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Un fructuos bilanț al solidarității 
muncitorești

Mesajul de felicitare 
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
celor 7000 de muncitori și specialiști, precum și militari care au participat 

la acțiunea de sporire a producției cărbunelui in bazinul minier Gorj
Dragi tovarăși.
La încheierea acțiunii începute în luna 

iulie a acestui an — și la care au răspuns 
aproape 7 000 de muncitori și specialiști din 
toate județele țării, precum și militari ai for
țelor noastre armate — pentru creșterea pro
ducției de lignit în bazinul minier Gorj, in 
numele Comitetului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și al guvernului, precum 
și al meu personal, vă adresez tuturor cele 
mai calde felicitări pentru succesele obținu
te, pentru contribuția deosebită pe care ați 
adus-o la marea bătălie desfășurată de har
nicul detașament al minerilor patriei pentru 
a da țării tot mai mult cărbune.

Partidul și întregul nostru popor dau o 
înaltă apreciere muncii voastre harnice și 
pricepute, desfășurată împreună cu minerii 
Gorjului, și care se concretizează în reali
zarea unui volum de excavații de 8 847 000 
mc, decopertarea unei rezerve de cărbune 
de 1 213 000 tone, precum și in diferite alte 
lucrări, care au creat condiții pentru creș
terea simțitoare a producției de cărbune în 
perioada următoare.

Răspunzînd cu entuziasm și abnegațte che
mării partidului de a sprijini eforturile mi
nerilor din Gorj în lupta pentru creșterea 
producției de cărbune, ați venit din toate ju
dețele țării și ați desfășurat o activitate in
tensă, îndeplinindu-vă exemplar și chiar de- 
pășindu-vă sarcinile ce v-au revenit în ca
drul misiunii încredințate. Prin aceasta ați 
făcut dovada înaltului spirit muncitoresc, pa
triotic și revoluționar care vă animă, a răs
punderii față de partid și popor, de cauza 
construirii socialismului și comunismului în 
patria noastră.

Munca eroică pe care ați desfășurat-o în 
această Importantă acțiune, dragi tovarăși, 
reflectă cu putere rolul hotărîtor pe care clasa 
noastră muncitoare — clasa conducătoare în 
societate — îl are In asigurarea mersului 
nostru neabătut înainte pe calea socialismu
lui, a dezvoltării economiei naționale și fău
ririi unui nivel tot mai înalt de viață și ci

vilizație; constituie o expresie a profundei 
sale conștiințe socialiste, a hotărîrii cu care 
înfăptuiește . neabătut politica partidului și 
statului. Acțiunea la care ați participat ilus
trează în mod grăitor puternicele legături de 
colaborare, solidaritate și întrajutorare socia
listă care unesc pe toți membrii societății 
noastre, care au aceleași interese și aspirații 
supreme, oglindește raporturile noi statorni
cite în patria noastră, în care oamenii muncii, 
poporul, stăpîn pe munca și destinele sale, își 
făurește, sub conducerea partidului, o viață 
tot mai luminoasă, liberă și demnă.

Dezvoltarea bazei energetice — și, în acest 
cadru, a producției de cărbune — constituie 
un factor de prim ordin pentru dezvoltarea 
industriei și transporturilor, pentru asigura
rea progresului economiei naționale și creș
terea, pe această cale, a nivelului de trai al 
întregului nostru popor. în actualul cincinal 
și în perspectivă — ținînd seama și de im
plicațiile și consecințele actualei crize ener
getice care se manifestă pe plan mondial — 
producția noastră de cărbune trebuie să cu
noască o tot mai puternică dezvoltare în ve
derea satisfacerii în condiții cît mai bune a 
cerințelor economiei naționale, a îndeplinirii 
cu succes a marilor obiective și sarcini pri
vind dezvoltarea economico-socială a Româ
niei în perioada următoare.

Sînt încredințat că și pe viitor puternicul 
detașament al minerilor, ca și alte detașa
mente ale clasei noastre muncitoare, inclusiv 
din rîndurile voastre, ale celor care ați lucrat 
aici, în bazinul Gorjului, vor răspunde cu 
aceeași abnegație și devotament chemării 
partidului de a spori producția de cărbune. 
Sînt convins că, dezvoltând și îmbogățind ex
periența obținută în prima etapă, cei mai 
mul ți veți reveni, în primăvară, pentru a vă 
alătura tovarășilor voștri mineri în efortul 
de a da patriei mai mult cărbune.

Rezultatele pe care le-ați obținut pînă 
acum, dragi tovarăși, se înscriu în activita
tea generală a întregului nostru popor, care, 
sub conducerea partidului, acționează cu fer
mitate și energie pentru îndeplinirea cu suc

ces a planului pe anul în curs și pe întregul 
cincinal, pentru pregătirea trecerii în cele 
mai bune condiții la realizarea prevederi
lor și obiectivelor noului plan de cinci ani, 
1981—1985. Vă urez, dragi tovarăși și prie
teni, noi și tot mai mari succese în activita
tea voastră viitoare. Faceți totul pentru ca 
prin rezultatele pe care le veți obține în con
tinuare la locurile voastre de muncă să con- 
tribuiți într-o măsură tot mai mare, împreună 
cu întregul nostru popor, la înfăptuirea cu 
succes în viață a politicii partidului, a pre
vederilor mărețului Program de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Felicitîndu-vă pe voi, doresc, totodată, să-l 
felicit pe harnicii mineri din bazinul Gorju
lui, alături de care ați lucrat, și să le urez 
realizări tot mai mari în viitor.

Felicit totodată călduros pe militarii forțe
lor armate, care, împreună cu eroița noastră 
clasă muncitoare, au luat parte Ia aceastș 
importantă acțiune patriotică, dovedind și în 
acest caz înaltul simț al datoriei de care sînt 
animați, hotărîrea de a face totul pentru în
făptuirea politicii partidului și statului, pen
tru înflorirea economico-socială a patriei, pen
tru construcția socialismului și întărirea in
dependenței și suveranității României.

Doresc, de asemenea, Să adresez calde fe
licitări organizației județene de partid Gorj, 
tuturor organizațiilor de partid, comuniștilor 
din întreprinderile miniere ale Gorjului 
pentru felul cum și-au îndeplinit și-și înde
plinesc rolul în unirea eforturilor oamenilor 
muncii în vederea realizării în viață a tu
turor obiectivelor stabilite în cadrul acestei 
acțiuni.

încredințat că veți face totul și în viitor 
pentru a fi la înălțimea sarcinilor mari care 
stau în fața întregului nostru popor, dove- 
dindu-vă, în toate împrejurările, constructori 
de nădejde ai socialismului și comunismului 
în România, vă urez tuturor succese și satis
facții tot mai mari în muncă și în viață, multă 
sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU

Omagiu muncii în bazinul minier al Gorjului
Cariera Gîrla. în această vatră 

• lignitului românesc s-a desfășu
rat ieri, 11 octombrie, la orele 
după-amiezii, într-un cadru sărbă
toresc, adunarea prilejuită de în
cheierea. in Gorjul carbonifer, a 
„Acțiunii 7 000“ — genericul sub 
care a devenit cunoscută ampla 
participare de forțe muncitorești 
de pe tot cuprinsul țării, alături 
de cei 30 000 de mineri gorjeni, în 
efortul comun de a asigura țării 
cit mat mult cărbune. împreună cu 
cei 7 000 de oameni ai muncii — 
muncitori, specialiști, tineri, mili
tari — au fost prezenți la această 
emoționantă manifestare, mineri, 
energeticienl, constructori, alți 
muncitori și specialiști de la plat
formele miniere Rovinari, Jilț și 
Motru.

Declanșată în vara acestui an, la 
îndemnul secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Acțiunea 7 000", la care 
au răspuns cu deosebită însuflețire 
colective de muncă din toate jude
țele țării, face parte dint.r-un con
text amplu de măsuri, stabilite în 
spiritul hotăririlor Congresului al 
XII-lea al partidului, avînd ca țel 
accelerarea ritmului extracției de 
lignit din cariere, crearea condiții
lor de sporire neîncetată a produc
ției de cărbune, potrivit, marilor ne
cesități energetice ale dezvoltării 
economiei naționale, importantelor 
sarcini și obiective prevăzute de 
viitorul cincinal. $i-au găsit expre
sie elocventă In aceasta acțiune re
lațiile sociale noi', de strinsă în
trajutorare și conlucrare, specifice 
societății noastre, caracterizată prin 
Unitatea intereselor celor ce mun
cesc, prin identitatea telurilor și 
aspirațiilor lor supreme — Înainta
rea patriei pe calea socialismului, 
a prosperității și bunăstării'.

înțelegind pe deplin importanța 
asigurării unei producții cît mai 
mari de cărbune pentru echilibra
rea balanței energetice a țării, pen
tru progresul rapid al economiei, 
oamenii muncii veniți din județele 
patriei și din Capitală să-și ajute 
tovarășii din bazinul carbonifer gor- 
jean au acționat, în perioada celoi 
trei luni, cu înaltă răspundere 
muncitorească, desfășurînd o rod
nică activitate în carierele de 
lignit, pe platformele de mon
taj, la realizarea de drumuri 
industriale, la devierea și îndigui
rea unor cursuri de ape, înfăptuind 
cu succes toate Obiectivele stabi
lite, deosebit de importante pen-

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Cu cele mai alese sentimente, de nețărmurită dra
goste, înaltă prețuire și profund respect, noi,, comu
niștii, ceilalți oameni a muncii, militari și tineri, răs- 
ptțnzind chemării partidului, a dumneavoastră personal, 
de a, contribui la,marea bătălie pentru creșterea 
producției de lignit, vă raportăm cu deosebită satis
facție că, acționînd cu energie și abnegație muncito
rească, am îndeplinit cu succes misiunea încredințată 
de partid, de a participa alături de minerii Gorjului 
la efortul pentru a da patriei cit mai mult cărbune.

Vizita dumneavoastră la începutul acestei toamne în 
platformele miniere ale Gotjului, la punctele de lucru 
unde ne-am desfășurat activitatea, caldele cuvinte 
rostite la adresa activității noastre au constituit șl 
pentru noi puternice imbolduri de a nu precupeți nici 
un efort în vederea creșterii neîncetate a producției 
de cărbune.

Vă încredințăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, întorcindu-ne în județele din care am venit, vom 
duce cu noi mesajul fierbinte de îmbărbătare pe care 
ni-1 transmiteți, legămintul solemn de a nu precupeți 
nimic pentru ca acolo unde muncim să ne situăm in

fruntea colectivelor, așa cum ne-ați îndemnat dumnea
voastră. Sîntem ferm hotărîți ca, aplicînd minunatele 
sfaturi și indicații pe care ni le-ați dat, să dezvoltăm 
și să îmbogățim experiența cîștigată in această etapă 
dfe muncă în bazinul carbonifer al Gorjului, să răs
pundem cu aceeași abnegație și devotament la viitoa
rele acțiuni de amploare ce vor fi organizate in 
bazinul carbonifer al Gorjuiui, în alte zone ale țării, 
pentru a contribui cu întreaga noastră capacitate și 
elan revoluționar Ia înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea al partidului. în acest fel ne 
vom onora calitatea de comuniști, de oameni ai 
muncii, vom fi la înălțimea sarcinilor mari care stau 
în fața întregului popor și ne vom dovedi constructori 
de nădejde ai socialismului și comunismului în 
România.

Vă dorim, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ani mulți de viață și putere de muncă, 
pentru a ne conduce spre înfăptuirea luminosului 
Program al Partidului Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintare 
a României spre comunism.

(Continuare in pag. a IlI-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Naem Haddad, 

membru al Consiliului Comandamentului Revoluției, președintele Adunării Naționale,
trimis special al președintelui Republicii Irak

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, sîmbătă dimineața, pe 
Naem Haddad, membru al Consiliu
lui Comandamentului Revoluției, 
președintele Adunării Naționale, tri
mis special al președintelui Republi
cii Irak.

La întrevedere au participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
și Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale.

A fost de față Dhiab M. Al-Almawi, 
ambasadorul Republicii Irak la Bucu
rești.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj al pre
ședintelui Republicii Irak, Saddam

Hussein, cu privire la conflictul 
irakiano-lranian. Totodată, a trans
mis șefului statului român cele mai 
cordiale urări de sănătate și fericire 
personală din partea șefului statului 
irakian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările transmise și 
a adresat președintelui Republicii 
Irak salutul său călduros și cele mai 
bune urări de fericire, de prosperi
tate poporului irakian.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare care s-au sta
tornicit și se dezvoltă continuu între 
România și Irak. Totodată, a fost ex
primată dorința comună de a extinde

șl consolida conlucrarea româno- 
irakiană corespunzător intereselor 
celor două țări și popoare, în folosul 
cauzei păcii, destinderii și cooperării 
internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale internațio
nale. în legătură cu conflictul irakia- 
no-iranian, s-a subliniat necesitatea 
de a se face totul pentru a se ajunga 
la încetarea focului, la soluționarea 
politică, pe cale pașnică, a proble
melor, aceasta fiind in interesul 
ambelor state șl popoare, al păcii în 
regiune, al destinderii și independen
ței naționale în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-0 
atmosferă cordială, prietenească.

ZIUA
A intrat in tradiție ca, in fiecare 

an, în această duminică de oc
tombrie să sărbătorim „Ziua pe
trolistului" — zi in care în
tregul nostru popor cinstește mun
ca plină de abnegație a celor care 
scot din adîncuri „aurul negru", 
atit de necesar pentru asigurarea 
bazei energetice a țării, 
pentru înflorirea neconte
nită a patriei socialiste.

Pe deplin conștienți de 
răspunderea ce le revine 
peptru exploatarea rațio
nală a zăcămintelor de hi
drocarburi, pentru valori
ficarea superioară a ți
țeiului, muncitorii și spe
cialiștii din industria pe
trolieră intimpină, ca de 
obicei, sărbătoarea lor cu 
noi și frumoase . succese. 
Astfel, oamenii muncii 
din cadrul schelelor de 
extracție au asigurat creș
terea, la. ora actuală, a 
producției medii zilnice 
de țiței cu circa 1 700 tone 
față de perioada de în
ceput a anului 1980. Con
comitent, ca efect al ac
țiunilor întreprinse, pro
centul de scădere natura
lă a producției în ză
cămintele vechi a fost re
dus de la 1,8 la sută, cît 
s-a înregistrat în ultimii 
doi ani, la 1,3 la sută in 
acest an. Rezultate •’re
marcabile în această pri
vință au fost obținute ia 
schelele petroliere din ca
drul trusturilor Moinești, 
Tîrgu Jiu, Bolintin ș.a.

O contribuție deosebită 
la sporirea producției de 
țiței aduc muncitorii din 
brigăzile de foraj, care în 
nouă luni din acest an au 
depășit planul la forajul 
de exploatare cu 35 000 m. 
Astfel, pentru a da numai 
cîteva exemple, în cadrul 
Trustului petrolului Pitești,

PETROLISTULUI
trache a depășit viteza de lucru cu 
18 la sută la sonda 4 520 Contești. 
Echipa de montori condusă de 
maistrul Vasile Dragomir, din ca
drul Trustului de , foraj-extracți'e 
Arad, în loc de doua montaje rea
lizează frecvent cîte trei montaje 
pe lună la instalații F 125 și 44 D.

lucrări geologice este substanțial 
sporit față de realizările din anul 
1979. Totodată, In ansamblul măsu
rilor luate pentru sporirea produc
ției de petrol, un rol deosebit are 
și extinderea proceselor de recupe
rare la peste 200 de zăcăminte. în 
cadrul acestei acțiuni s-au extins 

metodele de injecție de 
apă și abur la zăcămin
tele vechi din schelele Vi
dele, Zemeș, Morenl, ast
fel că factorul de recu
perare a ajuns pînă 1» 
30—35 la sută.

Prețuirea de care, se 
bucură acest detașament 
al clasei muncitoare în so
cietatea noastră este ilus
trată de transformările 
care au intervenit în ul
timii ani în condițiile de 
pregătire profesională, de 
muncă și viață ale petro
liștilor. Anual, în cele 14 
unități școlare proprii sînt 
pregătiți 18 000 de elevi. 
In ultimii cinci ani, in 
principalele centre petro
lifere s-au dat în folosin
ță 3 680 locuri în cămine
le muncitorești pentru ne- 
familiști, 900 apartamen
te, 1 600 locuri în canti
nele muncitorești. O a- 
tenție deosebită s-a acor
dat îmbunătățirii condiții
lor sociale în zonele pe
trolifere noi, cu locuri de 
muncă izolate. Ca urma
re a măsurilor luate de 
conducerea partidului, 
prima etapă de majorare 
a retribuției în actualul 
cincinal a fost devansa
tă cu 7 luni, ceea ce a 
dus la o creștere totală a 
retribuțiilor petroliștilor 
cu 320 milioane lei anual. 
De asemenea, a doua e- 
tapă de majorare a re
tribuției oamenilor muncii 
din industria petrolului a 
fost aplicată odată cu

A

brigada condusă de maistrul Vasile 
Vlăsceanu a redus cu trei luni ter
menul de săpare a sondei 4 560 Mi
trofan), realizînd o economie la 
cheltuielile de foraj de 1,5 milioa
ne lei. în Trustul petrolului Moi
nești, brigada maistrului Ion Pe-

De remarcat că, in acest an. pen
tru asigurarea creșterii producției 
de petrol și a rezervelor pentru 
anii viitori s-au intensificat lucră
rile de cercetare geologică. în fe
lul acesta, volumul rezervelor de 
țiței descoperite în acest an prin

primele ramuri ale economiei na
ționale, petroliștii beneficiind de o 
retribuție suplimentară de încă 440 
milioane lei anual.

De ziua lor, întregul nostru 
popor urează oamenilor muncii din 
industria petrolului noi și cît mal 
bogate succese în muncă 1

Oamenii muncii din județele Caraș-Severin' 
și Satu Mare au îndeplinit planul cincinal

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

Ieri, încă două județe, Caraș-Severin și Satu Mare, au raportat îndeplinirea Înainte de termen a 
sarcinilor la producția industrială pe întreaga perioadă a cincinalului 1976—1980.

în telegramele adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, de cătra 
comitetele județene Caraș-Severin și, respectiv, Satu Mare ale P.C.R. se spune :

„Comuniștii, toți oamenii muncii din industria .jude
țului Caraș-Severin, angajați într-o vie și pasionantă 
întrecere pe frontul construcției socialiste — se arată 
in telegrama comitetului județean de partid — au 
deosebita bucurie de a vă raporta, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, realizarea prevede
rilor planului cincinal 1976—1980 la producția indus
trială.

Această izbîndă este urmarea participării tuturor 
muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, fără deosebire 
de naționalitate, sub conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, la valorificarea rezervelor de care dis
pune industria județului, la folosirea mai deplină a ca
pacităților de producție existente, militind eu consec
vență pentru îmbunătățirea structurii de fabricație, 
prin asimilarea de noi produse și modernizarea celor 
tradiționale, pentru promovarea unor tehnologii mo
derne, care să permită sporirea gradului de valorifi
care a materialelor și creșterea productivității muncii.

Realizarea înainte de termen a sarcinilor actualului 
cincinal creează condiții ca, prin mobilizarea și mai sus
ținută a tuturor colectivelor de oameni ai muncii, să 
obținem pînă la sfîrșitul anului 1980 o producție in
dustrială suplimentară de peste 4 miliarde lei, depășind 
in felul acesta angajamentul asumat.

Sporul de producție obținut in anii actualului cinci
nal se va concretiza in 60 800 tone cărbune net. 13 500 
tone cocs metalurgic, 39 300 tone fontă, 253 800 tone 
oțel aliat, 92 600 tone tablă mijlocie și groasă, 1267 
tone utilaj alimentar, 220 motoare diesel de 2 100—2 500 
CP, produse electrotehnice în valoare de 100 milioane 
Ici, 6 536 metri cubi cherestea de fag și rășinoase, 

\ 109100 tone calcar siderurgic și alte produse".

„In numele comuniștilor și al tuturor oamenilor 
muncii din județul Satu Mare, fără deosebire de națio
nalitate — scrie in telegrama comitetului județean de 
partid — exprimind nemărginita dragoste și prețuire 
pe care le nutrim față de dumneavoastră, cel mai iubit 
și înțelept conducător al partidului și țării, vă rapor
tăm cu satisfacție realizarea producției industriale 
planificate pentru întregul cincinal 1976—1980 la data 
de 11 octombrie.

Avansul de 81 de zile creează posibilitatea de a fur
niza economiei naționale suplimentar bunuri in va
loare de peste 3,4 miliarde lei, depășind angajamentul 
asumat în întrecerea socialistă. Industria noastră va 
produce peste plan 8 000 tone utilaj minier, 700 tone 
utilaj metalurgic, 1 400 tone utilaj chimic, 20 000 mc 
cherestea, 9 000 mp țesături, 25 000 mașini de gătit 
casnice, confecții in valoare de 200 milioane Iei, alte 
produse importante.

Acest remarcabil succes este rodul activității pline de 
abnegație revoluționară a puternicului nostru detașa
ment muncitoresc viu angajat de înflăcăratele dum
neavoastră îndemnuri in opera măreață de edificare a 
noii civilizații materiale și spirituale in România, de 
întărire a independenței, suveranității și demnității na
ționale a poporului. Urmind cu devotament indicațiile 
dumneavoastră prețioase, în anii acestui cincinal, sub 
conducerea organelor și organizațiilor de partid, colec
tivele din întreprinderi au intensificat eforturile pen
tru mai buna organizare a producției și a muncii, fo
losirea zestrei tehnice, gospodărirea chibzuită a mij
loacelor materiale și financiare, ridicarea necontenită 
a nivelului calitativ al fabricatelor".
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In climatul rodnic al democrației socialiste, 

cu conștiința angajării civice

Un mijloc de transport rapid, 
ieftin și comod

* O replică a 
I „Glnd Hor ului 
I de la Hamangia"

Desigur, cititorii noștri cu- 
Inosc minunata creație artistică 

a locuitorilor din epoca neoliti
că — „Ginditorul de la Haman- 

Igia“. Puțini știu insă că o pie
să cu totul asemănătoare se află 
și in Muzeul de istorie din Pia
tra Neamf. Ea a fost descoperită

Iin satul Tirpești, din județul 
Neamț. Potrivit aprecierii spe
cialiștilor, statueta din imagine

I datează din aceeași perioadă cu 
celebrul, in toată lumea, „Gin- 
ditor de la Hamangia".

I Dovleceii 

| năzdrăvani

I Semnalam, pentru prima oară 
tn rubrica noastră, in urmă cu 
doi ani, existența în citeva gos
podării de pasionați legumicul- 

Itori, a unor dovlecei care cresc
și tot cresc... ca din pământ. Ba, 
mai mult: cu cit tai din ei cite 

Io „porție", pentru consum, cu 
atit cresc mai tare. Semnalam, 
de asemenea, în toamna anului 

I trecut recordul atins de un ast
fel de dovlecel, care ajunsese la 
inălțimea de T,70 metri, exact cit
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Cetățenii iși spun cuvîntul asupra noilor proiecte de lege
Apropierea serviciilor de cerințele populației

Aplicînd orientările stabilite de 
conducerea partidului, sintetizate 
în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul consiliilor 
populare, organizațiile șl întreprin
derile cooperației de consum au 
elaborat un program de măsuri 
care prevede ca producția industriei 
mici din cooperația de consum să 
înregistreze în cincinalul viitor un 
ritm mediu anual de creștere de 
14,9 la sută, ceea ce va asigura du
blarea volumului de producție în 
anul 1985 față de realizările anului 
1980.

Importantă este insă nu numai 
creșterea cantitativă. Ținind seama 
de indicațiile secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind apropierea micii 
industrii și a serviciilor publice de 
cerințele populației, propun ca 
în completarea la articolul 8 din 
proiectul de lege cu privire la dez
voltarea industriei mici să se înscrie 
dreptul meseriașilor din cooperati
ve de a desface direct produsele 
realizate de ei prin formele simple 
ale comerțului mobil — tonete, 
chioșcuri etc. — in piețe și tîrguri,

In scopul bunei

In oboare, in noile cartiere, In toate 
locurile cu aflux de cumpărători, 
încasările urmînd a intra în contul 
cooperativei.

Pe lingă faptul oă. In acest fel, 
va crește numărul punctelor devîn- 
zare, amplasate cit mai aproape de 
cetățeni, s-ar realiza și o mai direc
tă cointeresare și informare a me
seriașilor în legătură cu ceea ce so
licită efectiv populația.

In legătură cu proiectul de lege, 
aș mai face o observație : la 
articolul 18 se precizează că uni
tățile cooperației de consum au ca 
obiect de activitate doar prestările 
de servicii cu caracter industrial ; 
or, noi efectuăm pentru populație 
și servicii cu caracter neindustrial 
(frizerie, coafură, reparații în con
strucții etc. în mediul rural). Ar 
trebui, deci, să se facă completarea 
necesară.

Nicolae IONESCU 
director tehnic ol Centralei 
de producție-prestări-construcțil 
din CENTROCOOP

conviețuiri

vederile Legii 18/1968, ale Decretu
lui nr. 189/1977 șl ale Legii privind 
bunurile din patrimoniul cultural 
național.

în fine, în ce privește noțiunea 
de bunuri de valoare, este necesar

ca însăși legea să stabilească cri
terii precise după care un bun in
tră în această categorie.

Horia NELEGA
procuror-șef adjunct, 
Procuratura municipiului București

Normarea spațiului - pornind de la realități

Consider că normarea și mal 
ales închirierea obligatorie a unor 
camere de locuit din apartamen
tele proprietate personală construi
te în cadrul creat de legea nr. 
4/1973 afectează însuși spiritul 
acestei legi, care presupunea utili
zarea locuințelor astfel construite 
de către familia care a făcut efor
turile și sacrificiile legate de con
struirea apartamentului.

Trebuie să pornim de la reali
tăți. Normarea unor apartamente 
cu suprafață locuibilă redusă 
(40—50 m2), divizate în 3—4 ca
mere, mi se pare a fi exagerată, 
avind In vedere suprafața mică a 
fiecărei camere (9—12 m2). Nece

sitatea de intimitate, valabilă și in 
condițiile vieții moderne, se impu
ne cu atit mai mult in spațiul 
limitai oferit de blocurile de lo
cuințe. Or, introducerea forțată a 
unor chiriași în locuințele proprie
tate personală nu ar putea decît 
să tulbure armonia familială, să 
afecteze liniștea și confortul unor 
oameni ai muncii, al căror poten
țial de muncă va fl lezat printr-o 
astfel de măsură, propunînd, ca 
atare, renunțarea la aplicarea ei.

Marius HÎNCU 
asistent universitar,
Institutul politehnic București, 
Facultatea de electronică

Pentru mulți auto
mobilismul Începe cu 
motoretele Mobra 50 
Super și Minimobra. 
Motoreta Mobra 50 
Super este ușoară, 
are un consum de 
benzină redus, este 
estetică și comodă. 
Ea transportă 2 per
soane. fiind un mij
loc rapid, care poa
te atinge și viteze 
de 60 km pe oră. Are 
un consum de 2,5 1 
de benzină la suta 
de kilometri. Astfel, 
transportul a două 
persoane pe o dis
tanță de 100 km cu 
Mobra 50 Super costă 
numai 17 lei.

Prețul unei moto
rete Mobra 50 Super 
este de 7 800 lei ; se 
vinde și cu plata în 
24 rate lunare, cu un 
aconto de 15 la sută.

Motoreta Minimo
bra este un vehicul 
.economic prin exce
lență. Cu Minimobra 
se pot face atît dru

murile zilnice, cit și 
micile excursii de 
simbătă și duminică. 
Datorită ambreiajului 
centrifugal,, trecerea 
de la o viteză la alta 
se face automat. Pre
țul unei motorete Mi
nimobra este de 4 900 
lei și se vinde și cu 
plata în 24 rate luna

re. Consum : 1,8 1 la 
suta de kilometri.

Motoretele Minimo
bra pot fi utilizate și 
ca biciclete. Motore
tele Mobra 50 Super 
și Minimobra se gă
sesc de vînzare în 
toate magazinele și 
raioanele specializate 
ale comerțului de 
stat.

Pentru recrearea și destinderea familiei

Odihna activă

a stăpinului său. De data aceasta, 
primim o veste și mai și, de la 
Marian Sandu, din Pașcani, str. 
Mihai Eminescu nr. 19. Iată-lin 
imaginea surprinsă de M. Gabor 
lingă unul din dovleceii săi, 
care anunță un nou record in 
materie: 1,83 metri înălțime. Tot 
el ne asigură — ca dealtfel și 
alți legumicultori — ci dovle
ceii cu pricina nu sint numai 
năstrușnici in lungimea lor neo
bișnuită, ci și foarte gustoși și 
hrănitori.
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la indemina 
oricui

Patru muncitori de la între
prinderea „Electrocontact" din 
Botoșani discutau intre ei: „Sti
cla și cheresteaua o asigur eu, 
din materialele economisite. Dar 
țeava?" — a întrebat timplarul 
D. Mustață. „De țeava fac eu 
rost din materiale refolosibile. 
Numai că singur nu m-aș încu
meta să-i da:i forma de spira
lă" — i-a răspuns tinichigiul 
Dorin Pinzaru. „Nici o grijă. Vă

ajutăm noi" — au intervenit 
instalatorii D. Baciu și Mihai 
Păduraru.

Cei patru muncitori s-au apu
cat de treabă. Ei au real:zat in 
cea mat mare parte iin mate
riale refolosibile, panoul solar 
din imagine, care poate încălzi 
un rezervor de apă pină la 70 
grade Celsius.

Panoul lor este atit de sim
plu și de ieftin, țncit orice gos
podar ar putea să și-l confec
ționeze singur.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
si coresDondentii ..Scînteii"

Datorită transformărilor soclal- 
politice care au avut loc în perioada 
de după c^l de-al doilea război 
mondial, datorită lipsurilor și greu
tăților generate de acest război și 
de guvernările anterioare, s-a ajuns, 
in perioada 1945—1950, la o lipsă 
acută de locuințe, care a generat 
situații grele de locuire în comun 
a unor apartamente, nemulțumiri.

Binevenită a fost politica statu
lui român și a P.C.K. de a dez
volta construcția de locuințe, atit 
din fondul de stat, cît și pentru 
ajutorarea cu credite de la stat a 
celor care au dorit să-și constru
iască o proprietate personală. A 
fost o dovadă elocventă a grijii 
față de om.

Solicitările de construire pentru 
locuințe proprietate personală, cu 
credit de la stat, au fost foarte 
mari, in marea majoritate oamenii 
dorind să trăiască civilizat, atit ei 
cît și copiii lor, și nu de dragul de 
a avea o proprietate.

In continuare, mă refer la locuin
țele construite în blocuri noi, după 
proiecte tip, cu suprafețe regle
mentate și cu un număr de camere 
de asemenea stabilite prin acte nor
mative la nivel centralizat. Ca 
atare, într-un apartament dintr-un

bloc nou există o cameră mal 
mare. între 16—20 m2, iar restul de 
camere variază ca suprafață între 
9 și 12 m2. Bucătăriile au între 8 și 
4 m2, iar băile între 3 și 4 m2. Sint, 
oare, acestea condiții prielnice tra
iului în comun aJ mai multor fa
milii ?

Pentru creditul acordat de stat se 
percep dobînzi care nu sint deloc 
de neglijat.

Prin alineatul care se propune a 
se introduce se va ajunge ca un 
funcționar de la consiliul popular să 
aibă dreptul trimestrial să-ți con
troleze apartamentul proprietate 
personală. Se vor naște abuzuri 
și posibilități de cîștiguri ilicita 
pentru cei cărora li se va da drep
tul de control.

Art. 60 al. 1 șl 2 să nu suporte 
modificările preconizate în cele 4 
alineate noi.

Propun, de asemenea, ca alineatul 
care obligă comitetul sau biroul 
executiv al consiliului popular să 
închirieze camerele considerate In 
plus să fie eliminat, pentru a nu 
se ajunge la situația unor convie
țuiri in comun, in același aparta
ment.

Llqia MARINESCU 
str. Teiul Doamnei nr. 6, 
București

Trebuie să recunosc că modifi
carea legii nr. 4/1973 privind dez
voltarea construcției de locuințe 
și case de odihnă proprietate per
sonală este logică — dintr-un 
punct de vedere. Sînt și eu împo
triva manifestărilor de lux, da 
huzur și aristocratism, cazuri re
voltătoare și de neadmis In socie
tatea noastră. Dar cred că nu se 
poate generaliza, nu se pot lega 
prin lege mîinile oamenilor dornici 
de a-și construi un cămin pentru 
ei și familie, ceva bun și frumos. 
Unii oameni se distrează irosin- 
du-și banii cîștigați prin diferite 
distracții, o viață frivolă ; alții că
lătorind, alții colecționînd tablouri 
etc. Alții, orășeni, își găsesc plă
cerea lucrînd într-o grădină, unde
va intr-o casă de țară, în apropie
rea orașului, într-un loc plăcut, 
unde să aibă și un mic „refugiu" 
de recreare și odihnă pentru ei și 
familia lor. Eu consider — și nu 
sint singura, după cum am aflat 
din discuțiile cu oamenii — că o 
căsuță mică, cu o grădină cu zar
zavaturi și pomi fructiferi, îi poa

te aduce omului de la oraș satis
facții complexe. Mulți sînt care 
caută puțină liniște după o săptă- 
mînă de trudă, mal alea după o 
anumită vîrstă.

Soțul meu este strungar la În
treprinderea de vagoane, pasionat 
al grădinăritului. Ne-am hotărit 
să ne cumpărăm o casă țărăneas
că, cu grădină într-un loc frumos 
— căci sînt multe case părăsite, 
nelocuite, ' terenuri nelucrate ! — 
atît pentru recreație, la sfîrșit de 
săptămînă, cît și pentru a realiza 
și ceva foloase din munca la gră
dină.

Acum am ajuns, în sfîrșit, să ne 
adunăm ceva bani. Am și găsit o 
căsuță veche cu grădină, cum am 
dorit, cu 10 mii lei. Dar proiectul 
de lege ne-a oprit acum — eu cred 
că numai pentru moment — și că 
Intențiile cinstite și corecte ale fa
miliei noastre, ca și ale altor oa
meni simpli — se vor putea realiza.

KOVACS Elena
str. Toamnei 18, Arad

Oboseala este un fenomen fiziolo
gic firesc de avertizare a creierului 
că o parte din resursele energetice 
— fizice și intelectuale — ale orga
nismului sînt pe cale de epuizare, 

.ceea ce înseamnă că activitățile tre
buie întrerupte pentru a ne odihni și 
reface. Dar ce se înțelege prin odih
nă și care sînt modalitățile cele mai 
eficace de refacere 7 Prof. dr. docent 
I. Stamatoiu, șeful clinicii de neuro
logie de la Spitalul municipal Bucu
rești, a avut amabilitatea de a răs
punde solicitării noastre.

— Odihna nu înseamnă neapărat 
somn, ci orice modalitate de reconfor- 
tare a organismului fie prin somn, 
fie printr-o activitate recreativă. 
Somnul este deci numai una din mo
dalitățile de odihnă, iar ritmicitatea 
sa fiind reglată de succesiunea zilei 
și a nopții este favorizat de liniște și 
de întuneric. In cursul nopții, fiecare 
organ își reface potențialul energetic, 
dar există organe 
de bază, cum sînt 
inima și plămînul, 
a căror activitate 
este continuă și 
care își recîști- 
gă energia 
mers". Se 
spune că 
creierul nu

cu funcții vitale

„din
poate 

nici
„doarme" In totalitate,

zonele care coordonează acestei func
ții ale inimii, plămînilor etc, menți-

In sprijinul calificării micilor meseriași

Un mijloc de întărire a prestigiului cadrelor

Apreciez că proiectul Legii pri
vind obligația activiștilor de partid 
și de stat de a declara bunurile de 
valoare proprietate personală are, 
în principal, menirea de a păstra 
neștirbit prestigiul instituțiilor in 
care aceștia iși desfășoară activita
tea, cît și demnitatea și onoarea 
persoanelor la care se referă. A- 
doptarea și aplicarea acestei legi 
vor fi de natură să asigure sporirea 
prestanței de care se bucură în fața 
opiniei publice organele de partid și 
de stat, cit și cei încadrați în aces
te organe, vor contribui la crește
rea exemplului personal al tuturor 
activiștilor de partid și de stat, 
avînd în final un puternic rol pre- 
ventiv-educativ. Nu este vorba 
doar de prevenirea unor încălcări 
sau abateri ; important este, de 
asemenea, să se evite falsele sus
piciuni, acele păreri sau „vorbe pe 
la colțuri", cu caractet calomnia
tor, prin care se încearcă să se 
acrediteze despre cadre părerea că 
trăiesc în condiții de mare lux, că 
au retribuții foarte mari cînd, in 
realitate, se urmărește ca foarfecă 
retribuțiilor să fie cît mai închisă.

în scopul evitării oricăror greșeli, 
a oricărui arbitrariu, ori a posibili
tății de apreciere eronată, consider

că este necesar să se includă în 
proiect texte care să reglementeze 
in mod riguros, în corelare și cu 
alte dispoziții legale, modalitățile, 
de declarare și de verificare a 
exactității celor declarate.

în acest sens, formulez urmă
toarele propuneri: sâ se extindă ca
tegoriile de persoane care au obli
gația să declare bunurile ce Ie de
țin in proprietate personală' pentru 
a cuprinde pe toți cei care sînt in
vestiți cu exercitarea unei autori
tăți, precum și cei care au obliga
ția de a gestiona bunuri proprietate 
obștească.

în scopul asigurării eficienței 
scontate, să se prevadă și obliga
ția ca la data încetării funcției, ori 
periodic, în cazul în care funcția 
este de durată, să se verifice exac
titatea celor declarate și dacă do- 
bindirea bunurilor proprietate per
sonală a fost proporțională cu ve
niturile realizate.

în acest sens, nu ar fi lipsit de 
importanță ca în lege să se preva
dă organul care are obligația să 
facă asemenea verificări pentru fie
care categorie de persoane în parte.

Se impune, de asemenea, corela
rea dispozițiilor acestei legi cu pre

Propun următoarele : în articolul 
23 din proiectul de Lege cu privire 
la dezvoltarea' industriei mici, să 
se prevadă ca autorizațiile care se 
vor elibera micilor meseriași de că
tre organele competente să se eli
bereze numai cu viza cooperativei 
meșteșugărești din acea localitate 
sau a uniunii județene a coopera
tivelor meșteșugărești.

De asemenea, micii meseriași cu 
autorizație să fie obligați, prin a- 
ceastă lege, să formeze, să învețe, 
cel puțin un ucenic, inițiindu-1 în 
meseria respectivă.

La fel, pentru ca să se poată e- 
xercita un control cît mai eficient 
asupra activității desfășurate de

micii meseriași cu autorizație, pro
pun ca aceștia șă fie obligați, prin 
lege, să țină lin registru al încasă
rilor zilnice, tocmai pentru a nu se 
putea sustrage de la impozitul pe 
venitul real obținut.

Mai propun ca realizările obținu
te de micii meseriași cu autorizație 
să fie cuprinse în volumul reali
zărilor din acea localitate. Deci va
loarea producției marfă, globală șl 
a prestărilor de servicii să fie cu
prinsă în evidențele în profil teri
torial.

Nicu SBUCHEA 
planificator principal, 
Hațeg, județul Hunedoara

Consiliile populare și protecția mediului
în opinia ;unui public larg, no

țiunile de „mediu înconjurător" și 
„natură" tind să se confunde. Și 
totuși, problemele ocrotirii naturii 
sînt deosebite de cele ale ocrotirii 
mediului înconjurător. într-o con
cepție riguroasă, noțiunea de „me
diu înconjurător" se referă la an
samblul factorilor ecologici în con
junctura cărora activitatea umană 
a provocat modificări profunde, pe 
cînd noțiunea de „natură" cuprinde 
o arie ecologică în cadrul căreia 
activitatea umană încă nu a pro
dus perturbări. Această deosebire 
e pusă în evidență și de Legea pri
vind protecția mediului înconjură
tor (nr. 9/1973), care conferă răs
punderi — pentru conservarea, în
treținerea și exploatarea științifică 
a rezervațiilor și monumentelor 
naturii — Academiei Republicii 
Socialiste România și consiliilor

populare (In afară de atribuțiile 
consiliului național de resort). Ca 
urmare, propun ca art. ÎS14 din pro
iectul pentru modificarea legii nr. 
57/1968 de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare să aibă 
următorul conținut :

„Art. 1514. Consiliile populare iau 
măsuri potrivit legii, pentru pro
tecția mediului înconjurător, con
trolează modul cum unitățile so
cialiste și deținătorii care au in ad
ministrație sau în proprietate re
zervații ori monumente ale naturii, 
îndeplinesc măsurile stabilite și fo
losesc fondurile de investiții desti
nate protejării rezervațiilor și mo
numentelor naturii, precum și îm
bunătățirii calității factorilor de 
mediu.

Prof. Aurelian PIȚU
str. Caraiman 2 A, Buzău ,

nîndu-și activitatea și în somn.
— V-ați referit la somnul din tim

pul nopții. Unele persoane lucrează 
însă și noaptea, uneori chiar mai 
bine, și se odihnesc ziua. Această in
versare de program are vreo influ
ență 7

— Organismul arfe posibilitatea dfe 
circâdian 
asigurind 
de somn,

a-și modifica acel stereotip 
(ritmul de o zi și o noapte) 
perioadele de activitate și ue 9uum, 
in fiecare zi, cu repartiție nocturnă 
a muncii. Toate cercetările 
arată că inversarea acestui ritm — 
adică desfășurarea unei activități In 
cursul nopții și recuperarea energiei 
prin somn în cursul zilei — nu pre
judiciază cu nimic organismului. Sînt 
și situații în care ritmul somn-actl- 
vitate poate fl modificat. S-a demon
strat 
trăit 
ricul 
unde
diții _________ r ...__ ___
foarte rapid, ritmul poate fi prelun
git, iar somnul poate fi mărit ori 
fragmentat, în așa fel încît organis
mului să’i se asigure numărul de ore 
de somn necesare. Cosmonauții, de 
pildă, în condițiile succesiunii rapide 
dintre zi și noapte dorm fragmentat 
numărul necesar de ore. Dar pentru 
aceasta ei au fost antrenați pe pă- 
mînt. în legătură cu odihna 
somn, organismul are ____
largi posibilități de adaptare la situa
țiile concrete pe care i le impun di
versele activități pe care le desfă
șoară.

— Am reținut că repartiția orelor 
de somn (fie ziua, fie noaptea) poete 
fi dirijată și adaptată la necesități, 
dar care este numărul de ore (dura
ta somnului) necesar pentru reface
rea capacității de muncă 7

— Durata depinde de vîrstă ; de 
exemplu, sugarul are nevoie de 22 ore 
din 24, preșcolarii de 9—10 ore, șco
larii de 8 ore, în timp ce pentru 
adulți sînt suficiente 6—7 ore. Som
nul este însă necesar în așa măsură 
Incit lipsa lui poate duce la dereglări 
și tulburări diferite, pînă Ia leziuni 
cerebrale. Numai respectînd orele de

științifice

experimental că cei care au 
Izolați în peșteri, unde întune- 
este permanent, sau în Cosmos 
succesiunea zi-noapte (în con- 
circumterestre) se modifică

prin
deci foarte

somn (repartizate fie în timpul zilei, 
fie noaptea) organismul își poate re
face capacitățile vitale, fizice și inte
lectuale.
.— Dașă odihna nu se’ dobîndește 

numai prin somn ce activități reco
mandați pentru refacere ?

— Este cunoscut că, nici o activi
tate fizică a organismului nu se re
alizează fără o participare a creieru
lui, iar acest coeficient de participa
re depinde de dificultățile pe care le 
presupune activitatea. De aceea, în 
afară de odihnă prin somn, reconfor- 
tarea organismului se poate obține 
și prin întreruperea periodică, pen
tru scurt timp, a activităților fizice și 
intelectuale. Studii făcute asupra di
feritelor categorii de profesii de că
tre ergonomiști au stabilit, în raport 
cu fiecare tip de activitatg, necesi
tatea unor pauze pe parcursul unei 
zile. Una din perioadele 
este cea legată de 
neral după masa

de repaus 
alimentație, în ge- 
de prînz, care so
licită mai mult 
organismul prin 
actul de digestie, 
în cazul cînd ac
tivitatea 
sională se 
șoară în 
nu are se

profe- 
desfă- 
conti- 
reco- 

mandă ca alimentația să fie nor- 
După pri
de pauză se 

recomandă activități fizice care să 
antreneze circulația sanguină și să 
faciliteze metabolismul, adică trans
formarea și transportul substanțelor 
nutritive în organism. După-amiază 
nu este nevoie neapărat de repaus 
la pat pentru odihnă, dar o lectură în 

; fotoliu, o scurtă plimbare sau o acti
vitate sportivă în aer liber sint foaj- 

1 te indicate pentru reconfortară iși 
odihnă.

— Vă rugăm să ne vorbiți despre 
rolul odihnei active în păstrarea să
nătății.

— Alternarea efortului (mare-mlc ; 
fizic-intelectual) dă posibilitatea or
ganismului de a evita fenomenele de 
supraincordare, de suprasolicitare. 
Iată de ce este bine să respectăm 
acest principiu al alternării efortului, 
în interesul propriei sănătăți.

— Este vorba 'de întreruperea Ste
reotipului activității obișnuite, coti
diene, pentru a evita monotonia și 
prin aceasta oboseala.

— Da, prin diferite activități de 
destindere. Acestea pot fi : Sport, 
muzică, literatură, activități creative, 
tehnico-științifice, cenacluri etc., ale
se pe criterii individuale, după apti
tudinile și afinitățile psihologice ale 
fiecăruia. Ele se recomandă în spe
cial pentru sfîrșitul zilei. O altă mo
dalitate de odihnă, după perioade 
mai îndelungate, este folosirea sfirși- 
tului de săptămînă sau a concediului 
de odihnă în raport cu parii**' ' ;a- 
țile, cu temperamentul și Suflet de . 
sănătate a fiecăruia. Dar una din căi
le cele mai accesibile pentru obține
rea învigorării fizice și intelectuale 
este plimbarea tn aer liber, în spații 
nepoluate, în zonele de agrement din 
jurul orașului, în parcuri, păduri etc. 
Deosebit de reconfortantă este schim
barea climatului obișnuit prin scurte 
deplasări în regiuni de deal, 
de munte. Pentru că această 
bare de climat are o acțiune 
mulare a circulației sanguine, 
țiilor endocrine și sistemului 
cu efecte din cele mai bune 
trarea sănătății.

mală, fără excese, 
ma jumătate de oră

de șes, 
schim- 
de stl- 
a func- 
nețvos 

în păs-

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

O răpire... 
certificată

La 1 februarie 1977, Gheorghe Căliman, 
din Miercurea Nirajului, încheia cu coope
rativa de consum din localitate un contract 
prin care se obliga să predea peste 11 luni 
un porc de 110 kg. A venit decembrie ’77, 
apoi a venit și decembrie '78, chiar și de
cembrie ’79 !,.. Gheorghe Căliman nu mai 
ajungea să-și onoreze datoria. Pînă la urmă, 
cooperativei nu i-a mai rămas decît să 
ceară pe cale judecătorească despăgubirile 
de rigoare pentru neexecutarea contractu
lui. A urmat ceea ce se cheamă un simplu 
„proces de acte". Care nu putea să aibă 
decît un singur deznodămînt : admiterea 
acțiunii unității reclamante. Aceasta a fost, 
de altfel, și toluția nstanței.

Motivul pentru care ne-am oprit asupra 
acestei spețe nu este nici prea îndelungata 
— și in fond nejustificata — răbdare a 
celor de la cooperativa de consum din 
Miercurea Nirajului, nici incorectitudinea 
lui Gheorghe Căliman. CI recursul declarat 
de pîrît.

— Porcul a fost mîncat de urs, onorată 
instanță. Am și certificat medical.

Posibil. Nimeni nu avea nici un drept să 
se Îndoiască aprioric de spusele omului. 
Mai ales că, intr-adevăr, depusese la dosar 
un certificat medical — nr. 8 din 9 ianua
rie 1980. Un certificat in toată regula, para
fat, semnat și ștampilat Chiar de medicul 
de la circumscripția sanitar-veterlnară 
Miercurea Nirajului : dr. Galfi Sandor.

Examinarea mai atentă a certificatului 
cu pricina avea să ducă însă la concluzia 
că la mijloc se ascunde cel puțin o farsă. 
(Ca să nu folosim alt termen, poate mai 
potrivit, și mai apropiat de limbajul pe
nal). Pentru că din certificatul medical, 
eliberat așa cum spuneam, la 9 ianuarie 1980 

V______________________________________

— rețineți vă rog data — rezulta că doc
torul Galfi a examinat în ziua de 28 februa
rie 1977 „o scroafă de 3 ani, culoare albă" 
și a constatat că a fost „răpită de urs" la... 
28 noiembrie același an.

Curat murdar ! — cum ar spune nenea 
Iancu. Nu mai rămînea decit să se speci
fice și motivul raptului. De pildă, senti
mental.

Firește, recursul a fost respins. Dar cel 
puțin o întrebare nu s-a pus : ce l-a con
vins pe doctorul Galfi să pună parafa, 
semnătura și ștampila circumscripției pe 
un asemenea certificat 7

O punem noi. Și așteptăm răspuns.

Piei de animale, 
maica „Kent"

...Punctul de trecere peste Dunăre, Bălaia, 
din raza comunei Gropeni — Brăila. De 
serviciu pe remorcherul „Cosmești", cu 
care se făcea traversarea de pe un mal pe 
celălalt, căpitanul Anane Vasile. Singurul 
pasager : Dinescu Ion, achizitor de piei. 
Fire comunicativă și comerciant înnăscut, 
cînd să-și ia rămas bun, aruncă și el o 
vorbă :

— Niște țigări străine, ceva, cumva ?
Și își vede de drum, in baltă, după tre

burile lui, oficiale : pieile.
Căpitanul de remorcher nu promite ni

mic. Dar încearcă. Și, cine încearcă — vor
ba proverbului — găsește și la Gropeni... 
țigări „Kent". Sau, dacă ar fi să-1 credem 
pe Anane, pe cuvînt, mai degrabă s-ar cu
veni să spunem că l-au găsit țigările pe el. 
Mai exact, au dat grămadă peste el 65 de 
cartușe. Adică 650 de pachete.

— „Spre seară, tocmai acostasem la Gro
peni — avea să încerce Anane o scuză, în 
fața organelor de miliție — cînd am văzut 
că se apropie de remorcher o barcă. In

barcă, doi marinari. Vorbeau atit de bine 
românește că nici nu mi-a trecut prin cap 
că nu sînt de-ai noștri... (Și un dram de 
dreptate avea. Cei doi erau Intr-adevăr 
de-ai lui. Adică tot bișnițari).

Pentru 12 000 de lei, Anane l-a dat 50 de 
cartușe lui Dinescu, oprindu-șl pentru el 
15 cartușe. Alt profit al căpitanului, din cele 
500 de pachete vîndute — 2 000 lei, împăr
țit „frățește" cu Filat Ștefan care îl „cre
ditase" cu 5 000. Toată lumea „mulțumită".

„Mulțumirea" n-avea să dureze Insă mai 
mult decît drumul lui Dinescu pînă la gara 
din Brăila. Volumul bagajelor sale a atras 
atenția unui lucrător de miliție. A urmat 
constatarea evidentei discordanțe dintre 
conținutul respectivelor bagaje și scopul 
declarat al deplasării posesorului lor pe 
acele meleaguri. Cu toate consecințele. 
Penale.

Penale doar pentru Anane Vasile și Filat 
Ștefan care s-au făcut vinovați de speculă 
și de nerespectarea dispozițiilor legale pri
vind operațiile! de import, trecerea peste 
frontieră a unor bunuri prin alte locuri 
decît cele stabilite prin controlul vamal și 
operații cu mijloace de plată străine. Di
nescu s-a ales doar cu sperietura. Probabil 
a convins pe cine era de convins că este 
un mare fumător și că nu a cumpărat acele 
50 de cartușe de țigări in scopul revînzării, 
că așe este el, mare fumător, trage din 
cite cinci țigări deodată.

Și, pesemne, a avut putere de convingere, 
nu glumă 1

Dosarele 
alcoolului

Mai lipsit de umor decît aceia care au 
lansat expresia „darul beției", Morar loan 
din comuna Miheșul de Cîmpie o luase

astă-toamnă de bună. Și, după-amiază de 
după-amiază, parcă ținea morțiș să demon
streze întregului sat cît este el de „dăruit". 
N-ar fl lipsit de la bufet nici picat cu 
ceară. Și nu s-a lecuit nici după ce-a pățit 
într-o zi...

...Plecase de acasă pe la 5 după masă. 
Unde ? La circiumă. Să bea și el o bere, 
cu prietenii. N-a găsit nici prieteni, nici 
bere. Și a început-o de unul singur, cu o 
sticlă de vin. Nu-și mai aduce aminte la 
a cita sticlă ajunsese cînd a început scan
dalul. Știe doar că un unchi de-al lui l-a 
tras de mînecă să plece acasă. Că a plecat 
nu-și aduce aminte. Sigur este doar că s-a 
trezit a doua zi la urgență la Tg. Mureș.

Trei luni mai tîrziu iși depăna necazul 
pe umărul vărului Sandor. Sandor Ioan tot 
din MiheșuJ de Cîmpie Tot șofer la Di
recția județeană de drumuri și poduri. Tot 
„dăruit" ca și el: cu darul beției. De astă 
dată găsiseră bere. Au băut. Una, două, 
nouă. Morar bea de necaz :

— Auzi mă vere, să mă bată pe mine.
- Cine 7
— Știu eu 1
Sandor bea și el De necazul lui văru- 

său 1
La un moment dat Morar a adus vorba 

șl de unchiul care încercase să-1 la acasă, 
pentru a curma scandalul.

— Nu cumva m-o fi bătut el 7
Și, cu mintea tulbure de băutură, n-a 

mai existat drum de la bănuială la certi
tudine. A prins curaj. Curajul bețivului :

— Mă duc să-i dau foc la casă. Vii cu 
mine 7

A venit, că nici Sandor nu era mai lim
pede la minte.

Nu i-au dat foc chiar la casă. Dar grajdul 
și finarul tot s-au mistuit in flăcări. Iar 
dacă nu săreau vecinii să-i dea bietului 
om o mină de ajutor, cine știe ce nenoro

cire se mai Intimpla. Că nici Bungărdeanu 
Vasile — unchiul — nici mama acestuia, 
singurii care erau in noaptea aceea acasă, 
nu mai sînt oameni tineri.

Iar „eroilor" dăruiți cu darul beției, in
stanța le-a oferit un alt dar, care le va 
prinde mult mai bine.

Din caietul 
grefierului

„tn noaptea de 19-?0 iulie 1979, inculpatul 
M.V. care era in dușmănie cu partea civilă 
M.D. a pătruns fără drept în curtea aces
tuia și apoi în grajd unde a aruncat peste 
cei doi cai proprietatea părții civile, acid 
sulfuric, producînd in acest fel decesul 
unuia dintre cai și degradarea celui de-al 
doilea cal. in proporție de 50 la sută".

(Din Dosarul nr. 776/80, Tribunalul 
județean Mureș).

„Recunosc că sint vinovat pentru produ
cerea leziunilor numitului N.M., cu bricea
gul, fapt pentru care sint dispus să mă 
împac cu el și să suport toate cheltuielile 
ocazionate de acest eveniment":

(Din Dosarul 3 803/80, judecătoria 
din Tg. Mureș).

„In urma examinării făcute celor 4 bucăți 
de carne găsite in frigider de către doi 
specialiști s-a stabilit că această carne 
provine de la un vițel și nu poate să pro
vină din comerț, aspect stabilit printr-un 
proces-verbal".

(Din dosarul 876/80, judecătoria 
din Tg. Mureș).

Florin CIOBANESCU
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ȚĂRII - CIT MAI MULT CĂRBUNE! TIMPUL PREȘEAZA, TOATE LUCRARILE_
AGRICOLE SÎNT URGENTE

DE LA RECOLTARE LA ÎNSĂMlNJĂRI

Utilaje de inaltâ tehnicitate in carierele de extracție a cărbunelui din bazinul Gorjului.

Omagiu muncii în bazinul minier al Gorjului
(Urmare din pag. I) 
tru creșterea volumului extrac
ției de cărbune din bazinul Gor
jului. Tabloul de onoare al fap
telor muncitorești ilustrează depă
șirea angajamentelor inițiale, în
scriind succese de mare însemnăta
te. Acestui bilanț, prezentat sintetic 
în tabelul alăturat, i se adaugă 
recuperarea în întregime a restan
țelor combinatului minier la inves
tiții, crearea unei rezerve exploa
tabile de cărbune de peste 1,2 mi
lioane tone, înfăptuirea unor serii 
de lucrări și obiective care vor asi
gura creșterea substanțială a pro
ducției de lignit din cariere în anul 
1981.

Sub semnul acestui rodnic bilanț, 
al satisfacției de a fi răspuns cu 
abnegație și hărnicie unui înalt co
mandament patriotic, s-a desfășu
rat adunarea festivă — într-un ade
vărat „amfiteatru de cărbune**, 
acolo unde, nu cu mult timp în 
urmă, a avut loc un fructuos dialog 
de lucru dintre secretarul general 
al partidului și mineri. Bucuria ce
lor prezenți, mulțimea de steaguri 
tricolore și roșii desfășurate in a- 
dierea vîntului de toamnă, mîndria 
cu care participanții purtau portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pan
cartele și lozincile, exprimînd sen
timentele de caldă dragoste față de 
partid și însuflețitoare angajamen
te muncitorești, dau imaginea unei 
adevărate sărbători a muncii.

Declarînd deschisă adunarea fes
tivă, tovarășul Nicolae Gavrilescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Gorj al P.C.R., adresează to
varășului Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, invitația de 
a prezenta textul MESAJULUI DE 
FELICITARE ADRESAT DE CĂ
TRE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU celor 7 000 de mun
citori și specialiști, precum și mi
litari care au participat la acțiunea 
de sporire a producției de cărbune 
în bazinul minier Gorj.

în atmosfera entuziastă, de o deo
sebită însuflețire, textul mesajului a 
fost subliniat in repetate rînduri cu 
aplauze și ovații pentru partid, 
pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La locurile de muncă care le-au fost repartizate, oamenii muncii din județele țării și din Capitală au acționat organizat, cu hărnicie, alături de 
minerii gorjeni, pentru pregătirea fronturilor de extracție a cărbunelui

„Noi, minerii gorjeni, am simțit din plin
torta solidarității muncitorești"

Declanșată la jumătatea verii 
acestui an pentru o perioadă de trei 
luni, „Acțiunea 7 000“, denumită 
astfel după numărul participanților, 
s-a închejat. Ea a însemnat con
cretizarea unei ample inițiative 
muncitorești cu caracter național, 
hotărită la indicația secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca toate județele 
țării și municipiul București, cu 
sprijinul ministerelor implicate în 
activitatea minieră, să contribuie 
in perioada 15 iulie — 12 octombrie 
1680, cu oameni și utilaje, alături 
de minerii din Gorj, la efectuarea 
unei serii de lucrări menite să de
termine redresarea producției și 
creșterea în ritm accelerat a ex
tracției de cărbune.

La cariera Jilț-Sud, unde, umăr 
la umăr, excavatoriști, buldoze- 
riști, conducători auto din Har
ghita, Buzău, Prahova, Vaslui șl 
din alte județe efectuau ultimele 
lucrări de decopertare, l-am întîl- 
nit pa GAVRIL BAICAN, directo
rul întreprinderii miniere Jilț, care 
ne-a vorbit despre ceea ce a în
semnat „Acțiunea 7 000“ pentru 
unitatea sa :

— în aceste luni, noi, minerii gor
jeni, am simțit efectiv umărul 
întregii țări. Iată, lucrările de de
copertare la această carieră practic 
sînt Încheiate, ceea ce a creat con
diții de punere în funcțiune a 
liniei tehnologice nr. 2. Pentru noi 
aceasta înseamnă un cîștig de doi 
ani. De asemenea, un ajutor sub
stanțial am primit la terminarea 
stației de haldare de la Bohorelul 
și pentru deschiderea minei Cojmă- 
nești.

„...Dacă ne-a fost ușor sau 
greu ? N-am prea avut vreme să 
ne gîndim la asta. Ne-am pus de 
la inceput serios pe treabă, la
olaltă cu arădenii, bihorenii, cu cei 
din Alba. Nu am stat nici dumi
nica. Și uite-așa, jn numai trei luni 
de zile am mutat din loc dealul Gă- 
leșoaiei. Pe aici se va întinde in

S-A PREVĂZUT :
• Să se realizeze in perioada 15 iulie — 12 octombrie 

un volum de excavații de 8,7 milioane mc pentru asigu
rarea unei rezerve pregătite de cărbune de 1 milion tone.

• Să se intensifice lucrările de decopertare a stra
turilor de cărbune și să se creeze linia de front necesară 
realizării integrale a planului la producția de lignit în 
bazinul minier al Gorjului.

© Să fie recrutați circa 7 000 oameni ai muncii, care, 
cu o dotare corespunzătoare, să efectueze întregul volum 
de lucrări stabilit.

S-A REALIZAT:
© In perioada 15 iulie — 12 octombrie, circa 7 000 de 

oameni ai muncii din toate județele țării, municipiul Bucu
rești, din cadrul Ministerului Apărării Naționale și din 
partea Uniunii Tineretului Comunist, dotați cu o tehnică 
corespunzătoare, au efectuat lucrările prevăzute conform 
programului stabilit.

© Au fost excavați 8,847 milioane mc, decopertîn- 
du-se o rezervă de cărbune de 1 213 000 tone.

© S-au transportat 300 000 tone cărbune din stocu
rile existente către termocentrala Rogojelu și punctele de 
încărcare C.F.R.

© S-au amenajat suplimentar drumuri și lucrări 
hidrotehnice în care s-au înglobat 420 000 tone balast.

© Au fost finalizate o serie de lucrări pentru crește
rea extracției de cărbune la carierele Tismana II și 
Peșteana-Nord, decopertarea preliminară a carierelor 
Rovinari-Est și Tismana I, terasamentele pentru montarea 
unei noi benzi la Rovinari-Est.

Exprimînd sentimentele lor de 
nemărginită dragoste și recunoștin
ță față de secretarul general al 
partidului, cei prezenți au scandat 
minute în șir : „Ceaușescu — 
P.C.R. !", „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu și minerit !“.

în continuare, a luat cuvîntul to
varășul Vasile Ogirlaci, directorul 

scurt timp un tronson de benzi 
care va aduce lignitul de la cariera 
Tismana II direct spre gurile de 
foc ale termocentralei de la Ro
gojelu**.

Cuvintele ialomițeanului NICO
LAE CRISTEA sînt vădit marcate 
de emoție. O emoție firească, izvo- 
rîtă din bucuria muncii, a lucrului 
bine făcut, din conștiința datoriei 
împlinite. Trăită Ia fel de intens, in 
aceste zile, și de colegii săi din 
Bărăganul încununat de soare și 
belșug, de toți cei circa 7 000 de 

Brigada de reporteri a „Scînteii" 
transmite din bazinul minier al Gorjului

oameni ai muncii de pe tot cuprin
sul patriei , prezenți în Gorjul 
carbonifer, la îndemnul secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru a pune 
umărul, alături de mineri, în ma
rea bătălie pentru sporirea pro
ducției de cărbune energetic.

Acum, cînd „Acțiunea 7 000“ s-a 
Încheiat, bilanțul izbînzilor e con
vingător. S-au folosit la aceas
tă imensă și intensă activitate 
840 autobasculante cu o capacitate 
de 11 000 tone, 140 excavatoare, 183 
buldozere și alte utilaje. Au fost 
mutate, pe drept cuvînt, dealuri 
întregi de steril, pentru a fi scoase 
la lumină cantități tot mai mari de 
cărbune.

— După cum rezultă și din cifrele 
bilanțului — ne-a relatat inginerul 
COSTICĂ SOARE, director în ca
drul Combinatului minier al Gor
jului — forțele sosite din județele 
țării au fost orientate cu precă
dere spre realizarea unor lucrări 
de decopertă în cariere, pre
cum și a altor obiective de inves
tiții menite să contribuie la crea
rea de noi rezerve de cărbune, la 

general al Combinatului minier al 
Gorjului, care a exprimat mulțumiri 
muncitorilor, tehnicienilor și mili
tarilor participant Ia această ac
țiune de sprijin și solidaritate mun
citorească, revoluționară.

Folosim acest prilej — a spus în 
încheiere vorbitorul — pentru a 
raporta Comitetului Central al 

recuperarea restanțelor și scurtarea 
timpului de punere în funcțiune a 
unor importante capacități pro
ductive. Prin sprijinul substanțial 
acordat, au fost recuperate în 
întregime restanțele combinatului 
ia lucrările de investiții, s-a creat 
o importantă rezervă' exploatabilă 
de cărbune și s-au asigurat condiții 
pentru creșterea extracției de su
prafață în anul 1981.

Iată pe scurt și alte opinii ale 
beneficiarilor din zonă privind 
sfera și utilitatea lucrărilor des

fășurate în cadrul „Acțiunii 7 000“. 
Ing. GIIEORGHE BORCEAN, di
rectorul întreprinderii miniere 
Rovinari : „Participanții la această 
acțiune patriotică au executat un 
volum mare de decopertă la ca
riera Tismana II, creind practic 
condiții pentru montarea liniei 
tehnologice și exploatarea lignitu
lui încă din acest an. Au fost rea
lizate, de asemenea, decopertări 
preliminare la carierele Rovinari- 
Est și Tismana I, o serie de lu
crări de protecție în cariere, asi- 
gurîndu-se front de lucru pe tim
pul iernii excavatoarelor cu rotor**. 
Inginerul ION STAMATOIU, di
rectorul carierei Lupoaia : „Prin 
sprijinul acordat am reușit să asi
gurăm exploatarea lignitului din 
zona superioară a zăcămîntului, 
într-o singură treaptă, în loc de 
două, ceea ce înseamnă dublarea 
randamentului muncii la extracție**.

Alte lucrări executate : decoper
tarea straturilor de cărbune de la 
microcarierele Moi, Rosiuța și 
Meriș II, amenajarea terasamente- 
lor pentru benzile magistrale de 
cărbune de la carierele Peșteana- 

P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, că minerii din bazinul 
carbonifer din Oltenia obțin rezul
tate din ce în ce mai bune în ac
tivitatea lor ; pe cele nouă luni 
am dat patriei cu 3 milioane tone 
cărbune mai mult față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

Au luat apoi cuvîntul- excavato- 
ristul Mihai Gheorghiță, din jude
țul Bacău, Ianu Marius, subingi- 
ner, județul Sibiu, Petre Alexan
dru — conducător auto, județul 
Ilfov, sergent Grigore Bujor, Aldea 
Nicodim, activist de partid, jude
țul Brașov. în cuvinte simple, dar 
pline de emoție, vorbitorii și-au 
exprimat satisfacția pentru rezul
tatele obținute, pentru posibilita
tea de a participa la această ac
țiune de importanță națională. In- 
torcîndu-se la locurile lor de mun
că cu sentimentul datoriei împli
nite, ei se vor încadra în efortul 
colectivelor din care fac parte 
pentru încheierea cu succes a ac
tualului cincinal și pregătirea co
respunzătoare a activității din anul 
care vine, din noul cincinal, hotă- 
riți să facă totul pentru a contribui 
la bunul mers al producției. Ia 
dezvoltarea economiei naționale 
— temelia trainică și sigură a 
creșterii bunăstării poporului. Dacă 
ni se va cere, au spus vorbitorii, 
ne vom aduce din nou contribuția, 
în anii viitori, la intensificarea 
extracției carbonifere în Gorj. ju
deț căruia îi revine circa 70 la 
sută din producția de cărbune a 
țării.

în această atmosferă vibrantă, de 
puternică angajare comunistă, 
muncitorească, s-a dat cuvîntul 
tovarășului Constantin Tomozei, 
reprezentantul județului Alba, care, 
în numele participanților la „Ac
țiunea 7 000“, a prezentat textul 
telegramei adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România

Citirea telegramei, unanim a- 
probată, a fost subliniată, de aseme
nea, cu puternice aplauze și ovații 
pentra partid, pentru secretarul 
său general.

Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scînteii"

Nord, Tismana II și Jilț-Sud ; de
vierea riului Motru pe o distanța 
de 4 km, pentru executarea haldei 
de depozitare a sterilului ; amena
jarea drumului de acces Negomir- 
Jilț, realizîndu-se în total 18 
obiective mai importante de inves
tiții în perimetrul platformelor 
miniere Rovinari, Mătăsari și 
Motru. Sînt lucrări dificile, de o 
deosebită complexitate, care au so
licitat din partea celor prezenți 
aici, în Gorj, dîrzenie, perseveren
ță, disciplină, o deplină și bărbă
tească angajare în confruntarea cu 
„munții de steril**.

— Spiritul de competitivitate și 
răspundere comunistă, modul in 
care au reușit să se mobilizeze 
muncitorii din toate județele — 
ne-a spus la sfîrșitul anchetei 
noastre inginerul DAN TINICĂ, de
legatul județului Cluj — izvorăsc 
din înțelegerea înaltului coman
dament patriotic pentru care au 
fcst prezenți, la îndemnul patriotic 
al secretarului general al partidului, 
in aceste luni în Gorjul carbonifer. 
Știm că activitatea desfășurată în 
platformele miniere gorjene pre
zintă o deosebită importanță pen
tru întreaga economie națională, 
pentru că prin ea se asigură „pii- 
nea“ energetică a țării. Ne-am con
vins mai mult de aceasta in dialo
gul purtat, la fața locului, cu pri
lejul recentei vizite de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
acest județ. îndemnurile adresate 
au fost și vor fi pentru noi însu- 
flețitoare chemări de a ne face pe 
deplin datoria și la locurile noas
tre de muncă, de a răspunde pre
zent și la acțiunea ce va fi conti- 
nuatjă în anul viitor in acest puter
nic bazin minier al țării, pentru a 
contribui, alături de mineri, la creș
terea neîncetată a producției de 
cărbune.

Dumitru PRUNĂ 
Constantin VARVARA

IALOMIȚA:
Cînd autocamioanele aleargă mult și- 

transportă puțin
în județul Ialomița au fost recol

tate pînă în seara zilei de sîmbătă, 
11 octombrie, 62 500 hectare din cele 
136 000 hectare cultivate cu porumb.

Cu toate eforturile depuse pentru 
corelarea recoltării cu transportul, în 
cîmp mai sînt culese și depănușate 
75 000 tone de porumb. Această can
titate este așezată pe paturi subțiri 
de coceni în vederea uscării știuleți- 
lor care, în unele zone, au umidita
tea de 36—40 la sută. Din cele 75 000 
tone, aproape 50 000 tone se află in 
unitățile I.A.S., unde capacitățile de 
transport (6 000 tone) nu efectuează 
patru drumuri pe zi, ci doar două- 
trei.

Dacă întreprinderile județene de 
transporturi . auto din Cluj, Bucu
rești și Covasna ar trimite capacită
țile nominalizate conform graficelor 
întocmite de comandamentul central 
pentru agricultură, în 3—4 zile, 
această situație ar fi remediată, mai 
ales că timpul călduros din ultima 
perioadă a grăbit coacerea lanurilor. 
Unele unități nu iau măsuri pentru 
încărcarea autocamioanelor și remor
cilor de seara pentru a ajunge la 
bazele de recepție și la întreprinde
rile pentru producerea nutrețurilor 
combinate în primele ore ale dimi
neții. Consecința : între orele 11 și 
13 sosesc la descărcare multe ma
șini, dar toate așteaptă ore în șir să 
le vină rîndul.

Pornind de la aceste premise am 
efectuat un raid prin mai multe uni
tăți agricole de stat și cooperatiste. 
La I.A.S. Ivănești, din consiliul unic 
Bogdana, unitate cu tradiție în cul
tivarea porumbului și care în acest 
an are de recoltat 2 650 hectare, 
ne-am convins că mecanizatorii. < înd 
sînt bine organizați, fac minuni. 
Aici, porumbul a fost recoltat de pe 
1 500 hectare. Cele 43 combine pen
tru adunat știuleți realizează zilnic 
120—125 hectare, iar 8 combine cu 
echipament pentru boabe realizează 
35—40 hectare. în acest ritm, lucra
rea poate fi încheiată in 20 zile bune 
de lucru. Dar la I.A.S. Ivănești, în 
timp ce recoltarea se face în bune 
condiții și fără risipă, peste 7 000 
tone de porumb depănușat se află în

MAI MULTĂ GRIJĂ. MÂI MULTĂ ATENȚIE PROBLEMELOR APROVIZIONĂRII CETĂȚENILOR

„OfuT de toamnă al cartofilor
„Un briceag aveți ? Am știut eu 

cui să-i cer. Șoferii ,au întotdeauna 
briceag la ei“. Aceste cuvinte, rosti
te de un muncitor aflat pe rampa 
depozitului I.L.F. de la Cr.itila, au 
dat semnatarului acestor rinduri si
guranța că;! în această postură — de 
șofer, poate să urmărească descăr
carea, expedierea și însilozarea car
tofilor la acest depozit, adevărată 
cămară a Capitalei. în orele cînd 
ne-am aflat aici, am desprins două 
concluzii : prima se referă la orga
nizarea muncii și privește mai mult 
organele de specialitate, deci I.L.F.- 
ul ; a doua însă — calitatea cartofi
lor ce se pun în vînzare — intere
sează pe toți consumatorii.

E. ora 7 și, în mod normal, munca 
la rampa de la Chitila pentru des
cărcarea cartofilor ar fi trebuit să 
înceapă. Dar nu începe. Și iată de 
ce. Pe la 7,30, unii se plimbă prin 
fața vagoanelor, calcă somnolenți 
peste cartofii rămași pe rampă. Pe 
la 8, cel care mi-a cerut briceagul, 
împreună cu alți 10 tovarăși ai săi 
s-au așezat la micul dejun. Și au tot 
dejunat pînă la ora 8 și 40 de minu
te. în acest răstimp, singurii care 
mai făceau ceva erau cei dintr-o 
echipă care strîngeau și împătureau 
prelatele de pe vagoanele cu cartofi, 
începuseră lucrul 150 elevi de la un 
liceu și alții 36 de la grupul școlar 
G.F.R., toți bine organizați, cu pro
fesori și cu maiștri. Ei și-au ocupat 
locurile indicate de delegatul comi
tetului de partid al sectorului 1 din 
Capitală, care răspunde de activita
tea depozitului pe perioada însiloză- 
rilor de toamnă. Fetele sortau și 
umpleau sacii din plasă, iar băieții 
așezau cartofii în coșuri. La acest 
punct de lucru au fost încărcate pri
mele două mașini cu saci din plasă 
și, în scurtă vreme, au pornit spre 
una din piețele Capitalei.

Ceasul arată ora 9. Camionul pe 
care trebuia să figurez ca ajutor de 
șofer întîrzia să apară. Cert este 
că, în viitoarea de pe rampă, ni
meni nu-ți putea bănui identi
tatea. Continui să văd ce fac 
descărcătorii de la „Prestarea**. Un 
bărbos stă cu coatele pe o paletă. 
Unul din colegii mei — șofer — își 
alege cartofi clasa I. Cum ii scot ? 
Simplu. Iată-1 pe cel de pe canuonul 
nr. 32-B-1798. A atîrnat o găleată cu 
cartofi sub caroseria camionului La 
poartă — un bătrîn de-abia vede să 
completeze avizul de expediere. 
Constat că și alții aleg cartofi. Ce 
faceți cu ei ? — întreb. „Sint pentru 
noi“. Aleg și eu cițiva. îi tac grăma
dă. Nimeni nu-mi zice nimic. După 
două ore se reîntoarce primul ca
mion care descărcase cartofii la de

lată și locul și modul unde se produce amestecul diferitelor 
soiuri și calități de cartofi

Noroc cu elevii, datorită lor ajung la piață cartofi 
sortați pe soiuri. Aspect de la rampa I.L.F. - Chitila

cîmp, supus deprecierii, cu toate mă
surile luate de a fi pus pe pat de 
coceni. Cele 70 de autocamioane nu 
fac decit cite două drumuri, trans- 
portînd 700 tone pe zi. în aceste con
diții, recoltarea a luat-o înaintea 
transportului cu 10 zile. Producția 
este bună, dar ea nu trebuie dijmui
tă lăsind-o pe cîmp zile în șir. O 
asemenea situație există și la C.A.P. 
Slobozia. Această unitate este spri
jinită și de numeroși oameni ai 
muncii din Slobozia, de elevi și mi
litari, iar asigurarea mai multor 
autocamioane care să facă 4—5 dru
muri pe zi (distanța fiind scurtă) ar 
impulsiona mult ritmul recoltării.

MUREȘ:
Prelucrarea - în ritm

în județul Mureș, recoltarea și 
transportul sfeclei de zahăr decurg 
conform graficelor întocmite. Pînă la 
8 octombrie recolta a fost strînsă de 
pe 7 207 hectare — 62 la sută din su
prafața cultivată. Ca urmare, fabri
cile de zahăr din Luduș și Tirgu 
Mureș lucrează la întreaga capaci
tate. Trebuie arătat că există o co
relare între capacitățile de prelucra
re și cantitatea de sfeclă asigurată. 
La Luduș, utilizarea pe scară largă 
a descărcării mecanizate a făcut ca 
transportul din cîmp să se desfășoa
re în flux continuu. Ca urmare, la 
8 octombrie, fabrica avea un stoc de 
peste 7 000 tone materie primă. Tot
odată, asigurarea de către specia
liștii unității a curățirii mecanice a 
canalelor hidraulice, ca și mărirea 
capacității instalației de decalcificare 
a zemurilor a dus la creșterea ran
damentului de prelucrare și dimi
nuare a pierderilor tehnologice și in 
melasă. Cîteva exemple : în 15 zile 
din luna septembrie, fabrica a pro
dus suplimentar 350 tone de zahăr 
de cea mai bună calitate. în perioa
da 1—8 octombrie, față de capacita
tea nominală de prelucrare (de 2 400 
tone), fabrica din Luduș a prelucrat, 
în medie, peste 2 900 tone sfeclă de 
zahăr.

pozit. Departe 1 Da foarte departe 
— nici măcar un kilometru. Mai e 
oare de mirare că rampa geme de 
cartofi descărcați de-a valma?

Și așa ajungem la cel de-al doilea 
punct al anchetei noastre : calitatea 
cartofilor puși in vinzare prin ma
gazinele I.L.F. Din acest moment, 
presupusul șofer a fost nevoit să-și 
reia identitatea de ziarist. Și iată 
de ce. Cei de la „Prestarea** au tre
cut la descărcarea vagonului cu nr. 
6702. care conținea cartofi de bună 
calitate, din soiul „Deșire". Momen
tul deschiderii trebuia fotografiat, 
nu pentru că torentul de cartofi era 
să surprindă pe cel care a tras ma
neta oblonului, ci pentru că era cea 
mai edificatoare dovadă că diferitele

0 zi pe rampa și în depo
zitul de la Chitila ale în
treprinderii de legume și 

fructe Militari

soiuri și calități de cartofi erau 
amestecate cu bună știință. Pe ram
pă erau cartofi dintr-un soi de cu
loare galbenă de mărimea nucilor, 
descărcați anterior din alt vagon, 
peste care acum cădeau cei mari și 
frumoși din soiul roz. La celelalte 
vagoane se întîmplau lucrUri asemă
nătoare. Cel de alături era cu car
tofi din grupa A, clasa a IlI-a. Erau 
descărcați peste alții dintr-o catego
rie superioară. Mai incolo, alt vagon 
sosit din județul Covasna, în care 
cartofii erau amestecați cu pămînt. 
Cel care-mi ceruse briceagul trăgea 
cu furca din mormanul de cartofi 
amestecați cu pămînt și fire de 
costrei.

Așadar, rampa de la Chitila era 
locul unde se făcea amestecul soiu
rilor și calităților de cartofi. Și trea
ba era astfel organizată incît ames
tecul de cartofi — mari și mici, roz 
și galbeni — să fie perfect. Cu un 
graifăr erau luați, așa, la grămadă, 
și aruncați în camioane care-i duceau 
la depozit. „Să-i descarc pe soiuri și 
calități ? Imposibil — afirma șeful 
rampei. Matei Andrei, ndicînd a ne
putință miinile în sus. Vin vagoane 
după vagoane care trebuie descărca
te. Ca sâ-i iau pe soiuri, ar trebui 
să existe o rampă lungă**. Nu s-a 
amenajat o rampă pentru cartofi, 
dar alături s-a betonat o, suprafață 
de mii de metri pătrați. Ce e mai 
util, lăsăm să judece organele de 
control. Singurul punct de aici de

în consiliul unic Grivița, din cele 
3 700 hectare cultivate cu porumb 
au fost recoltate 1100, majoritatea 
lucrării efectuînd-o cooperatorii în 
acord global. Producția ește bună, 
dar mult porumb zace în grămezi pe 
cîmp. La cooperativa agricolă Gri
vița mai sînt în cîmp aproape 1000 
de tone, iar la C.A.P. Traian — 1 000 
de tone. Deși ambele unități au so
licitat — încă de la începutul cam
paniei — capacitățile de transport 
necesare zilnic, I.T.A. Ialomița nu le 
asigură decit în proporție de 50—60 
la sută.

Acum, toți cei cărora Ie revin sar
cini in campania de recoltare nu tre
buie să caute explicații și justifi
cări, ci să acționeze energic, pe teren, 
pentru a asigura recoltarea și trans
portul porumbului în timp cit mai 
scurt și fără pierderi !

Mlhal V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii*

cu graficele întocmite
— La noi în întreprindere organi

zarea bună a transportului, și evita
rea totală a opririlor accidentale, a 
dus la depășirea graficelor de prelu
crare stabilite — ne spunea ingine
rul Augustin Mănișor. directorul Fa
bricii de zahăr din Tirgu Mureș. 
Un singur exemplu : după un înce- 
puț mai slab, din ziua de 5 octom
brie, fabrica prelucrează, în medie, 
3 070 tone. Mai mult, la data de 8 
octombrie fabrica a prelucrat 3 300 
tone sfeclă de zahăr, ritm pe care 
colectivul unității este hotărît să-l 
mențină și in perioada următoare. 
Pentru aceasta. în fabrică intră zil
nic circa 4 000 tone sfeclă, alte 4 000 
tone fiind transportate -din cimp di
rect la bazele de recepție.

Sînt cîteva fapte care atestă că în 
județul Mureș prelucrarea sfeclei de 
zahăr se desfășoară și în acest an 
sub bune auspicii. Trebuie luate, în 
continuare, măsuri ca întreaga can
titate de sfeclă recoltată să fie re
pede transportată la cele două fa
brici, ca să nu se piardă nimic din 
conținutul de zahăr.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii*

unde plecau cartofii sortați și așe
zați în saci de plasă era cel unde 
lucrau elevii.

Pornim pe urmele camioanelor în
cărcate cu cartofi amestecați. La de
pozit — așa cum am arătat — nume
roase mașini așteptau in coloană 
pentru descărcat. Trecem peste acest 
aspect. în interiorul depozitului, car
tofii erau descărcați în buncherul 
unei benzi transportoare care-i du
cea în celulele silozului. Aici omo
genizarea era de acum perfectă : 
cartofi din toate soiurile, mari , și 
mici, toți la un loc. Șeful depozitu
lui, tovarășul Cristian Fotescu, na 
arată celulele silozului pline nu nu
mai cu cartofi, ci și cu ceapă. în 
altă parte se puneau la păstrare 
mere. Fapt îmbucurător: cămara 
Capitalei se umple. „Nu avem posi
bilități să punem cartofii in celulele 
silozului pe soiuri. îi vom sorta cind 
vor fi dați in consum** — încearcă 
el să justifice situația. Asta nu o 
poate crede nimeni. Să sortezi ceea 
ce s-a amestecat acum nu-i nici po
sibil și nici economic !

Am încheiat orele de documenta
re intr-un siloz in care mirosea a 
cartofi, a ceapă și a mere, dar cele 
văzute îți lăsau un gust amar. M-am 
gindit atunci la unele păreri referi
toare la aceste probleme exprimate 
de tovarășul dr. Matei Berindei, 
director al Institutului pentru cul
tura cartofilor din Brașov : „După 
cum se știe, cultivăm fiecare soi 
pentru destinația cea mai potri
vită — și anume, pentru industriali
zare și pentru scopuri culinare, pe 
feluri de mîncare. In această privin
ță, cei care se ocupă de valorifica
rea cartofilor au obligația să nu 
amestece soiurile. Bucătarii, gospo
dinele știu că, atunci cînd pun la 
fiert pentru piure cartofi din două 
sau mai multe soiuri, unii se sfarmă, 
în timp ce alții rămîn nefierți. Iată 
de ce, consider eu, cartofii ar trebui 
puși în vinzare pe soiuri și scopuri 
alimentare, în săculețe frumos eti- 
chetate**. Un punct de vedere la care 
subscriem și noi.

S-ar putea invoca de unii că nu 
există normative care să interzică 
amestecarea soiurilor de cartofi — 
deși ar trebui să fie. Dar a ames
teca diferitele soiuri și calități de 
cartofi pentru care unităților agrico
le li s-au plătit prețuri diferențiate 
— ca apoi să fie puse în vinzare la 
un preț unic — această practică 
contravine legii. Iată de ce cerem 
celor însărcinați cu controlul calității 
mărfurilor să-și facă datoria cu toa
tă răspunderea !

Ioan HERTEG
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„Trăim intr-o epocă de largă deschidere spirituală, 

culturală spre noi înșine și spre lumea întreagă"
->■ Ați avut adesea ocazia să 

vă definiți propria creație lirică. 
Prim ce considerați că se indi
vidualizează in ansamblul poe
ziei românești actuale. în tra
diția largă a poeziei noastre 
dintMdeauna?

— întie poezia înaintașilor și 
ceea ce scriu eu, Înainte de toate 
cred că trebuie să vorbesc despre 
o continuitate. Cînd eram elev co- 
piam cârti ale înaintașilor. Pot 
spune că am asimilat tradiția noas
tră scrisă de-a lungul anilor și mă 
socot păstrător și continuator. Nou 
este probabil ilarul personal care 
mă face să văd lucrurile intr-un 
anume fel. Există o noutate abso
lută cu care vine fiecare persoană 
în istorie, av'înd puterea de a re
face totul. Cum poate reface o să- 
mînță de grîu întreaga ei seminție.

Am reluat un gînd arzător, de
venit și al meu — al poeților tran
silvani de a cerceta în amănunt 
toată istoria poporului nostru, toa
te ctitoriile, natura și sufletul ce
lor trei provincii românești. Gînd 
pe care, cu puterile mele, cite sînt, 
l-am dus aproape la capăt scriind 
„Imnele" Transilvaniei, Moldovei 
și Țării Românești.

Nou ar mai putea fi efortul de 
a vedea satul românesc nu la mo
dul folcloric, nici etnografic, ci 
cosmic, universal, ca sat primor
dial, unde omul a viețuit plenar. 
Cred că unul din neajunsurile unor 
inaintași vine de acolo că au pri
vit satul oarecum pozitivist, fie la 
marginea istoriei, fie doar ca treap
tă într-o evoluție, nu ca vatră a 
omului înrădăcinat organic pe Pă- 
mînt și odată cu aceasta în Cos
mos. Astăzi, cînd se cunosc mai 
bine tradițiile vechilor popoare, 
cînd cultura orală este prețuită la 
nivelul celei scrise, dacă nu mal 
mult, cînd se știe că mari culturi 
au în spate chiar un mileniu de 
cultură orală — cum este cazul și 
cu poporul nostru — satul transil
van, satul românesc, țăranul ro
mân de două mii de ani apare ca 
un voievod în istorie, făuritor al 
unei culturi și civilizații majore 
(nu minore cum s-a spus în gra
bă de către unii), prin viața lui 
interioară sufletească de o mare 
frumusețe și noblețe.

— Pentru poet creația stă la 
începutul lumii si orice creație 
este un început, comparată nu 
o dată cu zidirea meșterului Ma- 
nole, s-a spus adesea despre 
poezie. Ce virtuți și îndemnuri 
aflați în istoria poporului nos
tru pentru a face din aceasta 
temeiul esențial al poeziei pe 
care o scrieți?

— Am lucrat șl lucrez de peste 
un deceniu și pe culturile, pe tex
tele altor civilizații, cu precădere 
vechi, și am avut mereu prilejul

să le compar cu civilizația și fru
musețea omului de la noi, cu orîn- 
duiala satului românesc, cu făptui
rile istorice ale poporului nostru. 
Constantin Brîncoveanu, bunăoară, 
care s-a jertfit împreună cu cei 
patru fii ai săi, pe jertfa căruia 
stau temeliile României moderne, 
după Iorga, despre care am vorbit 
în țară și străinătate de multe ori, 
stă alături de cele mai nobile făp
turi ale umanității, cu nimic mai 
prejos de eroii naționali ai altor 
popoare. Și ca el, mulți alții.

Oamenii carie s-au jertfit în is
torie pentru propășirea celorlalți, 
cresc, sînt o permanență vie în is
torie și după ce nu mai sînt nemij
locit în viață. Brînci^eanu a tot 
crescut, a crescut Mihai Viteazul, 
crește mereu Ștefan cel Mare. Altă 
dimensiune aveau ei în ochii altor 
generații de scriitori, alta o au in

trie comună, să facem binele și a- 
devărul în orice împrejurări, să iu
bim din toată inima pe toți oame
nii, să creștem în spiritul legilor 
morale ale iubirii și adevărului.

Eu scriu despre Constantin Brîn
coveanu și cei patru fii ai săi, des
pre Horia și Ștefan cel Mare, des
pre Mihai și Neagoe cu toată res
ponsabilitatea de care sînt în stare. 
Luceafărul de pe cer sau firul de 
iarbă știu că se sfiesc în fața jert
fei lor în istorie pentru că au fost 
oameni, conștiințe care au știut 
tocmai acest fapt uriaș ce se cu
vine știut de fiecare din noi — a- 
nume că eul propriu trebuie jertfit, 
dacă-i nevoie, pentru a nu fi căl
cate în picioare conștiința umană, 
legea dreptății, a iubirii, a binelui 
și adevărului. O poezie care trece 
pe lingă jertfa înaintașilor, care 
ignoră jertfa în istorie, persoanele

Interviu cu loan ALEXANDRU

ochii țnei. Un complex de împre
jurări istorice aruncă mereu o altă 
lumină asupra acestor făpturi. Cum 
putem scrie astăzi despre acești 
oameni deveniți simbol n-a scris 
și nu va scrie nimeni pentru că 
viața lor la un moment dat se re
flectă intr-un anume fel, unic, în 
personalitatea unei epoci. Avem 
norocul unei epoci cu o largă des
chidere spirituală, culturală, spre 
noi înșine, dar și spre întreaga 
lume.

— Ce semnificații acordați 
unor volume ca „Imnele Tran
silvaniei" sau „Imnele Moldo
vei". Răspunde poezia patriotică 
de azi nevoii de continuitate și 
de înnoire a oricărei poezii?

— Pentru a aduce roadă trebuie 
să te delimitezi. Poezia legată de 
Patrie este cel mai greu de scris, 
am spus-o și cu alt prilej, din ur
mătoarea pricină : te angajezi la a 
păstra memoria celor dispăruți, 
testamentul lor, legile morale, spi
ritualitatea care i-a crescut, te an
gajezi la greul planetei, la desti
nația ei în Cosmos, la acest incre
dibil adevăr că oricîte nenorociri 
și suferinți, oricîte războaie și ca
tastrofe, oricîtă instabilitate apare 
în natură și istorie, omul ține de 
o statornicie, de o Patrie, de o co
munitate, de un destin fericit, de o 
destinație spre care se îndreaptă 
cu toate faptele lui bune, cu tot 
ce-a făptuit in' istorie bun și pil
duitor ; că în Cosmos nu-i haos, ci 
ordine și armonie, că sîntem aici 
acasă în viață și moarte, că are 
rost să ctitorim o familie, să creș
tem prunci, să sădim un pom, să 
ridicăm o casă, să apărăm o Pa

care au jertfit riscă să nu rămină, 
să fie foc de paie. în plin secol 
douăzeci, Claudel scrie în Franța 
cantata Ioanei D’Arc, fără teama 
de a nu fi poet modern, iar pe 
Brîncoveanu să-1 ignore oare liris
mul meu fără pericolul de a fi la 
rindu-i ignorat de istorie ?

Poezia trebuie să treacă prin is
torie ca rouă prin nuanța sîngerie 
înainte de a se dărui luminii. O 
poezie, un poet care are ca temelie, 
ca fundament, istoria poporului 
său, va putea scrie și despre orice 
altceva, dar va avea acea gravitate, 
acel suflu de aur și putere care 
duce direct la inima omului.

Odată deschise izvoarele unei 
Patrii într-un popor le este dată 
dăinuirea și continua primenire și 
revenire asupra propriei identități. 
Această revenire și păstrare se în- 
tîmplă cu intensitate diferită la di
ferite niveluri, in straturi aș spune 
arheologice. Conștiința valorilor 
poporului nostru devine o eviden
tă în măsura viețuirii personale în 
istorie la măsura dreaptă a omu
lui făptuitor al binelui și adevă
rului în contemporaneitate. Am 
scris poezii asupra minerilor, cu
prinse în cărțile mele. Minerul are 
un legămînt personal prin viața lui 
grea și expusă cu valorile morale 
și perene ale tradiției noastre mi
lenare. Tata bătrîh din partea ma
mei a fost miner, frații mamei sînt 
pînă astăzi mineri in Transilvania 
și cunosc de copil multe lucruri 
grave și demne despre acești oa
meni.

Nu voi greși, cred, dacă voi spune 
că simțămintele patriotice ale oa
menilor angajați în istorie cum 
sînt muncitorii, minerii, țăranii țin

de ce au ei desăvîrșit în viața 
lor.' Este limpede că aceste simță
minte sînt foarte adînci în om și 
se reînnoiesc mereu la diferite di
mensiuni în fiecare dintre noi. La 
aceste simțiri adînci ale inimii însă 
trebuie să umblăm cu mare grijă, 
să le ferim de profanare, de epa
tări declarative. Este o sfială, o 
rușine a castității față de cele 
adînci și perene ale unui popor : 
aceste adîncimi se trăiesc astăzi în 
țara noastră cu multă intensitate, 
apropierea de cele dintotdeauna 
ale noastre, de valorile morale,-de 
spiritul de omenie, dragoste, hăr
nicie, îngăduință, răbdare, toate 
acestea sînt cultivate cu intensitate 
de foarte mulți oameni din diferite 
straturi sociale, mai ales de mun
citori și țărani, dar și de foarte 
mulți intelectuali, oameni de artă, 
oameni politici sau de alte profesii. 
Cunosc oameni minunați în țara 
noastră de la care am mereu de 
învățat tocmai cum se cuvin trăite 
și păstrate simțămintele patriotice, 
cît de mare lucru este buna cuvi
ință în toate care ne țin de cald 
în istorie.

Vom vorbi mereu despre valorile 
noastre naționale, dar cu acea cer
titudine a bucuriei care izvorăște 
din iubire față de toate valorile 
umanității.

— In condițiile existenței unul 
complex de factori și instituții 
care concură la formarea omu
lui zilelor noastre, care este 
locul cărții de literatură, al poe
ziei îndeosebi, în opera uma
nistă a educației?

— Eu cred în rolul uriaș, unic, 
jucat de rostirea poetică în păstra
rea șl așezarea ființei umane în 
rînduiala și destinația ei, pe culmi
le integrității sale spirituale. Poe
zia este calea de cunoaștere simbo
lică prin mijlocirea inimii. O carte 
de poezie o ia omul pe banii lui, 
intră în cămara intimității lui și 
convorbește de la inimă la inimă.

Poezia penetrează unde alte in
stituții de educație nu ajung, pă- 
trunzînd în inima omului și inima 
este cea care învață pe de rost 
poezia lui Eminescu și a celorlalți 

Patriotismul nostru ca poeți va fi 
mereu dat de puterea penetrării 
in această citadelă ireductibilă. In 
sufletul, în viața intimă a cititoru
lui nostru pentru a-1 face mai bun, 
mai frumos, mai curat, mai activ. 
Cheia de intrare ți-o dă iubirea 
care învîrte sori și stele, cum spu
ne Dante în finalul „Divinei Co
medii".

Emil VASILESCU

în 1887 Delavrancea pu
blica prima variantă a lui 
„Hagi Tudose". Nuvela,. cu 
temă clasică (radiografia 
unui „caracter" — căzut 
pradă unui viciu devora
tor), atesta, odată cu forța 
observației realiste a me
diului familiar autorului, 
și puternica sa vocație ro
mantică.

Capodoperă ce avea. îm
preună cu celebra trilogie 
istorică, să-1 situeze pe 
Delavrancea printre marii 
scriitori români, „Hagi Tu
dose" impunea un tip lite
rar (corespondentul ro
mânesc al lui Harpagon și 
Gobseck), un tip atît de 
expresiv incît genera chiar 
un nume comun pentru 
desemnarea zgîrcitului. 
Scrierea în proză avea să 
fie urmată, 25 de ani mai 
tîrziu, de o piesă cu ace
lași titlu. Așa cum s-a ob
servat, aceasta „menține în 
genere toate momentele și 
scenele importante în care 
se concretiza patima ava- 
riției, le subliniază -dra
matic, uneori prin adăuga
rea unor nuanțe, alteori 
prin detaliere... Autorul a 
urmărit ca prin mijlocirea 
unor noi fapte semnificati
ve să accentueze patima 
dezumanizantă a eroului". 
(Al. Săndulescu). Chiar 
dacă nu reușea să preia și 
să transmute toate valori
le nuvelei și, mai mult, 
făcea unele concesii evi
dente teatrului epocii și 
gustului public celui mal 
răspîndit — piesa lui Dela
vrancea se înscria, totuși, 
printre creațiile importan
te ale dramaturgiei româ
nești clasice.

Comedie după unii. aș 
zice mai degrabă tragico
medie, „Hagi Tudose" ve
dea lumina rampei în 1912 
la teatrul National din 
București în regia lui Paul 
Gusty — printre interpreți 
numărîndu-se C. I. Notta- 
ra, I. Petrescu, Vasile To- 
neanu, C. Radovici. Ion 
Iancovescu, Maria Ciucu- 
rescu, Maria Giurgea, A- 
gepsina Macri.

Teatrul Național reia azi 
acest text, mergînd nu nu
mai pe făgașul tradiției 
create prin premiera abso
lută, ci angajînd, oricum, 
un dialog și cu o altă mon
tare, cea din 1950, în care, 
Nicolae Bălțățeanu, în ro
lul titular, a lăsat o im
presiei de neșters.

Montarea cu care Națio
nalul își deschide acum 
stagiunea e interesantă 
prin efortul de a îmbina 
propunerile textului cu 
nuanțele gustufui spectato
rului de azi. Regizorul Ion 
Cojar merge pe firul, mai 
exact pe firele lucrării, a- 
dîncind, după cum e cazul, 
uneori dimensiunea realis

tă, potențlnd, alteori, poe
zia naivă și pe cea senti
mentală. ori subliniind, pe 
alocuri, farmecul „retro" 
al unor convenții teatrale. 
Spectacolul său recreează cu 
măsură, cu subtilă distantă 
atmosfera specifică piesei, 
acel „a fost odată" conți
nut și care îl îndemna pe 
Călinescu să o considere 
„un basm" ; pitorescul 
marginii de oraș de la sfîr- 
șitul veacului trecut.

torilor. Draga Olteanu-Ma- 
tei, de o mare și rafinată 
virtuozitate comică. Șerban 
Iamandi, Elena Sereda, Ro- 
dica Popescu, AL Geor
gescu, au savoare, su
culentă, haz, plasticitate și, 
pentru cine știe să vadă, 
subtilă distanță ironică, 
ocolind cu grijă pericolul 
vulgarității și stridenței. 
N. Gr. Bălănescu, C. Dia- 
mandi. Ion Henter schițea
ză expresiv, plastic chipul

„Hagi Tudose"
de Barbu ȘTEFANESCU 
DELAVRANCEA

LA TEATRUL NAȚIONAL

La nota de modernitate, 
luminozitate și, aș zice, 
chiar de grațios a specta
colului (ca și la ritmul lui 
remarcabil) contribuie și 
decorul semnat de pictorul 
Constantin Piliuță — ta
blouri coborîte cu hîrzobul 
din cer, figurînd detalii și 
planuri generale (un zid de 
biserică, un peisaj, clteva 
ghivece cu flori etc.) nu o 
dată semnificative pentru 
locurile acțiunii, parfumul 
lor ori tonalitățile relați
ilor dintre personaje. O 
contribuție o au în același 
sens și costumele Dianei 
loan, ori ilustrația muzica
lă, susținută de autori 
ce~și fac intrarea în scenă.

Noua montare cu „Hagi 
Tudose" se reține, de ase
menea, prin eforturile ac

cîtorva „bătrîni fantastici", 
conferindu-le realism, pito
resc și o binevenită notă 
de „hilaritate fabuloasă". 
Răducu Ițcuș și Tania Fi
lip (debut promițător) au 
prospețime, candoare ; ei 
joacă atît idila, cît și melo
drama cu firesc și farmec.

Mulți dintre spectatori 
vor saluta în „Hagi Tudo
se" (o și fac dealtfel, prin 
aplauze repetate) prezența 
Iul Constantin Rauțchi In
tr-un rol demn de talentul 
prin care s-a făcut remar
cat încă de la debut. 
Rauțchi creează o compo
ziție impresionantă prin 
bogăția și varietatea deta
liilor (caracteristici cu atît 
mai notabile cu cit tind să 
configureze o monomanie). 
Rauțchi joacă original —

absența personajului, para
doxal, mereu prezent în 
scenă, agitat. Orice impli
care in viața celorlalți, în 
evenimente și întimplări 
(ca și cea în călătoria de la 
care și-a luat numele), de
vin, astfel, forme de atin
gere a unicului scop — 
banii. Personajul nu e des
cifrat sub semnul proprii
lor sale motivații, uneori 
cuceritoare (voluptăți es
tetice, orgolii individualis
te), care nu sînt, totuși, de- 
cît palide justificări, ci în 
esența sa : ca o imagine 
grotescă a dezumanizării 
totale. Sub semnul cumpli
tului tragism al totalei alie
nări, sub imperiul patimii 
achizitive, oarbe, absurde, 
atotdevoratoare — ultima- 
scenă, de pildă, e întru to
tul memorabilă. Urmărim, 
într-un cadru auster — 
proiectată pe un ecran pic
tat alb pe alb (fundal sub
til, deopotrivă decorativ, 
figurativ și simbolic) zba
terea hagiului înaintea 
morțil, zbatere dominată nu 
de teroarea desprinderii de 
viața pe care n-a trăit-o, 
ci de aurul pe care l-a ri
dicat la rangul unei forțe 
supreme. Privirea sa rătă
cită și stinsă capătă scînte- 
ieri demonice. Trupul său 
firav se dilată, crește parcă 
monstruos 6ub ochii noștri, 
ocupă scena, capătă dimen
siuni fabuloase, fantastice. 
Asistăm parcă la o stranie 
metamorfoză, la ultimul act 
al unei scene de apocalips.

Prezența pe afișul Na
ționalului a unei valoroa
se piese ,a repertoriului 
național se înscrie, fireș
te, într-o orientare reper
torială demnă de tradi
ția primei noastre scene. 
Căci marele repertoriu cla
sic, care a văzut, de-a lun
gul timpului, lumina rampei 
aici — „Apus de soare", 
„Vlaicu Vodă", „Răzvan și 
Vidra", drame de puternic 
suflu patriotic, spectaco
lele Caragiale, G. M. 
Zamflrescu, Camil Pe
trescu șa. — este pe 
drept cuvînt considerat 
un fond de aur, cu înalte 
virtuți educative la școa
la cărora se formează ge
nerații la rînd de spec
tatori. Teatrul Național 
din București, printr-un a- 
semenea repertoriu perma
nent, compus din piesele 
noastre fundamentale con
tribuie la răspîndirea valo
rilor literaturii noastre cla
sice, atît în rîndul tinerelor 
generații, cît și In rîndul 
celor care, oaspeți ai țării 
noastre, vor să ne cunoască 
— familiarizîndu-1 cu va
lori artistice reprezentative 
pentru spiritualitatea ro
mânească.

Natalia STANCU
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Copiii noaptea-i strigă pe părinți 
Mai ales cînd sufletul ii doare 
Cînd i-aruncă visu-n suferinți 
Și n-au lacrima ocrotitoare.

— PATRIA -
De se-aude cornul lui Ștefan 
Ești și tu o frunză-n tremurare.

Să-și astupe strimtele ferești 
Ușile prin care dau năvală 
Și-nspâimintă inima cu vești 
Și nu pot ieși cu mina goală.

Și pe Horea poți să-l intilnești 
Mai ales in Făurar în zloată 
Cînd îngheață pruncii la ferești 
Și mălaiu-i rinced in covată

Un mileniu fost-am eu iobag 
In pădurea getică străbună 
Transilvaniei de ii sint drag 
E c-am dus-o-n gură din țărînă.

Atunci strigă pruncul pe pămint 
Brâncoveanu tată Constantine 
Și Carpații-n șuiere pe vint 
|| deșteaptă-n viață lingă tine.

Și-n amurg pe dealul moldovean 
Cu pămintu-n cosmos la picioare

E-o transparență Patria, izvor 
Să strâvezi cu sufletul in toate 
Dacă ții prin lacrimi de-un popor 
Ce-i un neam decît eternitate ?

Că vorbesc mai mult de suferinți 
Este semn că țin de bucurie
Că mă trag pe lacrimi din părinți 
Ce-au jertfit la tine Românie.

Cum lupoaica-și duce fătul ei 
Ud urlind în vreme de urgie 
Am mușcat din lacrimi și din 
Să rămin in tine Românie.

stei

Și de voi râmine neîntrerupt 
Cum rămin stejarii-n rădăcină 
Nu-i intii din tine să mă-nfrupt 
Ci să ard la cele ce-o să vină.

loan ALEXANDRU

A treia întîlnire republicană 
a poeților țărani

întră 11—12 octom
brie, Aradul este 
gazda celei de-a treia 
întîlnlrl republicane a 
poeților țărani. Amin
tim că și primele două 
lntîlniri, desfășurate 
în urmă cu doi ani, 
și, respectiv, patru ani, 
au avut loc tot în ora
șul de pe Mureș, Ara
dul numărîndu-se 
printre zonele cele 
mai fertile de mani
festare a poeziei țără
nești — tot aici, dealt
fel, a fost înființat în 
urmă cu cîțiva ani și

primul cenaclu literar 
„Lamura", condus de 
inimosul profesor Teo
dor Uiuiu, al poeților 
țărani. La această ine
dită manifestare par
ticipă creatori popu
lari din 30 de județe 
ale țării, printre care 
Bihor, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Bistrița- 
Năsăud, Satu Mare, 
Argeș ș.a. Programul 
lntîlnirii cuprinde o 
sesiune de comunicări 
și referate cu tema 
„Scrisul țărănesc — 
expresie a vitalității

spirituale a poporului 
nostru", trei lansări de 
carte (primele două 
aparțlnînd poeților ță
rani Elena Roșea și 
Ion Frumosu, iar cea 
de a treia, o carte de 
interviuri cu scriitori 
țărani a publicistului 
arădean Emil Șiman- 
dan), recitaluri de 
poezie, spectacole de 
balade și clntece pe 
versuri ale scriitorilor 
țărani, vizite la o- 
biective social-cultu- 
rale din județ etc. 
(Mircea Dorgoșan).

Dacă urmărim doar una dintre emi
siunile radiofonice închinate muzicii 
populare românești, să spunem „Noi 
înregistrări", vom aprecia că lunar 
doar Orchestra de muzică populară 
a RTV imprimă aproape 30 de cîn- 
tece, aceasta însemnînd peste 100 de 
minute de muzică ! Dar să nu uităm 
că mai sînt invitate și formații din 
țară, iar pentru unele zone cu un 
specific folcloric deosebit, formația 
RTV apelează la rapsozi, la dirijo
rii din regiunile respective... In 
„Ethos și Epos" se urmărește expli
carea genezei unor genuri folclorice, 
racordarea lor contemporană ; în se
rialele de momente istorice — spre 
exemplu Alexandru Mica interpretînd 
cîntece din colecția lui Anton Pann 
și Gh. Ucenescu — reușim să cunoaș
tem farmecul unor cîntece de de
mult ; „Revista muzicală a artistu
lui amator", „Din comoara folcloru
lui nostru", „Arhiva folclorică" — 
realizate cu sprijinul Institutului de 
cercetări etnologice șl dialectologice 
(un sistem de difuzare a folclorului 
autentic) — arată, de asemenea, că 
repertoriul radiofonic are în vedere 
creația autentică de valoare, pe ge
nuri, stiluri, zone.

Putem să punem o întrebare fireas
că : un tînăr solist, un tinăr rapsod, 
aflat într-o comună la celălalt colț 
al țării, poate să ajungă să impri
me, să se lanseze, să facă lumii cu
noscute cîntecele pe care le știe din 
bătrîni? Poate fi depistat, bineînțeles, 
de căminul cultural, de centrul jude
țean de îndrumare a artiștilor ama
tori, de comitetele județene de cul
tură ; poate să se evidențieze în con
cursurile zonale, naționale ; poate fi 
evidențiat de acea comisie de specia
liști a Radioului care a inițiat con
cursuri pentru tinerii soliști (pînă 
acum s-au desfășurat la Iași, Boto
șani, Bacău, Piatra Neamț). Dar mai 
are o posibilitate : să trimită Radio
ului, redacției de specialitate benzi 
cu cele mai reușite cîntece din re
pertoriul pe care-1 stăpînește... Iată 
deci cîteva căi de afirmare a unei 
voci, a unui talent, pe care le 
considerăm, în același timp, moda

lități de îmbogățire a reperto
riului radiofonic ! Altă sursă ? Bine
înțeles, înregistrările „Electrecord". 
Aici situația pare să devină însă des
tul de sensibilă. Pentru că la „Elec- 
trecord", în afara discurilor, a acelor 
cicluri de discuri cu muzică autenti
că — „Obiceiuri la români", „Din te
zaurul folclorului românesc" etc. — 
se realizează (pentru rentabilitate, se 
va spune) și înregistrări care abdică 
de la ștacheta calității. Printre aces
tea sînt, din păcate, și albumele u- 
nor cunoscut! soliști. Procedeul este 
simplu: ultimele înregistrări se pre
zintă Radioului, dar comisia de spe
cialitate de aici se arată mult mai e- 
xigentă, selecționează cu mai multă 
răspundere și nu o dată se întîmplă 
ca dintr-un disc de 14 cîntece să nu 
fie acceptate nici jumătate ! Cine are 
dreptate ? Răsfoim cîteva documente:

Raportul comisiei de folclor din 31 
martie 1980. Se menționează un disc 
semnat de Ion Dolănescu, un disc ce 
cuprinde 16 cîntece. Pentru copiere 
s-au admis însă 4. Unul respins pen
tru facilitatea textului („Om aș fi 
de n-as fi gură"), unul pentru idi
lism ieftin și depășit („Pe colea pe 
potecuță"), altul, de asemenea, pen
tru precaritatea versurilor („Fir-ai 
naibii de minte") ș.a.m.d.

Raportul comisiei de folclor din 13 
mai 1980. Discul lui Tiberiu Ceia 
prezintă 14 melodii, dintre care 7 sînt 
propuse pentru copiere în Radio ; 
celelalte 7, fără excepție, cu texte 
contrafăcute. Cităm : „în pădure la 
izvoare" (text echivoc, confuz), „Măi 
Banat, mîndru fecior" (melodie exis
tentă In fonotecă, dar tratarea iese 
din tiparele autentice). Mai departe : 
din cele trei discuri ale Ionelei Pro
dan comisia din trimestrul IV 1979 
acceptă doar două melodii. Din dis
cul Irinei Loghin — 4 piese, în acest 
caz notațiile specialiștilor subliniind 
excesul variantelor sentimentalo-fa- 
miliste, de tipul „Mamelor de sînteți 
mame" (text didacticist), „Noroace 
te-aștept de-o viață", „Tată socrule, 
fii gata", „Mamă urîtu mă cere". 
Aceasta, în timp ce discurile Sofiei 
Vicoveanca, ale Angelică! Stoican, ale 

lui Alexandru Mica, Viorel Costin, 
benzile vioristului D. Potoroacă din 
Iași, ale rapsodului Victor Pîrvănes- 
cu din Mehedinți, ale orchestrei 
„Rapsozii Botoșanilor" dirijată de 
loan Cobîlă, ale ansamblului „Ci- 
prian Porumbescu" din Suceava sînt 
acceptate fără probleme, excepție fă- 
cind doar melodiile deja existente în 
Cardex, redacția de specialitate avînd 
principiul de a nu introduce dubluri.

Iată și opinia muzicologului Radu

„Grefe" neinspirate pe trunchiul 
viguros al creației populare

Gheclu : „într-adevăr, «Electrecor- 
dul», Ia capitolul «Medalioane», mai 
face concesii. Dar comisia de spe
cialiști a Radioului, care selectează 
copierile — comisie din care fac par
te și cercetători de la I.C.E.D. și cu- 
noscuți folcloriști — nu le acceptă. 
Pentru că trebuie să facem eforturi 
să demonstrăm că folclorul nu poate 
fi impietat cu fel de fel de kitehuri. 
Funcția de divertisment este comple
mentară funcției educative și în nici 
un cîntec autentic nu se anulează va
lorile de fond. Emisiunile radiofoni
ce se străduiesc să ofere modele de 
folclor autentic, să explice ce înseam
nă continuitate, folclor nou, tradiție, 
bogăție stilistică. Recunoaștem Insă 
că nu este deloc simplu să oprim 
avalanșa de creații așa-zis „auten
tice", să convingem „vedetele" să re
nunțe la șlagăre și să colinde mai 
bine ținuturile cărora aparțin pentru 
a descoperi comori adevărate".

Bine spus. în loc să colinde țara 
In căutarea cîntecelor autentice, des
tui soliști propun produse ale „in
dustriei textierilor anonimi" !. Să 
exemplificăm : Cardex ST 10021 : 

„Taci, taci, inima mea / Rabdă cît 
oi mai putea / Că n-ol trăi cît lu
mea / Inima mea / Oi trăi un an 
sau doi / Inima mea / Fără griji, fără 
nevoi / Oi trăi o zi sau două / Și 
te-oi topi ca și-o rouă". (Ion Dolă
nescu). Cardex ST 18.274 : „Spune, 
măiculiță spune / Tu m-ai blestemat 
pe mine / Să fiu singură pe lume / 
Am și soră, am și frate / Aș veni 
dar nu se poate", (Irina Loghin)... 
Piese fără valoare deosebită, exis
tente în Cardexul Radioului, piese pe 
tiparul cărora ambiția altor zeci de 
soliști construiește alte cîteva sute 
de „creații" ! Ne mai putem între

ba de ce le respinge comisia de spe
cialiști ?

Ne-a rămas în minte o peliculă 
prezentată, cu luni în urmă, pe mi
cul ecran : un film cu Sofia Vico
veanca depănind colinde, cîntece de 
cătănie, cîntece de dor, de dragoste, 
așa cum plaiurile bucovinene le-au 
păstrat de veacuri ; o filmare în 
noapte, într-o pădure, la lumina unui 
foc de vreascuri, lîngă un rîu, țesînd 
o fantastică atmosferă de legendă ! 
Pe aceleași coordonate s-au împletit 
și „Cîntecele de Sînziene" — repor
taj muzical despre obiceiurile Mara
mureșului și „Pe sub Obcine la Vo- 
lovăt", „La Săpînta", „Cîntec cu no- 
duri“.„ Filme muzicale de folclor au
tentic, create In ambianța meleagu
rilor care au născut cîntecele, spu
se de oamenii care știu a le spune 
așa cum știu a respira ; o formulă 
excelentă de emisiune pe micul ecran 
închinată muzicii populare româ
nești 1 Cită distanță intre acestea și 
unele filmări de platou, lipsite de 
vibrație, pe care le urmărim din pă
cate prea des și care par să n-aibă 
suflet, să fie neutre, indiferent de 

solist, de orchestră, de cîntec 1 Cită 
distanță intre portretele de rapsozi 
sau luminarea unor date, obiceiuri 
și recitalurile în care se propune 
folclor trecut prin „filtrul" opțiunii 
solistului, adaptat „profilului" său 
repertorial, adică altceva decît s-a 
cules probabil de la informator, pie
se care au avut, să spunem, „o fer
mentație naturală". Unde sînt con
cursurile destinate tinerilor inter
pret ? Unde sînt dezbaterile asupra 
problemelor fundamentale ale folclo
rului : tradiție, autenticitate, analiza 
unor genuri, stiluri, caracterizarea și 
explicarea ritmicii și melodicii popu

lare, a folclorului nou, la care să 
participe specialiști, cercetători, et- 
nomuzicologi ? '

„Deschidem radioul, urmărim emi
siunile micului ecran : jocuri și iar 
jocuri ; doine — nu, balade — nu ; 
rar ne incintă sufletul vreun rapsod 
autentic" — ne spune dr. Emilia Co
mișel, iar folcloristul Gh. Ciobonau 
adaugă : „După opinia mea, excesiva 
circulație a unor cîntece hibride pe 
căile mass-mediei este la fel de dău
nătoare, ca și spectacolele și concer
tele în care se ocrotesc «artizana
tele»".

Să închidem radioul, să stingem 
televizorul, să oprim plcupul ; ceea 
ce am ascultat și am văzut as
cultăm și vedem pe aproape toate 
scenele țării, fie că este vorba de un 
cămin cultural bănățean, să zicem, 
sau un teatru de vară bucureștean, 
fie că se desfășoară o competiție 
sau un simplu concert. Totul este 
multiplicat în nenumărate exem
plare, după modelele de mai sus. 
Aceasta este și una din explicațiile 
faptului că la Festivalul „Maria Tă- 
nase" vedem o tînără fată din Su

ceava, acompaniată Ia cobză, clntînd 
ceva asemănător folk-ului (convin- 
gînd o dată mal mult specialiștii că 
există și fenomenul de „follcuire a 
folclorului" ?1 sau că o altă fată, 
din Bihor, dramatizează o variantă a 
„Mioriței", pînă la plînset, exage
rat, exteriorizînd în defavoarea con
centrării interioare 71 Sute de tineri 
imită tocmai ceea ce NU trebuie 
imitat la soliștii cunoscuți : maniera 
repertoriului de consum. Peste tot, 
de Ia Caransebeș la Craiova (ca să 
numim două centre de concurs), 
putem remarca, în cel mai „fericit" 
caz, întrepătrunderea unor melodii 
cunoscute cu texte banale. Rar, foar
te rar, excepții numărate pe degete 
— folclor autentic. Rapsodul Ion 
Chioreanu, din Oaș, ne spunea : „Eu 
mă gîndesc la valorile meleagurilor 
mele. Știu peste 500 de cîntece. în
cerc să le transmit copiilor, să-i fac 
să învețe a țipuri și a cînta, și a-și 
acorda cetera așa cum bătrînii mei 
au învățat de la bătrînii lor. Cum 
altfel să lăsăm moștenire cîntecele 
și jocurile oșenești, datinile cu „tîn- 
jeaua", obiceiurile de nuntă. Sîmbra 
oilor ? Dar, pentru aceasta, trebuie 
ca școala să ne ajute, mijloacele de 
difuzare, instituțiile de specialitate 
să îndrepte pașii tinerilor către cîn- 
tecul adevărat, către rapsozii satelor. 
Să-i învețe să asculte, să iubească, 
să culeagă folclorul, să-1 deosebească 
de cîntările străine lui. Să Învețe 
direct de la izvoare".

Cu șapte ani în urmă, un grup de 
specialiști, printre care prof. univ. 
Emilia Comișel, au împletit calea 
deschisă de C. Brăiloiu — cercetări 
In satul Drăguș—Făgăraș — cu sin
teza observațiilor culese de-a lungul 
a două decenii asupra repertoriului 
unor interpreți populari care nu s-au 
profesionalizat. Scopul : de a verifi
ca, la fața locului, starea izvoarelor, 
fenomenul viu al creației neîntre
rupte. Concluzia : folclorul rămîne 
peste timp o creație colectivă, păs
trează trăsăturile specifice artei orale 
și legile ei de creație, de evoluție, de 
șlefuire, transmiterea, răspîndirea 
datorîndu-se permanenței cîtorva 
esențiale caracteristici : raportul din
tre muzică și vers, legile versifica
ției care au corespondențe clare in 
structuri sonore ritmice și tntonațio- 

nale, variabilitatea continuă care nu 
schimbă elementele etnice esențiale, 
fundamentale. Mai mult : mediul să
tesc constant este cel mai valoros 
creator, interpret și păstrător al tra
diției. Să ne amintim cuvintele lui 
Mihail Sadoveanu : „Dacă este nece
sar să fim noi, într-adevăr,‘e neapă
rat să rămînem în contact cu părin
ții noștri" („Mărturisiri" 1960) ; iar 
Lucian Blaga, în 1937, în „Elogiu sa
tului românesc", afirma : „Fac elo
giul satului românesc, creatorul și 
păstrătorul culturii populare, purtă
torul matricei noastre stilistice".

Dr. Emilia Comișel : „Se poate 
afirma că procesul de evoluție a 
creației orale este astăzi, in sate, 
mult mai rapid, mult mai intens. Re
pertoriul este eterogen, iar raportul 
dintre piesele tradiționale și cele im
portate este discutabil, variabil de 
la caz la caz. Există unele sate în 
care cîntecele vechi se află doar în 
amintirea bătrînilor, în rest, mixtură 
de elemente împrumutate din Izvoare 
diferite : orașe, alte sate. Și nu sint 
foarte numeroase locurile în care se 
păstrează și se respectă întocmai tra
diția — nu numai cîntece și jocuri, 
dar și horele duminicale, șezătoarea, 
claca, tîrgurile. nedeile — acestea 
fiind de fapt reale medii folclorice 
care leagă omul de viața spirituală 
a colectivității, care pot da naștere 
cîntecului nou al satului socialist, 
cîntec de autentică vibrație. De 
aceea, zic eu, este binevenită iniție
rea acelor concursuri și festivaluri 
folclorice ce influențează pozitiv re- 
vitalizarea unor obiceiuri". ...Este 
exact ceea ce urmărește să facă și 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" : să creeze cadrul acelor mani
festări ale autenticei creativități a 
poporului, lnlăturînd de pe corpul 
viguros al folclorului „grefele" ne
inspirate, actualizările forțate, mo
notonia, îngustarea genurilor, intro
ducerea în circulație a unor piese 
simpliste, poluante. Pentru aceasta 
însă trebuie să crească discernâ- 
mîntul nostru, al tuturor celor care 
lntr-un fel sau altul contribuie la 
valorificarea în folosul maselor largi 
a ceea ce ele însele au creat șt 
creează.

Smaranda OȚEANU
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Excelenței Sale Domnului CHADLI BENDJEDID
Secretar general al Partidului F.N.L.,

Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare

ALGER
Am aflat cu tnare tristețe despre cutremurul de pămînt care a afectat 

mai multe orașe algeriene, provocînd mari pierderi de vieți omenești și 
pagube materiale.

In aceste momente de grea Încercare pentru pcporul algerian prieten, vă 
adresez, în numele poporului român șl al meu personal, expresia profundelor 
noastre sentimente de compasiune și solidaritate, iar familiilor îndoliate 
sincerele noastre condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Plecarea din Capitală 

al președintelui
Sîmbătă după-amiază a părăsit tara 

noastră Naem Haddad, membru al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, președintele Adunării. Națio
nale, trimis special al președintelui 
Republicii Irak, Saddam Hussein.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comite-

Sesiunea Comitetului mixt de lucru româno-turc
pentru cooperare In domeniul minier

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim- 
vicem -ministru al guvernului, a 
primit, 6îmbătă, pe Necdet Seckinoz, 
secretar de stat la Ministerul Ener
giei și Resurselor Naturale al Turciei, 
care a participat la lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comitetului mixt 
de lucru româno-turc pentru coope
rarea în domeniul minier, petrolier 
și energetic.

In timpul întrevederii au fost 
abordate probleme de interes comun 
privind dezvoltarea colaborării ro- 
mâno-turce în domeniile geologiei, 
mineritului, petrolului și energetic.

A fost prezent Taylan Izmirli, în
sărcinat cu afaceri a-i. al Turciei la 
București.

★
Sîmbătă s-au încheiat la București 

lucrările celei de-a V-a sesiuni a Co

Încheierea simpozionului „Contribuția tinerei generații
la edificarea păcii și 

dezarmării
Sîmbătă s-a încheiat la București 

seminarul internațional cu tema 
„Contribuția tinerei generații la edi
ficarea păcii și securității, la înfăp
tuirea dezarmării în Europa'*, mani
festare care a reunit reprezentanții 
unor organizații de tineret europene, 
de diferite orientări politice, ideolo
gice și religioase, din țări semnatare 
ale Actului final de la Helsinki, pre
cum și ai unor organizații internațio
nale de tineret.

Lucrările seminarului au fost pu
ternic marcate de ideile și mobiliza
toarele îndemnuri ale mesajului 
adresat participanților de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România — nouă și strălucită 
expresie a încrederii pe care condu
cerea partidului și statului nostru o 
acordă tinerei generații, preocupării 
pentru afirmarea potențialului crea
tor al tineretului, a capacității sale 
de a participa la soluționarea mari
lor probleme ale lumii contemporane.

In ședința finală, participanții la 
seminar au adoptat „Apelul către ti
neretul și organizațiile de tineret din 
Europa**, document care constituie o 
responsabilă chemare la unirea efor
turilor tuturor tinerilor pentru elimi
narea armelor și războiului din viața 
internațională, pentru consolidarea 
procesului de destindere, pentru edi
ficarea unui climat autentic, de secu
ritate și-cooperare între națiuni. Do
cumentul cheamă tineretul european 
să-și întărească cooperarea și unita
tea de acțiune, în vederea aplicării 
Intel’S «<i complete a tuturor pre
vederilor Actului final al Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa. Tineretul european este che
mat să ceară tuturor statelor să solu
ționeze toate problemele litigioase 
prin mijloace politice, pașnice, res- 
pectînd dreptul fiecărui popor de a 
decide asupra destinelor sale fără 
nici un amestec din afară. în acest 
context, tînăra generați? a continen
tului trebuie sâ acționeze activ ca 
reuniunea de la Madrid să se încheie

tv
Duminică 12 octombrie

Programul 1
8.30 Tot înainte I
8.55 Șoimii patriei
B.05 Film serial : „Pistruiatul" — epi

sodul 2
9.40 Omul șl sănătatea

10.00 Viata satului
11.43 Bucuriile muzicii *
12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13.05 Album duminical
15.25 Documentar TV : Oțel spaniol — 

(producție a studiourilor de tele
viziune din Madrid)

15.45 Telesport
17.20 Călătorie prin țara mea î Mol- 

neștl — trasee ale muncii și ale 
energiei

17.40 Ecranizări — Sadoveanu
„Neamul Șoimăreștllor" — pro
ducție a studioului cinematografic 
„București"
Partea I

18.40 Micul ecran pentru cel mici : Po
vestea unor... cuvinte

19.00 Telejurnal
19.15 Antena „Ctntărl! României" 

Spectacol prezentat de Județul 
Bihor

10.30 Film artistic : „Pierrette" — pre
mieră pe țară
Producție a studiourilor de tele
viziune franceze

22.05 Telejurnal
Programul 2
10.00 Concert educativ
11.00 Ora elevului de la seral
12.00 Reportaj „T“ : „Luminile cărții"

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 șl 15 octombrie. în țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea ploi temporare în ves
tul șl nordul țării, unde izolat canti
tățile de apă vor depăși 20 de litri pe 
metru pătrat in 24 de ore. Tn celelalte 
regiuni, ploile vor fi locale. Vtntul va 
■ufla moderat, cu unele intensificări în 

a trimisului special 
Republicii Irak
tulul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, de reprezentanți al Minis
terului Afacerilor Externe, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezențl Dhlab M. Al- 
Almawi, ambasadorul Republicii Irak 
la București, și membri ai ambasadei.

mitetului mixt de lucru româno-turc 
pentru cooperare în domeniile minier, 
petrolier și energetic. Cele două de
legații au analizat stadiul de înde
plinire a acțiunilor comune, stabilite 
la precedenta sesiune a Comitetului 
mixt de lucru, în domeniile activită
ții geologice, industriei miniere, pe
troliere și energetice și au jalonat 
noi căi pentru dezvoltarea acestor 
relații în condiții reciproc avanta
joase.

Protocolul actualei sesiuni a Comi
tetului mixt de lucru româno-turc a 
fost semnat de Gheorghe Fulea, ad
junct al ministrului minelor, petro
lului și geologiei, și de Necdet Sec- 
kinoz, secretar de stat la Ministerul 
Energiei și Resurselor Naturale.

(Agerpres)

securității, Ia înfăptuirea 
în Europa*

cu bune rezultate, în primul rînd pe 
linia dezangajării militare și dezar
mării.

Apelul lansează îndemnul de a 
se acționa în sprijinul organizării 
unei Conferințe europene de dezar
mare, al altor inițiative consacrate 
păcii, securității și soluționării juste 
a problemelor vieții internaționale.

în încheierea lucrărilor seminaru
lui a luat cuvîntul tovarășul Nicu 
Ceaușescu. secretar al C.C. al U.T.C., 
care a adresat participanților calde 
mulțumiri pentru participarea și 
contribuția activă adusă la reușita 
acestui seminar internațional. După 
ce a trecut în revistă succesele 
obținute de către România în cei 
36 de ani care au trecut de la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă, vorbitorul a arătat că 
Uniunea Tineretului Comunist des
fășoară o vastă activitate de mobi
lizare a tineretului la înfăptuirea 
sarcinilor economice, de educare a 
acestuia în spirit comunist, patrio
tic și al solidarității internaționale, 
de formare multilaterală pentru 
muncă și viață. S-a relevat hotărî- 
rea Uniunii Tineretului Comunist de 
a promova, în activitatea sa interna
țională, principiile politicii externe 
active de pace și colaborare a 
României socialiste, în vederea creș
terii continue a aportului tineretu
lui la dezbaterea și soluționarea, în 
interesul popoarelor, a problemelor 
cruciale cu care se confruntă astăzi 
umanitatea.

S-a exprimat convingerea că acest 
seminar, desfășurat într-o atmos
feră de stimă și respect, a favorizat 
o mai bună cunoaștere reciprocă, o 
experiență utilă, care nu va intirzia 
să deschidă noi posibilități pentru 
acțiuni comune in viitor consacrate 
înfăptuirii aspirațiilor legitim? ale 
popoarelor, ale tineretului de pace, 
independentă, dezarmare, și în pri
mul rînd dezarmare nucleară, de 
făurire a unei lumi mai bune și mai 
drepte.

(Agerpres)

12.45 Documentar artistic : Vulcanul in
terzis (I)

13.25 Antologia artei românești : Tlbe- 
rlu Brediceanu

14.55 Desene animate
15.50 Dorule, din dor crescut — muzică 

populară
16.10 Teatru TV : „Curajul" de T. Bâr- 

buceanu
17.00 Serată muzicală TV
19.00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.45 Serată muzicală TV (continuare)
21.10 Lotrenll — producție a studioului 

„Sahia-film"
21.20 Din muzica șl dansurile popoare

lor
22.05 Telejurnal

Luni 13 octombrie
Programul 1
16.00 Emisiune In limba maghiară
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economică

La zi în agricultură
19.40 Film serial de știință : Puternicul 

„Micro" — (episodul 2)
20.10 Cadran mondial
20.35 Roman foileton : „Plinea neagră"
21.45 Melodii românești de ieri și de azi
22.10 Telejurnal
Programul 2
16.00 Tineri Interpret! •
16.35 Cenacluri ale tineretului
17.05 Meridianele clntecului
17.35 De pretutindeni
16.05 Arena varietăților
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
20.20 Premiere muzicale TV ! „Madame 

Butterfly" de Puccini (partea a 
II-a)

21.50 Un fapt văzut de aproape — re
portaj

22.10 Telejurnal 

primele zile, îndeosebi în zonele de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 2 șl 12 grade, izolat mal 
coborite tn estul Transilvaniei, iar ma
ximele intre 14 și 22 grade, local mai 
ridicate. La sfîrșitul intervalului, izo
lat in nordul țării condiții de brumă, 
în București : Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Va ploua mai 
ales in prima parte a intervalului. Vînt 
moderat, cu unele intensificări. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse Intre 
7 și 9 grade, iar cele maxime între 20 
și 22 grade. (Ileana Mlhăllă, meteoro
log de serviciu).

Adunări festive 
dedicate „Zilei 

petrolistului"
în schelele petroliere de foraj șl 

extracție din întreaga țară, în cele
lalte unități de profil au avut loc 
adunări festive dedicate Zilei petro
listului. Cu .acest prilej, membri al 
consiliilor oamenilor muncii, acti
viști de partid și ai organizațiilor de 
masă au prezentat succesele obținute 
în întrecerea socialistă de acest im
portant detașament al clasei noastre 
muncitoare, acțiunile inițiate pentru 
mai buna explorare și conturare a 
rezervelor, pentru creșterea produc
ției și ridicarea indicilor de va
lorificare a țițeiului și gazelor, pre
cum și a coeficienților de recuperare 
a rezervelor din zăcămînt. Au fost, 
de asemenea, evidențiate șarcinile 
deosebite ce le revin petroliștilor 
pentru îndeplinirea planului pe 1981, 
pentru materializarea importantului 
obiectiv stabilit de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului ca în următorii 
ani România să devină independen
tă din punct de vedere energetic.

Adunările au fost încheiate cu pro
grame artistice prezentate de către 
formațiile de amatori ale petroliști
lor și altor colective muncitorești 
din zonele în care își desfășoară ac
tivitatea.

La adunarea petroliștilor schelei 
de extracție Țicleni și a lucrătorilor 
Trustului petrolului Tg. Jiu, desfășu
rată sîmbătă, a luat cuvîntul tova
rășul Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, care, le-a transmis celor 
prezenți, petroliștilor întregii țări fe
licitări din partea conducerii parti
dului și statului cu prilejul Zilei pe
trolistului, a evidențiat realizările de 
pînă acum, principalele coordonate 
ale activității din primul an al vii
torului cincinal. •

Cronica ziiei
Sîmbătă, a avut loc la Casa de 

cultură a sindicatelor din Alba Iulia 
o sesiune științifică comemorativă, 
organizată de Academia Republicii 
Socialiste România, Academia de 
Științe Sociale și Politice și Comi
tetul județean Alba al P.C.R., cu 
prilejul împlinirii a 250 de ani de la 
nașterea lui, Horea, conducătorul 
răscoalei de la 1784.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de prof. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de ști
ințe sociale și politice.

In continuare au fost prezentate 
comunicările „Horea în conștiința is
torică a poporului român** de acad. 
Ștefan Pascu, președintele Societății 
de științe istorice a Academiei Re
publicii Socialiste România, „Răscoa
la condusă de Horea — pagină 
glorioasă în lupta țărănimii împotri
va orînduirii feudale și asupririi na
ționale** de conferențiar dr. Nicolae 
Edroiu, „Locul și semnificația răscoa
lei de la 1784 în contextul interna
țional** de prof. dr. Camil Mureșan, 
„1784 — moment important în tradi
ția luptei comune a țăranilor ro
mâni și maghiari împotriva asupririi 
sociale, pentru dreptate și o viață 
mai-bună** de prof. dr. Iosif Kovacs, 
prorector al Universității Babeș 
Bolyai, „Istoriografia răscoalei condu
se de Horea" de prof. dr. Pompiliu 
Teodor, „Căpitanii răscoalei de la 
1784 la Alba Iulia" de dr. Gheorghe 
Anghel, directorul Muzeului unirii 
din Alba Iulia, „Imaginea lui Horea 
reflectată în creația populară și cul- 
tură“ de prof. dr. Maria Platon. Ni
colae Hurbean, prim-secretar al Co
mitetului județean Alba al P.C.R., a 
prezentat referatul „Urmașii lui Ho
rea — făuritori de viață nouă, socia
listă".

★
Sîmbătă, la Iași au luat sfîrșit lu

crările simpozionului național cu 
tema „Predarea limbilor moderne în 
învățămîntul superior tehnic", orga
nizat de Institutul politehnic „Gh. 
Asachi", sub egida Ministerului Edu
cației și învățămîntului.

Au participat profesori universi
tari, conferențiari, șefi de lucrări, 
asistenți din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Brașov, Pitești, Iași, din 
alte centre universitare din țară. 
Timp de două zii» au fost susținute 
circa 100 de lucrări cu tematică axa
tă pe probleme vizînd optimizarea 
tehnicii de predare a limbajului pro
fesional și a limbii române studen
ților străini din învățămîntul nostru 
superior nefilologic, în vederea însu
șirii cu ușurință a cunoștințelor de 
specialitate.
. (Agerpres)

Știri sportive
RUGBI. Sîmbătă la Belfast, în pre

zența unui numeros public, s-a dis
putat meciul internațional de rugbl 
dintre echipa României și selecțio
nata Ulster. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 15—13 (0—10) în favoarea 
rugbiștilor români. Din nou a jucat 
excelent centrul Ion Constantin, care 
a înscris 3 lovituri de pedeapsă, iar 
cu 3 minute înainte de finalul întîl- 
nirii a transformat la un eseu reușit 
de Bucan, asigurînd astfel victoria 
echipei României. Punctele formației 
gazdă au fost realizate de David 
Irwin (un eseu și un dropgol), Billy 
McCombe și Paul O’Donnell (fiecare 
cîte un dropgol).

POLO. La bazinul Dinamo din 
Capitală, în cadrul campionatului 
republican de polo, s-au înregistrat 
ieri următoarele rezultate : Rapid — 
Voința Cluj-Napoca 7—7; Dinamo — 
Crișul Oradea 11—6 ; Progresul — 
C.N. A.S.E. 7—6.

Astăzi dimineață va avea loc o 
nouă, etapă, în cadrul căreia se va 
disputa și derbiul campionatului 
dintre echipele bucureștene Dinamo 
și Rapid, care va avea loc, începînd 
din jurul orei 12,00, tot la bazinul 
Dinamo.

MARATON. Campionatul național 
de maraton desfășurat sîmbătă la 
Sibiu a fost ciștigat de atletul bucu- 
reștean Nicolae Dumitru (Rapid), 
cronometrat pe distanța de 42,195 
km cu timpul de 2h 19’37”. Pe echi
pe a cîștigat Rapid, urmată de Di
namo. în cursa de 50 km marș, titlul 
de campion a fost cucerit de Ștefan 
Ioniță de la C.S.U. Suceava.

TENIS DE MASA. La Perpig
nan, în cadrul competiției de tenis 
de masă pentru „Cupa ligii europe
ne" echipa Angliei a învins cu 4—3 
selecționata Franței. In cel mai a- 
tractiv meci, campionul european en
glezul John Hilton l-a întrecut cu 
21—13, 21—18 pe Jacaues Secretin.

în cadrul aceleiași competiții, în 
orașul vest-german Duisburg, echipa 
Suediei a dispus cu scorul de 5—2 
de selecționata R.F. Germania. Cel 
mai bun jucător al învingătorilor a 
fost Ulf ThorselL

CONGRESUL AL VI-LEA AL PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA
Raportul prezentat de tovarășul Kim Ir Sen

PHENIAN, tn raportul privind ac
tivitatea CC. al Partidului Muncii 
din Coreea, prezentat de tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Central al partidului, se 
relevă că, după preluarea puterii, 
Partidul Muncii a definit revoluțiile 
ideologică, tehnică și culturală drept 
principalul conținut al revoluției ce 
trebuie înfăptuită In societatea so
cialistă coreeană.

După cel de-al V-lea congres, 
partidul și-a intensificat lupta pen
tru aplicarea liniei celor trei revo
luții.

In perioada la care ne referim — 
a arătat în continuare raportorul — 
partidul nostru a apreciat revoluția 
ideologică drept cea mai importantă 
sarcină a construcției socialiste. A- 
ceasta a avut ca rezultat o schim
bare fundamentală în concepțiile 
ideologice și morale ale poporului, 
precum și în modul său de a munci 
și a trăi. Educarea membrilor parti
dului și a altor oameni al muncii, în 
conformitate cu ideile Ciuce, cu po
litica partidului și tradițiile revolu
ționare, a fost intensificată ; lupta 
ideologică împotriva tuturor ideilor 
anacronice a devenit mai fermă ; 
membrii partidului, oamenii muncii 
au fost puternic înarmați cu linia 
revoluționară a partidului nostru. A 
crescut încrederea maselor populare 
în partid, iar unitatea și coeziunea 
partidului și maselor au devenit și 
mai puternice. Oamenii muncii mun
cesc în spirit revoluționar și trăiesc 
cu cumpătare, așa cum se cuvine să 
trăiască poporul unei țări revoluțio
nare.

în această perioadă, partidul a 
stabilit că revoluția tehnică este sar
cina centrală a construirii economiei 
socialiste și a depus eforturi pentru 
realizarea celor trei obiective ale 
revoluției tehnice. Pentru a reduce 
decalajul dintre munca grea și mun
ca ușoară, partidul a promovat linia 
modernizării utilajelor de producție 
și proceselor tehnologice în indus
triile în care se desfășoară muncă 
grea ori la temperaturi înalte sau 
care afectează sănătatea. Poporul 
nostru se eliberează de asemenea 
munci.

Ca rezultat al accelerării energice 
a revoluției tehnice rurale, mecani
zarea și chimizarea agriculturii s-au 
dezvoltat considerabil, iar deosebiri
le dintre munca agricolă și cea in
dustrială s-au redus in mod serios.

In cursul înfăptuirii sarcinilor re
voluției tehnice, propuse la cel de-al 
V-lea congres, producția a crescut 
rapid în toate ramurile economiei 
naționale ; bazele economiei noastre 
naționale independente s-au consoli
dat in continuare. Industria s-a dez
voltat foarte rapid. între 1970 și 1979 
producția industrială a țării noastre 
a crescut cu 15,9 la sută anual, va
loarea producției industriale totale 
sporind de 3,8 ori, producția mijloa
celor de producție crescînd de 3,9 
ori și cea a mărfurilor de consum 
de 3,7 ori. Partidul nostru a dezvol
tat ramurile industriale și a creat 
numeroase industrii noi pe baza prin
cipiului îmbunătățirii în continuare 
a structurii industriale și al creării 
unei industrii bazate pe concepția 
Ciuce, ntilizînd materii prime șl com
bustibil de proveniență internă.

în același timp, producția agricolă 
a înregistrat mari progrese. Anul 
trecut s-au produs 9 milioane tone 
cereale, succes de care putem fi 
mîndri.

Partidul a acordat întotdeauna cea 
mai mare atenție educației și a dez
voltat-o continuu, fn pas cu condi
țiile actuale, cînd construirea socia
lismului înaintează în profunzime. 
Am publicat tezele cu privire la 
educația socialistă și am muncit in
tens pentru a le pune în aplicare, 
determinînd astfel o mare transfor
mare în educația publică și în pre
gătirea cadrelor.

în perioada pe care o analizăm, 
numărul instituțiilor de învățămînt 
superior a crescut de la 129 la 170 ; 
au fost înființate 481 noi școli de 
înaltă specializare. Uriașa sarcină de 
creștere a numărului de tehnicieni și 
specialiști la peste un milion, tra
sată de partid la cel de-al V-lea 
congres, a fost înfăptuită. Un im
portant succes l-a constituit încheie
rea introducerii Învățămîntului obli
gatoriu general de 11 ani. Punînd 
accentul pe aplicarea fără întreru
pere a învățămîntului obligatoriu ge
neral de 11 ani, în perspectivă tre
buie să facem pregătiri pentru a in
troduce învățămîntul superior obli
gatoriu. , „ . ,Mari succese au fost obținute în 
cercetarea științifică. Au fost elabo
rate soluții în vederea rezolvării nu
meroaselor probleme științifice și 
tehnice cu care este confruntată eco
nomia națională în variate domenii. 
O mare transformare revoluționară 
a avut loc în toate sferele literaturii 
și artei ; au fost create numeroase 
opere literare și de artă de o înaltă 
valoare ideologică și artistică, inclu- 
zind filme, opere, piese de teatru, 
nuvele și romane revoluționare. Ni
velul cultural al poporului muncitor 
a crescut în mare măsură ca urmare 
a eforturilor energice consacrate 
instaurării unul stil socialist în viață 
și în producție. în domeniul sănătății 
publice au fost adoptate măsuri de 
protejare eficientă a sănătății po
porului muncitor și a copiilor, ceea 
ce, a avut ca rezultat faptul că vîrsta 
medie a poporului a atins 73 de ani, 
adică cu 35 de ani mai mult ca 
înainte de eliberare.

Secretarul general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea a ară
tat că in această perioadă statul și 
sistemul social au fost consolidate și 
dezvoltate, odată cu întărirea uni
tății politice și ideologice a întregii 
societăți. A fost adoptată Constituția 
socialistă și, în conformitate cu ea, 
au fost elaborate noi legi și regle
mentări. Au crescut în mod simțitor 
funcțiile și rolul puterii populare. în 
acest scop, partidul a luat măsuri de 
revizuire a structurii organelor 
locale ale puterii și administrației. 
Ca rezultat, funcția comitetelor popu
lare ca organe ale puterii de stat a 
crescut, iar rolul organelor adminis
trative a sporit și mai mult. Au 
fost aplicate cu fermitate în toate 
domeniile activității statului princi
piile revoluționare ale independenței 
și bizuirii pe forțele proprii în do
meniul apărării, iar ca rezultat forța 
țării s-a ridicat la un nivel fără pre
cedent. în acești ani, sistemul de stat 
șț social și-a manifestat pe deplin 
avantajele, asigurînd democrația 
socialistă pentru toți oamenii mun
cii. Astăzi, maselor largi le sînt pe 
deplin asigurate libertăți și drepturi 
în calitate de stăpîne ale statului și 
societății, iar toate valorile sociale 
sînt puse în slujba prosperității lor.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la necesitatea intensificării mun
cii de educație revoluționară a tu
turor claselor și categoriilor sociale, 
a tuturor oamenilor muncii, eviden
țiind rolul important ce revine în 
acest sens organizațiilor de partid. 
Pentru a modela întreaga societate 

pe baza Ideii Ciuce trebuie să du
cem o luptă energică pentru revolu- 
țlonarizarea, lntelectualizarea șl edu
carea tuturor membrilor societății în 
spiritul clasei muncitoare. Trebuie 
să asigurăm permanent integritatea 
ideologică, spiritul revoluționar și 
organizatoric al clasej muncitoare, 
prin intensificarea educației ideolo
gice și dezvoltarea capacității ei or
ganizatorice, astfel încît ea să-și 
joace rolul de avangardă în munca 
de modelare a întregii societăți și 
să-și îndeplinească importantul ei 
rol de răspundere revoluționară. 
Trebuie să educăm țărănimea în spi
ritul clasei muncitoare, trebuie să 
ridicăm nivelul ei tehnic și cultural 
la cel al clasei muncitoare. Trans
formarea proprietății cooperatiste în 
proprietatea întregului popor este o 
problemă deosebit de importantă în 
educarea țăranilor în spiritul clasei 
muncitoare. Trebuie să promovăm 
această activitate pas cu pas. în a- 
celași timp, prin intensificarea educa
ției ideologice și a vieții de organi
zație, organizațiile de partid trebuie 
să educe și să-i modeleze pe inte
lectuali în mod revoluționar și să-i 
determine să ia contact cu realitatea 
în orice moment și să învețe din 
Ideologia, organizarea și disciplina 
clasei muncitoare prin activitatea 
practică. Trebuie, de asemenea, să 
acordăm o mare atenție educării re
voluționare a tineretului și copiilor, 
în acest scop, partidul nostru a ini
țiat politica desfășurării unei mișcări 
după exemplele eroilor modești, de 
educare prin influența exemplelor 
pozitive.

Referindu-se la sarcinile privind 
modernizarea întregii vieți economi
ce, secretarul general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea a re
levat însemnătatea primordială a 
așezării pe baze științifice a econo
miei naționale. Trebuie să rezolvăm, 
înainte de toate, într-un mod mal 
satisfăcător problema materiilor pri
me, a combustibilului și energiei 
prin folosirea resurselor noastre in
terne — a arătat vorbitorul. îmbu
nătățirea structurii economiei națio
nale în continuare în pas cu dez
voltarea economică, științifică și teh
nologică, este o sarcină de cea mal 
mare importanță. Prin crearea a nu
meroase noi industrii care se bizuia 
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pe resursele noastre interne, prin 
reechiparea diferitelor ramuri indus
triale și consolidarea proceselor de 
producție trebuie să îmbunătățim șl 
mal mult structura Industriei.

Obiectivul modernizării economiei 
naționale este mecanizarea și auto
matizarea pe scară largă a produc
ției. Trebuie să facem un mare efort 
pentru a grăbi introducerea siste
melor de telecomandă în industriile- 
cheie, incluzînd industriile extracti
vă, metalurgică, chimică și a mate
rialelor de construcții, precum și în 
domeniile construcțiilor, transportu
lui și telecomunicațiilor și pentru 
mecanizarea și chimizarea generală 
a agriculturii. Trebuie să dezvoltăm 
în continuare cercetările științifice 
șl să promovăm rapid știința și teh
nologia pentru a rezolva cu promp
titudine problemele ce apar în con
strucția economică.

Vorbitorul s-a referit apoi la sar
cinile majore ale construcției eco
nomice în anii *80. în acest sens, el 
a spus : Trebuie să sporim produc
ția într-un ritm înalt în toate dome
niile economiei naționale, astfel în
cît anual să producem, în viitorul 
apropiat, 100 000 milioane kWh ener
gie electrică, 120 milioane tone căr
bune, 15 milioane tone oțel, 1,5 mi
lioane tone metale neferoase, 20 mi
lioane tone ciment, 7 milioane tone 
îngrășăminte chimice, 1 500 milioane 
metri țesături, 5 milioane tone pro
duse acvatice și 15 milioane tone 
cereale și să recuperăm în viitorii 
zece ani 300 000 chongbo (0,99 
chongbo — î ha) de teren inunda
bil. Acestea sînt cele zece obiective 
pe termen lung ale construcției eco
nomice socialiste pe care trebuie să 
le îndeplinim în anii *80.

Vom acorda în continuare o mare 
atenție îmbunătățirii vieții poporu
lui, astfel ca în viitorul apropiat 
toți să se bucure de o viată mai 
îmbelșugată și mai civilizată decit 
acum.

Un amplu capitol al raportului este 
consacrat problemei reunificării paș
nice și democratice a Coreei. Re- 
flectlnd poziția fundamentală pe 
care partidul nostru a adoptat-o in 
mod neabătut în problema reunifi
cării naționale și imperativele situa
ției în rapidă schimbare, pe plan 
intern și extern, de la începutul 
anilor *70 — a arătat vorbitorul — 
am propus cele trei principii ale in
dependenței, reunificării pașnice și 
marii unități naționale ca program 
de bază al reunificării naționale. 
Partidul nostru a luat inițiativa de 
a propune întîlniri și negocieri în
tre reprezentanții unor partide poli
tice, organizații sociale și persoane 
individuale din Nord și din Sud, ca 
un pas hotărîtor în deschiderea căii 
spre reunificarea independentă și 
pașnică, și a făcut toate eforturile 
sincere pentru transpunerea lor în 
viață. Autoritățile sud-coreene au 
blocat dialogul Nord-Sud care se 
afla în curs și în care întreaga na
țiune își punea mari speranței

în aceste condiții, populația sud- 
coreeană s-a ridicat la luptă patrio
tică pentru desființarea sistemului 
fascist de dictatură Yusin, pentru 
democratizarea societății sud-coree- 
ne, dînd astfel o grea lovitură duș
manilor democrației și reunificării 
naționale. în special, eroica revoltă 
populară de la Kwangju, din luna 
mal, cînd poporul s-a ridicat în nu
măr mare și a luptat cu curaj cu 
arma în mînă, a zdruncinat înseși 
bazele regimului fascist din Coreea 
de sud.

Subliniind că în prezent în Coreea 
de sud este o situație foarte gravă, 
vorbitorul a arătat că noile autori
tăți au instituit „legea marțială de 
urgență" în întreaga Coree de sud, 
interzicînd toate activitățile politice, 
inclusiv partidele și organizațiile cu 
caracter social, și dezlănțuind re
presiuni sălbatice. Coreea de sud a 
devenit acum un adevărat iad, exis
tă aici cea mai revoltătoare situație 
din cîte au avut loc în ultima parte 
a secolului al XX-lea, sînt comise 
masacre înfiorătoare în văzut lumii, 
iar drepturile și libertățile poporului 
sînt încălcate cu brutalitate.

Reliefînd necesitatea lichidării 
prezenței străine în Coreea de sud, 
vorbitorul a arătat : Reunificarea 
pașnică, independentă impune apla

narea tensiunilor’ și îndepărtarea pe
ricolului de război în țara noastră. 
Noi propunem incă o dată Statelor 
Unite să negocieze problema înlocui
rii acordului de armistițiu printr-un 
acord de pace. Ele trebuie să re
flecteze cu seriozitate asupra acestei 
chestiuni și să accepte propunerea 
noastră justă în mod corect și sincer 
și să-și retragă trupele lor din 
Coreea de Sud cit mai curînd posi
bil, venind în întimpinarea aspira
țiilor unanime și dorinței popoarelor 
din lumea întreagă, inclusiv din 
Statele Unite. Statele Unite nu mai 
trebuie să continue politica lor se
paratistă „a celor două Corei", ci să 
acționeze pentru facilitarea reunifi
cării Coreei. ;

Partidul nostru consideră că moda
litatea cea mai realistă și rezonabilă 
pentru a reunifies țara în mod inde
pendent, pașnic și pe baza principiu
lui marii unități naționale este de a 
uni Nordul și Sudul într-un stat 
confederal, menținînd concepțiile și 
sistemele sociale existente așa cum 
sînt. Partidul nostru susține că țara 
trebuie , să fie reunificată prin crea
rea. unei republici confederale, prin 
instituirea unui guvern național 
unificat, cu condiția ca Nordul și 
Sudul să recunoască și să tolereze 
reciproc concepțiile șl sistemele so
ciale, un guvern în care ambele 
părți să fie reprezentate pe bază 
egală și în cadrul căruia să-și exer
cite o autonomie regională, avînd 
drepturi și îndatoriri egale.

Ar fi justificat ca statul unificat de 
tip confederal să formeze o adunare 
națională confederală supremă, care 
să aibă un număr egal de reprezen
tanți din Nord și Sud și un număr 
corespunzător de reprezentanți ai 
compatrioților din străinătate șl să 
fie organizat un comitet permanent 
confederal al adunării, care să 
îndrume guvernele regionale din 
Nord și Sud și să administreze toate 
afacerile statului confederal.

Ar fi bine ca statul confederal să 
se numească Republica Confederală 
Democrată Coreea (R.C.D.C.) — după 
numele statului unificat care a exis
tat odată în țara noastră și este bine 
cunoscut în lume — și să reflecte 
aspirațiile politice comune pentru 
democrație ale Nordului și Sudului. 
R.C.D.C. trebuie să fie o țară neu

tră, care să nu participe Ia nici un 
bloc sau alianță politico-militară.

Partidul nostru consideră ca 
R.C.D.C. să promoveze următoarea 
politică :

în primul rînd, R.C.D.C. trebuie să 
fie credincioasă principiului inde
pendenței în toate sferele de activi
tate și să urmeze o politică inde
pendentă. R.C.D.C. trebuie să fie un 
stat pe deplin independent și suve
ran și o țară nealiniată, care să nu 
fie satelitul nici unei alte națiuni și 
care să nu depindă de nici un fel 
de forțe străine. în al doilea rînd, 
R.C.D.C. trebuie sâ realizeze demo
crația pe tot cuprinsul țării și în 
toate sferele de activitate ale so
cietății și să promoveze marea uni
tate națională.

Statul confederal trebuie să asigu
re libertatea de creare a partidelor 
politice și organizațiilor sociale și a 
activității lor libere, libertatea reli
giei, a cuvîntului, a presei, a adunăr 
rilor și demonstrațiilor, să garante
ze drepturile populației din Nord și 
Sud de a călători în mod liber prin 
țară și să desfășoare activități cu 
caracter politic, economic și cultural 
în mod liber în orice zone.

în al treilea rînd, R.C.D.C. trebuie 
să desfășoare o cooperare economi
că și schimburi între Nord și Sud și 
să asigure dezvoltarea unei economii 
naționale independente. Guvernul 
confederal trebuie să recunoască și 
să apere proprietatea de stat, coo
peratistă și particulară din Nord șl 
Sud, la fel ca și bunurile personale. 
Statul confederal trebuie să depună 
toate eforturile pentru ca Nordul și 
Sudul să dezvolte și să exploateze în 
comun resursele minerale, marine si 
de alt gen, să promoveze amplu di
viziunea muncii și a comerțului, pe 
baza unor principii de cooperare și 
înțelegere reciprocă.

în al patrulea rînd. Republica Con
federală Democrată Coreea va trebui 
să realizeze schimburile și coopera
rea între Nord și Sud în domeniile 
științei, culturii și educației si să 
asigure progresul uniform în ce pri
vește știința și tehnologia tării, cul
tura națională, arta și educația. Sta
tul confederal va trebui să asigure 
participarea oamenilor de știință si 
tehnicienilor din Nord și Sud la efec
tuarea unor cercetări științifice co
mune și a unor largi schimburi de 
vederi în legătură cu realizările ob
ținute și experiențele lor. în așa fel 
Incit știința și tehnologia noastră să 
se dezvolte în ritm rapid.

în al cincilea rînd, R.C.D.C. va 
trebui să redeschidă traficul și co
municațiile suspendate dintre Nord 
și Sud, să restabilească legăturile fe
roviare și rutiere, serviciile navale 
și aeriene, pentru a se putea reali
za un trafic liber terestru, maritim 
și aerian între cele două zone.

în al șaselea rînd. R.C.D.C. trebuie 
să ia măsuri pentru asigurarea sta
bilității vieții Întregului popor, a 
muncitorilor, țăranilor și altor cate
gorii de oameni ai muncii, să pro
moveze în mod sistematic creșterea 
nivelului lor de trai. Statul confede
ral va trebui să ofere o viată decen
tă tuturor cetățenilor, garantînd con
diții de trai corespunzătoare între
gului popor muncitor.

în al șaptelea rînd. R.C.D.C. va 
trebui să înlăture confruntarea mi
litară dintre Nord și Sud. să organi
zeze constituirea unei armate națio
nale mixte și să apere națiunea îm
potriva unei invazii din afară. Statul 
confederal va trebui să îmbine ar
mata populară coreeană cu „armata 
națională a Coreei de.sud" și să for
meze o singură armată națională 
combinată.

în al optulea rînd, R.C.D.C. va tre
bui să apere și să protejeze dreptu
rile naționale și Interesele tuturor 
coreenilor din străinătate. în al 
nouălea rînd. R.C.D.C. va trebui să 
acționeze tn mod corespunzător re
feritor la relațiile stabilite de către 
Nord și Sud în perioada anterioară 
reunificării, să coordoneze activita
tea externă a celor două guverne re
gionale tn mod unitar. R.C.D.C. va 
trebui să abroge toate tratatele și 
acordurile cu alte țări care sînt în 
detrimentul unor relații amicale na
ționale. inclusiv tratatele militare 
încheiate separat de către Nord șl 
Sud înaintea reunificării. Relațiile 
externe, inclusiv cele economice care 
nu sînt ostile Intereselor comune ale 

națiunii, vor trebui să fie menținu
te. în al zecelea rind, R.C.D.C.. ca 
stat unificat reprezentînd Întreaga 
națiune, va trebui să dezvolte relații 
de prietenie cu toate țările lumii și 
să promoveze o politică externă da 
pace.

R.C.D.C. va trebui să continue nea
bătut o politică de neutralitate, să 
urmeze politica de nealiniere șl să 
dezvolte relații prietenești cu toate 
statele, pe baza principiilor indepen
denței, neamestecului în treburile 
Interne, egalității, avantajului re
ciproc șl coexistenței pașnice. Statul 
confederal va trebui să facă din 
Peninsula Coreea o zonă permanen
tă a păcii, lipsită de arme nucleare, 
în acest scop, el va trebui să inter
zică prezenta trupelor străine și in
stalarea de baze militare străine pe 
teritoriul nostru, să interzică produ
cerea, introducerea și folosirea ar
melor nucleare.

Partidul nostru va acționa energic 
pentru a aduce la înfăptuire, cît mal 
curînd posibil, noul plan de reunifi- 
care națională, pentru a satisface do
rința arzătoare a celor 50 milioane 
de frați ai noștri de a trăi tn ferlci- 
cire,/ Intr-o patrie reunificată.

în' continuare, raportorul s-a refe
rit la politica externă a R. P. D. Co
reene, relevînd creșterea sprijinului 
șl Încurajării din partea popoarelor 
din întreaga lume față de cauza re
voluționară a poporului coreean de 
reunificare națională și construcție 
socialistă.

Vorbind despre evoluțiile de pe 
arena mondială, tovarășul Kim Ir 
Sen a arătat că forțele dominante 
depun eforturi tot mai tnverșunate 
să-și subordoneze din nou noile sta
te independente și să le pună sub 
controlul lor. Ele tind să se folo
sească de manevre voalate cu abili
tate, dar In același timp să provoace 
lupte deschise pentru a acapara acele 
țări aflate în zone strategice de mare 
importanță sau care dețin bogății na
turale importante. Toate națiunile, 
forțele recent eliberate, a arătat vor
bitorul, trebuie să se mențină pe o 
poziție independentă în activitatea 
lor externă, să respingă orice ten
dințe ale forțelor de dominație. Ele 
trebuie să respingă toate încercările 
de amestec din afară, să nu danseze 
după cum li se cîntă sau să devină 
agenții acestora. Ele trebuie să res
pecte independența altor țări și să 
nu se amestece în treburile interne 
ale altora sau să nesocotească inte
resele altora.

Important în prezent in ce privește 
opoziția față de imperialism și de 
toate celelalte forțe dominante și 
pentru edificarea unei lumi noi, in
dependente, este să se extindă și să 
se dezvolte mișcarea de nealiniere. 
Țările nealiniate nu trebuie să ur
meze îndeaproape ori să se lase 
atrase în vreun bloc, să provoace 
dezbinări în cadrul mișcării sau să 
formeze blocuri noi. Ele nu trebuie 
sâ rivalizeze sau să se certe între ele, 
înșelate de manevrele Imperialiste de 
dominare, care urmăresc să le dez
bine și să le înstrăineze, ele trebuie 
să-și unească forțele pentru a opune 
rezistență agresiunii și intervenției 
forțelor dominante, în deplină uni
tate. Ele țrebuie să militeze pentru 
abolirea vechii ordini economice in
ternaționale și pentru instaurarea 
unei noi ordini, să acționeze îndeo
sebi pentru apărarea dreptului de a 
fi permanent stăpîne pe resursele Iot 
interne și pe ramurile-cheie ale eco
nomiei, să acționeze pentru reorga
nizarea relațiilor comerciale inechi
tabile și a sistemului unilateral de 
diviziune a muncii, prin care ele sînt 
nevoite să-și vîndă materiile prime 
la prețuri reduse și să cumpere pro
duse manufacturate la prețuri exor
bitante.

Tovarășul Kim Ir Sen a subliniat, 
totodată, necesitatea ca țările socia
liste și partidele comuniste și munci
torești să acorde o deosebită impor
tanță unității și să subordoneze totul 
acesteia, să acționeze pentru găsirea 
unor numitori comuni ai unității, lă- 
sînd deoparte deosebirile de vederi. 
Ele nu trebuie, cu nici un preț, să 
încurajeze dezbinarea și să împiedice 
unitatea partidelor și țărilor lor.

Partidul nostru, a arătat vorbitorul, 
își va elabora întreaga politică ex
ternă în mod independent, in concor
danță cu condițiile concrete din țara 
noastră și cu interesele poporului 
nostru și își va desfășura activitatea 
pe plan extern potrivit propriei sale 
aprecieri și păreri. El va respecta cu 
strictețe principiile și ideile mișcării 
de nealiniere și va milita pentru 
dezvoltarea și progresul ei. Partidul 
nostru va depune eforturi neobosite 
pentru a consolida unitatea și a 
promova relații de prietenie și coope
rare cu țările socialiste pe baza prin
cipiilor independentei și internațio
nalismului proletar. Vom dezvolta 
relații diplomatice cu țările nealiniate 
și din lumea a treia și vom intări 
solidaritatea și cooperarea cu aceste 
țări în toate domeniile, politic, eco
nomic și cultural. Vom stabili relații 
prietenești și vom promova schim
buri economice și culturale și cu 
țările capitaliste care manifestă prie
tenie față de țara noastră.

Partidul nostru susține că blocurile 
militare agresive imperialiste și toate 
celelalte blocuri trebuie desființate. 
Paralel cu dizolvarea tuturor blocu
rilor militare, trebuie desființate ba
zele militare agresive din alte țări 
și trebuie retrase trupele străine.

în încheiere, referindu-se la mun
ca de partid, raportorul a subliniat: 
Partidul nostru s-a consolidat fără 
precedent odată cu întărirea unității 
ideologice și de țel și a coeziunii re
voluționare a rîndurilor sale și cu 
instaurarea unui sistem de muncă 
bine organizat și a unei discipline re
voluționare care să poată asigura in 
mod ferm conducerea partidului pen
tru revoluție și construcție. In peri
oada la care ne referim, partidul 
nostru a acordat o mare atenție ac
tivității de ridicare a funcției și rolu
lui militant al organizațiilor sale, 
întregul partid vibrează de spirit re
voluționar și întreaga activitate se 
efectuează cu vigoare și un puternic 
avînt. Aceasta este actuala imagine 
a partidului nostru. Toate aceste suc
cese reprezintă o garanție a viitoru
lui luminos al partidului și revoluției 
noastre.

Tradițiile revoluționare ale partidu
lui nostru Incorporează ideologia 
Ciuce, teorie și metodologie multi
dimensională, eonținînd prețioase 
realizări și experiențe ale revoluției 
noastre. Prin promovarea neabătută 
a luptei de preluare și dezvoltare a 
tradițiilor revoluționare, ca sarcină 
importantă a muncii de partid, vom 
înainta rapid pe calea construcției șl 
a revoluției, vom impulsiona cauza 
revoluționară pînă la victoria ei fi
nală.
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Mesajul adresat de Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român celui de-al Vl-lea Congres 

al Partidului Muncii din Coreea

„Este necesară intensificarea eforturilor in vederea 
înfăptuirii noii ordini economice mondiale" 

Intervenția reprezentantului român la reuniunea parlamentarilor 
de la Națiunile Unite

ZIUA NAȚIONALĂ A SPANIEI

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, trans
mitem delegaților la cel de-al Vl-lea 
Congres al Partidului Muncii din 
Coreea, tuturor comuniștilor șl po
porului coreean calde salutări tovă
rășești, mesajul de prietenie și soli
daritate din partea comuniștilor, a 
Întregului popor român.

Partidul Muncii din Coreea, care 
sărbătorește în aceste zile 35 de ani 
de la întemeierea sa, a organizat și 
condus lupta eroică a clasei munci
toare, a maselor populare pentru în
făptuirea revoluției și construcției 
socialiste, pentru apărarea și consoli
darea cuceririlor revoluționare, își 
îndeplinește cu succes rolul de forță 
politică conducătoare în societate. 
Poporul român urmărește cu pro
fundă admirație eforturile creatoare, 
fermitatea cu care harnicul șl talen
tatul popor coreean acționează sub 
conducerea Încercată a partidului, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. pen
tru edificarea noii orînduiri sociale 
și înfăptuirea liniei revoluționare a 
socialismului, independenței, suvera
nității și apărării țării. Acordăm o 
înaltă apreciere succeselor remarca
bile obținute de comuniști, de oame
nii muncii din Republica Populară 
Democrată Coreeană în înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
V-lea al partidului și a obiectivelor 
celui de-al doilea plan septenal, în 
făurirea unei economii naționale 
independente, bazată pe o industrie 
puternică și o agricultură modernă, 
în dezvoltarea științei și culturii, in 
îmbunătățirea continuă a nivelului 
de viață al poporului.

Realizările Republicii Populare 
Democrate Coreene pe calea dezvol
tării economico-sociale, politica sa 
constructivă, de sine stătătoare, pro
movată pe plan internațional repre
zintă o contribuție însemnată la cau
za generală a socialismului, indepen
denței naționale și păcii, exercită o 
puternică înrîurire pozitivă asupra 
luptei pentru înfăptuirea aspirației 
vitale a poporului coreean de reuni- 
flcare pașnică și independentă a țării. 
Reafirmăm și cu acest prilej întregul 
sprijin al Partidului Comunist Ro
mân, al României socialiste față de 
politica pe care o promovează Parti
dul Muncii din Coreea, Republica 
Populară Democrată Coreeană în di
recția reunificării pașnice, apreciind 
că realizarea acestei năzuințe legi
time are o mare importanță atît 
pentru poporul coreean, cît și pen
tru pacea în zonă, pentru politica de 
Independență națională, de destin
dere și de pace în întreaga lume. Na 
exprimăm convingerea că, transpu
nând în viață hotărîrile ce le va a- 
dopta Congresul al Vl-lea al Parti
dului Muncii din Coreea, poporul 
frate coreean va repurta noi îzbînzi 
în construcția socialistă, pentru pro
pășirea și înflorirea multilaterală a 
patriei, în lupta sa dreaptă^ pentru 
înfăptuirea dezideratului major de 
unitate națională.

Tn prezent, întregul nostru popor, 
strîns unit în jurul Partidului Comu
nist Român, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
desfășoară o vastă activitate crea
toare pentru transpunerea în viață 
a hotărîrilor Congresului al XII-lea 
al partidului din noiembrie anul tre
cut, pentru încheierea cu succes a 
cincinalului 1976—1980, prima etapă 
de înfăptuire a Programului parti
dului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră. Realizările remarcabile 
dobîndite în acești ani au ridicat pe 
o treaptă superioară progresul eco-

nomico-social al României, au asi
gurat dezvoltarea impetuoasă a for
țelor de producție, creșterea susți
nută a avuției naționale' și, pe a- 
ceastă bază, ridicarea puternică a 
nivelului de trai material și spiritual 
al întregului nostru popor. In 
cincinalul actual, volumul produc
ției industriale crește intr-un ritm 
mediu anual de circa 10 la sută, pro
ducția agricolă globală — cu circa 30 la 
sută față de nivelul cincinalului tre
cut, iar retribuția reală a oamenilor 
muncii — cu circa 30 la sută, față 
de 18—20 la sută cit era prevăzut 
inițial. în conformitate cu hotărîrile 
Congresului al XII-lea al P.C.R., 
obiectivul fundamental al cincinalului 
1981—1985 este continuarea pe un 
plan superior a îndeplinirii Progra
mului partidului, creșterea și moder
nizarea forțelor de producție, pe baza 
afirmării cu putere a revoluției teh- 
nico-științifice, realizarea unei noi 
calități în toate domeniile de activi
tate, ridicarea nivelului de viață al 
poporului, întărirea independentei și 
suveranității patriei noastre.

Partidul Comunist Român acțio
nează consecvent pentru perfecțio
narea continuă a relațiilor de produc
ție șl sociale, a cadrului organizato
ric de dezvoltare și adîncire a demo
crației socialiste care asigură parti
ciparea directă a maselor populare 
la dezbaterea, elaborarea și înfăp
tuirea politicii generale a partidului 
și statului, la conducerea întregii so
cietăți. Partidul nostru desfășoară o 
intensă activitate ideologică și poli- 
tico-educativă pentru formarea omu
lui nou cu o înaltă conștiință revo
luționară, pentru afirmarea tot mal 
hotărîtă în viață a principiilor eticii 
și echității socialiste.

Acționînd ferm pentru edificarea 
cu succes a noii orînduiri. Partidul 
Comunist Român, România socialis
tă își aduc, totodată, o contribuție 
de seamă la cauza socialismului, 
păcii și colaborării Internaționale, 
militează neabătut pentru soluțio
narea, în interesul tuturor popoare
lor, a problemelor care confruntă 
astăzi omenirea. In împrejurările în 
care în viata internațională s-a ajuns 
la o încordare extrem de gravă, 
partidul și statul nostru s-au pro
nunțat șl se pronunță cu hotărîre 
pentru soluționarea politică a tutu
ror problemelor litigioase, pentru a 
se face totul în direcția reluării șl 
dezvoltării politicii de destindere, 
pentru pace și colaborare între toate 
națiunile lumii; în acest spirit acțio
năm cu consecvență pentru dezvol
tarea prieteniei și conlucrării cu toa
te țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare și nealiniate, cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate statele 
lumii, pe baza principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța.

Ca țară europeană. România se 
preocupă în mod deosebit de reali
zarea securității, colaborării și păcii 
în Europa, militează neabătut pen
tru pregătirea și desfășurarea Con
ferinței de la Madrid cu rezultate cît 
mai bune în direcția impulsionării 
destinderii, înfăptuirii Actului final 
de la Helsinki, șl îndeosebi pentru 
trecerea la dezangajare militară și 
dezarmare. Considerăm că trebuie 
făcut totul pentru oprirea amplasării 
de noi rachete nucleare în Europa, 
pentru stăvilirea cursei înarmărilor 
și înfăptuirea unor măsuri concrete

de dezarmare, în primul rînd de de
zarmare nucleară, pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, care 
să asigure relații de deplină egalitate 
între toate națiunile. Acordăm între
gul nostru sprijin luptei popoarelor 
împotriva policicii imperialiste de 
forță și dictat, a colonialismului șl 
neocolonialismului, pentru lichidarea 
oricăror forme de asuprire și domi
nație. pentru libertate, independență 
și progres social.

în spiritul bogatelor sale tradiții 
revoluționare, Partidul Comunist Ro
mân militează consecvent pentru 
întărirea solidarității și conlucrării cu 
toate partidele comuniste și muncito
rești, pentru făurirea unității de tip 
nou, întemeiată pe principiile depli
nei egalități în drepturi, indepen
denței și neamestecului în treburile 
interne, pe respectarea dreptului fie
cărui partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, strategia și 
tactica revoluționară. Totodată, parti
dul nostru dezvoltă colaborarea cu 
partidele socialiste și social-demo- 
crate, cu partidele de guvernămînt 
din țările care au pășit pe calea dez
voltării economico-sociale indepen
dente, cu mișcările de eliberare na
țională, cu forțele revoluționare pro
gresiste, antiimperialiste de pretutin
deni, in lupta pentru pace, securitate, 
independență șl progres social, pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă 
pe planeta noastră.

Congresul al Vl-lea al partidului 
dumneavoastră ne oferă plăcutul pri
lej de a evoca cu deosebită satisfac
ție legăturile de strînsă prietenie, so
lidaritate militantă și colaborare fră
țească statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Muncii din 
Coreea, între poporul român și po
porul coreean. Aceste raporturi cu 
adinei rădăcini în trecutul glorios de 
luptă al popoarelor noastre pentru 
eliberare socială și națională s-au 
dezvoltat continuu In anii socialis
mului pe temelia trainică a țelurilor 
și a idealurilor comune ale făuririi 
noii orînduiri sociale, ale progresu
lui, independenței și păcii, pe stimă 
șl încredere reciprocă. Un rol hotă- 
rîtor în amplificarea și adîncirea re
lațiilor româno-coreene îl au întîlni- 
rile și convorbirile deosebit de rod
nice, de la București și Phenian, 
dintre stimați! și iubiți! conducători 
ai partidelor și țărilor noastre, tova
rășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul 
Kim Ir Sen. Acordînd o înaltă pre
țuire prieteniei și conlucrării dintre 
partidele și țările noastre, ne expri
măm ferma convingere că, acționînd 
împreună în spiritul înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel, ra
porturile prietenești româno-coreene 
și colaborarea strînsă pe plan poli
tic, economic, cultural-științlfic și în 
alte domenii se vor dezvolta tot mai 
puternic, în interesul popoarelor ro
mân și coreean, al cauzei generale a 
socialismului, Independenței’popoare 
lor, destinderii, securității, păcii și 
colaborării internaționale.

în numele Partidului Comunist 
Român și al întregului nostru popor 
adresăm comuniștilor și poporului 
coreean prieten urări de succes de
plin în realizarea hotărîrilor ce vor 
fi adoptate de cel de-al Vl-lea Con
gres al Partidului Muncii din Co
reea, în întreaga operă de edificare 
a socialismului, pentru înfăptuirea 
cît mai grabnică a dezideratului su
prem al națiunii coreene — reunifi- 
carea pașnică și independentă a pa
triei.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-a desfășurat reuniu
nea parlamentarilor din statela 
membre ale Uniunii Interparlamen
tare care fac parte din delegațiile 
statelor participante Ia cea de-a 35-a 
sesiune a Adunării Generale. La re
uniune au fost invitați funcționari 
superiori din Secretariatul O.N.U., 
precum și din conducerea unor Insti
tuții specializate.

Din partea țări! noastre a partici
pat deputatul Constantin Flitan, pre
ședintele Asociației juriștilor din 
Republica Socialistă România. în in
tervenția prezentată pe tema „Al 
treilea deceniu pentru dezvoltare", 
deputatul român a înfățișat pe larg 
tezele și orientările cuprinse în do
cumentele celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R., concepțiile, ' preocu
pările și acțiunile președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în scopul lichidării sub
dezvoltării șl instaurării unei noi or
dini economice internaționale, bazată 
pe raporturi juste și echitabile, pe 
dreptul fiecărui popor de a dispune

în mod liber de bogățiile naționale, 
de a-.și hotărî singur calea propriei 
dezvoltări.

Subliniind că încheierea fără obți
nerea rezultatelor sperate a sesiunii 
extraordinare a Adunării Generala 
a O.N.U., consacrată noii ordini eco
nomice internaționale, pune omenirea 
în fața uneia din cele mai grave pro
bleme ale contemporaneității, vorbi
torul a insistat asupra importanței 
lansării de către actuala sesiune. în 
1981, a negocierilor globale.

Totodată, vorbitorul a scos în evi
dență rolul parlamentarilor în mobi
lizarea opiniei publice naționale șl 
mondiale, precum și în influențarea 
factorilor politici responsabili, în 
scopul adoptării de măsuri hotărîte 
pentru oprirea adincirii continue a 
decalajelor dintre statele bogate și 
cele sărace, precum și pentru declan
șarea fără întîrziere a procesului de 
înfăptuire practică a unor schimbări 
radicale în structurile economice șl 
circuitele mondiale, în conformitate 
cu exigentele noii ordini economice 
internaționale.

SESIUNEA O. N. U.

încheierea dezbaterilor generale
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au luat sfîrșit dezba
terile generale ale celei de-a 35-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., în cadrul cărora au luat 
cuvîritul șefii delegațiilor statelor 
membre care au prezentat pozițiile de 
principiu ale guvernelor lor asupra 
principalelor probleme care confrun
tă lumea contemporană.

In cursul dezbaterilor generale s-a 
subliniat necesitatea consolidării pro
cesului de destindere, stăvilirii 
cursei înarmărilor și înfăptuirii 
dezarmării, reglementării pe cale 
politică, pașnică, a stărilor de încor
dare și conflict existente în diferite 
regiuni ale globului, urgența edifi
cării noii ordini economice Inter
naționale, importanța creșterii ro
lului O.N.U. în soluționarea, în 
conformitate cu Interesele legi

time ale tuturor statelor, a proble
melor complexe din viața Internațio
nală.

In discursurile rostite tn plenara 
Adunării Generale a O.N.U., repre
zentanții majorității covîrșitoare a 
statelor, între care și România, și-au 
exprimat îngrijorarea în legătură cu 
deteriorarea, în ultima perioadă, a 
climatului politic mondial, ca urma
re a politicii de forță, a tendințelor 
de reîmpărțire a lumii în zone șl 
sfere de influență, subliniind necesi
tatea depășirii dificultăților actuale 
prin respectarea strictă, de către toa
te statele, în toate împrejurările, a 
principiilor independenței și suvera
nității' naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile Interne, avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța.»

Consultări In vederea formării unui nou cabinet italian
ROMA 11 (Agerpres). — Premie

rul desemnat al Italiei, Arnaldo For
lani, a avut sîmbătă noi consultări 
cu reprezentanți ai diferitelor parti
de politice italiene în cadrul efortu
rilor de formare a celui de-al 40-lea 
guvern al țării din perioada postbe
lică. Intr-o declarație făcută presei, 
după prima rundă de convorbiri, 
Forlani a precizat că noua formulă

guvernamentală va fl definitivată la 
începutul săptămînii viitoare, rela
tează agenția ANSA. Observatorii 
politici, scrie agenția, consideră că 
această formulă va fi de „patru plus 
unu", ceea ce înseamnă că din cabi
net vor face parte democrat-creștinii, 
socialiștii, socialist-democraticii și re
publicanii, iar liberalii vor acorda 
cabinetului un sprijin parlamentar.

REUNIUNEA PREGĂTITOARE DE LA MADRID

România acționează în vederea impulsionării 
destinderii și colaborării în Europa

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Marea demonstrație a oamenilor muncii din Phenian
PHENIAN 11 (Agerpres), — Co

respondență de la loan Erhan : tn 
Piața „Kim Ir Sen“ din Phenian 
s-a desfășurat, sîmbătă, în prezența 
conducerii de partid și de stat a 
Republicii Populare Democrate Co
reene. a delegațiilor participante la 
cel de-al Vl-lea Congres al Parti
dului Muncii din Coreea, marea 
demonstrație a oamenilor muncii 
consacrată aniversării a 35 de ani 
de la crearea Partidului Muncii din 
Coreea.

în tribuna oficială s-a aflat și de
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului.

Sutele de mii de demonstranți, 
care au trecut prin fața tribunei 
oficiale, au înfățișat un tablou însu- 
flețitor al victoriilor și succeselor 
remarcabile dobîndite sub condu
cerea partidului de poporul coreean 
prieten, care, într-o perioadă isto
rică scurtă, și-a reclădit țara dis
trusă de război, transform!nd-o in
tr-un stat socialist înfloritor, în plin 
proces de dezvoltare, pe toate pla

nurile vieții materiale și spirituale, 
cu o industrie puternică și o agri
cultură modernă, cu o cultură și 
știință în plin avînt. Ei au exprimat, 
de asemenea, voința de a traduce 
neabătut în viață hotărîrile Congre
sului al Vl-lea al Partidului Muncii 
din Coreea.

în același timp, demonstrația a 
constituit o viguroasă expresie a 
luptei poporului coreean • pentru în
făptuirea aspirației sale vitale de 
unitate națională, a dorinței de afir
mare a unei politici noi, de inde
pendență și suveranitate, de destin
dere și asigurarea dreptului fiecărui 
popor la o dezvoltare de sine stă
tătoare, ’ fără nici un amestec din 
afară, de pace și colaborare inter
națională.

★
Sîmbătă, tovarășul Iile Verdeț, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului, a înmînat mesajul C.C. 
al P.C.R., adresat Congresului al 
Vl-lea al Partidului Muncii din Co
reea, șl mesajul de felicitare cu pri
lejul aniversării a 35 de ani de la 
crearea partidului.

Imperativul lichidării
politicii de apartheid

subliniat de 
Republicii

vicepremierul 
Zimbabwe

SALISBURY 11 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută in Parlamentul 
țării, Simon Mzenda, viceprim-mi- 
nistru și ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Zimbabwe, a sub
liniat că escaladarea cursei înarmă
rilor contravine flagrant intereselor 
destinderii și păcii internaționale. 
Republica Zimbabwe, a precizat vor
bitorul, promovează o politică de ne
aliniere.

Victoria poporului Zimbabwe asupra 
colonialismului, rasismului și exploa
tării a devenit o victorie a Întregu
lui continent african, a spus Simon 
Mzenda. El a arătat că Zimbabwe 
este solidar cu forțele angajate as
tăzi împotriva sistemului represiv de 
apartheid din R.S.A. Lupta împotri
va apartheidului este o luptă justă 
și victoria împotriva acestui sistem 
este iminentă, fapt dovedit în Mo- 
zambic, Angola și Zimbabwe.

MADRID 11 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian : La 
Palatul Congreselor din Madrid con
tinuă lucrările întîlnirii pregătitoare 
a reuniunii general-europene care 
urmează să înceapă la 11 noiembrie, 
în capitala Spaniei.

In ultimele zile, dezbaterile s-au 
concentrat — în ședințele plenare, cît 
și în consultările neoficiale — asu
pra discutării unor probleme legate 
de conținutul ordinii de zi și de or
ganizarea lucrărilor viitoarei reuni
uni general-europene.

Prezentînd poziția României, re
prezentanții țării noastre au subliniat, 
în ultimele zile, că ordinea de zi a 
reuniunii, ca și organizarea acesteia 
trebuie concepute în așa fel îneît să 
permită atît efectuarea unui schimb 
de vederi în legătură cu punerea in 
aplicare a Actului final, cît mal ales, 
examinarea propunerilor și mă
surilor menite să favorizeze dezvol
tarea colaborării pe multiple planuri 
între statele participante, continuarea 
procesului securității europene. In 
concepția României, organizarea și 
desfășurarea reuniunii nu poate și nu 
trebuie să fie subordonată decît 
scopului major al acesteia, și anume

obținerea de rezultate concrete In 
întărirea securității europene. Refe- 
rindu-se la modul de împărțire a 
timpului reuniunii, reprezentanții ță
rii noastre au subliniat că prima 
etapă trebuie dedicată evaluării apli
cării Actului final și Inițierii pre
zentării de propuneri, pentru ca 
acestea să poată fi ulterior analizate 
de către statele participante. Este, 
desigur, evident că și în cea de-a 
doua etapă — consacrată, în princi
pal, negocierii aprofundate a propu
nerilor avansate, convenirii pe aceas
tă bază a măsurilor urmărind inten
sificarea colaborării dintre statele 
participante, precum și redactării do
cumentului final — flecare dintre 
statele participante va putea avansa 
noi propuneri, sugestii și idei de na
tură să contribuie la succesul reuni
unii. In același timp, viitoarea re
uniune de la Madrid — au arătat re
prezentanții țării noastre — nu se va 
putea încheia fără adoptarea unui 
document final, care să conțină mă
suri concrete de dinamizare a pro
cesului inițiat la Helsinki și fără 
prevederi clare pentru stabilirea da
tei și locului viitoarei întîlniri gene
ral-europene.

Apel adresat de secretarul general al O.N.U. 
președinților Irakului și Iranului

AGENȚIILE DE PRESA 
hS -■ ne scurt

ZIUA DE SOLIDARITATE CU DEȚINUȚII POLITICI DIN AFRICA DE 
! SUD. Intr-o alocuțiune rostită cu acest prilej, secretarul general al O.N.U., 
IKurt Waldheim, a spus : „Reafirmăm sprijinul nostru față de cauza li

chidării apartheidului și discriminărilor rasiale existente în societatea sud- 
africană, unde toți cetățenii trebuie să devină egali, indiferent de cu- 

Iloarea pielii, de rasă și credință". In discursul său, președintele in exer
cițiu pe luna octombrie al Consiliului de Securitate, reprezentantul per
manent al U.R.S.S., Oleg Troianovski, a arătat că discriminarea rasială, 

r asuprirea și abuzurile la care autoritățile sud-africane supun milioane 
de locuitori băștinași din această țară provoacă indignarea șl protestele 

' întregii lumi. »
ELIBERAREA FOȘTILOR PRIM- 

MINIȘTR1 AI TURCIEI, Suleyman 
Demirel și Biilent Ecevit, care, la 
12 septembrie, cînd forțele armate 
au preluat puterea, au fost puși 
„sub protecția armatei", a fost 
anunțată simbătă de autoritățile 
turcești. Se precizează că au fost, 
de asemenea, puși în libertate 61 de 
foști membri ai parlamentului.

RECOLTA MONDIALA DE CE
REALE, in anul agricol 1980—1981, 
va fi de 1,544 miliarde de tone, cu 
1 la sută mai mult decît !n cam
pania precedentă, estimează De
partamentul american al agricul
turii.

O CONSFĂTUIRE NAȚIONALA, 
în cadrul căreia au fost discutate 
probleme ale sporirii producției de 
cereale și ale unei mai bune folosiri 
a acestora, a avut loe la Sofia. Au 
participat Todor Jlvkov, prlm-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al

R.P. Bulgaria, alți conducători de j 
partid și de stat, specialiști din 
agricultură, oameni de știință.

LIBANUL A HOTARlT SA PRE- ' 
ZINTE O PLINGERE CONSILIU- , 
LUI DE SECURITATE împotriva 
ocupării și anexării de către Israel I 
a unui teritoriu libanez la El 
Edayssa, în zona de frontieră din
tre Liban și Israel, a declarat pri- J 
mul ministru Selim Al Hoss. El a 
precizat că țara sa nu intențio- , 
nează să ceară totuși convocarea 
Consiliului de Securitate. I

PRIMUL SIMPOZION INTER- j 
NATIONAL DE STUPARIT PAS- | 
TORAL, organtzat de Asociația na
țională a apicultorilor spanioli sub | 
auspiciile „Apimondiei", s-a înche
iat la Valencia (Spania). La lucrări, 1 
desfășurate sub președinția prof. . 
dr. ing. V. Barna) (România), pre
ședintele „Apimondiei", au parti- I 
cipat peste 300 de -eprezentanți ai 
apicultorilor din toate continentele. I 
In același timp, la Ayora a avut 
loc inaugurarea primului combinat 
apicol din Spania, realizat după i 
modelul celui din București.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Ager
pres). — Secretarul general al O.N.U. 
a adresat mesaje Identice președinți
lor Irakului, Saddam Hussein, și Ira
nului, Abolhassan Banlsadr, în care 
le cere să adopte măsuri urgente 
pentru asigurarea securității naviga
ției pașnice în zona de conflict din
tre cele două țări — a anunțat un 
purtător de cuvînt al O.N.U. In me
sajele sale, secretarul general al 
O.N.U. a cerut celor doi șefi de stat, 
ca un prim pas, „să adopte măsuri 
Imediate pentru a permite navelor 
care sînt în prezent imobilizate în

zonă să plece în siguranță". Kurt 
Waldheim arată, în mesajele sale, că 
așteaptă de la cele două țări sugestii 
imediate asupra modalităților care 
să permită vaselor să părăsească 
zona, precum și asupra modalităților 
de realizare a unei încetări locale a 
focului.

Secretarul general al O.N.U. și-a 
oferit părților bunele sale oficii pen
tru realizarea acestui obiectiv. Pur
tătorul de cuvînt a declarat că aceas
tă inițiativă a fost luată după con
sultări cu un număr de membri ai 
Consiliului de Securitate.

Cutremure devastatoare în Algeria
• Mii de victime omenești • Orașul El Asnam — 
distrus in proporție de 80 la sută • Unități militare șl 
formațiuni de apărare civilă participă Ia operațiunile de 

salvare și ajutor

ÎMPOTRIVA ORICĂREI ÎNCERCĂRI DE RENAȘTERE A NAZIS
MULUI. Recentele atentate teroriste de la Bologna, Anvers, Miinchen și 
Paris au determinat personalul secretariatului Parlamentului vest-european 
să manifeste dezaprobarea față de renașterea terorismului in țări din 
Europa occidentală. Intr-un document adresat Parlamentului vest-euro
pean, personalul secretariatului cere organului consultativ al C.E.E. să se 
adreseze guvernelor țărilor membre pentru ca acestea să acționeze spre 
a „înăbuși cu fermitate orice încercare de renaștere a nazismului".

ALGER 11 (Agerpres). — Două 
violente cutremure — dintre care 
unul de o intensitate de 7.5 grade, 
iar celălalt de 6.4 grade pe seara 
Richter — urmate de alte seisme 
mai slabe, au lovit, vineri, regiuni 
din vestul Algeriei. Agenția alge
riană de știri A.P.S., reluată de 
agențiile internaționale de presă, 
transmite că numărul victimelor în 
urma seismelor se ridică la mii de 
persoane. Iar Liga Societăților de 
Cruce Roșie a anunțat, la Geneva 
— referindu-se la date furnizate de 
societatea de „Semilună Roșie" din 
Algeria — că numărul morților 
provocațl de seism Ia El Asnam 
este de aproximativ 20 000 — trans
mite agenția France Presse.

Potrivit serviciilor seismologies 
ale Observatorului algerian Bouza- 
rea, din apropierea capitalei, epi
centrul cutremurelor s-a situat la 
200 kilometri de Alger, în zona ora

șului El Asnam, care, după primele 
estimări, a fost distrus in proporție 
de 80 la sută. Cu o populație de 
aproximativ 100 000 locuitori, orașul 
El Asnam fusese reconstruit aproa
pe în întregime după un alt cutre
mur, de 6,7 grade, produs în sep
tembrie 1954 șl al cărui bilanț a 
fost de 1 657 de morți.

Printre orașele care au fost afec
tate. unele dintre ele grav, se nu
mără Tiaret, Khemis Miliana, Sai
da, Ain Della, El Attaf, Dzebouja, 
Benj Haoua și Sendjaf.

In cursul unei reuniuni de ur
gență a guvernului algerian, des
fășurată sub conducerea președinte
lui republicii, Chadli Bendjedid, 
au fost adoptate măsuri pentru or
ganizarea ajutorului in regiunile si
nistrate. In zOna afectată de cutre
mur s-au deplasat unități ale ar
matei șl formațiuni de apărare ci
vilă care participă la operațiunile 
de salvare șl ajutor.

Maiestății Sale JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

MADRID
Cu prilejul Zilei naționale a Spaniei, lml este plăcut să vă adresez, In nu

mele poporului român și al meu personal, calde felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de fericire personală, de progres și bunăstare pentru poporul 
spaniol prieten.

Amintindu-ml \cu multă plăcere de vizita pe care am efectuat-o In Spa
nia la invitația Maiestății Voastre, Îmi exprim convingerea că tradiționalele 
relații de prietenie dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare pe mul
tiple planuri, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, securității și 
cooperării în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul spaniol cele
brează azi „Ziua his- 
panității" — sărbătoa
rea națională a țării.

In acest an, sărbă
toarea are loc în con
dițiile afirmării în con
tinuare a preocupări
lor forțelor progresis
te spaniole pentru con
solidarea prefacerilor 
democratice din viața 
politică. Așa cum se 
știe, în ultimii patru 
ani evoluțiile de pe a- 
rena politică spaniolă 
au fost dominate de 
orientarea spre crearea 
de structuri politico- 
instituționale democra
tice. Jaloane importan
te în această direcție au 
marcat alegerile legis
lative din 1977 și 1979, 
aprobarea prin refe
rendum a noii consti
tuții, în decembrie 
1978, ca și alegerile 
municipale. La fiecare 
din aceste scrutinuri, 
corpul electoral spa
niol a optat în favoa
rea forțelor politice 
democratice și progre
siste, promotoare ale 
procesului de înnoire.

In desfășurarea a- 
cestui proces s-a re
liefat tot mai mult 
necesitatea realizării
unei strînse colaborări 
între toate forțele po
litice progresiste — cu 
atlt mai imperioasă 
cu cît prefacerile de
mocratice 
rezistența 
cercurilor 
toara șl

întîmpină 
acerbă a 
conserva- 

» grupă-
rilor extremiste, care 
urmăresc destabiliza
rea politică prin esca

ladarea terorismului, 
vizind de fapt lichida
rea instituțiilor demo
cratice. Atît guvernul, 
cît și principalele for
țe politice ale țării — 
partidul de guvernă- 
mint — Uniunea Cen
trului Democratic, Par
tidul Socialist Munci
toresc Spaniol și Par
tidul Comunist din 
Spania, ca și o serie 
de grupări politice re
gionale au condamnat 
ferm atentatele tero
riste, pronunțîndu-se 
în consens cu voința 
poporului spaniol, pen
tru acțiuni de respin
gere a provocărilor 
puse la cale de inami
cii democrației.

Nutrind sentimente 
de tradițională și sin
ceră prietenie față de 
poporul spaniol, de 
solidaritate cu năzuin
țele sale de progres 
pe calea democrației 
și bunăstării, opinia 
publică din țara noas
tră a urmărit și ur
mărește cu interes 
prefacerile înnoitoare 
din Spania.

Deși situate în re
giuni diferite ale con
tinentului european, 
între România și Spa
nia s-au țesut de-a 
lungul secolelor legă
turi de colaborare prie
tenească, stimulate de 
afinitățile de origine, 
limbă și cultură. Re
stabilirea, la începutul 
anului 1977, a re
lațiilor diplomatice, la 
nivel de ambasadă, a 
reprezentat continua
rea logică a unor vechi 
legături, expresia do
rinței ambelor țări de

a promova raporturi 
prietenești, indiferent 
de deosebirile de orîn- 
duire. în perioada care 
a trecut, schimburile 
economice reciproc a- 
vantajoase au cunoscut 
c evoluție ascendentă, 
multiplicîndu-se, în a- 
celași timp, contactele 
pe tărîm politic, cultu
ral și tehnico-științi- 
fic.

O contribuție de cea 
mai mare însemnătate 
în această d» ' ț au 
adus-o convorbi^-? ro- 
mâno-spaniole l^rnive- 
lul cel mai înalt, care 
au avut loc cu prilejul 
vizitei oficiale efec
tuate în Spania de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, la invitația 
regelui Juan Carlos I. 
înțelegerile convenite 
cu acel prilej, docu
mentele semnate au 
creat un cadru adec
vat pentru amplifica
rea schimburilor co
merciale, cooperării e- 
conomice și tehnologi
ce, ca și în alte dome
nii, potrivit dorinței 
comune de progres șl 
bunăstare, intereselor 
destinderii, păcii și 
securității în Europa 
și în lume.

Sărbătoarea naționa
lă a Spaniei reprezin
tă pentru poporul ro
mân un fericit prilej 
de a-și reafirma sen
timentele sale priete
nești față de poporul 
spaniol, ca și convin
gerea că legăturile de 
colaborare dintre țările 
noastre vor cunoaște o 
dezvoltare tot mai pu
ternică.

Cel mai îndelungat zbor cosmic a luat sfîrșit
Cosmonauții sovietici Leonid Popov și Valeri Riumip au revenit 

pe Pâmînt
MOSCOVA 11. — Trimisul Ager

pres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Sîmbătă, la ora 12,50 (ora Mosco
vei), după îndeplinirea unui vast 
și complex program de cercetări și 
experiențe tehnico-științifice la 
bordul complexului orbital „Saliut- 
6"—„Soiuz", cosmonauții Leonid 
Popov și Valeri Riumin au revenit 
pe Pămînt. Aparatul de coborire a 
navei „Soiuz-31", avind la bord pe 
cei doi cosmonauți, a aterizat la 
180 km sud-est de orașul Djezkaz- 
gan. S-a încheiat astfel cu succes 
cel mai îndelungat zbor, de 185 
zile, din istoria cosmonauticii.

Examenul medical efectuat la lo
cul aterizării arată că cei doi cos
monauți au suportat cu bine con
dițiile imponderabilității.

In cursul zborului, care a început

la 9 aprilie, Leonid Popov și Va
leri Riumin. precum și echipajele 
care au vizitat stația în cele șase 
luni, au efectuat un mare volum 
de cercetări și experiențe medicale 
și biologice, o serie de lucrări teh
nologice cu ajutorul instalațiilor 
„Splav" și „Kristall", au realizat 
fotografii ale suprafeței terestre uti
lizabile în agricultură și silvicultu
ră, în geologie.

Cei doi cosmonauți au fost dis
tinși cu înalte ordine sovietice.

★
In Uniunea Sovietică a fost lan

sat satelitul artificial al Pămintului 
„Cosmos-1 214". După cum anunță 
agenția TASS, el este destinat con
tinuării explorării spațiului cosmic. 
Aparatele de la bordul satelitului 
funcționează normal.

Iepurii și costul vieții

d ■

Categoric, nu se poate citi vreun ziar sau vreo revistă de pe orice 
meridian, din Vest sau Est, din Nord sau Sud, ori din celelalte puncte 
cardinale fără a întîlni știri despre greutățile traiului, despre criză, 
inflație, creșterea prețurilor, scumpiri.

Nu este însă reconfortant că, chiar și in asemenea condiții, mai 
există și fenomene de ieftinire — șl încă substanțială — a costului vieții ?

Dacă iepurașul stă cuminte, liniștit, Înseamnă că totul este O.K. 
Dar dacă își intinde urechile și iși contractă lăbuțele înseamnă că 
ceva nu este în ordine. Că în aer există emanații de sarin.

Așa cum in industria petrochimică, pentru a se verifica puritatea 
apei, aceasta este uneori trecută prin acvarii cu pești de o mare 
sensibilitate, tot astfel iepurii sînt utilizați pentru reacțiile lor specifice 
la cantități chiar infinitezimale de sarin. De aceea, cînd tehnicienii 
militari coboară in subteranele arsenalului de la Rocky-Mountain nu 
uită niciodată ca, pe lingă echipamentul de protecție, să ia cu ei și 
pe iepurașul de serviciu. Pentru a verifica starea celor 888 de bombe 
„weteye", depozitate acolo și conținînd 156 de kilograme de sarin - 
substanță toxică, extraordinor de nocivă, suficientă pentru uciderea a 
circa 160 de milioanele oameni.

Bombele imbătrinesc tihnit, încărunțind ruginiu de peste un deceniu
- și noroc de iepuri că s-au putut depista la timp 12 cazuri de 
corodare a unor garnituri. Romanii ou avut motive să fie recunoscători 
gișteior Capitoliului - au datorii și americanii. Față de iepurași.

Dar nu toți localnicii sînt fericiți că și-au Încredințat securitatea, 
liniștea și viața urechilor și lăbuțelor lui lepurilă. De aceea, s-a 
Intenționat transferarea celor 888 de bombe într-o localitate izolată. 
Tooele, din statul Utah. Dar și aci localnicii și-au manifestat neîncre
derea în Iepurași, cu atit mai mult cu cit chiar în apropiere se mai 
află un depozit militar unde sînt aliniate, sticlind în razele soarelui, 
șiruri lungi de recipiente metalice cu sarin. Este o cantitate cu mult 
mai mare decît cea din buncărele subterane de la Rocky-Mountain
- o cantitate suficientă pentru a extermina toate cele cinci miliarde 
de oameni care încă nu există pe glob.

Cîmp larg de acțiune, treabă multă pentru iepurași I
Și totuși, deși rezultă că omenirea se poate scălda din plin In 

belșugul de sarin, au mai fost adoptate credite de 20 milioane dolari 
pentru construirea a încă unei uzine. Producătoare tot de sarin.

Vi se pare ciudat, o uzină atît de ieftină, numai 20 milioane ? I
Aici este esența problemei : sorinul este una din armele inimagi

nabil de ieftine. Utilizînd sorinul, moartea a 1 000 000 (un milion) de 
oameni costă doar 5 (cinci) dolari. Adică 0,0000005 dolari de om.

Incomparabil mal Ieftin decît cîteva legături de salată sau morcovi 
pentru noii apărători ai civilizației umane — iepurașii.

In contextul general al grijilor, al știrilor despre Inflație, scumpiri, 
creșteri galopante de prețuri, ce reconfortant este să afli că viața 
poate ajunge atît de ieftină I ,

N. CORBU
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