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în aceste zile, într-un climat de exigență x 
I

REPORTA;

și responsabilitate, se desfășoară

ADUNĂRILE GENERALE 
ALE OAMENILOR MUNCII

„In toate adunările generale, oamenii muncii să discute temei
nic prevederile de dezvoltare pentru cincinalul viitor, pentru 1981, 
ținînd seama de toate posibilitățile și forțele existente, astfel incit, 
pe baza realizărilor de pînă acum, anul viitor să marcheze un pro
gres simțitor in lupta pentru o calitate nouă în toate domeniile de 
activitate - așa cum a stabilit Congresul al XII-lea”.

NICOLAE CEAUȘESCU
întregul popor a urmărit cu viu 

Interes desfășurarea vizitelor de lu
cru pe care le-a făcut, în aceste zile, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în jude
țele Bacău și Neamț, fiecare cetă
țean simțindu-se părtaș la entuzias
tele manifestări de dragpste și sti
mă față de conducătorul iubit al 
partidului, de elan revoluționar 
pentru înfăptuirea neabătută a sar
cinilor de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei so
cialiste. Cu toată 
claritatea s-a des
prins din acest 
nou șl profund 
dialog de lucru 
hotărîrea cu care 
acționează 
niștii, toți 
nii muncii 
realizarea, 
diții de
eficiență, a 
nulul pe acest an 
și pe întregul 
cincinal și pentru 
buna pregătire a 
1981, primul an al

partidului, indicațiile de o deosebită 
însemnătate date de secretarul gene
ral al partidului la consfătuirile de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din acest 
an, la plenara lărgită a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii și la 
recentul Congres al consiliilor popu
lare. în lumina acestor exigențe și 
orientări, participanții la dezbateri 
sînt chemați să-și spună deschis și 
argumentat punctul de vedere în legă
tură cu neajunsurile care mai există.

comu- 
oame- 
pentru 
în con- 

înaltă 
pla-

PE AGENDA DE LUCRU A FORURILOR 
DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI î 

• Dezbaterea și aprobarea planului fiecărei 
unități pe anul 1981 • Programul unitar de mă
suri pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe 

anul viitor

producției anului 
,______ cincinalului viitor.

în această atmosferă de puternică 
angajare patriotică, muncitorească, in 
întreprinderi din industrie, agricul
tură, investiții și transporturi, in in
stitutele de cercetare, proiectare și 
inginerie tehnologică. în unități 
merciale, de turism și prestări 
servicii, precum și în centralele 
dustriale se desfășoară adunări 
nerale ale oamenilor muncii și 
reprezentanților 
special pentru 
barea planului fiecărei unități pe 
1981 șl a programului unitar de mă
suri care să asigure îndeplinirea lui.

Pretutindeni, dezbaterile in aceste 
foruri supreme ale democrației și 
autocondueerii muncitorești trebuie să 
se desfășoare în spiritul înaltelor exi
gențe puse de partid pentru realizarea 
unei calități noi, superioare în întrea
ga activitate economică. Sînt cunoscu
te sarcinile și obiectivele majore sta
bilite de Congresul al XII-lea al

co
de 
in- 
ge- 
ale 

acestora, convocate 
dezbaterea și apro-

cu măsurile tehnice, organizatorice și 
politice ce trebuie întreprinse pentru 
a asigura o deplină valorificare a re
surselor interne din fiecare întreprin
dere, pentru realizarea ritmică a tu
turor prevederilor planului pe 1981, 
în condiții de eficiență sporită, pen
tru ridicarea întregii activități eco
nomice la nivel calitativ superior, 
prin aplicarea neabătută a principi
ilor noului mecanism economico-fi- 
nanciar.

îndeosebi în prezent, cînd în 
toate unitățile se aplică noul meca
nism economico-financiar, în spiritul 
înaltelor exigențe ale autocondueerii 
și autogestiunii muncitorești, toți par- 
ticipanții la dezbateri — muncitori, 
maiștri, ingineri, economiști — sînt 
chemați să demonstreze concret ce 
resurse interne există pentru sporirea 
producției și a eficienței și ce se an
gajează să facă pentru valorificarea 
lor imediată. „Trebuie să aplicăm cu 
toată consecventa noul mecanism 
economic, autoconducerea muncito-

rească, autogestiunea — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu la marea 
adunare populară din municipiul 
Piatra Neamț. Aceasta presupune ca 
fiecare colectiv de oameni ai muncii 
— din industrie și agricultură, din 
activitatea din invățămint, din cerce
tare, din cultură, din toate domeni
ile — să acționeze pe baza auto- 
conducerii și autogestiunii, să știe ce 
trebuie să producă ce cheltuiește și 
ce beneficiu dă societății. Trebuie ca 

nici o activitate 
pe care o desfă
șurăm să nu 
fără 
fără un 
cit mai 
pentru 
realizînd o adevă
rată autocondu- 
cere muncitoreas
că, o creștere a 
venitului net șl a 
rentabilității vom 
asigura dezvolta
rea mal rapidă a 
patriei noastre și 

creșterea continuă a nivelului de 
viață al Întregului nostru popor", 

în acest sens.' prin prisma sarci
nilor anului viitor, fiecare parti
cipant la adunare trebuie să pri
mească răspunsurile clare 
trebări privind activitatea economico- 
financiară a întreprinderii in care lu
crează : Care sînt nivelurile planului 
producției fizice pe fiecare sortiment 
și ale producției nete ? Ce sarcini de 
export îi revin unității ? La ce nivel 
se vor situa beneficiile ? Ce obligații 
are întreprinderea față de buget ? 
Cum se vor constitui și folosi fondu
rile proprii ale întreprinderii ? La ce 
fond de participare a oamenilor mun
cii la beneficii va avea dreptul între
prinderea în măsura în care reali
zează integral sarcinile de plan Ia in
dicatorii cantitativi și calitativi ? Nu
mai așa, printr-o limpede precizare

fie 
rezultate, 
beneficiu 
însemnat, 
că numai

la in-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Mă plimbam printre la
nuri, pe sub cerul 
mohorit, cu prietenul 

meu, colegul de odinioară 
de școală primară, acum 
om cu responsabilitate in 
sat, ni se strînge inima cînd 
ne uităm la bălțile rămase 
după ploaia turbată de-o 
noapte și la lupta chinui
toare a femeilor ca să scoa
tă apa de la nelocul ei. dar 
griul era înalt și plin în spic, 
se unduia în vint ca părul 
unei femei tinere și omul 
meu suspina ceva mai ușu
rat ; vezi — zice — totui e 
cum pregătești patul ger
minativ. Pe urmă m-a dus 
într-un laborator, a scos 
cîteva eprubete de pe sta
tiv, a privit în zare, a 
cercetat un fel de buletin de 
microscopie, s-a interesat 
de starea unor bacterii și 
m-a întrebat dacă pot să-i 
procur o lucrare recentă de 
inginerie genetică, unde se 
dezbat și implicațiile pri
vind știința agricolă. Am 
păscut cîndva caii împreu
nă. dindu-le uneori mor
covi, ca o delicatesă, mor
covi din care mîncam intîi 
noi jumătatea cea mică, în
soțită de un coltuc de piine 
neagră și uite că acum discu
tăm despre echilibrul pro
teinic al alimentației rațio
nale la vaci și experiența 
mondială în materie de 
combatere a avitaminoze
lor. în altă parte a țării. în 
mănoasa cîmpie bănățeană, 
un activist de partid imi 
povestea deunăzi despre 
performanțele județului in 
domeniul zootehnic — cu 
adevărat spectaculoase — 
care se bizuie, printre alte
le, și pe un schimb de ex
periență sistematic cu toți

primarii și cu specialiști, 
colocviu științific lunar care 
pune in discuție atit rezul
tatele și practicile de la 
Remetea Mare sau Cenad, 
cit și cele din regiunea ca
nadiană Quebec sau din 
districtul olandez al Am
sterdamului, „pentru că oa-

ție relaționate cu specificită- 
țile raselor, chiar și „sensi
bilitatea caracteristică" a 
vitelor fată de anumiți fac
tori care ar putea avea 
efecte nocive „asupra stă
rii lor psihice". Nu-mi pot 
stâpini un zimbet. dar mi-I 
reprim, amintindu-mi că in

Orizontul
s
sub semnul
noii calități

pînă e acum știința și dacă 
m-aș putea dezgropa din 
hîrtiile direcției agricole, ar 
trebui să stau o bună parte 
din timp numai cu cartea 
în mînă. Oricum însă — a- 
dăugă, după o clipă de 
meditație — dacă nu devii 
specialist, te surpi.

Mă cutremură o aduce- 
re-aminte : cîndva, o luare 
de poziție publică, brutală, 
eu declarația 
diacentă „eu 
cialist" sau 
fals rușinate 
rări care cereau cu 
altceva) „știți, n-aș vrea să 
mă consider specialist", 
„n-o fac pe specialistul, 
mai ales că nici nu mi-ar 
plăcea să fiu", „nu cumva 
să mă socotiți un așa-zis 
specialist, ferit-a domnul !“ 
etc. Timpul, după cum 
vede, 
chiar 
bind.

orgolioasă a- 
nu sînt spe- 
exclamațiile 

(în împreju- 
totul

se 
a determinat și aici, 
comportamental vor- 
o mutație.

Valentin SILVESTRU

menii noștri călătoresc me
reu și nu se duc pe-acolo în 
fugă, stau mai mult, află 
ce-au reușit aceia si acum 
le mai împărtășesc și din 
ce am izbutit noi și se chea
mă că, intr-un fel, ne aflăm 
integrați direct în circuitul 
mondial al biologiei specia
lizate". Cunosc apoi, 
fără surpriza firească 
neofitului, că îngrijirea 
creșterea milioanelor
animale se fac studiin- 
du-se „cu atenție și perma
nent" coeficientul de amo
niac din atmosfera sălașe
lor lor, condițiile de nutri-

nu 
a 
și 

de

Dobrogea un șef de fermă 
ajunsese, după un număr 
de observații, la stabilirea 
unei posibile, poate bizare 
relații intre spaimele con
tinue ale unui lot de oi în- 
tr-o iarnă cu lupi mulți, 
foarte agresivi, și anumite 
regrese ulterioare in naște
rile și ponderile mieilor. Nu 
e cu totul improbabil ca 
anxietatea ovinelor să aibă 
repercusiuni asupra posi
bilităților lor organice. Nu 
se mai poate face agricul
tură „cum am apucat" — 
spune prietenul din sat — 
e o schimbare adîncă, stă-

Sînt 
de
l-l

cincisprezece ani 
! cind s-a pus cu 

hotărire la noi. in 
larg și in forme con- 
problema lărgirii ori-

front 
crete, 
zontului spiritual al oame
nilor. Dezvoltarea societății 
obligă la autoperfecționare, 
iar aceasta revendică. la 
rindu-i, capitaluri sporite 
de cunoștințe, cristalizind 
un tip de percepție accele
rată, în consonantă cu rit
mul productiv. Ducînd. deo
potrivă, la funcționalizarea 
expresă a acestor cunoștin
țe, în raport cu necesitățile. 
Un director de întreprinde
re, de pildă, e azi un om 
multilateral informat și cu 
preocupări de o diversitate 
altădată de nepresupus.
(Continuare în pag. a V-a)^

Primele produse 
livrate de Combinatul

chimic din Giurgiu
La Combinatul chimic din 

Giurgiu au fost produse în aces
te zile primele cantități de sodă 
caustică lichidă. ■ Intrarea in 
funcțiune a uzinei de produse 
sodice a marcat debutul produc
tiv al primului mare obiectiv de 
pe această nouă platformă a 
chimiei românești. După cum 
ne-a precizat directorul combi
natului, ing. Ștefan Manea, ca 
urmare a eforturilor susținute 
ale constructorilor și beneficia
rului, în următoarele zile aici 
vor fi fabricate și primele can
tități de produși clorurați, insta
lațiile respective aflîndu-se a- 
cum în probe tehnologice. (Dan 
Constantin).

Din carta marilor împliniri ale poporului nostru în anii socialismului

INVESTIȚIILE - temelie trainică pentru dezvoltarea
economică si socială a tării
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An de an înfăptuim sistematic 
programe de investiții ample și 
complexe, consacrate dezvoltării 
economice și sociale mai rapide a 
țării. Viața a demonstrat convingă
tor că efortul de investiții făcut de 
societatea noastră — care are la ■ 
bază politica consecventă a partidu
lui de repartizare judicioasă a ve
nitului național pentru fondul de 
dezvoltare și fondul de consum — 
a asigurat creșterea in ritm înalt 
și modernizarea continuă a forțelor 
de producție, întărirea puternică a

potențialului economic al tării, ri
dicarea județelor și zonelor mai pu
țin dezvoltate in trecut, sporirea in 
ritm susținut a avuției naționale, a 
venitului național, și creșterea, pe 
această temelie trainică, a bună
stării materiale și spirituale a po
porului.

— In acest cincinal se realizează 
un program de investiții de circa 
950 miliarde lei — efort constructiv 
de o amploare fără precedent — 
care reprezintă mai mult decit s-a 
investit in ultimele două cincinale.

DINAMICA 
INVESTIȚIILOR 

(în miliarde lei)

• Comparativ cu anul 1950, valoarea fondurilor fixe totale este in 1930 
de 8,6 ORI MAI MARE : economia națională dispune in acest an de fon
duri fixe in valoare de 1950 MILIARDE LEI ;

© 87,8 LA SUTA din fondurile fixe existente în economie la sfir- 
șrtul anului 1979 au fost puse in funcțiune in perioada 1966-1979, ceea 
ce evidențiază pregnant roadele politicii de investiții, caracterul modern 
al bazei tehnico-materiale create in ultimele trei cincinale.

• In ultimii 15 ani au fost date in folosință circa 2 122 000 apar
tamente și' alte locuințe, ceea ce înseamnă că practic aproape o treime 
din totalul cetățenilor s-au mutat in 'locuințe noi.

După cum este cunoscut, investi
țiile sînt o pirghie puternică de 
dezvoltare economică și socială nu
mai in condițiile în care fondurile 
materiale și financiare alocate sînt 
folosite rațional, cu înaltă eficiență 
economică. La Congresul al 11-lea 
al consiliilor populare, tovarășul

Nicolae Ceausescu a subliniat ne
cesitatea realizării unei eficiențe 
economice cit mai ridicate a fondu
rilor investite, atrăgînd atenția că 
fiecare leu cheltuit trebuie să con
tribuie la, sporirea producției mate
riale și a productivității muncii so
ciale, la creșterea venitului național.

factorilor care acționează în acest• Sarcina primordială ce revine
domeniu constă in punerea în funcțiune la termen și chiar mqi devreme 
a tuturor noilor investiții planificate. Practic, aceasta înseamnă pe șan
tiere concentrarea tuturor forțelor pentru intensificarea ritmului de con
strucție și încaararea in graficele de execuție.

0 Printr-o strînsă conlucrare intre constructori și montori să se 
asigure fronturile de lucru necesare și să se urgenteze montajul tehnologic. 
Hotărîtcare pentru îndeplinirea acestei sarcini sînt organizarea mai bună 
a muncii pe șantiere, valorificarea superioară a potențialului uman și 
tehnic, prin întărirea ordinii și disciplinei în muncă, folosirea la capaci
tatea maximă a utilajelor de construcții.

• Reducerea hotărită a consumurilor de materiale, o altă sarcină de 
importanță majoră pentru proiectanti și constructori. Prin reducerea cu 
numai 1 la sută a costului investițiilor ce se realizează în acest an se 
economisesc circa 2,5 miliarde lei.

• O altă problemă care se pune cu aceeași acuitate o constituie 
atingerea in cel mai scurt timp a parametrilor proiectați la noile capa- 
citâți'de producție.

Intreprinderea de mașini grele București. Aspect din secția prelucrări 
mecanică grea, sectorul turbine

O
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Un vast șantier de construc
ție sub fluxul intens al traficu
lui feroviar, rutier, pietonal. Așa 
apare zona Podului Grant în 
aceste zile de toamnă. în 
imediata apropiere a vechii 
punți metalice, suprasolicitată, 
neincăpătoare și uzată după 
nouă decenii de exploatare, în
cepe să capete identitate un nou 
pasaj denivelat. Au apărut ci
lindrii masivi ai pilonilor și 
unele rigle de susținere a grin
zilor, elemente ce anunță o con
strucție de mare anvergură și 
complexitate, robustă, modernă 
și, în cel mai înalt grad, func
țională. încadrată într-un sistem 
rutier amplu, avînd la un capăt 
strada Turda, iar la celălalt 
calea Crîngași, ea va traversa 
liniile ferate ale celui mai mare 
complex feroviar al țării, pre
cum și Calea Griviței și Giulești, 
asigurind în același timp, prin 
bd. 1 Mai, o legătură mai di
rectă între șoseaua Bucureșți — 
Ploiești și autostrada Pitești.

Despre principalii parametri 
ai noului sistem rutier ne-a vor
bit șeful lotului de construcții 
Grant, inginerul Valeriu Dumi
trescu :

— Noul pod va avea cite trei 
benzi de circulație pe fiecare 
sens și un trotuar pietonal cu 
lățimea de patru metri. în 
scopul asigurării unui acces cit 
mai cursiv la pasaj, specialiștii 
de la Institutul de proiectări, 
transporturi' auto, navale și ae
riene au prevăzut șase bretele 
de acces la pasajul principal, 
susținute pe pile și avînd cîte 
două sensuri fiecare, bretele ce 
vor facilita penetrația vehicule
lor din orice direcție. Ansam
blul mai include două pasaje 
pietonale subterane, care tra
versează căile Grivița și Giu
lești, precum și amenajarea 
acestor artere și a altor dru
muri de legătură la sol, a unor 
trotuare de siguranță și peroane 
in stațiile de tramvai. împreună 
cu rampele de acces,, podul va. 
avea o lungime de 1 300 metri, 
iar bretelele și rampele lor de 
acces — 1 800 metri. Din multe 
puncte de vedere, pasajul re
prezintă un unicat pentru țara 
noastră. Avem de executat un 
mare volum de lucrări aferen
te : 95 000 mc de pămînt dislo
cat, terasamente înglobînd 
54 000 mc pămînt, turnarea a 
40 000 mc de betoane. Trebuie 
să învingem greutățile create de 
traficul neîntrerupt în acest 
punct al Capitalei, extrem de 
aglomerat. De asemenea, noul 
pod a comportat o seamă de 
operațiuni suplimentare dificile 
— devierea unor tabliere ale po
dului vechi, care cădeau în am
plasamentul noului obiectiv, a 
rețelelor de termoficare, canali
zare șl telefoane, deplasări de 
linii de cale ferată și altele. Tre
buie subliniat faptul că Podul 
Grant este singura lucrare de 
acest fel cu rampe de acces ab
solut in toate direcțiile.
- In 

aflați în
— Mai 

direcția
două fundații dintr-un 
total de 31 — pila nr. 5 ampla
sată pe linia tramvaiului 2 șl 
pila nr. 21 amplasată între linii
le căii ferate — 9 rigle din cele 
29 prevăzute în proiect, precum 
și culeile (extremitățile) podu
lui. Avem un grafic-angaja- 
ment pe care dealtfel îl puteți 
vedea aici, la „statul major al 
șantierului", pentru terminarea 
podului cu 6 luni mai devreme, 
adică în iunie 1981, față de ter
menul din planul de stat, fixat 
în decembrie anul viitor. Pînă 
la ora actuală, stadiul lucrărilor 
respectă acest grafic-angaja- 
ment.

ce stadiu de lucru vă 
momentul de față ? 
avem de executat pe 

pasajului principal 
număr

Gabriela BONDOC

Șl BENEFICIARI DE INVESTIȚII,
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CONSTRUCTORI Șl MONTORI, PROIECTANȚI

In interesul dezvoltării tot mai susținute a pa
triei socialiste, acționați energic, cu stăruință și 
inițiativă, în strînsă conlucrare, pentru realizarea 
și punerea în funcțiune rapidă a tuturor noilor 
obiective, cu consumuri de materiale și cheltuieli 
cât mai reduse !

PERSONAJUL LITERAR
exponent al idealurilor înaintate

ale vremii sale
Opinii de HUSZAR Sândor

simtă- 
nu pot 
tagma 

con-

în pofida tuturor opinii
lor contrare vestite de spi
ritele alese laolaltă cu este- 
ții, mai mult sau mai pu
țin avizați, eroii literari au 
un rol deosebit de impor
tant în modelarea conștiin
țelor și insuflarea 
mintelor umane : ei 
fi înregimentați in 
divertismentului de
sum — să zicem — decît cu 
prețul diletantismului de 
duzină. Arnold Hauser, ma
rele savant născut la Ti
mișoara. citează vorbele 
unui indian sioux cu inten
ția de a demonstra originea 
magică a artei, dezghioca- 
tă din miezul acțiunii prac
tice. în cartea sa. publicată 
in limba engleză. „Sociois- 
toria artei și literaturii" ; 
omul, indianul sioux, vă- 
zîndu-1 pe cercetătorul 
Levy Bruhl desenînd, a cu- 
vîntat astfel : „Știu că a- 
cest bărbat a așezat multi 
zimbri de-ai noștri în pa
ginile cărții sale, am fost 
acolo și am văzut la fata 
locului, 
iar noi 
bri de 
daugă : 
ca o continuare nemijloci
tă a realității imediate n-a 
fost niciodată definitiv 
abandonată...". Cu toate că. 
de-a lungul miilor de ani 
si în primul rînd în corela
ție directă eu transformări
le bazei societății, literatura 
se transformă si ea de mul
te ori. ea nu si-a pierdut 
și nici nu-și poate pierde

nicicînd însușirea sa de for
mă de expresie aparținătoa
re omului, chiar dacă nu 
este un mădular direct al 
său, pentru un schimb etern 
uman de mesaje, pentru că 
in caz contrar și-ar nega 
esența, scopul pentru care 
a născocit-o creierul uman.

Sînt. totuși, nevoit să ex-

un supraerou : Ahile al lui 
Homer — spre exemplu, ca 
să ne întoarcem de îndată 
pe tărimul literaturii. Se 
cuvine să lămurim și un 
dubiu, care ar fi născut un 
șir lung de explicații ; anu
me. dacă in literatură exis
tă salt nu eroi în deplinul 
înțeles al cuvîntului. Repet.

ACTUALITATEA
- vocația esențială 

a romanului

pe .cînd îi fereca ; 
nu mai avem zim- 
atunci". Hauser a- 
..Ideea lumii artei

plic, în ciuda acestor aser
țiuni, titlul de mai sus și 
să mă destăinui pe mine 
insumi. Mărturisesc că în
țelesul propriu și rezonanta 
sentimentală a termenului 
de „erou" m-au stînjenit 
in prezentul context literar. 
Pentru mine, bunăoară, 
eroul este un om care 
făptuiește mari lucrări 
devine exemplar prin
raiul, voința si tenacitatea 
sa ; el poate fi. eventual, 
un oștean care nu pregetă 
să-și dea viata.
dentul său din greaca ve
che, „heros“-ul, este încă 
de-a dreptul un semizeu. 
Deci, cunoscînd înțelesul 
cuvîntului zeu din mitologia 
greacă putem afirma că e

în- 
și 

cu-

Cores pon-

eroii există și voi încerca 
să trec in revistă tot lanțul 
de descendenti coboritori 
din acei Ahile. Hector, 
Ulise. Sint ușor încurcat, nu 
pot înfăptui ordinea dicta
tă de istoria literară, pen
tru că. iată. în timp. în or
dinea cronologică a istoriei 
literare și mai ales în con
știința mea urmează Don 
Quijote. El. despre care nu 
se poate spune că e un se
mizeu cum scrie la carte. 
Și care se află. într-un anu
me sens, la jumătatea dru
mului. în înaintarea sa in 
istorie, condensînd in firea 
sa idei și idealuri literare, 
omul în devenire poposeș
te, prin intermediul său. la 
un punct pe care propun

să-l considerăm a fi o pia
tră de hotar' cel puțin. Do
tat cu adevărurile sale li
terare, ideale, ba thai muit, 
cu adevăruri absolute, el 
este confruntat cuf realita
tea. Cavalerul din La 
Mancha mai crede că dis
pune de o torță și putere 
ahileană, dar. iată, prima 
moară de vint ivită in cale 
ii provoacă o bruscă trezire 
la realitate. Și astfel, el de
vine tragicomic, avind con
sternat. cu ochii mari de 
mirare, revelația realității, 
e trăsnit in moalele capului 
de priveliștea ei : totuși si 
el este un erou ? Cine poa
te fi mai îndreptățit să se 
numească erou decît el. cel 
care are un unic scop chiar 
în cadrul romanului, și anu
me întruparea eroismului, a 
idealului eroic. Să mai a- 
dăugăm oare și observația 
că timpurile în care a fost 
născut sînt foarte anroniate 
de cele in care a venit în 
lumea noastră un alt erou, 
rudă cu dumnealui în ceea 
ce privește revelația con- 
șternantă a lumii, coliziu
nea titanică dintre ideal 
și realitate în plămada per
sonalității : un nrint pe 
nume Hamlet. Cel care-și 
jertfește viata pentru ma
rile si nobilele sale idea
luri umane. Caracterul său 
eroic este de netăgăduit. 
Cititorul poate privi cu ne
încredere doar înrudirea 
promisă, cea cu Don Qw-
(Continuare în pag. a IV-a)^
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„Promoția cu flori, lopeți 
și speranțe"

O intilnire după zece ani relevă, 
cu argumentele vieții, împlinirea aspirațiilor 

tinerești, înflorirea personalității umane 
în climatul fertil al societății noastre ...și iat-o astăzi, in ’80, maturizată, la ora unui emoționant bilanțAcum zece ani, în anotimpul dramatic al inundațiilor din '70, o promoție 

intra bărbătește in viață...

Redescoperite intr-un fund de ser
tar, scuturate de praful uitării, ve
chile fotografii au darul de a declan
șa nostalgia trecutului. Excepție face 
fotografia peste care am dat intîm- 
plător, zilele trecute, intr-un colț de 
arhivă sentimentală, Însoțită de o 
adnotare ce o pusese, de la bun în
ceput, sub semnul nostalgiei ...viito
rului : „Promoția 1970 a Liceului nr. 
1 din Sighișoara. De reintilnit acești 
absolvenți după zece ani 1“ Prin ea 
însăși imaginea explică tonul impe
rativ. Fiindcă n-a fost o promoție ca 
toate celelalte... Despărțirea ei de 
școală, altfel decît in hainele festive 
ale tradiționalului ceremonial, a avut 
loc la citeva zile doar după momen
tul dramatic al inundațiilor (în fun
dalul imaginii, pe zidul clădirii se 
vede întipărită umbra sumbră a Tîr- 
navel răzvrătite). Intrarea ei in 
viață a coincis cu lupta întregului 
oraș și cu eforturile întregii țări pen
tru înlăturarea calamităților (în 
prim-planul imaginii, mărturie a 
participării pline de dăruire, adoles
cenți in cizme de cauciuc, cu lopeți 
in mină). Aceasta a fost pentru ei 
festivitatea de absolvire : o clipă 
smulsă între două asalturi pe frontul 
refacerii. Înaintea bacalaureatului 
școlar, lor le-a fost dat să susțină un 
bacalaureat neprevăzut — examenul 
civic al bărbăției, muncii și solidari
tății. Oare ce fac astăzi absolvenții 
de acum zece ani ? Care a fost dru
mul prin viață al „promoției cu flori, 
lopeți și speranțe** ? (cum fusese ea 
numită atunci. în reportajul publicat 
în ziarul nostru, sub semnătura lui 
Mihai Stei an).

Fotografia, devenită în perspectiva 
timpului document de generație, mă 
conduce la Sighișoara. Primul inter
locutor, profesorul Emil Giurgiu, în 

-acea perioadă director al școlii — as- 
«4ăzi-Liceul industrial hr. 2, viața nu 
stă pe loc — îmi atrage atenția asu
pra unei plăcuțe încastrate în arcada 
de la intrare, mult deasupra capete
lor noastre, semn pînă unde urcase 
viitura. Pro memoria, pe plăcuță stă 
înscrisă, sobru, data : 13 V 1970.

— Doar atit ? întreb. Nu e cam 
sibilinic pentru generațiile viitoare ?

— Intr-adevăr... Dar ce cuvinte ar 
putea exprima pe măsură eroismul 
acelor zile, patriotismul faptei, sim- 
țămintul de „toți ca unul** ? Minunat 

s-au comportat atunci copiii I S-au 
declanșat în ei energii morale nebă
nuite. Munceau și învățau pe rupte. 
Mi-i amintesc ca acum pe absolven
ții din ’70 : intr-o mină cu servieta, 
în cealaltă cu lopata la nămol. Nici 
nu e de mirare că au reușit în viață.

— De unde știți ?
— De la întîlnirea lor de promoție. 

Acum citeva săptămîni s-au reîntors 
aici ca să-și serbeze primul deceniu 
de la absolvire. Au venit din toată 
țara. Păcat că n-ati fost.

Este soarta reporterului de a re
constitui. cel mai adesea post-festum, 
evenimentul... Ceea ce și încerc, cu 
ajutorul citorva profesori și foști 
elevi. Dirigintele promoției, profeso
rul de română Aurel Virtopeanu, 
aduce catalogul ce stirnește și astăzi 
un fior involuntar printre absolven
ții de altădată, iar unul dintre ei, 
tehnicianul constructor Ion Foaltin, 
care a fost fotograful evenimentului, 
așază cu mindrie pe masă poza de 
grup din 1980. în calitatea sa de or
ganizator al întîlnirii de promoție 
(„cîte scrisori n-am scris și cite te
lefoane n-am dat să-i găsesc !“), Ni- 
colae Palade, inginer la întreprinde
rea de sticlărie și faianță din Sighi
șoara. istorisește cu lux de amănun
te, cind intr-o tonalitate grav-cere- 
monioasă, cind in cea glumeț-școlă- 
rească de odinioară, emoționanta re
vedere. Cum s-au recunoscut și nu 
s-au mai recunoscut (maturizări, 
mustăcioare, siluete nițeluș transfor
mate. mine de mămici și tătici), 
cum au cintat „Gaudeamus jgitur" la 
uni-on cu gazdele lor, promoția din 
acest an, ce comentarii mucalite s-au 
făcut la strigarea catalogului, ce ve
selie a fost la petrecerea de seară 
încinsă la pitoreasca hulă Daneș... 
Viața și-a luat astfel o binemeritată 
revanșă : in ’70 banchetul de absol
vire nu se ținuse, datorită hotărîrif 
lor spontane si generoase de a desti
na suma strinsă (circa 5 000 lei) aju
torării sinistraților,

Bătrinul și severul catalog, croni
carul tuturor succeselor și dramelor 
școlare, care a consemnat lapidar 
evoluția a 37 de destine, cristaliza
rea a 37 de năzuințe, ne ajută să tre
cem in revi tă promoția. Peste no
tele din paginile sale, căzute în de
suetudine. răsar acum. în dreptul fie
cărui nume, notele vieții. Ale voca

ției. ale muncii, ale Integrării în so
cietate. Și astfel de note, bune, 
abundă. Așa cum se desprinde din 
recomandările presărate de interlo
cutorii mei : inginer la „Dacia** — 
Pitești... profesoară de franceză la 
Mediaș... economistă la „Nicovala** 
din Sighișoara... profesor de filozo
fie la Brașov... inginer la hidrocen
trala de pe Argeș... medic la dispen
sarul din Luna de Arieș... construc
tor de avioane... farmacistă... a ter
minat electromecanica... a făcut chi
mia... a absolvit Institutul de educa
ție fizică... De la un asistent la ca
tedra de fizică a Politehnicii din 
Cluj-Napoca, Alin Giurgiu, care își 
susține in curînd doctoratul, la un

șef de agenție turistică pentru tine
ret din Sighișoara, Ioan Sîrbu — un 
larg evantai de profesii și împliniri*).

— Vă imaginați, desigur, că a fost 
cea mai frumoasă „oră de dirigen- 
ție“ din viața mea — mărturisește 
Aurel Virtopeanu. Nu există o mai 
mare satisfacție pentru un dascăl 
decît să vadă cu ochii lui cum cata
logul speranțelor devine un catalog 
al certitudinilor.

într-adevăr, cum s-au transformat 
speranțele unei promoții in certitu
dinile ei ? Am adresat întrebarea 
citorva dintre absolvenții de acum 
zece ani, astăzi tineri in jurul virstei 
de 29 de ani. Am adresat-o, in pri
mul rînd, lui Mircea Ceanga, acel 
băiat care atunci, fără să i-o ceară 
nimeni decît propria sa conștiință, 
cățărat pe un tractor, căra bidoane 
cu apă pentru sinistrații refugiați în

•) Intlmplarea a făcut ca In 
aceeași dimineață cind cercetam 
acest larg evantai să-mi cadă 
sub priviri o știre pe cit de bur- 
lescă, pe atit de tulburătoare. 
Ziarul britanic „Times" inserase 
la mica publicitate un anunț 
care stîmise vilvă : un tinăr 
titrat in căutare de lucru pro
mitea 1000 de lire sterline... pa
tronului care ii poate oferi o 
slujbă. 

podurile caselor și care se angajase 
în numele promoției, în clipa dintre 
două asalturi pe frontul refacerii : 
„Promitem in fața dumneavoastră, 
stimați profesori și dragi părinți, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru ca, alături de virstnici, să ne 
dăm partea de contribuție ca totul să 
fie ca mai înainte de această grea 
încercare... Vă făgăduim — astăzi 
mai serios decît oricînd — să fim la 
înălțime !“.

— Noi am Intrat atunci în viață 
cu lopata in mină, și la propriu și 
la figurat, vreau să spun cu hotărâ
rea de a munci fără preget, de a 
dărui țării întreaga noastră energie 
tinerească, revoluționară — răspun- 

de informaticianul Mircea Ceanga. 
încercarea aceea dură și absurdă nu 
ne-a copleșit, nu ne-a învins, dim
potrivă, ne-a unit și ne-a indirjit. 
Așa îmi și explic reușita nu a unuia 
sau a altuia, mai capabil sau mai 
perseverent, ci reușita de ansamblu 
a promoției,

— Ce a însemnat „cu lopata în 
mină** pentru propria realizare ?

— Eu îmi propusesem să fac ma
tematica și să devin profesor. Dar 
chiar din acel an, la Facultatea de 
matematică din Cluj-Napoca s-a în
ființat secția de informatică. Nici 
nu visasem așa ceva. Pentru mine, 
surîde Ceanga, „lopata" s-â conver
tit in calculator. Acum, la Centrul 
de calcul al Ministerului Agricultu
rii. unde am fost repartizat după 
absolvire, mi s-a încredințat un pro
iect pasionant : planificarea optimă 
a producției agricole pînă în 1985. 
Mă simt implicat nu numai în știința 
pe care am invățat-o, ci și. senti
ment nou, în răspunderea față de 
piinea țării. Ce să vă mai spun ? 
Urmez universitatea politică și de 
conducere, sînt propagandist, m-am 
căsătorit cu o fostă colegă de la in
formatică, avem doi copii. Alte pro
iecte ? Să le lăsăm pentru viitoarea 
Intilnire de promoție.

— Alții au reușit din primul foc. 
Eu, nu. Dar n-a fost rău că s-a în- 
tîmplat așa și o să vă explic ime

diat de ce — răspunde inginera Do
rina Țîrcovnicu. Dădusem la psiho
logie, gindindu-mă că e o profesiu
ne mai feminină, dar picasem. După 
prima clipă de buimăceală, am jude
cat lucrurile la rece : „măi tato, tu 
erai bună la matematică și fizică, 
ce-ar fi să încerci la politehnică ?** 
Așa am și făcut, am absolvit elec
tromecanica la Brașov cu medie 
bună, am fost repartizată la uzi
nele „23 August** din Bucu
rești, Ce șansă pentru un tînfir 
inginer ! Unii visează să intre direct 
în cercetare sau in proiectare, dar 
nu realizezi nimic dacă nu începi 
meseria, cum s-ar zice, de la șaibă. 
Mie mi-a folosit enorm că mi-am 

făcut staglatura într-o secție meca
nică, de utilaj complex, printre ma
șini de performanță. Secția de pro
ducție e ca un valț uriaș, nu te me
najează, dar scoate din tine om și 
profesionist. Anul trecut, în urma 
unor teste de creativitate, am fost 
selectată într-o grupă de cercetare 
și proiectare unde se rostește ulti
mul cuvînt în materie de tehnică. 
Lucrăm acum la proiectul unei ma
șini de mare performantă, creație 
originală, propusă ca invenție. Nu e 
puțin lucru să ți se acorde, ca tinăr 
inginer, atîta încredere. Mă simt 
foarte utilă, stimulată — ce-țl poți 
dori mai mult la virsta asta ?

— M-au prins inundațiile tocmai 
cînd mă pregăteam de bacalaureat 
— își amintește economista Delia 
Oană (înainte de căsătorie, Căz$- 
noiu, numele di» catalog). Eram 
premianta clasei, aveam ambiția să 
termin cii medie măre, așa incit, au
zind că se apropie inundația, ce-am 
judecat cu mintea mea de copil ?! 
Poate că o să se suspende cursurile 
vreo două-trei zile, o să rămîn acasă 
și-o să tocesc zdravăn. în seara ur
mătoare insă, un șuvoi, de credeai 
că nu Tîrnava, cl Mureșul a năvălit 
pe strada noastră, ne-a spart ușa ca
sei, mobila a început să plutească 
și abia am avut timp, mama, 
bunica și cu mine, să ne re
fugiem in pod. în ultima cli

pă am reușit să-ml salvez cărțile și 
caietele. Zilele următoare ne-au să
rit in ajutor vecinii, colegi de-ai lui 
tata de la fabrică, colegi de-ai mei 
de Ia școală. Atunci am înțeles că 
există in viață și „materii" mal im
portante decît cele la care mă stră
duiseră pînă atunci să iau note mari, 
există curajul și omenia, devota
mentul și solidaritatea. Ceea ce se 
întîmpla în jurul nostru, acea minu
nată dirzenie și întrajutorare, a re
prezentat pentru întreaga noastră 
promoție o mare lecție de tărie și 
voință. Muncind și învățind, iar 
mulți dintre noi rămăseseră numai 
cu hainele de pe ei, am simțit brusc 
că ne-am maturizat. Nu știu dacă 
prezintă și pentru altcineva vreo 
semnificație, e un amănunt desigur, 
pentru mine are însă un tîlc simbo
lic — și am să vi-1 destăinui : ca 
toate fetele, iml făcusem o rochiță 
s-o îmbrac la absolvire, n-am mai 
apucat s-o port, iar cind am dat 
peste ea, mult mai tîrziu, am con
statat că-mi rămăsese strimtă.

— N-ați răspuns la întrebare : ați 
realizat ce v-ați propus ?

— Poate chiar mai mult, ținînd 
seama că am realizat ceva ce nici 
nu-mi propusesem la absolvire. Lu
crez, adică, în comerțul exterior. 
După facultate am fost repartizată 
la „Industrialexport". Aici, in ulti
mii ani. mi s-a dat posibilitatea 
să-mi încerc puterile Intr-o acțiune 
de anvergură, în cadrul colectivului 
care se ocupă, pe linia întreprinde
rii noastre, de Rafinăria de la Ba- 
nias. Anul trecut, în preajma inau
gurării acestui mare obiectiv, am 
fost trimisă să lucrez la fața locu
lui, în Siria. Sint încă o ucenică în 
meserie, dar trăiesc atit satisfacția, 
cit și răspunderea de a contribui la 

--exportul de inteligență și măiestria 
românească.

— Cei mai multi dintre colegii de 
promoție au terminat facultăți. 
Spuneți-mî drept, loan* Foaltin, nu 
regretați că n-ați urmat același 
drum cu ei ?

— Sincer, nu. Numai malcă-mea, 
cîteodată, mai regretă că băiatul ei 
n-are „diplomă". E drept, inițial am 
năzuit să urmez silvicultura. N-am 
reușit A fost primul meu eșec din 
viață, dar m-am redresat. Am făcut 
o școală tehnică de construcții. Mie 
mi-au plăcut șantierele. Mă vedeți 

cum sint : robust, dinamic. Nu m-am 
speriat de greutăți, deși am lucrat 
adesea In condiții aspre. Și am bucu
ria de a fi lăsat ceva in urma mea, 
măcar o părticică de temelie, o că
rămidă, peste tot pe unde am fost : 
la Tîrgoviște — combinatul siderur
gic, la Tumu Măgurele — combina- ( 
tul chimic, la Alexandria — fabrica 
de rulmenți, la Buzău — laminorul, 
în școală mergea vorba despre mine 
că aș fi istet, dar inegal, acum mă 
simt echilibrat și stăpîn pe puterile 
mele. M-am reîntors in Sighișoara, 
se construiește intens, avem treabă 
pină peste cap, sint mîndru că lu
crez pentru orașul in care am cres
cut, oamenii mă salută, mi-am cum
părat și eu un apartament nou — e 
puțin lucru ? Ce-aș avea de regre
tat 1 Să te realizezi ca om nu este 
cea mai frumoasă diplomă 7

Am pornit spre Sighișoara să cu
nosc o promoție și m-am întors cu 
imaginea unei generații.

Generația celor care s-au format 
și au intrat in viață în climatul ge
neros și exigent al ultimilor 
cincisprezece ani.

Impresionant poate nu este atît 
bilanțul de pînă acum al acestor ti
neri (dealtfel deloc de neglijat și 
aflat în continuă îmbogățire), cit 
pașii siguri ai acestei generații, pri
virea-! limpede, vorba-i deschisă. 
$i conștiința sa patriotică, revoluțio
nară, comunistă.

O generație care are cui să seme
ne, are lingă cine să crească, are pe 
cine să continue. Căci părinții aces
tei generații, în sensul cel mai pro
priu, sint tinerii care au făcut pri
mii lor pași in viață în revoluție 
sub semnul lui August ’44, care au 
străpuns munții in ritmul eroicului 
„hei-rup" de la Bumbești, care au 
Întețit vilvătăile Hunedoarei, care au 
înfipt țărușii luminii la Bicaz...

Și iată, într-o firească, necesară 
și splendidă continuitate, această 
nouă promoție, această nouă genera
ție intrînd și ea în viată cu flori, 
lopeți și speranțe. Parcă aceleași 
flori și aceleași lopeți.

Numai speranțele se schimbă.
Devin mai Înalte.
Și se prefac în certitudini.

Victor VANTU

Să poți spune: „MI-AM FĂCUT DATORIA DE MEDIC Șl DE 0M“

După publicarea, in trei numere 
de ziar, a anchetei „Este navetls- 
mul medicilor o «maladie Incurabi
lă» am primit la redacție nume
roase scrisori semnate, în majori
tate, de către medici care își ex
primă acordul cu cele relatate. Re
producem, în cele ce urmează, 
citeva opinii, observații și sugestii , 
ale corespondenților noștri.
Să Începem cu scrisoarea medi

cului Florin Muck, din comuna Bo- 
lintin-Deal, județul Ilfov : „Medicul 
de medicină generală este figura 
principală a asistenței medicale ; 
medic al familiei și totodată medic 
al- comunității, cu multiple funcții 
medico-sociale in teritoriul pe care-1 

deservește. Această poziție a medi
cului de dispensar comunal pune insă 
condiția recunoașterii rolului respec
tiv de către medic si colectivitate. 
Și. mai cu seamă, condiția ca medi
cul dispensarului să nu se transfor
me intr-un voiajor cu program mal 
mult sau mai puțin stabil. în ce mă 
privește, nu așa mi-am conceput ac
tivitatea și menirea de medic. Din 
1953 și pină in prezent funcționez ca 
medic in circumscripția Bolintin-Deal 
și nu am făcut naveta o zi. cu toa
te că familia mea și a soției anele, 
de la părinți pină la nepoți, se află 
în București. Am convingerea că cine 
se plimbă de la o mașină la alta 
nu-și poate face conștiincios servi
ciul. în urmă cu ani și ani. nici un 
medic de circumscripție rurală sau 
de spital rural nu făcea naveta. Azi, 
pe teritoriul spitalului Bolintin-Poe- 
nari. din 100 de medici numai trei 
nu fac naveta. în acea vreme era de 
neconceput să se înregistreze, în cir
cumscripția ta, un cit de mic pro
cent al mortalității infantile. Era o 
mare rușine pentru medicul care a- 
vea procentul de zece la mie. în 
1979. pe teritoriul spitalului nostru 
s-a ajuns la 74 la mie — procent care 
se explică prin lipsa de interes a u- 
nor medici pe care-i preocupă mult... 
orarul I.R.T.A., concediile medicale 
proprii care durează în jurul a două 

luni anual, chiulul organizat. Și to
tuși, acești oameni se îmbolnăvesc de 
astenie nervoasă (7 ?)".

Nu putem să nu aprobăm afirma
țiile medicului Florin Muck. Ele sint 
suma unor experiențe și observații 
pe parcursul a 27 de ani de activi
tate (fără navetă) intr-o circumscrip
ție medicală comunală și au căpă
tat, deci, autoritatea unei îndelungi 
verificări. Nu este singurul medic ce 
ne vorbește, de pe o asemenea po
ziție, despre atit de nobila misiune 
a medicului Am primit, de exem
plu, o lungă și impresionantă scri
soare de la medicul pensionar Va- 
sile Maftei din Pitești, care, după 
serviciul de medic de front in timpul 
războiului, a lucrat ca medic de țară 
in cele mai izolate comune ale fos
tului raion Vedea, timp de 17 ani :

„Menționez că in toți cei 17 ani 
cit am funcționat ca medic de țară 
n-am făcut nici o zi naveta, am lo
cuit cu familia, cu cățel și purcel, 
la reședința circumscripției sanitare, 
pentru a fi prezent mereu lingă cei 
care aveau nevoie de mine la orice 
oră din zi și din noapte. Oamenii nu 
m-au uitat nici azi, după atîția ani 
mă caută să-mi mulțumească pentru 
că am vegheat la căpătiiul lor cînd 
au fost bolnavi și le-am redat ca
pacitatea de muncă și fericirea de a

fi sănătoși — unul dintre bunurile aproape că nici nu ar fi știut că au
cele mai de preț ale omului". un tată. Un medic de țară nu trebuie

Despre condițiile materiale, despre să se aștepte să i se aducă totul pe
familia și despre copiii medicului: tavă, ci el trebuie să-și organizeze

Răspunsul ministrului sănătății
Tovarășe redactor-șef.
Referitor la articolul „Este navetismul medicilor o •maladie incu

rabilă- ?“ publicat in ziarul „Scinteia", vă aducem la cunoștință că pro
blemele dezbătute în acest articol au fost analizate cu toate cadrele cu 
funcții de răspundere din Ministerul Sănătății. Problemele asistenței me
dicale ambulatorii și măsurile necesare pentru îmbunătățire vor fi dezbă
tute in prima ședință a biroului executiv al consiliului de conducere al 
Ministerului Sănătății.

Mulțumindu-vă pentru sprijinul acordat, vă asigurăm ci vom urmări 
cu toată atenția rezolvarea neajunsurilor care mai persistă in acordarea 
asistenței medicale din mediul rural și că vom lua, împreună cu consiliile 
populare, măsurile necesare.

Eugen PROCA

„Eu mi-am luat soția și copiii pes
te tot pe unde am funcționat ca me
dic de țară. Și am crescut copii mi
nunați care au urmat apoi facultăți 
— unul e medic, altul inginer cer
cetător. Dacă aș fi făcut naveta nu 
aveam timp pentru educarea copiilor, 

viața lui profesională și personală, el 
trebuie să lupte și să biruie toate 
greutățile. Trebuie să te impui în 
fața autorităților locale prin muncă 
dirză și cinstită".

O altă scrisoare, și ea extrem de 
voluminoasă și încercind o analiză 

mal aprofundată a problemei, din 
punctul de vedere al experienței unul 
medic de circumscripție rurală (me- 
dicul-primar Ion T. Bogdănescu, din 
comuna Măguri-Răcătău, județul 
Cluj) cuprinde, între altele, și urmă
toarea propunere : „în momentul de 
față, majoritatea dispensarelor comu
nale sînt încadrate cu de la doi me
dici în sus, unele chiar cu cinci me
dici Nu înțeleg de ce medicul-șef de 
dispensar sau medicul-șef comunal, 
căci ei au răspunderea, nu organi
zează acordarea asistenței sanitare și 
în afara timpului normal de lucru, 
prin gardă la dispensarul comunal, 
alternativ, adică o programare pe 
zile a fiecăruia dintre medici". în
tr-o altă formă, ideea aceasta se afla 
și în ancheta noastră.

Un fapt ce ne-a fost adus la cu
noștință (de către tatăl doctoriței 
Rodica Dumitrescu din Răsuceni — 
Ilfov) după apariția anchetei noas
tre ne-a determinat să revenim a- 
supra celor relatate despre doctori
țele din această comună. Intr-o sea
ră din toamna trecută (22 octombrie), 
cele două tinere doctorițe, care lo
cuiesc, în timpul săptămînii, în in
cinta dispensarului din satul Cucu- 
ruzu, au fost atacate de către un 
individ care a pătruns In clădire 
spărgînd trei uși. In legătură cu a- 
cest fapt, actualul primar al comu

nei, tovarășul Constantin Ion, ne 
spune :

— Da, doctorițele își fac, în con
tinuare, datoria, chiar dumneavoastră 
spuneți că le-ați găsit la orele de 
consultație, deși doctorița Dumitres
cu este ea însăși bolnavă. Satul însă 
nu prea și-a făcut, față de ele, da
toria. Și fostele organe de condu
cere ale comunei (pentru că, de a- 
tunci, eu sînt al treilea primar) au 
avut vina lor pentru atitudinea ne
corespunzătoare față de tinerele doc
torițe și față de dispensar. Vă pro
mitem că lucrurile se vor schimba. 
Avem aici, în comună, un program 
foarte bogat de activitate pentru că 
sint, în multe privințe, mari rămîneri 
in urmă. Vom găsi rezolvările ne
cesare și pentru mai buna aprovi
zionare cu alimente a medicilor, pro
fesorilor".

Trebuie să facem mențiunea că 
multe dintre scrisorile sosite la re
dacție cu referiri la ancheta publi
cată conțin analize, sugestii, propu
neri concrete și de amănunt privind 
mai buna organizare a asistenței sa
nitare în circumscripțiile comunale. 
Dar întrucît toate acestea depășesc 
cadrul tematic al problemei investi

gate de noi, vom trimite Ministe
rului Sănătății scrisorile amintite.

Mihai CARANFIL

Un tata 
greu de păcălit

Pentru motive ținînd de ceea ce este mal dramatic 
în acest caz, nu voi da nume. Poate nici n-aș fi 
scris dacă, in timpul procesului, nu mi-ar fi revenit 
stăruitor în minte o vorbă auzită în copilărie : „Sîn- 
gele apă nu se face".

Procesul la care am participat a recapitulat, fugitiv 
și sobru, două feluri diametral opuse de a înțelege 
șansa, de a ierarhiza opțiunile vieții. Părțile — foști 
soți. Acum 14 ani au avut un copil. Băiat, cum pro
babil iși dorea tatăl. I s-a ales un anumit prenume, 
care sugera bucuria mamei. Cine era mai fericit ca 
cei doi părinți 7

La doi ani și citeva luni, cînd băiețelul era mai 
drăgălaș, i-a apărut o mică pată roz pe ochiul sting. 
„L-o fi tras curentul"... Acid boric, comprese cu mu
șețel. Pata n-a trecut, s-a extins. Conjunctivită 7 Un 
medic, doi medici, mai mulți. Și verdictul : tumoare.

Doar intre 0,07 și 0,15 din tumori sînt localizate la 
ochi și aproape niciodată pe ochi de copil. Dar a- 
ceasta a fost șansa micuțului. Șansă care oferea o 
singură șansă : enucleerea globului ocular într-o cli
nică de ultraspecialitate din străinătate. S-au făcut 
operativ demersurile necesare și. la virsta de 2 ani 
și 10 luni, pacientul rămînea fără un ochi, dar cu 
celălalt și, poate, cu viața sigur salvate.

Bucuria înălțării cu virsta implică pentru el o 

problemă specifică : crește copilul, crește și orbita, 
ori proteza lui oculară trebuie să fie dimensionată la 
micron. De aici necesitatea unor drumuri repetate, 
la doi ani, de-a lungul continentului. Și inerente 
cheltuieli.

Cheltuieli suportate, bineînțeles, de ambii părinți, 
cit timp au fost Împreună. De clțiva ani insă au di
vorțat. Copilul a fost încredințat mamei, tatăl plă
tește pensie. Acoperă oare pensia și cheltuielile, cu 
totul speciale, legate de faptul că băiatul nu are 
decît 14 ani, crește incă și are de gînd, încă vreo 
opt ani, să se tot dezvolte, cu orbita ochiului sting 
cu tot 7 Aritmetica demonstrează că nu ajunge, tatăl 
pirit, susține că da.

Și iată, a venit procesul și previzibila întrebare :
— Sinteți de acord să suportați jumătate din costul 

ultimei deplasări, astfel cum rezultă din adeverința 
nr. 29 978/1980 a Ministerului Sănătății?

Sigur pe sine, a putut răspunde scurt :
— Nu.
în sala aceea, în clipa aceea parcă sîngele cuiva 

s-ar fi făcut apă.

Neînțelesul
în antologia Inventatorilor neînțeleși, I. N. din Slo

bozia ocupă și va ocupa un loc aparte. In timp ce 
solicită brevete peste brevete pentru descoperiri pe 
care specialiștii (și nu numai ei) le consideră fără 

noimă, singura descoperire de certă originalitate i se 
irosește fără să revendice paternitatea.

Nu o să reproducem lista tuturor asalturilor lui 
I. N. asupra porților panteonului științei. Ne oprim 
numai la cele care au format obiectul unor judecăți 
la secția a 3-a a Tribunalului municipiului București. 
Iată, prin 1976 a revendicat protecția găselniței nu
mite pompos „Instalație de urmărire dirijată a în
tregii zone din spatele unul mijloc de transport în 
timpul circulației acestuia pe drumurile publice". 
Circumspect, ca și creatorii adevărat!, el n-a precizat 
prin ce se deosebește „instalația" de banala oglindă 
retrovizoare. Fiindu-i respinsă, a dat in judecată O- 
ficiul de stat pentru invenții și mărci. La tribunal 
s-a înțeles mai pe șleau esența descoperirii. Se pro
punea nu atît un dispozitiv, cît un principiu nou. 
Anume acela ca șoferii să fie continuu cu ochii pe 
ceea ce se petrece în urma automobilului și nici ca
pul să nu-i doară de ce se derulează prin fața ma
șinii, în direcția de mers. Ideea era, intr-adevăr, ge
nială, dar pentru un film cu Stan și Bran, nu pen
tru practica șoselelor.

I. N. nu s-a descurajat și a abordat alt domeniu : 
chimia. A cerut să i se breveteze așa-numita „pastă 
pentru pictură". N-a oferit amănunte, ci deziderate. 
In limbaj delicat, ca între savanți. i s-a răspuns că 
„revendicarea nu are soluție tehnică". După care O- 
ficiul de stat pentru brevete și mărci iarăși s-a trezit 
chemat în judecată.

La începutul anului, știința a fost solicitată să se 
pronunțe asupra unei noi idei, iar justiția asupra 
unui nou proces. E vorba de un fel de pălărie pen
tru autovehicule. Un fel de coviltir mai mare decît 
caroseria, prin montarea căruia inventatorul susține 

că s-ar economist... ștergătoarele de parbriz. Specia
liștii n-au respins ideea, dar au găsit-o fără sens 
Coviltirul ar putea proteja mașinile și de soare și 
de ploi, dar le-ar împiedica înaintarea, asta in si
tuația fericită în care, luate de o pală de vînt, n-ar 
ajunge in șanț.

Cum spuneam însă, pe lingă aceste eșecuri, I. N. 
are și o descoperire certă. El a depistat posibilitatea 
cea mai fără risc și fără deranj pentru el de a pro
voca judecăți. In toți aceștia ani nu s-a prezentat 
niciodată nici la oficiul de brevete, nici la tribunal. 
Rezolvă totul prin corespondență. Descoperire demnă 
de invidiat de oricare procesoman. De cp n-o fi 
brevetind-o 7

Dezinvoltură 
consumistă

Apar unele procese care relevă o rapiditate fra
pantă in cauzarea de prejudicii avutului obștesc. Una- 
două, dispare suta de mii. Cazul numitei Niculescu 
Ecaterina, gestionara cofetăriei „Cremoza", și al re- 
vizoarei Bîrliba Diamanda din Capitală e oarecum ba
nal în acest sens. N. E. a delapidat 147 000 lei în nu
mai 5 luni de activitate ; revizoarea Birliba Dia
manda a ajutat-o să ascundă lipsa. Incit gestionara 
a mai delapidat 170 000 în următoarele 5 lunL 314 494 
lei cit al bate din palme. Imobil nu, obiecte nu, aur 

nu, valută nu. Cel puțin, nu s-au găsit. Șl totuși, pe 
ce s-au dus banii ? !

Citeva mărturii ascultate în timpul procesului de
notă că gestionara suferea de o adevărată „frenezie 
consumistă". Fie carne, fie măsline, ea nu știa să 
cumpere decît cu dubla. Acasă nu se întorcea decît 
cu taxiul. Unde și cum se naște această hulpavitate 
mai Îndrăzneață decît pornirile delapidatorului de 
„tip vechi", cu banii sub dușumea și sufletul tremu- 
rînd Ia fiecare bătaie în poartă?

E vorba de acele abateri nepermise, dar... acceptate. 
Ele par mici și fără urmări, dar mică e și picătura 
de ploaie, insă totalitatea picăturilor te poate face 
ciuciulete.

Din caietul grefierului
„Soțul meu, de cind a venit din închisoare, 

s-a bazat mai mult pe lăutărie (acordeon) și a 
locuit foarte mult la țară, la părinții lui, cu care 
cintă. Nu este un lăutar strălucit, mai mult de 
umpluturi, pentru a-și putea clștiga existența 
cintă de 2—3 ori pe lună".

(Declarație în procesul de justificare a venitu
rilor, ce a format obiectul dosarului 2914/1980 al 
Tribunalului municipiului București).

Sergiu ANDON
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ÎN JUDEȚUL SIBIU

96 de zile prețioase cucerite
în calendarul cincinalului

Din inima țării, din județul Sibiu, 
leagăn al egalității și frăției între 
toți fiii săi — români, germani, 
maghiari — a venit vestea unei noi 
și strălucite izbînzi : harnicii mun
citori și specialiști sibieni au rapor
tat cu mindrie conducerii partidu
lui, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
realizarea prevederilor planului cin
cinal la producția globală industri
ală cu 96 de zile mai devreme. Un 
succes remarcabil, care însă nu este 
surprinzător pentru cei care cunosc 
bine colectivele muncitorești de 
aici, spiritul lor de inițiativă, exem
plara lor dăruire în muncă. în 
preajma zilei de 1 Mai Sibiul rapor
ta îndeplinirea an
gajamentului de a 
realiza, în acest 
cincinal, o produc
ție globală indus
trială suplimentară 
în valoare de 5,6 
miliarde lei. Fireș
te, ștacheta 
cerii trebuia 
cată. Astfel, 
și strălucitul 
ces, prin care 
cucerite zile 
țioase în 
rul i 
prezintă 
că la 31 decembrie 
sibienii vor putea 
raporta cu mindrie 
realizarea unei pro
ducții industriale 
peste plan de 8,8 
miliarde lei, parte 
integrantă din pro
gramul suplimen
tar de dezvoltare 
cială a țării.

Primul secretar al 
dețean de partid, tovarășul Vasile 
Bărbuleț, apreciază că măsura hăr
niciei și priceperii sibienilor în do- 
bîndirea acestui important succes o 
exprimă cel mai bine bătălia dusă 
consecvent pentru afirmarea noii 
calități. La Sibiu, la Mediaș, la 
Mirșa-Avrig, Copșa Mică, Cisnădie, 
Agnita, în alte numeroase localități 
sibiene unde pulsează viața indus
trială, îndemnurile patriotice, mo
bilizatoare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au avut un puternic ecou 
în rîndul muncitorilor, 
fiecărui colectiv pentru 
productivității muncii, 
randamentului mașinilor, 
sirea de materii prime și 
de combustibil și energie au apărut 
zeci șt zeci de inițiative muncito
rești, care au stimulat preocupările 
creatoare ale oamenilor, au deschis 
cale largă noului. Multor din aceste 
inițiative, între care : „In fiecare 
an cel puțin 5 produse noi care să 
înlocuiască Importul", „Să lucrăm o 
zi pe lună cu materiale economisi
te", „Contul colector al economii- 
lor", „Colegiul maiștrilor" ș.a., le 
slnt datorate astăzi numeroase suc
cese cbnsemfiâte în strălucitul bi
lanț al cincinalului. Printre acestea, 

^economisirea a 8 500 tone metal,

172 000 tone combustibil convențio
nal, 100 000 MWh, reducerea cu 170 
lei a cheltuielilor materiale la 1 000 
lei producție-marfă, beneficii de 800 
Iei la 1 000 lei fonduri fixe, reali
zarea sporului producției din actua
lul cincinal aproape în întregime 
pe seama creșterii productivității 
muncii ș.a.

Pentru a fl Înțelese pe deplin 
dimensiunile acestui succes, să a- 
runcăm o privire pe harta eco
nomică a județului, modificată con
tinuu în acești cinci ani. Azi con
stituie un motiv de justificată mîn- 
drie pentru locuitorii acestor stră
vechi meleaguri românești să știe

.    1    v ........................... ■ —  — ... . --------- . .

O largă desfășurare a forțelor de la sate pentru ca

între- 
ridi- 
noul 
suc- 
sînt 
pre- 

calenda- 
cincinalului, 

i garanția

• 8,8 miliarde lei — producție industrială suplimen
tară față de prevederile cincinalului 1976—1980 ;

• Valoroase inițiative muncitorești care au condus
la economisirea in acest cincinal a 8 500 tone metal, 
172 000 tone combustibil convențional, 100 000 mega- 
wați^ore ; K

© Industria constructoare de mașini și chimia dețin 
astăzi 52 la sută din producția industrială a județului ; 

Volumul livrărilor la export în actualul cincinal s-a 
dublat față de cincinalul precedent ;

• In cincinalul 1981—1985 producția globală anu
ală pe locuitor va fi de 104 000 lei.

Motru-Tismana, Riul Mare, Someș, 
linii de formare pentru turnătorii, 
lanțuri cu role, ciocane pneumatice, 
întreprinderea de piese auto din 
Sibiu este astăzi cea mai mare pro
ducătoare din țară de subansamble 
și mecanisme de direcție, transmi
sie, suspensie și frînare pentru toa
te tipurile de autovehicule fabricate 
în România. întreprinderea meca
nică Mîrșa a devenit, de asemenea, 
cel mai important producător din 
țară de autobasculante de mare ca
pacitate, între care cele de 50 tone 
și 100 tone... La toate acestea, adău
gind cum se cuvine și faima sibie- 
nilor pentru lucrul de calitate, avem 

și explicația faptu
lui că în acest cin
cinal ponderea pro
duselor noi șl re- 
proiectaie in tota
lul producției-mar- 
fă a ajuns Ia 62 la 
sută, iar livrările 
la export (în 83 de 
țări) s-au dublat 
față de realizările 
cincinalului prece
dent.

S-a muncit 
nic, eficient, 
ce a făcut ca 
nii să simtă 
acest

LA CULESUL 
SĂ CREASCĂ

PORUMBULUI, RITMUL
DE LA O ZI LA ALTA

IALOMIȚA:

Combinele lucrează din plin din zori 
și pînă seara

economico-so-
comitetulul ju-

în efortul 
sporirea 

creșterea 
economi- 

materiale,

că în ce privește ponderea produc
ției industriale, ca și cea a produc
ției nete pe locuitor, in ansamblul 
economiei naționale, județul Sibiu 
se situează pe locul al III-lea ; de 
asemenea, el deține astăzi locul al 
II-lea pe țară în ce privește numă
rul personalului muncitor la 1 000 
locuitori ocupați in industrie și lo
cul I la producția de autobasculan
te grele, autospeciale frigorifice șl 
izoterme, aparate de cîntărit și do
zare, elemente de 
pneumatică, ca și 
țesături de lînă și 
ve de carne ș.a.

Explicația dinamismului susținut 
și modernizării industriei sibiene în 
acest cincinal ? Acordîndu-se o de
osebită atenție dezvoltării ramuri
lor de virf, industria construcțiilor 
de mașini și de prelucrare a meta
lelor, împreună cu chimia au ajuns 
să dețină astăzi 52 Ia sută din pro
ducția industrială a județului. ’Ast
fel, prin dezvoltarea și moderniza
rea capacităților de producție, prin 
generalizarea unor tehnologii de 
vîrf, cunoscuta întreprindere „Inde
pendența" a devenit una din cele 
mai importante unități producătoa
re de utilaj tehnologic pentru in
dustriile miijjeră,. metalurgică, chi
mică și alimentară. Aici se reali
zează, printre altele, utilaje pentru 
marile hidrocentrale de la Lotru,

comandă hidro- 
la producția de 
tip lină, conser-

Adunările generale 
ale oamenilor muncii

(Urmare din pag. I)
a obiectivelor activității viitoare se va 
putea asigura captarea interesului 
oamenilor muncii și mobilizarea lor 
la elaborarea celor mai eficiente mă
suri, a celor mai bune direcții de ac
țiune la nivelul exigențelor stabiTte 
de Congresul al XII-lea al partidului.

Fără îndoială că reușita adunărilor 
generale va fi dată nu de lungimea 
luărilor de cuvînt sau de promisiu
nile de circumstanță, ci de profun
zimea analizei pe care o fac, de 
acuitatea criticii și autocriticii, și, 
îndeosebi, de consistența măsurilor 
propuse, de forța mobilizatoare a de
ciziilor ce vor fi adoptate in strinsă 
legătură cu sarcinile concrete ce re
vin fiecărui colectiv in primul an al 
cincinalului viitor. Și așa cum arată 
practica de pînă acum, cea mal bună 
pregătire a producției anului viitor 
este realizarea exemplară a planului 
pe acest an. în acest sens, un accent 
deosebit trebuie pus pe măsuri
le concrete necesare pentru recupe
rarea, pină la finele anului, a restan
țelor șl realizarea integrală a planu
lui la producția fizică și in mod deo
sebit la export. Cum se știe, în nu
meroase Întreprinderi și chiar la ni
velul unor ramuri sau județe s-au 
obținut, pînă acum, rezultate foarte 
bune, raportindu-se realizarea planu
lui producției industriale pe întregul 
cincinal. în același timp insă, în 
uneia unități continuă să existe 
restanțe la anumite produse de im
portanță deosebită pentru economia 
națională, pentru a căror recuperare 
trebuie să se acționeze neîntîrziat, cu 
toate forțele. Avem in față un intreg 
trimestru pînă la încheierea anului și 
a cincinalului și stă in puterea co
lectivelor de oameni ai .muncii să re
cupereze sau să diminueze substan
țial aceste restanțe. Iar măsurile care 
le stau la tndemînă sînt bine cunos
cute : organizarea superioară a pro
ducției, Întărirea ordinii și disci
plinei în muncă, asigurarea unei 
bune funcționări a mecanismului a- 
provizionării tehnico-materiale și co
operării interuzinale, folosirea la în
treaga capacitate a mașinilor și uti
lajelor. în fiecare unitate există 
condiții ca tn toate aceste domenii să 
se Înregistreze progrese, ca în an
samblu munca să fie mai rodnică, 
mai eficientă, asigurîndu-se, în ace
lași timp, o adevărată „repetiție ge
nerală", o temeinică pregătire pînă 
în cele mai mici amănunte a pro
ducției anului viitor.

Nu există probleme tehnice, orga
nizatorice sau sociale care să nu poa
tă Ii soluționate atunci cind sint su
puse dezbaterii colective. Iată de ce, 
pe lingă sarcinile privind realizarea 
planului producției fizice, un accent 
deosebit se va pune în toate unită
țile, în funcție de specificul activi
tății, asupra elaborării măsurilor ne
cesare pentru realizarea întocmai a 
planului producției nete : reducerea 
mai accentuată a cheltuielilor de pro

spor- 
ceea 

sibie- 
și în 

cincinal o
îmbunătățire conti
nuă a calității vie
ții. S-au construit 
aproape 15 000 de 
apartamente, noi 
școli, case de cultu
ră, grădinițe, de co
pii, hoteluri, maga
zine universale, ba

rajele hidrotehnice de la Gura 
Rîului și Ighiș, au fost efectuate 
ample lucrări de îndiguire a Tîrna- 
vei Mari, la Mediaș a fost dat în 
folosință, chiar săptămina aceasta, 
noul centru politico-admlnistrativ 
al municipiului. Un proces complex 
al dezvoltării l-au cunoscut, de ase
menea, cultura și sănătatea. S-a 
muncit bine, se va munci și mai 
bine în cincinalul viitor, clnd se 
prevede realizarea unei producții 
globale totale anuale pe locuitor de 
104 000 lei.

Nu putem socoti încheiat acest 
modest elogiu adus muncii sibieni
lor fără a sublinia sentimentul lor 
de mindrie că succesul Îndeplinirii 
cu mai bine de 3 luni mai devre
me a cincinalului, că toate victori
ile dobîndite pe multiple planuri 
sînt datorate politicii înțelepte a 
partidului, orientărilor realiste, clar
văzătoare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. încă o dată, anii acestui 
cincinal au pus în lumină un adevăr 
fundamental: toți cetățenii patri
ei, pe deplin egali în drepturi, tre
buie să fie egali și în îndatoriri, să 
muncească strîns uniți pentru bine-

,.,„le șl fericirea tuturor. .„«mm

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteii*^/

Bătălia strlngerii recoltei și a In- 
sămînțărilor se desfășoară în mă
noasa cîmpie a Bărăganului într-un 
flux neîntrerupt. Ziua se recoltează, 
se transportă produsele la bazele de 
recepție și se eliberează suprafețele 
de coceni, iar noaptea se ară. La ora 
actuală, în județul Ialomița cel mai 
mare volum de muncă îl solicită cele 
133 000 hectare de porumb — adevă
rate mări de aur. Pînă acum, în în
treprinderile agricole de stat recolta 
de porumb a fost strînsă de pe 18 200 
hectare — 24 la sută din suprafața 
cultivată. Lucrările se desfășoară 
mai încet în cooperativele agricole, 
unde porumbul a fost strîns în pro
porție de numai 9 la sută.

Ce a determinat ca întreprinderile 
agricole de stat să ia un asemenea 
avans ? Printr-o muncă bine organi
zată pe Întreaga durată a zilei, la 
I.A.S. Ciocănești, din 3 600 hectare po
rumb s-au recoltat 1 400 hectare ; la 
Dragalina, din 3 400 hectare — 1 200 ; 
la Ograda, din 3 750 hectare — 1 600 
hectare, iar la Ciulnița, din 1750 
hectare — 700 hectare. Zilnic sînt 
eliberate 1 300—1 500 hectare, creîn- 
du-se astfel front de lucru celor 370 
tractoare aflate la arat.

în insula Borcei s-au cultivat 
peste 20 000 hectare cu porumb. De-a 
lungul anilor, la I.A.S. Pietroiu, una 
din unitățile aflate aici, s-a dez

voltat o adevărată școală a agri
culturii moderne. Pe Eroul Mun
cii Socialiste, tovarășul Dumitru 
Dumitru, omul care de 32 de ani este 
directorul acestei unități, îl găsim la 
ferma nr. 4, condusă de tehnicianul 
Alexandru Stoica, fermă ce și-a pro
pus să obțină în acest ultim an al 
cincinalului o producție medie de 
8 000 kg porumb boabe la hec
tar. își scoate carnețelul cu sin
teza lucrărilor la zi și ne spune: 
„Din cele 3150 hectare cu po
rumb am recoltat 1 050 hectare. 
Sînt în brazdă 45 combine, din care 
26 ne-au venit in ajutor din consi
liile agroindustriale Grivița, Cocora 
și Jegălia. Am ajuns la o viteză zil
nică de 150 hectare. Dar, cu sigu
ranță, va crește odată cu coacerea 
lanurilor. Din 1 050 hectare recoltate 
am eliberat de coceni 500 hectare. 
La noi, totul se realizează cu 
oameni ambițioși, pentru care cuvin- 
tul înseamnă faptă. Scrieți de com- 
binerii Ion Antrenatu, Ion Chenan și 
Ion Ivan, de mecanizatorii Costică 
Mustață și Ion Cazacu aflați la arat, 
care iși depășesc mereu sarcinile de 
producție, de spiritul gospodăresc al 
fermierilor Ion Vlad și Ion Popa, de 
toți cei care lucrează cele aproape 
10 000 de hectare de pămînt situate 
între apele Borcei și Dunării".

Ne îndreptăm apoi spre formația 
de combine și remorci sosită aici de 
la S.M.A. Grivița. Se lucrează cu

spor. La ora prînzului, Inginerul șef 
al S.M.A. Grivița, Gheorghe Ale
xandru, discută cu mecanizatorii. 
Toți apreciază grija cu care au fost 
înconjurați de cei de la I.A.S. Pietro
iu, calitatea mesei, condițiile de caza
re și colaborarea cu mecanicii de pe 
atelierele mobile cind e vorba de 
înlăturarea grabnică a defecțiunilor. 
Oamenii se ajută între ei frățește.

în Bărăganul ialomițean toamna 
este cea mai aglomerată perioadă a 
muncilor agricole, dar oamenii sînt 
hotăriți să nu-și precupețească efor
turile pentru a strînge la timp și 
fără pierderi recolta, pentru a pune 
baze solide producției din anul viitor.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii*

MEHEDINȚI:

Din cîmp, recolta este transportată 
direct la locurile de depozitare

La C.A.P. Movila Miresil — Brăila, combinele lucrează Intenș la recoltarea 
porumbului

De citeva zile, în unitățile agricole 
din Mehedinți s-a trecut cu toate 
forțele mecanice și manuale la recol
tarea porumbului. Pentru a cunoaște 
la fața locului cum anume este or
ganizată munca, timp de o zi ne-am 
aflat in două unități din consiliul 
agroindustrial Gruia.

Cînd am ajuns pe ogoarele coope
rativei agricole Pătule I, cooperatorii 
se aflau în plină activitate. De Ia 
președintele Constantin Șchiopu, am 
reținut că recoltarea porumbului 
de pe întreaga suprafață de 511 hec
tare se face manual. împreună cu 
ing. Ioana Mitroi, șefa fermei, veri
ficăm citeva rînduri și ne convingem 
că în urma celor care culeg nu ră- 
mîne nici un știulete de porumb. 
Porumbul recoltat se pune di
rect in coșuri, pe care încărcătorii 
le duc imediat la mijloacele de 
transport ce se află în apropierea cu
legătorilor. Bine este organizată mun
ca și în celelalte două ferme. Ca ur
mare, producția de porumb strînsă 
într-o zi — pină la 100 tone — a- 
junge în întregime direct în spațiile 
de depozitare.

La unitatea vecină — cooperativa 
agricolă din Pristol — unde rămînem 
in după-amiaza zilei, este, de ase
menea, în plină desfășurare recol
tarea porumbului, care ocupă o su
prafață de 651 hectare. Pe inginerul 
șef al unității, Tudor Dinu, îl găsim 
pe sola unde se recoltează intens cu 
cele patru combine C—12. „întreaga 
producție de porumb — ne spune

inginerul șef — o recoltăm numai cu 
mijloace mecanice deoarece coopera
torii lucrează cu deosebire in legu
micultura, la strîngerea și depozita
rea furajelor". Cei patru mecanizatori 
— Ion Mancescu, Tudorel Lăța, Ion 
Lăța și Ion Giuverdea — recoltează 
pînă la 125 tone porumb pe zi. în 
urma combinelor, un cooperator — 
nici nu este nevoie de mai mulțl — 
strînge știuleții care maj cad din 
remorci. Patru autocamioane trans
portă în permanență porumbul spre 
locui de depozitare. într-adevăr. aici, 
la Pristol, se poate vorbi de o orga
nizare a muncii model. Și spunem 
aceasta deoarece, într-o singură zi, 
35 de cooperatori și mecanizatori 
string, depănușează și depozitează 
pînă la 130 tone de porumb. Se cu
vine să mai consemnăm că pînă 
acum producția obținută s-a ridicat 
Ia 9 500, iar pe unele sole — Ia 12 700 
kilograme știuieți la hectar în sistem 
neirigat.

La încheierea zilei de muncă s-a 
făcut bilanțul activității : pină in 
seara respectivă, cei din Pătule au 
strins și depozitat în bune condiții 
producția de porumb de pe 185 hec
tare, iar cei din Pristol — de pe mai 
bine de 243 hectare. Bine se lucrează 
și în alte unități agricole din județ. 
Ca urmare, pînă acum recolta de 
porumb a fost strînsă de pe 23 la 
sută din suprafețele cultivate în 
C.A.P. și 37 la sută în I.A.S.

Virqiliu TATARU 
corespondentul „Scinteii*

BRĂILA : Și oamenii,
și mijloacele mecanice - la datorie

ducție, și Îndeosebi a consumurilor 
de fnaterii prime, materiale, energie 
și combustibil ; recuperarea și valo
rificarea resurselor materiale refolo- 
sibile ; înnoirea, modernizarea și ri
dicarea nivelului calitativ al produc
ției ; creșterea susținută a producti
vității muncii.

în funcție de sarcinile concrete ce 
le revin, pe lingă asemenea proble
me, lucrătorii de pe șantierele de con
strucții sînt chemați să dezbată cu 
înaltă răspundere măsurile ce se im
pun pentru recuperarea rămlnerilor 
în urmă în realizarea programului de 
investiții, scurtarea termenelor de 
punere în funcțiune, îmbunătățirea 
calității lucrărilor, aplicarea soluțiilor 
de inginerie tehnologică șl de con
strucții care să conducă la creșterea 
eficienței investițiilor, introducerea 
pe scară largă a mecanizării, gospo
dărirea judicioasă a resurselor mate
riale, folosirea rațională a forței de 
muncă — în general, pentru creșterea 
eficientei fiecărui leu investit.

întreaga acțiune de pregătire șt 
desfășurare a adunărilor generale ale 
oamenilor muncii se va organiza sub 
conducerea organelor și organizațiilor 
de partid. Răspunderea pentru orga
nizarea adunărilor generale ale oa
menilor muncii, pentru pregătirea 
materialelor ce vor fi supuse dezba
terii și asigurarea tuturor condițiilor 
necesare desfășurării in bune condi
ții a adunărilor revine consiliilor oa
menilor muncii și comitetelor sindi
catelor, iar în unitățile cooperatiste — 
consiliilor de conducere ale acestora. 
Avînd în vedere sarcinile și răspun
derile directe care revin organelor 
locale de partid in realizarea inte
grală a planului de către toate Între
prinderile, membrii birourilor comi
tetelor de partid județene, municipa
le, orășenești și comunale vor sprijini 
efectiv unitățile economice în pre
gătirea și desfășurarea adunărilor ge
nerale. Totodată, miniștrii, adjuncțil 
acestora, membri ai consiliilor de 
conducere, directorii și alte cadre cu 
munci de răspundere din ministere șl 
centrale, repartizați pe județe și în
treprinderi, răspund de buna pregă
tire și desfășurare a adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii, ajutînd 
practic, concret, unitățile economice 
in soluționarea problemelor legate de 
buna pregătire a îndeplinirii sarcini
lor de plan pe 1981.

Să facem totul pentru a asigura 
pretutindeni o bună pregătire a adu
nărilor generale ale oamenilor mun
cii, pentru ca dezbaterile din aceste 
foruri ale democrației și autocondu- 
cerii muncitorești să se desfășoare 
într-un climat de exigentă și res
ponsabilitate, să se soldeze cu pro
grame ample de măsuri, astfel ca în 
anul 1981 să se asigure în fiecare 
unitate o valorificare superioară a 
Întregului potențial tehnic, material 
și uman, progrese substanțiale în 
lupta pentru o calitate nouă, pentru 
o înaltă eficiență in întreaga activi
tate economică 1

DISCIPLINA Șl ÎNALTA CALITATE
— argumente esențiale pentru depășirea 

planului la export
întreprinderea de vagoane din Arad 

se numără printre unitățile industriei 
constructoare de mașini care, pentru 
calitatea produselor pe care le fa
brică, se bucură de apreciere pe pia
ța externă. Semnificativ din acest 
punct de vedere este faptul că, în 
acest an, 90 la sută din producția de 
vagoane de călători și 85 Ia sută din 
cea de vagoane de marfă este des
tinată exportului: de asemenea, încă 
de pe acum, 80 la sută din producția 
de vagoane pentru export din anul 
viitor este deja contractată. într-una 
din zilele trecute, în întreprindere a 
avut loc o adunare a activului de 
partid care, după cum ne-a relatat 
tovarășul Viorel Igreț, secretarul co
mitetului de partid, a avut drept o- 
biectiv dezbaterea problemelor ono
rării în cele mai bune condiții a sar
cinilor la export, a tuturor comenzi
lor, satisfacerii cu promptitudine a 
cerințelor partenerilor externi.

— în repetate rînduri, mai re
cent la Congresul al II-lea al con
siliilor populare, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat caracterul 
prioritar al producției pentru ex
port — ne-a spus interlocutorul. 
Așadar, înfăptuirea riguroasă a pla
nului Ia export constituie pentru co
lectivul nostru o îndatorire primor
dială, de mare importanță pentru 
economia națională. Și, aș spune eu, 
și o chestiune de mindrie. de pres
tigiu pentru colectivul nostru. Deși 
nu s-ar putea spune că în cele 8 
luni ale anului nu s-a muncit bine 
— iată, spre exemplu, numai depă
șirea planului la export însumează 
peste 41 milioane lei valută — to
tuși am găsit de cuviință să stabi
lim, împreună, noi comuniștii din 
activul de partid, un plan de acțiu
ne detaliat care să asigure creșterea 
productivității muncii, valorificarea 
tuturor rezervelor de utilizare mai 
bună a capacităților de producție, atît 
pentru a spori și mai mult fondul de 
marfă pentru export, cîț și pentru 
a recupera anumite rămîneri în 
urmă, este drept destul de mici, la 
unele sortimente de vagoane de că
lători.

Așadar, colectivul întreprinderii nu 
»-â mulțumit cu bilanțul pozitiv cu 
care s-au încheiat cele 8 luni ale anu
lui in privința realizării sarcinilor la 
export, ci caută insistent să producă 
și mai mult. în secții și ateliere am 
lntilnit o atmosferă de muncă asi
duă, creatoare. Pretutindeni se ac
ționa cu stăruință pentru ca progra
mul de măsuri — stabilit cu minu
țiozitate de activul de partid pentru 
fiecare secție și sector in parte — să 
prindă viață neîntîrziat. Accentul se 
pune pe reorganizarea unor locuri 
de muncă. îmbunătățirea anumitor 
fluxuri tehnologice și întărirea con
trolului în toate fazele procesului de 
producție.

— Competitivitatea pe piața mon

dială, cerințele formulate de parte
nerii noștri externi — ne-a spus in
ginerul Mihail Scorțeanu, director ad
junct cuj probleme de export — im
pun realizarea unor produse noi de 
o tot mai mare complexitate, adap
tarea din mers și într-un ritm extrem 
de rapid a producției la aceste cerin
țe, precum și, bineînțeles, o calitate 
ireproșabilă a produselor. Pînă acum, 
în acest an, am introdus în fabrica
ție și am livrat 12 tipuri noi de va
goane. Unele, cum sînt cele pentru 
inspecția căilor ferate, au fost în 
mod deosebit apreciate de partene
rul străin, întrucît sînt vagoane cu 
caracteristici tehnico-funcționale și 
economice superioare celor similare 
pe plan mondial. în lunile următoare 
vor intra în fabricație alte 5 tipuri 
noi de vagoane de mare complexi
tate. Cum am reușit acest lucru 7 în

La întreprinderea 
de vagoane din Arad

primul rtnd, prin organizarea mai 
judicioasă a fluxurilor tehnologice, a 
spațiilor de producție — acțiune 
începută acum doi ani ca urmare a 
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu, prilejul vizitei între
prinse in unitatea noastră. Acțiunea 
continuă cu intensitate și în prezent. 
Apoi, prin atenția permanentă ne
slăbită acordată calității produselor 
destinate exportului ; colectivele 
special constituite in acest scop în 
fiecare secție intervin operativ ori de 
cite ori este nevoie, atunci cind con
stată fie chiar și cea mal mică aba
tere de la anumiți parametri de ordin 
calitativ. Și, desigur, ar trebui amin
tită generalizarea în întreprindere a 
acordului global, formă de organizare 
și retribuire a muncii ce și-a dovedit 
din plin eficiența, a dus la întărirea 
disciplinei în producție, a răspunde
rii față de calitatea ireproșabilă a 
produselor.

în secțiile debitare, pregătire, fi
nisaj și montaj am remarcat ordinea 
și disciplina ce domneau peste tot, 
preocuparea pentru utilizarea la ma
ximum a spațiilor de producție, grija 
manifestată pentru deplina valorifi
care a metalului. Notăm că în sec
torul II al întreprinderii, cel care 
produce vagoane de călători. în cele 
8 luni din acest an. printr-o croire 
mai judicioasă și tipizarea produse
lor, economiile de metal se ridică la 
peste 8 000 de tone. După cum ne 
relata inginerul Gheorghe Toduța, 
șeful serviciului plan, în Întreprin
dere se depun eforturi stăruitoare 
pentru reducerea consumului de me

tal prin promovarea unor noi înlo
cuitori ai acestuia ; in aceste zile, 
de pildă, în construcția vagoanelor 
de călători a început să se aplice o 
soluție, concepută de specialiștii și 
tehnicienii întreprinderii, de fabri
care a canalului central pentru mon
tatul lămpilor din melamină. în loc 
de aluminiu Toate aceste economii 
asigură resurse materiale pentru spo
rirea suplimentară a producției, In 
mod deosebit a aceleia destinată ex
portului.

în secția vagoane de călători, dis
cutăm cu ing. Mihai Surany despre 
eforturile colectivului de aici pentru 
fabricarea neîntîrziată a vagoanelor 
cu termene de livrare scadente în 
acest an.

— Pentru o anumită rămînere tn 
urmă la fabricația unor tipuri de 
vagoane de călători, răspunderea ne 
revine in primul rînd nouă, colecti
vului secției. Aceasta pentru că au 
existat unele neajunsuri in organi
zarea producției pe fluxurile tehno
logice, ca și in pregătirea in cele mai 
bune condiții a fabricației. Acum, 
am luat măsurile corespunzătoare. 
Ne-am propus ca în fiecare lună să 
producem în plus un număr de 10 
vagoane. Sîntem hotăriți ca, pînă la 
finele anului, să ne realizăm și chiar 
să depășim sarcinile de producție ce 
ne revin la acest sortiment. Pentru 
onorarea tuturor obligațiilor noastre 
și, îndeosebi, a celor prevăzute în 
contractele externe trebuie însă să 
primim un sprijin mai substanțial 
din partea centralei pentru asigura
rea mai operativă a importurilor de 
completare, precum și din partea 
unor furnizori de materiale și sub
ansamble din tară, care au datoria 
să-și respecte contractele încheiate 
cu noi.

Ni se prezintă o situație din care 
rezultă că între furnizorii mai impor
tanți cu datorii contractuale neonora
te față de unitatea arădeană figu
rează Combinatul siderurgic Galați 
(restantă : 3 340 tone tablă), între
prinderea de utilaj greu „Progresul" 
Brăila (restantă : 44 osii pentru va
gonul furgon). I.A.M.T-Oradea și 
I.M.M.R. Pașcani. Sînt restante pe 
care colectivele unităților amintite 
sînt chemate să le lichideze neîntîr
ziat. întrucit de livrarea pieselor și 
materialelor contractate depinde in 
mare măsură îndeplinirea de către 
colectivul de muncă arădean a sarci
nilor de plan la export.

Este o realitate de care ne-am con
vins Ia fața locului, în întreprindere : 
constructorii de vagoane din Arad 
depun toate eforturile pentru a în
cheia cu bune rezultate acest an, li- 
vrînd cu prioritate produsele contrac
tate la export, cu conștiința că astfel 
își aduc contribuția Ia asigurarea 
resurselor valutare necesare pentru 
dezvoltarea economică a tării.

Mircea DORGOȘAN 
corespondentul „Scinteii*

în acest an, în județul Brăila 
s-au cultivat peste 107 000 hectare 
cu porumb. Deși campania de 
toamnă nu a atins încă cotele 
de virf, pină la 27 septembrie fu
sese recoltat porumbul de pe 17 la 
sută din întreaga suprafață. Acest 
rezultat se datorește creșterii do
tării tehnice. Astfel, In prezent, pe 
ogoarele județului Brăila lucrează, 
în formații complexe, 204 noi com
bine autopropulsate de recoltat po
rumbul pe patru rînduri (CARP 4) 
cu depănușător pe 4 secțiuni, 565 
de combine echipate cu dispozitive 
modernizate de recoltare a știuleți- 
lor și 358 pentru porumb boabe. 
Imediat după recoltare intervin

cele 150 de .mașini de adunat, tocat 
și căpițat, iar apoi — 88 de plat
forme autoincărcătoare de căpițe. 
Evident, la aceste noi dotări se 
adaugă importante forțe umane — 
țărani cooperatori, oameni ai mun
cii de diferite profesii, elevi — care 
participă zilnic la recoltarea ma
nuală a porumbului. După cum ne 
spunea tovarășul Gh. Ilie, directo
rul Trustului S.M.A. Brăila, in aces
te condiții, recoltarea porumbului 
se va putea Încheia in mai puțin 
de 35 de zile.

Comeliu IFRIM
corespondentul „Scinteii"

Din realizările tehnito-științifice

românești
>

INSTALAȚIE DE SUDURĂ PE VERTICALĂ

Una din cele mai re
cente realizări ale la
boratorului de plasmă 
și echipamente pentru 
sudură cu arc electric 
din cadrul Institutului 
de sudură și încercări 
de materiale din Timi
șoara O constituie in
stalația de'sudură in 
mediu de gaz protec
tor in poziție verticală. 
Ea constituie, după 
cum ne spune ing. Ni- 
colae Joni, șeful co
lectivului de realiza
tori, o premieră na
țională și va conduce, 
prin fabricarea. ei în 
serie, la importante e- 
conomii valutare. Dar 
cel mai important a- 
vantaj pe care îl oferă 
această instalație re
zidă in marea ei pro
ductivitate : cu 50 pînă 
la 80 la sută mai ri
dicată decît procedeele 
actuale. Și aceasta de
oarece întreaga ope

rație este automati
zată. în același timp, 
calitatea sudurii creș
te. această operație 
nemaidepinzind de in- 
demînarea și profesio- 
nalitatea sudorului.

Ea este destinată 
mecanizării lucrărilor 
de asamblare prin su

dură a construcțiilor 
metalice mari care nu 
se pot aduce in atelier 
(rezervoare mari pen
tru industriile chimică, 
petrolieră, navală etc.), 
realizate din table cu 
grosimi între 5 și 
20 mrji.

GENERATOR EOLIAN IN MUNȚII LOTRULUI

Una din soluțiile 
cele mai interesante 
pentru tara noastră de 
a utiliza energia vîn- 
turilor constă în cu
plarea aeroeeneratoa- 
relor într-un sistem 
de amenajare hidroe
nergetică. Aici, energia 
eoliană aleatoare ar 
putea fi folosită pen
tru a produce energia 
electrică necesară 
pompării anei dintr-un 
lac tampon în lacul 
de acumulare al hi
drocentralei respective. 
După cite sîntem in
formați de către tova
rășul ing. Gh. Voicu, 
de la Institutul de cer
cetări și modernizări 
energetice din Bucu
rești (ICEMENERG). 
locul de amplasare a 
primului aerogenera- 
tor utilizat in acest 
scop este culmea Pe- 
trimanu din Munții 
Lotrului, cei 40 000 de

kWh ne care îi va fur
niza anual instalația 
fiind utilizați pentru 
pompajul suplimentar 
al apei din lacul tam
pon Petrimanu în la
cul de acumulare Vi
dra al hidrocentralei 
Lotru.

Concepută si reali
zată de ICEMENERG, 
această centrală elec
trică eoliană. prevăzu

tă cu un rotor cu S 
palete cu diametrul de 
10 m. dezvoltă o pu
tere de 20 kW la o vi
teză a vintului de 13 
m/s. Deși are o putere 
relativ mică, ea repre
zintă în momentul de 
fată cel mai mare a- 
gregat eolian în func
țiune din tară. Pe baza 
experienței ce se va 
acumula prin exploa
tarea lui. se va putea 
trece la proiectarea si 
execuția unor instala
ții eoliene cp puteri 
mari si foarte mari 
(pină la 1 000 kW/uni- 
tate). De pildă, în a- 
ceeași zonă a hidro
centralei Lotru se pre
vede un grafic ascen
dent de instalări de 
aerogeneratoare. pute
rea totală instalată 
urmînd să depășească, 
la sfirsitul viitorului 
cincinal. 3 000 kW.

Vlalcu RADU
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------------------ Colocviile „Scînteii“ ------------------
TRADIȚIILE MILITANTE ALE CREAȚIEI 

MUZICALE ROMÂNEȘTI 
și misiunea compozitorului de azi

Manuscrise, tipărituri, afișe, pa
gini de corespondentă. pagini de 
Hronic, Codex ; tot ce se numește 
document Istoric privind viata mu
zicală. creația muzicală ne nămin- 
tul românesc vorbește concludent 
despre îngemănarea dintotdeauna a 
actului de cultură, de artă, a carac
terului militant al culturii noastre 
cu procesul definirii existentei ro
mânilor ne nămintul scăldat de Du
năre și Marea Neagră, cu afirma
rea ponorului român. Pentru că 
dintotdeauna s-a auzit glasul mu
zicii si al muzicienilor în lunta nen
tru păstrarea si dezvoltarea ființei 
spirituale. Să ne gindim la marii 
cărturari patrioți care au scris pri
mele pagini de Hronic, la ce a în
semnat „Deșteaptă-te române* sau 
„Hora Unirii*, la faptul că toate 
evenimentele politice, sociale au 
fost în obiectivul vieții și al creației 
muzicienilor români. Să ne gindim 
ce valoare a avut la vremea respec
tivă cîntecul „Proletari, înainte", la 
simbolul corurilor „Tricolorul*.

..Pe-al nostru steag*... si. peste de
cenii. la ce a însemnat pentru crea
ția românească de gen începutul 
de ev nou — 23 August. Sau. cum 
se scrie astăzi istoria vremii. O is
torie luminată de ..soarele neatâr
nării*. de iubirea de patrie, o isto
rie a muzicii care dovedește că tra
dițiile militante trebuie neconte
nit îmbogățite, numai în acest fel 
căoătlnd o nouă strălucire. Este 
vorba deci despre tradiția militantă 
— coordonată esențială a muzicii 
românești, despre împlinirile si mai 
ales despre obiectivele care trebuie 
să fie urmărite de către compozito
rii noștri în muzica simfonică și 
vocal-simfonică. in teatrul liric si 
creația de operetă. Pentru că. așa 
cum spunea secretarul general al 
partidului, la tribuna celui de-al 
Il-lea Congres al consiliilor popu
lare, o creație este viabilă, rărnine 
și devine cu adevărat clasică, doar 
atunci cind „își trage seva din iz
voarele poporului nostru, din forța 
ți vitalitatea poporului nostru*.

=-=■-=-.. Dr. Grigore CONSTANTINESCU =====

Opere inspirate de tumultul 
epocii noastre

— ȘANTIER DE CREAȚIE
SPOREȘTE GÎNDUL

........  = Theodor DRÂGULESCU ......

Marile creații s-au născut 
din valorificarea izvorului 

veșnic al vieții și luptei 
poporului

In marile frămîntări ale timpu
lui pentru eliberare națională 
și socială, pentru unitate poli
tică și-au spus cuvîntul cei mai 
înaintat! oameni de cultură — Băl- 
cescu, Russo. Bolliac, Eminescu, 
Creangă. Bolintineanu, Grigorescu, 
Ciprian Porumbescu. lacob Mure- 
șianu. George Dima. Ca si celelalte 
genuri, muzica simfonică și cea vo
cal-simfonică încerca — așa cum 
spuneam — prin strădaniile de pio
nierat ale unor merituoși artiști și 
patrioți să-și găsească drumul ei 
cel mai adevărat: uniting proces de 
elaborare a unui limbai muzical 
national firesc, apropiat esential- 
mente de folclorul ale cărui Virtuți 
Ie potenta, care insă nu a âmniedi.-. 
cat ne nici unul din cdmbbzîtorii- 
patriotl ca. într-o etană sau alta, 
cu mijloace mal vechi sau mal noi. 
să creeze — născute din inimi fier
binți — lucrări simfonice sau vo- 
cal-simfonice încărcate de ideile 
ardente ale timpului. „Uvertura na
țională moldavă" de Flechtenmacher 
(scrisă ne teme naționale) sau u- 
verturile de mai tîrziu ale lui Cau- 
della — „Moldava", „Petru Rareș* — 
sau minunata baladă „Mama lui 
Stefan cel Mare*, scrisă in 1884 de 
George Dima slăvesc nămintul 
românesc, eroii săi. înaintași ai 
noștri care au luptat pentru inde
pendența patriei. Dragostea de liber
tate îl va fi îndemnat ne lacob Mu- 
reșianu să evoce figura unui legen
dar erou al istoriei noastre in uver
tura „Ștefan cel Mare*, in vreme ce 
George Stenhănescu a încercat să 
nemurească în „Uvertura naționa
lă* (1876) ceva din mîndria poporu
lui român aflat in nragul Războiu
lui nentru independentă. Ei. com
pozitorii secolului trecut. sint 
mari exemple de artiști patrioti. Dar 
să nu uităm pe cel care este 
nu numai punte între un tre
cut nu prea îndepărtat și un 
prezent incandescent, ci o per
manență în cultura muzicală ro
mânească — George Enescu. Com
pozitorul trăiește patetic drama 
marilor încleștări („Vox marls"), 
meditează la soarta alor săi in vre
mea războiului, la capătul căruia se 
va lmnlini „pohta ce-a nohtit-o* a 
Iul Mihai Viteazul, se va naște o 
ROMÂNIE 1 („Simfonia a Il-a"), 
meditează cu gravitate la inadmisi
bila continuare a conflictelor catas
trofale oe care istoria le consem
nează în naginile sale : înainte ca 
Picasso să fi desemnat „porumbe
lul* simbol al păcii. Enescu a scris 
„Simfonia a III-a“.

Privite «Un perspectiva amplă a 
trecerii timpului, tradițiile militan
te moștenite de generațiile de com
pozitori din secolul nostru sint de
osebit de valoroase — cu atît mai 
mult cu cit. pornind de la, ele. con- 
tinuîndu-le. compozitorii de astăzi 
le-au dat o nouă dezvoltare ne care 
numai „evul nostru anrins" (cum 
spunea Labis), al societății socialis
te. îl noate da. Dună tranziția făcută 
de Mihail Jora. Constantin C. Not- 
tara („Poemul păcii"). Dimitrle 
Cuclin (Simfonia a XVI-a, „Trium
ful păcii*). Alexandru Zirra („Ce
tatea Neamțului*). compozitorii 
contemporani — de la cei vîrstnici 
la cel mal tineri — lntr-o bogată 
diversitate stilistică si a miiloacelor 
de expresie, dezvoltă in operele lor

o complexă tematică de acută ac
tualitate. Omagiază începuturile 
(„Cantata eliberării* de Tudor Jar- 
da. „Prind visele aripi* de Tiberiu 
Olah. „Zori de aur* de Gheorghe 
Dumitrescu etc.), slăvesc parti
dul și viața nouă („Balada stea
gului* de Sigismund Toduță, „Can
tata anilor lumină* de Ana- 
tol Vieru. „Se construiește lumea 
noastră* de George Draga etc.), 
dedică lucrări Republicii, patriei 
(„Republică, tu. stea a dimineții* 
de Anton Dogaru. „Un pămint nu
mit România* de Liviu Glodeanu, 
„Patria mea* de Doru Popovici. 
„România vremurilor înalte* de 
Mihai Moldovan. .;Tară-nămînt, 
tară-idee* de Liana Alexandra etc), 
cintă marile momente din istoria 
noastră, marile figuri de eroi din 
trecut, eroii clasei muncitoare.

Este incontestabilă realitatea că 
marile tradiții militante moștenite 
de componistica românească de as
tăzi trebuie ridicate ne noi trepte 
de împlinire corespunzător noilor 
trepte ale civilizației socialiste d;n 
patria .noastră. Poate insă că 
nu totdeauna compozitorul știe 
să aleagă cu discernământ mo
dalitățile optime de exprimare 
a acestor idei. Sint minunate 
exemplele in care unii autori 
pot selecta dintr-un bagaj personal 
sau colectiv de procedee, miiloace 
de expresie, tipuri de arhitecturi 
sonore ne cele mai-eficace nentru 
a face cit mai accesibil mesajul ar- 
tjștic, pledîhd pentru idealurile 
înalte care vibrează în conștiințele 
maselor. Sigur, muzica românească 
de astăzi este — in imensa majori
tate a cazurilor — inconfundabil 
națională, contemporană prin în
săși esența ei. Sigur că accesibilita
tea este un perimetru ce nu noate 
fi definit simplist : accesibilitatea 
are insă si ea nuanțele ei — si une
ori. din rațiuni care ar trebui să 
primeze in conștiința compozitoru
lui aflat la masa de lucru, fără a 
cobori nivelul calitativ, fără a face 
concesii în favoarea simplismului, 
se simte nevoia — mai ales* în 
abordarea unor tema maiore — de 
o mai pregnantă accesibilitate a 
operei muzicale. Simple titluri „te
matice* puse pe coperta unei parti
turi (in care este cuprinsă o muzi
că ce distonează cu ideea. cu Însuși 
titlul), aceasta nu înseamnă nici că 
artistul s-a Pătruns de temă si 
nici că a transmis mesajul ei prin 
intermediul lucrării sale. Nu este 
însă mai puțin adevărat că sensibi
litatea creatorului, cu cit ea esie 
mal autentică, va conduce nemij
locit la'lucrări muzicale lin care 
conținutul si forma se întrepătrund 
inseparabil. Este cazul marilor ope
re în care totdeauna s-a reflectat 
esența vieții poporului, a gîndirii si 
concepțiilor sale în domenii esen
țiale ale existentei sociale. Muzica 
simfonică românească este bogată 
în asemenea exemple și ele trebuie 
continuate in noi opere menite să 
îmbogățească patrimoniul cultural- 
muzical al timpurilor noastre. Ast
fel înțelegem mai bine sensul pro
fund al cuvintelor rostite de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recentul 
congres al consiliilor populare, în
demnul de a merge la izvor, la 
viața și munca de astăzi ale po
porului.

Nivelul atins de teatrul muzical 
românesc contemporan dovedește 
înțelegerea comandamentelor socia
le. ale epocii. Este ceea ce fiecare 
compozitor a dorit să-și concreti
zeze în scrierile sale.

Neîndoios, teatrul muzical care 
pornește, in tematică, de la suges
tiile istoriei, ocupă locul principal, 
fapt explicabil prin bogăția ideilor, 
prin vocația militantă a genului 
operei, pe de o parte, prin atitudi
nea angajată a creatorilor, ne de 
altă parte. Regăsim în această sfe
ră tematică numeroase trăsături 
deja prezente In romantismul scolii 
noastre naționale, momente de im
punere artistică a opțiunii pentru 
istorie ca subiect de inspirație. Să 
precizăm însă, privitor la operele 
create în ultimele trei decenii, că 
muzicienii au manifestat acum o 
atitudine mai sigură în selectarea 
evenimentelor, datorită largului 
orizont artistic, politic si filozofic 
deschis de contemporaneitate. De 
aici rezultă si modalitatea de orien
tare tematică, ponderea cu care sint 
reliefate unele sah altele din aspec
tele concludente ale unei epoci is
torice alese ca subiect, dorința ■ de a 
transforma evocarea într-o expune
re a unei noi viziuni asupra semni
ficației faptelor și rolului personali
tății. Drumul de la selecție la rezul
tanta finală este însuși drumul 
parcurs de compozitor pentru 
„încărcarea* operei sale sceni
ce cu valori simbolice, oglin
dind o concepție filozofică nouă, 
determinind implicit reacții și ati
tudini noi din partea publi
cului. Și, în ansamblu, am putea 
spune că muzicienii au reușit. în 
general, să ne ofere, in operă, o 
versiune a istoriei neamului, din 
cele mai vechi timpuri și pînă la 
mijlocul secolului XX. Personalita
tea lui Gheorghe Dumitrescu do- 
mihă autoritar această epopee mu
zicală națională, pledînd cu fer
voare pentru trăinicia sentimentelor 
ce stau la baza istoriei noastre, 
perțtru credința in dreptate și li
bertate. Doru Popovici, Teodor 
Bratuj Emil Lerbscu. CoimW7TWH» 
lescu, Mansi Barberis, Tudor Jarda 
vin să adauge noi nuanțe lâ această 
frescă în care se face simțită vi
brația unui romantism contempo
ran. Vocația militantă a operei 
Inspirate din istorie si-a dovedit de 
fiecare dată viabilitatea si rostul, 
prin aceasta rămînînd o constanta 
a creației contemporane, fără de

care nu poate fi concepută forța 
formativă a teatrului muzical.

Dar. deși semnificantul istorie ne 
apare astfel predominant in opere
le create oină acum, trebuie remar
cat că aspectul actualității este 
abordat doar prin două direcții, 
complementare dar nu limitative. 
Este adevărat, referirea la eveni
mente sau personalități marcante 
ale istoriei, pe de o parte, existen
ta unui limbai artistic corespunză
tor zilelor noastre, pe de altă par
te. pot fl consemnate ca realități 
concrete, divers ilustrate pe plan 
componistic. în schimb, direcția 
inspirărli din Istoria recentă, mai 
ales din contemporaneitate, ne apa
re incă deficitară, chiar în compa
rație cu opțiunile tematice ale ba
letului si operetei. In afară de sec
vența finală din onera frescă Trep
te ale istoriei de Mihai Moldovan, 
de ultimul act din Trei generații de 
Sergiu Sarchizov. viata tumultuoa
să de după 23 August și-a făcut 
simțită în prea mică măsură forța 
sa inspiratoare. Dacă ținem sea
ma că relația creație-tematică 
contemporană există in isto
ria genului ca o permanență, 
acest orizont ar trebui privit cu cea 
mai mare seriozitate. Nu o neim- 
plinire. ci mai mult un deziderat, 
ce 1st așteaptă rezolvarea, onera is
torică cu subiect contemporan tre
buie să se Impună atenției creatori
lor. nentru a se demonstra si prin 
teatrul liric că muzica trebuie să 
lumineze problemele vitale ce ani
mă viata epocii noastre. în fata 
unor semnificative creații literare 
si teatrale, opera are un cuvînt de 
spus, cuvînt ce îl așteptăm si îl 
dorim la același nivel de problema
tică. pentru a nu abdica de la dia
logul posibil cu noile generații ce 
se vor oglindite in partituri pe care 
le merită pe deplin. Nu o dată s-a 
afirmat că opera nu este un gen 
perimat, că tinerețea ei noate fi 
dovedită prin interpretări de înaltă 
clasă, dar si Prin creații de referin
ță. Iată deci că luminind trepte 
ale istoriei, vorbind in limbajul

- sqepific deșpro viata de astăzi, adu- 
' cind pe șcdhă oamenii zilelor noas

tre. cu gindurlle. cu irisurile, cu 
problemele lor. tinînd seama că a- 
cestia sint cei cărora li se adresea
ză în primul rînd — compozitorii 
pot, o dată mai mult, să-și ■ aducă 
contribuția Ia întinerirea, la vitali
zarea scenei lirice. Pentru că, tre
buie să recunoaștem, in istoria de 
azi a genului liric există încă foar
te multe pete albe.
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Sporește gindul — lamură curată 
Ca lacrima de munte în izvor, 
In tot ce țara zilnic imi arată, 
In tot ce încă i-am rămas dator.

Din rădăcina vetrei pin-la frunte 
Și de la frunte pinâ-n rădăcini 
Ii sint dator cu frunzele mărunte, 
Cu piscurile cărora mă-nchin,

Duc gindul ei la marginile lumii, 
Piine-mpărțită darnic tuturor, 
Și nici o căutare dragă nu mi-i 
Ca-ntoarcerea din mare la izvor...

MARIUS CILIEVICI - AdolescentăIon BRAD

C1NTEC
Fruntea mea aplecată pe umărul lumii. — 
Ce hexametri frumoși mă legară de tine, 
glob de pămint și cristal la o lampă eternal 
Laudă celui ce tunde la timp trandafirii, 
miinilor lui de-ndreptar al culorii și-aromei, 
ochilor lui care văd intr-un mugure totul I

Lumile cărții le știu mai puțin decît verbul 
omului meu din vecini. Peste gardul de 

trestii 
pasărea inimii lui imi aduce-o romanță. 
Noaptea aud, din pridvor, cum il bucură 

somnul.
Și mă aplec pe condei să ii ducă răspunsul 
pasărea inimii mele, — cîntecul meu 

re-nceput.

Fruntea mea aplecată pe umărul lumii 
ca un sărut umilit și rotund ca un cuib 
de pasăre liră menită să ducă, prin spații, 
tinărul ram de măslin. Mai departe, e albul.

(Urmare din pag. I)

Al. ANDRIȚOIU

MONUMENTE
Un monument al eroilor 
aici și acolo 
privind cu băgare de seamă 
il zărești ușor în fiecare sat 
memorie bărbaților 
ce nu mai sunt de atita vreme 
dar la care 
se gindește măcar in felul acesta 
și-i omenește 
desigur n-au fost numai eroi 
cei de-a pururi rămași 
pe felurite cîmpuri de luptă 
multora le-ar fi stat mai la inimă 
să rămină acasă 
lingă nevastă și copil 
de n-ar fi fost deseori minați ca vitele 
pe front 
cu toate astea azi mă întreb 
de ce-s atît de puține monumentele păcii 
deși o știm prea bine 
cit de scump 
a plătit omenirea 
pacea ăstui pămint

Nikolaus BERWANGER
In românește de Petre STOICA

cinema
• Burebista: PATRIA — 9: 14,15; 
15.3C; 19, FAVORIT — 9; 12; 16; 
19, CULTURAL - 9: 11.30: 14,15; 
17: 19.45
• Pierdut ți regăsit: SCALA —
9: 11,15: 13.30; 15.45; 18.15: 20.30, 
LUCEAFĂRUL - 1115: 13.30;
15,45: 18; 20.15. la grădină — 19.30.
• Testul pilotului Pirx : CEN
TRAL — 9; 11.15; 13.30: 15,45: 18;
20.15
• Al treilea salt mortal : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30: 15,45;
18: 20
• Pilotul: STUDIO — 10: 12; 14; 
18; 18: 20
• Norma Rae: CAPITOL — 9;

11.1»; 13,30; 15.45; ia; 20.15, la 
grădină. — 19.30. GRI VITA — 9; 
11,13; 13,30; 15,45: 18; 30.15
• Print țl cerșetor — 9.15: 11,30; 
14; A doua primăvară — 18; 18; 
20: DOINA
• Drumul oaselor: TIMPURI NOI
— 11,15: 13,30: 15,45; 18: 20,13
a Bobby Deerfield: FESTIVAL
— 9: 11,30; 14; 18.43; 19.30. FE
ROVIAR - 0; 11,30; 14; 10,45: 19.30. 
MELODIA — 0: 11.15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15
• Am fost șaisprezece: EXCEL
SIOR — 9. 11,15; 13,30: 15 45: 18; 
20, GIULEȘTI — 11; 13,15: 15.30! 
17.45 : 20. MIORIȚA — »; 11.15;
13,30: 15.45: 18 : 20
• Secretul nisipurilor: BUCU
REȘTI — 9: 11,13: 13.30: 15.45: 18: 
20.15, GLORIA — 11; 13,13; 15.43: 
18.15; 20,30. MODERN — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.15, la grădină
— 19.30

========== Viorel COSMA ■■ ■■ --------— ... . ......=

Zzz înălțimea dimensiunii 
istorice a prezentului

Opereta românească s-a născut 
din vodevilul national al veacului 
trecut, momentul de închegare al 
genului muzical conturindu-se in 
epoca independentei de stat din 
1877. Chiar de la primii pași, tema
tica socială si patriotică a dominat 
subiectele operetei originale. Este 
suficient să amintim de partiturile 
Iui George Stephănescu („Peste 
Dunăre") si Eduard Caudella („Fata 
răzeșului*. „Olteanca*. „Hatmanul 
Baltag*, „Beizadea Epaminonda", 
..Dorman* sau „Romanii si Dacii"), 
aproape toate realizate de compozi
tori in perioada războiului de inde
pendentă națională, spre a vedea 
că opereta patriotică românească 
dispune azi de o tradiție seculară.

Prețuind si dezvoltînd aceste tra
diții. compozitorii contemporani au 
conferit operetei patriotice virtu ti 
necunoscute în trecut : încercînd să 
impună marile figuri de eroi, auto
rii zilelor noastre au conturat „ope- 
reta-portret* („Lăsați-mă să cînt* 
de Gherase Dendrino. „Anton 
Pann* de Alfred Mendelsohn. 
„Spune, inimioară, spune* si „Vio
lete de Parma* de Elly Roman, 
..Ana Lugojana" si „Pintea Vitea
zul* de Filaret Barbu), au punctat 
momentele cruciale din istoria po
porului român. „Răspintia* și „A- 
dincile iubiri* de Florin Comisei, 
„Din vremea Unirii* si „Vremuri de 
vitejie* de Theodor Bratu. „Eter
nele iubiri* de George Grigoriu etc. 
au reușit să convingă tot mai mult 
că opereta nu râmîne un „gen 
ușor*. S-a născut, sub ochii 
noștri, tipul de operetă-angajată. un 
gen încă singular în peisajul mu
zicii contemporane. Dar ne între
băm : satisface oare creația lirică 
actuală cu fond patriotic exigentele 
teatrului de idei, propriu acestui

tip de spectacol 1 Răzbate dimensi
unea istorică a trecutului de luptă 
în conștiința prezentului ? De ce 
opereta românească a ultimilor ani 
nu reeditează succesele Internatio
nale de acum cîteva decenii 7 Sint 
întrebări ce se leagă organic între 
ele. răspunsul constînd în primul 
rind in precaritatea libretelor; pen
tru că genul liric sau al operetei, ca 
și oricare gen muzical-artlstlc, so
licită azi poate mai mult adevăr ca 
niciodată, fiindcă evenimentul nu 
trăiește si nu emoționează declt 
prin identificarea lui cu pagina de 
eroism bine cunoscută de toți. Ope
retele inspirate din lupta de inde
pendență din 1877, de pildă, sufereau 
de prea mult schematism in librete, 
de expresii patriotarde, de montări 
strivite de „tablouri vivante* — 
intr-un cuvînt, de absența virtu
ților teatrului de superioară ținută 
profesională. Muzica — in majori
tatea operetelor istorice — abu
zează de preluarea excesivă a cin- 
tecelor clasice. Cînd va vedea oare 
lumina rampei acea operetă româ
nească modernă, in care să strălu
cească într-adevăr tradițiile mili
tante ale creației noastre, la care 
publicul să răspundă așa cum știa 
să răspundă și să răsplătească un 
mare eveniment ?

în acest domeniu, creația noastră 
artistică are de făcut mult, pentru 
a da poporului acele lucrări, in
spirate din viața și munca Iui, 
care să constituie prin mesajul 
lor expresii vii ale dragostei de pa
trie, îndemnuri vibrante la mobili
zarea resurselor pentru continua în
florire a României socialiste.

Anchetă realizată de
Smaranda OȚEANU

jote. Cum se pot înrudi 
tragic^ jjiAr^gieojnlcțil? In
tr-un singur fel t dacă ero
ismul atribuit, protagonistu
lui operei literare se deo
sebește — să zicem — de 
calitatea eroismului pe ca- 
re-1 semnifică un erou al 
muncii socialiste. Se cuvine 
să precizez de indată : nu 
vreau să afirm că eroul 
muncii socialiste nu poate 
deveni personaj de roman. 
Tocmai dimpotrivă : sesizez 
un soi de democratizare a 
condițiilor de devenire și 
atribuire a calității de erou 
în literatura universală. Cu 
cit propășim în dezvoltarea 
economică, concomitent cu 
lărgirea orizontului nostru, 
a viziunii despre univers, 
literatura se mîntuie din ce 
în ce mai mult de supersti
ția care cerea eroului să fie 
de origine divină, un indi
vid dotat cu puteri supra
naturale. Bineînțeles că li
teratura veacurilor dispune 
de un număr copleșitor de 
personaje literare care not 
fi întruchipate de J-ean Ma
rais pe ecran panoramic, cu 
un succes deplin și de ră
sunet. As dori să observ 
însă că nici cel mai impe
cabil duel nu poate con
tribui la modelarea su
fletului omenesc la fel de 
eficient ca o acțiune din 
cele mai cotidiene ale omu
lui — in adevăratul sens 
al cuvîntului — care se 
exprimă pe sine in căută
rile sale. Si trec din nou în 
revistă selecția mea litera
ră și zic : iată nrin figuri 
ca Robinson Crusoe ori 
Guliver, ca să nu mai a- 
mintesc de Antigona sau 
Electra, care se reîntorc 
mereu în conștiința colec
tivă a literaturii și artei, 
se dezvăluie noi și noi în
țelesuri și referințe ale per
sonajului, ale situației ome
nești de viață. Da, astăzi 
omul știe deja că Guliver 
poate fi un uriaș și poate 
fi un pitic,, pentru că rela
tivitatea nu e o teorie, ci 
un dat al practicii. Lite
ratura — așa cum o în
țeleg eu — cerce* rază de 
mai multe veacuri cum 
poate deveni omul nu un 
uriaș sau un pitic, ci. mai 
degrabă : tocmai el însuși. 
După ce a isprăvit Divina 
comedie, dorește să zugră
vească cit mai deplin Co
media umană Apoi, vine 
Stendhal care scrie „Roșu

șl negru* și-l creează pe 
Julien Sorel, despre care 
se va scrie mai tirziu că 
este unul dintre eroii lite
rari' plămădiți cu cea mai 
minunată iscusință care, în 
schimb, să recunoaștem sin
cer, este în fapt un ipocrit 
și un arivist. Bineînțeles, 
situația este absolut limpe
de : și el este victima mai 
sus-ppmeriitei coliziuni din
tre ideal și realitate. Pro
dus al energiei populare a- 
duse în stare de eferves
cență de marile posibilități 
ale epocii napoleoniene 
care, în scurt timp, va fi

lează întrebarea : eroul li
terar este erou, întrucît el 
e labil 1 Nu putem fi pe 
deplin convinși că Hans 
Castorp din „Muntele vră
jit* a știut să opteze intre 
fascism și umanism deși, 
înaintea lui, Franz Kafka 
spune prin gura eroului său 
K, in „Procesul* : „Ei con
sacră minciuna ca lege și 
ordine a lumii*. Iar în fi
nal autorul adaugă : „Se 
simțea de parcă rușinea ii 
va supraviețui*.

Rușinea. Ea este starea 
sub care ia chip neputința. 
S-o numim astfel: respon-

Personajul literar — 
exponent
al idealurilor înaintate 

ale vremii sale
confruntat cu asuprirea de 
clasă din epoca Restaura
ției. Ce se alege cu onoarea 
eroului, înțeleasă tot la mo
dul propriu amintit, atunci 
cind pe lista lecturilor mele 
urmează Madame Bovary, 
despre zburdălniciile căreia 
aș putea pălăvrăgi mult și 
bine, dacă as avea chef sau 
dacă zelul meu teoretic ar 
ajunge numai pînă la acest 
nivel ? Și o mărturisesc 
cinstit. Dickens este omis cu 
bunăștiință și cu intenție 
din prezenta listă, la dum
nealui ne întilnim cu gen
tleman: incredibil de curați 
și fără de prihană, care, aș 
putea zice, sint „eroic* de 
cumsecade ; mai găsim 
multe alte figuri care sînt 
exagerat de răi și de inu
mani. Această înfățișare 
tranșant împărțită în alb și 
negru se prea poate să fie 
amarnic de folositoare ca 
subiect pentru romanele- 
foileton transmise la tele
vizor luni seara, dar uma
nitatea mea, purtînd sigi
liul secolului XX, o res
pinge intrucîtva, așa cum 
corpul primește inima străi
nă cu un fenomen de res
pingere.

Prin urmare, se formu-

sabilitatea față de lume. 
Răspunderea față de om 
i-a supraviețuit lui Kafka, 
ea e prezentă, trăiește în 
literatura universală, su
praviețuiește azi și-n vecii 
vecilor. Răspunderea — o 
repet în sinea mea — șt. in 
gînd, îl îmbrățișez pe frate
le meu, Apostol Bologa. 
„Adincul umanism al ulti
melor pagini exprimă acest 
gînd — scrie Silvian Iosi- 
fescu in prefața la ediția în 
limba maghiară a „Pădurii 
spînzuraților* — gindul că 
barierele impuse de șovi
nism n-au putut împărți în 
tabere adverse pe cei umili; 
cu cîteva clipe înainte de 
execuție, groparul Vidor îl 
sărută pe obraz pe Bologa, 
„cu gura străjuită de mus
tața umedă*. Aceste pagini 
ale cărții sînt demne de 
toată atenția...*.

Am ajuns deci acasă. 
Știm care ne este datoria : 
să ne raportăm existența la 
lumea care ne Înconjoară ; 
nu avem voie“ să ne com
parăm grijile decît cu cele 
ale omenirii întregi. Avem 
deci o măsură : umanul 
din noi. N-am răspuns la 
întrebarea „care e rolul 
eroului literar 7*. Dar oare

există un răspuns definitiv 
la această întrebare, întru- 
cit am văzut, da, am văzut 
că eroul nostru nu poartă 
uniformă pentru a putea fi 
astfel recunoscut. în po
fida acestor îndoieli, la 
această întrebare se cere 
un răspuns. Se prea poate 
ca răspunsul unui singur 
om să nu fie valabil, ci 
numai cel dat de mai multi 
semeni de-ai mei, Împreu
nă. Astfel imi exprim eu 
optica mea personală.

Intr-una din emisiunile 
sale, televiziunea ne-a 
călăuzit la Institutul de 
cercetări hidrologice din 
Capitală O sumă de cer
cetători studiau o serie 
de probleme ale ieșirii la 
mare a canalului Dunăre- 
Marea Neagră. Spre a le 
putea studia, au construit 
in laborator macheta la sca
ră redusă a intregului sis
tem hidrologic. Unii se îm
barcau și studiau pragurile 
de apă. alții curenții. viteza 
posibilă ; pe aceste modele 
se reproduceau o sută și 
mai- bine de principii și legi 
ale vieții. Intr-un singur 
model se aflau adunate lao
laltă învățămintele acumu
late în decursul a multe se
cole ; succesul noii con
strucții care se va dura !n 
realitate depinde, era evi
dent, de capacitatea cerce
tătorilor în a îngemăna teo
ria cu practica.

Cred că în laboratorul 
scriitorului se petrece un 
proces similar in decursul 
plăsmuirii personajului li
terar. Incrustăm toate În
vățămintele, constatările și 
deducțiile noastre in toti 
eroii noștri. Entuziasmul sl 
temerea noastră. Visele și 
Îndoielile noastre. Pentru 
ca apoi să vină societatea, 
marele meșter ziditor, și să 
spună : iată, acest adevăr 
îl iau și-l folosesc drept că
rămidă utilă la construcția 
edificiului viitorului nostru.

Da, destinul nostru de 
scriitor seamănă cu cel al 
Meșterului Manole. Noi In- 
zidim in peretele cetătii su
fletele care ne stau cel mal 
aproape, dimpreună cu 
existența noastră. Totuși, 
într-o anume privință ne 
deosebim de eroul din ba
ladă. Noi «intern fericiți 
dacă o putem face, dacă 
putem zidi acolo ce-1 mat 
drag și pe noi Înșine, pen
tru ca, astfel, să devenim 
folositori viitorului.

• Aproape o poveste de dragos
te: BUZEȘTI — 15.30; 17.45; 20
• Vis de glorie: EFORIE — 9;
11.15; 13.30; 15 45: 18; 20,15, CO-
TROCENI — 15.30: 17.45 : 20
• Porto Franco: DRUMUL SARH 
— 16; 18; 20
• Deznodămlnt la frontieră: DA
CIA — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: ao
• Ultima noapte de dragoste: FE
RENTARI — 15,30: 19
• Intilnire de gradul trei: - LIRA 
— 13.30; 19. la grădină — 19.45. AU
RORA — 9; 12,15: 16; 1». la gră
dină — 19.15
• Bună seara. Irina: PACEA — 
15 30; 17.30; 19.30
• Pe aripile vintului: FLOREAS- 
CA — 9: 14: 18.15. FLAMURA — 
9.30; 14,15: 18.30
• Zbor planat: VOLGA — O: 11.15; 
13 30: 15,45: 18 : 20. tomis — 9; 
11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
• Titanic vals: VIITORUL — 15.30:; 
17,30; 19,30

• Abba: POPULAR — 15,30; 17,30:
19.30
• Hanul haiducilor: MUNCA — 
16; 18; 20
• Circiuma de pe strada Plat- 
niskaia: COSMOS — 15.30: 17,30;
19.30
• Detașament cu misiune spe
cială: FLACĂRA — 15.S0; 17.30:
19,30. la grădină — 19.45
• Organizația fantomă: PRO
GRESUL — 16; 18; 20
• Marea neliniște: GRADINA 
SCALA — 20.15
■ Artista, dolarii țl ardelenii: 
GRĂDINA ARTA — 20
• Sub patru steaguri: GRĂDINA 
TEMERARII — 19.45
• Bizonul alb: GRĂDINA BU
ZEȘTI - 20
• Școala curajului II: GRĂDINA 
CULTURAL — 19.15
• Camionul de cursă lungă:
GRĂDINA GLORIA ~ 19.45

• Uimitorul căpitan Nemo: P ARC
HOTEL — 20
• Cascadorul Hooper: GRADINA 
TOMIS — 19,45
• Matinee pentru copil: TIMPURI 
NOI — 9, GLORIA — 8.30, GIU
LEȘTI — 9, FERENTARI. LIRA, 
PACEA, MUNCA. COSMOS. FLA
CĂRA — 10

teatre
• Teatrul Național (sala mică): 
Generoasa fundație — 19.30: (sala 
Atelier): Trei pe o bancă — 19
• Opera Română: Chopiniana, A- 
notlmpurUe, Bolero — 11: Flautul 
fermecat — 19: (la sala de con
certe a Radioteleviiiunii): Crăiasa 
zăpezilor — 11

• Teatrul de operetă: Stelele O-
peretel — 10.30: Vlnzătorul de
păsări — 19.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Mobilă țl durere — 19,30.
• Teatrul Mic: Nu slnt Turnul 
Eiffel — 19,30
• Teatrul Poarta Mic; Stop pe 
autostradă — 20
• Teatrul Gluiești (sala Majes
tic) : Opinia publică — 10: Poves
tea unei iubiri — 19.30
• Teatrul evreiesc de stat: Cin tați 
cu mine un cintec — 18.30
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): De la Cărăbuț 
la Savoy — 19.30; (sala Victoria): 
Idolul femeilor — 19,30: (la Tea
trul de vară „23 August*): Hopa 
Mitică — 19
• Teatrul „Ion Creangă*: Sflrlă

năzdrăvanul — 10.30; Din lumea 
lui Alecsandrl — 17
• Teatrul „Țăndărică": Petrlcășl 
lupul — 11
• Circul București: Circul urșilor 
polari — 10; 16: 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (la Palatul Sporturilor 
șl Culturii): Un cintec pentru fie
care — 16: 19,30

expoziții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.s. 
Sala Dalles: Marcel Chlrnoagă, 
grafică și sculptură (din 29 sept.); 
Muzeul colecțiilor de artă: Expo
ziția de artă decorativă și apli

cată din U.R.S.S. (din 30 DC); 
sala Arghezl: Expoziția de carte 
din Republica Populară Democra
tă Coreeană
• Galeriile Căminului artei (par
ter) : Alexandru Ghllduș, design; 
(etaj): Madeleine Folvllle Delcour, 
pictură (Belgia)
• Galeria Simeza: Marin Pre- 
descu, pictură
• Galeriile Orizont: Manuela 81- 
olodl, sculptură; (Atelier 35): 
Andrei Butak șl Antonio Albiei, 
pictură și desen
■ Galeria Galateea: Mărkot An- 
drăs, grafică
• Galeria Eforie: Eremla Profet», 
pictură
• Galeria de artă a municipiului 
București: Gheorgbe lonescu, pic
tură
• Galeria Cenaclul „Hanul cu 
tei*; Expoziție de gravură
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu profundă mulțumire și considerație am primit felicitările calde pe 
care mi le-ați adresat cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a glorioasei 
Revoluții din septembrie.

La rindul meu, vă adresez dumneavoastră și poporului român prieten 
urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și necontenit progres.

Colonel ALI ABDALLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen, 
Comandant suprem al forțelor armate

TELEGRAME

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere felicitările dumneavoastră cu ocazia memorabilă 
a Zilei naționale a Regatului Arabiei Saudite.

Doresc să transmit Excelenței Voastre, în numele poporului. Guvernului 
Regatului Arabiei Saudite și al meu personal, sinceră considerație, impreună 
cu cele mai bune urări de deplină sănătate și fericire personală, de progres 
și succes continuu pentru poporul României.

KHALID BIN ABDULAZIS

Tovarășul Jozef Plnkowskl a tri
mis o telegramă tovarășului Iile 
Verdeț, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, prin 
care adresează mulțumiri cordiale 
pentru felicitările și urările trans
mise cu ocazia numirii sale in func
ția de președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Po
lone.

împărtășesc în întregime, se spu
ne in telegramă, convingerea dum
neavoastră că legăturile tradiționale 
de prietenie și colaborare dintre ță
rile noastre se vor amplifica în inte
resul ambelor popoare, al comunită

ții statelor socialiste, al securități! și 
păcii in lume.

★
Tovarășul Iile Verdeț, prim-mi

nistru al guvernului, a primit o tele
gramă'din partea lui Mudar Badran, 
prin care acesta mulțumește pentru 
felicitările adresate cu ocazia desem
nării In funcția de prlm-minlstru al 
Regatului Hașemlt al Iordaniei.

In telegramă se exprimă convin
gerea că relațiile prietenești care 
există între România și Iordania vor 
continua să se dezvolte și să se 
adîncească și sînt transmise urări de 
prosperitate și progres poporului ro
mân prieten.

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-nigeriene de cooperare economică și tehnică

La București s-au Încheiat, sîmbă- 
tă, lucrările celei de-a III-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-nigeriene de cooperare eco
nomică și tehnică.

In cadrul sesiunii s-a analizat sta
diul relațiilor economice bilaterale și 
au fost stabilite noi măsuri pentru 
dezvoltarea și diversificarea In con
tinuare a colaborării și cooperării 
dintre cele două țări, precum și lăr
girea schimburilor comerciale.

Protocolul sesiunii a fost semnat, 
din partea română, de Nicolae Con
stantin, viceprim-ministru al guver
nului, președintele Comitetului de

Stat al Planificării, iar din partea 
nigeriană de Adenike Ebun Oyagbo- 
la. ministrul federal al planificării 
naționale.

La semnare au participat Ton M. 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, alte persoane oficiale.

Au fost de față Octavian Cărare, 
ambasadorul României la Lagos, și 
Adeuga Adekuoye, ambasadorul Re
publicii Federale Nigeria la Bucu
rești, precum și membrii celor două 
delegații. (Agerprds)

Primire la C.
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al Comitetului Central 
al P.C.R., a primit, sîmbătă, condu
cerile delegațiilor U.T.C. și U.T.C.L. 
participante la întîlnirea prieteneas
că dintre reprezentanți ai tineretului 
român și reprezentanți ai tineretu
lui sovietic.

In acest cadru au fost prezentate 
preocupările oamenilor muncii din 
patria noastră pentru înfăptuirea, sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid, a Programului P.C.R. 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, a hotăriri- 
lor Congresului al XII-lea al parti
dului privind dezvoltarea economico- 
socială a țării.

Au fost relevate strînsele rapor
turi de prietenie șl colaborare sta
tornicite intre P.C.R. și P.C.U.S., în-

C. al P.C.R.
tre poporul român și poporul sovie
tic, intre tinerii celor două țări, sub- 
liniindu-se însemnătatea deosebită a 
întîlnirilor și convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., președintele Re
publicii Socialiste România, și to
varășul Leonid Ilici Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., pentru dezvoltarea 
și aprofundarea continuă a acestora. 
S-a evidențiat faptul că întîlnirea 
prietenească dintre reprezentanți ai 
tineretului român și reprezentanți ai 
tineretului sovietic contribuie la dez
voltarea relațiilor de colaborare și 
prietenie dintre tinerii celor două 
țări, dintre U.T.C. și U.T.C.L.

La primire au participat reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

Informatica și cerințele
ua Institutul central pentru con

ducere și informatică a avut loc o 
sesiune științifică jubiliară pe tema : 
„Informatica și cerințele dezvoltării 
economice".

într-o telegramă adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, conducerea institu
tului și comitetul de partid subli
niază : „Rod al spiritului dumnea
voastră revoluționar, novator, al 
clarviziunii științifice și inițiativei 
cutezătoare, introducerea și dezvol
tarea informaticii se dovedesc astăzi 
unul din factorii majori de progres 
economic și tehnologic. Există astăzi 
unități în economia națională care 
iși desfășoară activitatea cu ajutorul 
calculatorului electronic, în multe 
combinate calculatoarele de proces 
contribuie efectiv la reducerea con
sumurilor de materiale și energie, la 
optimizarea proceselor tehnologice. 
Au fost introduse sisteme informa
tice care acoperă multe din funcțiile 
întreprinderilor și ne concentrăm că
tre tipizarea și standardizarea aces
tora pentru o difuzare largă în eco
nomie.

în același timp însă, sîntem con-

dezvoltăril economice"
știenți că mat avem încă multe lu
cruri de făcut. Sarcinile noastre in 
acest sens sînt clar formulate în do
cumentele adoptate de Congresul al 
XII-lea, în cuvîntările dumneavoas
tră și indicațiile ce ni Ie transmiteți, 

Permiteți-ne să vă asigurăm că or
ganizațiile de partid din institutul 
nostru vor mobiliza toate forțele și 
mijloacele de care dispun pentru 
realizarea exemplară a acestor obiec
tive, in cincinalul care se Încheie, ca 
și în cel viitor".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 septembrie șl 1 octombrie. In (ară : 
Vreme răcoroasă cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea ploi locale in nordul șl 
estul țării șl cu caracter Izolat in cele
lalte regiuni. Vlnt moderat. Tempera
turile minime vor fl cuprinse intre 3 și 
13 grade cele maxime Intre 14 șl 24 
de grade. Ceață dimineața și seara. In 
București : Vreme schimbătoare cu 
cerul variabil, favorabil ploii slabe. 
Vlnt moderat. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse Intre 10 și 12 grade, cele 
maxime între 20 și 22 de grade. (Me
teorolog de serviciu: Margareta Struțul.

întîlnirea prietenească dintre 
român și reprezentanți

în Capitală a avut loc, sîmbătă, 
festivitatea de încheiere a întîlnirii 
prietenești dintre reprezentanți ai ti
neretului român și reprezentanți ai 
tineretului sovietic. A luat cuvintul 
primul secretar al Comitetului muni
cipal București al U.T.C., care a 
adresat un cald salut reprezentanților 
tineretului sovietic.

In acest cadru, conducătorii celor 
două delegații au rostit alocuțiuni in 
cadrul cărora s-au referit la preocu
pările și sarcinile organizațiilor de 
tineret din cele două țări, în spiritul 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
P.C.R., Respectiv ale celui de-al 
XXV-lea Congres al P.C.U.S. Au fost 
evidențiate, totodată, strînsele rapor
turi de prietenie și colaborare stator
nicite între tinerii români și sovietici, 
între U.T.C. și U.T.C.L., în spiritul 
relațiilor dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre popoarele țărilor noastre, al 
întîlnirilor și convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
genera] al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So-

reprezentanți ai tineretului 
ai tineretului sovietic

cialiste România, și tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

S-a relevat faptul că întîlnirea 
prietenească, prin pronunțatul ei ca
racter de lucru și schimb de expe
riență, prin atmosfera caldă în care 
s-a desfășurat, se înscrie ca o nouă 
contribuție la dezvoltarea și adîn- 
cirea, in continuare, a raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre tine
retul român și tineretul sovietic, din
tre U.T.C. și U.T.C.L.

A urmat un spectacol susținut de 
formații artistice românești șl so
vietice.

, ★
în aceeași zi, participanții la întîl

nirea prietenească au făcut vizite și 
au avut discuții cu tineri de la în
treprinderi industriale din București. 
La C.C. al U.T.C a avut loc o intîl- 
nire între conducerile delegațiilor 
U.T.C. și U.T.C.L. cu reprezentanți ai 
presei române și sovietice.

Cronica
în perioada 20—27 septembrie, mi

nistrul agriculturii din Republica 
Zimbabwe, Dennis Norman, a făcut 
o vizită de documentare și schimb 
de experiență în țara noastră, la in
vitația Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare.

Tovarășul Angelo Miculescu, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, a avut convorbiri cu ministrul 
agriculturii din Republica Zimbabwe, 
cu privire la domeniile de cooperare 
și acțiunile de întreprins pentru rea
lizarea acestora. Cei doi miniștri au 
semnat Acordul de cooperare econo
mică șl tehnică In domeniul agricul
turii.

în timpul șederii In țara noastră, 
oaspetele a vizitat unități agricole de 
stat și cooperatiste, institute de cer
cetări agricole, complexe de creștere 
a animalelor.

★
Cu prilejul aniversării Zilei Ar

matei populare ungare, ministrul 
apărării naționale al Republicii Socia
liste România, general-maior Con
stantin Olteanu, a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului apă
rării al Republicii Populare Ungare, 
general de armată Czinege Lajos.

Cu același prilej, atașatul militar 
și aero al R.P. Ungare la București, 
colonel Jdzsef Lukăcs, s-a întîlnit cu 
cadre și militari in termen din gar
nizoana Brașov, cărora le-a vorbit 
despre evenimentul aniversat. La tn- 
tîlnire a participat ambasadorul R.P. 
Ungare în țara noastră. Săndor 
Rajnai. Atașatul militar s-a întîlnit, 
de asemenea, cu cadre didactice și 
elevi ai Școlii militare de ofițeri 
activi de artilerie „Ion Vodă".

Participanții la Intîlniri au vizitat 
o fotoexpoziție cuprinzînd aspecte din 
viața și activitatea militarilor Ar
matei populare ungare și au vizionat 
filme puse la dispoziție de ambasadă.

zilei
Tovarășul Angelo Miculescu, vice

prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, a primit simbătă pe L. A. Kor
but, vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al U.R.S.S. pentru aproviziona
rea tehnico-materială a agriculturii.

Cu acest prilej au fost analizate as
pecte ale dezvoltării și diversificării 
în continuare a colaborării în dome
niul mecanizării agriculturii dintre 
România și U.R.S.S.

In aceeași zi, Gheorghe Manciu, 
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii șl Industriei Alimentare, și
L. A. Korbut au semnat Protocolul 
pentru convenirea planurilor de co
laborare pe perioada 1981—1985 în
tre Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare și Comitetul de Stat 
al U.R.S.S. pentru aprovizionarea teh
nico-materială a agriculturii.

★
Membrii delegației parlamentare 

nigeriene, condusă de I. O. Obasi, 
președintele Comitetului pentru lu
crările publice șl studii de teren din 
Camera Reprezentanților a Adunării 
Naționale a Republicii Federale Ni
geria, care efectuează o vizită in țara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale, au fost. In cursul dimine
ții de sîmbătă, oaspeții întreprinderii 
constructoare de utilaj petrolier 
„I Mai" din Ploiești și ai Combina
tului petrochimic de la Brazi. La se
diul Consiliului popular al județului 
Prahova au avut, de asemenea, o În
trevedere cu Ion Vtlsan, prim-vlce- 
președinte al consiliului, șl alțl mem
bri al comitetului executiv al con
siliului popular. Delegația a fost în
soțită de Valeriu Cristescu, deputat, 
membru al Comisiei pentru industrie 
și activitatea economico-flnanciară a
M. A.N.

tv
PROGRAMUL 1

8.SO Tot înainte ! Teatru pentru pio
nieri și școlari

#,05 Șoimii patriei : „Frumoasă ești, 
grădinița mea !“

#,15 Film serial pentru copil : Intlm- 
plărl din Tara Curcubeului. Ulti
mul episod

9,40 Omul și sănătatea
10.00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii. Premieră TV.
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15.45 Telesport • Relntîlnlre cu Pele — 

transmisiunea integrală a filmului 
„Fotbalul e viata mea" • Fotbal : 
Ungaria — Spania — Selectlunl în
registrate de la Budapesta

17.40 Film serial : .Fata depărtărilor*. 
Premieră pe tară. Producție a stu
diourilor engleze. Episodul I

18.40 Micul ecran pentru cel miri.

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

Turismul în Delta Dunării 
în căutarea tuturor colaboratorilor

Noul hotel „Egreta" din Tulcea

„Un loc unic în Eu
ropa, „Adevărat para
dis al frumuseților na
turii", „Oază de liniș
te fără egal" — iată 
numai clteva din nu
meroasele și meritate
le aprecieri făcute de 
vizitatorii — români 
sau străini — care au 
avut șansa de a fi 
oaspeți ai Deltei Du
nării. O convorbire cu 
tovarășii Gh. Virjoghe 
director al O.J.T. Tul
cea. și Tudor Badiu, 
director adjunct al a- 
celeiașl instituții, ne-a 
dezvăluit cîteva din 
argumentele tot mai 
numeroase ale vilegia- 
turiștilor care au fă
cut cunoștință cu nes
tematele Deltei, dar și 
citeva din obstacolele 
nedorite ce mai apar 
In fața potențialilor 
vizitatori.

Primul lucru de care 
vrea să fie sigur tu
ristul care la drumul 
Deltei — fiindcă de 
frumusețile ei n-are 
nici o îndoială — este 
...casa. Intr-adevăr. în 
ultimii ani s-au făcut 
eforturi lăudabile pen
tru dezvoltarea bazei 
materiale necesare pre
luării fluxului de tu
riști care se Îndreaptă 
spre „minunăția de Ia 
gurile Dunării". Cele 
două hoteluri con
struite în orașul Tul
cea — „Delta" și „E- 
greta" — pot primi îm
preună peste 450 de 
turiști pe zi. Alte două 
hoteluri amplasate în 
inima Deltei — „Sal
cia". la Maliuc, și „Le
băda". la Crisan — a- 
sigură condiții de ca
zare Dentru alți Dește 
200 de oasoeți. Spați
ile hoteliere, cu con
fortul propriu acestor 
edificii, sînt, ce-i dreot, 
fncă puține. Organiza
torii turismului se 
străduiesc să comple
teze an de an deficitul 
lor prin alte amenajări 
simple, care sînt și ele 
mult căutate de turiști, 
în Tulcea (în zona Ia

cului „Ciuperca"), la 
Maliuc și Crlșan au 
apărut, de asemenea, 
adevărate „orășele" 
din căsuțe mici — cu 
circa 160 de locuri — 
aidoma așezărilor pes
cărești din apropiere. 
Acestora li se adaugă, 
după cum am fost in
formați, și alte posibi
lități de cazare : un 
ponton dormitor cu 
120 locuri și peste 
1 000 locuri contractate 
de către O.J.T. in case 
particulare Ia Tulcea, 
Murighiol și Sfintu 
Gheorghe.

„Numărul turiștilor 
care vizitează astăzi 
Delta — ne spune to
varășul Gh. Virjoghe 
— este de trei ori mai 
mare decît acum 10 
ani. El se ridică anual 
la peste 150 000, iar 
din excursiile făcute 
pe apele Deltei se în 
casează anual circa 15 
milioane lei/valută. Dar 
dacă ne raportăm la 
solicitări, baza mate
rială a cazării este de
parte de a face față 
cerințelor din timpul 
verii. Acest lucru ne 
obligă atît pe noi. cit 
și pe ceilalți colabo
ratori care contribuie 
la valorificarea turis
tică a Deltei — Uniu
nea județeană a coo
perativelor de consum. 
Biroul de turism pen
tru tineret, consiliile 
populare — să căutăm 
și să găsim noi soluții 
pentru creșterea mai 
rapidă a posibilități
lor de cazare pentru 
oaspeții noștri.

Avem preocupări șl 
pentru viitor in vede
rea dezvoltării bazei 
materiale. Nu mai de
parte decît pentru anul 
1981 vom construi la 
Sfintu Gheorghe un 
nou complex de căsu
țe (peste 100 locuri), 
care va fi dotat și cu 
spatiile de alimentație 
publică corespunză
toare. Iar pînă la sfîr- 
șitul cincinalului vii
tor și alte edificii.

Sperăm să găsim cola
borarea necesară la 
organele portuare pen
tru amenajarea unor 
spații adecvate și în 
zona „Portului liber" 
Sulina. Și mâi sperăm, 
de asemenea, că nici 
ceilalți colaboratori ai 
turismului din Deltă 
nu vor sta pe loc 
— vor dezvolta și ei 
baza materială. Fiind
că Delta este foarte 
solicitată, iar pentru a 
face față cerințelor, e 
nevoie de efortul tu
turor".

E adevărat că pen
tru a merge In Deltă 
să-ți petreci o vacantă 
mai lungă sau mai 
scurtă trebuie să știi 
că ai unde dormi. Dar 
asta nu-i suficient. 
Trebuie să știi în ace
lași timp că ai condi
ții să pătrunzi cit mai 
repede spre inima 
Deltei, spre frumuse
țile ei fără seamăn. 
Ori „industria", mij
loacelor de transport 
pe apă continuă să 
rămînă datoare mari
lor cerințe ale turiști
lor. Directorul O.J.T. 
Tulcea sublinia, pe 
bună dreptate, acuita
tea acestei probleme : 
„Deși oficiul nostru 
și-a creat o bază ma
terială proprie (vase 
cu o capacitate de 200 
locuri), deși închiriem 
anual de la NAVROM 
vase cu o capacitate 
de circa 700 locuri, 
sîntem departe de a 
satisface, cantitativ și 
calitativ, cerințele tu
riștilor de a vizita 
Delta Dunării. A exis
tat și există un pro
gram de asimilare a 
unor vase cu capa
cități și viteză cores
punzătoare, pentru a 
facilita. in condiții 
mai rapide și in locu
rile mai căutate, ac
cesul turiștilor. Pînă 
atunci insă, o mai 
bună colaborare Intre 
Ministerul Turismului 
și Ministerul Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini ar permite de
tașarea din alte zone 
aflate de-a lungul Du
nării a unor vase mai 
mici, de viteză, care 
să permită drumul pe 
apă al turiștilor plnă 
la adevăratele frumu
seți ale Deltei".

Așadar, cu toate 
progresele înregistrate, 
și care sint evidente 
pentru oricine, turis
mul in Delta Dunării 
se află încă In căuta
rea tuturor colabora
torilor. Cu cit li va 
găsi mal repede, cu 
atît va fi mai bine. 
Atît pentru eficienta 
lui economică, cit, mai 
ales, pentru cea socia
lă. Pentru că Delta 
este, prin frumusețile 
ei, o mare școală pa
triotică.

Constantin 
PRIESCU

FOTBAL F. C. Olt — învingătoare la Baia Mare!
• Reprogramări ale unor etape și meciuri

Cel mai bun rezultat din etapa a 
VIII-a a campionatului național l-a 
obținut F.C. Olt, care a învins pe 
F.C. Baia Mare cu 1—0, chiar pe te
renul acesteia din urmă. Pe de-o 
parte să lăudăm echipa din Slatina 
pentru reușita sa ; pe de-alta. tn con
dițiile noului insucces al echipei ma
ramureșene, ne gindim că publicul 
băimărean trebuie să arate Înțele
gere și răbdare față de momentele 
anevoioase prin care trece formația 
sa, plecînd de la faptul că aceasta, 
vreme de două campionate, i-a adus 
satisfacții multe, atît pe planul jocu
lui, cit și al rezultatelor, dovedin- 
du-se o demnă divizionară A.

La Pitești, un nou scor-fluviu în
registrat de F.C. Argeș, de astă dată 
în fața Corvinului 6—0 (3—0), cu

Radu autor a nu mai puțin de patru 
goluri 1 Alte victorii detașate in 
această etapă : Jiul — F.C.M. Galați 
4—0, cu un jucător pe nume Giuchici 
care atrage noi elogii, și Progresul 
Vulcan — Chimia 5—2, meci In care 
Țevi a înscris succesiv trei goluri. 
Scoruri mai „scurte" au încheiat 
partidele Dinamo — A.S.A. 2—1 și 
S.C. Bacău — F.C.M. Brașov 2—0.

în partida televizată, de la CluJ- 
Napoca, după cum s-a văzut : Uni
versitatea — Sportul studențesc 0—0.

Clasamentul are acum drept lider 
pe Dinamo — 12 puncte, urmat de 
două grupe de echipe F.C. Argeș, 
Corvinul și Universitatea Craiova — 
cite 10 puncte și Sportul studențesc, 
F.C.M. Brașov și Chimia Rîmnicu 
Vilcea — cite 8 puncte. Dar, cum

există șase partide aminate, unele 
echipe avînd cite două meciuri mai 
puține Ia activ, adevărata clasare o 
vom cunoaște abia in luna noiem
brie, cind toate cele 18 formații vor 
fi aduse la același număr de jocuri. 
După cum ni s-a comunicat ieri la 
F.R.F., meciurile Steaua — F.C. Ar
geș, Universitatea Craiova — Politeh
nica Iași, S.C. Bacău — Politehnica 
Timișoara și F.C. Olt — Dinamo au 
fost reprogramate la 29 octombrie, iar 
Politehnica Iași — Steaua și Politeh
nica Timișoara — Universitatea Cra
iova, la 12 noiembrie.

Etapa viitoare va avea loc dumini
că, 5 octombrie (și nu sîmbătă. 4 oc
tombrie), iar aceea din 19 octombrie 
a fost reprogramată miercuri, 3 oc
tombrie.

Valeriu MIRONESCU

19,00 Telejurnal
19.15 Antena „Ctnlărll României*
20.35 Film artistic : Ora zero. Produc

ție a Casei de filme Numărul Pa
tru

22.00 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ
11.00 Ora elevului de la seral
12.00 Jaz pe claviaturi
12.45 Reportaj T. Disciplina sa învață 

respectînd-o
13,00 Documentar artistic : „Urme tn 

pădure". Producție a studiourilor 
braziliene

14.30 Anunțuri și muzică
14.40 Desene animate
15,05 Antologia artei românești.
15.40 Teatru TV : „MIine... cu mare 

dragoste". Scenariu pentru televi
ziune de Iile Tănăsache

17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.15 Telerama ,
19.45 Serată muzicală TV (continuare)
21.20 Film documentar : Hora
21.30 Vldeoteca muzicii ușoara
22,00 Telejurnal • Sport

LUNI 29 SEPTEMBRIE 1980

PROGRAMUL 1

18.00 Emisiune în limba maghiară
18.50 10O1 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economicM
19.35 Orizont tehnico-ștUnțlfio
90.15 Cadran mondial
20.40 Roman foileton : ..Plinea neagră*. 

Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor franceze. Episodul I

19.15 Telejurnal

PROGRAMUL 8
18,00 Muzică popular®
18.30 Cenaclul tinerilor din Pitești
17,00 Muzică franceză veche
17.30 De pretutindeni : Dunhuang — Un 

mileniu de artă
17.50 Pagini din opera „Emani" da 

Verdi
18.40 Documentar „Al. Sahla* — Flori 

ale portului românesc
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Mozaic (selectlunl)
31,00 Din creația compozitorului. Gheor

ghe Dumitrescu
21.55 Un fapt văzut de aproape. Repor

taj
22.15 Telejurnal

;FAPfUL^ 
! DIVERS!
| Orologiu

■ cu celulă 

. fotoelectrică
I Turnul Palatului administra- | 
Itiv din Bacău este străjuit de un 

ceas care marchează scurgerea ■ 
timpului printr-un fragment din I 
Rapsodia I de George Enescu. •

I
I
I
I
I
I 
I

I Autorul orologiului : tehnicianul 
Victor Popovicl. Același meș
ter a realizat un nou orologiu I 

I original, surprins In imagine de 
fotoreporterul C. Bursuc. Este I 
vorba de un ceas cu întoarcere I 
automată șl cu aprinderea pro- ’ 

Igramată a luminilor pe bază de . 
celulă fotoelectrică. Si această I 
nouă creație și-a găsit locul cu- I

I venit tot in centrul Bacăului.
Pentru viitor, Victort Popovlci I 

a promis Bacăului o nouă sur- | 
priză : un ceas cu figurine, care

Ila flecare oră să... incingă ■ 
„Hora Unirii" 1

Ceferistul artist |

(Urinare din pag. I)
Conducătorul Fabricii de 
șuruburi și subansamble din 
Tirgu Secuiesc e, firește, in 
cunoștință de cauză in pri
vința capacităților fiecărei 
secții, nevoilor exportului, 
realizărilor tehnice inter
naționale de resort ; dar 
simultan cu preocupările 
de marketing și urmă
rire a cursurilor valu
tare se interesează și da 
chestiunile privitoare la o- 
biectivele social-culturale 
ale localității, căci munci
torii săi trebuie să dispună 
de locuințe bune și confor
tabile, să nu facă naveta pe 
drumuri lungi, să beneficie
ze de locuri asigurate prin 
abonament la spectacolele 
teatrale și folclorice din 
oraș sau din capitala jude
țului. Inginerul-șef al Com
binatului de fire și fibre 
sintetice de la Săvinești nu 
poate să nu șe bizuie, in 
deciziile sale privind fluc
tuațiile ori fixarea cadre
lor, și pe unele date de psi
hologie experimentală și so
ciologie. Un tratat mai di
ficil pentru profan — prin 
volumul extraordinar de 
bogat al datelor, informa
țiilor și cercetărilor ori
ginale — tratatul de De
mografie al eminentului 
nostru profesor Vladimir 
Trebici — arată, printre al
tele, amețitoarele interde
pendențe generate de di
namica populației, de 
care trebuie să țină seama, 
in multiple Împrejurări, 
factorii de decizie. Din ce 
în ce mai mult se impune 
cercetarea pluridisciplina
ră. După cum devine impe
rios necesară o tehnică a 
muncii intelectuale in cu
noașterea și stăpînirea me
canismelor și proceselor 
vieții economice si sociale.

în genere, conducerea, in 
indiferent care sector al 
vieții sociale, a căpătat un 
grad de complexitate pe 
care nu l-a avut niciodată, 
după cum ramificările pre
zenței unei întreprinderi in
dustriale. a unei instituții 
de cultură, a unei școli su
perioare in viața unui oraș, 
a unui județ au o întin
dere și o nervurație greu 
de cuprins în toată am
ploarea și finețea lor. De 
aceea improvizațiile in nu
mirea unor conducători, 
care se dovedesc iute și ire
vocabil neaveniți. lipsiți de 
idei și de capacitatea de a

învăța, au dureroâse, une
ori îndelungi, reverberații 
negative nu numai in sfera 
locului de muncă în ches
tiune. Nu știu in ce măsură 
e analizată azi, la noi — 
sau e posibil să fie analiza
tă — și vocația de condu
cător a persoanei căreia I 
se încredințează o sarcină 
administrativă, dar e neîn
doielnic că această com
ponentă dobîndește și ea 
greutate specifică tn an
samblul criteriilor ce gu
vernează o funcție de răs
pundere. E, de asemenea, 
cert, in aceeași ordine a lu
crurilor. că existența orga
nelor dg conducere colec

Complexitatea muncii di
rectoriale presupune, în 
atari funcții, oameni capa
bili să rezolve concomitent 
o multitudine de probleme, 
dintre care unele neaștep
tate. De cite ori ii vizităm 
pe masivul și spiritualul di
rector al întreprinderii a- 
gricoie de stat din Huși, in
ginerul Ion Neamțu, ne 
face, evident, o omenească 
plăcere să cercetăm care 
mai e starea faimosului vin 
numit Zghihara și cum se 
mai păstrează Busuioaca de 
Bohotin. Purcedem și la 
cite o vizită de documenta
re tn celebrele vii ale locu
lui, evocate și de cărturarul

lați, pe directorul Direcției 
silvice din Covasna, pe di
rectoarea unui liceu din 
Craiova, pe directorul unei 
regionale a căilor ferate, 
pe directorul unei exploa
tări miniere din județul 
Hunedoara, pe directoarea 
Teatrului Național din Ti
mișoara, ai sentimentul 
real că pentru cuprinderea 
și conducerea muncii in in
diferent care din aceste sec
toare e cheltuită acum o în
semnată cantitate de inte
ligență grefată pe un am
plu fond de cultură spe
cializată și pe o cunoaște
re, obiectiv necesară și per
manent reînnoită, a con

Orizontul spiritual 
sub semnul noii calități

tivă e nu numai o posibili
tate politică, ci și una psi
hologică de a forma și șle
fui personalitățile și voca
țiile in domeniul dat ; căci, 
din ce in ce mai pronunțat, 
forul colectiv pune in va
loare calitățile umane, pro
fesionale, politice ale celui 
investit cu răspunderea 
conducerii și amendează, 
totodată, cu franchețe și 
hotărîre, impostura, su
perficialitatea. nonlnitia- 
tiva, conservatorismul. Am 
aflat, cu deosebit inte
res, că Intr-un consiliu 
al oamenilor muncii dln- 
tr-o unitate industrială 
de inaltă specialitate a fost 
pusă, la un moment dat, fn 
discuție și Înclinarea unui 
personaj responsabil spre 
acte de bravură, cu muncă 
In asalt, angajamente fără 
suport real, îndemnuri pe 
cit de vitejești, pe atît de 
găunoase spre „dărîmarea 
tuturor normelor", adică fe
nomenul negativ de „hai
ducie". care poate avea efec
te distrugătoare intr-o or
ganizare științifică a pro
ducției. Această Intimnlare 
semnifică, printre altele, și 
stadiul de personalitate co
lectivă pe care l-au atins 
unele consilii de conducere, 
asumîndu-și prerogativa, fi
rească, de-a statua o meto
dologie și, în consecință, un 
stil de acțiune ordonată.

Dimitrie Cantemir. Darum- 
blînd cu sprințarul auto
vehicul cu două diferenția
le al directorului ne este 
dat să auzim, la mterfonul 
din mașină, citor proble
me trebuie să le găsească 
acel director soluții, uneori 
imediat și definitiv, une
ori din mers. în cite teri
torii trebuie să vădească 
documentare, cit de suplă 
se cere a fi orientarea sa în 
relațiile cu partenerii co
merciali, cu posibila filoxe
ră, eroziunile solului șl a- 
meliorarea lui. depozitarea 
recoltei, angajarea miinii 
de lucru suplimentare, fa
sonul etichetelor și amba
lajelor, funcționarea mij
loacelor de transport, ex
perimentarea noilor vehi
cule pentru terenurile in 
pantă, aclimatizarea unui 
soi original de viță și ela
borarea ampelografică a ca
racteristicilor sale, calitatea 
producției de coniac, cali
tatea producției de porumb, 
calitatea producției de stru
guri de masă, calitatea 
practicii elevilor de la li
ceul agroindustrial...

Nu e, desigur, o poliva
lență fără margini, haoti
că, ci una raportată la sar
cini și in continuă formare.

Ascultindu-l, cu luare- 
aminte, pe directorul unui 
muzeu din Dorohoi. pe di
rectorul general ai Combi
natului siderurgic din Ga

textului contemporan gene
rai, cu studierea neistovită 
a tendinței novatoare im
puse de cerințele societății 
socialista, în luptă inerentă 
cu inerția.

într-o convorbire recentă 
cu tovarășul prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid Timiș. Petre Dănică, 
domnia-sa. apreciind unele 
rezultate obținute aici pe 
tărim cultural, menționa, 
deopotrivă, că e necesar a 
se înteți eforturile pentru 
a se ajunge la „fructifica
rea corespunzătoare a în
tregului potențial creator", 
într-adevăr, lăsarea în ne- 
folosință ori folosirea par
țială a așezămintelor de 
cultură, indiferența ori a- 
tenția discontinuă sau ine
ficientă față de fondul 
uriaș de talente și inițiati
ve rezumă în fond un a- 
bandon social. Iar Îndato
rirea de „a pune tn lucra
re" — cum zice Băicescu — 
această avuție națională ca
pătă azi un înțeles adine 
patriotic.

Un studiu de populari
zare apărut în Edi

tura științifică șl en
ciclopedică (autor Leon 
Țopa) examinează, din di
ferite unghiuri, conceptul 
de creativitate și mi se pare 
judicioasă încercarea auto
rului — pornind de la con
siderația lui J. P. Guilford.

că acesta a spiritul vremii 
noastre — să caute a des
coperi, printre alte moti
vații ale creativității, și pe 
acelea sociale. Ideea că, in 
esență, creativitatea socia
lă proliferează, la nivel po
litic superior, prin capaci
tatea și obținerea premise
lor ca fiecare om să decidă 
responsabil, să ia decizii 
în mod democratic, con- 
fruntindu-se cu alții, să 
lupte pentru dreptul de a 
controla, critica, răspunde 
și conduce ceea ce intră în 
sfera sa de competență, e o 
idee corectă, validată de
altfel de practica actuală.

Se spunea, mai de mult, 
că societatea românească a 
devenit o societate a mun
cii. Acum se poate spune, 
mai apropiat, că e o socie
tate a creativității, efortul 
constructiv stind sub sem
nul originalității in gîndire, 
ca și în acțiune, precum și 
sub acela al inventivității. 
Modernizarea structurală, 
curentul novator ce galva- 
nizează suprastructurile, 
sensibilizarea activă față de 
ceea ce se perimează și de
vine inhibitoriu, alerta con
tinuă față de blocaje și de
pistarea punctelor de stază 
sint definitorii pentru sta
diul actual al moduîui nos
tru de viață. Sigur, opti
mismul miop și Strident, 
iluziile factice despre înlă
turarea dificultăților prin 
fraze, simplificarea, ur.eori 
grosieră, a aspectelor con
troversate, cu sfinta ten
dință omenească de a con
cilia contrariile — cum spu
nea malițios Engels — 
coexistă cu atitudinile lu
cide și vor apărea probabil 
mereu, ca umbra lor. Tot 
astfel, sînt inevitabile — și 
pe măsură ce-s detectate, 
inlăturabile — erorile pe o 
cale care n-are precedente 
istorice. E insă tn afară de 
orice îndoială că înțelep
ciunea colectivă personali
zată sub arcul orizontului 
spiritual din ce tn ce mai 
larg al oamenilor ce mun
cesc și gindesc tntr-un uni
vers al creației e o caracte
ristică definitorie a societă
ții românești actuale. Si că 
momentele dificile âlâ con
strucției se decantează, pînă 
la urmă, tot prin idei, re
zultate din practica socială, 
sublimată in retortele gin- 
dlrii politice, clarvăzătoare, 
culte, scientizate, ilustrind 
conștiința de sine a poporu
lui român.
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„Găsesc foarte bună inițiativa 
ca „Faptul divers" din ziua de 
duminică să fie insoțit de ima
gini — este de părere corespon
dentul nostru voluntar, tehni-

clanul Ion Blrsan din Iași. Și, 
pentru ca afirmația mea să nu 
pară vorbă-n vint, vă semnalez 
și eu pasiunea vrednică de 
laudă a ceferistului Dumitru 
Andrioaie de la Revizia de va
goane din Roman, unde lucrează 
de 34 de ani tn timpul său liber, 
ceferistul realizează adevărate 
opere de artă in... traforaj, re
produced aidoma, in minia
tură, numeroase monumente isto
rice și de artă. Citeva dintre a- 
cestea : Casa lui Mihai Emi- 
nescu din Ipotești, cea a lui Ion 
Creangă din Humulești și a lui 
Vasile Alecsandri din Mircești; 
casa lui Tudor Vladimirescu și 
a lui Moș Ion Roată ; obeliscul 
de pe Cimpa Libertății, monu
mentul de la Moisei și multe 
altele.

Expoziția cu lucrările ceferis
tului. care se bucură de cea mai 
largă audiență — și unde a fost 
surprinsă și această imagine — 
este cea deschisă in sălile de 
așteptare ale gării din Roman.

Nici nu se putea un loc mai 
potrivit!

Sâ tot bata 
vintul...

Gospodar din tată In fiu, 
Mihai Țicalo din comuna Mlhăi- 
leni (Botoșani) este unul dintre 
cei mai vrednici crescători de 
animale de prin partea locului. 
„Vara le-am dus eu la pășu-

nat, dar cum o să mă descurc 
la iarnă?" — s-a întrebat el — și 
nu fără temei, pentru că nu e 
ușor să toci nutrețuri pentru 
șase taurine, ca să nu mai pu
nem la socoteală mulțimea de 
orătănii. „Ce-ar fi — și-a zis tot 
el — să pun vintul la treabă, 
adică să invirtească tocitoarea 
de nutreț, pentru că tot suflă 
de mama focului prin părțile 
noastre

Zis și făcut. Din materiale 
aflate in propria gospodărie, 
intre care și funii de cinepă 
pentru... curelele de transmisie, 
și-a meșterit o instalație eoliană. 
„După cum vedeți — ne-a spus 
el — nu prea e arătoasă, dar 
este foarte productivă și econo
micoasă : in numai o jumătate 
de oră imi asigură hrana anima
lelor pentru o săptămină. Și 
asta, la cea mai mică adiere a 
vintului...".

Păi dacă-l așa, de ce n-ar 
meșteri asemenea instalații și 
alții, că doar și pe la ei... suflă 
vintul ?
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Rubrlcâ realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii'^j



DEZBATERILE DIN ADUNAREA GENERALĂ A O N U. REFLECTĂ

CERINȚE IMPERIOASE ALE VIEȚII INTERNAȚIONALE

Oprirea cursei înarmărilor, reglementarea 
pașnică a problemelor litigioase

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — Trimisul Agerpres, Ilie Șerbă- 
nescu, transmite : La sediul din New York al Națiunilor Unite continuă 
dezbaterile generale din cadrul celei de-a XXXV-a sesiuni a Adunării 
Generale.

„Comunitatea internațională — a 
apus in cuvintul său președintele 
Ruandei, Juvenal Habyaritnana — 
este confruntată cu probleme grave, 
determinate de conflicte, de lupta 
pentru sfere de interese. Aceste 
probleme au consecințe tragice pe 
plan politic și uman". O puternică 
îngrijorare — a continuat el — pro
duce îndeosebi cheltuirea pe plan 
mondial a unor sume fabuloase, în 
special de către puterile nucleare, 
pentru arme de distrugere in masă. 
Cursa înarmărilor a ajuns să absoar
bă in fiecare minut milioane de do
lari. Numai S.U.A. — a relevat el —1 
alocă, pentru bugetul lor militar zil
nic o sumă echivalentă cu întregul 
buget anual al Ruandei. Există o le
gătură strînsă, a adăugat președinte
le Ruandei, între oprirea cursei înar
mărilor și soluționarea probleme
lor economice mondiale, in interesul 
tuturor, și in primul rînd al țărilor 
în curs de dezvoltare.

Pacea — a afirmat in intervenția 
sa ministrul afacerilor externe al R.D. 
Germane, Oskar Fischer — este pri
mul dintre drepturile fundamentale 
ale omului și acesta trebuie asigurat 
înainte de toate, pentru a permite 
popoarelor să-și dezvolte pe deplin 
capacitățile creatoare. La baza păcii 
— a spus el — nu se pot afla decît 
reducerea șl eliminarea mijloacelor 
de război, respectarea strictă a drep
turilor fundamentale ale popoarelor, 
voința tuturor statelor de a-și regle
menta diferendele cu realism politic 
și Intr-o manieră constructivă, in 
conformitate cu Carta Națiunilor 
Unite. In actuala situație internațio
nală — a subliniat vorbitorul — este 
mai urgent decît oricînd să prevaleze 
dialogul-constructiv, pentru că alter
nativa ar fi aceea a unei confruntări 
periculoase.

Ministrul afacerilor externe al Bel
giei, Charles Ferdinand Nothomb, a 
apreciat că O.N.U. nu poate să 
rămînă indiferentă în fața persisten
ței unui mare număr de focare de 
instabilitate și insecuritate, și cu atît 
mai mult în fața unor conflicte des
chise, a unor crize cărora le cad 
victime în primul rind țările mici. 
Asemenea stări de lucruri, împreună 
cu rezultatele decepționante ale ne
gocierilor internaționale pentru dez
voltare, antrenează un întreg cortegiu 
de suferințe, sărăcie și inegalități.

Grava situație existentă în lume și 
care, prin tensiunile create, repre
zintă un regres în procesul destin
derii, nu poate să nu îngrijoreze 
profund — a fost relevată și de mi
nistrul de externe al Mexicului, Jorge 
Castaneda. Tendințele de dominație 
care se mai manifestă nu numai că 
sînt contrare Cartei Națiunilor Unite, 
dar constituie, în zilele noastre, un

adevărat anacronism — a spus el. 
Trebuie statornicite norme care să 
asigure relații egale Intre toate țările 
lumii — mari, mijlocii și mici — în 
conformitate cu aspirațiile actuale.

Omenirea — a apreciat în cuvintul 
său ministrul de externe al R.P. Po
lone, Jozef Czyrek — se găsește la o 
răscruce de drumuri. Este în interesul 
tuturor națiunilor să urmeze calea 
coexistenței pașnice, a întăririi înțe
legerii reciproce, a cooperării egale 
și aplicării nobilelor obiective umani
tare ale Cartei Națiunilor Unite. 
Această cale este opusul celei a esca
ladei periculoasei și costisitoarei 
curse a înarmărilor, a incitării neîn
crederii reciproce între state și a 
creării de noi tensiuni.

★
La sediul din New York al Na

țiunilor Unite a avut loc o ședință 
a Biroului de coordonare al țărilor 
nealiniate, care a aprobat proiectul 
ordinii de zi a reuniunii miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor neali
niate, programată să se desfășoare 
in zilele de 1 și 2 octombrie.

întîlniri ale ministrului de externe al României
Șeful delegației României la lucră

rile celei de-a 35-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
s-a întilnit cu șeful delegației sovie
tice Ia sesiune, tovarășul Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. Cu acest prilej s-a expri
mat dorința comună de dezvoltare 
pe mai departe a raporturilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre cele două țări, în spiritul 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev. De 
asemenea, a avut loc un schimb de

vederi asupra unor probleme înscrise 
pe ordinea de zi a sesiunii.

Totodată, șeful delegației țării 
noastre la lucrările sesiunii a avut 
întrevederi cu miniștrii de externe ai 
Iugoslaviei — Iosip Vrhoveț, Italiei — 
Emilio Colombo, Pakistanului — Agha 
Shahi, Marocului — M’Hamed Bouce- 
tta, Argentinei — Carlos Pastor. în 
cursul convorbirilor au fost examina- 
ce aspecte ale dezvoltării relațiilor bi
laterale, în plan politic, economic și 
în alte domenii de interes comun, și 
s-a efectuat un schimb de păreri in 
probleme ale vieții internaționale, 
aflate în dezbaterea sesiunii.

sofia: încheierea lucrărilor Parlamentului 
mondial al popoarelor pentru pace

© Adoptarea unor documente în sprijinul păcii și dezvoltării 
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români
SOFIA 27 (Agerpres). — La Sofia 

s-au încheiat simbătă lucrările „Par
lamentului mondial al popoarelor 
pentru pace". Participanții au adoptat 
un apel care cere oamenilor politici, 
guvernelor să nu precupețească nici 
un efort pentru realizarea dezarmării 
și eliminarea pericolului unui război 
nuclear. A fost adoptată, totodată, 
„Carta popoarelor pentru pace", 
care proclamă „dreptul la pace" ca 
„drept fundamental al omului". 
Dreptul la pace — se arată în do
cument — este dreptul la dezvoltare 
liberă, pașnică și. independență a 
tuturor popoarelor, dreptul la des
tindere, democrație, libertate și pro
gres social.

In intervențiile lori In cadrul 
dezbaterilor, reprezentanții României 
au subliniat că țara noastră se pro
nunță pentru soluționarea pe cale

politică a tuturor stărilor de încordare 
și conflict, pentru eliminarea din 
viața internațională a practicilor 
colonialiste și neocolonialiste, a a- 
partheidului și a oricăror forme de 
discriminare rasială, a politicii de 
forță și de amenințare cu folosirea 
forței.

A fost evidențiată necesitatea tre
cerii de urgență la dezarmare, și în 
primul rînd la dezarmare nucleară, 
și găsirii unor soluții concrete și 
eficiente, inclusiv la reuniunea de la 
Madrid, din cadrul C.S.C.E., care să 
garanteze aplicarea, ca un tot unitar, 
a Actului final de la Helsinki, pen
tru salvgardarea păcii în Europa și 
în întreaga lume.

Delegații români au subliniat ne
cesitatea reducerii cheltuielilor mi
litare și a folosirii sumelor astfel 
economisite în scopuri pașnice.

CONFERINȚA GENERALA A UNESCO

Statele industrializate blochează acțiunile de edificare 
a unei noi ordini economice internaționale

BELGRAD 27 (Agerpres). — Lulnd 
cuvintul în cadrul lucrărilor celei 
de-a 21-a sesiuni a Conferinței gene
rale a UNESCO, care se desfă
șoară la Belgrad, jefui delegației Ni
geriei a subliniat că statele indus
trializate folosesc avantajele de care 
dispun pentru a exploata în conti
nuare țările sărace, iar prin atitudi
nea lor blochează acțiunile menite să 
ducă la edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, obiectiv 
care trebuie realizat în interesul 
echității și solidarității internaționale.

Delegatul Thailandei a arătat că era
dicarea analfabetismului și generali
zarea învățămîntului primar în toate 
statele lumii trebuie să figureze 
printre obiectivele prioritare ale 
UNESCO. Pentru accelerarea pro
cesului de înfăptuire a noii ordini 
economice internaționale s-a pronun
țat șl delegatul Zambiei.

In cadrul reuniunii plenare de sîm- 
bătă Conferința generală a reales in 
unanimitate pe Amadou Mahtar 
M’Bow (Senegal) in funcția de direc
tor general al UNESCO pe o pe
rioadă de șapte ani.

Reuniune a Consiliului de Securitate al O.N.U. consacrată
examinării conflictului dintre Irak și Iran

agențiile de presae scurt
IMPERATIVUL ERADICĂRII CONDUCERILOR MINORITARE 

RASISTE. La Lusaka a început cea de-a 26-a conferință a Asociației- 
parlamentare a țărilor membre ale Commonwealthului, la care iau parte 
peste 400 de delegați din 46 de țări. In cuvîntarea inaugurală, președintele 
Zambiei, Kenneth David Kaunda, a relevat, pe plan politic, imperativul 
eradicării conducerilor minoritare întemeiate pe criterii rasiale. De ase
menea, el a adresat delegaților apelul de a-și concentra atenția asupra 
modalităților de a îmbunătăți calitatea vieții popoarelor din țările lor.

PROTOCOL DE COLABORARE 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICA ROMA- 
NO-SOVIETIC. La încheierea con
vorbirilor dintre delegația Minis
terului Agriculturii și Industriei Ali
mentare al României_și cea a Mi
nisterului 
telui din 
protocolul 
științifică 
niul industriei 
privind valorificarea superioară a 
materiilor prime, precum și rezol
varea în colaborare a unor proble
me de cercetare în acest domeniu. 
S-a stabilit cu acest prilej o cola
borare directă între centrale, între
prinderi și instituții de cercetare 
de profil.

Industriei Cărnii și Lap- 
U.R.S.S. a fost semnat 

de colaborare tehnico- 
pe 1981—1982 în dome- 

cărnii și laptelui,

DEZVOLTAREA COLABORĂRII 
ROMANO-UNGARE ÎN DOME
NIUL TRANSPORTURILOR ȘI 
TELECOMUNICAȚIILOR. Minis
trul transporturilor și telecomuni
cațiilor al Republicii Socialiste 
România, Vasile Bulucea, a efectuat 
o vizi că în Republica Populară 
Ungară, la invitația lui Arpad 
Pullai, ministrul ungar_al comuni
cațiilor 
ocazie 
laborării 
domeniul transporturilor șl teleco
municațiilor și s-au convenit mă
suri pentru dezvoltarea acestei co
laborări. Cu prilejul vizitei, minis
trul român a fost primit de Janos 
Borbăndi, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Ungare.

șl poștelor. Cu această 
s-a examinat stadiul co- 

între cele două țări în

ALEGERI LEGISLATIVE PAR- 
| ȚIALE ÎN FRANȚA. In Franța vor 

avea loc în această duminică alegeri 
I legislative parțiale, în cadrul cărora 

vor fi reînnoite o treime din cele 
295 de mandate ale camerei superi- 

Ioare a parlamentului — Senatul. De
semnarea noilor senatori nu se va 
face pe baza votului direct al alegă
torilor, ci prin intermediul a 41 720 

I „mari electori". Aceștia provin în 
I principal din rîndul delegaților 

consiliilor municipale și comunale. 
Precedentele

I parțiale 
1—1977

CONSILIUL NAȚIONAL AL 
SECURITĂȚII DIN TURCIA a 
anunțat dizolvarea consiliilor mu
nicipale și provinciale, 
concomitent primarii și 
respectivi, informează 
Reuter, France Presse și U.P.I. Ac- j 
țiunea, se spune la Ankara, a fost 
determinată de faptul că membri) '•* i ....... - - - |

>

demițînd 
prefecții 
agențiile

alegeri senatoriale 
s-au desfășurat în anul

acestor consilii fac parte din ț.for^1 
mațiuni politice ale căror activităț, 
au fost interzise". Pe de altă parte, 
S"-a cerut cetățenilor să depună, în- 
tr-un interval de 15 zile, toate ar
mele de foc și albe, aflate în mare 
număr în mîinile populației civile.

ÎN DIFERITE ȚĂRI OCCIDENTALE

BUDAPESTA

Sesiunea Adunării de
BUDAPESTA 27 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au desfășurat lucrările 
sesiunii de toamnă a Adunării de 
Stat a R.P. Ungare. Lulnd cuvintul, 
Gyărgy Lazar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Ungare, a pre
zentat sesiunii programul de activita
te al guvernului. In cursul anilor 
trecuțl — a arătat el — au continuat, 
într-un ritm mai moderat decît cei 
planificat, dezvoltarea economiei na
ționale ungare, acumularea bogăției 
naționale, extinderea și modernizarea 
producției. S-a realizat un progres 
în îmbunătățirea condițiilor de via
ță ale populației. „Sînt îndeobște cu
noscute — a continuat el — schim
bările economice pe plan mondial, 
care cer și din partea noastră obți
nerea în producție a unei calități ac
cesibile astăzi doar celor mai buni. 
Și în economia noastră trebuie să se 
realizeze schimbări radicale. In po
litica economică s-au formulat deja 
principii corespunzătoare exigențe
lor noi, însă modificările în activita
tea practică s-au produs lent, în a- 
precierea activității economice pre
cumpănind criterii acceptabile la 
timpul lor, dar astăzi învechite. Con-

Stat a R. P. Ungare
tradicțiile dintre cerințele eficienței 
și adevăratele rezultate economice și, 
îndeosebi, deficitul balanței comerțu
lui exterior au pus sarcina urgentă 
de a se revizui, de a se reanaliza și 
de a se modifica activitatea noastră 
economică. Ca urmare a măsurilor 
pe care le-am întreprins, au început 
procese favorabile, atestate cel mai 
elocvent de reducerea deficitului 
balanței comerțului exterior". „In 
perioada 1976—1980 ritmurile de creș
tere a producției și venitului națio
nal au rămas întrucîtva în urmă față 
de cele preconizate" — a spus vorbito
rul. Referindu-se la noul plan cinci
nal, el a arătat că acesta este menit 
să asigure condiții pentru o econo
mie națională echilibrată, pentru 
menținerea rezultatelor obținute și o 
dezvoltare ceva mai dinamică în 
viitor.

In cadrul dezbaterilor pe marginea 
programului a luat cuvintul Jânos 
Kădâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

Sesiunea a aprobat programul gu
vernamental șl legea privind execu
tarea bugetului de stat pe anul 1979.

BELGRAD

Declarația comună 
iugoslavo-britanică

BELGRAD 27 (Agerpres). — In 
declarația comună iugoslavo-brita
nică, dată publicității la Belgrad, la 
Încheierea vizitei premierului brita
nic Margaret Thatcher, ambele părți 
își exprimă îngrijorarea față de de
teriorarea situației mondiale șl se 
pronunță pentru inițierea unui dia
log internațional mai constructiv, 
pentru întărirea procesului destinde
rii — informează agenția Taniug. Re
lațiile dintre state — se arată în do
cument — trebuie să se bazeze pe 
respectarea principiilor suveranității, 
independenței, integrității teritoriale, 
neintervenției In treburile interne și 
cooperării pe bază de egalitate. Sînt 
condamnate, în acest sens, tentati
vele de recurgere la forță sau la 
amenințarea cu folosirea forței în re
lațiile internaționale. Cele două părți 
au convenit că este necesar să se 
continue eforturile In direcția redu
cerii și limitării armamentelor de 
orice fel. Au fost abordate, de ase
menea, aspecte ale relațiilor bilate
rale.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres) 
— Consiliul de Securitate s-a întru
nit, vineri noaptea, la cererea secre
tarului general al O.N.U., Kurt Wald
heim, pentru a examina conflictul 
dintre Irak și Iran. In scrisoarea 
adresată președintelui în exercițiu al 
Consiliului de Securitate, Kurt Wald
heim a arătat că acest conflict „con
stituie o amenințare la adresa păcii 
și securității internaționale", men- 
ționînd că, în ciuda apelurilor și 
eforturilor sale pentru examinarea 
situației împreună cu părțile intere
sate, „luptele continuă și chiar se in
tensifică, provocind numeroase pier
deri în vieți omenești și importante 
pagube materiale".

Luînd cuvintul în cadrul consiliu
lui, secretarul general al O.N.U. și-a 
exprimat, din nou, îngrijorarea pro
fundă în legătură cu escaladarea con
flictului. Reprezentanții Mexicului și 
Norvegiei au propus adoptarea unei

rezoluții prin care să se ceară Ira
kului și Iranului încetarea imediată 
a focului și angajarea de negocieri 
în vederea reglementării conflictului 
pe cale pașnică.

Reprezentantul Irakului a cerut 
consiliului să amine examinarea ori
cărui proiect de rezoluție pînă cînd 
ministrul irakian al afacerilor ex
terne va sosi la New York, pentru a 
prezenta punctul de vedere al gu
vernului său în această problemă.

Iranul na a fost reprezentat la 
reuniune.

Dezbaterile Consiliului de Secu
ritate continuă.

Agențiile internaționale de presă 
relatează că și în cursul zilei de 
simbătă au continuat operațiunile 
militare dintre Irak și Iran. S-au 
desfășurat lupte aeriene, terestre și 
navale, înregistrîndu-se victime o- 
menești și importante pagube mate
riale.
------------------------- i

ROMA: Demisia guvernului italian
ROMA 27 (Agerpres). — Cabinetul 

italian de coaliție, condus de primul 
ministru Francesco Cossiga, a fost 
pus în minoritate simbătă în Came
ra Deputaților, cu prilejul dezbate
rilor pe marginea decretului econo
mic propus de guvern ca o soluție

In lupta Împotriva inflației. împo
triva decretului guvernamental au 
fost exprimate 298 de voturi, iar în 
favoarea lui 297. întrunit intr-o 
ședință extraordinară, după vot, 
guvernul a hotărit să-și prezinte 
demisia — transmit agențiile inter
naționale de presă.

DOȘAIRE ACUZATOARE^ CUM AU ACUMULAțT BOGĂȚIILE... BOGAȚIț LUMJJ

Spectrul Sahelului
...Reuniune F.A.O. convocată de 

urgență lâ Roma : pe ordinea de zi — 
situația disperată în care șe află 150 
milioane de africani, din 26 de 
țări, pentru care lipsa de alimente 
reprezintă o amenințare mortală. 
Directorul general al F.A.O., Edouard 
Saouma, lansează un apel patetic 
pentru adoptarea de măsuri imediate, 
subliniind : „400—500 milioane de
oameni suferă de foame și subnutri
ție în țările în curs de dezvoltare, in 
timp ce o parte importantă a popu
lației din statele industrializate este 
bolnavă de obezitate". Ziarele publi
că știrea însoțită de imagini zgudui
toare din zona Sahelului : copii și 
mame cu chipuri purtînd pecetea 
cumplitului flagel.

în fiecare an, în lume mor de foa
me 25 milioane de persoane — 
aproximativ populația unei țări mij
locii.

...La un seminar consacrat alimen
tației, desfășurat la Rio de Janeiro, 
endocrinologul brazilian Nelson Cha
ves afirmă că statura medie a popu
lației din Pernambuco, zonă unde 
domină monocultura trestiei de za
hăr, tinde să se apropie de cea a pig
meilor africani, datorită unor defi
ciențe In alimentație (lipsă de pro
teine și săruri minerale). Savan
tul brazilian subliniază că singura 
soluție este lichidarea monoculturii, 
prin cultivarea în această zonă a ce
realelor, legumelor și fructelor.

...La New York, aproape concomi
tent cu evenimentele de mai sus, 
opinia publică internațională ia cu
noștință de așa-numitul „scandal al 
semințelor" : cercetătorul canadian 
Pat Roy Mooney demonstrează cu 
elocvența faptelor că 90 la sută din 
fondul germinativ existent pe plan 
mondial se află sub cheie în „băn
cile genetice" din țările industriali
zate — practic sub controlul cîtorva 
mari corporații transnaționale. Hi
brizii creați din plante originare din 
Sudul subdezvoltat, și care au fost 
luate de aici fără nici o plată, sînt 
revînduți acelorași țări la prețuri 
fantastice. Vînzările de semințe au 
depășit deja 10 miliarde de dolari.

Faptele se combină — chipurile 
emaciate din zonele înfometate ale 
Africii se întrepătrund cu cele ale 
„pigmeilor pernambucani", cu figu
rile joviale, plesnind de sănătate ale 
executivilor marilor corporații, care 
controlează peste 80 la sută din co
merțul mondial de cereale, interfe- 
rîndu-se apoi cu imaginile șterse 
de timp ale corăbiilor purtînd sclavii 
vînați pe țărmurile Africii pentru a 
fi duși în coloniile din emisfera su
dică, pentru a smulge roadele pă- 
mîntului zahăr, cauciuc, cafea, 
cacao, banane...

Drumul foametei se pierde undeva 
în negura secolelor dominației colo
niale, iar perpetuarea cumplitului

flagel se datorește persistenței rela
țiilor de inegalitate dintre Nord și 
Sud, continuării, sub diverse forme, a 
practicilor de spoliere proprii colo
nialismului și neocolonialismului. 
Urcînd pe scara timpului, cei ce se 
îmbogățesc din înfometarea altora 
și-au perfecționat metodele : armele 
lor de astăzi nu mai sînt biciul cu 
vîrfuri plumbuite, ce se încolăcea 
pe spinarea sclavilor de pe plantații, 
sau preistoricele tunuri de la bordul 
corăbiilor cu pînze, ci însăși puterea 
foametei, puterea de a dispune prin- 
tr-o laconică telegramă, transmisă 
prin telex, asupra hranei — și' asu
pra vieții — unei părți sau alteia a 
populației globului. Aceasta este 
„AGRIPOWER", puterea alimentelor.

portantă piață de sclavi pentru toa
tă zona Caraibilor. Comerțul cu sclavi 
a fost una dintre cele mai prospere 
afaceri: „La Real Compania Afri
cana" dădea trei sute la sută divi
dende, deși de regulă la fiecare 
transport supraviețuiau cel mult ju
mătate dintre africani. Antilele au 
figurat, pînă nu de mult, pe hărți sub 
numele de Sugar Islands — insulele 
zahărului. Integrate pe piața mon
dială ca producătoare de zahăr, au 
rămas astfel pînă în zilele noastre — 
Barbados, insulele Sotavento, Trini
dad-Tobago, Republica Dominicană 
— plătind același tribut al monocul
turii, al dependenței de fluctuația 
prețurilor pe piața mondială.

Plantă devoratoare, trestia de

moașelor plantații de banane din 
republicile centro-americane.

„Monstrul verde” 
și perpetuarea 

practicilor colonialiste
în dimineața zilei de 3 februarie 

1975, după ce și-a umplut servieta- 
diplomat cu cărți dintre cele mai 
grele, Eli M. Black, directorul-pre- 
ședinte al companiei „United Fruit", 
s-a îndreptat spre biroul său de la 
cel de-al 44-lea etaj al edificiului 
Pan American din New York, a 
spart geamul de la fereastră cu ser
vieta și s-a aruncat în gol. Explica
ția gestului: în aer plutea un scan-

AGROBUSINESS
SAU ARMA FOAMETEI

Din sudoarea de singe 
a milioane de sclavi
într-o dimineață frumoasă de de

cembrie cubanez, am plonjat in isto
ria zahărului și a trestiei de zahăr, 
rătăcind prin sălile Capitoliului din 
Havana, care adăpostesc muzeul 
„aurului alb", cum i se spune aici — 
un muzeu al tristeții omenești, al 
suferinței și ororilor sclaviei.

înainte de implantarea sa pe pă- 
mînturile emisferei sudice, trestia de 
zahăr se cultiva cu dificultate și în 
proporții reduse în Sicilia și în insu
lele Madeira. Se vindea în farmacii, 
la prețuri incredibile, ca un produs 
rarisim. Istoria spune că, fiind atît de 
prețuit șl de rar, In Europa zahărul 
ajunsese să facă parte din dota re
ginelor. Timp de aproape trei secole 
după descoperirea Americii n-a 
existat în comerțul european un pro
dus agricol mai important decît za
hărul cultivat în nord-estul Brazi
liei, In zona Caraibilor-Barbados, Ja
maica, Haiti, Guadelupa, Cuba, Re
publica Dominicană — sau pe coasta 
peruană... Milioane de negri au fost 
aduși aici pentru a muri, muncind 
pe plantațiile de zahăr. Istoriogra
ful brazilian Calo Prado a calculat, 
de pildă, că pînă la începutul seco
lului al XIX-lea au fost aduși în 
Brazilia între cinci și șase milioane 
de negri. Dar aceștia nu au fost de
cît o parte din imensul contingent de 
africani trecuți peste Atlantic pentru 
a cultiva trestia de zahăr și, mai 
apoi, cacao, cafea, tutun. Decenii 
de-a rîndul Cuba a fost cea mal Im-

zahăr a cuprins suprafețe tot mai 
întinse, înlăturind pădurile, celelalte 
culturi, anulind fertilitatea naturală 
a solului, semănînd milioane de 
morminte, dar contribuind la dezvol
tarea economică a Nordului. „Zahă
rul tropicelui latino-american — 
scrie publicistul Uruguayan Eduardo 
Galeano — a dat un puternic impuls 
acumulării de capital pentru dez
voltarea'industrială a Angliei, Fran
ței, Olandei și S.U.A. și, în același 
timp, a mutilat economia nord-estu- 
lui Braziliei, a insulelor din zona 
Caraibilor și a pecetluit ruina isto
rică a Africii. Comerțul triunghiular 
între Europa, Africa și America a 
avut ca piatră unghiulară traficul cu 
sclavi destinați plantațiilor de za
hăr".

îndelungatul ciclu al zahărului 
America Latină a fost tot atît 
devastator pentru țările de aici
și cel al aurului și argintului. Nord- 
estul a fost zona cea mai bogată a 
Braziliei — astăzi este cea mai săra
că, centrul „geografiei foamei" de
scrise de Josue de Castro ; în Bar
bados, Republica Dominicană sau 
Haiti, odinioară adevărate grădini ro
ditoare 
lioane 
înainte 
cristal 
Cochin
economie politică, de politică și, de 
asemenea, de morală".

Dar nu numai Istoria zahărului 
este amară, încărcată de suferință, 
ci și a bumbacului din Maranhâo, a 
plantațiilor de cacao din Venezuela, 
a cauciucului din Amazonia, a fal-

în 
de 
ca

dal de proporții, prin dezvăluirea 
faptului că Eli Black oferise o sub
stanțială mită generalului Osvaldo 
Lopez Arellano, președintele Hondu
rasului, pentru a obține din partea 
acestuia reducerea impozitului pe 
exporturile de banane din țara res
pectivă. Actul ar fi dus, totodată, la 
spargerea frontului „republicilor ba
nanelor" — Guatemala, Salvador, 
Honduras, Costa Rica, Nicaragua și 
Panama — în lupta împotriva atot
puternicului trust „United Fruit", su
pranumit „monstrul verde", ca și a 
celorlalte monopoluri, „Standard 
Fruit" și „Del Monte", care domină co
mercializarea și o bună parte din 
producția de banane

...Legenda situează 
arborii ce populează 
bananizarea țărilor 
trale și a altora de pe continent, în 
beneficiul „monstrului verde" și al 
surorilor sale întru cîștig a adus 
atîta mizerie, înapoiere și violență, 
încît oamenii locurilor l-au conside
rat aproape întotdeauna un arbore 
al Infernului.

din zonă, 
bananul între 
Paradisul, dar 
Americii cen-

Istoria lui „United Fruit" este istoria 
unui exemplu de eficiență, dacă se 
poate spune așa, în materie de neo
colonialism. Pornind de la insolența 
începutului (capitalul inițial *= 4 000 
de dolari) pînă la rapacitatea și vio
lența perioadei de maximă activitate, 
cînd „monstrul verde" devenise pro
prietarul a întinse, suprafețe de pă- 
mînt, al căilor ferate, porturilor, na
velor de transport, companiilor de 
asigurare, mijloacelor de telecomuni
cație și de comunicare în masă în 
țările în care acționa, făcînd și des- 
făcînd șefi de stat și de guvern, ori 
de cîte ori interesele i-o cereau. O 
adevărată conchista de tip colonial, 
dusă însă la nivelul și cu mijloacele 
secolului nostru. Minor Cooper 
Ketih, „el papa verde", părintele 
lui „United Fruit", a. devenit in 
trei-patru decenii regele neîncoro
nat al 
cind o . _ , __ _ __ ,
storcind profituri uriașe. In 1950, de 
pildă, „United Fruit" a obținut doar în 
Guatemala beneficii nete de 66 
milioane de dolari : după ce se epui
zau resursele solului și oamenilor 
dintr-o regiune, plantațiile erau mu
tate într-alta, pentru a stoarce mai 
deoarte seva pămintului și plantelor, 
pentru a exploata mai eficace munca 
a sute și sute de mii de oameni.

De-a lungul Celor șapte decenii ale 
secolului nostru, „United Fruit" s-a 
aflat în spatele tuturor dictaturilor 
și regimurilor represive din țările în 
care acționa, subvenționînd violența 
împotriva forțelor progresiste ce se 
ridicau pentru redobîndirea contro
lului național asupra bogățiilor afla
te în mina monopolurilor străine, 
pentru reforme democratice și pro
gres social. Guatemala, Salvadorul și 
mai ales Nicaragua, pînă în urmă cu 
un an și ceva, oferă multiple și eloc
vente exemple în acest sens. Chiar 
dacă timpurile s-au schimbat, iar o 
parte dintre aceste țări au luat mă
suri pentru a contracara practicile neo
colonialiste ale altor mari monopoluri, 
și „United Fruit" a fost nevoită să 
cedeze întîietatea altor „surori" — 
„Anderson Clayton", „Cargil Inc." sau 
„Cook Industries" — cu alte zone șl 
obiective, procesul spolierii a conti
nuat în forme „moderne", dar cu 
aceleași tragice consecințe.

Valentin PĂUNESCU

întregii 
operație

regiuni. condu- 
de anvergură,

ale „Lumii Noi", trăiesc mi- 
de oameni sortiți mizeriei 
de a se naște. „Istoria unui 
de zahăr — spunea Augusto
— este o întreagă lecție de
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Automobilul in pană... 
economică

• Curba descendentă a producției și vinzărilor • Șomajul în 
creștere • Intensificarea concentrării industriale • Presiunea 

concurenței
Telegramele transmise de agențiile de presă relatează despre un șir de 

fenomene economice de pe urma cărora se resimte tot mai acut indus
tria automobilistică din țările occidentale : scăderea considerabilă a vin
zărilor, stagnarea producției etc. îngrijorarea pe care o trezesc aceste je- 
nomene este cu atît mai mare cu cit se cunoaște că situația din industria 
automobilistică — ramura care folosește produse numeroase din foarte 
variate sectoare — constituie de obicei un simptom de stagnare ji recul 
in ansamblul economiei țărilor respective.

S.U.A. Potrivit statisticilor date joi 
publicității la Detroit — centrul in
dustriei automobilistice americane — 
vînzările de autoturisme produse în 
această țară au fost, la jumătatea lu
nii septembrie, cu 39 la sută mai 
mid față de anul trecut. Principalele 
cinci companii constructoare au vîn- 
dut, între 11 și 21 septembrie. 138 113 
vehicule, față de 226 077 în perioada 
corespunzătoare a anului trecut. Ast
fel, vînzările firmei „General Mo
tors" sînt în scădere cu 36 la sută, ale 
lui „Ford" cu 39 la sută, iar ale lui 
„Chrysler" — cu 59 la sută.

Franța. Agenția France Presse 
anunță că pe primele opt luni ale 
anului producția de automobile a scă
zut cu 5.6 la sută.

Față de aceste fenomene, produ
cătorii reacționează sub diferite for
me. Astfel, „Talbot" a luat hotărîrea 
de a trece la noi perioade de „șo
maj tehnic" și la pensionarea antici
pată a peste 1 500 de salariat!. Chiar 
și „Renault" (firmă naționalizată și 
care și-a menținut, în general, nive
lul producției) intenționează să pen
sioneze anticipat 2 500 de salariați. 
Totodată, se accentuează fenomenele 
de concentrare și monopolizare. De 
pildă, grupul „Peugeot-Citroen-Tal- 
bot", unul din cele mai afectate de 
criză, și-a anunțat hotărîrea de a uni
fica sub egida „Peugeot" cea mai

mare parte a serviciilor și mijloace
lor de producție ale firmei „Talbot", 
care-și păstrează totuși marca. Foste
le filiale ale lui „Chrysler" în Franța, 
Anglia și Spania, anexate la acest 
grup acum doi ani șl botezate 
„Talbot", vor deveni filiale directe 
ale firmei „Peugeot" — societatea 
,,Citroen" rămîntnd în afara reorga
nizării.

Marea Britanie. Și *în această țară 
se manifestă pregnant reculul în pro
ducția automobilistică. Drept urmare, 
se exprimă părerea că „suprimare^ 
posturilor ar putea fi încă mai seve
ră" decit în alte țări occidentale.

Italia. „FIAT" cunoaște, de aseme
nea, mari dificultăți și, de aceea, in
tenționează să concedieze 15 000 de 
salariați. Este semnificativ și faptul 
că, in condițiile acelorași dificultăți, 
s-a anunțat încheierea, la 15 septem
brie, a unui acord între „FIAT" șl 
„Peugeot" pentru construirea unei 
uzine de motoare, în speranța că. se 
va ajunge la un cost de producție mr 
ieftin.

Presa occidentală apreciază că ar 
tuala criză din industria automobilis
tică este accentuată de o acerbă 
concurență pe piața mondială. în spe
cial din partea firmelor japoneze, a 
căror producție în Europa occidenta
lă a crescut cu 30 la sută în acest an.
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Un alt „joc de-a vacanța
S-a cam 

bronzați de _  ___ ______
și amintiri. Au stat în hoteluri, vile, corturi și campinguri, rulote, cabane, 
cu confort mult sau puțin - unii, ca să nu-și strice deranjul, au preferat 
chiar fără.

Industria turismului rămîne prosperă, agențiile s-au întrecut în re
clame promițînd marea (caldă) și sarea (gratuită), soare lustruit (fără 
pete), cer senin (deci fără nori), nisip (proaspăt măcinat), stînci de 
munte (moi ca puful) și izvoare limpezi (cu berea pusă la frapat).

Normal. Cine să atragă turiști promițîndu-le condiții de temniță, 
hrană mizerabilă, bătăi, umilințe și înjosiri — și pentru care să mai 
și plătească ?!

Cine ? El, Bob Scramen. Fost sergent în armata britanică în timpul 
celui de-ai doilea război mondial, a organizat anul acesfa o tabără 
de vacanță pe o proprietate din Wayhill, în Hampshire, în sudul Angliei.

Reconstituind, cu fidelitate, un lagăr de concentrare hitlerist.
A înconjurat terenul cu sîrmă ghimpată, cu turnuri de pază, a anga

jat 16 supraveghetori, imbrăcîndu-i în uniforme de SS-iști, oferind turiș
tilor, pentru modesta sumă de 30 de lire, posibilitatea de a petrece 
(curat petrecere I) trei zile de vacanță în barăci înghețate, dormind pe 
prioiuri de lemn și acoperindu-se cu saci, hrănindu-se cu supe de apă 
chioară și pîine uscată. Ca divertisment - a suporta maltratări din 
partea supraveghetorilor, percheziții, interogatorii in miez de noapte, 
corvezi și chiar cîte o scatoalcă mai amuzantă, desigur nu cu biciul 
plumbuit. Potrivit reclamei, care promisese turiștilor, cu sinceritate și 
corectitudine, „momente din cele mai neplăcute, oribile".

Apreciat ca o excentricitate bună pentru masochiști sau pentru nostal
gicii lagărelor de concentrare, stabilimentul de vacanță a găsit amatori.

E drept, nu dintre adevărații nostalgici care au strimbat din nas, cu 
disprețuitoare superioritate în fața unui asemenea lagăr pueril, de 
operetă, fără camere de gazare, fără crematorii, fără gropi comune — 
o bagatelizare sfidătoare.

Se pare că nu s-au găsit amatori nici printre supraviețuitorii lagă
relor autentice, care n-au apreciat umorul sec și originalitatea d-lui 
Scramen și au considerat propria experiență trăită drept arhisuficientă.

S-au găsit clienți doar în rîndurile unor amatori de senzații tari, 
niște doamne mai răscoapte, cîțiva directori de bancă amenințați de 
obezitate, dornici să povestească ulterior jocul de-a vacanța - „esca
pada nazistă".

CC

epuizat sezonul vacanțelor. Oamenii s-au întors pe acasă, 
soarele mării ori al înălțimilor, plini de pigmenți, fotografii

Dor dl. Scromen ar trebui sprijinit - ajutat îndeosebi să-și extindă 
clientela. Ar putea, de pildă, ca in locul plictisiților și blazaților de 
spleen Să primească și ceva oameni politici, in special dintre ultrabla- 
jinii, superîngăduitorii și foarte hipertolerapții față de grupările neona
ziste.

Jocul de-a vacanța în respectivul stabiliment le-ar fi util, instructiv 
educativ - ar merita să le fie plătit din oficiu.
Chiar și pentru mai mult de trei zile.

Și

N. CORBU
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