-ce 
pas?“, dar în sinea voastră 
îl aplaudați pe zăbăucul 
ăsta care strică armonia. 
Ne-am înțeles bine atîta 
vreme, am găsit explicații 
pentru înfringeri (ba. din 
unele am făcut chiar vic
torii. mă 1). ați cutreierat 
tara și ati umblat și în 
străinătate cu echipele 
noastre și ati demonstrat 
științific de ce nu pu
tem noi să-i batem pe 
unii si pe alții, că au 
draci in picioare, dar Ia 
ai noștri nu putem să le 
punem pentru că sint atei, 
și acum vreți și voi orga
nizare nouă, vreți să schim
bați ordinea împămîntenită 
— rea. așa este — cu alta 
nouă, dar eu nu iau nici o 
decizie, să vă fie clar, am 
luat o dată una și era să-mi 
pierd scaunul, că nu a fost 
bună — „ne-am pripit to
varăși". „să nu vă mai pri
piți !“. „nu ne mai pri
pim 1“ — am aprobare să 
nu mă pripesc, mai bine să 
mă critice că nu am sesizat 
problema (am sesizat-o, dar

zic așa), că nu am acționat, 
îmi fac autocritica (dar de 
ce autocritică, pentru ce 
ne-au lăsat strămoșii înțe
lepciunea lor in proverbe, 
nu s-o folosim ? — „mă
soară de șapte ori și taie 
o dată" — de exemplu — 
„N’est-ce pas?"), „eram la 
a șaseș măsurătoare, tova
răși, aveam foarfecă în 
mină, gata să tai, dar m-ați 
întrebat chiar acum cind 
mă aflam între a șasea și a 
șaptea măsurătoare și toc
mai reglam foarfecă, dacă 
vreți, tăiați dumneavoastră, 
sau dacă îmi spuneți să 
tai, eu tai", „nu tăia, mă
soară !“, „măsor, dar mai 
durează"... Durează, sigur 
că durează, dacă mă gră
besc cu decizia s-ar putea 
să greșesc și cînd ? toc
mai acum, cînd țelul nos
tru este munca de calitate, 
adică tară greșeli. In viață, 
mai ales cind ai răspun
deri, totul e să nu greșești. 
Acționezi, obții succese, 
„normal, așa și trebuia să 
faci", astea nu se țin min
te. dar greșelile intră la 
numărătoare. Orice decizie 
este o poartă deschisă spre 
posibile erori. Nu știu dacă 
am auzit de la cineva cu
getarea asta sau a ieșit din 
capul meu, dar îmi place, 
e sănătoasă. Avem noi 
dreptul să deschidem por
țile pentru erori ? N-avem! 
Nu decidem, nu greșim ! 
Asta nu înseamnă că stăm 
pe loc, că nu ne perfecțio
năm, uite, cornerul, să per
fecționăm cornerul, aici nu 
e nevoie de decizie, păre
rile sînt împărțite : corne
rul înalt, cu boltă, cornerul 
scurt, cornerul bătut la col
țul careului de 16 metri și 
cîte și mai cite. Cine poate 
spune că este greșită una 
sau alta ? Dreptul la opinie.

...în vreme ce omul de la 
prezidiu cugeta, blîndul 
Păvălache rămăsese cu 
ochii in bagdadie. Se făcea 
că se află el însuși pe te
ren și arbitrul dictează o 
lovitură de colț. Iar el, Pă
vălache. este chemat să 
execute blestematul de cor
ner. Lovește năpraznic 
mingea, dar ea plutește lin 
ca frunza purtată de vînt, 
atinge capetele sportivilor 
ca un fluture în joacă și 
dintr-o dată izbește ca un 
trăznet plasa la „păianjen". 
Lumea rămîne citeva se
cunde înmărmurită. Tăcere 
solemnă. adincă. nici se
mințe nu se mai spărgeau 
în tribune. Crainicii — re
porteri de la radio și tele
viziune care transmiteau 
meciul — credeau că au

halucinații și au rugat co
legii din studiouri să anun
țe pentru două minute „de
fecțiune tehnică". Treziți 
din uimire, jucători, arbi
tri, spectatori aplaudă, ova
ționează. scandează „Pă- 
vă-la-che. Pă-vă-la-che...“ 
Jucătorii din echipa adver
să, fără să mai ceară con- 
simțămîntul arbitrului, ho
tărăsc ca. din acel minut al 
jocului, minutul 10. pînă în 
minutul 90. Păvălache să 
execute continuu cornere. 
Portarul echipei adverse ia 
loc în poartă alături de co
legul său — doi portari — 
toți ceilalți 20 de jucători 
plîis arbitrii se masează in 
careu pe posturi de apără
tori și așteaptă lovituri’e 
de corner ale lui Păvăla
che. Iar Păvălache trage. 
Și toate merg direct îrf 
plasă.. Tunete de aplauze 1

Atunci se trezește și Pă
vălache din frumoasa lui 
rătăcire. Participanții la șe
dință aplaudau. Omul de 
la prezidiu înmîna fiecărui 
participant cîte o mapă cu 
scheme riguros desenate in 
toate culorile curcubeului. 
„Aveți aici toate situațiile 
și loviturile posibile in
tr-un joc". Venise ziua cea 
mare! Cîtiva dădeau din ca
petele lor de cal cu viteza 
unor pistoane de motor — 
sus. jos. sus. jos. sus. jos — 
plecaseră tăunii și *• năvăli
seră viespile.

Privește si Păvălache 
mapa și...

— Dar cornerul, unde-i 
cornerul, tovarășu’. se tre
zește strigînd blîndul Pă
vălache. Ați zis de toate, 
ne-ati dat si desene, dar 
ce-ati făcut cu corne
rul. unde-i cornerul nos
tru ? — se înverșunează el 
ap’ecîndu-și trunchiul în 
față și lovind năpraznic cu 
piciorul drept într-o minge 
imaginară.

Vede cum omul de la 
prezidiu se îndeasă, devine 
oval, apoi rotund, din ce în • 
ce mai mic și mai rotund, 
pictat cu romburi alb- 
negre. vede cum sare de 
pe scaun De masă, aooi 
se rostogolește si țopăie 
prin sală. Păvălache dună 
el. „e o minge, o min
ge". striga Păvălache și o 
lovea cu sete, să răzbune 
toate generațiile de antre
nori și sportivi înfrinte. 
umilite, pentru că au cău
tat pete în soarele acestui 
joc. în loc să învețe... știin
ța cornerului.

„N’est-ce pas" ?

A. ARGEȘEANU

? DIALOG ' 
CU CITITORII

’J ... Ș • .!> - $

© NU E SUFICIENTĂ NU
MAI INDIGNAREA... Sosesc 
încă la redacție ecouri semni
ficative la ancheta socială „Prac
tici inumane soldate cu naufra
gia omenești", publicată în pa
gina „Exigențele Codului etic" 
(„Scînteia" nr. 11720, din 26 ă- 
prilie a.c.). Corespondenții noș
tri își exprimă, in modalități di
ferite și pe tonuri variate, ace
eași indignare civică față de cei 
ce-și fac din propovăduirea di
verselor credințe mistice o me
serie bănoasă, sacrificînd nu o 
dată, pe altarul intereselor lor 
deloc „sfinte", suflete nevinova
te, ba chiar și sănătatea și viața 
unora ce se lasă orbiți de predi
cile obscurantiste. „Mă întreb — 
ne scrie tovarășul Iunian T. Cio- 
banu din Tg. Jiu, str. 1 Mai- 
Vest. bl. 33 — de unde acel 
fost SS-ist, Mihai Ludwig, cu o 
pensie de numai 550 lei lunar, 
și-a achiziționat toate bunurile 
despre care s-a vorbit in arti
col ?! Mai ales că altora le pro
povăduia ascetismul. Curat trai 
de ascet ! Dar nu e de-ajuns să 
ne indignăm, cînd ne sînt aduse 
la cunoștință asemenea cazuri, ci 
e necesar să si acționăm".

Un punct de vedere asemănă
tor găsim formulat și în scri
soarea tovarășului Traian Co- 
dreanu din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, str. Perechiului 
nr. 8. Autorul eonsideră că, în 
anumite împrejurări, nu mai e 
vorba de simple predici, cu 
scopul recrutării de prozeliți, ci 
de „cangrene grave provocate 
psihicului uman și. prin ricoșeu, 
climatului moral al colectivității 
respective". De aceea, coresoon- 
dențttl nostru solicită pe dreut 
cuvînt — în afara unor acțiuni 
mai ferme ale autorități'or de 
resort — mobilizarea hotărîtă și 
a opiniei publice.

• O secundă. I. Venescu, 
București, str. Amurgului nr. 1 : 
Da, ne mai puteai trimite opinii 
în jurul temei „Ca este afecțiu
nea". Const. Răzvan, Brașov, bd. 
Gării nr. 20 : Desprindem din 
frumoasa dv. scrisoare despre 
microatelierele studențești de ne 
„Colina" ce domină orașul : 
„Dacă vreți să priviți o clipă în 
viitor, urcați pe «Colină»".

„Puilor bătrîni" le e foame... 
Desen de Adrian ANDR.ON1C

— Certificate medicale aveți ?
Desen de AN DO
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JUDEȚUL BACĂU

Combinatul de îngrășăminte chimice Bacău - rezultat al dezvoltării industriei chimice, în ultimii ani, și pe aceste meleaguri

PE TEME DE ZOOTEHNIE

Locatarilor din „Baby-beef"

nu le place iarba din Harghita?

(Urmare din pag. I)

de pe valea Trotușului. care rea
lizează astăzi aproape o treime din 
producția industrială a județului. 
Este remarcabil faptul că la dez
voltarea Complexului petrochimic 
de la Borzesti o contribuție presti
gioasă, definitorie si-a adus-o emi
nentul om de știintă. savant de re
nume mondial, academician doctor 
inginer Elena Ceausescu, ale cărei 
descoperiri științifice s-au materia
lizat în numeroase instalații mo
derne. de înaltă tehnicitate, ce dau 
o superioară valorificare materii
lor prime. îndeosebi țițeiului.

La baza dezvoltării continue a in
dustriei județului au fost puse pro
movarea noului, introducerea teh
nicii și tehnologiilor avansate, spo
rirea calității si performantelor teh
nice ale produselor. îmbunătățirea 
conducerii si organizării producției 
și muncii, ridicarea gradului de 
pregătire a cadrelor. Ca urmare, 
productivitatea muncii a sporit de 
2,5 ori.

— Asemenea transformări au avut 
loc si in agricultura județului...

— în acest sector, accentul a fost 
pu< pe dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale, pe introducerea unor 
tehnologii moderne de cultivare a 
pămîntului si de creștere a anima
lelor. ne extinderea mecanizării si 

'chimizării. S-a trecut, de aseme
nea. la organizarea unor sectoare 
agricole cu un pronunțat caracter 
industrial. Așa sînt complexele 
zootehnice de la Mărgineni. Podu 
Turcului. Ardeoani. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, cele de la Bacău si 
Bijghir. de la Sascut si Răcăciuni. 
care au sporit considerabil aportul 
sectorului zootehnic în activitatea 
producției agricole a județului. A- 
ceasta s-a dublat, realizîndu-se as
tăzi un spor de aproape 63 la sută 
In sectorul vegetal și de 155 la sută 
în sectorul zootehnic fată de 1965. 
Este tot mai remarcabil procesul de 
concentrare si specializare a pro
ducției agricole, atît în unităti agri
cole de stat, cit si în cele coopera
tiste.

— Cum se reflectă în strategia 
dezvoltării județului problematica 
de ordin social ?

— Corespunzător dezvoltării eco
nomice. în acest ultim deceniu si 
jumătate s-a înregistrat o continuă 
creștere a nivelului de civilizație, a 
bunăstării populației. Mărturie în 
această direcție sînt cele peste 
45 000 de apartamente construite în 
crasele si centrele muncitorești. 
Numai în anii actualului cincinal 
au fost date sau urmează să fie 
date în folosință 27 500 apartamen
te, ceea ce reprezintă cu 70 la sută 
mai mult decît s-a construit în pe
rioada 1951—1965. Au fost con
struite numeroase scoli, spitale, po
liclinici. instituții de cultură. Nu
mărul locurilor în grădinițe si că
mine. bunăoară, a sporit de peste 
3,5 ori. Numai în ultimul an. cetă
țenii județului nostru au cumpărat, 
din unitățile comerțului de stat si 
cooperatist, mărfuri in valoare de 
5 miliarde lei, reprezentînd 8 500 
lei pe locuitor, fată de numai 3150 
lei cit s-a realizat în 1965. Iată doar 
un exemplu deosebit de elocvent, 
relevant chiar aș spune. în ceea ce 
privește nivelul de trai, puterea de 
cumpărare a celor ce muncesc.

Cit privește viata spirituală, ea a 
cunoscut o ascensiune fără prece
dent. Se poate spune că la ora ac

PENTRU BUNA APROVIZIONARE A PIEȚELOR

RECOLTAREA LEGUMELOR—IN MOD RITMIC!
Buna aprovizionare a populației cu 

legume presupune ca recoltarea aces
tora să se ' facă ritmic, potrivit gra
ficelor întocmite între unitățile de 
producție și cele de valorificare, gra
fice de a căror îndeplinire răspund 
direct sectoarele unice horticole din 
cadrul consiliilor agroindustriale. în 
ultimele zile, organele de specialitate 
au luat măsuri pentru intensificarea 
recoltării unor legume necesare apro
vizionării pieței. Ca urmare, au fost 
livrate magazinelor de specialitate 
cantități apreciabile de varză, ceapă 
și alte legume. Se va intensifica re
coltarea cartofilor, pe măsură ce tu
berculii vor atinge dimensiuni mai 
mari, care să asigure realizarea unei 
recolte de 10 000 kilograme la hectar. 
Imoortant este ca, peste tot, această 
acțiune să fie bine coordonată, astfel 
încit piața să fie aprovizionată rit
mic, cu toate sortimentele dejegume.

Din această săptămină a început și 
recoltarea mazării de grădină — una 
din legumele cu mare pondere în ali
mentație, care se consumă atit în 
stare proaspătă, cît și sub formă de 
conserve. Pentru satisfacerea cerin
țelor populației și asigurarea mate
riei prime necesare fabricilor de 
conserve, in acest an s-au cultivat 
38 000 hectare cu mazăre de grădină. 
Condițiile climaterice din cursul lunii 
martie — ploi neîntrerupte și tempe
raturi scăzute — au prelungit mult 
«amânatul, ceea ce a făcut ca recolta 

tuală Bacăul este un efervescent 
centru de învătămînt si cultural- 
artistic. care dispune de teatre, fi
larmonică. filiale ale artiștilor plas
tici. revistă de cultură, numeroase 
alte instituții profesioniste si de 
amatori, cu prestigioase prezente în 
viata spirituală a tării. Municipiul 
Bacău a devenit si centru univer
sitar prin înființarea Institutului de 
învătămînt superior, care. în pre
zent. cuprinde facultățile de tehno
logia construcțiilor de mașini, filo
logie si educație fizică, pregătind.

Producția agricolă
- in procente - 
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îndeosebi, cadrele necesare județu
lui nostru.

— Ne-ati vorbit despre dimensiu
nile economico-sociale ale Bacău
lui de astăzi. Cum se prefigurează 
înfăptuirile viitoare, ce cote va 
atinge această zonă a tării in con
textul dezvoltării județelor pină in 
anul 1985 ?

— Asemenea tuturor județelor 
tării. Bacăului i se deschid perspec
tive luminoase în cincinalul' care 
vine. în 1985 producția globală va 
depăși 62,4 miliarde lei. fată de 42 
miliarde lei în 1980. urmînd să se 
ajungă, la finele cincinalului viitor, 
la o medie pe locuitor de 80 587 lei. 
Pe lîngă dezvoltarea. în continuare, 
a ramurilor ne care le considerăm 
deja traditionale — am în vedere 
chimia, construcția de mașini, in
dustria ușoară — în economia ju
dețului va. apărea în acești ani un 
profil nou — electrotehnica — re
prezentată de întreprinderea de 
panouri electropneumatice din Ba
cău. aflată. în prezent. în pragul 
intrării în funcțiune. Cele 37 mi
liarde lei investiți vor contribui la 
sporirea avuției județului cu peste 
100 capacități noi de producție și 

să se obțină cu întîrziere. Dacă, de 
regulă, mazărea începea să se recol
teze și livreze în a doua jumătate a 
lunii mai, in condițiile acestui an, 
chiar și în prima decadă a lunii 
iunie, cantitățile livrate pentru apro
vizionarea populației, cît si pentru 
industrializare au fost mici. In cu- 
rind, pe mari suprafețe, mazărea de 
grădină va ajunge la maturitate co
mercială. ceea ce presupune ca ea 
să fie recoltată și livrată fără întîr
ziere. asigurîndu-se astfel buna apro
vizionare a pi.eței, cit și materia pri
mă necesară fabricilor de conserve.

Cum decurge recoltarea mazării 
pentru cele două destinații : conser
varea și livrarea în stare proaspătă 
pentru aprovizionarea populației ?

Se cuvine menționat un lucru pozi
tiv — și anume, preocuparea orga
nelor de specialitate de a se asigura 
toate condițiile pentru ca mazărea 
destinată conservării să fie recoltată 
și prelucrată într-un termen scurt, 
astfel încît calitatea produsului să nu 
sufere. A fost extindă mecanizarea 
lucrăriloi- de strîngere a recoltei. în 
momentul de fată existînd peste 1 000 
de mașini de recoltat mazăre și nume
roase batoze cu ajutorul cărora recolta 
poate fi strinsă zilnic de ne 2 900— 
3 000 hectare. Totodată, pentru trans
portul vrejilor la stațiile de batozare 
se vor folosi circa 1000 remorci cu 
500 de tractoare. De asemenea, 
toate fabricile de conserve au fost

dezvoltarea si modernizarea altor 
77 unităti industriale. 21 000 apar
tamente. precum si cu importante 
obiective social-culturale. spatii co
merciale etc. De remarcat că noile 
obiective vor fi amplasate cu pre
cădere în orașele mai nutin dezvol
tate. cum ar fi Moinești. Tg. Ocna, 
Buhusi. Comănesti. precum si în 
localitățile rurale prevăzute a fi 
urbanizate : Săscut. Podu Turcului. 
Răcăciuni. Dărmănesti.

în concordantă cu orientările din 
documentele Congresului al XII-lea

Construcții de locuințe
- în procente - 

al partidului, vom acorda o mal 
mare atenție dezvoltării industriei 
mici și artizanatului, asigurînd ast
fel condiții pentru valorificarea in 
mai mare măsură a resurselor lo
cale. pentru creșterea gradului de 
ocupare a forței de muncă.

în ce privește agricultura, pro
ducția va creste într-un ritm me
diu anual de 13,8 la sută, prin ri
dicarea gradului de fertilitate a 
fondului funciar, prin mărirea su
prafeței arabile, sporirea suprafeței 
irigate. înființarea de noi plantații 
de vii si livezi, efectuarea unor 
ample lucrări de combatere a ero
ziunii solului. In zootehnie, prin 
continuarea procesului de dezvol
tare si concentrare a producției în 
complexe de tip industrial vom 
spori ponderea sectorului creșterii 
animalelor în producția globală 
agricolă la aproape 50 la sută. Vom 
dezvolta piscicultura, sericicultura 
și alte ramuri aducătoare de mari 
venituri.

— După cum se vede, obiective 
însemnate, de mare importantă 
economică. Vă rugăm să ne spuneți 
ce întreprind organizațiile de partid, 
conducerile unităților economice 

pregătite din vreme, asigurîndu-se 
și spatiile corespunzătoare pen
tru depozitarea produsului finit.

După cum ne-a informat tovarășul 
Ion Iliescu, director în Direcția ge
nerală economică a horticulturii, fa
bricile de conserve din Calafat, Fe
tești. Turnu Măgurele. Giurgiu, Ca
racal și Timișoara au început prelu
crarea mazării din noua recoltă încă 
de la începutul săptămînii care se 
încheie, iar în ultimele zile a început 
recoltarea și în zona fabricilor 
de conserve Constanta si Oltenița. 
Pentru ca prelucrarea mazării să se 
încheie în cel mult 25 de zile este 
necesar ca întreaga activitate să fie 
temeinic organizată. în primul rind, 
se impune să se urmărească perma
nent starea culturilor și să se recol
teze Imediat parcelele unde mazărea 
a ajuns la maturitate. De asemenea, 
este indicat ca atît stațiile de bato
zare. cît si fabricile de conserve să 
lucreze în trei schimburi. Este foarte 
important ca vrejii să fie transportați 
din cîmp nu numai cu remorcile, ci 
și cu căruțele, asigurîndu-se de seara 
cantitățile necesare pentru ca stațiile 
de batozare să lucreze toată noaptea. 
Perioada optimă de recoltare si pre
lucrare a mazării boabe s-a redus 
mult in acest an și de aceea se im
pune ca atît în unitățile agricole, cît. 
și in fabricile de conserve munca să 
fie ireproșabil organizată. Orice întîr
ziere la recoltare sau în prelucrare 

pentru ..a pregăti terenul" înfăp
tuirii acestora ?

— Pentru a avea imaginea efor
turilor pe care organizațiile de 
partid si colectivele de oameni ai 
muncii din iudet le depun la ora 
actuală, este suficient să subliniem 
că producția acestui an reprezintă 
24.8 la sută din producția indus
trială a întregului cincinal, circa 
40 la sută din exportul de mărfuri 
ale perioadei 1976—1980 si 20 la 
sută din volumul investițiilor. Mai 
avem de pus în funcțiune un im
portant număr de noi capacități de 
producție de mare însemnătate 
pentru economia națională. între 
care întreprinderea de panouri 
electropneumatice. o fabrică de 
uree, instalații de cauciuc, sodă 
caustică. reformare catalitică, hi- 
drofinare benzine, motorine și pe
trol, latexuri sintetice, insecticide 
si altele. Firește, realizarea acestora 
impune adoptarea unor măsuri or
ganizatorice operative. eficiente, 
care să asigure desfășurarea rit
mică a activității din industria ju
dețului potrivit prevederilor din 
graficele de producție. Chiar din 
primele zile ale anului curent, 
transpunînd în viată indicațiile pre
țioase ale secretarului general al 
partidului, am acționat cu fermi
tate pentru mobilizarea si antre
narea la maximum a resurselor 
de care dispunem, recuperarea si 
valorificarea materialelor refolosi- 
bile. mai ales la unitățile indus
triale, cum sînt Combinatul petro
chimic Borzesti. întreprinderea de 
masini-unelte. întreprinderea me
talurgică din Bacău, combinatele 
de prelucrare a lemnului.- Trustul 
petrolului, mina Comănesti. Reali
zările înscrise pe graficele întrece
rii. de la începutul anului si pînă 
acum, confirmă : 27 de unităti in
dustriale si-au realizat prevederile 
planului cincinal înainte de vreme, 
urmînd ca pînă la finele anului să 
realizeze o producție suplimentară 
în valoare de 8 miliarde lei : in pri
mele cinci luni. 76 de unităti econo
mice au realizat peste prevederile 
planului o producție în valoare de 
300 milioane lei.

Trebuie spus că în dimensionarea 
sarcinilor, a eforturilor si măsurilor 
ce se întreprind la ora actuală. Co
mitetul județean de partid — des- 
prinzînd învățămintele necesare 
din neajunsurile si deficientele ma
nifestate pînă acum în activitatea 
economică. în modul de conducere 
a acesteia de către organele si or
ganizațiile de naYtid — pornește de 
la imperativul mobilizării întregu
lui potential material si intelectual 
de care dispunem, pentru asigu
rarea unui spirit viu. militant, re
voluționar în toate sectoarele de 
activitate. în vederea obținerii în 
1980 si în viitor a unor rezultate 
ne măsura cerințelor actuale, a 
exigentelor calitative noi. asa cum 
ne-a cerut-o conducătorul partidu
lui si statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R.

Hotărîrea fermă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii este de 
a înscrie Bacăul — prin muncă si 
eforturi susținute — în rîndul ju
dețelor fruntașe ale patriei, de a 
asigura sporirea continuă a forței 
sale materiale si spirituale astfel 
încît toate localitățile. întreaga lui 
înfățișare să capete strălucirea pe 
care, pe drept, o merită, gratie hăr
niciei locuitorilor acestor înflori
toare meleaguri.

duce inevitabil la obținerea de con
serve necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ, ceea ce înseamnă 
mari pagube.

La consfătuirea din februarie de la 
C.C. al P.C.R., conducerea partidului 
a indicat ca prin sporirea simțitoare 
a producției de legume și buna eșa
lonare a acesteia să se asigure un 
consum corespunzător al populației 
cu aceste produse în stare naturală, 
începind din martie si pînă în noiem
brie. iar conservele să fie realizate 
numai pentru/perioada de iarnă. Pen
tru aplicarea în practică a acestei in
dicații de mare însemnătate, organele 
de specialitate au luat măsuri în Ve
derea sporirii suprafețelor cultivate 
cu anumite sortimente de legume, in
tre care și cu mazăre. Pe lîngă ma
zărea destinată conservării, anumite 
cantități — păstăi și boabe — ur
mează să fie puse în vînzare în stare 
proaspătă. Aceasta vine în întimpi- 
narea consumatorilor, care agreează 
foarte mult acest aliment gustos și 
hrănitor. Numai că pină acum n-au 
fost livrate pentru piață decît canti
tăți mici. în Capitală, de exemplu, 
chiar graficul pe săptămîna care se 
încheie prevedea doar 18 tone, ceea 
ce este foarte puțin. La Direcția ge
nerală economică a horticulturii se 
afirmă că în perioada 16—22 iunie se 
vor recolta 10 000. tone mazăre, din 
care 2 000 tone vor fi livrate pieței,

să le strepezească
le 

co
s-a 
alt

de la naște-

Creșterea taurinelor în complexe 
industriale și ferme specializate a do- 
bindit in tara noastră o dezvoltare 
din ce în ce mai mare. Din a- 
ceastă categorie fac parte și comple
xele specializate în îngrășarea tine
retului taurin în sistem intensiv, de 
tip industrial, cunoscute sub denumi
rea de complexe „Baby-beef“. Unul 
din acestea a luat ființă și in județul 
Harghita, la Sînsimion, in anul 1972. 
Probabil că rațiunile principale care 
au stat la amplasarea complexului în 
această zonă sînt legate de tradiția 
îndelungată existentă aici în crește
rea taurinelor, precum șl de posibi
litățile de populare cu viței produși 
în termele proprii ale unităților agri
cole din județ. O altă rațiune, care 
se cerea avută în vedere, constă in 
pășunile și fînețele bogate ale Har
ghitei, ce ajung chiar pină la graj
durile complexului.

în fapt, lucrurile s-au petrecut alt
fel. Aceste nefericite patrupede sfnt 
lipsite de șansa de a se înfrupta din 
iarba proaspătă și de a zburda în voie 
pe pajiștea verde. De teamă că iarba 
suculentă ar putea 
dinții, iar pămîn- 
tul moale să 
murdărească 
pitele, lor li 
hărăzit un 
mod de viață, 
care se pretinde 
a fi nu numai 
modern, dar și 
științific orînduit. 
La cîteva zile
re, vițeii sînt luați de la mamele 
lor și introduși în boxele unor graj
duri, unde se bucură de un confort 
deosebit : încălzire centrală, ventila
ție artificială, furaje la discreție (mai 
ales concentrate), îngrijire excepțio
nală. Bucătăria furajeră funcționează 
365 de zile pe an. Ea toacă și ames
tecă tot ceea ce pînă la urmă for
mează tainul vițeilor, cunoscut sub 
denumirea de furaj unic. După 11 
luni. „bebelușul-beef" ar trebui să 
ajungă un tăuraș in toată regula, la 
o greutate de 400—425 kg, și să fie 
trimis direct la abator. După cum s-a 
prevăzut în documentațiile care au 
stat la baza aprobării acestui obiectiv, 
numai de aici, de la complexul din 
Sînsimion, economia națională ar pu
tea beneficia în fiecare an de circa 
5 100 asemenea tăurași grași.

Din păcate, ideea seducătoare a 
unui complex ce se voia a fi model 
în îngrășarea vițeilor se dezvăluie azi 
ca un miraj a cărui îndepărtare trep
tată îndeamnă la reflecție. Pentru că, 
în cei opt ani de existență zbuciu
mată, dramatică uneori, noțiunea teo
retică de unitate model s-a confun
dat în practică cu o unitate de tip 
„constant falimentară", care numai 
anul trecut a adus țării o pagubă de 
10 milioane lei. De ce a cunoscut o 
asemenea evoluție ?

După părerea noastră, prima eroare 
gravă care s-a comis constă tocmai 
în amplasarea complexului în această 
zonă. Desigur că ăbordînd aceasta 
chestiune delicată ne expunem ris
cului de a fi vulnerabili în fața ar
gumentelor „științifice" ale celor 
care, într-un fel sau altul, sînt răs
punzători de cantitățile mari de carne 
ce nu se realizează aici an de an, de 
cheltuielile neeconomice pe care le 
generează acele transporturi masive 
de furaje achiziționate din cele mai 
îndepărtate colțuri ale țării. Așa cum 
a fost conceput, un asemenea sistem 
de îngrășare a vițeilor se bazează, 
în special, pe furajarea cu concentra
te la discreție. Or, după cum bine se 
știe, în județul Harghita nu se cultivă 
nici porumb, nici orz și nici grîu, 
pentru a avea măcar tărițe. Fapt este 
că, în cei opt ani de existență, com
plexul nu și-a asigurat din producție 
proprie nici măcar 40 la sută din res
tul furajelor de volum. Și, de aceea, 
an de an a recurs la „importul" a 
cite 6 000 tone de ciocălăi din jude
țele Timiș, Tulcea și Brăila. Com
plexul cumpără pînă și jumătate din 
necesarul de fîn. Ce-i drept, nu din 
alte județe, ci, prin cooperația de 
consum, din județul Harghita, dar la 
prețuri duble față de cele pe care 
și le-ar putea obține din producția 
proprie. Numai cu transportul aces
tor furaie se cheltuie anual aproape 
două milioane de lei.

De bună seamă, un alt criteriu eco
nomic de care trebuia să se țină sea
ma în amplasarea acestui complex 
zootehnic era asigurarea din surse 
locale a efectivelor de animale. Cu 
această precizare, ajungem la a doua 
eroare care s-a comis în acest caz. 
Și aceasta pentru că, cel puțin pină 
acum, contribuția fermelor zootehni
ce din județul Harghita la popularea 
acestui complex nu a depășit 20—25 
la sută. Vițeii sînt cumpărați de la 
fermele zootehnice ale unor între
prinderi agricole de stat din județele 
Sălaj, Satu Mare, Neamț, Covasna.

Pe bună dreptate, se ridică intre- 

iar restul — fabricilor de conserve. 
Pentru aceasta este necesar să fie 
organizate mai bine recoltarea și 
transportul. Nu trebuie admisă nici 
o tărăgănare. Mazărea îmbătrînește 
repede și atunci nu o mai cumpără 
nimeni. în ceilalți ani a avut mare 
căutare mazărea proaspătă sub for
mă de boabe. Este necesar ca acest 
mod de livrare să fie extins atît în 
folosul consumatorilor — gospodinele 
nu mai sînt nevoite să desfacă sin
gure păstăile — cît și al unităților 
de producție care pot să-și valori
fice produsele în timp scurt și la 
un preț mai bun. E nevoie ca orga
nele de specialitate să organizeze și 
preluarea mazării pentru consum în 
stare proaspătă cu aceeași grijă și 
răspundere cu care se ocupă de aceea 
destinată conservării.

Direcția generală a horticulturii 
din Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare a luat măsuri 
pentru intensificarea recoltării și li
vrării legumelor. Trebuie urmărit 
îndeaproape ca și mazărea să ajun
gă la consumatori și la fabrici
le de conserve înainte de a îm- 
bătrîni. Cel puțin timp de o lună 
de zile, piața să fie bine aprovizio
nată cu mazăre, iar fabricile să în
cheie acțiunea de prelucrare a aces
tui produs în cel mult 25 de zile.

loan HERȚEG

zootehnic
amplasa- 

zonă Ii se

barea : dacă furajele, cu excepția 
finului și borhotului, se cumpără din 
alte județe, la fel ca și cea mai mare 
parte din efectivul de animale, atunci 
care au fost rațiunile amplasării unui 
asemenea tip de complex 
în această zonă ?

Dar greșelilor legate de 
rea complexului in această 
adaugă deficientele care privesc pro
iectarea și execuția lui. Din cauza 
microclimatului viciat în care trebuia 
să-și trăiască primele luni de exis
tență, pînă cu un an și ceva in 
urmă, doar 10 la sută din viței mai 
ajungeau să încheie faza a doua de 
îngrășare. Restul de 90 la sută se 
îmbolnăveau și trebuiau sacrificați 
sau livrați cp mult înainte de a atinge 
greutatea prevăzută. Acum insă, cînd 
această problemă este rezolvată în 
bună măsură, sînt puse în evidentă 
cu pregnantă erorile de fond ale so
luțiilor constructive pe baza cărora 
s-a clădit acest complex. Intrucît ies
tele sînt foarte scurte în comparație 
cu mărimea boxelor, la frontul de 
furajare au acces doar 25—30 la sută 
din tăurași. De aici, o adevărată lup

Practici economice păgubitoare în unele 
complexe moderne de creștere a animalelor

tă pentru existentă care, nu o dată, 
se soldează cu copite rupte sau picioa
re traumatizate. în aceste condiții, 
la rețeta actuală de furajare, chiar 
dacă s-ar trece la un program de 
grajd de 24 de ore din 24. nu toate 
animalele ar reuși să mănince pe să
turate.

Cele mai mari necazuri le provoa
că însă sistemul de evacuare a dejec
țiilor. Tăurașii — stînd in permanen
ță cu picioarele pe niște grătare ume
de și într-o zonă în care se adună 
toate gazele nocive — de la greuta
tea de 250 de kilograme încep să 
șchiopăteze în proporție de 90 la sută. 
Din cauza durerilor, animalele nu mai 
consumă decît atît cît să-și mențină 
existența. Or, în aceste condiții, spo
rul de creștere în greutate a anima
lelor suferinde scade vertiginos de la 
650 grame la 350—400 grame pe zi. 
Ce-i drept, nu se mai înregistrează 
atîtea sacrificări de necesitate ca 
altădată, dar numărul animalelor li
vrate la greutăți neeconomice a de
pășit anul trecut 3 100 capete, iar în 
cele cinci luni ale acestui an — 1000 
de capete. Ceea ce înseamnă cam ace
lași lucru, spus însă în alți termeni.

Ce consecințe au generat aceste 
deficiențe 7 La fiecare animal livrat 
anul trecut s-a pierdut in medie 128 
kg, unitatea fiind nevoită să crească 
1 500 de animale în plus pentru a-și 
putea realiza planul la carne. in 
plus, perioada de îngrășare a unui'; 
vițel s-a prelungit la 400—450 dă rile, 

•’fii loc de 330—350 dc zile cit ar " 
normal. In primele cinci luni ale* 
acestui an, greutatea medie de livra
re a animalelor a cunoscut, ce-i drept, 
o oarecare creștere, dar sporul zilnic 
de creștere în greutate se menține 
încă foarte scăzut, în medie, de nu
mai 348 grame. Și asta in ciuda asi
gurării la discreție a furajelor con
centrate, problema-problemelor ră- 
mînînd în continuare starea de să
nătate a animalelor.

Am adus in discuție situația difici
lă in care se află complexul zooteh
nic de la Sînsimion, erorile legate de 
amplasarea și execuția acestui obiec
tiv, nu pentru a scormoni prin cenu
șă și a scoate cu orice preț la iveală 
niște vinovați, ci mai ales de a com
bate o anumită mentalitate, un anu-

DIN CREAȚIA TEHNICO - ȘTIINȚIFICĂ 
ROMÂNEASCĂ

Instalație de metalizare cu arc electric
O piesă poate ti re

condiționată în mai 
multe feluri, mai eco
nomic sau mai puțin 
economic, cu un con
sum de energie mai 
mare sau mai mic, în 
funcție de tehnologia 
utilizată și de instala
ția folosită. Dacă avem 
în vedere aceste cerin
țe. constatăm că insta
lația de metalizare cu 
arc electric, recent 
realizată de către spe
cialiștii Institutului de 
sudură și încercări de 
materiale din Timișoa
ra, le satisface pe de
plin. Cu ajutorul ei, pe 
piesele uzate supuse 
recondiționării se pot 
depune metale sau 
aliaje de metale (sub 
formă de sîrmă cu dia
metrul între 1,2 și 1,6 
mm). Totodată, există 
posibilitatea ca, prin 
pulverizarea metalu
lui topit pe anumite 
suprafețe, să se reali
zeze și protecții anti-

Mașină de sudat prin topire intermediară
La Institutul de su

dură și încercări ma
teriale din Timișoara, 
un colectiv de specia
liști condus de dr. ing. 
Clara Boamă a con
ceput și realizat, pen
tru prima dată în țară, 
o mașină de sudat cap 

corozive sau chiar 
metalizări decorative. 
Straturile de metal 
pot avea grosimi de 0,2 
mm pînă la cîțiva mi
limetri.

Prin realizarea lor

la cap prin topire in
termediară, utilaj de 
mare importanță pen
tru industrie. Cu aju
torul ei se recuperea
ză o mare cantitate de 
capete de bare și pro
file metalice cu secți
uni de pînă la 5 000

mit mod greșit de a gîndi al unora,; 
dintre cei care se ocupă direct de 
coordonarea acestui sector. Pentru 
că, oricîte explicații ni s-ar aduce, 
răspundem răspicat că nu putem în
țelege un asemenea mod total neco
respunzător de gospodărire. Nu pu
tem, pentru că nimeni nu poate să 
demonstreze practic că este în fo
losul țării ca tocmai acolo, în inima 
unor pășuni întinse și bogate, să ții 
niște animale în grajduri și să le 
hrănești cu porumb cultivat în Bă
răgan, sau cu fîn cosit și cărat de pe 
coastele dealurilor, în loc să scoți 
acești viței la pășune și să-i lași să 
pască in tihnă.

Argumente in favoarea superiorită
ții acestei „concepții de tip pastoral" 
ni s-au oferit tocmai la complexul din 
Sînsimion. Pentru că există aici și o 
altă categorie de viței, îngrășat! însă 
în grajduri de chirpici. Pe timpul ve
rii, singura sursă de hrană pentru 
aceștia o reprezintă iarba de pe pă
șuni, care, chiar dacă nu este un fu-, 
raj complex, are marele avantaj de 
a fi, în același timp, și pe placul tău- 
rașilor și foarte ieftină. Cu o chel

tuială de numai 
4 lei. vițelul cres
te aici în greu
tate într-o zi cit 
creste cel din 
complex în două 
zile. Pe deasu
pra. ajunge gata 
îngrășat ca un a- 
devărat tăuras. nu 

schilod ca cel crescut în condiții de 
confort sporit. Apoi, chiar și la Sîn
simion pot fi găsite numeroase exem
ple care dovedesc că sistemul de în- 
grăsare gospodăresc nu este deloc 
mai nutin intensiv decît cel din com
plexul de tio industrial. Mai mult !. 
în cinci luni din an. acest sistem niț! 
presunune nici un consum de ener-> 
gie. elimină acele consumuri de com-i; 
bustibil si transoorturi iraționale care' 
se fac în complex pentru căratul si 
preDararea furajelor. Cheltuindu-se 
numai 4 lei pentru producerea unui 
kilogram de carne. în loc de 20 lei în 
complex, s-ar Dutea realiza o econo
mie la cheltuieli de cel nutin 2 000 lei 
la fiecare vițel, adică tot atît cit se 
pierde astăzi la complexul din Sînsi
mion cu îngrășarea unui tăuraș.

Care sînt șansele reale de redresa
re a activității acestui complex ? 
Pornind de la convingerea că orice 
îmbunătățire ce s-ar aduce nu poate 
ieși in afara tehnologiei specifice a- 
cestui sistem de creștere, șeful com
plexului, medicul veterinar Ludovic 
Csergo, a optat pentru o soluție de 
compromis : tăurașii ajunși în greu
tatea de peste 250 de kg sînt mutați 
din complex în grajduri simnle și le
gați la iesle. Rezultatele sînt net su
perioare, dar din păcate sistemul nu 
poate fi aplicat decît în perioada de 
vară, cînd se găsesc asemenea graj- 
duri libere. Dar pentru rezolvarea de, 
fohd a problemei , ește nevoie de mult 

le, 1 mâi mult,' 'poate chiar de o reconside-* 
fi /.Rare a profilului' acestui complex! 
ile ' ' Strugurul în măsură . șa decidă este»

Departamentul întreprinderilor agri
cole de stat, care, sperăm, va adopți 
o măsură mai rațională decît aceea 
luată atunci cînd a hotărît scoaterea 
din impas a unor complexe similare 
prin simpla alipire a lor pe lîngă 
anumite unităti viticole. Pentru că a 
trecut un an de atunci și s-a văzut 
că „bebelușii-beef“ continuă să se 
încăpățîneze și nu vor să adauge în 
greutate sporul zilnic ce ar fi de 
dorit. Chiar dacă, din cînd în cînd, 
tescovina le creează o anumită stare 
de euforie !

Iosif POP 
I. D. KISS

în țară (în curînd vor 
intra în fabricație la 
întreprinderea „Elec- 
trometal“ din Timișoa
ra) s-a redus importul 
unor instalații simi
lare foarte costisitoare.

mmp rămase în urma 
debitării și care altfel 
ar fi luat calea retopi
rii. In probele de an- 
duranță de la între
prinderea de utilaj 
minier din Petroșani 
(unde au fost sudate 
cu o mare productivi
tate grinzile miniere 
cu articulațiile turna
te), instalația a func
ționat fără reproș, 
performanțele sale 
fiind similare cu cele 
pe care pînă acum se 
importau. Avînd în 
vedere că o asemenea 
mașină importată este 
foarte scumpă, se a- 
preciază. avindu-se în 
vedere cerințele din 
industrie, o economie 
de mai multe milioane 
lei anual. (Radu Vlai- 
cu).
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„La 
aniversară" 

de Gheorghe TOMOZEI
...Spre a se întoarce in lumea 

mineralelor rare și a plantelor, 
Mihai Eminescu se stingea la 15 
iunie 1889 la București (pe stra
da Plantelor), la vremea cind teii 
își dărulau ultimele miresme.

La 91 de ani de la acel tragic 
moment îl evocăm pe Emi
nescu sub cerul iubitor de poeți 
și poezie al Bucureștilor, dar 
gindul ni se îndreaptă spre dulce 
tirgul Ieșilor, acolo unde sub 
veghea Telului tutelar, sever Și 
mîndru, acum cind o nouă e- 
diție a Festivalului „Mihai E- 
minescu" urmează a se deschi
de. In organizarea Asociației 
scriitorilor din lași, dar bueu- 
rindu-se de participarea unor 
poeți aparținind tuturor asocia
țiilor de scriitori din tară, festi
valul prilejuiește un bogat pro
gram de manifestări artistice și 
literare, conferă premii unor au
tori merituoși și, mai ales, am
biționează refacerea — evident 
parțială — a drumurilor emines

ciene. O caravană a poeților va 
porni din lașii in care Emines
cu și-a scris capodoperele, Iașii 
„Junlmii“, ai „Convorbirilor li
terare", dar și ai amorului vero- 
nian, spre I-poteștii in care s-a 
născut Luceafărul (și in care 
ființează de curind un complex 
muzeal modern), spre Botoșanii 
unor ani de școală, pornind a- 
poi peste munți spre Transil
vania mult iubită de el (Sibiu, 
Tirgu Mureș, dar și Blaj, mica 
„Romă") și ajungind la Bucu
rești, spre a pune flori peste se- 
lenicul lui loc de îngropare.

Trebuie să recunoaștem că 
ideea este ‘eu TOtăiTfericită'^ eă> 
momentul aniversar eminescian- 
cu firească lui rezonantă romamni 
tică va fi dublat de o modali
tate insolită de evaluare a emi- 
nescianismului anului ’80, con- 
templind nu doar bronzul sta
tuii ori marmura operei, ci ti
parul fluid proiectat peste noi 
al umbrei sublime a Eminescu- 
lui cel pururi viu, poetul nemu
ritor care continuă să domine 
cu o autoritate incomparabilă 
spiritul culturii românești. Nu 
spune nimeni (deși n-ar fi ex
clus să se intimple și astfel) că 
poeții peregrinind pe urmele 
lui Eminescu se vor lansa in 
studii de anvergură, credem 
insă că vom putea grăbi trece
rea de la exaltarea, aburos-mu- 
zicală a poetului nepereche cu 
inerentul ei biografism la cer
cetarea sensurilor încă nu pe 
deplin revelate ale tezaurului ră
mas de la Eminescu. Ne-am 
putea dori să apropiem cit mai 
curind de noi visata clipă în 
care vom avea in raftul biblio
tecii întreaga operă a lui Emi
nescu, exhumată din manuscrise 
trudnic descifrate și adusă in 
tomurile unei serii de opere com
plete.

Atit cit poate simfirea noas
tră să descifreze dintr-o operă 
zidită cu uneltele geniului ab
solut și rămasă — templu — cu 
frize și colonade ne.erminăte, 
avem datoria să logodim cu su
fletele noastre însetate de do
rul perfecțiunii.

Și exemplul eminescian, de 
eroică dăruire scrisului și pă- 
mintului românesc, de inflexi
bilă încredere in virtuțile Po
porului român și in destinul li
teraturii române luminează un 
drum care poate fi al speran
ței...

Festivalul de poezie 
„Mihai Eminescu"
Simbătă, 14 iunie, a început in 

sala Teatrului national „Vasile 
Alecsandri" Festivalul de poezie 
„Mihai Eminescu", ajuns la cea 
de-a Vl-a ediție, organizat de 
Comitetul județean de cultură 
și educație socialistă și Asocia
ția scriitorilor ieșeni. Festivalul 
a debutat cu un recital de poezie 
și cu un concert coral pe versuri 
de Mihai Eminescu. Această ma
nifestare culturală se va desfă
șura pînă la 18 iunie. Ea reu
nește importante forțe ale lite
raturii noastre contemporane, în 
cadrul unor intilnlri cu publicul 
și șezători literare în marile u- 
nităti industriale, școli și insti
tuții de învățămint superior, în 
caurul unor aezbateri și sesiuni 
de comunicări etc. La Bibliote
ca centrală universitară ieșeană și 
la Arhivele statului s-au orga
nizat expoziții de manuscrise e- 
minesciene și ediții „Eminescu". 
în continuare, festivalul se va 
desfășura pe o arie itinerantă 
mult mai largă, reconstituind 
una dintre drumețiile lui Emi
nescu de la Ipotești la Blaj, 
în această concepție se bucură 
de colaborarea comitetelor jude
țene de cultură și educație so
cialistă din Iași, Botoșani, Mu
reș, Alba, asociațiilor scriitorilor 
din Iași, Tirgu Mureș, Sibiu, 
Cluj-Napoca, precum și Muzeu
lui de literatură din București. 
(Manole Corcaci).

DOUĂ SECOLE DE LA NAȘTEREA CONDUCĂTORULUI REVOLUȚIEI DE LA 1821
........    —-..........................................             IU .

TUDOR VLADIMIRESCU 
eroul permanent viu 

in memoria națiunii noastre 
Imaginea marelui pandur în literatura româna

în spiritualitatea românească, 
nume ca Mircea cel Bătrin, Ștefan 
cel Mare, Mihai Viteazul, Horea și 
Iancu, Bălcescu și Cuza, Podul înalt, 
Călugâreni, Oituz și Mărășești au că
pătat o mare valoare emoțională, ja- 
lonînd consolidarea conștiinței de 
sine a poporului român și oferind 
pilde înălțătoare de eroism și de 
jertfă in slujba idealurilor de inde
pendentă si unitate națională, de re
zistentă in fata împilării interne si 
externe. Trăsătură permanentă și 
fundamentală a scrisului românesc, 
întrepătrunderea dintre creația lite- 
rar-artistică și istoria națională, uti
lizarea tradiției ca 
mijloc de stimu
lare a energiilor 
prezentului, cele
brarea marilor fi
guri care au sin
tetizat la un mo
ment dat năzuin
țele sociale și po
litice ale întregii 
colectivități, toate 
acestea exprimă 
pe un plan înalt 
substanța mili- 
tant-patriotică a 
acestuia, justifică 
prezenta lor pro
gramatică în nu
meroase opere li
terare și artisti
ce. în evoluția li
teraturii române, 
asemenea mari 
momente istorice 
au determinat 
inaugurarea unor 
noi etape, carac
terizate de noi 
orizonturi ideolo
gice. O astfel de 
nouă perioadă, 
care marchează in 
existența culturii 
noastre începutul 
rapidului său pro
ces de maturiza
re și moderniza
re, o deschide, 
prin consecințele 
sale fertile, miș
carea 
nară 
și 
Tudor 
rescu, în 1821. 
toria literară 
reținut ca pe 
bun de preț 
numai perspecti
vele pe care 
le-au creat gîndi- 
rii și practicii ar
tistice lupta 
jertfa lui Tudor 
și a „_
săi. ci și propria 
contribuție a ero
ului, proclamații
le și scrisorile 
sale, prin inaugu
rarea stilului re
toric și epistolar, 
prin plasticitatea 
figurată a îndem
nurilor, consisten
ța și suplețea 
ideilor, sinteza a- 
nalizelor, naturalețea și expresivi
tatea limbajului, tonul cald și în 
același timp hotărît, inspirata con
cretizare a unor noțiuni de mare in- 
rîurire 'asupra conștiinței oamenilor, 
precum : patrie, patriotism, popor, 
tagma jefuitorilor etc,, intrind de 
drept și cu folos în rindul paginilor 
literare.

Este fără îndoială că. declanșînd 
revoluția socială, antifeudală și națio
nală, Tudor Vladimirescu dădea glas 
năzuințelor și voinței întregii națiuni, 
inclusiv ale oamenilor de cultură și 
literatură. >

Cit de puternică a fost impresia 
produsă de acest 
primordială in 
noastre materiale, 
asupra scriitorilor 
sale mobilizatoare 
lor cetățenești și a ideilor promovate, 
o ilustrează, printre altțle, si faptul 
că Gheorghe Lazăr, luminosul ctitor 
al învățămintului în limba națională, 
a părăstt atmosfera calmă a școlii de 
la Sfintul Sava, mergind în tabăra 
pandurilor pentru a-i învăța regulile 
tțigonometriei și balisticii necesare 
perfecționării tragerilor, iar poetul 
Nicolae Văcărescu, trimis de către 
autorități in fruntea oștirii pentru a

nu 
im
una 

poe- 
hai-

înăbuși mișcarea revoluționară, 
numai că se întoarce din drum 
preună eu armata, dar scrie și 
dintre cele mai reușite încercări 
tice, Durda, cu accente de doină
ducească și străvezii chemări la re
voltă.

IahcU Văcărescu, pe drept cuvint 
numit părinte al poeziei noastre mo
derne, întocmește incendiare mani
feste revoluționare, unele dintre ele 
rămase in memoria populară, cum 
sînt : Sfătuire și rugăciune, Bunaves
tire, Cintec românesc. Glasul poporu
lui sub despotism, toate alcătuite in 
1821, imbrățișînd cu fervoare crezuri-

cunoscătoare, îi va creiona chipul 
în icoane, iar rezonantele nu
melui său vor reveni ca un lait
motiv al încurajării și al încrederii 
în mai bine, în doinele de sărăcie, de 
revoltă și haiducie. , .

Transpunerea în mit a personalită
ții lui Tudor se efectuează rapid, țara 
întreagă considerindu-i actele ca fițpd 
ale ei însăși. Mihail Kogălnicea- 
nu, reprezentant al unei generații 
de revoluționari imediat următoare 
revoluției din 1821, in celebrul său 
Cuvint pentru deschiderea cursului 
de istorie națională in Academia Mi- 
hăileană, rostit in

MONUMENT LA PADEȘ
Mai trece Domnul Tudor, al jertfei palid mire 
la Podeț se adună cețoși pandurii lui 
ți-n ceasu-acesta teafăr, eu umbre-n unduire 
priviți cum luminează trecutul in statui

mai trece Domnul Tudor pe undeva pe-aici 
stăpin ți voievod in vămile măririi 
cind stă mscrisă-n sfinta-i cămașă de arnici 
sudoarea preacurată de la pălmații firii

nu e un prinț al nopții, chiar dacă a plătit 
tribut intunecimii; al zilei fiu de singe-i 
frumos a fost, o, țară, ți-n straiul daurit 
doar maica lui prin veacuri la pieptul ei il stringe

mai trece Domnul Tudor, un visător al spadei 
cerut in scări de-o sfintâ credință-n adevăr 
n-aveau blazon de aur pandurii de la Padeș 
dar spada sta ca plugul in podul palmei lor

priviți statuia, iată, stă semn de carte-n veacuri 
pentru mărirea celui slăvit acum de toți 
plingindu-l nu-i aducem cinstirea cuvenită 
ci doar trecindu-i chipul tăriei in nepoți

revoluțio- 
organizată 

condusă de 
Vladimi- 

Is- 
a 

un 
nu

și
pandurilor

să oșaidm deci floarea de slavâ ți cinstire 
spre amintirea celui pandur ți voievod 
chemindu-vd prieteni o clipă-n amintire 
să II privim cu ochii cuvintelor ce văd.

Lucian AVRAMESCU

GLAS DIN VEACURI
Uneori prin noaptea grea 
Se aude dintr-odată 
Glasul trist ți neiertat 
De fintină vinovată.

Chiar ți azi după atita 
Vreme cursă-n chip firesc 
Ea-i încercui* destinul 
Domnului Vladimiresc,

Domnul Tudor, înstelat 
De e mult gingașă mină

act de importanță 
accelerarea vieții 
sociale și politice, 
timpului, urmările 
asupra atitudinilor

Și de alta in zadar 
Aruncat intr-o fintină,

Domnul Tudor, zeu pandur - 
Nu-I răpune nici o moarte, 
Domnul Tudor inviat
De panduri nu se desparte ;

Și in urma lui se-aud 
Cum iți cer fintini iertare 
Pentru capetele toate 
Ce n-au fost să vadă soare.

Dan VERONA

le revoluționare și combătînd cu ve
hemență tirania, la a cărei doborîre 
șe străduia să-și mobilizeze contem
poranii, Cît de adînc a fost implicat 
poetul Primăverii Amorului in eve
nimentele anului 1821 o ilustrează și 
faptul că a păstrat pină la adinei bă- 
trînețe ca pe o relicvă sacră sabia lui 
Tudor, pe care i-a dăruit-o, ca un 
suprem omagiu pentru atitudinea 
arătată la 1848, lui C.A. Rosetti, ulti
mul încredințînd-o, printr-o scrisoare 
emoționantă adresată lui V. Boerescu, 
In 1880, pentru a fi depusă la Muzeul 
Național.

Interesul scriitorilor, în epocă și 
mai tîrziu, se va îndrepta spre alcă
tuirea portretului moral al lui Tudor, 
realizat din explorarea scrierilor sale 
și din confruntarea acțiunilor și ati
tudinilor cu realitățile sociale și po
litice împotriva cărora luptase. Cu 
timpul deci. Tudor devine o persona
litate de referință, care se bucură 
de un prestigiu indiscutabil și căruia 
lupta, ca și sfîrșitul tragic în slujba 
marilor interese naționale îi acordă 
dimensiuni legendare. Eroul se con
fundă cu revoluția, este însăși repre
zentarea ei, in ceea ce are mai înăl
țător, eroic. Trecîndu-1 în rîndul 
sfinților, imaginația populară, re-

24 noemvrie 1843, 
opina că „intim- 
plărilor de la 1821 
sîntem datori cu 
orice propășire 
am făcut de a- 
tunce ; căci ele 
ne-aU deșteptat 
duhul național", 
Tudor „vestind 
românilor că vre
mea venise pen
tru ca tara să 
scuture stăpinirea 
străinilor, să de
părteze abuzurile 
care o rodeau și 
să dobîndească 
guvern national, 
întemeiat Pe o 
sartă liberală".

în aceeași di
recție. apreciind 
istoria drept o 
..carte de mărtu
rie a veacurilor", 
Nicolae Bălcescu. 
în Mersul revolu
ției in istoria ro
mânilor, 
în acțiunea 
Tudor 
rescu 
logică 
„veac 
de corupție si de- 
gradatie". conse
cință alimentată 
și de „acea lucra
re înțelegătoare 
ce eși din mun
ții învățatei Tran
silvanii, azil veci
nie al naționalită
ții române. Căci 
în acea vreme 
frații noștri de 
peste Carnati. a- 
vind a se eman
cipa de supt dom- 
nirea unei aristo
crații mult mai 
nesuferite, fiind
că era de neam 
străin, călca cu 
pași iuti ne ca
lea progresului 
prin lucrările în
văța tilor lor. si 
prin insurecție, 
acel drept legitim 
al popoarelor chi
nuite. (...). Vladi
mirescu. care avu 
norocirea de a 
purta în numele 
poporului și a 
personifica deș
teptarea lui. avu 
încă norocirea de 
pentru credința 

sa si de a fi ucis de acești fana- 
rioți, pe care, și după moarte-i, umbra 
lui urmează a-i înlătura din țară. 
Căci revoluția nu moare cu dînsul...".

Această analiză cuprinzătoare, poa
te una dintre cele mai lucide care 
au stabilit locul și perspectivele miș
cării lui Tudor în istoria românilor 
și au sesizat cauzele care au făcut 
ca revoluția de la 1848 să fie conti
nuatoarea idealurilor de libertate na
țională și dreptate socială afirmate 
la începutul veacului, va fi împărtă
șită de întreaga pleiadă 
luptătoare, scriitori si. 
timp, oameni politici din 
sontistă, constituind unul 
mentele fundamentale ale gîndirii si 
practicii sale social-politice. Una din
tre multiplele confirmări o constituie 
paginile dedicate lui Tudor Vla
dimirescu de Ion Ghica, in Scrisori 
către Vasile Alecsandri, cînd, reme- 
morîndu-se întîmolările din „timpul 
Zaverei". întemeiat ne datele docu
mentelor si ne mărturiile oarticinan- 
tilor la evenimentele din 1821. proza
torul. elogiind măreția omului, iden
tifica in personalitatea lui Tudor Vla
dimirescu „un om de arme. îndrăz
neț si patriot, care dăduse dovezi de

*

***
J

vedea 
lui 

Vladimi- 
consecinta 
a unul 

de apăsare.

a-Si da viata

de soirite 
în același 
epoca na- 

dintre ele-

Brăduț Covaliu : „TUDOR VLADIMIRESCU"

Tudor Vladimirescu aduce în inimile noastre, întotdeauna, ecoul profund al unui suflu înnoitor și revoluționar, 
al unor frâmîntări istorice și sociale ce au premers România de azi. Personalitate puternică, patriot îndrăzneț, 
Tudor duce dincolo de sacrificiu dorința de a-și servi patria, de a-și pregăti poporul pentru ziua independenței

Brăduț COVALIU

Las* să-i sune surle-n țară 
Să-și adune-olteni destui, 
Tara s-o vedem noi iară

Vine-un chiot dinspre munte 
Vine freamăt din păduri - 
Tudor Domnul vine-n frunte, 
Cu mulțimea de panduri ! 
Iar din Jiu, din apă sfintă, 
lese cintec vitejesc, 
Și cu glas de surle cintă 
Tot poporul românesc -

OLTENII LUI TUDOR
Veselă pe urma lui - 
Mindră patrie română
Nu sub braț de oameni slabi, 
Ci voinică și stăpină
Cum a fost sub Basarabi

corbi pe sus, băiete,Zboară
Cirduri negre se-n»irtesc 
Și se-abat de-atîta sete 
Și de forme se izbesc : 
N-au s-aștepte-oltenii rugă 
Să le dea de hrană-n văi

Oh, ciocoi, te-ajung in fugă 
Toți răzbunătorii tăi I

Domnul Tudor să trăiască I 
Sus eu toții, pui de lei, 
Pentru țara lomânească, 
Pentru drepturile ei I 
A-mbiâcat cămașa morții 
Domnul Tudor, ca Hristos, 
Dar schimba-va pasul sorții, 
Va trinti tiranii jos I

George COȘBUC

mare vitejie : comandînd nandurii in 
toate bătăliile contra turcilor de la 
anul 1806 pînă la 1812". „un vrăjmaș 
aprig al abuzurilor si prevaricatiunl- 
lor, al ciocoilor si al domnilor fana- 
rioți", pe scurt, „eroul revolutiunii 
române de la 1821", pe care soldatii il 
adorau. în ciuda măsurilor discipli
nare asore ne care Ie luase : „româ
nii" toti îl numeau domnul Ttidor si-1 
considerau ca pe adevăratul domn al 
Țării Românești." Alecsandri. la rin
dul său. includea In colecția sa de 
Poezii populare ale românilor doina 
Mehedințeanul, in care cîntărețul 
popular iși exprima speranța in ve
nirea lui „badea Tudor" ca să alunge 
„pe greci și pe ciocoi", ca si balada 
Visul lui Tudor Vladimirescu, dove
dită a fi o creație proprie a poetu
lui, în care, prin intermediul unei 
alegorii dialogate, sînt sugerate tră
săturile de caracter legendare ale 
eroului, prețuirea de care se bucură 
amintirea sa in posteritate.

Cezar Bolliac cerea. încă din 1848. 
să i se ridice un monument lui Tu
dor. iar D. Bolintineanu. în Eume- 
nidele sau satire politice, condamna 
vehement reapariția în epoca sa a 
rînduielilor nefaste pentru țară, îm
potriva cărora se ridicaseră pandurii 
la 1821. Majoritatea scrierilor de acum 
si de mai tîrziu. dedicate lui Tudor, 
au ca sursă de informație lucrarea 
poetului și prozatorului C. D. Ari- 
cescu. Istoria revoluțiunii române la 
1821 (Craiova. 1874), precedată de 
poemul narațiune Tudor Vladimi
rescu. Mișcarea de la 1821, scris în 
1862, de Al. Pelimon. în ambele ima
ginea personajului conturîndu-se sub 
semnul luptei pentru adevăr si liber
tate. luptă născută „din furtuna du
rerilor amare" si din voința de eman
cipare a națiunii noastre. Un loc 
aparte il ocupă, în aceste suc
cesive strădanii de punere în lumină 
a uneia dintre cele mai strălucite 
figuri ale istoriei noastre, romanul 
lui Nicolae Filimon. Ciocoii vechi 
si noi.

Imaginea lui Tudor, cu întreaga 
ei încărcătură de sentimente si sem
nificații este intîlnită des în artico
lele politice ale lui Eminescu. eroul 
fiind invocat în patosul diverselor 
polemici ca un simbol al dragostei 
dezinteresate fată de tară, protago
nist al .progresului si al unei lunte 
determinate de secole de umilire na
țională. Studii etnologice. Mic curs

de istorie națională. Cine provoacă 
răsturnările 7, Mihai Viteazul și Ma
tei Basarab iii ochii liberalilor. 
România... Americă dunăreană, în
vierea. pentru a nu cita decit cîteva 
dintre articolele marelui poet, apelea
ză cu rațiuni diverse- la exemplul pa 
care Tudor și revoluția sa îl oferă ur
mașilor, condamnînd demagogia pa
triotardă a unora dintre contemporani 
sau încercările de răstălmăcire a sen
surilor naționale si politice pe care 
le afirmase mișcarea de la 18ăl. în 
sfirsit. Oltenii lui Tudor, poezia scri
să în ritm de marș patriotic de 
G. Coșbuc și inclusă In ciclul Cînte- 
ce de vitejie, descifrează persistența 
amintirii unor vremuri de glorie in 
măreția munților noștri, in freamă
tul codrilor si scurgerea tălăzuită a 
apelor Jiului, eroul devenind o com
ponentă fără moarte a plaiurilor 
noastre.

în secolul nostru. In ciuda trecerii 
anilor, amintirea marelui luptător si 
a contribuției sale Ia Întemeierea 
României moderne își va păstra in 
întregime prospețimea, constituind 
motivul unor lucrări de mari dimen
siuni, preocupate de ilustrarea con
figurației politice, sociale si morale 
a epocii de la 1821. de reconstituirea 
trăirilor eroului și implicarea unor 
probleme de psihologie socială si 
extragerea unor semnificații cu In- 
rîurire asupra preocupărilor prezen
tului. Analizînd vîrstele literaturii 
noastre. loan Slavici plasa începutu
rile modernizării scrisului nostru în 
atmosfera generată de revoluția lui 
Tudor, iar în concepția lui Gala Ga- 
laction ridicarea națională din acei 
ani de mare încordare creatoare, dar 
si de suferințe cumplite, era urmarea 
unei îndelungate si singeroase ex
ploatări. Prin ea prindeau glas liber
tatea si demnitatea umană, ura acu
mulată de veacuri îsi dezlega zăga
zurile. lăsînd cimn liber răzbunării. 
Este ceea ce demonstrează scriitorul 
in evocarea Tudor Vladimirescu 
(1916). în Zile si necazuri de zaveră 
(1912) si mai ales in simbolurile zgu
duitoare din Lingă apa Vodislavei și 
La Vulturi.

în ciuda unor stridente idilic-ro- 
mantice. Haiducul, romanul Bucurei 
Dumbravă, oferă o imagine plină de 
colorit a vremurilor în care si-au a- 
firmat personalitatea Tudor si Iancu 
Jianu. iar Domnul Tudor, desfășura
rea epică a lui Carol Ardeleanu. este

„romanul unui om desprins din mij
locul celor multi si necăjiți, a cărui 
cutezătoare faptă a fost să îndrepte 
vremea păgubitoare tării si neamu
lui". în dramele lui N. Iorga Tudor 
Vladimirescu și Gheorghe Lazăr ac
centul cade asupra semnificațiilor u- 
mane si patriotice ale faptelor erou
lui. intențiile portretizării coniukin- 
du-se cu ideea materializării în gîn- 
durile și inițiativele sale a năzuințe
lor și experienței de viată istorică 
ale unui întreg popor. Tudor din 
poezia cu același titlu a lui Vasile 
Voiculescu este un glas al tăriilor, 
un paloș de lumină care deșteaptă 
speranțe și mobilizează energii, o 
„grindină a verii" in care se zbuciu
mă „trăznetele urii", o mișcare nă
valnică prin care vechile maluri ale 
alcătuirii lumii sînt sfărimate. este. 
De plan simbolic, un început de ev.

în cultura epocii socialiste, pre
zenta lui Tudor. înțeleasă ca prefi
gurare a marilor transformări cunos
cute de tara noastră in ultimele de
cenii. alimentează stăruitor imagina
ția scriitorilor, pictorilor, sculptori
lor si compozitorilor, constituind o- 
biectul unor lucrări de mare ecou, 
care îi perpetuează prin veac amin-:, 
tirea. Din rîndul lor se detașează 
printre multe altele, prima parte 
romanului lui Camil Petrescu Un oi. 
între oameni, evocarea dramatică Tu
dor din Vladimiri, reluată, cu alte 
dimensiuni si intenții, in reportajul 
dramatic Zodia Taurului de Mihnea 
Gheorghiu,-și poemul, evocare a pri
măverii revoluției. Tudor din Vladi- 
mlrești al lui Mihu Dragomir. Me
morabile. prin capacitatea de a su
gera măreția unui erou de epopee, 
rămîn versurile lui Victor Efrimiu 
din sonetul Tudorel din Vladimir, a- 
cordurile oratoriului Tudor Vladimi
rescu al lui G. Dumitrescu, imagi
nile tonifiante din Tudor la Hanul 
lui Manuc, poezia lui Gheorghe To- 
mozei. ca si inspirata viziune poeti
că Domnul Tudor a lui Adrian Pău- 
nescu. imaglnind prezenta Iui Tudor 
în alcătuirea nemuritoare a flintei 
românești dintotdeauna.

Viata si luota eroului, semnifica
țiile revoluției de la 1821 constituie 
izvoare perene pentru noi si noi 
opere de artă ce-și așteaptă în
făptuitorii.

Al. HANȚA

Amintire 
din copilărie

Oare ce s-ar fi fntinwlat cu Nică al lui 
Ștefan a Petrei dacă hirsita de mătușă 
Mărioara nu s-ar fl incilcit pini la urmă 
in cinepă, de-a apucat pîrdalnicul să se 
arunce peste gard, intinzînd-o ieoureste că
tre ograda părintească ? Ce să se intim- 
ple ! Mătușa i-ar fi tras, cel mult, citeva 
iordii peste spinare, destinul tîncului din 
Humulești neavind a suferi cu nimic de 
pe urma unui sin burdușit eu cireșe vă
ratice. * . , .

Cum adică să sufere destinul unui om 
dintr-un sin de cireșe, fie si furate ? Cum. 
adică, să albă nelecuitul nărav al copiilor 
de a se cățăra după fructe repercusiuni mai 
grave decit, cel mult, cîteva iordii peste 
spinare ?!

Ca un făcut. 11 cheamă tot Ionică. Dar 
el nu s-a cătărat într-un cireș, ci intr-un 
nuc. Nucul nu era in millocu' unui lan de 
cinepă. ci în miilocul spațiului verde. S-a 
întimplat nu în ograda lui Moș Vasile. ci 
in spatele blocului 58, scara 2, nu în satul 
Humulești, ci in orașul București, nu in 
veacul 19, ci în secolul 20.

Așadar asemănări, dar si deosebiri. Care 
să fie deosebirea ce a schimbat într-atît 
deznodămîntul șotiei. Incit Ionică bucureș- 
teanul să-si amintească de ea intr-un cu 
totul alt mod decit Ionică humulesteanul ? 
Nu se cocoțase singur, ci cu prietenii de 
joacă. Titi si Cezar. Nu-si tociseră aura cu

minciuna cu scăldatul pentru că n-aveau 
pe cine să păcălească, nu intrau în ograda 
nimănui. N-au fugit cînd nenea de la apar
tamentul 25, venind de la serviciu, s-a oprit 
sub pom. deoarece pomul nu era nici al lor. 
nici al lui. era al întregului bloc.

De unde atunci să se fi născut mînfa 
omului în toată firea, cînd s-a apucat să-i 
zburătăcească de pe crengi ? La cine s-o fi 
gîndit el cînd și-a zvicnit in sus mina de 
bărbat puternic, apucindu-1 de laba picio
rului De cel mai încet dintre băieți, să-l 
smulgă din pom ca pe o fructă Încă
pățînată ?

Om bun altfel, nenea de La apartamentul 
25 s-a speriat el insusi observînd efectul 
furiei de-o clipă, văzind cît de nepotrivit 
cădea copilul descumpănit, de s-au auzit 
oasele miinii troznind cind a atins pămîntul. 
S-a muiat nenea dintr-odată. I-a luat in 
brațe și a alergat cu el la părinți, cerindu-si 
iertare, oferindu-și concursul să meargă 
Împreună la spital, să se repare efectul a- 
cestei izbucniri si să rămînă învățătură de 
minte. Nu pentru copil, pentru oamenii 
mari și nervoși, din te miri ce.

S-au dus la spitalul central de copii din 
Capitală, nu la o doftoroaie de ne valea 
Ozanei. O fractură ca toate fracturile des
chise. Ce să se fi întimplat pentru ca o 
banală problemă de ortopedie să se com
plice sub ochii specialiștilor, timp de trei 
săptămîni. pentru ca in a 21-a zi să se con
semneze în foaia pacientului : „Se pregă
tește pentru operație. Pansament. Se decide 
amputatia antebrațului deasupra leziunilor, 
în țesuturi sănătoase. Tatăl copilului este 
de acord".

Cu ce inimă trebuie să fl fost de acord

tatăl copilului, știind că. din ziua aceea 
încolo, băiatul lui. în loc să ridice două 
degete cînd vrea să spună ceva, isi va as
cunde ciotul, va lupta mai greu să-si facă un 
rost în viată, iar de va voi să-si scrie amin
tirile, le va scrie cu Stingă. Inclusiv amin
tirea unui cățărat. Nu după cireșe, ci după 
nuci.

Unde ești, mătușă Mărioara ?

Perfidia anonima 
cu efect nefast

însuși „mortul" stă si se miră : cum de-a 
ajuns el să pună mina pe cuțit ?! Meseriaș 
bun. conștiincios, coleg amabil, blind ca un 
miel, cum să lovească el. și încă grav, din- 
tr-atita ?

Redepănînd faptele, se observă că elixi
rul dușmăniei a fost distilat nu oricum, ci 
cu venin subtil infiltrat. Nu s-a umblat cu 
șușoteli de duzină, cu insinuări aproxima
tive, cu calomnii de rezultat incert. S-a 
mers „la fix". Si ieftin : 23 de cuvinte (cu 
adresă cu tot) au costat 4 lei si 60 de bani, 
plus 20 de bani formularul. Hai să spunem 
că i-a tremurat mina si a stricat un impri
mat. încă 20 de bani, deci maximum 5 lei 
toată afacerea.

Telegrama nr. 359 expediată în ziua de 17 
octombrie ora 8.50 de lă un oficiu din Bucu
rești către o femeie dintr-o comună din 
Moldova suna așa : „VENIȚI URGENT

SOȚUL' DUMNEAVOASTRĂ MORT STOP 
ÎN DORMITORUL GROZĂVEȘTI NR. 33 
STOP RESPONSABIL (sic 1) GOSPODAR 
MITICĂ".

Două zile s-a agitat destinatara funestei 
vesti să pregătească cele necesare în ase
menea ocazii, să stringă rudele, să cum
pere. să organizeze să anunțe, să solicite 
— tot noianul de mărunțișuri ce alcătuiesc 
epilogul vieții, probînd respectul fată de 
mort. După două zile a luat lungul drum 
al Bucureștiului.

Pe măsură ce s-au apropiat de adresa in
dicată. însoțitorii „văduvei" au făcut tot 
posibilul să-l întărească firea. Si bine au 
procedat, pentru că ce aveau să întilnească 
acești țărani moldoveni în lumea Cea vastă 
a Capitalei Ie întrecea închipuirea. Nu știau 
dacă să se bucure ori să se mînie. Dacă 
se putea spune că rubedenia lor era mort, 
apoi era mort de pasiune. L-au nimerit in 
împrejurări foarte intime și de natură a 
strica o căsnicie.

Diabolica misivă asta si urmărise. Cine a 
trimis-o. nu se știe. Semnatarul era fictiv. 
Dar bănuielile au încolțit Hrănite cu un 
spirit de răzbunare oe măsura penibilului 
situației trăite. La prima seînteie. pulberea 
miniei a explodat. La prima ceartă, la pri
mul prilej a pus mina pe cuțit și a lovit. 
„Mortul" recuperat din adulter.

La proces s-au auzit interpretări că te
legrama perfidă ar fi urmărit de fapt „bi
nele", ar fi constituit o „luare de atitudine 
In numele moralei". Fals, ca si înscrisul fo
losit ! Nu astfel se îndreaptă conștiințele. 
E ca si cum ai da foc la casă pentru a 
scăpa de șoareci. „Metoda" n-a fost decit 
o instigare pe cit de abilă pe atît de perfidă.

Din caietul 
grefierului

în afară de relevarea unor menta’ităti. 
prin extrasele publicate in acest colt de 
pagină ne propunem și să contribuim la 
generalizarea unui limbai judiciar mai 
curat și mai accesibil, cum cere insăsi ca
litatea actului de justiție. Cu acest scop pu
blicăm si fragmentul de mai ios. reprodus 
riguros din interogatoriul luat la anchetă 
Iui Dima Matei zis Teiu. Spre surprinderea 
noastră, redactârea aparține unui procuror. 
E o redactare de excepție, fără îndoială :

„Avind in vedere că prin luna octombrie 
sau noiembrie în timp ce eu am mai venit 
prin Capitală m-am găsit cu un tinăr care 
Gigei pe care l-am cunoscut la dans în 
Urziceni si care mi-a dat un pachet (anume 
o pungă) pentru a o păstra in timp ce 
mergeam pe la universitate, iar el a plecat 
după o fată pe care spunea că o cunoaște 
in același timp un serg. major de miliție 
m-a legitimat mi-a oprit buletinul si punga 
in care se afla un aparat de radio spunîn- 
du-mi să merg la circa 1 miliție unde eu 
nu am mers în acea zi doarece am fost la 
un spital la consultație la aara de Nord, 
iar mai tîrziu venind cu mama mea si in- 
teresindu-mă de buletin nu l-am mai regă
sit asa că mi s-a dat o adeverință tempo-nră 
care se află la concubina mea Boroiu Flo- 
rica care lucrează tot la .ferma de la Co- 
sinbești tot ca ingriiitoare pentru care fapt 
eu nu am nici un fapt asupra mea"

(Fila 20 a dosarului de anchetă).
Serqiu ANDON
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

(Urmare din pag. I)

în acest sens, Comitetul Politic Executiv 
a evidențiat marea însemnătate a Decla
rației comune, semnată de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, care reafirmă 
voința ambelor părți de a amplifica și mai 
mult în viitor prietenia și colaborarea din
tre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre România și Bulga
ria, atît pe plan bilateral, cît și în sfera vie
ții internaționale. A fost reliefată, de ase
menea, importanța deosebită a semnării de 
către cei doi conducători de partid și de stat 
a Acordului-program privind direcțiile de 
bază ale dezvoltării colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre Republica Socia
listă România și Renublica Populară Bul
garia pînă în anul 1990, care asigură un ca
dru de lungă durată pentru extinderea și 
diversificarea conlucrării româno-bulgare 
în multiple domenii de interes reciproc.

Totodată, Comitetul Politic Executiv și-a 
manifestat satisfacția față de celelalte do
cumente încheiate, față de înțelegerile con
venite privind folosirea mai largă a unor 
forme superioare de colaborare, cooperare 
și specializare in ramuri prioritare ale eco
nomiilor celor două țări — cum sînt con
strucția de mașini, chimia, metalurgia, elec- 
ronica, agricultura, cercetarea științifică și 

.ehnică și altele, precum și în legătură cu 
intensificarea lucrărilor la marile obiective 
ce se construiesc pe Dunăre cu eforturi co
mune : Uzina de utilaj greu Giurgiu—Ruse 
și Complexul hidrotehnic Turnu-Măgurele— 
Nicopole. S-a apreciat că transpunerea în 
viață a acestor măsuri va impulsiona și mai 
puternic colaborarea româno-bulgară, con
tribuind la valorificarea eficientă a bogă
țiilor naționale ale celor două țări, la acce
lerarea dezvoltării lor economico-sociale.

A fost relevată, de asemenea, dorința am
belor părți de a conferi un conținut tot mai

bogat conlucrării în domeniul culturii și 
artei, al mijloacelor de informare, asigurîn- 
du-se astfel o mai profundă cunoaștere re
ciprocă a valorilor materiale și spirituale, a 
istoriei și culturii celor două popoare, a 
preocupărilor actuale și aspirațiilor lor de 
viitor.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, 
totodată, marea însemnătate a schimburi
lor de păreri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov în probleme 
actuale ale vieții internaționale și ale miș
cării comuniste și muncitorești.

Comitetul Politic Executiv a luat act cu 
deplină satisfacție că, în timpul convorbi
rilor, s-a ajuns la concluzia comună de a 
întări și mai mult colaborarea și conlucrarea 
dintre România și Bulgaria pe arena inter
națională.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au reafirmat hotărîrea celor două 
țări de a acționa, în continuare, pentru 
oprirea agravării situației internaționale, 
pentru însănătoșirea climatului politic mon
dial, pentru reluarea și consolidarea cursu
lui spre destindere.

în cadrul dialogului la nivel înalt, o aten
ție deosebită s-a acordat problemelor pri
vind realizarea securității europene. A fost 
exprimată voința României și Bulgariei de 
a contribui activ la buna pregătire a reuniu
nii de la Madrid, la promovarea unei largi 
și neîngrădite colaborări pe continentul nos
tru, în spiritul Actului final de la Helsinki, 
și, in mod deosebit, de a acționa, împreună 
cu celelalte țări socialiste, cu toate statele 
de pe continent, pentru trecerea la măsuri 
de dezarmare și dezangajare militară in 
Eurona, pornindu-se de la realitatea că în 
această parte a lumii se află cea mai mare 
concentrare de arme, inclusiv nucleare. Cele 
două țări și-au reînnoit angajamentul de a 
acționa pentru infăntuirea propunerilor for
mulate în documentele adoptate recent de 
statele socialiste participante la Tratatul de 
la Varșovia.

A fost relevată — și de această dată — 
dorința României și Bulgariei, ca state care 
trăiesc in spațiul geografic al Balcanilor, 
de a dezvolta relațiile cu toate țările balca
nice, de a milita pentru transformarea aces
tei regiuni intr-o zonă a colaborării, înțele
gerii și bunei vecinătăți, intr-o regiune a 
păcii, lipsită de rachete și arme nucleare.

Totodată, s-a arătat că România și Bul
garia se pronunță cu fermitate pentru elimi
narea forței și amenințării cu folosirea for
ței din relațiile dintre state, pentru rezol
varea, pe cale pașnică, a problemelor liti
gioase și a situațiilor conflictuale care mai 
există în Orientul Mijlociu, Africa, Asia și 
în alte regiuni ale globului, pentru stoparea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, 
pentru lichidarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice mondiale.

Comitetul Politic Executiv evidențiază 
importanța reafirmării de către tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov a hotă- 
rîrii Partidului Comunist Român și Parti
dului Comunist Bulgar, a României și Bul
gariei de a contribui activ, imnreună cu 
celelalte țări socialiste, cu toate forțele pro
gresiste, antiimperialiste, la soluționarea 
constructivă a problemelor complexe ce con
fruntă lumea de astăzi, la triumful cauzei 
destinderii și păcii, la înfăptuirea idealuri
lor de libertate, independență și progres ale 
tuturor popoarelor.

Aprobînd in unanimitate documentele și 
înțelegerile convenite cu prilejul vizitei, 
al convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceau«escu și Todor Jivkov, Comitetul Po
litic Executiv a stabilit măsuri pentru în
făptuirea lor în cele mai bune condiții, pen
tru dezvoltarea tot mai intensă a prieteniei 
și colaborării româno-bulgare, în interesul 
și spre binele țărilor și ponoarelor noastre, 
al cauzei generale a socialismului, progresu
lui și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme ale activității cu
rente de partid și de stat.

Tovarășului STEVAN DORONSKI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 

personal vă adresez, cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de înaltă 
răspundere — președinte al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia — calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
succes în îndeplinirea misiunii ce v-a fost încredințată și înfăptuirea mărețe
lor obiective stabilite de Congresul al XI-lea a] Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, spre binele și fericirea popoarelor iugoslave vecine și prietene.

îmi exprim convingerea profundă că relațiile de strinsâ colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia vor con
tinua să se dezvolte în toate domeniile in folosul popoarelor și țărilor noas
tre, al cauzei socialismului șt păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ARGENTINA

Am aflat cu profundă întristare vestea privind încetarea din viață a tova
rășului Geronimo Arnedo Alvarez, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Argentina. In legătură cu această grea pierdere vă 
exprimăm dumneavoastră, tuturor comuniștilor argentinieni sincere condo
leanțe, iar familiei îndoliate întreaga noastră compasiune.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TELEGRAMA
Tovarășul Ilie Verdet. prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de la Masayoshi Ito. prim-ministru 
interimar al Japoniei, in care se 
spune :

„în numele guvernului și poporu

lui Japoniei, doresc să transmit Ex
celentei Voastre sincera mea gratitu
dine pentru condoleantele și profun
da compasiune in legătură cu pier
derea primului ministru Masayoshi 
Ohira. exprimate în telegrama dum
neavoastră din 13 iunie 1980“.

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada Japoniei din București

La Ambasada Japoniei din Bucu
rești a avut loc, sîmbătă dimineața, 
prezentarea de condoleanțe in legă
tură cu încetarea din viață a primu
lui ministru al Japoniei, Masayoshi 
Ohira.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și în numele gu
vernului român, a transmis condo
leanțe tovarășul Ilie Verdet, primul 
ministru al guvernului.

La prezentarea condoleanțelor au 
participat Mihai Burcă, vicepreședin
te al Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste, 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Cei prezenti au păstrat un moment 
de reculegere in fața portretului în
doliat al defunctului și au semnat in 
cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

Plecarea președintelui Adunării Naționale 
a Republicii Liban

..... ZIUĂ AVIAȚIEI ———
Mai sus, mai repede, mai bine

— în slujba patriei socialiste
Ziua de 17 iunie 1910 — 

zi. ‘jai care .inginerul con- 
struet-oț- și pilot Aurel 
Vlaicu a săvirșit, cu un a- 
vion construit de el însuși 
in țară, întîiul zbor pe pă- 
mint românesc — este so
cotită ziua de naștere a a- 
viației noastre. Și dacă ne 
reamintim că în același an, 
1910, Henri Coandă, fiu al 
aceluiași meleag străbun, 
a dat lumii primul avion 
cu reacție cunoscut in is
toria aviației mondiale, e- 
venimentul capătă o și 
mai largă semnificație.

Bucurindu-se permanent 
de grija pe care le-o poar
tă partidul și statul, perso
nal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, preșe- 

'j ițele republicii, cei ce-și 
țc - datoria in aviația ci- 
d\a sau militară, în insti- 
" tutele de cercetare-proiec- 

tare sau în întreprinderile 
de construcții cu profil ae
ronautic își încorporează 
cu entuziasm și dăruire 
puterea de gindire și de 
acțiune în eforturile între
gii națiuni, ferm angajate 
pe drumul devenirii noas
tre comuniste. La această 
sărbătoare ei raportează 
partidului și țării obținerea 
unor însemnate realizări.

Un scurt popas la com
paniile aeriene române de 
transport TAROM și LAR, 
spre exemplu, relevă că 
activitatea acestora cu
noaște o dezvoltare dina
mică și impetuoasă. Re
țeaua aeriană externă — 
care la Ora de față însu
mează peste 120 000 kilo
metri și este servită de 
aeronave moderne de ma
re capacitate, de tipul IL- 
62, Boeing-707, TU-154 sau 
BAC-1-11 — asigură Româ
niei legături regulate di
recte cu 38 de mari orașe 
de pe continentele euro
pean, asiatic, african și a- 
merican, iar in cadrul 
curselor charter avioanele 
românești aterizează pe 
mai bine de 400 de aero
porturi de pe toate meri
dianele lumii. Rețeaua ae
riană internă a ajuns, și 
ea, la circa 11 000 kilome
tri și facilitează Bucureș- 
tiului legături curente cu 
15 orașe importante din 
țară, tn comparație cu ni
velul atins în cincinalul 
precedent, capacitatea de 
transport aerian intern și 
extern a sporit la pasageri 
cu peste 139 la sută, iar la 
mărfuri — cu aproape 269

la sută. O mărturie eloc
vență a ■, volumului traficu
lui nostru aerian o consti
tuie și faptul că. în pre
zent, 80 la sută dintre 
membrii echipajelor de 
zbor ale celor două com
panii au, fiecare in parte, 
peste un milion de kilome
tri parcurși la bordul avi
oanelor. Mulți dintre ei, 
cum ar fi piloții Andrei 
Floroiu și Nicolae Girboan, 
navigatorul Ion Zamfires- 
cu sau însotitoarea de bord

xandru Lupu, piloții Mihai Harnicul detașament alcr 
Ungureanu., Nieolae Ara- ,, zburătorilor, patriei ii r«aret:r 
mă,. loan Tu dose și Șandor .
Kușovsky, mecanicul navi
gant Gheorghe Ungureanu 
și alții — sînt ferm hotă- 
rîți s-o îndeplinească în 
mod exemplar. „Ordinul 
Muncii" clasa a III-a, a- 
cordat anul trecut, prin 
Decret prezidențial, între
prinderii de aviație utili
tară, constituie deopotrivă 
o garanție și un imbold în 
acesi

Locot. major Constantin Băescu și locot. major Chirică
Paneș — doi tineri piloți, care au reușit să-și îndeplinească 

cu cele mai bune calificative misiunile încredințate 
Foto : Marian Lucaciu

Violeta Greavu. se pot 
mindri chiar cu cite șase- 
opt milioane de kilometri. 
Pentru rezultatele obținu
te pe ansamblul activității 
sale, compania TAROM a 
fost distinsă anul trecut, ca 
și în alți ani anteriori, cu 
titlul de întreprindere 
fruntașă pe tară in ramu
ra transporturilor.

Cu realizări meritorii se 
înscrie și aviația utilitară, 
ale cărei misiuni reprezin
tă o contribuție de preț la 
dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste, la înfăp
tuirea altor obiective eco
nomice, 
cifră : 
mărul
constituie 
cest an pentru lucrări de 
fertilizare, erbicidare și 
combatere a dăunătorilor. 
O sarcină deloc ușoară, o 
sarcină superioară Celei 
din anul trecut, dar pe 
care „utilitariștii" — în rîn- 
dul cărora cu merite deo
sebite se aliniază coman
dantul de aerobază Ale-

Iată o singură 
2 300 000. Este nu
de hectare care 

sarcina din a-

în ceea ce privește avia
ția sportivă, se cuvine re
liefat, cu deosebire, aportul 
său însemnat la modelarea 
în spiritul curajului și al 
voinței a unui mare număr 
de tineri. la formarea 
acestora ca viitoare cadre 
necesare tuturor categori
ilor de aviație sau ca spor
tivi de înaltă performanță. 
La cele 14 aerocluburi din 
țară se pregătesc, numai 
în acest an. peste 8 000 de 
băieți și fete în domeniul 
zborului cu motor, al pla
norismului, parașutismu
lui sau aeromodeiismului. 
în instructorii lor, ca pi
loții Mihai Albu și Nina 
Ioniță — cîștigători ai pre
cedentei balcaniade de 
zbor cu motor, ca plano- 
riștii Mircea Finescu — 
posesor al insignei de aur 
cu trei diamante sau Ele
na Coțoveanu — recordma
nă internațională de dis
tanță, tinerii au pilde fru
moase și îndrumători de 
nădejde în strădania lor 
spre cucerirea văzduhului.

incolonați, Ia posturile lor 
de muncă și luptă, și pe " 
aviatorii militari. Animați 
de un fierbinte patriotism 
și de înalta răspundere ce 
le revine pentru veghea 
cerului românesc, puternic 
mobilizați de organizațiile 
de partid, ei — ca dealt
fel toți cei ce slujesc sub 
drapelele oștirii — și-au 
făcut un adevărat crez din 
transpunerea neabătută în 
viață a indicației coman
dantului suprem al forțelor 
noastre armate de a asigu
ra întregii lor activități o 
calitate nouă, superioară, 
împlinirii acestui crez, in
struirii neabătute în spiri
tul concepției partidului 
nostru privind apărarea 
patriei de către ■ întregul 
popor, personalul aviației 
militare le dăruiește fără 
rezerve toate energiile și 
eforturile sale. Aceste e- 
nergii și eforturi pot fi re
găsite în numeroase împli
niri de prestigiu : in zbo
rurile executate la cei mai 
înalți parametri de calitate 
de către piloții din unită
țile în care muncesc ofițe
rii Constantin Fabian și 
Gheorghe Todea ; sau în 
tragerile cu armamentul 
reactiv și artileristic de 
bord executate la cota ca
lificativului „Foarte bine" 
de către subordonații ofi
țerilor Nicolae Naparu, 
Petru Tămaș și Ștefan Iri- 
mia: ori în obținerea califi
cării de ..Pilot clasa întîi"
— de către numeroși zbu
rători din unitățile în care 
își desfășoară activitatea o- 
fițerii Augustin Vîlcan și 
Mihai Doșianu; ca si în Cu
cerirea de către unitățile 
din care fac parte ofițerii 
Dumitru Cristian și Stelian 
Tudor a titlului de onoare 
și de mîndrie de „Unitate 
de frunte"...

Astăzi, la ziua aripilor 
românești, cei ce-și fac 
datoria in aeronautica 
națională asigură poporul 
și partidul, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — care 
de atîtea ori s-a aflat 
în mijlocul lor îndru- 
mindu-i și îmbărbătîndu-i
— că și în viitor, printr-o 
muncă plină de abnegație 
și dăruire comunistă, vor 
năzui mereu spre mai sus, 
mai repede și mai bine — 
pentru înflorirea si veghea 
patriei socialiste.
Colonel I. CLENCIU

MANIFESTĂRI 
1N TARĂ

1
La 15 iunie, în întreaga țară se săr

bătorește Ziua aviației. în unitățile 
militare și civile, la casele armatei și 
în institutele de învățămînt cu profil 
aeronautic au avut loc cu acest pri
lej, adunări, simpozioane și alte ma
nifestări. Participanții au adoptat te
legrame adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România, comandantul suprem 
al forțelor noastre armate.

în telegrama Comandamentului 
aviației militare se spune :

Asemenea tuturor ostașilor țării, 
noi, aviatorii militari, păstrăm în 
inimi ca pe o neprețuită comoară 
grija și preocuparea statornică ce le 
manifestați pentru înzestrarea și mo
dernizarea continuă a aviației româ
nești", pentru crearea celor mai bune 
condiții de muncă și viață apărători
lor cerului senin al patriei socialiste.

Integrindu-ne eforturile in activita
tea rodnică a intregii națiuni, vom 
face tot ce depinde de noi pentru 
îndeplinirea sarcinilor și misiunilor 
ce ne revin, aducindu-ne contribuția 
la înălțarea tării isoastre pe noi culmi 
de progres și civilizație.

Vă încredințăm, tovarășe coman
dant suprem, că personalul aviației 
militare va acționa fără preget pen
tru ca sarcinile și Ordinele date de 
dumneavoastră să fie executate în 
mod exemplar, astfel Incit în orice 
moment să fim gata să străjuim cu 
fermitate și eroism cerul albastru al 
țării, să apărăm cuceririle revoluțio
nare, independența, suveranitatea și 
integritatea patriei noastre socialiste.

Folosim acest minunat prilej, se 
spune în telegrama Departamentului 
aviației civile, pentru a vă expri
ma, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, recunoștința pentru fruc
tuoasa activitate pe care o desfâșu- 
rați în fruntea partidului și statului, 
pentru fermitatea și cutezanța revo
luționară puse în slujba servirii cu 
credință a cauzei edificării socialis
mului și comunismului în scumpa 
noastră patrie.

Este o deosebită onoare pentru noi 
de a vă raporta, cu responsabilitate 
comunistă, că oamenii muncii din 
aviația civilă, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, în
suflețiți de istoricele hotăriri ale 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, sînt ferm hotărîți 
să îndeplinească exemplar sarcinile 
de plan în deplină securitate.

Alături de întregul nostru popor, ne 
exprimăm hotărirea de a vă urma 
neclintit în tot ce gîndiți, decideți și 
întreprindeți pentru progresul și în
florirea patriei, angajindu-ne‘solemn 
să muncim cu dăruire și competentă 
pentru afirmarea aripilor românești 
pe toate meridianele globului.

Sîmbătă după-amiază a părăsit 
Capitala Kamel Al-Assad. președin
tele Adunării Naționale a Republicii 
Liban, care la invitația Biroului 
Marii Adunări Naționale a făcut o 
vizită în tara noastră. Oaspetele a 
fost insotit de Ihsan Abou Khalil, 
secretar general al Adunării Națio
nale.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, Virgil Teodores- 
cu, vicepreședinte al M.A.N., de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Chehade Moual- 
lem, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Libanului in tara noastră, mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL SPANIEI 
VA FACE 0 VIZITA OFICIALA IN ROMANIA

La invitația ministrului afacerilor lino Oreja Aguirre, va efectua o vi- 
exteme. Ștefan-. Andrei. ministrul ăr.^ M’'mităsofidială in țâra noastră în re
facerilor externe al Spaniei, Marcel rioada 27—28 iunjfe a.c.
Vw.' : o :: ' ’r ,

tv
PROGRAMUL 1

8.30 Tot înainte
9,05 Șoimii patriei
9,15 Film serial pentru copil: „întîm- 

plări din Țara Curcubeului"
9,40 Cu clntecul și jocul pe plaiuri 

dobrogene
19,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical

14,20 — De Ziua aviației. Temerarii.
14,35 — Patria se cheamă poporul. 

Două secole de la nașterea 
lui Tudor Vladlmirescu

15,10 Film serial: „Potopul"
16,00 Telesport
18,00 Cutezători spre viitor. Emisiune 

concurs
19,00 Telejurnal

• 15 ani de Istorie nouă a patriei
— împliniri ale prezentului

19,15 Călătorie prin țara mea
...spre orizonturile deschise de 
Congresul al IX-lea ai P.C.R.

19,35 Antena „Cîntărti României"
20.45 Film artistic: „Bravul soldat Ros- 

solino". Premieră pe țară. Copro
ducție a studiourilor din Italia și 
R.S.F. Iugoslavia

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2 •

10,00 Concert educativ
11,00 Teleșcoală
12,05 Reportaj T
12.20 Varietăți muzicale
13,05 Legenda unei văi pe drumul Cău

tătorilor de aur (I)
13,50 Antologia artei muzicale româ

nești

.14,50 Bucureștlul Ieri, azi, mtlne
15.10 Din muzica și dansurile popoa

relor
15.35 Teatru TV: „Autobiografie" de 

Horla Lovinescu
17.15 Desene animate
17.40 Vldeoteca muzicală
19,00 Telejurnal

• 15 ani de istorie nouă a patriei
— împliniri ale prezentului

19.15 Telerama
19.50 Serată muzicală TV
21.25 „Sigiliul Romei" — documentar
21.35 Muzică populară
21.50 Patinatori fe rotile
22.20 Telejurnal

LUNI, ÎS IUNIE
PROGRAMUL 1

15,00 Volei feminin: România—Polonia 
16,Oo Emisiune în limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

• 15 ani de istorie nouă a patriei
— Împliniri ale prezentului

19.25 Dosarul energiei
19.45 Cadran mondial
20.10 Orizont tehnlco-ștlințific
20,55 Roman-folleton: „Bastardul"
21.45 Melodii fără vîrstă
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Muzică populară
16.20 Cenacluri ale tineretului
16.50 De pretutindeni
17,13 Studio liric ’80
18,05 Tudor Vladlmirescu — documentar
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

• 15 ani de Istorie nouă a patriei
— Împliniri ale prezentului

19.25 Mozaic (selecțlunl)
20,55 Un fapt văzut de aproape
21.15 Profil componistic
22,05 Telejurnal

Cronica zilei
întrevederi, Tovarășui cornel 

Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, a primit, simbătă dimineața, 
pe Rosanne Ridgway, consilier al 
Departamentului de Stat al S.U.A., 
care se află in vizită în țara noas
tră cu prilejul aniversării centena
rului stabilirii relațiilor diplomatice 
intre România și Statele Unite ale 
Americii.

In dimineața aceleiași zile, Rosan
ne Ridgway a fost primită de to
varășul Nicolae Giosan, președinte
le Marii Adunări Naționale.

In timpul întrevederilor s-a ex
primat satisfacția1 pentru evoluția 
continuu ascendentă a raporturilor 
româno-americane, relevindu-se ro
lul hotăritor al dialogului la nivel 
înalt în lărgirea și diversificarea 
schimburilor economice și cooperării 
in diverse domenii de interes re
ciproc.

De asemenea, a avut loc un schimb 
de opinii în legătură cu unele pro
bleme ale vieții internaționale.

La întrevederi a fost prezent Ru
dolph Aggrey, ambasadorul S.U.A. 
la București.

Primire la Consiliul de Mi
niștri Sîmbătă dimineața, tovarășul 
Paul Niculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul finanțelor, a 
primit pe H. K. Allen, prim-vice- 
președinte al Consiliului de adminis
trație al Băncii de export-import — 
„EXIMBANK" din Statele Unite ale 
Americii, aflat într-o vizită în țara 
noastră.

în timpul convorbirii au fost a- 
bordate aspecte referitoare la dez
voltarea relațiilor financiar-bancare 
între organizațiile românești de re
sort și banca americană, precum și 
probleme privind găsirea unor noi 
căi și acțiuni de colaborare menita 
să contribuie la dezvoltarea rapor
turilor economice bilaterale.

La primire a participat Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior.

încheierea cursului inter
național pentru activiștii sin
dicali Simbătă dimineața S-a în
cheiat cursul internațional pentru 
activiștii sindicali din unele țări ale 
Africii, organizat de Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din România, la 
Școala centrală sindicală din ca
drul Academiei „Ștefan Gheorghiu". 
Au participat reprezentanți ai orga
nizațiilor sindicale din Africa de 
Sud, Benin, Burundi, Congo, Coasta 
de Fildeș, Etiopia, Gabon, Ghana, 
Guineea, Mauritania, Maroc, Mali, 
Namibia, Nigeria, Senegal, Sierra 
Leone, Somalia, Sudan, Tanzania, 
Zair, Zambia, Zimbabwe și Organi
zația Unității Sindicale Africane — 
O.U.S.A.

La întilnirea organizată cu acest 
prilej, oaspeții au fost salutați de 
Aurel Duca, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., și de Păun Bra- 
tu, prorector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu".

în numele oaspeților, S. Anay Adi- 
bi, reprezentantul O.U.S.A.. a adre
sat Consiliului Central al U.G.S.R. 
și conducerii Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" calde mulțumiri pentni 
posibilitățile oferite de a cunoaște 
îndeaproape realizările poporului ro
mân în edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate, pentru 
prietenia cu Care au fost înconjurați 
în timpul șederii în țara noastră. El 
a apreciat organizarea acestui curs 
ca un ajutor concret acordat de oa
menii muncii și sindicatele din 
România clasei muncitoare și sindi
catelor africane, ca o manifestare a 
solidarității internaționaliste a po
porului român cu lupta popoarelor 
africane pentru independență, pro
gres și pace.

★
Asociația Generală a Vînătorilor și 

Pescarilor Snortivi aduce la cunoș
tință că pescuitul sportiv în apelă de 
colină si de șes. inclusiv Delta Du
nării. cu brațele sale, se deschide în 
ziua de 20 iunie a.c. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 șl 18 iunie. In țară : Vremea va fl 
călduroasă, cerul variabil. In a doua 
parte a Intervalului în nord-vestul ță
rii local va ploua. Vîntul va sufla slab

pînă la moderat, predomlnînd din sec
torul sudic. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse între 10 și 20 de grade. Iar 
cele maxime intre 25 și 33 de grade. 
In București : Vremea va fi frumoasă 
și călduroasă, cu cerul variabil mai 
mult senin la începutul Intervalului. 
Vlntul va sufla In general slab. Tem
peraturile minime vor fl cuorinse In
tre 15 și 18 grade, iar maximele intre 
29 și 32 de grade.

ȘTIRI SPORTIVE
• întilnirea de tenis România— 

Anglia contînd pentru semifinalele 
zonei B europene a „Cupei Davis" 
a continuat sîmbătă la Bristol cu 
partida de dublu, întreruptă din 
cauza ploii în momentul cînd pere
chea română Ilie Năstase, Andrei 
Dirzu conducea cu 6—4, 5—7, 3—1 în 
fata cuplului alcătuit din frații Da
vid și John Lloyd. Jocul va fi con
tinuat astăzi cînd vor avea loc. de 
asemenea, si ultimele partide de 
simplu.

• Turneul internațional masculin

de volei organizat de federația bel
giană de specialitate a luat sfirșit 
cu un frumos succes al echipei 
României. în ultimul meci, disputat 
la Liâge, voleibaliștii români au în
vins cu 3—1 (14—16, 15—10, 15—8, 
15—12) selecționata Iugoslaviei.

• Sîmbătă la Neapole, in campio
natul european de fotbal, echipa 
R. F. Germania a întrecut cu scorul 
de 3—2 (1—0) formația Olandei. Au 
marcat Klaus Allofs (3). respectiv 
Jonny Rep (din lovitură de la 11 m) 
si Willy Van de Kerkhof.

Examenul de bacalaureat
La 14 iunie, cei peste 100 000 ab

solvenți ai invătămîntului liceal, 
cursuri de zi și serale, și-au luat 
rămas bun de la profesori. Fină la 
20 iunie, ei se vor pregăti pentru 
susținerea bacalaureatului, examen 
care se va desfășura in acest an in 
două sesiuni : 21—30 iunie și 13—22 
august. La aceste două sesiuni se 
pot prezenta absolvenții actualei pro
moții, precum si cei care au pro
movat ultima clasă de liceu in anul 
1978 sau in 1979.

Potrivit reglementărilor în vigoa
re. examenul de bacalaureat constă 
din trei probe : o lucrare practică 
Si două lucrări scrise. Proba practi
că are ca scop să verifice modul la 
care tinerii și-au însușit cunoștințe
le de specialitate si și-au format de
prinderile de lucru în domeniul me
seriei pentru care s-au pregătit in 
timpul studiilor. Probele scrise ur
măresc. in principal, verificarea ma
turității de gindire a candidatilOr, a 
capacității lor de sinteză si genera
lizare. de interpretare științifică a 
fenomenelor naturii, evenimentelor 
social-politice. operelor literare și al
tor probleme.

La liceele si clasele cu predare în 
limbi ale naționalităților conlocuitoa
re. candidatii susțin pe lingă proba 
scrisă de limba si literatura româ
nă și o probă scrisă Ia limba și lite
ratura maternă. Totodată, candidatii 
au dreptul să susțină probele de e- 
xamen in limba maternă la disci
plinele pe care le-au studiat în a- 
ceastă limbă.

Pentru buna desfășurare a apro
piatului examen de bacalaureat au 
fost alcătuite peste 1 500 comisii exa
minatoare.

(Agerpres)

ALBA • La Alba Iulia s-au 
încheiat ieri manifestările pro
gramate in cadrul ..Săptămînii 
creației științifice si tehnice", 
organizată de comisia județeană 
a inginerilor si tehnicienilor, 
sub egida Festivalului national 
i.Cintarea României" Cu acest 
prilei. în unitățile industriale 
din localitatea reședință de iu- 
det au avut loc simpozioane, se
siuni de comunicări, schimburi 
de experiență cu privire la 
preocuparea pentru valorifica" 
rea superioară a materiilor pri
me. reintroducerea în circuitul 
productiv a materialelor refolo- 
sibile. gospodărirea judicioasă a 
acestora. O Sub genericul „Pio
nieri la porțile istoriei", pe sta
dionul din orașul Cugir s-au

desfășurat ieri manifestări cul- 
tural-artistice si sportive, cu 
participarea a peste 4 000 de pio
nieri. elevi și șoimi ai patriei 
din localitate. Au fost prezen
tate montaje literar- muzicai- 
coregrafice. recitaluri de poezie 
patriotică și revoluționară, con
sacrate aniversării a 2 050 de ani 
de la constituirea primului stat 
dac centralizat si independent. 
(Șt. Dinică).

TIMl$ • La Teatrul german 
de stat din Timișoara a avut 
loc sîmbătă. 14 iunie, premiera 
piesei „Leonce si Lena" de 
Georg Biichner. Regia spectaco
lului este semnată de cunoscu
tul om de teatru din Republi
ca Democrată Germană. Peter 
Forster, decanul Facultății de

actorie din I>eipzig. Oaspetele 
din tara prietenă este un mai 
vechi colaborator al teatrului ti
mișorean. unde a mai ous in 
scenă comedia „Caseta" de Karl 
Sternheim. (Cezar Ioana).

ARGEȘ • Sala „Metopa" din 
Pitești găzduiește o interesantă 
expoziție cu lucrări aoartinînd 
pictorului județean Lucian Cioa
tă. în expoziție prezintă tablouri 
si fiica pictorului. Roxana Maria 
Cioată, în virstă de 10 ani. (Gh. 
Cirstea).

GALAȚI 9 Un impunător 
spectacol omagial dedicat ani
versării a 2 050 de ani de la con
stituirea primului stat dac cen
tralizat si independent sub Bu- 
febista a avut loc în Sala poli

valentă din localitate. Sub ge
nericul „Sintem aici de peste 
2 000 de ani", manifestarea a 
reunit un foarte mare număr de 
interpreti profesioniști si ama
tori. care au oferit o sugestivă 
succesiune de tablouri o emo
ționantă rememorare a principa
lelor momente ale istoriei nea
mului nostru. (Dan Plăeșu).

HUNEDOARA 9 Corul „Ma
drigal" al Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" din Bucu
rești, dirijat de Marin Constan
tin. a fost oaspetele minerilor 
din Valea Jiului. După o întîl-

nire cu membri ai formațiilor 
corale si dirijori din municipiul 
Petroșani și din iudet. corul 
„Madrigal" a prezentat în sala 
de apel a minerilor din Uricani 
un microconcert mult aplaudat 
de cei orezenti. în sala mare a 
Casei de cultură din Petroșani, 
în fata a peste 800 de mineri cu 
familiile lor. corul „Madrigal" ă 
prezentat un apreciat program 
coral. (Sabin Cerbul.

MURES • Sala mare a Pa
latului Culturii din Tg. Mureș 
a găzduit cea de-a noua ediție 
a Festivalului coral iudetean 
„Cîntare mureșeană". organizat

de centrul de îndrumare a crea
ției populare a județului Mureș. 
Manifestarea a reunit zece co-' 
ruri mureșene, iar ca invitat — 
corul căminului cultural din 
Teaca, județul Blstrita-Năsăud. 
Evoluția celor mai bune coruri 
din Reghin. Tîrnăveni. Singeor- 
giu de Mures. Sighișoara, pre
cum si corul de femei al Scolii 
populare de artă din Tg. Mures 
a relevat valoarea artistică a 
acestor formații. (Gh. Giurgiu).

SIBIU 9 La Casa artelor din 
Sibiu a fost vernisat Salonul 
iudetean de grafică organizat 
de filiala Uniunii artiștilor plas
tici. Expun artiștii plastici cu o 
laborioasă activitate dedicată 
celei de-a treia ediții a Festiva
lului national „Cîntarea Româ

niei". Printre aceștia se numără 
Sieglinde Bottesch. Maria Bodor. 
Kurtfritz Handel. Veronica Cos- 
tea. Niedermeiet Blucher Karin 
și alții (N. Brujan).

CLUJ 9 La Cluj-Napoca au 
avut loc zilele acestea două 
simpozioane naționale. Primul, 
organizat de subcomisia monu
mentelor naturii de ne lingă fi
liala din Clui-Naooca a Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia. a avut ca temă „Rezerva
țiile si parcurile naționale în ac
tualitate si in perspectivă", 'ar 
al doilea. „Lacuri de baraj, am
biantă naturală și construită", a 
fost organizat de subcomisia om- 
biosferă a aceleiași filiale, îm
preună cu Comitetul pentru cul

tură si educație socialistă al mu
nicipiului Cluj-Napoca si In
stitutul de cercetări si pro
iectări hidroenergetice din Bucu
rești. (Alexandru Muresan).

TULCEA 9 Comitetul iude
tean U.T.C. și Casa tineretului 
din Tulcea au organizat o săp- 
tămînă culturală a tineretului 
tulcean. Cu această ocazie ă 
avut Ioc un schimb de experien
ță al directorilor caselor de ti
neret din tară, o nouă premieră 
— a 4-a din acest an — a for
mației de teatru a Casei tinere
tului din localitate „Cîntecul 
lebedei" de A. P. Cehov, un re
cital prezentat de formația de 
muzică progresivă „Accent". 
(Neculai Amihulesei).



ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

PUTERNICA CONDAMNARE A POIIIICII DE APARTHEID 
$1 DISCRIMINARE RASIALA A REGIMULUI SUD-AFRICAN

ȘAN JOSE

Deschiderea lucrărilor Congresului Partidului 
Avangarda Populară din Costa Pica

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate a adoptat 
în. unanimitate o rezoluție privind 
situația din Republica Sud-Africană, 
care condamnă regimul de la Pre
toria pentru „represiunea masivă a 
celor care se opun politicii de 
apartheid" și pentru „uciderea ma- 
nifestanților pașnici și deținuților 
politici".

Rezoluția adoptată cere guvernu
lui sud-african „să pună capăt de 
urgență violenței îndreptate împo
triva populației africane" și „să ia 
imediat măsuri in vederea eliminării 
politicii și practicilor de apartheid, 
acordînd tuturor cetățenilor sud- 
africani drepturi politice egale". Re
zoluția reclamă, totodată, eliberarea 
deținuților politici, inclusiv a lui 
Nelson Mandela, liderul Congresului 
Național African (C.N.A.), precum și 
„încetarea actelor militare și de sub
versiune împotriva statelor africane 
independente".

Textul rezoluției cere, de aseme

Un nou act agresiv al
PRETORIA 14 (Agerpres). — Re

gimul minoritar sud-african a între
prins un nou act agresiv împotriva 
Angolei, unități militare trimise de 
guvernul de la Pretoria atacind o 
tabără a refugiaților namibieni și a 
luptătorilor S.W.A.P.O. aflată pe te
ritoriul Angolei. Potrivit agențiilor 
France Presse, Associated Press și 

.United Press International, știrea a 
fost anunțată chiar in Parlamentul 
sud-african de către premierul Pieter 
Botha, care a precizat că la această 
operațiune militară au participat

Congresul Frontului de Eliberare Națională 
din Algeria

începînd de astăzi, timp de trei 
zile, la Alger se vor desfășura lucră
rile Congresului extraordinar al 
Frontului de Eliberare Națională 
(F.L.N.) din Algeria, partid unic de 
guvernămint. Născut și călit in focul 
luptei îndelungate a poporului alge- 
rian pentru cucerirea independenței 
naționale. Frontul de Eliberare Na
țională s-a consolidat și maturizat in 
amplul proces de edificare a unei so
cietăți de justiție și progres social, 
fiind apoi reorganizat și dinamizat în 
cadrul măsurilor de desăvîrșire a 
structurilor politico-statale prevăzute 
de Carta Națională și de Constituție.

Actualul congres extraordinar al 
F.L.N. capătă o semnificație deose
bită. el avînd loc la puțin timp după 
congresul ordinar, din februarie 1979, 
intre ale cărui decizii se înscrie aceea 
de a conferi partidului un rol priori
tar în viața politică a țării. Odată cu 
asumarea rolului de avangardă a re
voluției algeriene, prevăzută în Carta 
Națională și a cărei traducere în via
ță a fost decisă la începutul anului 
trecut de cel de-al IV-lea Congres, s-a 
declanșat un proces de reorganizare 
a structurilor partidului, atît la ni
velul organizațiilor de bază, cit și la 
cel central, prin alegerea noilor or
gane conducătoare — secretarul ge
neral al partidului. Comitetul Cen
tral și Biroul Politic. Frontul de Eli
berare Națională a trecut apoi la o 
evaluare profundă a problemelor ma
jore care confruntă Algeria in actuala 
etapă de dezvoltare, o atenție deose
bită acordîndu-se edificării unei eco
nomii moderne, de sine stătătoare, 
prin valorificarea eficientă a bogate
lor resurse naturale ale țării. în acest 

nea, tuturor statelor să aplice cu ri
gurozitate embargoul asupra livrări
lor de arme către Republică Sud- 
Africană și să promulgheze o legis
lație națională în acest sens. Rezo
luția roagă Consiliul de Securitate 
să recomande pînă la 15 septembrie 
1980 „măsuri adecvate pentru a re
media toate lacunele cu privire la 
embargo, să le întărească și să le 
completeze".

PRETORIA 14 (Agerpres). — Noi 
confruntări au avut loc intre poliția 
sud-africană și studenți de la Uni
versitatea din Turfloop, situată la 
aproape 150 km de Pretoria. în 
cursul incidentelor, un student de 
culoare a fost grav rănit. Studenții 
de la Universitatea Turfloop se nu
mără printre miile de tineri sud- 
africani care boicotează cursurile în 
semn de protest față de „educația 
rasistă, inferioară" rezervată per
soanelor de culoare.

R.S.A. împotriva Angolei
unități ale armatei terestre, cît și un 
număr însemnat de tancuri, avioane 
și elicoptere. Liderul regimului ra
sist sud-african nu s-a sfiit să uti
lizeze un ton amenințător, afirmînd 
că armata sud-africană va distruge 
toate bazele S.W.A.P.O. indiferent 
unde s-ar afla. Adoptarea acestei 
atitudini duce la concluzia evidentă 
că regimul de la Pretoria are inten
ția ca și pe viitor să comită astfel 
de acte de agresiune împotriva ță
rilor africane vecine.

sens se au în vedere dezvoltarea pe 
mai departe a industriei și moderni
zarea agriculturii. Sarcini importante 
revin în domeniul învățămîntului, 
formării cadrelor, asigurării pentru 
masele populare a unor condiții tot 
mai bune de muncă și de viată.

Pe ordinea de zi a lucrărilor con
gresului figurează două puncte: eva
luarea și studierea proiectului Planu
lui cincinal de dezvoltare economico- 
socială pe perioada 1980—1984 ; dis
cutarea și aprobarea proiectului de 
amendament al statutului partidului.

Pornind de la . natura etapei actuale 
pe care o traversează tara și de la 
exigențele etapei viitoare pentru re
voluția algeriană, care — după cum 
se subliniază în rezoluția celei de-a 
III-a Plenare a C.C. al F.L.N. — 
„constau în special în mobilizarea 
forțelor vii ale poporului și în anga
jarea tuturor eforturilor pentru reu
șita planului cincinal ce va fi discu
tat si aprobat de congres", delegații 
la lucrări vor dezbate problemele eco- 
nomico-sociale și culturale stringen
te, vor adopta măsurile necesare pen
tru consolidarea independentei națio
nale și dezvoltarea cuceririlor revo
luționare obținute în cei aproape 20 
de ani de la victoria luptei de eli
berare.

Factorii politici algerieni apreciază 
că forul, ale cărui lucrări încep as
tăzi, se plasează sub semnul mobili
zării generale a forțelor revoluției 
pentru asigurarea realizării planului, 
pentru noi succese în eforturile po
porului algerian de a-și asigura o 
dezvoltare liberă, de sine stătătoare, 
pe calea progresului social, bunăstării 
și păcii.

SAN JOSE 14 (Agerpres). — La 
San Jose s-au deschis lucrările ce
lui de-al XÎII-lea Congres al Parti
dului Avangarda Populară din Costa 
Rica, la care participă peste 400 de 
delegați, invitați reprezentînd parti
de politice și organizații obștești din 
țară, precum și delegații din partea 
unor partide comuniste și muncito
rești din Europa și America Latină. 
Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Petre Lupu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al 
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de Partid.

în prima zi a luat cuvîntul secre
tarul general al Partidului Avangar
da Populară din Costa Rica, Manuel 
Mora Valverde, care a făcut o am
plă prezentare a activității parti
dului în perioada de la cel de-al

WASHINGTON

Cu prilejul aniversării a 100 de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice dintre România și Statele Unite

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Cu prilejul aniversării a 100 de ani 
de la stabilirea relațiilor diplomati
ce dintre România și Statele Unite 
ale Americii. ambasadorul României 
la Washington. Nicolae Ionescu, a 
oferit o recepție. Au luat parte David 
Newsom, subsecretar de stat pentru 
probleme politice, membri ai Casei 
Albe, ai conducerii Departamentului 
de Stat. Departamentului Comerțu
lui. altor instituții centrale, membri 
ai Congresului, reprezentanți ai u- 
nor instituții româno-americane. A 
participat, de asemenea, tovarășa Ma
ria Groza, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al României.

în s alocuțiunile rostite. David 
Newsom și Maria Groza au subli
niat importanta stabilirii relațiilor di
plomatice între cele două țări, sta
diul actual al legăturilor româno-a- 
mericane la a căror dezvoltare pe

CONAKRY

Primul ministru al Guineei l-a primit 
pe ambasadorul român

CONAKRY 14 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Republicii Populare 
Revoluționare ' Guineea. Lansana 
Beavogui, l-a primit pe ambasado
rul României la Conakry, Valeriu 
Georgescu, cu ocazia încheierii mi
siunii sale in această tară.

Au fost relevate cu deosebită sa
tisfacție rezultatele fructuoase și 
cursul mereu ascendent al bunelor

PARIS

încheierea primului Congres mondial 
al educației pentru dezarmare

PARIS 14 (Agerpres). — La Paris s-a 
încheiat primul Congres mondial al 
educației pentru dezarmare, ale că
rui lucrări s-au desfășurat la palatul 
UNESCO. Reuniunea a dezbătut di
versele aspecte ale problemei edu
cației dedicate dezarmării, încercîn- 
du-se stabilirea cadrului unui pro
gram la scară internațională.

De un interes deosebit s-a bucu

XII-lea Congres pînă în prezent și 
a evidențiat obiectivele pentru pe
rioada următoare.

în raport se subliniază că sarcina 
principală a forțelor populare din 
Costa Rica o constituie formarea 
unui puternic front democratic, care 
să grupeze toate organizațiile popu
lare, patriotice, proletariatul, țărăni
mea, studenții, intelectualitatea, pe 
toți cei care doresc să construiască 

■o patrie liberă, democratică, dezvol
tată, capabilă să garanteze prospe
ritatea întregului -popor costarican.

Raportorul a evidențiat, totodată, 
necesitatea stringentă a intensificării 
eforturilor popoarelor în lupta pen
tru pace, democrație, pentru apăra
rea independentei și suveranității 
naționale, a dreptului de a-și hotărî 
singure soarta.

multiple planuri au contribuit hotă- 
rîtor contactele la nivel înalt. înțe
legerile realizate cu ocazia acestor 
intilniri.

în încheiere s-a toastat în sănă
tatea președinților Nicolae Ceausescu 
și Jimmy Carter, pentru fericirea Șl 
prosperitatea celor două popoare, 
pentru dezvoltarea legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia si Statele Unite ale Americii.

★
Secretarul de stat al S.U.A., Ed

mund Muskie. a primit pe tovarășa 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, care se află in 
vizită in S.U.A.

Cu acest prilej s-a exprimat hotă- 
rîrea comună de a se acționa pen
tru dezvoltarea și diversificarea re
lațiilor româno-americane în toate 
domeniile, pentru aplicarea în viață 
a înțelgerilor convenite cu ocazia 
intîlnirilor la nivel înalt.

relații de sinceră prietenie si colabo
rare dintre România si Guineea. Tot
odată. a fost exprimată dorința am
plificării și consolidării acestora, pe 
baza hotăririlor și înțelegerilor sta
bilite de președinții Nicolae Ceaușescu 
Si Ahmed Sekou Tourâ, cu prilejul 
convorbirilor purtate la București și 
Conakry.

rat din partea participanților, fiind 
reținută pentru a fi inclusă în pro
gramul de acțiune, propunerea româ
nească ca Centrul european UNESCO 
de la București să funcționeze ca un 
coordonator și furnizor de informa
ții și materiale de cercetare intre 
universitățile europene și alte insti
tuții specializate in problemele dez
armării. ale păcii si colaborării.

GENEVA Conferința 

Internațională a Muncii
GENEVA 14 (Agerpres). — La Ge

neva continuă lucrările calei de-a 
66-a sesiuni a Conferinței Internațio
nale a Muncii.

în dezbaterile generale a luat cu
vîntul reprezentantul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, Ion 
Tănăsoiu. care a subliniat necesita
tea ca Organizația Internațională a 
Muncii să aducă, prin mijloacele sale, 
specifice, o contribuție mai mare la 
instaurarea noii ordini economice in
ternaționale, la lichidarea cu desăvîr
șire a inegalității, dominației și asu
pririi unor popoare, la asigurarea 
respectării dreptului tuturor popoare
lor la dezvoltare liberă și indepen
dentă, fără nici un amestec din afară, 
la accelerarea progresului economic 
și social. El a subliniat, de asemenea, 
însemnătatea deosebită a înfăptuirii 
dezarmării generale, și în primul rînd 
a celei nucleare, și a cerut O.I.M. 
să-și aducă contribuția prin mijloa
cele sale specifice pentru a determina 
trecerea la măsuri concrete de dezar
mare și folosirea unei părți a fondu
rilor economisite, pentru progresul 
economic și social al popoarelor.

Prelungirea mandatului
Forței Națiunilor Unite

» f

staționate in Cipru
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate a prelun
git pentru o nouă perioadă de șase 
luni, oină la 15 decembrie 1980, man
datul Forței Națiunilor Unite stațio
nate in Cipru. în rezoluția sa. adop
tată în unanimitate, consiliul cere 
insistent părților să reia convorbiri
le intercomunitare în cadrul acordu
lui in 10 puncte, incheiat anul tre
cut după o intilnire intre Kurt Wald
heim si liderii celor două comunități. 
Totodată, se cere secretarului general 
al O.N.U. să continue misiunea sa 
de bune oficii.

pe scurt
AGENȚIILE DE PRESA !

CONVORBIRI POLONO-ROMĂ- 
NE. Ministrul polonez al comerțului 
exterior și economiei maritime, 
Ryszard Karski, a primit pe Dumi
tru Bejan, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționa
le, cu care a discutat probleme vi- 
zînd lărgirea schimburilor și coope
rării economice dintre cele două 
țări.

EVOLUȚIA RELAȚIILOR DIN
TRE ROMANIA $1 AMERICA LA
TINĂ. La Facultatea de științe so
ciale a Universității „Costa Rica" 
din San Jose a avut loc o dezbatere 
pe tema „Evoluția ascendentă a re
lațiilor României c.u America La
tină". condusă de Jose Figueres. 
președintele Partidului. Eliberarea 
Națională. Participanta la discuții 
au reliefat dinamismul politicii ex-, 
terne a României, reflectat in creș
terea și amplificarea semnificativă 
a raporturilor româno—latino-ame- 
ricane.

PRIMIRE LA PHENIAN. Kim Ir 
Sen. secretar general al C.C. alLJ

(din actvalitatea~politică')
Implicațiile scrutinului 

regional din Italia
Rezultatele. alegerilor administrati

ve din Italia, pentru reînnoirea com
ponenței a 15 consilii regionale, 85 
provinciale și 6 574 municipale și co
munale n-au adus modificări in ra
portul de forțe dintre principalii pro
tagoniști ai scenei politice din țară. 
Partidul Democrat Creștin a obținut 
36,8 la sută din voturile ■ exprimate, 
față de 35,3 la suta la ultimele alegeri 
regionale (in comparație cu scruti
nul legislativ de anul trecut demo- 
crat-creștinii au înregistrat însă acum 
un recul de 1.3 la sută) — răminînd 
formația politică majoritară.

Confirmindu-și din plin poziția de 
a doua mare forță politică a țării, 
Partidul Comunist Italian a obținut, 
după cum s-a relatat, 31,5 la sută din 
voturi. Chiar dacă au înregistrat o 
diminuare — de 1,9 la sută — 
față de alegerile regionale din 1975, 
comuniștii au reușit să recupereze 
insă aproape un procent în compa
rație cu consultarea electorală — 
parlamentară — de anul trecut.

Totodată, partidele stîngii au mar
cat împreună un succes față de „le
gislativele" din iunie 1979. Comuniștii 
și socialiștii (care și-au sporit cu 2,7 
la sută zestrea de voturi) au obținut 
acum. împreună, 44,2 la sută din 
voturi in comparație cu 40,4 la sută 
cît realizaseră anul trecut.

Celelalte formații politice din arcul 
constituțional — socialist-democrații, 
republicani și liberali — și-au păstrat, 
în genere, pozițiile.

<?e consecințe ar putea să aibă re
zultatele alegerilor pe plan național 
și pe plan local ? După părerea se
cretarului național al democrației 
creștine, Flaminio Piccoli, una din 
principalele consecințe ale scrutinu
lui pe plan național o constituie 
„stabilizarea situației politice și întă
rirea actualului guvern tripartit", 
compus din democrat-crestini. socia
liști și republicani. Secretarul general 
al P.C.I., Enrico Berlinguer, aprecia

Partiddlui Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a primit 
o delegație de partid și guverna
mentală din Nicaragua, condusă de 
Tomas Borge, membru al Direcțiu
nii Naționale a Frontului Sandinist 
de Eliberare Națională (F.S.L.N.), 
ministru] de interne al Guvernului 
de reconstrucție națională, care a 
făcut o vizită de prietenie in R.P.D. 
Coreeană — informează agen'ia 
A.C.T.C. în timpul vizitei delegația 
a avut convorbiri în probleme de 
interes comun cu o delegație a tă
rii-gazdă.

SAPTAMtNA DE ACȚIUNE ÎM
POTRIVA NEONAZISMULUI a 
început la Frankfurt pe Main. Mii 
ele antifasciști — relatează agenția 
T.A.S.S. — participă la demonstra
ții, dezbateri și alte manifestări, 
în cadrul cărora se cere interzice
rea totală a celor 80 de grupări 
neonaziste care acționează pe te
ritoriul R.F.G.

CONFERINȚA NAȚIONALA A 
PARTIDULUI COMUNIST POR
TUGHEZ. în orașul Porto s-au 
deschis lucrările Conferinței Na- 

însă. că rezultatele „nu pot fi inter
pretate ca reprezentînd un vot de în
credere pentru actuala coaliție". „Țara 
— a precizat Enrico Berlinguer — 
are probleme serioase, ele rămîn se
rioase și noi ne vom continua ferma 
opoziție față de guvern, pentru a fi 
schimbat cit mai curind posibil".

Un rol .aparte va reveni, desigur, 
partidului socialist, consolidat in 
urma voturilor obținute, și care, cum 
este știut, s-a reintors de curînd pe 
băncile guvernamentale, după o pau
ză de aproape sase ani. deși la con
gresul de la Torino prevalase ideea 
neparticipării la un guvern in care co
muniștii să nu fie prezenți. Observa
torii sint de părere că in urma suc
cesului ipregistrat este posibilă con
vocarea unui nou congres extraordi
nar al P.S.I., care să ratifice linia 
adoptată de actualul secretar general, 
Bettino Craxi, și anume aceea de 
participare la actuala formulă tripar
tită.

Pe plan local influența rezultatelor 
alegerilor este mai greu de întrevă
zut în acest moment. Din datele 
existente reiese că partidul comunist 
și-a menținut, in linii generale, po
zițiile in nordul și centrul țării, po
ziții care, după, cum se știe, au per
mis crearea, după 1975, a unor 
coaliții de stingă în șase regiuni ale 
țârii, precum și preluarea administra
țiilor unor importante orașe și pro
vincii. La Torino, Florența și ■ 
alte mari localități, comuniștii r 
reconfirmat succesul obținut 
1975. Menținerea actualelor coali
ții va depinde, desigur, de a- 
titudinea pe care o vor adop
ta socialiștii. Rămîne de văzut 
dacă aceștia vor continua politica de 
colaborare in cadru* stingii, sau sâ 
vor lăsa tentați de ideea transplan
tării actualei formule de guvern na
ționale, pe plan local.

Radu BOGDAN

ționale a Partidului Comunist Por
tughez. în prima zi a luat cuvin- 
tul secretarul general al P.C.P., 
Alvaro Cunhal. Conferința Națio
nală a P.C.P., la care participă 
1 200 de delegați, are înscrisă pe 
ordinea de zi examinarea liniilor 
de bază ale programului electoral 
al partidului pentru alegerile legis
lative din această toamnă.

POPULAȚIA UGANDEI este in 
prezent de 12,6 milioane locuitori, 
a declarat ministrul planificării și 
dezvoltării economice al acestei 
țări, Anthony Ocaya. Potrivit re
zultatelor preliminare ale recensă- 
mintului general efectuat in luna 
ianuarie, sporul populației tării după 
anul 1969 a fost de 3,1 milioane lo
cuitori.

de 3,1 milioane lo-

PREȚURILOR 
PETROLIERE IN

MAJORAREA 
PRODUSELOR 
ITALIA. O nouă majorare a pre
turilor de vînzare a produselor pe
troliere a avut Iod în Italia. Cea 
mai ridicată creștere o înregistrea
ză prețul la benzină, cu aproape 
4 la sută.

----- *Ț

Un pas înainte, mîinile în 
fată, arcuite, poartă lin. la 
stingă, la dreapta, un glob 
imaginar ; un pas înapoi, 
pieptul in fată, capul sus. e- 
liberate ca după o izbindă ; 
mîinile rotesc imaginarul 
glob pămintesc in jurul soa
relui.

Soarele încă nu s-a ivit, 
globul pămintesc real se gră
bește să-i ducă sub razele lui 
pe acești, oameni purtind pe 
brațe imaginare globuri pă- 
mintesti. pe care le rotesc in 
jurul unor sori imaginari. 
Cind la Guangzhou soarele 
și-a stins în ocean flăcările 
răsăritului, în nord-vest coco
șii n-au cintat incă a treia oară, 
dar peste tot este aceeași oră; 
este ora cînd uriașul stup u- 
man, din orașele cu milioane 
de locuitori sau din micile că
tune. iese în stradă. în pie
țe, in parcuri," se așază in 
ririduri perfect ordonate, ca 
arhitectura fagurelui, in gru
puri mari, și incepe fantas
ticul balet matinal al Chi
nei.

...Un pas înainte, un pas 
înapoi, pieptul în fată, capul 
sus, eliberate ca după o iz
bindă...

în nord sau în sud. pre
tutindeni este aceeași oră ; 
este ora Chinei., ora învio
rării trupului și a spiritului, 
pentru marșul acestei zile, 
pentru „Marșul cel nou".

începe apoi marea cursă 
ciclistă... fără început si fără 
sfirșit, din zori pînă tirziu 
in noapte, cu zeci de mili
oane de participanti. oameni 
pedalind în ritm egal, ca la 
paradă. Ritmul mersului spre 
locurile de muncă, spre casă, 
e ritmul bicicletei, dar rit
mul vieții, al prefacerilor și 
înnoirilor economice si so
ciale, este un ritm revoluțio
nar, este ritmul „Marșului 
cel nou", al modernizării.

„Marșul cel nou", continua
re pe altă treaptă a „Mar

șului cel lung". înfăptuit de 
Armata populară de elibera
re si care a dus la nașterea 
Chinei de azi, se desfășoară 
cu alte mijloace, de către alte 
„armate" — armatele muncii 
și creației pașnice — si este 
parcurs cu alte cîntece si sub 
alte chemări.

Una din ele este chemarea 
la învățătură, la cucerirea • 
științei si tehnicii moderne — 
virful de lance, capul de co
loană al nesfirșitelor rinduri 
aflate in „Marșul cel nou", 
al modernizării. Marș fără 
Zhang Tie-shen.

...Seara, cind briza răcoroa
să a oceanului mîngîie ca
sele toropite de căldura zi
lei. oamenii se află mai mult 
in stradă. De-a lungul ma
rilor bulevarde, pe străzile 
înguste, in curți. în parcuri, 
oriunde luminează un bec se 
află un băiat, o fată... cu 
scăunelul si o carte. Este si
gur că intre ei nu se află 
nici un Zhang Tie-shen.

...Un om pe bicicletă pe
dalează agale. Un suport 
montat pe ghidon sprijină o 
carte. Omul merge și citește.

...în magazinul „Prietenia" 
din Beijing. în clipele de ră
gaz. vinzătoarele scot pe raf
turi cărțile si caietele, des
chid tranzistoarele. Compli- 
ca’te formule chimice, alge
brice sau fraze în limbi 
străine umplu, filele.

Printre ele nu se află nici 
un Zhang Tie-shen.

Zhang Tie-shen a fost la 
început numele unui tinăr. 
A devenit apoi simbolul ig
norantei. simbolul unei pe
rioade in care, datorită ac
tivității desfășurate de gru
pul cunoscut sub numele de 
„banda celor 4", viata cultu
rală. învățămintul au avut 
grav de suferit, pentru că 
revoluția si construcția so
cialistă erau concepute ca o 
revoluție a lozincilor, în care 
preocuparea, pentru știința Si 
tehnica înaltă erau socotite, 
in mod stupefiant, „remi
niscențe ale spiritului bur
ghez".

Zhang Tie-shen e tînărul 
care, in acei ani. s-a prezen
tat la un examen de admite
re in facultate și a dat hîrtia 
albă. Chiar și semnătura a 
fost greu de descifrat. Dar a 
fost admis, pentru că era so
cotit „revoluționar". El este 
„simbolul unei perioade — ne 
spun gazdele — în care noi

am pierdut o generație de 
intelectuali". Timp de 10 ani 
majoritatea facultăților Chi
nei au fost închise.

...A'fost un nume de tî- 
năr, apoi simbolul ignoran
tei, iar acum este numele 
unei ...umbre. O umbră ce-și 
poartă pașii șireți prin uzi
ne. văzînd... ce ? Văzind cum 
sute de mii de oameni se 
adună, după programul de

cu durata de 12 ani, iar 
citeva sute vor urma cursu
rile la zi ale universității 
populare a șantierului.

Nici aici nu este loc pen
tru umbra lui Zhang Tie- 
shen.

Umbra colindă descurajată 
și obosită marile orașe și 
întîlnește. la cluburi și la 
casele de cultură, în săli 
special organizate, mii de

DIMINEȚILE
CHINEI

lucru, in sălile cluburilor, 
organizați pe clase, pe grupe 
și învață matematică, fizică, 
chimie, își completează stu
diile. învață limbi străine : 
engleza, japoneza, germana, 
rusa, franceza. Merge la șan
tierul naval din Dalien și 
vede cum, de trei ori pe săp- 
tămină, 2 000 de muncitori 
care au mai puțin de 9 clase 
se așază în bănci și învață. 
Află că pină in 1985 toți 
muncitorii vor absolvi liceul

oameni adunați în fața tele
vizoarelor. urmărind cursu
rile uneia dintre cele mai 
cuprinzătoare și originale 
universități : Universitatea
la televiziune cu durata de 
4 ani. Ritmul „Noului marș", 
al modernizării cere un 
ritm mai inalt de pregătire 
a specialiștilor, iar pentru 
aceasta, orice mijloc, orice 
metodă sint binevenite. Pes
te un milion de studenți ur
mează cursurile Universității

la televiziune, începute în 
luna februarie a anului tre
cut.

Nici aici umbra nu-și află 
locul.

Colindă apoi facultățile, 
redeschise după un deceniu 
de tăcere, dar. in marile am
fiteatre, în biblioteci, nu gă
sește nici măcar un loc ne
ocupat. Aproape un milion 
de studenți are azi China la 
cursurile de zi si un număr 
egal, ba chiar mai mare, la 
cursurile serale ale facultă
ților tehnice. Mii, de uzine 
au propriile scoli superioare, 
dar se socotește că nu e de 
ajuns pentru opera de mo
dernizare și apar noi insti
tute și școli speciale ; numai 
pentru învățarea limbilor 
străine au fost create 15 uni
tăți speciale de invătămint, 
iar în 1985 vor fi 40. în fie
care an ele vor da tării 30 000 
de buni cunoscători ai lim
bilor străine.

Este o ofensivă de mari 
proporții, un asalt al înălți
milor tehnicii, la care parti
cipă toate generațiile. Și 
umbra simte că se sufocă.

La Shanghai, simbolul re
pudiat al lui Zhang Tie-shen 
întîlnește profesori care au 
refuzat să-i dea lui și celor 
ca el nota de admitere în 
facultate, motiv pentru care 
dascălii au fost trimiși să 
mulgă vacile. Acum, pensio
nari, la virste venerabile, au 
fost invitați la un concurs 
pentru ocuparea unor pos
turi la catedrele de limbi 
străine. Au reușit toți — 
erau foști profesori, decani, 
rectori — dar nu erau atîtea 
posturi, iar ceilalți au spus 
„nu-i nimic, vom preda 
cursuri benevol". E o dorin
ță, o îndîrjire și o ambiție 
cum numai marile chemări 
și marile idealuri le pot de
clanșa. Mii de specialiști, 
care multi ani au fost de
parte de profesia lor. îsi pun 
acum știința și energia în 
slujba marșului cel nou.

Delegații de profesori și 
studenți de la prestigioase 
universități ale lumii împăr
tășesc în China din expe
riența lor, fac schimburi de 
informații științifice, de me
tode. în același scod nu
meroșii profesori. și studenți 
chinezi se află la cursuri 
peste hotare. Este o comu
nicare amplă, o deschidere 
largă spre lume, este un flux

de idei, de experiență si in
formație in dublu sens, care 
dau contur voinței de a a- 
junge cît mai repede pe E- 
verestul cunoașterii, al teh
nologiei moderne.

încearcă să intre umbra 
prin sălile de teatru, de ci
nematograf, in casele de cul
tură și află pe scenă o lume 
necunoscută ei. Toate culori
le vieții — și zbuciumul, și 
lupta, și eroismul, și viito
rul, mai ales el, se revarsă 
din cintecele și marșurile 
noi, ale muncii noi. inclusiv 
din melodiile de muzică u- 
șoară. Descifrează replici 
tăioase împotriva abuzu
lui și a ignoranței, citește pe 
chipul miilor de oameni din 
săli satisfacția pentru aceas
tă profundă primenire, bucu
ria și încrederea intr-un vii
tor în care poporul chinez a 
crezut și crede.

Umbra, gîrbovită, părăsește 
templele culturii. își caută, 
ca ultimă șansă de refugiu, 
lumea „ignoranței naturale" 
și ajunge astfel intr-un car
tier nou, al Dalienului, un 
cartier mărginaș, aproape de 
fostul Port Arthur, și pă
trunde tiptil intr-o grădini
ță de copii. Dar și aici...

Copiii vorbesc la telefon cu 
stelele cintînd :

Stelele sint răspindite pe 
cer.

Vorbesc la telefon cu ste
lele :

„Alo, steluțo, de ce strălu
cești așa? Cum e la tine?

Aici, noi, copiii, invăjăm, 
ne pregătim să conducem ra
cheta cosmică".

Vorbesc la telefon cu ste
lele.

„Alo, copii, veniți curind 
la mine cu racheta".

Vorbesc la telefon cu ste
lele...

Umbra lui Zhang Tie-shen 
se spulberă ca un nor de fu
ningine.

Și cerul e curat. Și aerul 
— pur.

...Un pas înainte, un pas 
înapoi. Pieptul în față, capul 
sus. eliberate ca după o iz
bindă.

Privesc, admir .și spun : 
„Bună dimineața, China !“.

Și ascult ritmurile marșu
lui cel nou, marșul moder
nizării. care fac să vibreze 
cerul Chinei.

Anghel PARASCHIV
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C/kw c/e diwu/uea
Antropozoologia

Robert Ludow, un reputat profesor de psihologie experimentală, a 
reușit să organizeze o foarte inedită brigadă de luptă antiteroristă. 
Brigada cuprinde 100 de membri, care sint capabili să depisteze cele 
mai diferite’explozibile - dinamită, pulbere neagră, plastic - în canti
tăți din cele mai infime, disimulate sub orice ambalaje. Membrii bri
găzii nu folosesc nici un fel de aparatură specială, ci numai calită
țile lor naturale, respectiv mirosul. Pe care d-nii brigadieri il au foarte 
dezvoltat, fiind, ca stare civilă, șobolani.

Este ieftin, membrii brigăzii nu primesc salarii ori solde, ca hrană 
se mulțumesc să roadă orice, iar creșterea efectivelor e asigurată, fără 
oficii de recrutare sau anunțuri publicitare, agenții inmulțindu-se ca... 
șoa recii.

Dar de noul combatant ce zicțți ? De gîndacul-spion ? ! Cercetători 
americani au reușit să recolteze o cantitate de 12 miligrame de secre
ție specifică de la 10 000 de gindaci-femelă; pulverizată și vaporizată 
intr-o cantitate infimă asupra unei persoane, aceasta poate fi urmărită 
fără camuflaj, deghizaj, grimaj - și identificată infailibil cu ajutorul 
unor gîndaci-masculi. Deci, pornind de la o drăcoaică de gîndăcoaică 
a apărut un nou tip de agent secret, înfășurat în tradiționala pelerină 
neagră — e drept cam scorțoasă. Formarea noilor spioni va fi de ase
menea convenabilă, singurul risc este ca recruții să nu dea peste ceva 
insecticid. Dar, așa-s riscurile meseriei de agent secret.

Astfel; pe lingă cal, membru fondator al escadroanelor de cava
lerie, pe lingă elefanții blindați ai lui Hanibal, stiămoșii tancurilor, 
pe lingă porumbeii călători, precursorii sateliților de comunicații, pe 
lingă cîinii detectori de mine ori delfinii purtători de torpile magnetice, 
zoologia își amplifică mereu aria militarizată.

E drept, circuitul biologic se face in dublu sens, îneît antropologia 
și zoologia au începui să se amestece între ele.

...Programul de pregătire a unității de elită — „Serviciul de distru
gere submarină", de la San Diego, include probe de notație pe mari 
distanțe, peste 10 km în Pacific, la temperaturi ale apei de 10—15 grade, 
probe demne de un om-focă. Cursantul trebuie să treacă proba pără
sirii unui submarin, respectiv să urce dintr-un bazin cilindric, progresînd 
de la adîncimi chiar de 60 de metri fără mască sau tub de oxi
gen - performanță care-i va îndreptăți calitatea de om-pește. (Dacă 
supraviețuiește e bine, dacă nu 
tămină a infernului", cu 
om-șopîrlă, constind din 
testate de putreziciuni și

•Și rabdă omul, rabdă
Intr-o altă țară, pentru detașamentul special „S.A.S." pregătirea 

prevede probe de om-broască țestoasă — reveniri la suprafață după 
ce a fost aruncat în apă cu pietre legate de git, ori teste de om-vită 
- biciuiri și alte torturi spre a se învăța să reziste la eventuale inte
rogatorii.

Și rabdă-omul, rabdă biciul, fierul roșu, suferă și rabdă nobilul 
stăpin al naturii. Și nimeni nu i-a luat apărarea, nici măcar societățile 
pentru protecția animalelor, nimeni n-a protestat - probabil degrada
rea biologică este un atribut inalienabil al drepturilor omului.

Scriitorul spunea - OM, ce minunat sună acest cuvînt I
Dar ce poate face din el militarizarea, amestecind antropologia 
zoologia...

— nu). Programul cuprinde și o „săp- 
probe adecvate pentru un om-șarpe sau 
traversarea înot a unor mlaștini întinse, in- 
cu scufundări sub noroi.
nobilul stăpîn al naturii...

CU
N. CORBU

i

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ; Cod 71 341. București Piața Scînteii nr 1. Tel. 17 M 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale si difuzorii din intrenrinden și instituții în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SC1NTEII 40 360


