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AUGUST
TIMIȘ

VASLUI

In perioada care a trecut din acest an, constructorii din județul
Timiș au pus în funcțiune un nu
măr de 62 noi capacități de producție. Mai mult de o treime din acestea au fost integrate circuitului economic cu una
pînă la șase luni mai devreme
față de termenele planificate.
Din această categorie fac par
te noile capacități de fabricat utila
je de ridicat și transportat de la
întreprinderea mecanică Timișoara
și întreprinderea de profil din Lu
goj, instalația de acetat de butii de
la unitatea din Margina a combina
tului petrochimic „Solventul", sec
ția de articole de cauciuc de la în
treprinderea „Dermatina" ș.a. La
termenele planificate au intrat în
funcțiune alte importante capacități,
cum sint cele de fabricat tractoare
— la întreprinderea „Tehnometal",
corpuri de iluminat auto — la în
treprinderea „Electrobanat", talpă
din poliuretan — la întreprinderea
„Spumatin", faianță și majolică —
la întreprinderea de produse cera
mice Lugoj etc. (Cezar Ioana).

Continua dezvoltare a tinerei în
treprinderi de aparate de măsură
și control Vaslui este marcată de
punerea în funcțiune a unei noi
capacități pentru producția de manometre auto, manovacmetre, manometre cu separator mediu pentru
industria chimică și manometre
inox. Odată cu atingerea parame
trilor proiectați, actuala capacitate
de producție a întreprinderii va
spori cu 60 la sută, ceea ce va duce
la mai buna satisfacere a cerințelor
sporite de aparatură de măsură și
control ale economiei naționale.
(Crăciun Lăluci).

BOTOȘANI
Ieri a început să producă prima
capacitate de 27 500 tone carne de
porc și bovine anual a noului aba
tor construit în municipiul Boto
șani. După trecerea cu succes a
probelor tehnologice, concomitent
au intrat în funcțiune toate celelal
te utilități anexe ale abatorului,
respectiv centrala termică, uzina de

Instalația de izomerizare normal-pentan de la Brazi

frig, tunelele de refrigerare, statia
de igienizare a mașinilor de trans
port ș.a. (Silvestri Ailenei).

PRAHOVA
Petrochimiștii de pe marea plat
formă industrială de la Brazi întîmpină marea sărbătoare națională
a patriei — ziua de 23 August —
cu un nou și important succes : da
rea în funcțiune la întreaga capaci
tate a instalației de izomerizare normal-pentan, unde se vor valorifica
superior cîteva sute de mii de tone
de materie firimă anual, provenită

Foto : Ion Popescu

din rafinăria combinatului, asigurîndu-se în același timp și solvenții necesari pentru polimerizarea
cauciucului poliizoprenic care se
fabrică la Brazi și Borzești. Noul
obiectiv, cu un înalt grad de me
canizare și automat’zare, a fost ri
dicat de către constructorii, montorii, electricienii și ameciștii din ca
drul T.C.I. Ploiești, după documen
tația ' elaborată de către Institutul
de cercetări, inginerie tehnologică
și proiectări rafinării — Ploiești, in
colaborare cu un institut similar din
U.R.S.S. Cele peste 1 500 de tone
utilaje, agregate, coloane sint fa
bricate în cea mai mare parte în
țară. (Constantin Căpraru).

ANII NOULUI DESTIN AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

Țelul suprem al tuturor
realizărilor
afirmarea liberă, plenară
a personalității umane
Convorbire cu tovarășul Gheorghe

MANTA

prim-secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R.

— Sîntem la ceasul cind întreaga
țară își pregătește raportul de
muncă pentru marea sărbătoare a
lui August. Din perspectiva unui
asemenea moment al istoriei noas
tre și al înnoirilor de pe aceste me
leaguri, care este locul și rolul ju
dețului Neamț in ansamblul înfăp
tuirilor României socialiste 2
— La cei 36 de ani de la revoluția
de eliberare națională și socială,
antifascistă și antiimperialistă și la
numai un deceniu și jumătate care
a trecut de la Congresul al IX-lea
al partidului, momente cardinale
care au hotărît destinul patriei,
trăim cu toții sentimentul tonic al
unui popor puternic și demn. De

peste trei decenii și jumătate, ju
dețul nostru, ca și întreaga țară,
este un vast șantier. Știm că tot
ceea ce am dobîndit nu ni s-a dat
ca dar și nici n-a căzut din cer, ci
reprezintă rodul propriilor noastre
strădanii, este o constatare lucidă,
născută din orientarea nouă, revo
luționară, profund științifică a per
sonalității
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu.
Plecînd de la un nivel de dez
voltare scăzut (să nu uităm că în
1944 în județul Neamț „moșteneam"
una din cele mai înapoiate zone ale
țării „eminamente agrară"), și noi,
cei ce trăim și muncim în spațiul
străjuit de semeția Ceahlăului, ală-

turi de întregul popor, am durat o
parte din temeliile grandioase ale
socialismului românesc. Practic, sub
conducerea arhitectului temerar al
devenirii noastre — partidul comu
niștilor — care de la o etapă la
alta a fixat jaloane tot mai cute
zătoare de dezvoltare, s-a scris epo
peea salbelor de hidrocentrale de
pe Bistrița, s-au înălțat coloanele
argintii ale chimiei de la Săvinești,
s-a aprins focul continuu al laminoarelor și s-au născut uriașele
strunguri
carusel de la Roman,
iar complexul industrial BicazTașca a devenit cel mai mare pro
ducător de ciment al țării.
Această adevărată „explozie" a

Din gîndirea economică a președintelui

industriilor de vîrf, care implică un
înalt nivel tehnic și măiestrie pro
fesională, a făcut ca întregul volum
al producției județului din anul 1950
să se realizeze in prezent în numai
9 zile. Elementul propulsor al aces
tui salt economic spectaculos îl re
prezintă creșterea puternică a for
țelor de producție, ca rezultat direct
al materializării unui volum de in
vestiții de aproape 35 miliarde lei
numai în ultimele trei cincinale.
Pe harta economică a județului au

Convorbire consemnată de

Ion MANEA

(Continuare in pag. a IlI-a)

Colecția de texte alese din gîndirea
economică a președintelui Nicolae
Ceaușescu — publicată de „Editura
politică" — s-a îmbogățit recent cu
o nouă lucrare consacrată proble
maticii privind resursele energetice
și de materii prime.
Cu o mare forță de pătrundere în
miezUI problemelor complexe
economiei
naționale
Și
mondiale, cu un deosebit
spirit analitic, profund no
vator, tovarășul Nicolae
Ceaușescu găsește răspun-,
șurile cuvenite atît în ce
privește interpretarea teo
retică a fenomenelor, cit
și în soluționarea practică
a problemelor curente și de
perspectivă ale dezvoltării,
valorificării și utilizării cu
eficiență și maximum de
spirit gospodăresc a resur
selor de materii prime și
energie. Secretarul gene
ral al partidului lărgește
granița proceselor econo
mice, incluzind resursele
energetice și de materii
prime in rîndul factorilor
de bază ai creșterii eco
nomice, subliniind nume. roasele efecte de antre
nare, precum și corelațiile
multiple pe care acestea le
au în economie, efectele
asupra rolului resurselor
în dezvoltarea economică
generală, în schimbările
structurale ale economiei.
In cadrul modelului cu
prinzător al economiei na
ționale
și
celei
mon
diale, președintele Nicolae
Ceaușescu include și dez
voltă problema resurselor
energetice și de materii
prime în mod sistemic, pe
tot fluxul proceselor econo
mice, pornind, de la cerce
tarea geologică pentru cu
noașterea
rezervelor și
îmbunătățirea
exploatării
lor și terminînd cu folo
sirea resurselor secundare
și reciclarea produselor scoase din
uz într-o proporție mult crescîndă, aceasta trebuind să devină
o sursă principală în cadrul balan
țelor de materii prime și de
energie. In cadrul acestei largi
viziuni asupra proceselor economice
este subliniată necesitatea intensifi
cării eforturilor ne diferite planuri
vizind realizarea unor obiective im
portante, ca : ridicarea factorului fi
nal de recuperare a rezervelor de
țiței, aprofundarea cunoașterii rezervelor geologice și exploatabile
de resurse naturale. înlăturarea ori
căror pierderi de materiale și redu
cerea la minimum a pierderilor de
căldură, ridicarea randamentelor energetice. precum si sporirea la ma
ximum a procentului de materiale si
de energie recuperate prin reciclare
si prin recuperarea energiei secun
dare. Toate acestea constituie căile
principale de reducere a consumu
rilor de materiale și de energie, de
degrevare a balanțelor de plăți ex
terne.
Ținîrid
seama
de
perspectiva
epuizării în ritm rapid a unor resur
se energetice mult solicitate pînă in
prezent cum sint. de exemplu, petro
lul si gazele naturale. în lucrare sint
subliniate liniile directoare care ar
putea contracara. Intr-o anumită mă
sură. tendința menționată. Asemenea
indicații au în vedere necesitatea
protejării rezervelor de energie ;
schimbarea structurii balanței ener
getice prin trecerea la folosirea in
tensă a energiei hidroelectrice, nu
cleare. a cărbunelui inferior, precum
si a noilor surse energetice : scăderea coeficienților de elasticitate a
consumului de energie în raport
cu venitul national prin reducerea
consumului specific de energie si a
pierderilor de orice natură si prin
îmbunătățirea structurii producției,
ceea ce asigură realizarea in nerspectivă a independentei energetice a
tării..
La o ofertă tot mai restrînsă de
energie si materii prime, descresterea cererii (numită conservare) se
înscrie ca una din soluțiile cele mai
eficiente si mai la îndemînă. într-adevăr. aceasta este o soluție conve
nabilă chiar si pentru acele țări care
dispun de rezerve mari de materii
prime si combustibil. De aceea, se
consideră că sursa principală si con
diția hotărîtoare a dezvoltării în con
tinuare a economiei naționale este
asigurarea unei creșteri substanțiale
a eficientei economice in utilizarea

( PUTEM CRUȚA ANUAL 1000 HECTARE DE PĂDURE
Cifra de mal sus îndeamnă, prin pro
porțiile și implicațiile ei, nu numai la re
flecție, ci și la acțiuni practice din partea
noastră, a tuturor. Pentru că hîrtia cu care
umplem adesea inutil fișete și birouri, pe
care o aruncăm la coș sau chiar o ardem
este o importantă resursă, ea se produce
cu importante consumuri de material lem
nos și de energie. Tocmai de aceea nu
trebuie disprețuit nici un petic de hîrtie
- în întreprindere, în instituție sau acasă

— ci, dimpotrivă, trebuie strîns cu grijă de
bun gospodar, predat centrelor de co
lectare, pentru a fi readus în circuitul
economic.
Pe această cale, ne îndeplinim o sar
cină importantă stabilită de Congresul al
Xll-lea al partidului, contribuim la asigu
rarea în proporții sporite a necesarului de
materii prime in industria hîrtiei, la economisirea masei lemnoase.

O TONQ
DE
MOCULATURâ
ÎNLOCUIEȘTE

Rețineți aceste calcule :
• Pentru fabricarea unei tone de hîrtie se taie 5 arbori maturi,
care produc in fiecare oră oxigen pentru 320 de oameni ți purifică 24 000
metri cubi de aer ;

• Anual se aruncă la gunoi o cantitate de hîrtie care, recuperată,
ar salva de la tăiere o pădure de peste 1 000 hectare ;
• Hirtia se vinde pe piața mondială la prețuri de 400-500
dolari tona

CETĂȚENI, OAMENI AI MUNCII !
Prin acțiuni gospodărești de colectare a macula
turii, a tuturor resturilor de hîrtie, putem tăia mai
puțini arbori pentru fabricarea hîrtiei, fără a mai
consuma materii prime, energie și muncă ome
nească ! Economisind și predînd hîrtia, cruțăm
pădurea, sporim resursele de materii prime ale
țării!

3-4 mc lemn

O tona
de
celuloza

12 500 ziare

800 KWh
energie
electrică

2 500 caiete

250 Kg
combustibil
conventional

400 cutii
de ambalaj

energiei si a materiilor prime. Bazîndu-se pe aceste considerente de
principiu, de mare importantă pen
tru economia românească, președin
tele Nicolae Ceausescu rezervă în lu
crare un spațiu amplu analizei pri
vind necesitatea, căile si măsurile de
conservare a energiei si a materiilor
prime, precum si sarcinile ce revin

Resursele - ■
energetice și de
'((•materii prime
unităților economice, organelor de
partid si de stat.
Un loc aparte în această lucrare îl
ocupă problemele privind economisi
rea energiei si a materiilor prime
prin ridicarea randamentelor la con
sumatorii industriali, prin reducerea
consumurilor specifice și promovarea
noilor tehnologii. Ținînd seama de /
faptul că în economia naționa
lă, de exemplu, doar 38—40 la
sută din totalul energiei prima
re este folosită util, restul constituind
pierderi, că indicele de utilizare a
metalului este sub 80 la sută, iar în
unele sectoare ale construcțiilor de
mașini chiar sub 70 la sută, restul
constituind, de asemenea, pierderi,
este pe deplin iustificată atentia de
osebită de care s-a bucurat această
problemă in preocupările președinte
lui Nicolae Ceausescu. încă înainte
de declanșarea crizei energetice Si de
materii prime, ceea ce relevă o dată
în plus clarviziunea cu care secreta
rul general al partidului nostru
scrutează tendința de dezvoltare a
fenomenelor social-economice.
O altă cale importantă de conser
vare a energiei si de ridicare a efi
cientei utilizării materiilor prime
care ocupă un loc însemnat în opera

președintelui tării se referă la per
fectionarea structurii producției prin
dezvoltarea acelor ramuri si produse
care au consum redus de energie si
de materii prime deficitare si un
grad ridicat de prelucrare si de teh
nicitate. concomitent cu limitarea la
strictul necesar a producției energointensive. In acest context, tovarășul
Nicolae Ceaușescu
subli-.
niază că criteriul economi
ei de combustibil va trebui
să guverneze însăși concepția generală a dezvoltării in perspectivă a economiei naționale, principiile pe baza cărora vom
acționa
pentru profilarea
producției de bunuri ma
teriale în concordanță cu
realitățile și cerințele epo
cii noastre.
,Potrivit concepției pre
ședintelui
Nicolae
Ceaușescu, la lărgirea ba
zei de materii prime ' și
energetice o contribuție de
prim ordin trebuie
„r‘__ - să o
aibă valorificarea materii
lor prime și materialelor
secundare și recuperarea
tuturor bunurilor scoasa
din uz, fie prin reciclarea
substanțelor utile, fie prin
refolosirea părților compo
nente ca atare sau recon
diționate ale acestor bu
nuri. Este calea care tre
buie avută în vedere la
acoperirea necesarului de
materii prime și materiale
pentru consumul intern în
proporție de 40—50 la sută
sau chiar de peste 50 la
sută în unele sectoare,
Avînd în vedere importanța Și amploarea unei
asemenea activități, președințele Nicolae Ceaușescu
subliniază necesitatea creă
rii în acest scop a unei ac
țiuni de njasă și elaborării
măsurilor de perfecționare
a tehnologiilor de fabrica
ție, reproiecțare a produselor, de extindere a folosirii înlocuitorilor.
Valorificarea superioară a resurse
lor. adîncirea gradului de prelucrare
a acestora caracterizează însusi nive
lul de dezvoltare economică a unei
tari si hotărăște însăsi direcția dez
voltării sale economice de ansam
blu. în această privință, secreta
rul general al partidului atrage aten
tia că, deși la producția și la consu
mul unor resurse de materii prime si
de energie ne locuitor România se
află la nivelul țărilor dezvoltate, la
indicatorii economici sintetici, ca. de
exemplu, venitul net sau venitul na
tional pe locuitor, care reflectă re
zultatele economice ale gradului de
valorificare a resurselor, există încă
un decalaj apreciabil. Tocmai tinind
seama de această situație, efortul
principal în direcția lichidării aces
tui decalaj în cursul actualului dece
niu — așa cum subliniază nresedin-

Dr. Aurel IANCU

director adjunct științific
al Institutului de economia
industrială

(Continuare în pag. a IV-a)

SENTIMENTUL
UNIVERSALITĂȚII
Dacă participanții la
știința istorică — o
actualul congres inter
știință rece, indiferen
național de istorie, cel
tă față de obiectul ei,
de-al XV-lea, ar privi
ca știința numerelor
disciplina, pe care toți
sau fizica astrală, sau
o știință caldă, în fu
o reprezintă, dintr-un
punct de contemplare
ziune cu obiectul, în
fuziunea unei răspun
cit mai general, să
spunem extraterestru
deri care-și propune să
salveze acest obiect —
(un asemenea punct
omul, societatea uma
de contemplare ne-a
nă, sau poate într-o
fost oferit prin aven
fuziune care-1 dena
tura cosmonautică !),
turează, îl
mistifică,
științei
problemele
prin subiectivizare ex
istorice ale acestui
cesivă, prin pulveriza
ceas ar apărea prorea obiectului general
babil ca o singură prointr-o puzderie de oblemă — problema
biecte care nu se mai
omului, istoriile socierecunosc unele pe al
tăților umane ar apă
tele sau, și mai rău, se
rea ca o singură isto
exclud, se exclud pînă
rie — povestea omu
lui, Pămîntul
însuși
ar fi văzut drept ceea
ce este de fapt : sin
gurul corp ceresc pur
de Paul ANGHEL
tător de viață ome
nească din — deocam
dată — sistemul nos
tru solar.
și din cîmpul pacific
și abstract al științei,
Singurătatea
noascîmp
care se
i
viciază
detră în cosmos nu-i
uneori cu
atmosfera
fel consolatoare, ci
cîmpurilor de ■ război
dimpotrivă : știm as— rece saui cald. Cind
tăzi că cerul e fără zei,
lucrurile se petrec așa,
știm că toate planetele
istoria ca disciplină nu
vecine sint pustii, pînă
mai e o știință caldă,
la mari depărtări, știm
caldă prin interesul și
că în văile haosului nu
răspunderea față de
pulsează nicăieri via
om, ci o știință fier
ța, chiar dacă radiobinte, înfierbîntată de
telescoapele ne-o in
vani
dică în elementele ei - subiectivități,
tăți, orgolii
deșarte,
constitutive — oxigen,
apetituri
de
revanșă,
hidrogen, azot, carbon
iar sub acest aspect
—, știm că aceste că
ea încetează de a mai
rămizi elementare tre
fi știință, devenind
buie să parcurgă un
altceva, un eventual
ciclu de miliarde de
obiect de studiu pen
ani pentru a construi
tru patologiile socia
un lanț vital elemen
le, de orice fel ar fi.
tar, cel de care s-ar
lega o „speranță de
Vom exclude o ase
viață", acea speranță
menea ipostază a ști
care a înnobilat cîndva
inței istorice, o vom
Terra, speranță care a
pune între ghilimele
devenit ulterior o cer
sau o vom numi pseutitudine de viață —
doștiință, revenind la
omul !, om care a că
ceea ce marea știință
pătat conștiința uni
istorică internațională
cității sale, oricit de
e pe cale de a făuri
provizorie, în spațiu și
pentru om, pentru con
în timp, om care a că
știința omenirii de azi.
pătat — iată, ne-o do
Congresul ce se desfă
vedește și congresul !
șoară la București, ori— conștiință istorică.
cît de variată și multivalentă cronologic ar
Important e totuși să
știm ce fac istoricii cu
fi tematica, este în ul
conștiința istorică pe
timă instanță un con
care ei înșiși o repre
gres de istorie con
zintă, în acest ceas de
temporană, fie și pen
răspîntie pentru uma
tru faptul că cele mai
nitate. Important e să
acute probleme ale
știm cum e azi, în aomenirii contempora^cest ceas de răspîntie,

ne apasă greu asupra
congresului.
Așa stînd lucrurile,
nu putem face ab
stracție de istoria con
temporană — chiar
cind judecăm fapte
sau atitudini dintr-un
trecut îndepărtat —
mai mult, nu putem
refuza avantajele de
viziune pe care ni Ie
oferă istoria contem
porană, acest moment
al civilizației și cuge
tării umane, din acest
ceas, de aici, de acum.
Acest azi, acest acum
ne arată cîteva lu
cruri
izbitoare,
pe
care nu poate să nu
le vadă — așa cum o
demonstrează și lu
crările actualului con
gres — istoricul, ca
om de știință, ca un
contemporan al nos
tru ce este.
E izbitor astfel ca
racterul universal al
istoriei
umane
din
acest ceas, faptul că
specia — indiferent
de variante — trăieș
te o singură istorie,
cu secvențe care în
cetează de a mai fi
locale, periferice, cen
trale, toate secvențele
— economice, sociale
și politice — interferîndu-se intr-un sin
gur ghem de condi
ționări și contradicții
care cresc amenință
tor cu fiecare clipă,
care iau pină la urma,
cum o vedem cu
toții, forma conges
tionată și trepidantă
a Terrei, cu povestea ei unică.
Terra
insăși se înfățișează
omului ca un singur
obiect, obiect și subiect al istoriei, condiționînd omuî, condiționată de om, pînă
la pragul de criză la
care s-a ajuns, prag
în care, fie raporturi
le dintre societățile
umane, fie raportul
om-Terra pot împin
ge la anularea omului
și a Terrei.
Pot oare ignora is
toricii o asemenea vi
ziune — Terra ca un
singur obiect, omul ca
un singur subiect —
dilematic și tragic,

(Continuare
in pag. a V-a)
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Dintre întimplările trăite de
cititorii noștri am ales pentru
astăzi pe aceea a lui Paul Cri
văț din București, așa cum ne
este istorisită de el însuși:
„Tocmai cind era petrecerea
in toi, prilejuită de aniversarea
zilei mele de naștere, soția acu
ză durerile facerii. Am chemat
„Salvarea" și am însoțit-o spre
maternitatea Giulești. Dar nu
mai după cîteva sute de metri
am auzit, deodată, un scincet
de copil. Calmă, doctorița Flora
Tudoran mi-a spus să cobor
din mașină, că urmează treburi
femeiești. Am coborit surprins,
nerăbdător, îngrijorat. Imediat,
de prin casele din jur au apă
rut și alte femei să dea o mină
de ajutor. Ba una a adus și niș
te scutece... După un timp, doc
torița m-a anunțat că am o fe
tiță. I-am pus numele Petruța.
La anul o să ne sărbătorim îm
preună ziua de naștere".
La anul și la mulți ani I

Promenada
timișoreană
Duminică, în Piața Operei din
orașul de pe Bega s-a desfă
șurat, in toată splendoarea, o
amplă manifestare cultural-artistică estivală,
devenită
de
acum tradițională : „Promenada
timișoreană". Pe platoul din fața
monumentalului
edificiu care
adăpostește Operă Română și
Teatrul Național a avut loc un
original concert de promenadă
susținut de formații artistice
din marile întreprinderi timișo
rene. Artiștii amatori au oferit
timișorenilor rămași să-și pe
treacă ziua de odihnă in oraș și
numeroșilor oaspeți din țară și
de peste hotare un antrenant
spectacol muzical-coregrafic. Și
aceasta, în ambianța expozițiilor
florale multicolore și a unei
inedite lansări de porumbei în
cinstea medaliatilor români la
recenta Olimpiadă.

Delfini de...
| Timpa?
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De la o vreme, exponatele
Muzeului de artă din Tulcea
nu mai pot fi admirate. Nici de
localnici, nici de tot mai nu
meroșii vizitatori ai orașului de
la intrarea în mirifica Deltă a
Dunării. Și aceasta in pofida
faptului că muzeul este deschis
în fiecare zi. Dar in fiecare zi
în fața ușii de la intrare se pos
tează doi dulăi care latră și iși
arată colții amenințători
de
cum te apropii. Ai cui or fi 7
Cum or fi ajuns tocmai acolo,
în ușa muzeului?
întrebări de la care așteptăm
un singur răspuns de la cei in
drept. Pentru că e greu de ac
ceptat ca un muzeu — și încă
de artă ! — să devină... stină.

Lozuri cu • ••
ghinion
Unii dintre cei norocoși, care
trag lozurile
ciștigătoare
in
autoturisme, nu vor să aibă
autoturisme și atunci vind aces
te lozuri amatorilor de chilipir.
Și cum astfel de amatori se gă
sesc, Vasile Roșu din Vaslui șl
Marius Radu din Pitești s-au
gindit să le vină degrabă în
ajutor, „confecționînd", cu mina
lor, lozuri ciștigătoare. La Pia
tra Neamț, lozurile lor „ciști
gătoare" (citește măsluite) s-au
dovedit cu ghinion, astfel că cei
doi au fost deferiți justiției.
Ceea ce atrage insă atenția în
toată povestea asta este faptul
că numărul celor care au recla
mat pină acum că au fost înșe
lați cu astfel de lozuri este cu
mult mai mic decit cel pe care
falsificatorii înșiși l-au mărtu
risit...
Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii

RECOLTĂRII

cele In care lucrările sint intirziate, astfel incit
in cel mult două zile întreaga recoltă de griu
să fie strinsă și pusă la adăpost. Este necesar,
totodată, să continue livrarea cantităților de
cereale prevăzute Ia fondul de stat, aceasta con
stituind nu numai o obligație, ci și o îndatorire
patriotică.
Pentru asigurarea condițiilor necesare obține
rii in anul viitor a unei producții mari la cul
turile care se însămințează toamna, trebuie con
tinuată executarea arăturilor de toamnă. Pină la
această dată au fost efectuate arături de vară pe
679 990 hectare, lucrările fiind mai avansate in
județele Olt, Ilfov, Teleorman, Constanța și Ia
lomița. Deși recoltarea cerealelor și a altor cul
turi de vară s-a incheiat sau este intr-un stadiu
avansat, in unele județe — Timiș, Bihor, Boto
șani, Iași — arăturile de vară sînt mult rămase
în urmă. Executarea arăturilor este legată de
eliberarea terenurilor de paie (ele au fost strin-
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ARĂTURILOR

se de pe 74 la sută din suprafața recoltată), de
celelalte resturi vegetale. In vederea incheierii
grabnice a acestei lucrări, consiliile populare co
munale, conducerile unităților agricole trebuie
să mobilizeze la muncă pe toți locuitorii satelor,
să folosească din plin toate mijloacele de trans
port, creindu-se astfel front de lucru mecani
zatorilor.
Campania agricolă de vară nu poate fi consi
derată încheiată pină cind nu se stringe ultimul
spic de griu, pină nu se pune la adăpost ultimul
bob, pină nu se incheie arăturile pe toate supra
fețele planificate. Iată de ce organele și organi
zațiile de partid, consiliile agroindustriale au
datoria de a acționa cu hotărîre în vederea fo
losirii Ia întreaga capacitate a mijloacelor me
canizate, mobilizării puternice a forței de mun
că de Ia sate, astfel ca peste tot aceste lucrări
să se incheie in cel mai scurt timp.

9

dețe, venițl să ajute la recoltat unitățile agricole sătmărene.
Intrucît pămîntul este din nou
foarte moale, îngreunînd și transpor
tul griului de la combine spre ham
bare, se impune o maximă, dar și
rațională utilizare a mijloacelor de
transport, manifestîndu-se totodată
o grijă sporită pentru a nu se pierde
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Secerișul grabnic încheiat!

I
I Pină vineri seara -întreaga recoltă
•va fi pusă la adăpost
i
I
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Om gospodar, pădurarul Ion
Popescu, de la Ocolul silvic Băneasa — București, are o pere
che de cai de toată mîndrețea.
Intr-una din zile insă era gatagata să rămînă fără ei. Un anu
me Constantin Năstase, de pnn
părțile Buzăului, pripășit prin
împrejurimi pentru a scăpa de o
condamnare, a furat caii și că
ruța omului și nu s-a mai oprit
din trap și din galop pînă la tirg
la Urziceni. Tocmai cînd acesta
se tocmea cu un cumpărător
(ținea și la preț!), a apărut pă
durarul, stăpînul telegarilor. De
cum a apărut el, C.N. a vrut să
dispară, dar n-a mai apucat.
Firește, nici tîrgul nu l-a mai
încheiat. Acum urmează verdic
tul legii. Fără tirguială.

AL

SATU MARE

I

Fârâ tirguială!

ACTUAL

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agri
culturii, pină in seara zilei de 13 august griul a
fost strins de pe 94 la sută din suprafața culti
vată. A mai rămas de strins recolta de pe o su
prafață de 121 099 hectare, situată in județele din
nordul și centrul țării — Bihor, Satu Mare, Cluj,
Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita,
Bistrița-Năsăud și Suceava. Este o supra
față relativ redusă, dar oricit de mică ar fi
ea, recolta trebuie strinsă pină la ultimul bob.
Aceasta impune ca organele și organizațiile de
partid, direcțiile agricole, consiliile agroindus
triale și conducerile unităților agricole din jude
țele respective să acționeze pentru folosirea cu
randament maxim a combinelor, pentru atra
gerea țărănimii la recoltarea manuală a griului
de pe suprafețele unde acesta este culcat. Co
mandamentul central pentru agricultură a stabi
lit să fie deplasate operativ combinele din uni
tățile care au Încheiat recoltarea păioaselor in
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O foarte frumoasă ilustrată a
I primit Alexandru Carp din Ga
lați. Ilustrata îl prezintă in
prim-plan, in timpul unui salt
I acrobatic, pe unul din eroii Delfinariului din Constanța. „Ce-i
drept, e drept — ne scrie primi
torul acesteia — imaginea este
foarte reușită, culorile sint vii, I
I atrăgătoarei, \ JWr, • bind mă, 'Uit,1I ț >
mai bine la explicației.
f verso, ce. ar&detif , cârmi. văd
- ochilor ? ’ ,Văd . citescjimfru
..
.pe 1
alb : „România — Brașov —
Casa armatei". Mai citesc o
dată. Aceeași năstrușnică expli
cație în patru limbi străine.
De cînd s-o fi mutat Delfinariul
de pe litoral la poalele Timpei?
Poate puteți să-mi explicați
dumneavoastră".
Noi ? In nici un caz. Poate
Editura Sport-Turism care a
editat ilustrația și a încurcat ex
plicația...

I
I

TOATĂ ATENȚIA LUCRĂRILOR AGRICOLE DE SEZON!

Ploaia căzută In prima jumătate a
zilei de miercuri, 13 august, a de
terminat o nouă întrerupere a sece
rișului griului în județul Satu Mare,
unde au mai rămas de recoltat apro
ximativ 8 090 hectare din cele peste
55 000 hectare.
— In pofida ultimei ploi căzute —
ne-a spus tovarășul Anton Kerekeș,
director adjunct al direcției agricole
județene, lucrătorii ogoarelor sătmă
rene sînt ferm hotărîți, cu condiția,
desigur, să nu mai plouă, să încheie
recoltatul griului pină în seara zilei
de 15 august. Avem toate condițiile
să realizăm acest obiectiv. Bătălia
hotărîtoare pentru secerișul griului
se dă acum în cooperativele agricole
din consiliile Odoreu, Satu Mare,
Moftin, unde, dealtfel, au fost con
centrate majoritatea combinelor —
pe pneuri sau pe șenile — atît
cele aparținînd județului, cît și cele
ale unor județe din sud. Desigur, au
mai rămas cîteva porțiuni mai dlfi-

cile de recoltat și In consiliile agro
industriale Cărei, Sanislău, Tășnad,
Santău, Halmeu, Negrești-Oaș, unde
secerișul se efectuează atît cu com
binele, dar și cu numeroase echipe
de cosași și secerători.
Aportul cosașilor și secerătorilor
este acum, după ultima ploaie, și mai
bine venit, direcție în care se cuvine
să evidențiem participarea la recolta
rea manuală a numeroși oameni ai
muncii din orașul Tășnad — angajați
ai cooperativei meșteșugărești „Voin
ța", ai fabricii de utilaj chimic, ai unor instituții — care, în frunte cu pri
marul Gheorghe Trif și alte cadre de
la consiliul popular orășenesc, dau
un sprijin neprecupețit recoltării
griului din lanurile cooperativei agri
cole Tășnad. Exemplul lor ar trebui
urmat de cît mai mulți cetățeni din
localitățile județului. Menționăm, de
asemenea, hărnicia de care au dat
dovadă mecanizatorii din județele
Dîmbovița, Argeș, Olt și din alte ju-

1

Octav GRUMEZA
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La cooperativa agricolă din Mădăraș, județul Satu Mare, la recoltarea griului,
pe lingă mijloacele mecanizate, au lucrat numeroși cooperatori cu coasele
și seceri le
Foto : M. Sarea

Arături la timp, de calitate,
pe toate suprafețele planificate
în momentul de față, mecani
zatorii din județul Ilfov elibe
rează de resturi vegetale ultimele su
prafețe care au fost cultivate cu griu.
în numeroase unități agricole, cum
sînt cele din consiliile agroindustria
le Ghimpați. Giurgiu, Hotarele, Izvoa
rele,, .datorită organizării muncii pe
formații mari și în două schimburi,
plugurile s-au aflat mereu în urma
preselor de balotat paie, a mașinilor
de adunat și căpițat. Odată cu elibe
rarea terenului sau la o zi în urma
acestei lucrări, s-au executat și ară
turile. Deși condițiile de lucru au
fost grele — teren uscat — la care
se adaugă șl lipsă de motorină, cu
cele 2 200 de tractoare repartizate s-au
arat, în medie, zilnic, în prima deca
dă a lunii august, peste 5 000 hectare.
Au mai rămas de executat ogoare pe
25 000 hectare. După aprecierile to
varășului Gheorghe Nițu, directorul
direcției agricole, această suprafață
poate fi arată pînă cel mai tîrziu
duminică seara. In acest scop, trac
toarele au fost concentrate în uni
tățile care au suprafețe mai mari de
arat. De asemenea, s-a
organizat
schimbul doi pe încă 750 de trac
toare, iar pe măsură ce se termină
recoltarea inului, toți mecanizatorii

disponibili sînt repartizați la ară
turi. La 12 august, datorită crește
rii numărului de tractoare care lu
crează la arături, viteza zilnică a
fost depășită în consiliile
agroin
dustriale Fierbinți ,cu 45 ha, Periș
— cu 40 ha, Tărtășești — cu 79 ha etc.
Iată cum se procedează în consiliul
agroindustrial Sărulești. Inginerul

tate norma zilnică. In schimburi, pe
același tractor, ară noaptea mecaniza
torul Ion Dicu, iar ziua — fiul aces
tuia, elevul Eugen Dicu. La C.A.P.
Fundulea am ajuns în momentul cind
s-a încheiat recoltarea inului. Toți
mecanizatorii disponibili au fost re
partizați la arături. „întreaga supra
față e eliberată — ne-a spus ingine-

RAIDUL NOSTRU ÎN JUDEȚUL ILFOV
nil șef al unității, Tiberiu Cismaru —
așa că tractoriștii au front de lucru.
Celor 12 tractoare cu pluguri și trei
discuri li se adaugă noi forțe. Șase
tractoare la arat ziua și șase în
schimbul doi, două tractoare la dis
cuit, care vor realiza în plus, zilnic,
peste 30 de hectare11.
Se muncește cu toate mijloacele Ia
eliberarea terenului și la C.A.P. Tămădău ; sînt folosite toate atelajele
din comună, tîrîșurile etc. De altfel,
potrivit programului stabilit de con
siliul agroindustrial, în toate unitățile
s-a procedat așa : la C.A.P. Sărulești, în șapte zile au fost eliberate
cu căruțele 50 de hectare, la Măgu-

Bogdan Stănciulescu ne prezintă for
mațiile de lucru : „La C.A.P. Săru
lești sînt în brazdă 12 tractoare, la
Măgureni, Tămâdău, Fundulea, Nicolae Bălcescu — cîte 10, iar la LA.S.
Sărulești — 17 tractoare. Viteza zil
nică prevăzută este de 210 hectare".
Sîntem in cimp la ferma nr. 1 Solacolu a C.A.P. Măgureni. întreaga su
prafață este eliberată de paie și toate
cele zece tractoare lucrează din plin.
Arătura e bună, președintele coope
rativei este mulțumit de calitatea lu
crărilor. Deși pămîntul e tare și fie
rul plugului scoate bulgări, lucrînd în
schimb prelungit, mecanizatorul Ser
giu Dorobanțu realizează cu regulari-

reni — două prese au eliberat 30 de
hectare, la Fundulea au lucrat 80 de
atelaje, iar la C.A.P. Nicolae Bălces
cu au fost folosite și mașinile de
adunat fin.
Urmărim cit s-a arat In unitățile
din consiliul agroindustrial Sărulești:
la 2 august — 120 hectare, la 3 au
gust — nimic, la 4 august —140 hec
tare, la 5 — 190, la 6, 7 și 8 august
— cîte 210 hectare. De ce aceste di
ferențe 7 „Cîteva zile ne-a lipsit
motorina, ne-a spus ing. Alexandru
Buduluca, de la S.M.A. Sărulești. Din
această cauză am pierdut timp bun
de lucru. Cind pămîntul era mai
moale, cu 90 de litri de motorină
aram cu un tractor cîte 4 hectare.
Acum, cînd solul s-a întărit, cu
aceeași cantitate de motorină abia
realizăm jumătate din suprafața amin
tită". Cisternele S.M.A.-ului, ca să
aducă motorină, bat drumurile pînă
la Slobozia, sînt trimise apoi goale
la Fetești. Să fie oare mai scurt
drumul Ploiești — Fetești cu trenul
și apoi cu autocisternele între Săru
lești — Slobozia — Fetești (în gol)
și Fetești — Sărulești (în plin) 7.

Lucian CIUBOTARU
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sfeclei de zahăr
în curînd va începe campania de
recoltare și prelucrare a sfeclei de
zahăr. In legătură cu stadiul dez
voltării culturilor și pregătirii fa
bricilor de zahăr in vederea cam
paniei de prelucrare, am avut o
convorbire cu tovarășul CONSTAN
TIN ARSENE, director tehnic în
Centrala producției și industrializă
rii sfeclei de zahăr.
— Putem aprecia că stadiul de
vegetație a sfeclei de zahăr este
foarte bun — ne-a spus la început
interlocutorul nostru. în întreaga
țară, culturile se dezvoltă normal,
iar pe 39 la sută din suprafețe ve
getația este mai avansată decit in
mod normal. Spun aceasta bazîndu-mă pe faptul că, la data actuală,
rădăcinile sfeclei de zahăr sînt
bine dezvoltate. Executarea la timp
și de calitate a lucrărilor de între
ținere a culturilor, irigarea unor
mari suprafețe, precum și comba
terea eficientă a bolilor și dăună
torilor au asigurat o bună densitate
a plantelor la hectar, dezvoltarea
normală a acestora. în urma anali
zelor efectuate pe teren de spe
cialiștii noștri a rezultat că în cele
mai multe zone cultivatoare de
sfeclă densitatea plantelor este
normală, iar greutatea rădăcinilor
este, în medie, de 250 grame. De
asemenea, puritatea sucului este
bună, atingind 84—86 la sută, ceea
ce va permite o bună extragere a
zahărului, Și alte considerente mă
îndeamnă să arăt că vom avea o
producție bună de zahăr. Analiza
dinamicii prognozei dezvoltării și
maturării sfeclei arată că sporurile de creștere în greutate sînt de
4 grame pe zi, iar acumularea da
zahăr atinge 0,2 la sută zilnic, ceea
ce reprezintă un ritm foarte bun.
Aceste sporuri corespund cifrelor
medii realizate în ultimii cinci ani
cind producția de sfeclă — și deci
de zahăr — a asigurat necesarul
economiei și nevoile de consum ale
populației. Există suprafețe
pe
care, în această perioadă, se reali
zează creșteri ale rădăcinii de 6-7
grame pe zi. Prin urmare, se poate
aprecia că recolta de sfeclă din
acest an va fi bună.
— Sint pregătite fabricile de za
hăr pentru a prelucra la timp și in
condiții optime intreaga recoltă de
sfeclă, astfel incit să se obțină o
producție de zahăr superioară 7

— Pot afirma că în acest an a
fost făcută cea mai temeinică pre
gătire a fabricilor în vederea pre
lucrării jstecira'^i extragerii zahăru•»'îs
IbaZ,eZ ■ cJnd spun
aceasta 7 In primul nnd, pregătirea tehnică a fabricilor s-a inche
iat, iar în perioada 15—25 august se
vor face ultimele probe pentru a
avea deplina garanție că în timpul
campaniei de prelucrare utilajele
vor funcționa la întreaga capacitate.
De asemenea, merită menționat fap
tul că în acest an capacitatea de
prelucrare crește prin intrarea în
funcțiune a noi instalații și moder
nizarea proceselor tehnologice la
fabricile de la Roman, Pașcani, Țăndărei, Urziceni și Giurgiu. Pentru
sporirea producției de zahăr vor fi
folosite scheme tehnologice adec
vate, menite să asigure creșterea
randamentelor și reducerea con
sumurilor specifice. Lucrătorii și
specialiștii din fabricile de zahăr au
adus o serie de îmbunătățiri tehno
logice, astfel incit să poată prelucra

cantități mari de sfeclă și, în ace
lași timp, să obțină randamente su
perioare la prelucrare. Cu
~
alte
cuvinte, să obțină un nivel cît mai
ridicat la
extracția
zahărului,
Intre alte măsuri luate in acest
an relev granularea optimă a
calcarului,
măsură
avind
ca
scop funcționarea ireproșabilă a
cuptoarelor și asigurarea lapte
lui de var necesar procesului
tehnologic de producție. Consider
util să menționez, totodată, că
specialiștii noștri colaborează cu
unități similare din alte țări pen
tru a cunoaște și aplica o serie de
măsuri tehnologice care să asigure
un randament ridicat la extracția
zahărului. Bineînțeles, toate aces
tea se îmbină strins cu măsurile
privind Îmbunătățirea activității
in timpul campaniei de fabricație.
Bunăoară, specialiștii vor fi repar-,
tizați să lucreze și in schimburile
2 și 3, asigurîndu-se astfel asis
tența tehnică necesară. In această
campanie fiecare fabrică de zahăr
va putea realiza un spor de capa
citate la prelucrare, randamente
superioare și o producție cu 15 la
sută superioară celei realizate în
anul 1979.

Cind va începe recoltarea
sfeclei și prelucrarea zahărului ?
Ce trebuie întreprins In vederea
bunei desfășurări a apropiatei cam
panii ?

— Specialiștii noștri au identifi
cat suprafețele cu culturi de sfeclă
de zahăr avansate în vegetație,
mature din punct de vedere tehno
logic și cu conținut ridicat de za
hăr. Avînd în vedere nivelul de
dezvoltare a culturilor și însușirile
tehnologice superioare ale rădăcini
lor de sfeclă, recoltarea sfeclei de
pe suprafețele respective și pre
lucrarea ei vor putea începe la
26 august. Pină atunci este bine
să fie controlate permanent, pen-»
tru a se stabili ce trebuie între
prins. Unde există buruieni, ele
trebuie înlăturate fie cu ajutorul
sapelor, fie plivindu-le. Aceasta va
ușura mult recoltarea mecanizată.
Este necesar să se încheie repara
rea mijloacelor mecanice de recol
tat și să fie repartizate din timp
pe unități agricole și formații de
muncă. Funcționarea din pliu a fa
bricilor de zahăr presupune ca ele
să fie aprovizionate în mod ritmic
cu materie primă. Dealtfel, îm
preună cu organele agricole au
fost sistematizate fluxurile da
aprovizionare cu materie primai
pină la nivelul capacității de pre-lucrare. Au fost optimizate și^re-f
a-a—__ jJi
duse „corespunzător
distanțele de
transport, astfel îneît să se reduci
timpul dintre momentele recoltării
și prelucrării sfeclei, aceasta prezentînd o mare însemnătate pen
tru creșterea randamentului la
extracția zahărului. Intrucît nu
peste multă vreme va Începe re
coltarea sfeclei și fabricarea zahă
rului,
este necesar ca unitățile
agricole și fabricile de zahăr să
încheie toate pregătirile legate de
buna desfășurare a acestei acțiuni.
Trebuie să asigurăm o prelucrare,
economică a sfeclei din prima zi a
campaniei de producere a zahăru
lui, aceasta fiind in interesul eco
nomiei țării, al consumatorilor.
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boabe în cîmp sau pe drum, din cau
za defecțiunilor la etanșarea caro
seriilor mijloacelor cu care se trans
portă griul. Subliniem aceasta, întrucît s-au mai ivit astfel de situa
ții care trebuie evitate cu desăvîr-

Pregătiri temeinice pentru

Poezia Bucureștiului are ritmuri di
verse, cadențe lente sau accelerate pe
care le sesizezi trecînd brusc dintr-o
parte în alta a orașului. Cotrocenii,
Floreasca, Herăstrăul, Giuleștii chiar
(în partea lor nouă), aripi întregi
care ating Rahova, sau sus, spre Fi
laret, la Observatorul astronomic —
sînt părți de oraș invadate de verdea
ța copacilor, a parcurilor, a pajiști
lor, trimițindu-te cu gîndul la sta
țiuni balneare tihnite, la oaze de li
niște dincolo de care iși duc viața,
mult mai alertă, alte cartiere ivite
masiv în jurul marilor platforme in
dustriale. Ritmul existenței lor mai
nervoase nu este sesizabil prin cir
culația urbană, care are orarul ei
precis, cu flux și reflux, legat de
programul de muncă al întreprinde
rilor și instituțiilor. El poate fi „pi
păit", înțeles, pătrunzînd acolo, în
halele uriașe sub acoperișul cărora
se nasc, prin efortul inteligenței și
talentului, motoarele locomotivelor
de la „23 August" ; marile ansambluri
tehnice de la „Vulcan", care echi
pează termocentralele din întreaga
țară ; agregatele care ies pe porțile
„Griviței" și se recompun in imense
tuburi de orgă industrială la Borzești
sau la Brazi, la Năvodari sau la Ișalnița ; dinamismul lui poate fi apre
ciat, pătrunzînd în ansamblurile ar
hitectonice de pe platforma Pipera,
unde marile accelerații electronice
sînt comprimate în circuite integrate,
în conexiuni electrice capabile să
pună la îndemîna omului instrumen
tele necesare pentru a gîndi și a regîndi, a construi și a reconstrui în
treaga lui viață, orașele și satele, o
țară întreagă. Reflexul direct al acestor ritmuri se alcătuiește într-un
poem de o negrăită frumusețe, care

înscrie, sub cupola Bucureștiului, me
tafore arhitectonice de o îndrăzneață
consistență.
Spre gindurile acestea m-a împins
meditația cu glas tare a unui maistru
constructor pe care-1 duceam cu ta
xiul dinspre bariera Rahovei spre
bulevardul 1 Mai, pe strada Turda.
Privea aglomerația de dimineață a
căii Rahova și, prin ochii lui, ve
deam cum vin, dinspre șoseaua Ale
xandriei, blocurile in marș spre Ra
hova, cum crește, în următorii ani,
un nou oraș în oraș. „Arhitectonica a
devenit un cuvint care se potrivește
la multe lucruri — spunea el. Vor
bești despre arhitectonica unui aparat
de radio, dar și despre arhitectonica
unui cartier cit Clujul de mare",..
„Orice construiește mintea și mina
omului are o formă, o linie distinctă.
Cuvîntul nu este impropriu". „Nici
n-am zis că e — se apără el. Omul
însuși este o arhitectură întreagă, atît
de complicată, de contradictorie. în
el mereu se preface ceva, se con
struiește sau se dărîmă ceva. Cind
pornesc împreună cu tovarășii mei
de muncă la o nouă construcție eu
mă uit la fiecare, încerc să-i aflu
structura de rezistență,, linia arhitec
tonică sufletească — e avîntată. e al
cătuită din beton și chirpici, din pa
iantă și cărămidă 7 Și, de multe ori,
descopăr că așa este Și, totuși, mă
duc cu el înainte, știind că in focul
bătăliei totul se preface, se realcătuește,
se
reclădește".
„Sînteți
poet"... „Da de unde, am experiență.
Citeodată mă surprind și pe mine...
Pe Turda am dărîmat niște construc
ții vechi, în Băneasa la fel. Am un
buldozerist căruia mereu îi
părea
rău după ceva, mormăia,
cîrtea...
Cind s-au pus pe lucru macaralele la

Băneasa a tăcut ; cînd a văzut picioa
rele viitorului pod Grant a început
să umble la metafore. Ii place, se
uită din ce în ce mai puțin înapoi, a
prins poftă, îi ard palmele. Asta nu
l-a împiedicat să-mi lipsească trei
zile nemotivat de pe șantier". „Pa
iantă și cărămidă". „Cam așa ceva I
Opriți aici, mai departe este șan
tierul".
Beton și chirpici, paiantă și că
rămidă... Ce combinație în construc
ția unui om, în arhitectura lui sufle
tească I Am întîlnit-o mereu în dru
murile mele de zi și de noapte, detec
tabilă dintr-o vorbă numai, sau dintr-o întîmplare întreagă, cu început
și sfîrșit in toată regula. Electronică,
motoare complicate, ansambluri ur
bane uriașe — toate se ridică prin
mușchii și mintea acestor alcătuiri
arhitectonice sensibile, vii, In conti
nuă prefacere, care sint oamenii. Și
sint uneori ciudați și neașteptați, cum
sînt aceștia doi pe care-i duc în miez
de noapte spre Dămăroaia, cam băuți
și de care mă tem, pentru că sint neguroși, supărați. „Care va să zică —
spune cel de lingă mine — moare bătrîna, lasă cinșpe mii pe C.E.C. Asta
bătrîn vine și-ți spune, îți cere voie
să dea cîte cinci mii la fiecare din
tre cei trei copii". „Sint și eu, al pa
trulea". „Ești și tu ! Dar ai văzut cum
judecă el. Țăran-țăran, dar delicat,
mă Neculai, și drept, mă I". Povestea
începe să mă intereseze. Nu îndrăz
nesc însă să rup, tăcerea. Mi s-a spus
„să-i uit" pînă în Dămăroaia și. dacă
intervin, nu știu ce susceptibilități
ating. îngrijorarea de la început mi
s-a spulberat. „Am muncit și eu în
gospodăria aia, de mic copil". „Te-au
bătut, mă" 7. „Nu mai mult ca pe
ceilalți ai lor". „El, vezi" 7 „Ce să

văd" 7 „Că n-a fost vitreg". „Am
dreptul" ! „Neculai, tu ești om cu
meserie bună în mină, ești respectat
în uzină, dar la treaba aia, cu ome
nia, scîrțîi" 1 „Cum adică, scîrțîi" 1
„Cam rău ! Te-a cules, ăsta bătrîn,
de pe drumuri și te-a înfiat 7 Da,
te-a cules 1 Nu te-a bătut mai mult
decit pe-ai lui, tu ai spus. Te-a ținut
la meserie ? Te-a ținut. E mai mult
ca un tată, mă, că el te-a crescut nu
tată-tău pe care nu-1 știi. Asta-i“ !
„Da, dar am și eu dreptul" ! „La ce,
mă Neculai, la cinci mii 7 Ai dreptul
la dragostea Iui și nu o spurca cu
cinci mii. Ți-a spus el bine : cei trei
de-acasă nu trebuie să se socotească
nedreptățiți că iei și tu de la o mamă
care nu te-a făcut, dar care te-a cres
cut. Asta face, mă Neculai, mai mult
decit cinci mii, mai mult decit Du
nărea, mă. Ajungă-ți“ 1 Vocea omului
era aspră și m-a înfiorat. In trei cu
vinte emisese o judecată limpede.
„Și bătrânul acela a plecat de la tine
cu inima îndoită, și nu merita, mă
Neculai". Cel din spate tace. Aș da
mult să-i văd fața. Intrăm în Dămăroaia și încetinesc. „Acum mergi la
mine și dormi" — zise mai potolit cel
din față". „Merg". „Și te gindești
bine". „Și mă gîndesc bine" — șopti,
înmuiat, cel din spate. „Oi fi fiind tu
meseriaș bun, dar... Oprește, tovarășe,
aici, la strada asta. Nu intra pe ea
că e noroi, s-a spart un canal și-ți
murdărești mașina. Ține, aici, banii
și iartă-ne că te-am dogănit la cap,
dar asta era problema" 1
★

Bucureștiul are zimbetul lui, cu mi
liardele lui de fațete, de ipostaze,
iscat de situații neașteptate, din re
plici aparent neînsemnate. Ca în ca
zul unei familii cu trei copii pe care

o iau de la Gara de Nord și o trans
port spre Giulești. Bărbatul stă in
față, lingă mine, cu unul dintre co
pii, un băiețel. „Află, Valerie, că-mi
era dor de București" — rupe bărba
tul tăcerea. „Ție și dor. Te-ndulciseși la trai bun" 1 „Zău, cînd m-or
vedea mîine la uzină au să zică toți
că vin de la mare". „V-ațl bronzat"
— arunc eu. „M-a prins soarele, vîntul. Am fost în concediu la țară, la
socri. Au alergat ăștia mici de s-au
spetit. Au mîncat ca lupii". „Ați avut
un concediu plăcut" 7 „Plăcut, cum
nu, dar nu m-au lăsat ăia de la
C.A.P. nici să răsuflu". „Las’ că și
tu ai vrut". „Am vrut, cum să nu.
Le-am reparat ce era de reparat. Pu
team să stau 7 Nu pot să stau". „Vă
pricepeți la mașini agricole" 7 „Lu
crez la «Semănătoarea», frate" ! In
trăm pe calea Giulești. Dincolo de
stadion coborîm printre blocuri se
mețe și caut vechiul Giulești, stația
din vale unde se oprea tramvaiul 11
gîfiind, dacă nu sărea de pe șine. Re
văd, în amintire, casele modeste, pră
văliile, cîrciumile care au fost, curțile
cu liliac și gherghine, salcîmii pră
fuiți. Groapa lui Lăptaru. cu balta el
pestilențială. Ca și cum n-au fost. E
un parc acum, înconjurînd cinemato
graful modern. Intru pe Constructori
lor, acolo unde fusese altă groapă.
Sînt acum alte blocuri, o școață și iar
blocuri privind curioase spre bule
vard printre arțari. Rulez încet, ca în
vis, ascultînd murmurul altei lumi...
Aș fi vrut să reînnod discuția cu
pasagerul meu, să aflu, să știu, dar,
în clipa aceea, băiețelul pe care tatăl
îl ținea pe după umeri
întreabă :
„Tată, ce face nenea" 7 „Mină ma
șina". „De ce o mină" 7 „Ca să se
mire proștii" 1 Copilul este o clipă
derutat, dar o ia de la capăt : „Tată,
ce face nenea" 7 „Ți-gm mai spus".
„Nu mi-ai spus bine". „Vezi că-și
dă seama, copilul" 7 — zice Valeria
înțepată. „Tată, ce face nenea" 7 „Of,
măiculița mea, ăsta-i blestemul soa
cră-mi" I „Gigele, las-o pe mama în
pace" 1 „Păi, tu nu auzi" 7 „Ce să
aud 7 Un singur tată are, pe cine să
birîie și el la cap, să-l învețe"....... Da-1
bîrîie și pe omul ăsta". „Lăsați, așa-s
copiii" 1 „Ce-ți pasă dumitale 7 Peste
două blocuri ne descarci pe toți și
scapi". „Asta așa este, dar seamănă
leit cu dumneata". „Crezi" 7 „Se vede
de la o poștă". „Tată, ce face nenea"?
Roșcata ajunge la capătul bulevardu
lui și se oprește cuminte. Ii privesc
cu emoție pe pasagerii mei cum se
grăbesc, cum se uită în sus, căutînd
spre un anume balcon. Șl plec apoi,
murmurînd singur : „Tată, ce face
nenea"7

Noul meu client e grăbit, merge la
gară. Vorbăreț, nevoie mare... Aflu
că este intr-un corp de control, că
merge la Zalău, că „a prins" acolo o
neregulă mai de proporții. „Sînt niște
parșivi, au fost ingenioși și le-a mers
O vreme, au delapidat, dar am prins
firul, se strînge funia la par. îmi
pare rău de unul tînăr, un moldo
vean, a fost naiv, a fost... Dar nu e
vinovat. Știi, se dădea pe vremuri o
condamnare — 1 leu cheltuieli de ju
decată. Era dezonorant, dar scăpai
așa, te frămîntai, poate că era mai
usturător. Eu atît i-aș da aceluia
tînăr"... Nu am de lucru și-l întreb
unde lucrează, cum îl cheamă. Se
uită surprins la mine. „A, din ăștia
îmi ești, care va să zică, vrei să știi,
te mănîncă limba". „Am întrebat și
eu așa"... „Nu «ține» cu mine, sti
mabile, ești indiscret, ești"... Coboară
la gară, își trage furios bagajul din
mașină, îmi plătește fest. Se apleacă
apoi la fereastra mașinii și-mi zice:
„Pentru chestia aia. știi, te amendez
cu un leu. Și facem pace" 1 îi dau
leul, dar
’
nu mă simt vinovat. îmi
pare rău că Un om m-a pedepsit totuși. în sinea lui, și îmi mușc limba,
Un tînăr zugrav, simpatic la Început,
care mă întreba
_________
_______
dacă__știu
ce__________
este un
zodiac, și știam, iar el se mira ; dacă
știu ce este fintîna zodiacului, și i-am
'arătat-o, că doar pe lingă ea treceam
în clipa aceea, și a fost și mai mirat.
Era simpatic, avea un tic verbal pla
sat la final de frază, care mă deruta
asupra înțelesului spuselor lui... Ur
cam spre Filaret cind, dintr-o dată
îi cășună pe aparatul de taxat : „în
chideri" ! „Nu am voie". „închideri,
că eu tot 50 de lei îți dau" ! „Nu se
poate, trebuie să fim cinstiți". „Cu
cine" 7 „Cu noi. cu statul"........ Statul 7
Ha, statul e așa, un abur; e acolo
sus, ca uiî nor, nu ne vede, nu ne
aude, nu ne știe, texte și subtexte" !
„Chiar așa, un abur" 7 „Pe mine m-a
dus o șoferiță și l-a închis pe ăsta,
că așa mi-a plăcut mie. Eu sînt zu
grav, pe Titulescu, Acum am avut
de lucru la cineva, știi cum e, și am
luat o sticlă, cu băieții... închide-1" 1
„Nu se poate, nu pot să fac așa ceva".
„Am și eu o poftă, texte și subtexte,1
închideri". Ajungem „în vii". Oprim
la o poartă. Casa este frumoasă, ară
toasă, bine întreținută. „Aici.
Cît
face, că se aleargă cifrele"... „49 de
lei". „Vezi 1 Eu dau cit am zis, 50
de lei, texte și subtexte I Nici un
franc mai mult" 1 „Nici nu am ce
rut I Poftim leul" ! „Dacă ești prost...
Totul e un abur, texte și subtexte".
II înghite noaptea.
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O problemă centrală a dezvoltării țării, o preocupare de zi cu zi a fiecărui om al muncii:

REDUCEREA CONSUMURILOR DE MATERII PRIME,
MATERIALE, ENERGIE SI COMBUSTIBIL
Pornind de la o experiență bună

GAZUL METAN resursă prețioasă a cărei economisire cere
măsuri hotărîte, aplicate cu perseverență

PROPUIVtRI Șl SOLUȚII GOSPODĂREȘTI,

FFIfflTF PHITRR RECUPERARE
Șl VALORIEICAREA MATERIALELOR REEOEOSIRILF
Pe această cale se va realiza pînă la sfîrșitul anului

o economie de 10 milioane lei
— Este Inutil să mai solicităm
discuri abrazive de dimensiuni mici
din import. Inutil și costisitor în
același timp, pentru că le putem
găsi și in secția noastră. Cum ? Am
să vă împărtășesc un secret, des
prins chiar din experiența noastră,
împreună cu ceilalți membri ai sec
ției, am luat -hotărîrea să nu mai
aruncăm, așa cum procedam îna
inte vreme, ceea ce rămîne de la
folosirea discurilor mari. Cu alte
Cuvinte, materialul rezultat îl re
cuperăm, folosindu-1 la prelucrarea
altor tipuri de rulmenți. Rezultatul,
sintem siguri, vă va convinge. în
loc să lucrăm, potrivit angajamen
tului inițial, doar o zi pe lună cu
materiale recuperabile, acum facem
acest lucru două-trei zile și chiar
mai mult. Cîștigul este evident !
în liniștea profundă din jurul său,
cuvintele maistrului Dumitru Țiplea, de la secția
de rectificare I,
au răsunat apăsat
și convingător, cu
greutatea conferi
tă de prestigiul
profesional al ce
lui care vorbea.
Ne-am oprit asu
pra acestui mo
ment din timpul adunării generale a
reprezentanților oamenilor muncii
de la întreprinderea de rulmenți
din Birlad deoarece credem că este
cel mai semnificativ pentru modul
și atmosfera în care s-au desfășurat
dezbaterile. Altfel spus, prin Impor
tanța problemei la care s-a referit,
prin forța argumentului său, mais
trul Țiplea a dat tonul discuțiilor,
a incitat și pe ceilalți vorbitori nu
numai să amintească în fugă pre
ocupările lor în acest sens, ci să se
oprească îndelung, să analizeze
profund și, mai ales, să caute, chiar
acolo în forumul oamenilor muncii,
răspunsuri clare, soluții concrete și
imediate la o problemă care pri
vește întregul colectiv : valorifica
rea mai intensă a tuturor resurse
lor interne pentru a ridica și mai
mult eficiența producției.
Nu se poate
spune că nu au
existat motive de satisfacție în adu
nare. Dimpotrivă, rezultatele obți
nute în primul semestru al acestui
an o dovedesc cu prisosință. Supli
mentar față de plan s-au obținut
62,4 milioane lei la producția in
dustrială, 45,6 milioane lei la producția-marfă și 7 milioane.lei la be
neficii. Un argument și mai conclu
dent : odată cu aceste succese, la
principalii indicatori au fost atinse
și nivelurile anuale ale angajamen
telor asumate în întrecerea socialis
tă. Dar participanții la adunarea
generală nu au insistat asupra rea
lizărilor de pînă acum, considerindu-le ca o etapă depășită, ci au
acordat prioritate analizei aprofun
date, în spirit critic și autocritic, a
neîmplinirilor, judecăților riguroa
se în efortul colectiv de perfecțio
nare în continuare a activității pen
tru ca rezultatele să se ridice la ni

velul exigențelor actuale puse de
conducerea partidului. Și-a
spus
cuvîntul, alături de dorința de mai
bine a fiecăruia, maturitatea poli
tică și spiritul de răspundere pen
tru gospodărirea cît mai bună a re
surselor materiale încredințate de
societate spre administrare, care
dealtfel constituie trăsături esen
țiale ale acestui colectiv ce se afir
mă tot mai puternic chiar în focul
muncii. Aceasta este și explicația
că dezbaterile și, în general, atmos
fera ce a dominat adunarea au fost
puternic stimulate de orientările și
sarcinile formulate de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea
de lucru de la C.C. al P.C.R. din
29—30 mai și la plenara lărgită a
Consiliului Național al oamenilor
muncii din 13 iunie.
...Dar să dăm în continuare cu
vîntul participanților.

ocupările de ordin tehnic, bine În
drumate și corelate. „M-am gindit
la cîteva propuneri care să stea în
atenția cadrelor noastre de specia
liști, spunea muncitorul Vasile Pe
trea. încă de pe acum trebuie să
punem la punct o evidență clară a
rezultatelor obținute și a posibili
tăților privind recuperarea și valo: rificarea materialelor refolosibile.
Aceasta pentru a ști mai bine ce
avem de făcut ca să fructificăm și
mai gospodărește resursele de
care dispunem. Pe de altă parte,
trebuie găsite soluții de încercare,
potrivit normelor tehnice, a tot
ceea ce utilizăm din recuperări".
în acest context, a fost pe deplin
firească
intervenția ing. Lazăr
Croitoru, din cadrul atelierului de
proiectări i
— La ampla acțiune pentru re
cuperarea și refolosirea materiei
prime șl materia
lelor trebuie să
participe nu nu
mai maiștrii și
muncitorii
din
secțiile producti
ve, ci și cadrele
de concepție. în
momentul de față,
noi, proiectanții,
sîntem pregătiți cu o serie de tehno
logii adecvate refoloslrii aproape în
totalitate a materialelor rezultate
din procesul primar de fabricație,
pentru a se obține inele de dimen
siuni micjj. In plus, ne revine obli1 gățaa de prim ordin de a asigura
respectarea riguroasă a cerințelor
înaltei calități și competitivități. Este
posibil, dar mai presus de orice este
necesar ca, prin elaborarea unor
tehnologii eficiente de execuție, să
recuperăm, așa cum am prevăzut,
circa 700 tone de oțel rezultat din
capetele de bară. Adică, echiva
lentul, pentru un tip de rulmenți,
a 28 000 de inele.
Planul de măsuri aprobat de adunarea generală pentru semestrul
II, completat cu numeroase propu
neri și observații făcute de participanți, evidențiază roadele acestei
fructuoase dezbateri. Adunarea ge
nerală a oamenilor muncii și-a fă
cut cunoscută hotărîrea : intensifi
carea in continuare a preocupărilor
privind
economisirea
resurselor
materiale, recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile —
factori de bază ai creșterii eficien
ței economice. Numai prin recupe
rarea și utilizarea materialelor re
folosibile se va realiza, pînă la fi
nele acestui an, o economie de 10
milioane lei. Este un obiectiv ma
jor pe care l-a avut în vedere adu
narea generală hotărînd, în numele
întregului colectiv din întreprinde
re, de a realiza în plus, față de
planul pe acest an, 100 000 rulmenți
și o producție industrială de peste
120 milioane lei.

însemnări de la adunarea generală
a oamenilor muncii din întreprinderea
de rulmenți Birlad
— De la forjare rămîn capete de
bare, de diferite dimensiuni, iar la
debitare unii rulmenți mai cad —
arăta lăcătușul Vasile Petrea, de la
secția de forjă. Toate acestea se
recuperează în cadrul secției șiceea
ce este bun se reintroduce în pro
cesul tehnologic. în primul semes-<
tru am recuperat 359 tone de oțel.
Va trebui să acționăm și mai hotărît, cu mai multă inventivitate și
răspundere, pentru ca pînă la finele
anului să atingem cota de 900 tone
oțel recuperat.
— Cu toate că am economisit 25,4
tone de bandă, prin reintroducerea
brocurilor, nu sintem deloc mulțu
miți, nu putem spune că am atins
nivelul real al posibilităților noas
tre, preciza maistrul Gheorghe Puflea, secretarul comitetului de par
tid de la atelierul de turnătorie.
Putem micșora greutatea coliviilor
pentru rulmenții oscilanți, dar
avem nevoie de. un sprijin mai
mare din partea tovarășilor de la
serviciul tehnic.
întregite și cu opiniile altor vor
bitori, două concluzii s-au desprins
cu pregnanță din desfășurarea adunării generale. Prima : în toate
secțiile, fără excepție, există posi
bilități mari, insuficient valorifica
te, de economisire și recuperare a
materiilor prime și materialelor.
„Sîntem încă risipitori de materie
primă" — spunea maistrul Gheor
ghe Bocăneț, cu deplin temei, în
cadrul dezbaterilor. A doua : reuși
ta deplină a acestei acțiuni, cu efecte economice majore, impune
mai mult ca oricînd colaborarea di
rectă, permanentă, in toate proble
mele, intre toți muncitorii și spe
cialiștii Întreprinderii. Adică, îm
pletirea armonioasă a spiritului de
bun gospodar al fiecăruia cu pre

Crăciun LALUCI

corespondentul

„Scînteii"

Dacă ar arde cu un randament de
sută la sută, adică în condiții ideale,
un metru cub de gaz metan ar eli
bera o cantitate de energie de circa
8 500 kcal. Aceasta sr fi un rezultat
ideal și probabil eă, in condiții indus
triale, o asemenea performanță este
mai greu de atins. Dar pentru că
performanțele absolute sint întot
deauna incitante, Iar omul prin firea
lui parcă nu vrea să recunoască
existența unor limite ce nu pot fi
atinse, fiind animat mereu de dorința
de autodepășire, ne-am pus între
barea : ardem, dar cum ardem gazul
metan, cu ce randament 7
Localnicii obișnuiesc să mai nu
mească orașul Mediaș și „metropola"
românească a gazului metan. Aici se
află Centrala gazului metan, o uzină
mecanică unde se fabrică aparate de
ars și reglat gazul metan, Centrul de
cercetări și proiectări pentru
gaz
metan, un grup școlar de specialitate.
Iată de ce, in mod firesc, am început
de aici investigația noastră. Se știe
că, pe baza hotărîrilor adoptate de
conducerea partidului, a prevederilor
Legii nr. 140 din 1973, au fost luate o
serie de măsuri pentru ca această
prețioasă resursă naturală epuizabilă
să fie valorificată superior, în con
diții de maximă eficiență econo
mică. Drept urmare, în ultimii trei
ani, de pildă, cantitatea de gaz me
tan folosită ca materie primă in
industria chimică a crescut cu peste
26 la sută. Concomitent, cantitatea
de gaz metan utilizată drept com
bustibil s-a redus cu circa 14 la sută.
Desigur, este pozitiv faptul că, în
ultimii ani, in condițiile in care
industria a cunoscut un ritm înalt de
dezvoltare, am ars o cantitate tot mai
mică de gaze naturale. Totuși, in
prezent, gazul metan deține 'încă o
pondere însemnată in balanța ener
getică a țării, este folosit drept com
bustibil in numeroase procese teh
nologice. Ținind dec’ seama-de» toate
aceste elemente,, putem.afirma s că,
dacă .ardem mai puțin gaz metan; ii
ardem și mai bine, cu randament
superior 7
— Răspunsul este fără îndoială
afirmativ, deși nu am ajuns la limita
posibilităților — ne spune tovarășul
Mihail Puflea, director tehnic al Cen
tralei gazului metan din Mediaș.
Avind in vedere sarcinile stabilite
prin „Programul-Directivă de cerce
tare și dezvoltare în domeniul ener
giei pe perioada 1981—1990 și orien
tările principale pînă în anul 2000",
adoptat la Congresul al XII-lea ai
partidului, am acționat, pe de o parte,
pentru reducerea pierderilor tehno
logice și a consumului propriu de
gaze naturale, iar pe de altă parte,
pentru modernizarea și asimilarea
unor noi tipuri de arzătoare. Am reu
șit în felul acesta să îmbunătățim
randamentul arderii și, in aceiași
timp, să reducem importul de ase
menea Vinstalații. în prezent, uzina
mecanică din cadrul centralei noastre
realizează circa 300 tipodimensiuni
de arzătoare, cu un debit de la 0,4 la
200 mc pe oră. Totodată, în ultimele
luni am introdus experimental limitatoare de debit într-o serie de uni
tăți : „Azomureș" din Tirgu Mureș,
I.M.M.R. București-Triaj, întreprin
derea de geamuri din Tirnăveni,
„Flamura roșie" — Sibiu, întreprin
derea de construcții-montaj din Alba
Iulia ș.a. Prin această măsură vrem
sâ-i disciplinăm pe acei consuma
tori de gaz metan care au tendința
să depășească cota din repartițiile
primite.

Dovezi clare că există posibilitatea
Bă ardem cu randament superior ga
zul metan. încă un argument con
cret la Uzina mecanică din Mediaș :

• Un proces pozitiv: a crescut canti
tatea de gaz metan destinată chimizării
și a scăzut aceea utilizată drept com
bustibil • Tipurile de arzătoare cu
randamente superioare s-au diversifi
cat; esențial este acum să se extindă
utilizarea lor în cît mai multe între
prinderi • Pretutindeni, o disciplină
severă în respectarea consumurilor
planificate!
„La ora actuală realizăm numai
tipuri noi de arzătoare cu randa
mente superioare de ardere, ne spune
tovarășul Gheorghe Mureșan, direc
torul unității. Aș da un singur
exemplu. Dacă arzătorul GAR avea
un randament de ardere de 80 la
sută, noile tipuri TRICEM sau GĂRI,
cu care a fost înlocuit, au un ran
dament de 92—96 la sută. începînd
din anul 1978 am început fabricarea
arzătoarelor cu impuls pentru cup
toarele de forjă, tratamente termice,
laminoare de sîrmă. Concomitent, am
mărit gama arzătoarelor cu aer insu
flat. Aș sublinia, în mod special,
faptul că noile tipuri de arzătoare pot
funcționa și cu aerul cald asigurat
de recuperatoarele de căldură. La
cuptoarele de tratament termic, tem
peratura aerului evacuat (la coș)
este de 600 -800° C. Prin folosirea
răciipdratoarelor de căldură, tempe
ratura aer.ului evacuat se reduce la
circa 200“ C, diferența de temperatură
fiind ciștigată prin insuflarea aeru
lui cald în arzătoare".
Iată, așadar, că randamentul arză
toarelor fabricate a ajuns la 96 la
sută, ceea ce nu este deloc puțin. în
plus, există posibilitatea și este chiar
absolut necesar să fie valorificat
aerul cald evacuat de la cuptoarele
de ardere. Teoretic, situația este
bună. Dar practic 7 Ard intr-adevăr
arzătoarele cu un randament de 96
la sută 1
— In județul Sibiu, vechile tipuri
de arzătoare au fost înlocuite la toate
unitățile consumatoare de gaz me
tan, precizează tovarășul Ion Rațiu,
directorul Exploatării de rețele și
instalații de distribuție a gazelor
naturale. Iar faptul că, în șapte luni
din acest an, pe ansamblul indus
triei din județ s-a realizat o econo
mie de circa 16,6 milioane mc de gaz
metan, dovedește răspunderea cu care
este gospodărită această resursă ener
getică.
— Totuși, putea fi această econo
mie și mai mare 7 Altfel spus, sînt
și unități care irosesc gazul metan 7
— Aceasta este problema esențială.
Trebuie să recunoaștem că mai sînt
și astfel de unități Din verificările
pe care le-am efectuat rezultă că la
întreprinderea „Independența" din
Sibiu, de exemplu, nu toate cuptoa
rele sînt etanșe, formele de turnare
nu se usucă cu arzătoare cu insuflare
de aer (adică în mod economic), nu
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Acționați cu toții pentru reducerea continuă a consumului de materii
prime, materiale, combustibili și energie, pentru gospodărirea lor judicioasă,
împotriva oricăror tendințe de risipă, pentru recuperarea și introducerea
în circuitul productiv a tuturor materialelor refolosibile!
(Urmare din pag. I)
apărut capacități industriale mo
derne, adevărate cetăți ale prezen
tului socialist, care conferă activi
tății noasțre economice o fizionomie
tehnică de prim rang și asigură o
sporire a volumului producției de
5—6 ori față de anul 1965.
Amintim cu mindrie și satisfacție
că multe din aceste cetăți ale so
cialismului s-au înălțat la inițiativa
și din indicațiile directe ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu care, cu
prilejul vizitelor de lucru întreprin
se In această zonă, a stabilit la fața
locului, într-un rodnic dialog cu oa
menii muncii, jaloanele dezvoltării
județului.
Semnificativ
pentru
schimbările calitative petrecute in
structura industriei județului, ca
urmare a noilor orientări date de
secretarul general al partidului, este
faptul că ramurile purtătoare ale
progresului tehnic, cum ar fi chi
mia, metalurgia și construcțiile de
mașini, furnizează în prezent circa
60 la sută din volumul total al pro
ducției.
Progrese notabile a cunoscut și
agricultura, pe măsura înzestrării
ei, de la un an la altul, cu un nu
măr sporit de tractoare și mașini, a

introducerii unor noi tehnologii, a
creșterii cantităților de îngrășămin
te și erbicide folosițe. Cursul haotic
al apelor a fost stăvilit prin îndi
guiri și desecări, „setea" a aproape
14 000 de hectare este potolită prin
realizarea unor ample sisteme de
irigații, iar știința devine și în acest
domeniu de activitate o reală forță
de producție. Prin toate aceste bi
nefaceri ale socialismului, cu deose
bire în ultimele trei cincinale, și în
agricultura județului Neamț munca
a căpătat un pronunțat caracter in
dustrial, volumul producției agricole
a crescut de 2,5 ori față de anul
1965.
— Ce dimensiuni conferă aceste
acumulări, de ordin cantitativ, pa
rametrilor calitativi ai vieții oame
nilor ?
— Nimic din tot ceea ce am re
alizat in acest răstimp de transfor
mări structurale nu a constituit un
scop în sine. Dincolo de fiecare că
rămidă așezată într-un nou edifi
ciu, dincolo de sămînța aruncată în
brazdă, s-a aflat și se află o sin
gură și supremă finalitate : omul și
cerințele sale, atingerea unor trepte
mereu mai înalte de civilizație, de
progres și bunăstare.

Mai întîi să reamintim faptul că
în economia județului s-au creat
63 200 noi locuri de muncă și astfel
urmașii plutașilor, ai oierilor și ai
vechilor breslași au devenit stăpîni
pe tehnica modernă. Din fondurile
și cu sprijinul statului, în orașele
și municipiile județului s-au con

spirituale a acestor locuri o nouă
personalitate și distincție.
— Care sint preocupările organi
zației județene de partid, ca fer
ment și dinamizator al operei de
făurire a omului nou ?
— Este marele merit al tovarășu

La nivelul tuturor organelor și
organizațiilor de partid din județ,
dar cu precădere în marile colecti
vități muncitorești de pe platfor
mele industriale din Piatra Neamț,
Roman, Săvinești, Roznov, Bicaz și
altele, s-au întreprins studii și ana
lize complexe, care vizează nu nu
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struit 40 300 apartamente, iar In lo
calitățile rurale au fost înălțate
21 500 locuințe, multe din ele cu
etaj și dotări ce le apropie de con
fortul urban. S-a dezvoltat puternic
baza materială a învățămîntului și
culturii, a ocrotirii sănătății, a tu
rismului și comerțului. Mii și mii
de oameni au fost antrenați în
generoasa competiție a muncii și
creației sub emblema „Cintării Ro
mâniei" și astfel, sub ochii noștri,
se desfășoară un proces de cultură
și instrucție polivalentă, de o pro
funzime și o anvergură cu adevărat
revoluționare, care dau geografiei

lui Nicolae Ceaușescu de a fi sta
bilit, ca una din principalele sarcini
ale muncii de partid, depășirea de
calajului dintre dezvoltarea econo
mică și conștiința oamenilor, in
sensul modelării și ridicării con
științei maselor la nivelul progre
sului economic. Din perspectiva în
făptuirii acestui deziderat doresc să
subliniez că și organizația noastră
județeană de partid și-a sporit ca
pacitatea politică și organizatorică
și acționează pe multiple planuri
pentru ca formarea omului nou să
devină nu un model izolat, ci la
scară de masă.

se recuperează energia refolosibilă
a gazelor de ardere. Din păcate, ca
zul amintit nu este singular. Situații
asemănătoare există și la întreprin
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mai latura dezvoltării noastre eco
nomice, dar și creșterea și educarea
unor oameni capabili să se ridice
prin cutezanța și competența lor la
înălțimea acestui „ev aprins". Prin
promovarea unor forme suple de
muncă, prin creșterea răspunderii
cadrelor, se asigură acea re
voluție în conștiința și gindirea
oamenilor, în orizontul lor politic
și profesional, in întreaga noastră
viață spirituală, care întruchipează
adevărata măsură a muncii noastre
de educație, a activității politicoideologice pe care o desfășoară or
ganizația județeană de partid. Re

derea metalurgică de metale nefe
roase sau „Carbosin", ambele din
Copșa Mică, unități care pînă la
începutul lunii august au consumat
în plus 2,6 și, respectiv, 1,2 milioane
mc de gaz metan.
Din analizele efectuate de Inspecto
ratul teritorial pentru controlul gos
podăriei fondurilor fixe, combustibi
lului și energiei din județul Sibiu
s-a desprins că o serie de unități
risipesc gazul metan deoarece nu

respectă reguli elementare de exploa
tare a instalațiilor. Astfel, la între
prinderile „Balanța" și „Metalurgica"
din Sibiu, ușile cuptoarelor de trata
ment termic și forjă nu se închid
etanș. Rezultatul : consumul de gaze
naturale este cu 5—15 la sută mai
mare decit normele prevăzute. Chiar
și la secția Daneș a schelei de foraj
gaz metan Mediaș se consumă cu
5—10 la sută mai mult gaz metan
deoarece arzătoarele nu sînt corect
reglate. De asemenea, la multe din
centralele termice ale întreprinderii
județene de gospodărie comunală și
locativă Sibiu, ușile arzătoarelor nu
se închid perfect, iar procesul de ar
dere nu este bine reglat.
Toate acestea nu dovedesc altceva
decît că in unitățile respective se
mențin serioase carențe în gospodă
rirea acestei resurse naturale a țării,
că atit cadrele de conducere, cit și
specialiștii nu au Înțeles răspunderile
mari ce le revin pentru reducerea la
nivelul planificat șl chiar sub acest
nivel a consumurilor de combusti
bil — aceasta fiind o problemă vitală
a dezvoltării economiei- noastre în
prezent și în viitor. Dar asupra altor
aspecte referitoare la felul în care
este gospodărit gazul metan în dife
rite unități industriale vom reveni
într-unul din numerele viitoare ale
ziarului.

Ton TEODOR
Nicolae BRUJAN

LA BOTOȘANI
IMPORTANTE ECONOMII,
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VALOROASĂ INIȚIATIVĂ MUNCITOREASCĂ:

„Nici un centimetru de țesătură
irosit, totul valorificat!
Miercuri, 13 august,
la stația de radioam
plificare a întreprin
derii de confecții din
Botoșani, imediat du
pă începerea schim
bului de
dimineață,
s-a transmis o infor
mație
importantă :
„Stimați tovarăși! Pînă
aseară, colectivul nos
tru a reușit să eco
nomisească
382 000
mp țesături.
Perftru
a ne respecta an
gajamentul asumat în
cinstea zilei de 23
August
de
recenta
noastră adunare ge
nerală, va trebui ca în
fiecare zi ce ne mai
desparte de marea
sărbătoare
națională
să economisim cel pu
țin 1 000 mp țesături
in fiecare schimb de
lucru. Stă în puterea
noastră să demonstrăm
și de această dată că
ne vom respecta cuvîn
tul dat".
Cine transmitea in
formația 7 însăși se
cretara comitetului de
partid, președinta con
siliului oamenilor mun
cii din întreprindere,
tovarășa Lucica Tudose. Am reținut cîte
va reacții din rîndul
colectivului după di
fuzarea acelei infor
mații.
La sala de croit,
tehnologii loan Crețu
și Gheorghe Prepeliță
își adună operativ co
lectivul. Apoi : „To

varăși, șă mai reglăm
încă o dată mașinile.
Știți, nici un milime
tru in plus sau în mi
nus față de niveluri
le stabilite". în sec
țiile
de
producție,
maiștrii Maria Anghelache și Constan
tin Bălan se adresea
ză deschis muncitoa
relor : „Fetelor, ori
care operație greșită
poate duce la refuzuri
de calitate, iar aces
tea la risipirea țesă
turilor sau la crește
rea costului confecții
lor. De voi depinde
totul".
între timp, la panburile de onoare se
actualizează
listele
fruntașilor.
— Ce înseamnă ma
terializarea îndemnu
lui pe care l-ați adre
sat cu cîteva minute
in urmă colectivului
întreprinderii 7 — o
întrebăm pe secretara
comitetului de partid.
— Vom realiza pînă
la 23 August o eco
nomie de 400 000 mp
țesături.
Adică, cu
mai mult de 50 la sută
în plus față de anga
jamentul asumat pe
întregul an.
Aprofundînd discu
ția aflăm că, de fapt,
economiile obținute în
acest an sînt rodul ge
neralizării inițiativei :
„Nici un centimetru
de țesătură irosit, to
tul valorificat !“, apli

alizarea, în cinstea zilei de 23 Au
gust, a unei producții industriale în
valoare de 5 miliarde lei, peste pre
vederile actualului cincinal, vine să
contureze și mai clar locul și rolul
tot mai important al județului
Neamț în bilanțul înfăptuirilor Ro
mâniei socialiste.
— Aflîndu-ne in plină „numără
toare inversă" a activității pe 1980
Și la mai puțin de cinci luni de mo
mentul in care vom păși intr-un
nou cincinal, dar și într-un nou de
ceniu, ce concluzii și idei-forță con
siderați demne de remarcat in ceea
ce privește dezvoltarea viitoare a
județului ?

— Privim cu mîndrie la drumul
parcurs și ne regăsim cu toate re
alizările și năzuințele noastre in do
cumentele programatice ale Con
gresului al XII-lea al partidului,
în orientările și exigențele formula
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Practic, in cincinalul viitor, noi, cei
din Neamț, avem ca sarcină să con
struim încă un județ de dimensiu
nea economico-socială â celui pre
zent. Ritmurile înalte ale creșterii
economiei județului, schimbările
profunde ce vor surveni în struc
tura producției, în concordanță cu

cată de mai mult timp
în întreprindere. Pen
tru cei de aici, țesă
turile economisite nu
înseamnă, pur și sim
plu. materiale refolo
sibile, ci confecții în
plus realizate din aceeași cantitate de
materii prime. Con
cret, aproape 60 000 de
pantaloni
și
peste
120 000 cămăși de cea
mai bună calitate ce
se vor livra suplimen
tar pînă la 23 August.
Aceasta înseamnă că
se economisesc nu
mai puțin de 12 mi
lioane lei, care aT fi
trebuit cheltuiți pen
tru cumpărarea mate
riei prime necesare
confecționării produ
selor amintite mai
sus, sumă care con
tribuie in mod cores
punzător la sporirea
producției nete și a
beneficiilor.
Este demn de rele
vat că această iniția
tivă muncitorească de
economisire a materii
lor prime a avut un
larg ecou în majorita
tea
întreprinderilor
industriale din județ,
care au preluat-o și
adaptat-o în forme
specifice activității lor,
obținînd astfel impor
tante economii de re
surse materiale.

Silvestri A1LENE1
corespondentul
„Scînteii"

exigențele tehnicii contemporane,
apariția unor capacități ale indus
triei metalurgice, chimice și con
structoare de mașini, în premieră
națională (cum ar fi, de pildă, la
minorul de 20 de țoii de la Roman,
singurul de acest fel din țară), sal
tul ce se va realiza în dezvoltarea
tuturor zonelor județului prin va
lorificarea pe un plan superior a
resurselor locale, afirmarea tot mai
puternică a cercetării și științei ca
forță motrice a producției, adlncirea democrației socialiste și pro
movarea cu consecvență a autoconducerii muncitorești, aplicarea ne
abătută in viață a noului mecanism
economico-financiar, promovarea la
nivelul fiecărui om al muncii și la
nivelul fiecărei verigi sociale a
principiilor eticii și echității socia
liste — iată succint marile coordo
nate ale activității și dezvoltării
noastre viitoare. Așadar, avem mai
limpede ca oricînd perspectiva
mersului nostru ascendent, știm cu
exactitate ce avem de făcut. Așa
dar, sub zidurile antice ale bimile
narei Petrodava, care ne stau măr
turie în spațiu și hotar în timp,
vom înălța alte și alte cetăți ale
prezentului și viitorului nostru so
cialist.
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Din gîndirea economică a președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU

„RESURSELE ENERGETICE
Șl DE MA TERII PRIME"
(Urmare din pag. I)
tele Nicolae Ceausescu — va fi în
dreptat cu prioritate spre valorifica
rea superioară a resurselor, orientînd ferm in acest scop structura in
dustriei, atit în cincinalul 1976—1980
cit și in cincinalele viitoare, spre pro
dusele care incorporează o cantitate
cit mai mare de muncă complexă.
Valorificarea mai bună a resurselor
de materii prime si materiale consti
tuie calea sigură pentru progresul
economic si social al tării.
Tratarea problematicii resurselor
energetice si de materii prime Ia
scară mondială ocupă de asemenea
un loc important in lucrarea analiza
tă, fapt justificat de ponderea ridi
cată a importului de resurse in ba
lanțele ae materii prime si de ener
gie ale tării noastre si de interesul
pe care partidul nostru il manifestă
pentru lărgirea cooperării economice
între state și pentru ameliorarea rela
țiilor economice internaționale in do
meniul resurselor energetice și de
materii prime, aceasta constituind
unul din obiectivele importante ale
înfăptuirii noii ordini economice in
ternaționale. Pe baza unei profunde
analize a realităților deosebit de com
plexe și contradictorii ale lumii con
temporane, in lucrare se sublinia
ză necesitatea soluționării proble
melor materiilor prime și ener
getice in cadrul unei ample con
lucrări constructive internaționale,
avînd drept coordonate esenția
le respectarea și Întărirea su
veranității naționale si a controlului
național al fiecărei țări asupra bogă
țiilor sale naturale: eliminarea de
către toate țările a risipei de materii
prime si de energie, folosirea lor ra
țională si recuperarea resurselor se
cundare si a celor scoase din uz :
sporirea rezervelor mondiale de
energie si de materii prime printr-o
largă cooperare si aiutorare a țări
lor în curs de dezvoltare In introdu
cerea soluțiilor tehnice moderne de
cercetare geologică, extracție si pre
lucrare : valorificarea zăcămintelor
.de pe fundul mărilor si oceanelor
prin intermediul unei largi conlu
crări internaționale : folosirea unor
noi surse energetice.

cinema
• Vis de glorie i SALA PALATU
LUI — 17,15: 20.
• A doua primăvară i CENTRAL
— 9,30: ii.3o: 13,30: îs.so; rr.3O;
19.30.
COTROCENI — 13: 17,15:
19.30.
• Elvta *1 prietenii săi : CAPITOL
— 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18: 20,15.
• Un orășel in Texas : PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
18.30.
• Rebelul! FAVORIT — »: 11.13;
13,30; 15,45; 18: 20.15, TOMIS — 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, la gră
dină — 21.
• Tereza : VICTORIA — 9.30; 12;
14,30: 17; 19,30.

Problemele energiei și ale materii
lor prime sînt prea importante pen
tru economia fiecărei țări, spre a
mai putea fi lăsate Pe seama jocului
anarhic al pieței în interesul mono
polurilor și al marilor companii
transnaționale, care stimulează ma
nevrele speculative, în special pe
seama economiilor țărilor în curs de
dezvoltare. Tocmai acestui scop îi
sint subordonate numeroasele apeluri
și inițiative pe plan mondial ale
partidului nostru în frunte cu secre
tarul său general în legătură cu ex
tinderea cooperării între țări, pentru
soluționarea problemei dezvoltării
sistemelor energetice, elaborarea unor
principii si măsuri concrete destinate
să prevină si să înlăture fluctuațiile
brutale si anarhice ale preturilor pe
piețele mondiale, realizarea progra
mului integrat al produselor de bază,
îndeosebi prin constituirea fondului
comun de finanțare a stocurilor.
In cadrul strategiei privind fău
rirea noii ordini economice interna
ționale, un loc aparte îl au măsurile
pentru realizarea unui raport de
schimb echitabil, știind că cele mai
defavorizate în cadrul acestui raport
sint țările în curs de dezvoltare, mai
ales după declanșarea crizei energetice. Așa cum s-a pronunțat
România, stabilirea unor raporturi
juste între prețurile combustibililor,
materiilor prime și prețurile produ
selor industriale se poate realiza nu
mai pe baza unei înțelegeri interna
ționale corespunzătoare. Aceasta con
stituie în fapt fundamentarea con
ceptului românesc privind realizarea
unui raport de schimb echitabil între
țările producătoare și consumatoare,
menit, pe de o parte, să apere pute
rea de cumpărare a exporturilor, iar
pe de altă parte, să îmbunătățească
condițiile de aprovizionare a consu
matorilor.
In rîndurile de mai sus am pre
zentat doar cîteva din Ideile funda
mentale pe care cititorul le va întîlni dezvoltate în lucrarea tovară
șului Nicolae Ceausescu. Firește. în
paginile cărții, dense în idei, punînd
în evidență o viziune științifică, su
perioară, cu o mare forță de sin
teză și generalizare, cititorul va întîlni multe alte idei, teze, noțiuni și

• Cantemlr t SCALA — 9: 1L15;
13,30: 15,45; 18: 20.15.
• Un ostatic in plus : PATRIA —
9; 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20,15,
BUCUREȘTI — 9: 11.15; 13.30: 15.45;
18; 20,15,
GRADINA
CAPITOL
— 21.
• Sub patru steaguri î STUDIO
— 12; 14; 16: 18; 20.
• Program de filme documen
tare t
TIMPURI NOI — 11,30;
13.30; 15,30: 17,30; 19,30.
• Aventură in Arabia — 9; 10,45;
12,30; 14.15, Animalele răspund —
16; 18; 20 : DOINA.
• Artista, dolarii șl ardelenii :
PROGRESUL — 16: 18: 20.
• Drapelul rupt 1 FESTIVAL — 9;
11,15: 13,30: 15,45: 18 ; 20 GRĂDINA
SCALA — 21.
• Inttlnire do gradul trei : LU
CEAFĂRUL — 9; 11.30: 14; 17;
19,45.
• Al treilea salt mortal : FERO

fapte tratate în mod original, cu
curaj și cu o înaltă rigoare, menite
să elucideze problemele teoretice și
aplicative pe care le ridică materiile
prime și energia, probleme ce frămîntă întreaga lume contemporană,
cu efecte grave îndeosebi asupra
economiei țărilor în curs de dezvol
tare importatoare de petrol.
Valoarea deosebită a lucrării constă
și în faptul că, pe baza unei profun
de analize a realităților economice si
sociale, ea conține, soluțiile adecvate
și direcțiile de acțiune pentru atin
gerea obiectivelor fundamentale ce
stau în fața economiei României, ca
și a economiei mondiale în legătură
cu problema resurselor de energie si
de materii prime. Textul îndeamnă
la numeroase reflecții privind felul
în care trebuie interpretate si reinterpretate fenomenele și procesele economice. în condițiile modificării acestora. Lucrarea oferă cititorului un
model de tratare si interpretare
creatoare a fenomenelor economice
Si sociale, de înlăturare cu curai a
ideilor vechi, perimate, neconforme
cu noile tendințe ale fenomenelor,
de observare si studiere cu atentie a
faptelor reale, de reevaluare a ve
chilor teze si teorii, de îmbinare or
ganică a teoriei cu practica econo
mică. de folosire a concluziilor din
investigațiile efectuate pentru orien
tarea activității economice si sociale.
Este un strălucit exemplu de îmbi
nare organică a gîndirii științifice cu
acțiunea practică a unei mari perso
nalități politice înzestrate cu o inte
ligență vie, creatoare și o energie
clocotitoare, care desfășoară o vastă
activitate revoluționară pe plan in
tern și internațional, cu o viziune
clară asupra evoluției vieții econo
mice și sociale, personalitate de prim
rang, care, prin opera sa teoretică și
prin inepuizabila activitate practică,
aduce strălucite contribuții la apro
fundarea problemelor majore ale
vieții contemporane, la soluționarea
lor în spirit constructiv, Ia valorifica
rea gindirii și acțiunii științifice în
interesul civilizației și progresului, al
cauzei colaborării și prieteniei, al
idealurilor de pace șl prosperitate ale
umanității.

VIAR — 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18;
20.15, AURORA — 9; 11.15: 13,30;
14,45; 18: 20.
la
grădină — 21.
• Tara cailor sălbatici : EXCEL
SIOR — 9; ti.is: 13,30: 15,45: 18;
20.15. MELODIA — 9: 11.15: 13,30:
15,45: 18 : 20,15.
• Onoarea pierdută a Katharine!
Blum ; GRTVITA — 9; 11.15: 13,30:
15,45; 18: 20,15.
• Ifigenia ; EFORIE — 9: 11.30;
14; 16,30;19.
• Viață dublă t BUZEȘTI — 15,30;
17,45; 20.
• Rețeaua „S" s DACIA — 9: 11,13;
13,30: 15,45; 18; 20.15.
■ Familia noastră : CULTURAL
— 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18 : 20,15.
• Vlnătoare neobișnuită : LIRA —
16; 18,15 : 20,30. la grădină — 20.45.
• Sacrificiul de Anul Nou : DRU
MUL sării — 16: 18: 20.
• întoarcerea Iul Vodă Lăpușneanu : POPULAR — 16; 19.

Un număr dublu
al revistei
„Objets et Mondes”
a Muzeului Omului
din Paris consacrat
etnografiei românești
Revista „Objets et
Mondes'* a Muzeului
Omului din Paris a
consacrat un număr
dublu (tomul 18, fasci
cula 3—1) etnografiei
românești,
publicînd
șapte studii exhausti
ve semnate de cerce
tători români șl fran
cezi. Articolele sînt
precedate de un cald
cuvînt
introductiv
semnat de directorul
revistei, prof. Jean
Guiart, care exprimă
„satisfacția de a pre
zenta cititorilor acest
număr consacrat et
nografiei
românești,
deschizînd larg
co
loanele noastre cole
gilor români, unor
studii care tratează
despre
particularită
țile artei țărănești".
Temeinice,
de o
înaltă ținută științifi
că, bogat ilustrate și
tipărite în excelente
condiții grafice, pre
cedate de o hartă executată de serviciul
de muzeografie de la
Muzeul Omului, stu
diile înfățișează isto
ric cercetarea artei
populare în România
(Paul Petrescu, Georgeta Stoica), tipologia
așezărilor rurale (Ion
Ghinoiu), unitate și
diversitate în arhitec
tura populară (Paul
Petrescu),
sculptura
țărănească (Gheorghe

• Abba t FLOREASCA — 9: 11;
13; 15,30; 17,45 : 20. FLAMURA —
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Drumul oaselor : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA —
15,30: 17,45 : 20.
• Mesaj din spațiu : GLORIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18 : 20.15.
• Călărețul cu eșarfă albă : GIULEȘTI — 9; u: 13,15; 15,30: 17,45 ; 20.
• Noi aventuri pe vasul „Posei
don" : PACEA — 15,30; 17.30; 19,30,
PARC HOTEL — 21,
GRĂDINA
FLACĂRA — 21,
■ Cascadorul Hoopper t MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20. ARTA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. la
grădină — 20,45.
• Ion.
Blestemul
pămintulul,
blestemul iubirii : VOLGA — 9,30;
14: 18.
• Casta „Divina" : COSMOS —
15; 17,15; 19,30.

Aldea), particularită
țile interiorului lo
cuinței țărănești (Georgeta Stoica), costumul
popular
românesc
(studiu
semnat
de
cercetătoarea franceză
Denise Pop). Menționînd notele bibliogra
fice care însoțesc fie
care studiu, remar
căm, de asemenea, im
presionantul sector al
ilustrațiilor :
de la
motive populare tra
diționale întîlnite pe
stîlpii porților sculp
tate și pe costumele
populare șl pină la
numeroase tipuri de
case, din diverse zone
etnografice,
aceste
ilustrații sînt menite
ca, împreună cu stu
diile respective, să
documenteze temeinic
și expresiv asupra unei dimensiuni funda
mentale a existenței
poporului nostru, a
modului său de viață,
precum și asupra ge
niului
său creator.
Revista se constituie,
astfel, într-un valoros
instrument
de
cu
noaștere a tezaurului
artistic al unui popor,
oferind
cititorului
francez o imagine a
locurilor
care l-au
dat lumii pe Constan
tin Brâncuși. Cititoru
lui francez, care-1 cu
noaște pe genialul
sculptor român din

buie abdicat de la caracterul lui
educativ. Oare cine dă girul unor
astfel de manifestări 7 A dispărut
complet controlul, verificarea pro
gramelor de concert 7 Cei ce au as
cultat in prealabil repertoriul numi
tei Maria Udrică, de exemplu, s-au
bucurat de poveștile cu șofeți și au
înțeles că ele au un conținut adecvat
a fi transmis unor mii de spectatori,
indiferent de ce categorie de spec
tatori este vorba, de pregătirea și
preferințele lor 7“
Dr. Emilia Comișel, etnomuzicolog : „In fața publicului, majoritatea
soliștilor își pierd personalitatea.
Adică, în săli, in grădini auzi indicindu-se „cîntă-mi cutare și cutare
piesă". Și ei cintă pentru a-și men
ține treapta de popularitate. Nu toate
categoriile de public știu să se
lecționeze, să stopeze vulgaritatea,
banalitatea ; mai avem încă mult de

drumate competent, astfel incit
să nu se desfășoare la voia întîmplării, după gustul îndoielnic al vreunui
grup „select" de auditori sau al vre
unui solist certat cu normele eticii,
incapabil să-și aleagă un reper
toriu autentic. Forurile de cultură de
la nivelul județelor, municipiilor, orașelor, comunelor — trebuie să-și
facă datoria, să nu-și astupe urechi
le atunci și acolo unde se aud va
riantele acelor „minunate" : „Ascul
tați tineri la mine", „Fetelor, mă as
cultați", și ale „superproducțiilor"
„Cocioc", tip „Magdalena", „Bălălău",
„Tanța". Acestea sînt, nu încape
îndoială, piese poluante, „buruieni"
care se văd cultivate, de dragul suc
cesului ieftin, de soliști ca Marin
Cornea, Maria Cornescu, Ileana Constantinescu sau Tita Bărbulescu (care
cinta „Trece viața" pe podiumul Fes
tivalului „Maria Tănase"?!). Și est»

ANCHETA „SCÎNTEII"
făcut in acest domeniu al educației
gustului. Și nu putem să spunem
că în această privință forurile de
cultură, de educație artistică, își fac
pe deplin datoria".
In esență, opiniile celor trei bine
cunoscut! folcloriști, cercetători, ple
dează pentru aceeași idee : formarea
și educarea gustului publicului. Re
clama și popularitatea în detrimentul
muzicii autentice înseamnă o gravă
încălcare a eticii de către un artist,
fie el amator sau profesionist. Scriam
despre tineri care cu orice preț vor
să-și cîștige popularitatea,
de Ion
Geaucă, Maria Udrică etc. Dar
să nu uităm că înseși vedetele
abdică uneori de la linia cali
tății, că Ion Dolănescu — din
tre cei buni — știe să prezinte
și muzica autentică din Oltenia,
din Muntenia, atunci cînd are o în
drumare exigentă, competentă, dar
în același timp, pe scene mai puțin
controlate, cintă „Magdalena" in
variante-șoc. Că nici Irina Loghin,
bună cîntăreață de muzică populară
— după cum spunea și Tiberiu Ale
xandru — nu-și refuză „crearea"
unor texte melodramatice considerînd că, probabil, acest gen ii aduce
succesul. Că dacă Sofia Vicoveanca
s-ar lua după o categorie de ascul
tători, ar lega în concertele sale, în
discurile sale, numai piese de joc, pe
cind ea este o mare maestră și a
doinelor, și a bocetelor, și a cintecelor bătrinești. în general, trebuie
spus că se face simțită pasivitatea
comisiilor de avizare : adesea, repu
tația unui solist inconvoaie slaba exi
gență a unor activiști care, astfel, se
pleacă cu prea multă ușurință și cu
incalculabile consecințe in fața unuia
sau altuia dintre cîntăreți. Concerte
le, turneele trebuie controlate și în

evident că „lansate" de soliști cu voci
bune, pe scene uneori prestigioase,
ele pătrund mai ales in repertoriul
tinerilor, al debutanților dornici de
succes rapid...
Dar să revenim la „extraordinarul"
concert al formației „Perinița". Cu
greu ținea orchestra isonul acordeonistului Ion Onoriu, dar tot cu greu
colora cintecul oșenesc — este vorba
de coloritul orchestral, diferențiindu-1 de celelalte piese din program.
Boala este veche și încă nevinde
cată și s-a întins la aproape toate
ansamblurile din țară, la formații
mai mici sau mai mari, Indiferent că
sînt compuse din artiști amatori sau
profesioniști, că aparțin caselor de
cultură sau centrelor județene de
îndrumare a mișcării artistice de
amatori. Cu greu deosebești une
ori „Flacăra Prahovei" — Plo
iești de „Doina Ilfovului", sau da
„Alunelul" — Alexandria... Ba chiar
circulă ideea că nu repertoriul local
trebuie să fie pe primul plan și nici
valorificarea folclorului zonal ! De
ce să nu cînte o orchestră gorjeană.
oșenește sau maramureșenii ca în
Banat ? De ce bucovinenii să nu-și
amestece jocurile cu cele ilfovene
ș.a.m.d. ? Orchestrațiile — la fel,
instrumentele — aceleași, oare nu-i
mult mai simplu 7 ! Avea dreptate
rapsodul Ion Chioreanu din Oaș care
spunea că se îngrozește cînd vede
cum se cîntă și se dansează la Bucu
rești „oșenește" și cum încearcă unii
să țipurească ! Cite formații mai știu
că în Muntenia, Oltenia, Moldova
primează țiiturile ritmice, acordurile
toccate, iar în Transilvania, Banat —
acordurile tinute, armoniile și care
este diferența între un acompania
ment „gonit" și unul așezat, marcat
de acorduri 7

contemplarea
atelie
rului său, i se deschi
de larg o poartă în
spre spațiul originar,
către plaiurile unde
stîlpii
locuințelor,
sculptura
în lemn,
conservarea
atitor
străvechi motive ale
artei noastre popu
lare explică mai bine
decît orice rădăcinile
profund românești ale
modernului autor al
„Coloanei
infinite".
Dealtfel,
modernita
tea durabilă a artei
noastre populare nu-i
scapă nici cercetătoa
rei franceze care se
ocupă de costumul
popular românesc : in
cadrul unui minuțios
studiu, ea remarcă,
între multe altele, un
străvechi motiv „deo
sebit de
interesant
prin puterea ritmului
imprimat
formelor
geometrice
simple
care ne fac să ne gîndim la Vasarely".
în ansamblul său
revista este o fereas
tră deschisă spre iz
voarele perene ale
artei românești, un
veritabil
instrument
științific
menit
să
servească la cunoaș
terea și înțelegerea
creației poporului ro
mân.

M. C.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Grădina Icoanei) :
Cum
se
numeau
cei
patru
Beatles 2 — 19.
• Teatrul de operetă (la Teatrul
de vară Herăstrău) : Stelele Ope
retei — 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda Scriito
rilor din Clșmiglu) : Statornici pe
acest pămint — spectacol de su
net șl lumină — 21,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase“ (grădina Boema) : Boema,
slăbiciunea mea — 20.
• Ansamblul artistic
..Rapsodia
română" : La fintina dorului —
18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : în
tr-un ceas bun (premieră) — 18.30
• Ansamblul de estradă al ar
matei (la grădina de vară din lntr.
• Teatrul Național (sala mică) ț Brezoianu) : Pe aripile tinereții
Un fluture pe lampă — 19,30.
— 20.

• Uimitorul căpitan Nemo : MO
DERN — 9: 11,15; 13.30: 15.45; 13:
20,15. la grădină — 21,15.
• Prietenii mei indienii : FLA
CĂRA — 16: 18: 20.
• Copilărie întreruptă 1
VIITO
RUL — 15,30; 19.
• Școala curajului II : GRĂDINA
BUZEȘTI — 20,45.
• întoarcerea acasă t GRĂDINA
CULTURAL — 20.30.
• Adio, dar rămin cu tine : GRĂ
DINA GLORIA — 21.
• Bizonul alb : GRĂDINA LU
CEAFĂRUL — 20.45.

teatre

—POLUAREA FOLCLORULUI—
sau „modelele" de care trebuie să ne ferim
Scriam în articolul precedent (Po
luarea feciorului sau degradarea con
certelor de muzică populară — o
„afacere rentabilă", apărut miercuri
13 august, in paginile „Scînteii") des
pre un concert care nu avea cum
aduce servicii muzicii populare. Ni
mic nu mai putea salva acea ma
nifestare de la eșuarea într-un act
antiartistic. Anumite categorii ale
publicului iși cereau „plata" biletului:
ei voiau cîntări de mahala, iar cei ce
voiau să-i cîștige încrederea le
ofereau „perle după perle". Dar să
lămurim termenii. Și Anton Pann ne
vorbește de muzica de mahala. Și
știm că aceasta este ultimul stadiu al
dispariției cintecului oriental, la noi ;
cintecul de mahala, cintec cu multe
inflexiuni cromatice, plin de melisme, cu multe ah-uri și of-url. Mai
știm că altceva este stilul lăutăresc
— amestec de cintec de mahala și
cintec popular — și cu totul altceva
este cintecul orășenesc — folclor
urban, in bună măsură influențat de
cintecul popular, pe tiparul cinteculul popular. Și la mare distanță —
muzica populară românească. Să nu
confundăm deci stilul lăutăresc și
cintecul de mahala — relicve ale
muzicii orientale, In care poate găsim
și unele creații sensibile, dar și
multe texte îmbibate de ieftin sen
timentalism sau de accente vulgare
— cu folclorul autentic. Cu atit mai
mult nu pot fi acceptate sub antetul
„Concert de muzică populară româ
nească" niște ciurucuri ale cintecu
lui de mahala care nu au nimic
comun cu nici un stil... Pe cine sa
tisfac astfel de platitudini, care nu
spun nimic, care zornăie în goliciu
nea lor 7
Gheorghe Ciobanu, folclorist : „Mă
mir că la concertul de care vorbeați
nu s-a cintat și „Pe Șoseaua Colentina I / Fuge Rita cu mașina I / Și
Raj cu motocicleta ! / Să-i fure Ritii
poșeta". Este de asemenea un text
de mare circulație. Ce să facem,
acesta este adevărul. Dar de vină
nu este acea mină de spectatori
care-și impune punctul de vedere —
să zicem — adică gustul Îndoielnic,
ci acei care dau aprobarea să fie
spuse pe scenă astfel de inepții in
gura mare prin toate microfoanele
și toate difuzoarele. Dintotdeauna so
liștii lipsiți de personalitate și-au
adaptat repertoriul pentru a cores
punde în fond gustului celor fără...
gust ! Chiar și cel mai nevinovat
solist cînd cintă unei anumite cate
gorii de public are tendința să se...
modeleze. Dar să nu uităm : .gustul
trebuie educat, auditoriul trebuie
format astfel incit să nu se mai
ajungă la situațiile amintite".
Tiberiu Alexandru, folclorist: „Este
adevărat, in aparență, un concert
estival poate fi considerat un diver
tisment, dar in nici un caz nu tre

Permanențele
culturii

LUMEA
LUI
BRĂNCUȘI

Gh. Ciobanu : „E veche această
boală. Cred că din 1949, cînd s-a
înființat orchestra „Barbu Lăutaru"
care a impus o anumită sonoritate,
un anume stil, un anume repertoriu.
Aceeași manieră de modulație, același
acompaniament pentru Constanța, Sighetu Marmației, Iași, Timișoara...
A fost o vreme cînd la radio se
ascultau numai sirbe oltenești, apoi
numai brîie bănățene, numai învîrtite ardelenești. De altceva nu se
mai știa și toate sunau la fel. Bine
înțeles că exemplul a fost exemplu
ți de la mic la mare toți au imitat 1“
Tiberiu Alexandru : „Fără îndo
ială, dau tonul formațiile mari. Aces
tea se lansează în acompaniamente
stufoase, care după opinia celor ce le
îndrumă, îmbogățesc sonoritatea. In
fond, nu fac decît să polueze folclo
rul, să decoloreze un anume specific
zonal, să dea, in sfirșit, un prost
exemplu amatorilor. Acompaniamen
tul Instrumental — în genere în mu
zica populară românească — este
discret. Cu cît este mai discret, cu
atît este mai frumos. Gargarismele
fade ale acordeoanelor și clarinetelor
și contramelodiile înzorzonate nu fac
decît să atîrne ca niște pietre de
moară pe firul de trestie al unui
cintec".
Dr. Emilia Comișel : „Tendința de
amestecare a stilurilor, de unifor
mizare a acompaniamentului pentru
toate zonele folclorice pune mari
probleme folcloriștilor, cercetătorilor.
Aud adesea fel de fel de «contramelodli» care aduc mai mult a operetă
decît a muzică populară. Oare cei ce
urcă pe podiumurile de concert, pe
scenele căminelor culturale, caselor
de cultură, ale teatrelor, se gîndesc
că unificarea stilurilor zonale dis
truge capacitatea de creație, diversi
tatea, bogăția folclorului nostru ? în
centrul atenției sînt, bineînțeles,
marile ansambluri, nu numai bucureștene. Ele propun orchestre mari
și tehnici ce adesea nu vin din
folclor, ajungind să acompanieze
greoi o baladă, în loc să lase vocea
alături de o cobză sau o vioară, iar
jocurile să le învălmășească, indife
rent de zonă. Aș face o paralelă cu
ceea ce se întîmplă cu costumele
populare, unde există tendința de
inzorzonare (paiete și nylon), de sti
lizare artizanală. Se fuge de simpli
tate, care nu înseamnă simplism, și
într-un caz și intr-altul țintindu-se
spre vedetism".
Avem tot respectul pentru efortul
unor instituții, al unor ansambluri
pentru păstrarea și promovarea
folclorului autentic. Dar nu toate o
fac cu consecvență și discernămînt.
într-un articol viitor vom încerca să
analizăm din acest punct de vedere
repertoriul instituțiilor și al scenelor
care difuzează cintecul popular ro
mânesc.

Smaranda OȚEANU

umane si sociale. Semnificativ intitu
Ultimul deceniu si jumătate a adus
late ..Cintec pentru galaxia noastră".
județului Buzău nu numai o deosebi
tă dezvoltare economică, ci și o re
..Prometeu".
„Pămintul
copiilor",
„Don Quijotte". „Avint". lucrările
marcabilă înflorire spirituală, Ora
reunite in aceste cicluri isi destăinui*
șul. renumit în întreaga tară pentru
o dublă sursă : pe de-o parte gindiimportantele descoperiri arheologice
rea poetului care este Brăduț Cova
de la Pietroasele, pentru tirgurile de
liu. gîndire ce asigură forța ideatică
Drăgaică. imortalizate de Andreescu.
si cadența solemnă a marilor sale
a început să fie din ce în ce mai bine
compoziții, iar pe de altă parte înzes
cunoscut si apreciat în anii noștri
trarea pictorului, calitățile pur plas
pentru produsele create De platfor
tice ale artei sale. Le regăsim pe
ma industrială din zona de nord,
simezele muzeului într-o inseparabi
pentru fabricile de geamuri, de sîrlă
simbioză. Regăsim in portretele
mă. de zahăr, de mase plastice etc.
Alături de multiplele performan
expuse capacitatea-i binecunoscută
de a descoperi valoarea sentimentu
te economice, cu care se poate mîndri un județ aflat în plin proces de
lui. expresivitatea. chipului omenesc,
forța lui de a comunica : descoperim
dezvoltare cum este Buzăul. pot fi
în guașe binecunoscuta-i știință de
enumerate multe alte realizări de
a pune în valoare vibrația discretă,
ordin cultural. Pentru a ne referi
aura
de mister și permanență a unui
doar la domeniul artelor plastice, am
aminti existenta unui puternic co
peisaj. ..Mă întîlnesc în această ex
poziție cu lucrările mele care în
lectiv de artiști care alcătuiesc Filia
seamnă drumuri, parcursuri pe care
la Uniunii artiștilor plastici, pre
le-am străbătut cu pasul sau cu ini
zenta luminoaselor galerii de artă.
ma — ne spunea
Tabăra de sculp
maestrul Brăduț
tură de la Măgu
Covaliu. Nu am
ra — acțiune care
făcut pină acum
s-a bucurat și se
La
Buzău
inițiative
nici o expoziție
bucură de o lar
retrospectivă. In
gă participare din
lăudabile
in
opera
tr-un fel, selecția
partea sculptori
de față reprezin
lor întregii țări
tă
o
asemenea
— a dus la crea
de
educare
artistică
trecere în revistă
rea unui adevărat
a întregii
mele
muzeu în aer li
activități și mă
a publicului
ber, agreabil loc
gin
dese
să
o
com

de popas pentru
pletez cu lucrări
călătorul care vi
noi, chiar cu lu
zitează
județul.
crări de sculptură pe care le-am
adevărată mărturie a forțelor crea
creat în ultima vreme, dar nu
toare de care dispunem. De curînd,
le-am
expus
încă.
Am
fost
în cadrul Muzeului județean din Bu
multi
ani
deputat
în
județul
zău, a avut loc deschiderea expozi
Buzău
și
am
avut
prilejul
să-mi
ției permanente de pictură și grafi
dau seama că există aici oameni in
că Brăduț Covaliu. Rod al unei ge
neroase donații pe care artistul a fă
teresați de fenomenul artistic, că se
poate înfiripa un dialog real, fertil
cut-o (aproximativ 200 de lucrări),
expoziția reprezintă pentru iubitorii
cu publicul. Cele două expoziții an
terioare pe care le-am deschis aici
de artă din intreaga țară un adevă
mi-au prilejuit întîlnirea cu un tine
rat nucleu de referință pentru cu
ret interesat de tot ce e nou, cu reale
noașterea creației unuia dintre pic
disponibilități în privința dialogului
torii contemporani reprezentativi.
artistic".
Sălile actualei expuneri permanen
O artă a timpului nostru impune,
te reprezintă etapele unei călătorii
desigur, un statut modern al muzeu
al cărei scod este tocmai mai buna
lui de artă, o concepție actuală des
cunoaștere si apreciere a calităților
pre locul și funcția socială a artei,
artei lui Brăduț Covaliu. Urmînd un
legitimează metode moderne de or
traseu care reunește într-o ordine
ganizare. Viata unui muzeu nu este,
cronologică marile compoziții ale
nu poate fi ruptă de dinamica artei
anilor de început, compoziții inspira
contemporane. Muzeul nu este doar
te de istoria noastră sau de momen
un
simplu păstrător al tezaurelor ar
te de maximă încleștare socială, dar
tistice. El are si funcția de spațiu al
și lucrări noi prezentate la ultimele
informării permanente asupra artei
mari manifestări ale pictorului, vizi
actuale, de mijloc al integrării artei
tatorul participă Ia circuitul pe ur
contemporane in conștiința publicu
mele unei biografii care i se desco
lui. Este ceea ce încearcă să ne de
peră cu încetineală, cu stiinta (subli
monstreze,
prin întreaga sa organiza
niată de o inspirată panotare) de a
re prezentă si viitoare. Muzeul de
scoate în relief. într-o lentă succesiu
Istorie si artă din Buzău. Căci, asa
ne. etapele mari si transformările,
cum am aflat în cursul a numeroase
momentele de vîrf ale creației picto
discuții cu autoritățile locale si mu
rului. Pot fi astfel descoperite fazele
zeografii acestei instituții de cultură,
mari ale unei evoluții organice de la
se
lucrează intens la o nouă organi
aceste prime compoziții care pun în
zare a muzeului care va cuprinde, pe
lumină admirația pentru realizările
lingă o importantă secție de Istorie,
cele mai de seamă ale picturii noas
cu obiecte dintre cele mai semnifi
tre interbelice spre lucrări dinamice,
cative pentru istoria județului din
de o anumită tensiune interioară în
paleolitic
pină azi. si colecții de etno
care accentul principal cade asupra
grafie
si folclpr. de sculptură veche
sensurilor filozofioe incluse în com
poziții. Urmînd această evoluție, lu
în piatră, de grafică militantă si arte
crările semnate de Brăduț Covaliu
decorative. Biblioteca si noua sală de
demonstrează în ansamblul lor. emo
teatru care vor funcționa în cadrul
ționant și convingător, viabilitatea
aceluiași mare complex cultural vor
unei viziuni care a fost necontenit
constitui, de asemenea, puncte de re
îmbogățită de aportul original al pro
ferință in noul peisai spiritual al mu
priei sensibilități. Graiul metafore
nicipiului. mărturii ale deosebitului
lor, dens ca ideile pe care le comu
interes acordat în anii noștri mani
nică, însuflețește aceste lucrări în
festărilor cultural» cu atît de largă
care permanentă rămîne aspirația
rezonanță socială.
spre universal, preocuparea de a
Marina PREUTU
crea imagini cu adinei înțelesuri

CRONICA TEATRALĂ
Nimic mai trist decît
„purgatoriul"
prin
care
trece imediat după moarte
opera scriitorilor înconju
rați în timpul vieții de su
perlativele criticii ! Ce reci
umbre ale uitării se coboa
ră asupra celor ce păreau
pină atunci împodobiți de
laurii tuturor recunoașteri
lor critice ! Am fost nu o
dată ispitiți să comparăm
jerbele seînteietoare ale
admirației din recenziile,
cronicile, studiile care în
soțeau fiecare carte sau
fiecare ediție a unei vechi
cărți cu tăcerea netulbura
tă de nici o tresărire a con
științei sau a sensibilității.
Asistăm însă în ultimele
luni la un proces invers :
opera lui Aurel Baranga
căreia i s-a prezis de către
o critică orală destul de te
nace cea mai deplină uita
re, fiind considerată doar
o abilă reflectare a ceea ce
„plutește în aer", dovedeș
te o vitalitate ieșită din
comun.
Mai repede decît credeam,
timpul s-a constituit într-o
instanță care a infirmat
prezicerile despre care vor
beam și pe care nu e ne
voie să facem prea multe
eforturi pentru a ni le adu
ce aminte. In Capitală nu
puține sînt zilele cînd pe
scenele teatrelor se joacă
două și chiar trei piese de
Baranga 1 E drept, „Viața
unei femei" și „Siciliana"
își continuă, ca să mă ex
prim intr-un limbaj teatral,
seria succeselor de mai
mulți ani, dar „Opinia pu
blică" la Teatrul Giulești
și recent „Sfîntul Mitică
Blajinul" la Teatrul C. I.
Nottara sînt premiere ale
stagiunii 1979—1980. Și să
mai precizăm că pe scenele
a două teatre care, în tim
pul vieții autorului, nu ju
caseră nici o piesă a lui
Aurel Baranga.
Mal în vîrstă cu doi ani
decit
„Opinia
publică",
„Sfîntul Mitică Blajinul"
marchează
revirimentul
după ușoara cădere de ten
siune artistică pe care o
marca „Adam și Eva"
(1961), piesă pe care în ul
tima ediție a teatrului său
Baranga n-a mai reținut-o,
și chiar a vodevilului „Fii
cuminte, Cristofor 1“ (1963),
o piesă destul de te
zistă. Cei cincisprezece ani
cîți au trecut de la premie
ră nu au adus piesei nici
un rid de natură să facă
publicul tînăr de astăzi să
o privească suspicios și să

o considere o filă perimată
a
istoriei
dramaturgiei
noastre. Dimpotrivă, dialo
gul cu sala s-a păstrat tot
timpul cit se poate de viu
și replicile nu și-au pierdut
nimic din virulenta de altă
dată. Departe de a fi o abi
lă așezare în pagină a unor
situații imediate, piesa lui
Aurel
Baranga
rezistă
timpului și, mai ales, con
fruntării cu noile generații
de spectatori, deoarece pri
virea sa scrutătoare a izbu
tit să despartă efemerul,
accidentalul de fenomene
le sociale semnificative,
majore. Piesa, ca dealtfel
tot ce a avut mai bun dra-

de farsă îi sensibilizau în
mod deosebit. E „farsa sa
tirică" ce folosește toată
recuzita genului comic și
nu o dată replicile „ard"
ca un tăiș de secure deși
niciodată nu avem senti
mentul că cel ce le mînuiește ar avea lipsa de su
flet a călăului. Are o pri
vire ageră, scrutătoare, ne
iertătoare, care de la un
amănunt, de la un tic, de
finește nu numai un perso
naj, ci o atitudine umană.
Fără îndoială, personajele
sale „negative" sint mai
degrabă întruchipări ale
unor atitudini, expresii, nu
ale unui mod particular,

Vitalitatea
omului
de rînd*}

maturgia lui Aurel Baran
ga, are numeroase puncte
de tangență cu comedia li
rică românească dintre cele
două războaie mondiale,
deși considerată de autor
drept „farsă satirică". Dar
lumea unei obișnuite arhi
ve, lumea oamenilor necunoscuți pe care cei cițiva
care cred că ii pot nesocoti
și îi pot folosi ca pe niște
pioni neînsuflețiți — lume
ce aduce nota lirică, farme
cul, frumusețea morală a
acelei „cumsecădenii", cum
s-â numit atitudinea blîndă
și demnă in același timp a
acelor oameni ce-și trăiesc
viața cu sentimentul depli
nei lor utilități și cu bucu
ria împlinirii unei datorii
pe care nu o consideră de
loc măruntă — se vădește
aptă să aducă aspre corec
ții celor ce și-au făcut un
crez din chiverniseală, că
pătuială, combinații neoneste. Arhivarii neînsem
nați pe care un director cu
aplomb crede că îi poate
înlătura tot atît de ușor
precum sufli praful de pe
un dosar au și hazul, dar și
hotărîrea să servească o
lecție deloc ușoară de su
portat. Aurel Baranga po
sedă știința „loviturilor de
teatru" — și am urmărit
•) „Sfîntul Mitici Blaji cu cită spontaneitate reac
nul* pe scena Teatrului ționa publicul în asemenea
momente deși momentele
Nottara.

individual de a fi, ci exem
plarele de serie ale unui
mod de a fi, automatele
reușitei, roboții imobilis
mului, hopa-miticli tuturor
situațiilor, saltimbancii ati
tudinilor avantajoase. Dar
niciodată în „Sfîntul Miti
că Blajinul" nu avem sen
timentul unei uscăciuni,
unei demonstrații didactice.
Spectacolul premierei ab
solute din 1965 pe scena
Teatrului Bulandra nu se
poate ușor uita. O distribu
ție care număra pe Ștefan
Ciubotărașu, Toma Caragiu, Marcela Rusu, Octa
vian Cotescu rămîne nu
numai una ideală, dar ten
tează la imitarea ei. Nu
știu dacă Anca OvanezDoroșenco a mai montat
pină acum o piesă de Au
rel Baranga, dar spectacolul
de pe scena Teatrului Not
tara a vădit o foarte clară
înțelegere a specificului
acestei piese care este in
primul rînd o farsă. A în
drumat distribuția în această direcție dar, fapt
demn de remarcat, fără să
răpească piesei sensurile ei,
fără să îi dubleze amără
ciunea pe care ți-o provoa
că asemenea tipuri sociale
lamentabile. Interesant mi
se pare faptul că spectaco
lul e constituit ca o ade
vărată „felie de viață"
(scenografia George Doro-

șenco) dind sentimentul
unei totale confundări cu
realitatea imediată. Spu
neam că regizoarea a res
pectat întru totul specifi
cul piesei și, de aceea, a
pendulat pe caracterul ei
de farsă, publicul reacționînd cu precădere mai
ales în cel de-al doilea act
cînd farsa propriu-zisă se
dezlănțuie. Ștefan Radof,
în rolul lui Mitică Blaji
nul, a avut toate datele
unei prezențe care să ducă
la răsturnările
spectacu
loase de situație. Și mo
mentele de lirism, și cele
de disimulare, și cele în
care devenea ceea ce nu se
putea bănui au fost clar
marcate, fără exagerări, cu
un remarcabil simț al pro
porțiilor, actorul compunind un rol sobru, echili
brat, datorită căruia ideile
piesei au ieșit plenar in
evidență. Ruxandra Sireteanu ne-a dat nu numai
imaginea Adelei, așa cum
poate chiar autorul a gindit-o, dar cred că a creat
cu adevărat un personaj
memorabil prin care ideile
piesei au fost puse plenar
în lumină. La nivelul celor
doi au fost Viorel Comănici, Emilia Dobrin-Besoiu, Cristina Tacoi, Mircea
Anghelescu. Dorin Varga
nu s-a putut desprinde de
interpretarea,
intr-adevăr
de neuitat, pe care Toma
Caragiu â dat-o persona
jului Ion Cristea. In spec
tacolul de la Bulandra pre
zența lui Caragiu dăduse
conflictului
mai
multă
greutate, Dorin Varga nu a
meditat suficient asupra
datelor interioare ale rolu
lui și s-a menținut la efec
tele lui exterioare.
Cu retușurile care se pot
face, spectacolul cu „Sfintul Mitică Blajinul" de la
Teatrul „Nottara" aduce în
conștiința publicului
una
din expresiile cele mal fe
ricite ale comediei româ
nești contemporane.

Valeriu R ÂPE ANTI
N.B. — Am impresia
că realizatorii spectaco
lului au avut la îndemână
o ediție mai veche a
TEATRULUI lui Aurel
Baranga și nu pe aceea
apărută în seria TEA
TRUL COMENTAT (două
volume) 1973, ediție care,
așa cum precizează auto
rul la pagina 363, este cea
DEFINITIVA. In conse
cință, se impunea respec
tarea finalului din această
ediție.
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AL XV-LEA CONGRES INTERNAȚIONAL DE ȘTIINȚE ISTORICE
Istoria, carte fundamentală
a umanității, din care popoarele
pot și trebuie să prețuiască pacea,
independența și libertatea,
înțelegerea și stima reciprocă
Continuă să se desfășoare in Capitală lucrările Congresului interna
țional de științe istorice, în cadrul căruia personalități din peste 50 de țări
ale lumii aduc contribuții de valoare, inspirate din respectul față de ade
vărul istoric, animate de voința de a sluji cauzei înțelegerii și cooperării
dintre popoare. In acest spirit, apreciază lucrările forumului mondial al
istoricilor numeroși delegați. Publicăm, în continuare, noi răspunsuri
acordate redactorilor noștri de participanții la congres.

prin accentuarea valorilor umane
permanente. Iar Mesajul președinte
lui Nicolae Ceaușescu evidențiază cu
claritate acest din urmă sens, cînd
arată că este sarcina istoricilor să
contribuie cu toate forțele la înde
plinirea scopului de a uni popoarele".

torici din toate republicile U.R.S.S. și
specialiști de frunte ai domeniului,
va contribui cu toate forțele și ca
pacitatea sa pentru îndeplinirea
acestui obiectiv, care, dealtfel, con
stituie și una din principalele sar
cini ale congresului.
Dorim colegilor români, care au
organizat atit de strălucit acest con
gres, să-l încheie în aceleași condiții
minunate în care s-a desfășurat pină
în prezent, le dorim mult succes in
activitatea lor viitoare".

„In zilele care au trecut de la des
chiderea congresului ne-am putut da
seama de buna sa organizare, de fap
tul că lucrările sale se desfășoară in
mod exemplar. Nu este ușor să or
ganizezi o asemenea acțiune de pres
tigiu, cu o participare atit de
numeroasă, de peste 2 000 de delegați
străini. Gazdele au dovedit calități
excepționale atit la capitolul organi
zare, cit și la capitolul ospitalitate —
a apreciat XIA NAI, conducătorul
delegației de istorici chinezi, direc

„Două evenimente de bun augur —
ne-a declarat acad. ISAAC IZRAILOVICI MINȚ, din partea Institu
tului de istorie a U.R.S.S. de pe lin
gă Academia de Științe a Uniunii
Sovietice — au prefigurat cel de-al
XV-lea Congres
internațional de
științe istorice : întilnirea din Crimeea dintre secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice,
pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., L.I. Brejnev, și
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste
România,
Nicolae
Ceaușescu, in cadrul căreia inalții
conducători au declarat deschis și hotărit omenirii că nu există sarcină
mai nobilă decit menținerea păcii,
decit salvgardarea celui mai impor
tant drept al omului — dreptul la
viață ; mesajul președintelui Româ
niei socialiste adresat congresului
istoricilor, care ii îndeamnă să se de
dice afirmării idealurilor general umane de apărare a păcii intre popoa
re. Cei ce au învățat să citească car
tea vieții — istoria umanității — au
putut de mult să observe că, întot
deauna, in momentele critice ale dez
voltării societății, crește interesul pen
tru științele istorice. Oamenii muncii,
constructorii societății și făuritorii
istoriei, vor să înțeleagă forțele mo
trice ale societății și să găsească răs
puns la întrebarea : este posibilă so
luționarea problemelor pe care le
creează înăsprirea situației interna
ționale și in ce mod ? Tocmai in
aceasta rezidă însemnătatea celui
de-al XV-lea Congres al istoricilor.
Intrucît traversăm un moment de
încordare, congresul este chemat să
tragă învățăminte și să găsească so
luții conform legităților istoriei pen
tru îndeplinirea celei mai de seamă
misiuni a contemporaneității — frinarea forțelor reacțiunii, salvgardarea
omenirii de un nou război, care ar
aduce nu numai incomensurabile su
ferințe și pierderi umane și materia
le, ci ar pune în primejdie însăși
existența civilizației.
Actualul congres al istoricilor se
caracterizează și printr-o altă trăsă
tură de bun augur, demnă de a fi
relevată. El se desfășoară în Româ
nia socialistă, al cărei președinte și-a
exprimat speranța și convingerea că
oamenii de știință, ca, dealtfel, toate
forțele patriotice și progresiste, vor
îndeplini cu cinste chemarea de a
apăra pacea. Delegația sovietică, for
mată din peste 100 de persoane, is

Declarații ale unor participanți la Congresul
tie științe istorice
„Congresul de la București este un
congres foarte bine organizat — ne-a
spus secretarul general al Asociației
istoricilor din Grecia, J KARAYANNOPOULOS, profesor de istorie bi
zantină la Universitatea din Salonic.
Dealtfel, nu este pentru prima dată
cînd colegii români organizează atit
de bine un congres.
Cred că datorită numărului mare
de vorbitori, oamenilor de știință
veniți aici, congresul are rezultate
bune. Fiecare congres, ca și acesta,
are ca scop să arate care sint pro
gresele în cercetarea istorică de an
samblu și în diferite domenii ale
științei istorice. $i în acest sens,
congresul de la București și-a înde
plinit sarcina. Temele propuse sint
intr-adevăr foarte importante, deoa
rece arată necesitatea colaborării
tuturor cercetătorilor, a tuturor na
țiunilor pentru a se ajunge la rezultate
certe, necesitatea de a compara, de
a pune in legătură diferite rezultate
parțiale și a le înmănunchea intr-un
ansamblu. Numai așa se poate asigu
ra progresul istoric. Si acest scop al
reuniunilor științifice internaționale
a- fost îndeplinit la acest congres.
Vreau să aduc expresia mulțumirilor
mele colegilor români, nu numai ca
organizatori, ci și ca prieteni și co
legi. Pentru mine, ca grec. România
și Grecia, românii și grecii au fost
întotdeauna în relații foarte bune.
Istoria este o sabie cu două tăi
șuri. Ea poate uni sau despărți po
poarele. Le poate despărți prin fa
natism și șovinism. Și le poate unt

torul Institutului de istorie și arheo
logie al Academiei de științe sociale
din China.
Delegația chineză își exprimă acor
dul integral față de principiile
expuse in Mesajul președintelui
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Acest
congres trebuie să reprezinte, Intr-a
devăr, o acțiune în plus in favoarea
promovării păcii, colaborării între
popoare, pentru cunoașterea reci
procă. Delegația noastră a venit la
București animată de aceleași ginduri : de a lărgi colaborarea, de a
extinde contactele reciproce.
Științele istorice, cercetînd trecu
tul, extrag învățăminte pentru acti
vitatea prezentă. Intr-adevăr, cerce
tările istorice trebuie să analizeze
faptele și să tragă concluziile ce se
impun fără ca politicul să denatu
reze adevărul istoric. Noi trebuie să
cercetăm cauzele și legitățile obiec
tive ale faptelor istorice, de ce apar
aceste fapte. După clarificarea legi
tăților care guvernează desfășurarea
evenimentelor, după exprimarea ade
vărurilor istorice, oamenii politici,
popoarele făuritoare ale istoriei tre
buie să tragă învățămintele necesare,
care nu pot duce decit la o singură
concluzie : aceea a necesității de a
se promova cu consecvență pacea,
colaborarea și prietenia intre po
poare. Poate că unii, .istorici aupăreri
diferite,, însă toți trebuie să res
pecte faptele obiective și numai prin
discuții academice să se rezolve di
vergențele și să se ajungă la o înțe
legere bazată pe concluzii rezultate
din analiza obiectivă a faptelor.
Delegația chineză apreciază că
Bucureștiul a fost foarte bine ales

drept gazdă a congresului. Vremea
frumoasă, condițiile bune de organi
zare, tradiționala ospitalitate româ
nească, totul a contribuit la reușita
acestui forum internațional al istori
cilor din toate continentele.
In aceste zile am vizitat Muzeul
de istorie națională a Republicii So
cialiste România și expoziția „Româ
nia azi — 1965—19S0", care reliefează
succesele deosebite obținute de po
porul român, sub conducerea parti
dului comunist, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, in cei 15 ani care au tre
cut de la Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român, peri
oadă în care România a cunoscut un
climat politic destins, propice unei
dezvoltări economice și culturale
accelerate. De aceea, considerăm că
într-un asemenea climat alegerea
capitalei României pentru desfășu
rarea congresului este deosebit de
potrivită".

„Din punctul meu de vedere —
ne-a declarat EMILE MWOROHA,
secretar general al partidului Uniu
nea pentru
Progresul NaționalUPRONA, profesor de istorie la
Universitatea din Burundi — acest
congres constituie un nou instru
ment de cercetare științifică, util
pentru formarea și educarea tinere
tului. In același timp, este o exce
lentă ocazie de întilnire a culturilor,
un mijloc favorabil înțelegerii po
poarelor de pe toate continentele ; o
ocazie pentru a cunoaște problemele
care se pun In fața statelor, a socie
tăților, a popoarelor. O ocazie, de
asemenea, pentru popoarele „lumii a
treia" de a-și face cunoscută istoria,
de a se face cunoscute ele insele.
Pentru că, trebuie să recunoaștem,
istoria popoarelor „lumii a treia" a
rămas mult timp necunoscută. La
acest al XV-lea Congres de științe
istorice de la București, Asociația
istoricilor africani este, de exemplu,
prezentă tocmai in acest sens. Pe de
altă parte, acest congres, ca o întîlnire științifică fundamentală pentru
cunoașterea istoriei societăților, a
dezvoltării lor, are menirea să con
tribuie la înțelegerea intre popoare.
In acest sens, raportul istorie-dezvoltare este evident. Pentru că isto
ria permite cunoașterea trecutului,
iar cunoașterea acestor experiențe
permite la rindul său un control asu
pra viitorului in sensul că experien
țele pozitive, ca și cele negative, sint
foarte importante și utile pentru edi
ficarea țării. Subliniez acest aspect
esențial pentru țările -lumii a treia-,
care dispun de o bogată experiență
și care trebuie să se inspire din pro
pria experiență, ca și din experiența
altor țări".
Anchetă realizată de

Gabriela BONDOC
S. ACHIM
V. PAUNESCU

Continuarea lucrărilor
i

Cel de-al XV-a Congres Interna
țional de științe istorice a continuat,
miercuri, cu dezbaterile din sec
țiuni.
în cadrul temei „Europa de est,
arie de convergență a civilizații
lor", programată în prima ședință
a ciclului „Mari teme", raportul ge
neral a fost prezentat de acad. Emil
Condurachi și dr. Răzvan Teodorescu, iar corapoartele de specialiști
din Bulgaria, Finlanda, Grecia,
Israel, Polonia, Statele Unite ale
Americli și Uniunea Sovietică.
Recapitulînd opera creatoare pa
plan material și spiritual a po
poarelor din Europa de est din cele
mai vechi timpuri și pînă astăzi,
sinteza originală rezultată din inter
ferențele diferitelor civilizații care
au coexistat sau care s-au succedat
în această parte a lumii, autorii ra
portului au evidențiat faptul că Eu
ropa răsăriteană evoluează în con
textul unei cooperări intercontinen
tale, cu străvechi rădăcini istorice,
aducînd contribuția specificului esteuropean la civilizația universală.
Raportul pune în lumină contri
buția poporului român la dezvol
tarea culturilor sud-est europene,
solidaritatea manifestată de-a lun
gul istoriei cu celelalte popoare din
această arie geografică în lupta lor
pentru afirmarea națională, pentru
formarea de state naționale mo
derne, suverane și independente.
In secțiunea „Metodologie", pe

(Urinare din pag. I)
cînd cursul însuși al istoriei contem
porane pledează pentru o viziune universală asupra istoriei societăților
umane și a omului ?
Dar dacă așa stau lucrurile — și
e bine că stau așa I — vanitățile
egocentriste se exclud, indiferent
dacă acest egocentrism s-ar numi
eurocentrism, americanocentrism sau
pur și simplu centrism de orice fel.
Voința de a substitui unei istorii
generale a omului un titlu personal,
de a însuși istoria generală adjudecindu-ți mari teritorii din ea repre
zintă o formă de monopolism, pe
care cursul istoriei vii îl refuză. Și
atunci de ce nu l-ar refuza și istoria
ca disciplină ? Nu este vorba in
acest caz numai despre îndreptățirea
popoarelor mici și mijlocii de a face
istorie, de a participa la istorie, este
în cauză însuși principiul universa
lității, de la care istoria ca știință
n i poate abdica, decit cu riscul de a
cădea în poveste, de a scrie povești
— uneori basme.
Invocarea principiului universali
tății nu ne va face totuși să dizol
văm obiectul istoriei, care e întot
deauna concret, particular, intr-un
obiect generic, fără loc, fără timp.
Personalitatea
speciei umane care
face istoria e reprezentată in ultimă
instanță de persoanele
făptuitoare
— omenirea in timp, purtînd nume
le unor societăți, neamuri, popoare,
națiuni. Nici unul dintre acești făp
tuitori cu nume nu poate fi nedrep
tățit în favoarea unor făptuiri fără
nume sau a unor făptuitori himerici.
Istoria omului e totuși scurtă —
poate cea mai scurtă expresie a
vieții vii, istoria societății umane
făptuitoare de istorie e și mai scurtă

agenda căreia a figurat tema „Lim
bajul istoricului", raportul a fost
prezentat de Karl-Georg Faber
(R. F. Germania), iar corapoartele
de istorici din Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, R. D. Germa
nă și România.
Dezbaterile vii pe marginea ra
portului general și a corapoartelor,
exprimînd punctele de vedere ale
diferitelor școli istoriografice repre
zentate la congres, au evidențiat,
prin consens, că este necesar ca ex
presia gîndirii istorice să contribuie
la amplificarea dialogului dintre
specialiști, la o cit mai largă comu
nicare în cercurile științifice, dar și
culturale, a cunoașterii trecutului.
S-a subliniat că pluralitatea de ex
presie a limbajului istoricilor, po
trivit particularităților fiecărei școli,
nu trebuie să împiedice unitatea in
diversitate, care favorizează con
tactele, schimburile și ceoperarea
internațională.
Un mare număr de partlcipanți,
reluînd idei formulate de președin
tele Nicolae Ceaușescu cu privire
la rolul istoriei în lumea contem
porană, au subliniat necesitatea fo
losirii unui limbaj care să permită
științelor istorice împlinirea menirii
ior de informare și educare.
După-amiază au Început și dez
baterile din cadrul celei de-a treia
secțiuni — cea cronologică —• ce
s-au desfășurat concomitent în pa
tru subsecțiuni, reprezentind marile

— doar “teva mii de ani de istorie
scrisă !, iar în acest caz ignorarea
voită a unor fragmente de istorie
sau a unor purtători și făptuitori de
istorie ar fi vinovată și nedreaptă,
în ultimă instanță obiectele de stu
diu, aflate în arhiva acestei planete,
nu sint prea numeroase, ele sint
date, am spune, ele sint bine rînduite — ori în straturile arheologice,
ori pe suprafețe geografice clare și
vii, aceste obiecte de studiu ale is
toricilor sint popoarele lumii noastre

epoci istorice — antichitatea, evul
mediu, perioada modernă și cea
contemporană.
Rapoartele și comunicările pri
vitoare la istoria antică, încadrate
in tematica raporturilor Intre Est
și Vest, s-au referit la formarea
statelor in Asia veche și contactele
dintre acestea, raporturile dintre
elementele grecești și autohtone de
pe țărmurile Mării Negre, relațiile
popoarelor din nordul și nordestul Europei cu Imperiul Roman,
religia și politica pînă la mijlocul
secolului al IV-lea în partea răsă
riteană a Imperiului Roman.
In ceea ce privește epoca medie
vală, rapoartele și dezbaterile s-au
axat pe aspecte ale evoluției unor
state medievale, curentele de gîndire raționalistă In Orientul Apro
piat, structurile familiei in Occi
dent, pe evidențierea unor structuri
economice și sociale in secolele al
X-lea și al XI-lea, dezvoltarea ță
rilor în feudalismul timpuriu ca
problemă a evoluției Europei cen
trale și de est. Au fost prezentate,
de asemenea, comunicări despre
istoriografii evului mediu timpuriu,
aspecte ale proceselor de coloniza
re a unor teritorii in feudalism,
despre literatura hagiografică, sur
să a istoriei etnice, sociale și eco
nomice a occidentului european
între antichitate și evul mediu.
în secțiunea de istorie modernă,
avind ca problematică relațiile în
tre continente și popoare, au fost

de făcut. Era imposibil să se pre
tindă pe atunci istoriei și o înțelep
ciune prospectivă, era în van, era
absurd.
Putem să punem astăzi în fața ști
inței istoriei un asemenea dezi
derat care s-ar putea numi o
viziune prospectivă ? Ar fi mult,
ar fi prea mult, ar fi excesiv,
o vanitate din partea acestei disci
pline sobre, o amăgire din parte-ne.
Nu putem pretinde disciplinelor isto
rice rigoarea științelor exacte, chiar

Sentimentul universalității
de azi șl de Ieri, iar lumea fiind o
singură lume nu poate ignora sau
omite pe nimeni, decit cu riscul mu
tilării sau al falsului în acte publice.
A greși în caz — într-un caz ! —
înseamnă a greși în principiu, în
seamnă a păcătui față de general,
înseamnă a știrbi universalul care
trebuie să dea seamă de tot. Știința
istorică nu poate să nu aibă în ve
dere totul cînd dă seamă de parte,
fără a ignora nici o parte care răs
punde in tot.
In sfirșit, ni se pare nouă, istoria
— ca știință a timpului, ca știință a
proceselor — nu poate să nu ia art
de dinamica timpului în lumea con
temporană și de factorii care com
pun această dinamică. Pînă mai
deunăzi, de fapt în vremea cla
sică, istoria — ca depozitară a unor
înțelesuri și înțelepciuni — era o ști
ință a înțelepciunii. A înțelepciunii
desigur retrospective, din ceasul al
doisprezecelea, cînd nimic nu mai era

atunci cînd deduc legi și operează
cu legi, mai mult, nu le putem invita
la romantismul naiv al prezicătoriei,
cu care niciodată știința istorică n-a
lucrat. Totuși, îi putem cere științei
istorice, în acest ceas al universali
tății, dacă nu o prezicere, dacă nu o
prospectivă, măcar un nu !
Acest nu s-ar putea formula astfel :
să nu investim cu durată fenomene
care țin de provizoriu, mai ales in
dinamica accelerată a acestui timp.
Să nu investim cu prestigiu eveni
mente, conjuncturi de criză, care,
deși copleșitoare in anume momente,
țin totuși de moment, de clipă. Să
nu minimalizăm pericolele ascunse
in fenomene de rutină, care pot îm
pinge istoria in neprevăzut, în haos,
la anulare de sine.
Un Nu, din perspectiva duratei, ar
trebui astfel spus colonialismului și
imperialismului. Noi, românii, care
am trăit prin strămoșii noștri „supre
mația Romei", „supremația Bizanțu-

susținute rapoarte privind modelul
etno-istoric al Imperiului Otoman,
imaginea Moscoviei secolelor al
XVI-lea și al XVII-lea in Occident,
modul în care
priveau francezii
America în secolele al XVI-lea și
al XVII-lea, relațiile dintre colo
nizatori și băștinașii din Canada,
religia islamică în China in timpul
dinastiei Ching, tipologia Renașterii
naționale în țările Europei centrale
și de sud-est, congresul de la Ber
lin și perioadă, următoare, poziția
istorică a teoriei lui J. G. Herder
privind cultura omului.
Dezbaterile in secțiunea de isto
rie contemporană au completat ra
poartele despre încercările de uni
tate arabă in secolul XX, declinul
sistemului mondial imperialist și
problema păcii in Asia, rolul mici
lor puteri în relațiile internaționale
în secolul nostru, diplomația pa
pală și Europa de est din 1918 pînă
în 1939, fenomenul neutralității în
timpul celor două războaie mon
diale și despre alianța anglo-colonială în perioada 1919—1939.
Rapoartele și corapoartele din
cele trei secțiuni, urmărite cu viu
interes, au fost îmbogățite prin nu
meroase intervenții și au prilejuit
o confruntare fertilă de opinii, evi
dențiind dorința de dialog a istori
cilor, voința lor comună de a ajun
ge la rezultate cît mai bogate pen
tru fiecare din temele abordate.
Lucrările congresului continuă.

lui", „supremația otomană", stlnd
sub umbra unor mari imperii, știm
cît durează asemenea alcătuiri, care
trec pînă la urmă în lumea umbrelor.
Din ceasul său, ceasul unei crunte
supremații, Dimitrie Cantemir ne-a
învățat — și teoretic ! — cum „des
cresc" și mor imperiile.
Un Nu, din perspectiva timpului
care vine, ar trebui totuși spus și
spectrului unor crize — de energie,
de alimente, de învățătură, crize care
nu trec de la sine, dar care stau tn
balanță cu uriașul potențial al știin
ței și tehnicii contemporane, o știin
ță și o tehnică nicicînd mai capabile
să rezolve chestiunile de viață ale
omului și omenirii — cu condiția să
se spună
un
Nu
hotărît
cursei
înar
mărilor care, deși o cursă de rutină,
riscă să împingă prin pericolele ei
istoria umană la anulare și Terra în
neant.
Răspunzătoare de trecut, dînd sea
mă de trecut, de viața expirată, is
toria ca disciplină nu încetează a fi
o știință a vieții vil, a viului din om,
a omului viu, a prezentului și deci
a viitorului vieții umane. Nu vom
cere istoriei să devină viitorologie —
ar fi paradoxal, dar îi vom cere ca,
din perspectiva trecutului, să ne aju
te să parcurgem mai sigur și mai
demn prezentul, învățîndu-ne să pri
vim cu mai multă încredere în
viitor.
Este bobul de încredere pe care îl
merită o lume a omului. Congresul
însuși, prefațat de mesajul unor idei
profund responsabile față de destinul
lumii, reprezintă o elocventă dovadă
că spiritul universalității e viu și
fertil.

Sosirea în Capitală
a președintelui
Partidului Cooperatist
din Marea Britanie
Miercuri seara a sosit in Capitală
președintele Partidului Cooperatist
din Marea Britanie, Tom Turvey,
care efectuează o vizită de prietenie
în țara noastră la invitația C.C. al
P.C.R.
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
oaspetele a fost întîmpinat de tova
rășii Iosif Banc, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Cronica zilei
Sub auspiciile Institutului român
pentru relațiile culturale cu străină
tatea,
in Capitală a avut loc,
miercuri după-amiază, o manifestare
culturală, organizată cu prilejul
apropiatei sărbătoriri a Zilei națio
nale a Republicii Populare Congo.
Despre realizările poporului congolez pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare a vorbit Eugenia Marinescu,
redactor la Agenția română de
presă — „Agerpres". Au participat
reprezentanți ai I.R.R.C.S., Ministe
rului Afacerilor Externe, un numeros
public.
Au fost de față Laurent Mann,
ambasadorul R. P. Congo la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Sub auspiciile Bibliotecii centrale
universitare din București, Institutu
lui italian de cultură și ministerelor
Afacerilor Externe și al Bunurilor
Culturale ale Republicii Italiene,
miercuri la amiază a avut loc în
Capitală inaugurarea expoziției de
carte italiană.
Expoziția reunește aproape 2 000 de
volume din domeniul istoriei antice,
moderne și contemporane. Sînt pre
zentate tratate, culegeri de studii și
documente istorice, buletine și reviste
de specialitate, cronici și alte izvoare
istorice, lucrări de referință, enciclo
pedii, dicționare.
La vernisaj, organizat în cadrul
manifestărilor prilejuite de desfășu
rarea, la București, a lucrărilor celui
de-al XV-lea Congres internațional
de științe
istorice, au ' participat
prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu,
președintele Academiei de științe
sociale și ‘politice, membri al condu
cerii Consiliului Culturii și Educației
Socialiste, reprezentanți al Ministe
rului Afacerilor Externe, personali
tăți ale vieții cultural-științifice, ca
dre didactice universitare, studenți,
un numeros public.
A luat parte, de asemenea, Gio
vanni Spadolini, secretar general al
Partidului Republican Italian, sena
tor, care, la invitația C.C. al P.C.R.,
efectuează o vizită de prietenie în
țara noastră, in fruntea unei delegații.
Au fost prezenți Ernesto Mario
Bolasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, pre
cum și alți reprezentanți ai corpu
lui diplomatic.
Au rostit alocuțiuni Dumitru Ni-,
colescu, director adjunct al Biblio
tecii centrale Universitare, Giovanni
Spadolini și Ion Găleteanu, secretar
de stat în Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, care, relevlnd va
loarea lucrărilor istorice italiene re
unite în cadrul expoziției, au subli
niat contribuția schimburilor cultu
ral-științifice la dezvoltarea tradițio
nalelor legături de prietenie și co
laborare stabilite între România șl
Italia de-a lungul istoriei.
(Agerpres)

VIZITA MINISTRULUI DE STAT PENTRU AFACERI
EXTERNE AL REPUBLICII ARABE EGIPT
La București au avut loc, miercuri,
convorbiri oficiale intre ministrul
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, și
ministrul de stat pentru afaceri ex
terne al Republicii Arabe Egipt,
dr. Boutros Boutros Ghali.
în cursul întrevederii au fost sub
liniate relațiile de strînsă prietenie
și cooperare ce se dezvoltă continuu
între România și Egipt, reliefîndu-se
rolul hotărîtor pe care îl au în sti
mularea acestor raporturi întilnirile
la nivel înalt dintre șefii celor două
state. Totodată, s-au evidențiat po
sibilitățile largi existente pentru ex
tinderea și aprofundarea colaborării
româno-egiptene în toate domeniile
de activitate, în folosul ambelor țări
și popoare, al cauzei păcii și înțe
legerii în lume.

A avut loc, de asemenea, un
schimb de vederi în probleme actua
le ale situației internaționale și m
legătură cu conlucrarea dintre cele
două țări pe planul vieții interna
ționale.

★
Ministrul afacerilor externe, Ște
fan Andrei, a oferit un dineu in
onoarea ministrului de stat pentru
afaceri externe, dr. Boutros Boutros
Ghali. In timpul dineului s-a toastat
în sănătatea președintelui Republi
cii Socialiste România, . tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și a președin
telui Republicii Arabe Egipt, Anwar
El Sadat, pentru continua întărire
și adincire a legăturilor de prietenie
româno-egiptene, pentru pace și
colaborare internațională.
(Agerpres)

ZIUA INDEPENDENȚE[ PAKISTANULUI

ÎNNOIRI ÎN PUNJAB
Din cele patru pro
vincii
administrative
ale Pakistanului, Punjabul este regiunea
cea mai dens popu
lată, numărînd nu mai
puțin de 37 609 000 lo
cuitori, adică peste ju
mătate din populația
întregii țări. In pe
rioada ce a urmat pro
clamării independenței
naționale a Republicii
Islamice Pakistan (11
august 1947), această
pitorească zonă a văii
Indusului, cu prețioa
se vestigii ale unor ci
vilizații de mult apuse,
a cunoscut importan
te transformări, care
o plasează printre cele
mai dinamice regiuni
pakistaneze.
Orașul
Lahore, capitala pro
vinciei,
s-a
dez
voltat continuu, numă
rînd astăzi circa 2,5
milioane locuitori. Pe
cuprinsul său au luat
ființă întreprinderi in
dustriale, școli, cartie
re de locuințe noi. La
extremitatea nordică a
Punjabului, pe pla
toul Potwar, a fost
construită o nouă ca
pitală a țării — orașul

Islamabad, o așezare
modernă, cu aproape
300 000 locuitori. în
imediata sa apropiere
se profilează o platfor
mă industrială cu zeci
de fabrici și uzine. Eforturi deosebite s-au
depus și se depun pen
tru valorificarea di
verselor bogății natu
rale ale provinciei și
în special a agricul
turii.
Punjabul (nume care
înseamnă „cinci rîuri") este principala
regiune agricolă a țării,
furnizînd o serie de
produse de bază ale
exportului pakistanez
ca bumbacul și orezul.
In cursul anului 1979,
din producția totală de
bumbac a Pakistanului
de 3,825 milioane balo
turi, 2,500 milioane au
fost obținute în Pun
jab. Pentru a spori
tot mai mult aportul
Punjabului la dez
voltarea economiei na
ționale, în perioada
care a urmat pro
clamării Independenței
țării a fost construit
marele baraj de la
Tarbela, a cărui hidro
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Programul 1
10,00 Filmoteca elevului
11,00 Roman foileton. ■ Bastardul".
Seria a III-a — ..Căutătorii". Re
luarea ultimului episod. • „Prie
tenul nostru comun". Reluarea
episodului L
15,30 Telex
12,40 închiderea programului.
•,
16,00 Telex
16,OS Cunună de dnteo românesc. As
pecte de la a S-a edițe a Festiva
lului folcloric interjudetean de la
Tulcea
18,35 Coordonate pakistaneze. Reportaj
16,55 Publicitate
17,00 Viata culturală
18,10 Cu cîntecul la drum (I). Emisiune
pentru copil
18,38 Desene animate : Kum-Kum. Epi
sodul 8

centrală are o capaci
tate de 600 MW, au
fost luate măsuri pen
tru mecanizarea și chi
mizarea
agriculturii,
consolidarea sectoru
lui industrial, extin
derea rețelei de comu
nicații etc.
Noua înfățișare a
Punjabului constituie
doar un aspect al adincilor transformări
înregistrate în
Pa
kistan in anii de după
proclamarea indepen
denței, al eforturilor
depuse de poporul pa
kistanez pentru lichi
darea înapoierii moș
tenite din trecut și
edificarea unei econo
mii viabile. Rezulta
tele acestei
munci
neobosite sînt urmă
rite cu interes și sim
patie de poporul ro
mân, între Republica
Socialistă România și
Pakistan
dezvoltîndu-se relații de strinsă colaborare, ceea ce
corespunde pe deplin
intereselor celor două
țări și popoare, cauzei
păcii și progresului în
lume.

Nicolae N. LUPU

10,00 Telejurnal
•
Tara
tntlmpină
marea sărbătoare
19,25 Mărturii (I). întoarcere In timp la
acele fapte de eroism si sacrificiu
pentru patrie
19.40 Călătorie prin țara mea. Petroliș
tii din Cîmpla de vest
20,00 Ora tineretului
20,45 La zi în agricultură
20,95 Cinstire ziditorilor de tară
21,10 Jurnalul științelor șl călătoriilor :
Tigris (IV)
52,00 Forumul, mondial» aț istoricilor.
RepQrtajSt, știri,” interviuri
32.15 Telejuriîal
a

' '
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Programul 8

17,30 Radar pionieresc
17.55 Teatru scurt : „Trenul de noap
te" de Cristian Munteanu
18.40 Omul și sănătatea
19,00 Telejurnal.
a
Tara tntimplnă
marea sărbătoare
19,25 Muzică populară
19.55 Buletinul rutier al Capitalei
20.05 Estivala '80
22.15 Telejurnal

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
BĂILE

HERCULANE

Turneul Internațional
de șah (feminin)
• După șapte runde, în turneul
Internațional feminin de șah de la
Băile Herculane conduce Tereza
Stadler (Iugoslavia), cu 5 puncte, ur
mată de Margareta Mureșan (Româ
nia) — 4,5 puncte (1), Tatiana Lemaciko (Bulgaria) — 4,5 puncte, Li
dia Semenova (U.R.S.S.) — 4 punc
te (1) etc.
Rezultate Înregistrate tn runda a
7-a : Mureșan — Jicman 1—0 ; Nuțu
— Stadler 0—1 ; Csonkics — Polihroniade 1—0 ;
Bogdan — Lemaciko
0—1 ; partidele Baumstark — Seme
nova și Ionescu — Teodorescu s-au
întrerupt.

„Cupa Marii Negre"
la baschet (masculin)
începînd de vineri șl pînă dumi
nică, 17 august, Sala sporturilor din
Constanța va găzdui întrecerile
competiției internaționale masculine
de baschet pentru „Cupa Mării Ne
gre", la care vor participa reprezen
tativele R. P. Chineze, Poloniei,
României și Selecționata de tineret
a țării noastre.
Vineri, în prima zl a turneului,
cu începere de la ora 17,00, sînt
programate partidele R.P. Chineză —
România (tineret) și România — Po
lonia.

• LASERUL IN LU
MEA SPECTACOLELOR.

,

Doi specialiști francezi în Ilu
minatul scenic au elaborat un
sistem menit să introducă o
adevărată revoluție tn lumea
spectacolelor. Sistemul cunos
cut sub numele de „sintetizor
scenic" este comandat de către
un microcomputer. Actorii, cintăreții sau dansatorii care se
produc pe scenă pot regla ilumi
natul potrivit inspirației sau stă
rilor de spirit. Principiul este
simplu : un minuscul
fascicul
laser absolut Inofensiv (puterea
4 miliwați) ține locul firelor
electrice
și comutatoarelor...
Este suficient ca artistul să „mo
deleze" cu un simplu gest al
mîinii acest fascicul care traver
sează scena pentru a întrerupe
sau a restabili contactul, pentru
a schimba culorile etc., grație
unei programări minuțioase pre
stabilite.

®
„BALENĂ" DIN
EOCEN. In apropiere de ora
șul Montgomery, din statul
Louisiana, arheologii de la Uni-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Poznan s-au încheiat probele
pe echipe din cadrul campionatelor
europene de tenis de masă rezervate
juniorilor. La masculin, pe primul loc
s-a situat formația Cehoslovaciei, care
a întrecut în finală cu 5—2 selecțio
nata Suediei. Echipa României (Florescu, Nicorescu, Pintea, Fejer) a ob
ținut medalia de bronz. La junioare,
titlul de campioană a revenit repre
zentativei U.R.S.S., învingătoare cu
3—2 în finala cu Cehoslovacia. Echipa
României a ocupat locul 8. întrece
rile continuă cu probele individuale.
• Lotul de fotbal de tineret al ță
rii noastre a susținut ieri, la Plo
iești, un meci de verificare cu for
mația Hapoel Richon Letion. Partida
s-a încheiat cu scorul de 3—1 (0—0)
în favoarea fotbaliștilor români. Au
marcat Mureșan, Terheș, Vlad (din
lovitură de la 11 m), respectiv, Bengighi.
• Concursul internațional feminin
de gimnastică de la Orleans a fost
ciștigat de sportiva sovietică Elena
Ponomarenko, care a totalizat la in
dividual compus 39,00 puncte. Pe
locurile
următoare
s-au
situat
coechipiera sa Galina Ionas — 38,35
puncte, Wu Wen LI (R P. Chineză) —
37,90 puncte, Hiegel (Canada) — 37,70
puncte, Zemanova (Cehoslovacia) —
37,55 puncte.
• Cu două runde înainte de în
cheierea turneului internațional de
șah de la Bajmok (Iugoslavia) in
clasament conduce Knezevici (Iu
goslavia) cu 9,5 puncte, urmat de Mi

OEPREIUIINDJI
versitatea din acest stat au des
coperit, in lunca riului Roșu,
partea superioară a unui sche
let aparținînd unui animal pre
istoric. Primele cercetări au ară
tat că este vorba de un ascen
dent direct al actualelor specii
de balene care au trăit in eocen,
fiind cel mai bine conservat
schelet fosil din această perioa
dă. Oasele membrelor superioa
re sînt mai lungi decit ale balene
lor de astăzi, ceea ce atestă că
exemplarul respectiv aparține
unei specii ce a făcut tranziția
de la un mamifer terestru la
cetaceele de astăzi.

®
ACUPUNCTURA
CONTRA FUMATULUI.
Medicii letoni au acumulat o
experiență bogată în aplicarea
acupuncturii pentru combaterea
fumatului. După prima ședință
de tratament, la pacienți se con
stată o diminuare a poftei de
fumat. Microundele care se pro

hai Șubă (România) — 9 puncte, Bukiei și Djurici (ambii Iugoslavia) —
cu cite 8,5 puncte, Pinter (Ungaria)
8 puncte, Kirov (Bulgaria) — 7,5
puncte etc.
Marele maestru român Mihal $ubă
a reușit să obțină remiza în partida
ce părea pierdută cu Vujovici (din
runda a 11-a) și să o cîștige pe cea
întreruptă in runda a 12-a cu Dju
rici. In runda a 13-a a remizat cu
Kirov.
O Cea de-a 11-a partidă a meciu
lui dintre marii maeștri Viktor Korcinoi și Lev Polugaevski, contind
pentru semifinalele turneului candidaților la titlul mondial de șah, s-a
încheiat remiză.
Korcinoi conduce cu 6—5 puncte și
îi este suficientă remiza în ultima
partidă pentru a obține calificarea in
finală.
• în concursul internațional de
nat.ație de la Beijing, inotătoarea
Liang Weifen a ciștigat proba de
100 m bras cu timpul de 1’12”9I/100
(nou record al R.P. Chineze), întrecîndu-le pe sportivele americane
Tracy Caulkins — 1T3”51/1OO și
Terry Baxter — l’14”51/100.
Alte rezultate (în toate probele
victoria a revenit concurenților din
S.U.A.) : masculin : 100 m bras :
Moffit — 1’06”14/100 ; 100 m fluture :
Paulus — 56”15/100 ; feminin : 200 m
mixt : Karin Laberge — 2’23”56/100 ;
100 m liber : Sue Walsh — 59”26/100 ;
100 m spate : Libby Kinkead —
1’05”42/100.

duc în cursul acupuncturii ac
ționează asupra sistemului ner
vos central, aducînd perturbații
în „programul" care alimen
tează dorința de a fuma. Statis
ticile întocmite de medicii letoni
atestă că șapte din zece fumători
capătă un reflex antitabagic pu
ternic după terminarea trata
mentului.

@ SPRE CUCERIREA
INFINITULUI
MIC. In
Franța) la Toulouse a fost inau
gurat de curind ur> nou micro
scop electronic. Conceput pe
principiul baleiajului, adică al
parcurgerii unei întinderi date
cu un fascicul luminos, apara
tul funcționează la o tensiune
foarte ridicată (1 600 000 volți).
Specialiștii consideră că prin această realizare se va marca o
nouă și importantă etapă spre
cucerirea infinitului mic. Noul
microscop, prevăzut și cu un
ordinator, va fi utilizat pentru
analize chimice foarte locali
zate ; datorită lui nu numai că
vor putea fi văzuți atomii, dar
vor putea fi chiar identificați
prin colorare.

„Un meritat loc in inimile si gindurile
poporului român, un înalt prestigiu
in viata internațională"

in primul rind a dezarmării nucleare
Intervenția șefului delegației române la Conferința
de la Geneva pentru examinarea modulul de aplicare
a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare
GENEVA 13 (Agerpres). — Luînd
cuvîntul în cadrul dezbaterilor ge
nerale ale Conferinței de la Geneva
pentru examinarea modului de apli
care a Tratatului de neproliferare
a armelor nucleare, șeful delegației
române, Gheorghe Dolgu, adjunct al
ministrului afacerilor externe, a
subliniat semnificația politică deose
bită a acestei reuniuni, menită să
dea un nou impuls eforturilor state
lor de realizare a unor măsuri con
crete de dezarmare, în primul rind
de dezarmare nucleară, și pentru
dezvoltarea cooperării internaționale
neîngrădite în utilizarea pașnică a
energiei atomice.
Așa cum arăta președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu — a spus
vorbitorul — „creșterea uriașă a
cheltuielilor militare care, anul aces
ta, reprezintă 500 miliarde dolari,
devine o povară tot mai grea pe
umerii tuturor popoarelor. Nici un
popor nu va putea suporta multă
vreme această intensificare continuă
a cursei înarmărilor. Trebuie să se
pună capăt cheltuielilor militare, să
se treacă Ia reducerea acestora și să
se îndrepte mijloacele economisite
în direcția dezvoltării economico-sociale, a ridicării culturii și științei,
a sprijinirii popoarelor slab dezvol
tate, a asigurării progresului general
al omenirii".
Abordînd problematica aplicării
Tratatului de neproliferare a arme
lor nucleare, reprezentantul țării
noastre a relevat ca un fapt pozitiv
creșterea numărului participanților
și îndeplinirea de către statele
părți, neposesoare de arme nucleare,
a obligațiilor asumate de a nu dobîndi arma nucleară. In același timp,
analiza aplicării Tratatului pune in
lumină faptul că obiectivele funda
mentale ale acestuia — prevenirea
și eliminarea pericolului nuclear,
asigurarea păcii și securității inter

Aprecieri ale presei de peste hotare
despre activitatea și gîndirea creatoare
ale președintelui României,
tovarășul Nicolae Ceaușescu
în diferite țări ale lumii continuă să fie publicate ample materiale
dedicate succeselor obținute de poporul român in anii construcției socia
liste, personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu. Au loc, totodată, ma
nifestări consacrate împlinirii a 36 de ani de la revoluția de eliberare na
țională și socială, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1344.

Principalul cotidian de limbă en
gleză din Dacca, „THE BANGLA
DESH
OBSERVER", publică un
amplu articol, intitulat „Ani de afir
mare liberă, independentă", consa
crat activității și gindirii creatoare
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
marilor realizări obținute pe plan in
tern și internațional de țara noastră,
îndeosebi in ultimii 15 ani. Pre
ședintele României— arată cotidianul
— prin capacitatea înțelegerii clare
a cursului evenimentelor, a sensului
viitorului, prin calitățile sale remar
cabile, prin activitatea sa clarvăză
toare, neobosită, de zi cu zi, pentru
binele țării și al întregii omeniri, și-a
ciștigat un meritat Ioc în inimile și
gindurile poporului român, un inalt
prestigiu în viața internațională,
înscriindu-se, astfel, printre perso
nalitățile de excepție ale istoriei.
„Rezultatele obținute de poporul
român în cei 15 ani care au trecut de
la Congresul al IX-lea al P.C.R. sint
atît de concludente îneît în întreaga
istorie a României nu putem găsi o
altă perioadă atît de fertilă și plină
de realizări pe plan material și spiri
tual. Din punct de vedere al dezvol
tării economice, președintele Nicolae
Ceaușescu — subliniază «The Ban
gladesh Observer» — poate fi numit
strategul progresului impetuos al
României". Pe plan social și cultural,
realizările nu sînt mai puțin impor
tante, iar știința devine in România
o forță impresionantă, chemată să
accelereze prosperitatea și progresul
poporului, ascensiunea țării spre ni
veluri de dezvoltare tot mai înalte.
„In toate domeniile de activitate a
fost introdus un nou mod de gindire
curajos și realist. Președintele Româ
niei, eminent ginditor, a aplicat ade
vărurile științifice, general valabile,
la condițiile concrete ale țării sale,
punind astfel bazele programului pen
tru construirea societății socialiste
multilateral dezvoltate".
„Inițiativele președintelui Nicolae
Ceaușescu privind instaurarea unei
noi ordini economice internaționale
și propunerile sale concrete de de
zarmare, in mod deosebit privind
dezarmarea nucleară, se bucură de un
interes deosebit in întreaga lume".
Articolul evidențiază, de asemenea,
importanța vizitelor și contactelor
bilaterale și multilaterale pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a
avut în țară și peste hotare cu
numeroși șefi de stat și de guvern,
cu personalități ale vieții politice,
conducători de partide, reliefîndu-se
dinamismul relațiilor exțerne ale
României în ultimii 15 ani.
La sediul secretariatului Uniunii

Tineretului Sudanez din provincia
KHARTUM a avut loc o adunare fes
tivă, la care au luat parte Ahmed
Makawi, membru al C.C. al Uniu
nii Socialiste Sudaneze, secretar ge
neral al Uniunii Tineretului dip Su
dan (U.T.S.), membri ai conducerii
U.T.S., un numeros public. în cuvîntările rostite cu acest prilej au fost
trecute în revistă cele mai importan
te momente din istoria poporului ro
mân, subliniindu-se continuitatea sa
pe aceste meleaguri, permanenta as
pirație de unitate și independență na
țională. în mod deosebit, au fost evi
dențiate importanța actului de la 23
August 1944, succesele remarcabile
obținute de poporul român în con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și, îndeosebi, în
perioada ultimilor 15 ani. Au fost
reliefate rolul decisiv al tovarășului
Nicolae Ceaușescu în înălțarea pa
triei pe noi culmi ale progresului și
civilizației, prestigiul de care pre
ședintele României se bucură pe plan
mondial, modul strălucit în care con
duce destinele țării și ale poporului
său pe calea libertății, independenței
și progresului. Au fost relevate, tot
odată, bunele relații româno-sudaneze, evidențiindu-se contribuția deter
minantă a întrevederilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Sudanului, Gaafar El Nimeiri, în dezvoltarea continuă a aces
tora.
La Biblioteca națională din NO
UAKCHOTT, capitala Mauritaniei, a
avut loc donarea unui important lot
de cărți și discuri de muzică româ
nească, din partea Bibliotecii Cen
trale de Stat din București. Printre
cărțile oferite, un loc de frunte îl
ocupă operele tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, consacrate problemelor
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, politicii externe a ță
rii noastre de pace și prietenie cu
toate popoarele lumii.
în cadrul unei conferințe de presă
organizate la Ambasada română din
ROMA a fost relevată semnificația
zilei de 23 August, subliniindu-se im
portantele succese dobîndite de țara
noastră în anii construcției socialiste
și, cu precădere, în ultimii 15 ani, de
cînd la conducerea partidului și sta
tului se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Totodată, au fost reliefa
te coordonatele politicii externe ro
mânești și, in acest context, bunele
relații existente pe multiple planuri
între cele două țări și popoare.
Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului de Externe italian și prin
cipalelor cotidiane, ai radioteleviziunii și agențiilor de presă.
(Agerpres)

Lupta împotriva apartheidului
într-o fază nouă
Timp de aproape trei luni, elevii și
studenții din provincia Cap s-au răs
culat împotriva politicii de apartheid,
practicată în școli de regimul rasist
de la Pretoria. La Johannesburg 4 500
de africani, salariați ai municipali
tății, repartizați la muncile cele
mai prost plătite, au intrat în grevă,
la finele lunii trecute. învățători,
preoți completează frontul larg al ad
versarilor declarați ai rasismului.
Organizate cu revendicări proprii,
mișcările greviste ale muncitorimii,
ale elevilor sau studenților se spri
jină și influențează reciproc, prin
impresionante relații de solidaritate.
Este revolta celor oprimați ajunși nu
numai la capătul răbdării, ci și la
conștiința necesității luptei pentru
atingerea țelului dorit : înlăturarea
discriminării rasiale și obținerea
egalității în drepturi cu minoritatea
albă. Spre deosebire de trecut, cînd
acțiunile spontane erau reprimate cu
ușurință, acum „instigatorii", cum ii
numesc rasiștii de la Pretoria, au
devenit atît de numeroși incit regi
mul, deși folosește întreaga forță de
represiune de care dispune, deși
ordonă poliției și armatei „să tragă
în plin" („shoot to kill"), nu mai
reușește să potolească marea învol
burată a răzvrătiților.
Indiscutabil, cea mai serioasă situa
ție cu care au fost confruntate, pină
acum, autoritățile din Africa de Sud,
în afară de spectaculoasa acțiune de
sabotaj de la uzinele „țasol" de li
chefiere a cărbunelui, întreprindere
de virf a economiei sud-africane, este
considerată greva elevilor, deoarece

ea a Implicat nu numai tinerii din
școli, ci și părinții, învățătorii și
profesorii, alte categorii ale popu
lației asuprite. Presa occidentală a
informat că la mișcările din provincia
Cap au luat parte 7 000 de elevi, care
au ales un comitet format din cîte
doi reprezentanți ai fiecărei școli.
„Boicotarea invățămintului rasist,
hotărită de noi — explică un mem
bru al comitetului — are drept scop
să atragă atenția că sîntem profund
dezavantajați, că nu avem nici o
șansă să învățăm ceva cil adevărat
folositor, că sîntem in mod sistema
tic neglijați, sortiți să răminem cetă
țeni de categoria a treia".
într-adevăr, ceea ce se propagă in
școlile pentru africani sînt „mitu
rile" susținute dintotdeauna de ra
siști, după care progresul și civiliza
ția au început odată cu sosirea omu
lui alb în Africa de Sud , aparthei
dul este hotărit de pronia divină,
iar subordonarea este destinul „natu
ral" al omului negru. La aceasta se
adaugă condiții materiale de școlari
zare din cele mai precare : lipsa
cadrelor didactice calificate, a ma
nualelor adecvate, săli de clasă insa
lubre ș.a.
Ideea fundamentală a educării ti
neretului din rindul populației de
culoare a rămas neschimbată de la
formularea ei cu claritate în 1954, de
fostul premier Verwoerd : „Băști
nașii din Africa de Sud fac o mare
greșeală dacă se așteaptă, ca pe baza
frecventării școlii, să devină la ma
turitate egali în drepturi din punct
de vedere politic... Autohtonului nu
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„Sinteți înconjurați, reîntoarceți-vâ in ghetourile voastre"
(Caricatură din „Washington Star")

REDACȚIA

și

naționale, dezvoltarea unei largi
cooperări internaționale in scopuri
pașnice — rămin în continuare de
domeniul dezideratelor.
O atenție specială — a spus vor
bitorul — trebuie acordată dezanga
jării militare și dezarmării in Eu
ropa, unde sint concentrate cele mal
puternice mijloace de distrugere,
România
pronunțindu-se
hotărit
pentru ca reuniunea de la Madrid
să adopte decizia de convocare a
unei conferințe consacrate dezarmă
rii în Europa, care să stabilească
măsuri concrete de natură să pună
capăt cursei înarmărilor și să reducă
potențialele militare de pe continent.
Ca țară europeană, România este
preocupată de evoluțiile ce au loc in
domeniul rachetelor cu rază medie
de acțiune, considerînd a fi de mare
importanță renunțarea la amplasa
rea de noi rachete în Europa.
Referindu-se la necesitatea Întă
ririi securității statelor neposesoare
de arme nucleare,
reprezentantul
țării noastre a reafirmat propunerea
României privind' realizarea unui
instrument juridic internațional prin
care statele posesoare de arme nu
cleare să-și asume obligația că nici
o dată, în nici o împrejurare, nu vor
folosi armele nucleare, nu vor ame
nința cu folosirea lor și, în general,
nu vor utiliza forța împotriva state
lor neposesoare.
Vorbitorul s-a pronunțat, totodată,
pentru adoptarea unor măsuri con
crete
care să faciliteze transferul
neîngrădit de instalații, echipament,
materiale și tehnologii nucleare că
tre țările nenucleare în curs de dez
voltare, . să sprijine programele na
ționale ale acestora in domeniul fo
losirii pașnice a atomului, să întă
rească rolul Agenției Internaționale
pentru Energia Atomică în dezvol
tarea cooperării internaționale in
acest domeniu.
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BUCUREȘTIUL DE-A LUNGUL
TIMPURILOR. Prestigioasa publi
cație engleză „History Today" a de
dicat un amplu articol orașului
București. Autorul, istoricul englez
David Tumock, evocă principalele
momente din istoria orașului, de la
prima menționare in documentele
vremii pină in zilele noastre, relevind transformările înnoitoare de
astăzi ale capitalei României socialiste.
PRIMIRE LA BEIJING. Premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Hua Guofeng, l-a primit pe
Otto Lambsdorff, ministrul economiei al R.F. Germania. în timpul
convorbirii au fost examinate pro
bleme aflate pe agenda primei reu
niuni a Comisiei economice mixte

(DIN AATrUALITATEA
AFRICA DE SUD:

CARACAS
„Danemarca
nu intenționează să ridice Întîlniri ale reprezentantului P. C. R.
nivelul actual al cheltuielilor
militare4*

Sînt necesare eforturi hotărite în direcția dezarmării,

îl este permis să fie integrat într-un
sistem școlar care să-i deschidă gus
tul să rivnească la ceea ce nu are
dreptul".
Este adevărat, propaganda oficială
s-a mai îndepărtat puțin de la acest
rasism total, dar fondurile alocate
anual pentru instruirea unui elev
negru sînt în continuare de 12 ori mai
mici decît cele destinate unui elev
alb. Elevii negri sînt pregătiți sis
tematic pentru meseriile cele mai
grele și mai prost plătite, pentru o
viață de oameni de categoria a treia.
Rezultatele acestei atitudini de
discriminare : fiecare al doilea tînăr
negru, care a împlinit 15 ani, nu mai
are practic posibilitatea de a mai
primi instrucțiune școlară ; un pro
cent infim de învățători negri (2,3 la
sută) au reușit să treacă barierele:
pregătirii universitare ; în Africa
de Sud nu există nici un singur
economist negru, și doar trei-patru
ingineri din rîndurile africanilor,
constată „Sunday Times".
Martor ocular la evenimentele din
ultimele luni din Africa de Sud, co
respondentul ziarului „Siiddeutsche
Zeitung", Hanno Heidrich, desprinde
două elemente noi în mișcarea antiapartheid a tineretului : unul este
topirea îrttr-un singur șuvoi a acțiu

A DECLARAT PREMIERUL
ANKER JOERGENSEN
COPENHAGA 13 (Agerpres). —
Guvernul Danemarcei iși menține in
tenția de a nu ridica nivelul actual
al cheltuielilor pentru apărare, a de
clarat premierul Anker Joergensen în
urma unei reuniuni a cabinetului da
nez, desfășurată la Copenhaga. „Nu
dorim ca prin creșterea cheltuielilor
militare și participarea la cursa înar
mărilor să contribuim la încordarea
situației internaționale", a spus șeful
guvernului danez. El a reamintit că
la conferința la nivel înalt a NATO,
din 1978, de la Washington, Dane
marca nu s-a angajat să-și sporească
anual cheltuielile militare cu trei la
sută.

ANTANANARIVO 13 (Agerpres).
— La Antananarivo au început lucră
rile celui de-al IX-lea Congres al
Partidului Congresul pentru Indepen
dența Madagascarului — A.K.F.M. —
la care participă și reprezentanți ai
altor partide politice din țară, pre
cum și oaspeți de peste hotare.
Partidul Comunist Român este re
prezentat la acest congres de Ion Catrinescu, membru al C.C. al P.C.R.,

— Partidul Muncii
LUANDA 13 (Agerpres). — După
cum informează agenția angoleză
de presă „ANGOP", la Luanda a
avut loc cea de-a Vl-a Plenară a
C.C. al M.P.L.A. — Partidul Muncii.
Intre. altele, plenara a analizat și
aprobat modificările aduse Consti
tuției, precum și normele de alegere
a delegaților la Congresul extraor
dinar al M.P.L.A. — Partidul Mun
cii. Plenara a hotărit ca 17 septem
brie — ziua de naștere a președin
telui Agostinho Netto — să fie de
clarată „Ziua eroului național șl
făuritorului națiunii".

curs de dezvoltare, numeroși participanți criticînd, in alocuțiunile lor,
practicile corporațiilor transnațio
nale în aceste state în domeniul
producției agricole.
TERORISMUL IN ITALIA. Pri
marul localității siciliene Castelvetrano, Vito Lipari, reprezentant al
Partidului democrat-creștin, a fost
ucis cu focuri de armă in timp ce
se îndrepta spre sediul primăriei.
GREVA. 50 de deținuți palesti
nieni de la închisoarea Beersheba,
din deșertul Neghev, s-au alăturat
celor 350 de palestinieni din alte
închisori israeliene care au decla
rat, acum zece zile, greva foamei
în semn de protest față de condițiile Inumane de detenție de la
Nafkha.

P. STANCESCU

Climat social încordat
în preajma alegerilor
naționalizarea principalelor mijloa
ce de producție, reforma agrară,
cohtrolui muncitoresc în întreprin
deri, rolul armatei ca girant al
cuceririlor revoluționare, consacră
drepturile și libertățile democratice
ale cetățenilor. în ultima vreme,
forțele politice de stînga și federa
țiile sindicale apropiate lor au cri
ticat vehement guvernul condus de
Francisco Sa Carneiro, reproșîndu-i
acte și intenții
anticonstituționale,
cum ar fi denaționalizarea unor în
treprinderi industriale, bănci și com
panii de asigurare, restituirea către
foștii proprietari a unor pămînturi
expropriate prin reforma agrară,
stimularea
investițiilor societăților
monopoliste străine și altele. Parti
dele din Acțiunea Democratică atacă
frontal aproape toate prevederile
constituționale fundamentale, adică
principalele
cuceriri ale revoluției
portugheze, propunîndu-și să le
suprime sau să le reformuleze, în
cazul că-și păstrează
majoritatea
parlamentară. „Alianței Democrati
ce" i se opun două blocuri elec
torale :
„Alianța Poporul
Unit"
(A.P.U.), alcătuit din Partidul Co
munist și Mișcarea Democratică
Portugheză, precum și „Frontul
Republican și Socialist"
(F.R.S.),
din care fac parte Partidul Socialist,
Uniunea de Stingă a Socialiștilor
Democrați și Social-Democrații In
dependenți. Practic, toate principa
lele partide politice se prezintă la

prim-secretar al Comitetului jude
țean Brăila al P.C.R.
Cuvîntul de deschidere a fost rostit
de președintele A.K.F.M.,
Richard
Andriamanjato, care a subliniat că
Partidul Congresul pentru Indepen
dența Madagascarului va milita și în
continuare pentru întărirea solidari
tății cu forțele de eliberare naționa
lă și progres social în lupta împotri
va imperialismului, pentru pace și
colaborare între popoare.

Azi incepe la Seul procesul intentat lui Kim Dae Jung
SEUL 13 (Agerpres). — în Coreea
de sud, autoritățile militare continuă
să reprime cu brutalitate orice for
mă de opoziție față de actualul re
gim dictatorial. Valului de arestări
în masă și concedierii a zeci de mii
de persoane cu vederi (Jemocratice
îl urmează acum procesul, în fața
tribunalului militar, intentat lideru
lui opoziției, Kim Dae Jung, cunos
cută personalitate democratică, fost
candidat la postul de președinte în
alegerile falsificate, cu cîțiva ani în

1

urmă, de fostul dictator Pak Cijan
Hi. După cum relevă agențiile Reu
ter și A.F.P., în procesul care înce
pe joi la Seul, alături de Kim Dă'
Jung, care este învinuit de „conspi
rație pentru răsturnarea guvernului",
se mai află încă 23 de membri ai
opoziției, printre care și cîțiva parla
mentari, acuzați de „complicitate".
Această înscenare judiciară pro
voacă o serioasă neliniște, atît în
Coreea de sud, cît și în întreaga
lume.

|

AGENDĂ ECONOMICO-SOCIALĂ
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REDUCEREA PRODUCȚIEI IN
DUSTRIALE. în luna iulie s-a în
registrat o reducere substanțială a
producției industriale în Olanda.
Potrivit datelor comunicatului Bi
roului central de statistică publi
cat la Haga, numai în industria pre
lucrătoare, activitatea
productivă
s-a diminuat cu 4 la sută în com
parație cu luna iunie.
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PESTE 1 500 DE FIRME JAPO
NEZE AU DAT FALIMENT IN
LUNA IULIE — informează agen
ția pentru verificarea solvabilității
întreprinderilor „Teikoku Kosindzio". Aceasta reprezintă cu 18,3 la
sută mai mult decît în iulie 1979.

1

MAJORAREA TARIFELOR DE
GAZE ȘI ELECTRICITATE. La Pa
ris, a f<jst anunțată o nouă majora
re — a doua din acest an — a tari
felor pentru electricitate și gaze.
ȘOMERI CU DIPLOME UNIVER
SITARE. In R.F.G. crește numărul
pedagogilor cu diplomă universita
ră care rămin șomeri. Astfel, după
cum a anunțat Oficiul federal pen

alegeri nu singure, ci în coaliție cu
alte formații, un alt indiciu al se
riozității cu care este privită miza
consultării electorale.
Structurile
politico-instituționale
create după revoluție conferă în
semnătate specială alegerilor prezi
dențiale. între altele, conform nor
melor în vigoare, orice lege adop
tată de parlament trebuie promul
gată de șeful statului, după ratifi
carea ei de Consiliul Revoluției
(prezidat de președintele țării). Re
zultă de aici că, pe lingă majorita
tea parlamentară, partidul sau coa
liția care-și propune modificarea
radicală a rînduielilor
politico-sociale, are nevoie de sprijinul pre
ședintelui și al Consiliului Revolu
ției. Tocmai de aceea, partidele din
actuala coaliție guvernamentală au
anunțat că îl vor susține la alege
rile prezidențiale pe generalul Soa
res Carneiro, care se pronunță pen
tru desființarea Consiliului Revolu
ției. în declarații publice, actualul
președinte, Ramalho Eanes (care,
după toate probabilitățile, va concura
la reînnoirea mandatului), s-a ridicat
împotriva unei asemenea perspecti
ve, declarînd, totodată, că se va în
clina în fața deciziei suverane a ur
nelor „chiar in cazul cînd aceasta
ar implica participarea comuniștilor
lă guvern".
Deocamdată Insă alegerile parla
mentare sint cele care concentrează
atenția forțelor politice. Cu toate că
partidele de stînga vor participa la
alegeri în cadrul unor coaliții sepa
rate, există totuși între ele un con
sens tacit asupra necesității impe
rioase de a infringe coaliția „Acțiunii Democratice". „Comuniștii —
declara recent în acest sens secre
tarul general al P.C. Portughez,
Alvaro Cunhal — continuă să consi
dere drept o alternativă la guvernul
reacționar înțelegerea pentru colabo
rarea și acțiunile unite ale tuturor
forțelor democratice, în primul rind
ale comuniștilor și socialiștilor".
Pregătirile în vederea
alegerilor
se desfășoară într-un climat carac
terizat prin mari dificultăți econo
mice și tensiune socială. într-o serie
de ramuri importante ale economiei
situația este de stagnare sau chiar
de regres. în primele cinci luni ale
acesțui an, inflația a crescut cu 20,5
la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Șomajul cuprinde 3,5 la
sută din forța de muncă, după datele
oficiale, și 6—7 la sută după cele
furnizate de Confederația sindicală,
într-o stare grea se află și agricul
tura : Portugalia importă aproape
jumătate din alimentele necesare,
inclusiv trei sferturi din cereale. O
amplă mișcare grevistă continuă să
se desfășoare împotriva politicii
economice și sociale a guvernului.
Majoritatea observatorilor de la
Lisabona consideră că situația exis
tentă în economie, ca și încordarea
climatului social nu vor putea să-și
găsească soluții adecvate decît in
perspectiva unui guvern cu o largă
reprezentare parlamentară și care,
in același timp, să se bucure de
sprijinul sindicatelor. Consultarea
electorală de la 5 octombrie urmea
ză să indice șansele reale in aceas
tă direcție.

V. OROS

★
Tovarășul Valter Roman s-a tntîlnit, de asemenea, cu Gustav Macha
do, președintele Partidului Comunist
din Venezuela.

în Coreea de sud continuă represiunile

POlHÎcZ) ■
nilor celor două populații asuprite
— negrii și „colorații" („coloureds"),
aceștia din urmă cuprinzind grupuri
originare din India, Malayezia și
alte țări asiatice. „Este un nou
fenomen pe care-1 trăiește Afri
ca de Sud — notează corespon
dentul. Niciodată în istoria țării,
de la debarcarea olandezului Jan
van Riebek, în anul 1652, la
Capul Bunei Speranțe, nu au acționat
împreună pentru țelurile lor «negrii»
și «coloureds» cu o maturitate atît de
impresionantă". Un al doilea element
este găsirea unor forme originale de
protest, menite să evite interdicțiile
oficiale în ce privește desfășurarea
adunărilor de masă. In acest scop se
recurge la concertele în aer liber,
sălile comunale de spectacole și chiar
biserici, cu permisiurfea clericilor,
indignați el înșiși, în marea lor ma
joritate, de cruzimile regimului ra
sist.'
Toate acestea sînt evoluții semnifi
cative, care determină presa inter
națională să considere că lupta împo
triva apartheidului este pe punctul
de a intra, dacă nu » și intrat, într-o
fază nouă.

tovarășului Nicolae Ceaușescu cele
mai călduroase urări de sănătate și
mult succes în Îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român.
în cadrul convorbirii s-a procedat
la un schimb de informații privind
activitatea și preocupările actuale aie
celor două partide.

Al IX-lea Congres al Partidului Congresul
pentru Independența Madagascarului

Plenara C.C. al M.P.L.A.

a R.P. Chineze și R.F. Germania,
care iși desfășoară lucrările la
Beijing.
LA CONGRESUL MONDIAL IN
PROBLEMELE SOCIOLOGIEI RU
RALE, desfășurat la Ciudad de
Mexico, au fost examinate diferite
aspecte ale vieții satului contem
poran și rolul ce revine țărănimii
în dezvoltarea social-eeonpmică. O
atenție deosebită a fost acordată
situației din agricultura țărilor în
CREAREA UNEI NOI ASOCIAȚII LATINO-AMERICANE. Reprezen
tanții a 11 state latino-americane — Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile,
Columbia, Ecuador, Mexic, Paraguay, Peru, Uruguay și Venezuela — au
semnat, la Montevideo, actul de constituire a Asociației latino-americane
de integrare (A.L.A.D.I.), care înlocuiește Asociația latino-americană a li
berului Schimb (A.L.A.L.C.). Potrivit tratatului. semnat, A.L.A.D.I, va.con
tribui, la dezvoltarea cooperării economice și comerciale dintre țările mem
bre, in interes reciproc.

PORTUGALIA :

Oficial încă nedeclanșată, campa
nia electorală impregnează de acum
atmosfera
politică portugheză. Fie.
că e vorba de măsuri ale guvernu
lui de coaliție, de declarații ale li
derilor partidelor politice opozițio
niste sau de acțiuni ale sindicatelor,
observatorii descifrează în toate un
pronunțat substrat electoral.
Intensitatea preocupărilor actuale
în această direcție se explică, îna
inte de toate, prin miza mare a vii
toarelor alegeri — parlamentare, la
5 octombrie, și prezidențiale, în
cursul lunii decembrie — conside
rate momente de răscruce in viata
politică a țării. Importanța lor deo
sebită derivă din realitățile politice
ale ultimelor șase luni. Se știe că,
pentru prima oară după „revoluția
garoafelor" din 25 aprilie 1974, la
scrutinul „intercalat" din decembrie
trecut, majoritatea parlamentară a
revenit, la diferență mică, coaliției
de centru-dreapta „Acțiunea Demo
cratică", alcătuită din Partidul So
cial-Democrat, Centrul DemocratSocial și Partidul Popular Monar
hist. Această coaliție și guvernul
format de ea au arătat, fără ocoli
șuri, că scopul lor principal este de:
a revizui Constituția. Adoptată în
1976 de prima Adunare Constituantă
de după răsturnarea
fascismului,
într-o perioadă cu netă preponde
rență a forțelor de stingă, Constitu
ția portugheză proclamă dezvoltarea,
Portugaliei in direcția socialismului,

CARACAS 13 (Agerpres). — To
varășul Pompeyo Marquez, președin
te și secretar general al Mișcării
pentru Socialism (M.A.S.) din Ve
nezuela, l-a primit pe tovarășul Val
ter Roman, membru al C.C. al
P.C.R.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general, al Parti
dului Comunist Român, cu acest pri
lej au fost transmise conducătorului
M.A.S. un salut călduros și cele mai
bune urări.
Tovarășul Pompeyo Marquez a
mulțumit și a rugat să se transmită

tru muncă de la Niirnberg, în luna
mai a acestui an în țară șomau
10 600 de cadre didactice.
MEDICI FARA LOC DE MUN
CA. Potrivit relatărilor presei da
neze, numai la Copenhaga autori
tățile intenționează să reducă cu 33
milioane coroane alocațiile pentru
asistență medicală. După cum rele
vă ziarul „Land og Folk", în anii
viitori, ca rezultat al diminuării
cheltuielilor pentru ocrotirea sănă
tății, în țară își vor pierde locurile
de muncă aproximativ 3 000 de me
dici.
CONCEDIERI
„TEMPORARE".
Firma „British Leyland", cea mai
mare firmă din industria britanică
constructoare de automobile, a anunțat că 9 000 de salariați nu vor
lucra timp de trei săptămîhi, în
cursul lunii septembrie. La rindul
său, „Vauxhall", filială a concernu
lui nord-american „General Mo
tors" — a anunțat că pină la sfirșitul anului 17 000 din cei 30 000 de
salariați ai săi vor lucra cu pro
gram redus, cu diminuarea cores
punzătoare a salariilor.

„N-am întîlnit șomeri fericiți"

s

Noua revistă franceză „Prdvenir“, editată de Federația națională
de întrajutorare a muncitorilor, a
publicat, in primul său număr, o
serie de articole, comentarii și stu
dii cuprinzind date și fapte refe
ritoare la gravitatea consecințelor
șomajului asupra celor ce mun
cesc din țările capitaliste. Din toa
te materialele inserate — rezuttate
ale unor ample și minuțioase inves
tigații sociale, la care au participat
numeroși specialiști — se desprinde
cu claritate „situația disperată în
care se găsesc toți aceia pe care
societatea îi privează de exercita
rea unuia din drepturile cele mai
elementare — dreptul la muncă".
„Șomajul este expresia unei au
tentice violențe sociale" — constată
publicația respectivă. In continuare
sint menționate privațiunile la care
sint expuși toți cei râmași fără lu
cru sau amenințați cu concedierea.
Revista insă merge mai departe de
cît analizarea acestor „teme obiș
nuite" tratate pină acum de atitea
alte studii apărute In Occident : ea
punctează in mod deosebit „serioa
sele repercusiuni ale șomajului asu
pra sănătății celor în cauză". Ast
fel, doctorul Jacques Delivre, spe
cialist in domeniul medttinei mun
cii, consemnează „primele efecte"
ale anunțării „restructurărilor" ce
urmau să fie întreprinse la „Usinor" din Longwy : in anul de di
naintea inițierii măsurilor respecti
ve — se arată în studiul menționat
— doar 115 salariați s-au prezentat
in fața medicilor pentru „consultări
spontane" ; in anul cînd direcția
și-a anunțat intenția de -a recurge
la restructurări, au existat 510 ca-

zuri de „îmbolnăviri spontane". In
aceeași ordine de idei vine și con
statarea serviciilor de psihiatrie di*
la spitalele din Marsilia, care au
arătat că „din totalul pacienților
ce se perindă săptăminal pe la de
partamentele respective, jumătate
vin cu tulburări cauzate nemijlocit
de șomaj". „Starea de depresiune
determinată de șomaj — continuă
analiza
întreprinsă de revistă —
provoacă și agravează simptomele
de «oboseală persistentă», de ulcer,
colită acută etc.“.
Majoritatea studiilor publicate
relevă același aspect : „șomajul ac
ționează ca un traumatism care
destabilizează personalitatea". De
aceea, cel mai adesea, „starea de
șomaj constituie un factor de se
rioasă agravare a suferințelor și de
bilităților apărute anterior". După
care studiul continuă : „Și mai gra
ve sint consecințele șomajului asu
pra celor care nu izbutesc să gă
sească de lucru o perioadă îndelun
gată". Și o concluzie semnificativă
a specialiștilor participanți la an
chetă : „N-am întîlnit șomeri fe
riciți".
Studiile și analizele cuprinse în
primul număr al revistei „Prevenir" se constituie intr-un virulent
act de demascare a afirmațiilor
că în țările capitalului șomerii ar
fi „chiar mai fericiți decît cei ce
au de lucru" și, totodată, intr-un
puternic act de acuzare la adresa
societății care, garantind tecilor de
milioane de oameni „libertatea" de
a nu avea de lucru, îi condamnă la
tot felul de privațiuni și suferințe.

N. PLOPEANU

La Hollywood viața nu este ca în filme...

I

De aproape trei săptămini conti
nuă greva celor peste 70 000 actori,
tehnicieni și funcționari din indus
tria de filme de lung metraj și pen
tru televiziune de la Hollywood, că
rora li s-au alăturat muzicienii de la
televiziunea și cinematografia din în
treaga țară. Acțiunea a fost declan
șată ca urmare a refuzului patrona
lului principalelor rețele de televi
ziune de a satisface cererile lor pri
vind majorarea salariilor și garan
tarea locurilor de muncă. Explicind
acțiunea actorilor americani, unul
din inițiatorii grevei a declarat :
„Viața celor de la Hollywood nu
este nici pe departe așa de roză cum
o arată unele din filmele in care
jucăm. Sînt mulți actori care nu
au de lucru și care sint nevoiți,
pentru a putea trăi, să efectueze
munci ocazionale, considerate de
obicei printre cele mai puțin cali
ficate".
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