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( SCHIMBAREA BRUSCA A VREMII, NINSORILE CARE AU CĂZUI IN ULTIMELE ZILEImPUH?

'

Mobilizarea tuturor forțelor, organizarea
excepțională a muncii la toate lucrările agricole
si îndeosebi la transportul produselor din cimp
După zilele însorite din ultimele săptămîni,
vremea s-a răcit brusc și în cea mai mare parte
a tării a nins. Din informațiile furnizate de
Institutul de meteorologie și hidrologie rezultă
că cele mai scăzute temperaturi — minus 3—5
grade — au fost înregistrate in estul și nordul
Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și centrul
Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei. In
Dobrogea și cimpia de vest a țării temperatu
rile au fost mai ridicate. Ieri, la ora 14, cea
mai scăzută temperatură — minus 4 grade —
se înregistra în nordul Moldovei, iar cea mai
ridicată — plus 12 grade — în Dobrogea.
Stratul de zăpadă măsura ieri 15—20 cm in
sudul și vestul Munteniei, in nordul Bără
ganului și sudul Moldovei, iar la Bucu
rești — 23 cm. In rest, stratul de zăpadă era
de 3—8 cm. Zăpada lipsește în Dobrogea, cim
pia de vest a țării, inclusiv cimpia Someșului.
Meteorologii apreciază că vremea cunoaște un
proces de încălzire, care s-a resimțit încă in
cursul zilei de ieri, ceea ce va duce la topirea
zăpezii. Vor mai cădea precipitații sub formă
de ploaie, cu excepția zonei de nord-est a țării,
unde va ninge.
Scăderea temperaturii, însoțită de căderi ma
sive de zăpadă, ingreunează desfășurarea lucră
rilor agricole de toamnă. Condițiile nou create
impun ca in fiecare unitate agricolă, în fiecare
comună să fie luate măsuri energice în vederea
mobilizării tuturor forțelor la executarea lucră
rilor agricole de toamnă. Trebuie arătat că este
încă mult de lucru in cimp. Astfel, mai există
unele suprafețe de pe care nu a fost cules incă
porumbul, situate mai ales în județele Con
stanța, Ilfov, Teleorman, Dolj, Timiș, Bihor,
Prahova. Vaslui, Iași, Alba, Galați, Argeș.'Toate
organele și organizațiile de partid, consiliile
populare, direcțiile agricole și consiliile unice
agroindustriale trebuie să acționeze energic pen
tru organizarea unor ample acțiuni în vederea
strîngerii neintirziate a recoltei care mai există
pe cimp. Desigur, condițiile de lucru nu sînt
ușoare. In multe locuri, pămîntul este desfun
dat, ceea ce împiedică folosirea combinelor și a
celorlalte mijloace mecanice. Iată de ce, în an
samblul măsurilor care se inițiază in aceste zile
la sate, se impune ca pe primul plan să se
situeze mobilizarea tuturor cooperatorilor, a

celorlalți locuitori ai satelor la culesul porum
bului, astfel incit această lucrare să se încheie
in timpul cel mai scurt. Graba pentru stringerea
ultimelor roade ale toamnei nu trebuie să ducă
la risipă. In mod deosebit se cere ca porumbul
să fie cules în coșuri, din care să fie încărcat
direct îfl mijloacele de transport. A arunca
știuleții pe pămîntul ud este o practică inadmi
sibilă, deoarece duce la deprecierea producției,
care, după cum știm cu toții, nu a fost prea
mare. Important este să se strîngă toate produ
sele care se mai află pe cimp, fie că este vorba
de știuleți de porumb, rădăcini și frunze de
sfeclă de zahăr, legume și altele.
Bineînțeles, in aceste zile, cea mal mare aten
ție trebuie acordată, in continuare, transportu
lui. în afara produselor nerecoltate — porumb,
sfeclă de zahăr, varză, rădăcinoase — există pe
cîmp, în grămezi, importante cantități de știu
leți și rădăcini de sfeclă de zahăr. In aceste
condiții, este necesar să fie bine folosite toate
mijloacele de transport, cum sînt camioanele și
tractoarele cu remorci, precum și toate căruțele
de care dispun unitățile agricole. Acestea tre
buie concentrate în coloane pentru a putea
fi dirijate acolo unde există cantități mai
mari de produse agricole. Conducerile uni
tăților agricole, consiliile populare comunale
au datoria să asigure mai mulți oameni
la încărcarea și descărcarea produselor, ast
fel încît fiecare mijloc de transport să

efectueze un număr sporit de curse. Tot
odată, să fie inițiate măsuri urgente pentru
protejarea produselor aflate în grămezi pe
cimp sau pe rampele căilor ferate. Dacă
știuleții de porumb aflați încă pe tulpini
nu suferă, cei care se găsesc în grămezi s-ar
putea deprecia prin umezirea lor in urma topirii
zăpezilor. Iată de ce măsurile de protejare a
produselor reclamă multă răspundere din partea
cadrelor de conducere și specialiștilor din agri
cultură.
Răcirea bruscă a vremii impune luarea unor
măsuri energice pentru buna desfășurare a ac
tivității în sectorul zootehnic. în mod deosebit
se cere să fie adăpostite în mod corespunzător
toate animalele, să se asigure furajarea lor ra
țională. De asemenea, trebuie continuată acțiu
nea de însilozare a furajelor, pentru a se asi
gura cantitățile de nutrețuri corespunzătoare
numărului sporit de animale. Aceasta cu atit
mai mult cu cît pe cîmp există încă multe resturi
vegetale, care trebuie strînse în totalitate.
Știm cu toții că, datorită temperaturilor scă
zute și zăpezii, lucrările agricole de toamnă
se desfășoară în condiții mai grele. Dar tocmai
în asemenea situații se verifică cel mai bine
capacitatea politică a organizațiilor de partid,
capacitatea organizatorică a conducătorilor de
unități agricole de a acționa prin măsuri ferme
în vederea strîngerii, transportării, și depozi
tării tuturor produselor acestei toamne, pentru
executarea celorlalte lucrări agricole.

LOCUITORI Al SATELOR!

Raspundefi chemării organizațiilor de partid,
muncind din zori și pină seQra pentru a strînge
întreaga recolta, pentru a pune la adâpost toate
roadele muncii de un an!

Magazinele Capitalei oferă in aceste zile o bogată gamă de produse de sezon. Imagine de la magazinul „Cocor"

CRAIOVA

A început
construcția unui
nou cartier
cu 20 000
de apartamente
Marile fonduri de investiții
alocate pentru dezvoltarea Craiovei in anii construcției socia
liste au schimbat radical înfă
țișarea municipiului. Noile și
modernele cartiere de locuințe,
între care „Craiovița Nouă",
„Calea București", „Calea Severinului",
„Valea
Roșie",
„Brazda lui Novac" și „23 Au
gust". însumează la ora actuală
peste 50 000 apartamente, care
asigură condiții confortabile de
locuit pentru mai mult de ju
mătate din populația actuală a
Craiovei. Dar dezvoltarea ur
banistică a municipiului, trans
formarea sa într-unul din mo
dernele centre ale țării se află
în plină desfășurare. Astfel, în
sud-vestul Craiovei, lucrătorii
Trustului de construcții Dolj au
început construcția unui nou
cartier. Este vorba de car
tierul „Romanescu", situat în
zona renumitului Parc al po
porului. în prelungirea unui
alt tinăr cartier craiovean, „1
Mai", de o parte și de alta
a „Căii Dunării". Aici se vor
pune la dispoziția oamenilor
muncii 20 000 apartamente Zes
trea edilitară va mai cuprinde
spatii comerciale și unități pres
tatoare de servicii pe o supra
față de circa ’ 10 000 mp. trei
școli, o piață agroalimentară,
sală de sport, casă de cultură,
policlinică' și altele. (Nicolae
Petolescu).

Oamenii muncii din industria ju
dețului Dîmbovița au îndeplinit, la
31 octombrie, sarcinile de plan la
producția industrială pe întregul
cincinal 1976—1980.
Raportînd acest important succes,
intr-o telegramă adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de Comite
tul județean al P.C.R. Dîmbovița se
arată :
Avansul cîștigat ne creează posi
bilitatea ca, pînă la sfîrșitul aces
tui an, să realizăm o producție in
dustrială suplimentară în valoare
de 3,6 miliarde lei, care se va con
cretiza in livrarea, în plus, econo
miei naționale a 680 mii tone lignit
net, aparataj electric de joasă ten
siune în valoare de 280 milioane
lei, 1 000 bucăți strunguri normale,
2 700 tone mașini'și utilaje, tehno
logice pentru industria metalurgică,
730 mii tone ciment, 25 mii tone
lacuri și vopsele, 2,5 milioane metri
pătrați țesături, 2,6 milioane mp
plăci din azbociment și altele.
întreaga semnificație a progrese
lor înregistrate în dezvoltarea eco-

Hotărîrile Congresului al XII-lea
al partidului prevăd o sarcină
primordială pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare economi
că și socială a patriei în viito
rul cincinal: asigurarea într-o măsu
ră mai mare cu surse energetice și
materii prime din țară. Este o pre
vedere fundamentală, a cărei impor
tanță este astăzi limpede pentru fie
care: astăzi, cînd resursele mondiale
de materii prime și energie sînt tot
mai puține, astăzi, cînd prețurile lor
cresc necontrolat, suprasolicitînd bu
getele naționale ale multor țări im
portatoare. Iar România, cum bine
se știe, continuă să importe o bună
parte din materiile prime și resursele energetice necesare realizării
neabătute a programului de dezvoltare economică și socială stabilit de
partid.
Iată contextul în care s-a desfășu
rat recenta Consfătuire de lucru de
la C.C. al P.C.R. cu activul din do
meniul geologiei. Organizată din ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu,
consfătuirea — care a examinat într-un spirit realist, cu exigență și
răspundere, stadiul realizării planu
lui pe acest an și măsurile ce se im
pun pentru atingerea obiectivelor sta
bilite în acest domeniu pentru anul
1981 și cincinalul viitor, ca și în
perspectivă pînă în anul 1990 și chiar
pînă în anul 2000 — constituie încă

pentru îmbunătățirea aprovizionării cetățenilor

Plenara cu activul din comerț desfășurată ieri in sectorul 3 al Capitalei
Sectorul 3 ocupă un loc distinct în
peisajul comercial al Capitalei : aici
se află cele mai multe magazine
bucureștene, inclusiv principalele va
duri comerciale ale orașului, unități
în care se desface mai bine de o
treime din totalul mărfurilor puse la
dispoziție populației în Capitală. Cu
atit mai firească e aici întrebarea :
se ridică activitatea personalului din
unitățile de desfacere la nivelul
eforturilor depuse de societate, de
colectivele de oameni ai muncii din
întreprinderile producătoare de bu
nuri de consum, pentru satisfacerea
corespunzătoare a cerințelor popu
lației ?
Desfășurată sub însemnul acestei
exigențe, plenara de ieri cu activul
din comerțul sectorului a relevat
bunele rezultate dobindite pe linia
asigurăiii unei cantități sporite de
mărfuri ; astfel, se cuvine arătat
că în perioada ce a trecut din acest
an s-au vindut produse cu peste 100
milioane lei în plus față de sarcinile
de plan, adică cu 10,3 la sută mal
mult decît în aceeași perioadă din
anul trecut. Totodată, au fost cri
ticate lacunele care mai există în
modul de gospodărire și repartizare

a fondului de marfă existent, în cali
tatea servirii cumpărătorilor.
Pornind de la faptul că dezvoltarea
economico-socială viitoare a tării
noastre, obiectivele Înscrise în pla
nul pe anul 1981 șl pe întregul cin
cinal prevăd o creștere continuă a
producției bunurilor de consum, a
volumului mărfurilor desfăcute către
populație, atenția principală a vor
bitorilor s-a concentrat spre mal
buna organizare a activității comer
țului, fcrmulîndu-se o serie de pro
puneri, sugestii, observații. în acest
context, în cadrul plenarei s-a luat
atitudine fermă față de conducerile
de întreprinderi care nu urmăresc
buna repartizare a mărfurilor pe
cartiere și magazine, sau fată de
acei vînzători șl șefi de magazine
care nu se preocupă de lansarea la
timp a comenzilor de mărfuri. Cei
ce au luat cuvintul arătau că dacă
întregul aparat comercial își făcea
pe deplin datoria — aprovizionînd
la timp unitățile de desfacere cu
cantitățile necesare de mărfuri —
n-ar fi fost posibil să apară unele go
luri care s-au resimțit în ultimele
săptămîni într-o serie de magazine.
S-a arătat că depozitele comerțului au
dispus de suficiente mărfuri, de toa

te categoriile, capabile să satisfacă
integral cerințele normale de con
sum, dar a lipsit buna repartiție,
circulația ritmică spre unitățile de
desfacere cu amănuntul.
In cuvîntul lor, Stelian Ene, pre
ședintele comitetului sindical de
sector, Florian Stoica, directorul în
treprinderii „Alimentara", Octavian
Dornea, procurorul-șef al sectorului,
au arătat că la apariția unor goluri
artificiale de aprovizionare au con
tribuit și o serie de abateri de la
regulile de comerț — dosiri de măr
furi, vînzări în cantități peste limi
tele firești de consum, sustrageri
din avutul obștesc etc, — abateri
pentru care acum cei vinovați ur
mează să dea socoteală in fața legii.
Din multitudinea observațiilor for
mulate in cadrul plenarei s-a deta
șat. in mod deosebit, necesitatea îm
bunătățirii serioase a activității po
litico-educative în rîndul lucrători
lor din comerț. In mod critic șt au
tocritic, numeroși vorbitori, prinți e
care Aneta Duca, directoarea între
prinderii comerciale „Victoria". Vasile Gache, directorul întreprinderii
de alimentație publică „Segarcea",
Gheorghe Romulus, secretar al co
mitetului U.T.C. al sectorului, au ară

La întreprinderea metalurgică din
Bacău, planul valoric pe primele
zece luni ale anului a fost realizat
și chiar depășit. La producția fizică
insă se înregistrează o rămînere
în urmă de 463 tone armături in
dustriale din fontă. în ^prezent,
toate forțele din unitate sînt con
centrate pentru recuperarea aces
tor restanțe și îndeplinirea inte
grală a planului pe 1980. în acest
scop, la secția de prelucrări meca
nice, de pildă, a fost pusă in func
țiune o instalație de recirculare a
apei de la bancurile de probă, iar
la turnătorie se află în pragul pu
nerii în funcțiune două noi cuptoare
electrice pentru topit fonta și mate
rialele neferoase.
Aceste măsuri
tehnice au fost însoțite de altele or
ganizatorice. Zilnic, la conducerea
întreprinderii se analizează stadiul
realizării planului la producția fi
zică și, în special, al produselor
destinate exportului, aprovizionarea
ritmică cu materii prime și mate
riale etc. (Gh. Baltă).

întreprinderea „Ardeleana*

duceți cu competență și devotament
destinele partidului și ale tării, a
constituit și pentru județul Vrancea
o etapă de dezvoltare fără prece
dent în toate sectoarele de activi
tate, expresie a grijii consecvente
ce o manifestați pentru dezvoltarea
armonioasă a tuturor zonfelor pa
triei, a meleagurilor vrîncene, grijă
pentru care, și cu acest prilej, ne
exprimăm întreaga noastră stimă și
recunoștință.
în prezent, se spune în continuare
în telegramă, puternic mobilizați
de vibrantele dumneavoastră în
demnuri adresate la recenta plenară
a Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, muncim cu toate
forțele, cu abnegație și dăruire
pentru a încheia acest an eu re
zultate cit mai bune in toate do
meniile de activitate, pregătind con
dițiile materiale pentru trecerea Ia
înfăptuirea cu succes a sarcinilor
primului an din viitorul cincinal.

din Satu Mare

Țesături finite
peste prevederi
în cursul lunii octombrie, colec
tivul de textiliști de la întreprin
derea „Ardeleana" — Satu Mare a
realizat 37 la sută din sarcinile pla
nului pe trimestrul IV, recuperînd.
totodată, 32 la sută din restanțele
acumulate în primele 9 luni. Hotărît
să recupereze întreaga restantă pînă
la sfîrșitul anului, colectivul între
prinderii se simte puternic mobilizat
în acțiunea de atingere cu 4 luni mai
devreme a parametrilor proiectați
ai noii secții. Aceasta înseamnă rea
lizarea suplimentară, peste preve
derile fiecărei luni din trimestrul
IV, a unei producții de circa 300 000
mp țesături finisate. (Octav Grumeza)

- o mare, patriotică răspundere a geologilor,
a tuturor oamenilor muncii din industria extractivă

Foto : E. Dichiseanu

Incorporată In bunurile intrate in circuitul comercial.
tn vederea perfecționării continue a comerțului au
fost convocate, in aceste zile, plenare cu activul din
acest domeniu de activitate. Formă profund democra
tică, inscrisă in practica noastră socială, metoda con
sultării celor ce răspund nemijfocit de înfăptuirea po
liticii partidului și statului intr-un domeniu sau altul
de activitate arc menirea să evidențieze experiențele
pozitive, să dezvăluie neajunsurile existente și căile
de înlăturare a acestora, să ofere un cadru cit mai efi
cient manifestării spiritului de inițiativă al oamenilor
muncii.

Măsuri pentru realizarea
producției fizice

Dezvoltarea bazei energetice
și de materii prime a tării

Pentru perfecționarea activității comerciale,
Este bine cunoscută importanța pe care conducerea
partidului și statului o acordă asigurării unei aprovizio
nări corespunzătoare a populației și, legat de aceasta,
este știut rolul important ce revine comerțului pentru
ca fondul de mărfuri oferit de producție să ajungă la
populație in condiții cit mai bune, in mod ritmic — și,
in același timp, pentru a contribui la orientarea pro
ducției cit mai aproape de cerințele, mereu mai inalte
și mereu diversificate, ale cetățenilor. Desfășurarea
unui comerț civilizat, înscris riguros in normele legii,
înseamnă respect față de concetățeanul aflat in postu
ră de cumpărător și, totodată, respect față de munca

nomico-socială a județului în acest
cincinal își găsește expresia sinte
tică în ritmurile înalte de creștere
a industriei, pe care le-am realizat
în condițiile acțiunii factorilor in
tensivi și calitativi ai activității.
Productivitatea muncii a crescut
într-un ritm mediu anual de 9,5 la
sută, aproape întregul spor de pro
ducție fiind realizat pe seama acestui indicator.
Urmînd neabătut înaltul dumnea
voastră exemplu de muncă și viață
comunistă, de dăruire și pasiune
revoluționară ce ni-1 oferiți zi de
zi — se spune în încheierea tele
gramei — strîns uniți în jurul
partidului, al conducerii sale, vă asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că toți
oamenii muncii din județul Dîmbo
vița, în frunte cu comuniștii, vor
acționa cu fermitate pentru înde
plinirea neabătută a obiectivelor ce
ne revin din istoricele documente
ale Congresului al XII-lea al
partidului.

Industria județului Vrancea
Oamenii muncii din industria ju
dețului Vrancea raportează, cu
mindrie patriotică, îndeplinirea, la
3 noiembrie, a sarcinilor de plan pe
cincinalul 1976—1980.
în telegrama trimisă cu acest'
prilej de Comitetul județean de
partid Vrancea Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu se
arată :
îndeplinirea cu aproape două
luni înainte de termen a sarcinilor
actualului cincinal creează condiții
ca prin mobilizarea în continuare a
colectivelor de oameni ai muncii să
obținem suplimentar, pînă la sfîr
șitul anului, o producție industrială
de 1.2 miliarde lei.
Cincinalul 1976—1980, parte inte
grantă a perioadei celor 15 ani de
puternic avint revoluționar de
cind dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, con

Întreprinderea metalurgică

tat că multe din abaterile înregis
trate in activitatea comercială au la
bază slaba preocupare manifestată
de conducerile de întreprinderi
față de Întărirea ordinii și discipli
nei, insuficiența în munca de pre
venire și educare. „Nici organiza
țiile de partid din comerț, nici orga
nizațiile U.T.C. și de sindicat nu
s-au preocupat cum se cuvine de
aspectele educative, de întărirea
ordinii și disciplinei, spunea în
cuvintul său tovarășul Vasile Carolică, primul secretar al comitetului de
partid al sectorului. Deși în comerț
lucrează numeroși comuniști, orga
nizațiile de partid n-au luat întot
deauna atitudine față de cazurile
apărute. A lăsa doar organele de
control din afara
întreprinderilor
comerciale să sesizeze și să sanc
ționeze abaterile, fără a antrena în
treaga masă de comuniști, toți lu
crătorii din rețeaua comercială la
formarea unei opinii intransigente
față de lipsuri, este o- viziune ingustă
care nu poate duce decît la perpetua
rea unor stări de lucruri negative".
Fără îndoială, planul de măsuri
adoptat in cadrul plenarei (care cu
prinde, între altele, sarcini privind
efectuarea unui control permanent
și exigent pentru mai buna organi
zare și servire a populației, partici
parea aparatului administrativ și de
conducere la desfășurarea directă a
procesului de vînzare scoaterea,
in cel mai scurt timp, din activitatea
comercială a cadrelor necorespunză
toare), precum și dezbaterile ce vor
avea loc, in continuare, in cadrul
fiecărei organizații de partid din co
merț vor fi de natură să aducă o
contribuție substanțială la îmbunătă
țirea de ansamblu a activității de
desfacere, la mai buna aprovizionare
și servire a populației.

Mihai IONESCU

o dovadă a consecvenței cu care
secretarul general al partidului nos
tru urmărește asigurarea tuturor con
dițiilor materiale necesare progresu
lui susținut al economiei, fundamen
tarea profund științifică a strategiei
dezvoltării viitoare a patriei. „Cerce
tarea geologică — sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU la consfă
tuire — are un rol de însemnătate
deosebită în asigurarea economiei
naționale, a patriei noastre cu surse
de energie și cu materii prime din
diferite domenii, atit pentru dezvol
tarea forțelor de producție și întări
rea bazei tehnico-materiale, cit și
pentru creșterea bogăției naționale și
ridicarea, pe această cale, a nivelului
de trai material și spiritual al po
porului. Făurirea societății socialiste

multilateral dezvoltate presupune să
facem totul pentru a asigura, intr-o
măsură cît mai mare, din sursele
interne, energia și materiile prime de
care avem nevoie".
în ansamblu, sublinia secretarul
general al partidului, s-au obținut
progrese însemnate în activitatea
geologică. Progrese care pot și trebuie să fie și mai însemnate în continuare, în absolut toate compartimentele activității geologice. Pot și
trebuie să fie mai însemnate pentru că dispunem
.
___ ra__ și
de. un.. energic
entuziast detașament de peste 50 de
mii de oameni ai muncii, care au do
vedit și pînă acum că nu-și precupe
țesc eforturile și capacitatea lor

(Continuare in pag. a Il-a)

„Scriitor reprezentativ
pentru geniul românesc"
Problema intrării în
circuitul universal, in
cazul operelor redac
tate în limbi așa-zise
„universale", nu e una
dintre cele mai sim
ple. Scrieri mediocre,
în limbi de largă difu
ziune. au putut atinge,
gratie împrejurărilor,
o pasageră universali
tate de fapt, in vreme
ce capodopere aparținind unor limbi de cir
culație mică, dispunînd de toate atribu
tele universalității, de
țin doar o universali
tate ipotetică, virtuală.
Deși considerabil, avantajul unei limbi de
amplă răspîndire nu e
totuși hotărîtor. cit
timp norvegienii Ibsen
și Bjornson, polonezul
Reymont, cehii Haăek
și Capek, grecii Pala
mas și Cavafis. alții,
de asemenea, reprezentînd felurite literaturi,
au devenit universali.
Altă problemă e cea a
opțiunilor, in diferite
părți ale lumii, pentru
o anumită categorie de
opere, in funcție de o
anumită civilizație sau
de deschiderea genera
țiilor spre universal.
Altceva receptează din
cultura europeană un
japonez în raport cu
un latino-american. dar
sigur e câ interesul în
universalitate creste in
proporția in care ex
primă particularitățile
unui popor; de aici si
tuarea „Baltagului" in
fruntea
traducerilor
din Sadoveanu. Capo
dopera din 1930 circulă
în peste 30 de versiuni
străine, din cele aproape 50 in cîte sînt
tălmăcite operele ilus
trului prozator. Față
de traducerile dinainte
de „Baltagul", cînd ac
centul cădea pe „Po
vestiri" — de specială

prețuire bucurîndu-se
„Bordeienii". memora
bila creație din 1912 —
spre sfîrșitul epocii in
terbelici se înregis
trează traduceri din ro
mane („Venea o moară
pe Șiret") sau din gru
paje coerente (Hanu
Ancuței). Practic însă,'
notorietatea lui Sa
doveanu cunoaște un
reviriment după al doi
lea război mondial,
paralel cu interesul
sporit pentru realită
țile românești în gene
ral. Apar în versiuni

de Constantin
CIOPRAGA
diverse „Neamul Șoimăreștilor",
„Zodia
cancerului",
„Frații
Jderi", „Dumbrava mi
nunată", „Creanga de
aur". „Nopțile de sînziene", „Nada florilor",
„Nicoară
Potcoavă",
alte volume, de ase
menea. in colecții ca
„Le Roman mondial" ;
„Collection UNESCO.
L’auteurs
contemporains" (Paris) sau „The
World’s classics" (Ox
ford). printre traducă
tori fiind Aragon. Mi
guel Angel Asturias.
Rafael Alberti. Maria
Teresa Ldon, Vercors,
Ilya Ehrenburg. I. Kojevnikov. Amita Ray,
Jindra Huskova.
într-o vibrantă pa
gină despre un „pri
beag" devenit scriitor
de audientă universa
lă. Sadoveanu sublinia
că „ochii lui au con
templat peisajul Bă
răganului și bălțile
misterioase ale Brăi
lei"; modelat de „poe
zia poporului, care-i

cînta în amintire".
Panait Istrati n-a în
cetat de a fi al „aces
tui pămint" (Opere
XIX). Autorul „Bal
tagului" sesiza astfel,
tangențial, una dintre
condițiile autenticită
ții, idee raportată cu
alt prilej la cea de universalitate : „Ope
rele scriitorilor noștri
traduse in limbi străi
ne — afirma prozatotorul în 1936 într-o
conferință la Focșani
— trebuie să-și dove
dească, intii și neapă
rat. valoarea de artă
in sine și. imediat ală
turi, acel specific care
deosebește om de om
și grup uman de grup
uman. Interesul care
dublează arta trebuie
să fie alcătuit tocmai
din acest ceva care
este numai al nostru
(...). Arta este una
prin meșteșug. însă
diversă prin continui
și suflet"... (Opere
XIX). Eminescu, mo
del perpetuu în acest
sens, e invocat cu pie
tate : „Exemplul lui
ar trebui să indemne
pe toti poeții si com
pozitorii noștri să se
adincească in acel spe
cific care E NUMAI
AL NOSTRU, care
poartă reflexul întris
tării și bucuriei rîndurilor de oameni ce au
vietuit pe ACEST PAMINT" (Opere XX).
Doi termeni se repe
tă identic : unul e
pămîntul (care la Sa
doveanu e în același
timp și istorie, și spi
ritualitate caracteris
tică). celălalt o reali
tate definitorie — nu
mai al nostru. De la

(Continuare
in pag. a IlI-a)
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DIVERS
Varză
năzdrăvană
Cooperatorii din Istria, județul
1—"—-- au
— i plantat varză
Constanța,
de toamnă imediat după recoltarea orzului. Îngrijită ca
la carte, varza a crescut atit
de mare, incit acum, la recoltare, multe căpățîni au depășit 10 kg fiecare. Glumeți,
horticultorii de aici spun că le-a
fost mai ușor să obțină o ase
menea recoltă, decit acum, la
recoltat, cind trebuie să se aple
ce și să ridice de jos asemenea...
greutăți. „Dar necazuri din astea
— zic tot ei — să tot avem !" La
care delegatul beneficiarilor a
replicat : „Nici nu putea si fie
altfel: varza a crescut atit de
mare, pentru că va fi livrată la
noi, la... Satu Mare".

Cînd nu știe
stingă ce face
dreapta
Cititorul nostru Vasile Leach
din Singeorz Băi a soVcitat să 1
se transfere postul telefonic la
altă adresă. Direcția județeană
de postă și telecomunicații Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.
39/10 361 din 22 octombrie, ii
răspunde negru pe alb : „Intrucît in localitatea dumneavoas
tră nu este centrală telefonică și
rețea telefonică, momentan nu
vă putem soluționa cererea".
Iată o mostră de răspuns for
mal, birocratic. Aceasta, pentru
simplul motiv că in Singeorz
Băi există și centrală telefoni
că, există și rețea telefonică.
Atunci, cum de-a fost posibil
acest răspuns ?
Simplu : cineva a luat un for
mular tip, l-a completat și în lo
cul unde a pus stampila, peste
numele directorului, scris la
mașină, s-a semnat el...
Ce părere aveți, tovarășe
director ?

„Trenule,
mașina mica • • • z/
Una e să călătorești ca șef de
tren și alta ca șofer. Șef de tren
— iți poartă de grijă mecanicul
locomotivei. Șofer ■— trebuie
să-ți porți de grijă singur. Șeful
de tren Vasile Crăciun mergea
spre casă la Iași, cu Dacia 13/0,
proprietate personală (2-IS-2519).
Mergea in mare viteză. La in
trarea în comuna Lețcani a
ajuns din urmă un tractor condus
de Constantin Butnărică. Limu
zina a lovit in' plin tractorul.
Victime omenești n-au fost. Co
liziunea s-a soldat insă cu mari
pagube materiale, pentru „in
ventarul" cărora șeful de tren a
trebuit să facă o haltă mare. Ca
să știe exact cit îl costă la buzu
nare. Haltă in care cineva din
preajmă mai mult silabisea decit
cînta : „Trenule, mașină mică /
Ce-ai făcut din Vasilică ?...

Glume și... glume
Colegi de muncă și prieteni la
cataramă. Lucrau amindoi in
aceeași întreprindere din Sibiu
și în același schimb. Intr-o zi,
Ioan Jurcă, om in toată firea,
s-a gindit să-l „sperie" pe prie
tenul său. Văzindu-l în încăpe
rea unde-și schimbă hainele de
lucru cu cele de plecare, Jurcă
a stins mai intii lumina, apoi a
legat ușa cu o sirmă, apoi a luat
o altă sirmă și a virit-o pe
gaura cheii exact în clipa in
care prietenul său încerca să
vadă ce se intimplase. Sirma i-a
intrat drept in ochi, lăsindu-l
infirm. O joacă periculoasă, o
glumă nelalocul ei, pentru care
Jurcă a fost condamnat la doi
ani închisoare pentru vătămare
corporală gravă și obligat la
plata unei sume de bani, lunar,
pină cînd se va menține incapa
citatea de muncă a prietenului
său.

I Gheorghe zis
I „Plâmîn"
Nu se mai știe precis care
brăilean și in ce împrejurare anume i-a zis prima dată lui
I Gheorghe
Mocanu : „Plămin". La
un pahar de vorbă, unul a în
să dezlege misterul :
I cercat
— Știi tu de ce-ți zice lumea
„Plămin" ? Să-ți spun eu, pen
tru că n-ai nici o ocupație și
I respiri
aerul de pomană...
Dar „Plămin" nu trăia din po
ci din furat. Fiind
I mană,
prins în flagrant, la diagnost.cul de „parazit" de pină atunci
i s-a adăugat și cel de hoț. Tri
mis in judecată, i se face acum
I investigația
tuturor simptomelor
(citește furtișaguri). Pină cind i
se va prescrie tratamentul de
I rigoare,
„Plămin" așteaptă cu...
respirația tăiată.
I l-a pierit cheful...
ce iși făcuse „încălzirea"
I cuDupă
țuică, pină tirziu, după mie
zul nopții, S. Barna a început să
hai-hui pe străzile orașu
I umble
lui Lupeni. Pașii l-au dus și pe
la crama restaurantului „Jiul".
Cum nu văzuse țipenie de om
preajmă, a forțat ușa cra
I prin
mei și s-a furișat înăuntru. A
început să inșface sticle cu bău
Pe alese! tn ultimul mo
I turi.
ment, și-a adus aminte că nu
i-ar strica să ia și niscai țigări.
Tot pe alese. Asta l-a costat,
I pentru
că a fost repede „acos
tat", astfel că. deși nu apucase
să savureze băuturile „pe alese",
I l-a apucat... amețeala.
Rubrică realizată de
POPA
I țiPetre
corespondenții
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IA TOATE LUCRRRJU AGBKOIE $1 ÎNDEOSEBI EA TRANSPORTUL PRODUSELOR ON CMP
S-a muncit cu indirjire pe viscol
și ninsoare, ca pe vreme bună

In Ialomița, măsuri deosebite pentru recoltarea
și transportul produselor din cimp
Comitetul județean de partid a hotărît ca
absolut toate mijloacele de transport de la
I.T.A. Ialomița destinate agriculturii, , co
loanele venite din alte județe, remorcile din
parcurile S.M.A., mijloacele proprietate
C.A.P. să fie folosite zi și noapte pentru
scoaterea grabnică a porumbului cules din
cimp și livrarea lui la bazele de recep
ție.
Tovarășa Niculina Moraru, președintele
Uniunii județene a coooerativelor agricole
de producție, prezentă duminică în unități
le agricole din zona consiliilor unice agro
industriale Fetești și Jegălia, evidenția fap
tul că, deși ningea viscolit și fulgii biciuiau fețele oamenilor, la Unirea, Gîldău și
Fetești s-a lucrat atît Ia recoltatul porum
bului, cît și la transport. La C.A.P. Unirea,
în grădina de legume erau 450 de coope
ratori, care au cules 70 tone tomate, ce ime
diat au fost încărcate în camioane și rerftorci, pornind către fabrica de conserve
din Fetești.

Un ajutor prețios la recoltarea legume
lor primesc în aceste zile fermele I.P.I.L.F.
Fetești din partea detașamentelor de mili
tari, care dovedesc o înaltă educație patrio
tică, ei muncind de la ora 7 dimineața și
pină la lăsarea întunericului, recoltînd can
tități mari de tomate și ardei.
în cooperativele agricole Miloșești, Grivița, Smirna și Traianu, duminică și luni s-au
transportat din cimp la bazele de recepție
cantități de porumb egale cu cele efectua
te in zilele frumoase. Aici, alături de mij
loacele auto sînt folosite și atelajele, iar,
spre cinstea lor, șoferii nu stau în cabine
la adăpost, ci îi ajută pe cooperatori la în
cărcat.
I^i ora cînd transmit, ninsoarea s-a trans
format în lapoviță, dînd naștere poleiului,
vîntul suflă cu aceeași intensitate, peste 60
km pe oră, dar in cîmp se lucrează, prio
ritate avind transportul porumbului și al
legumelor.

Mihal VIȘOIU

corespondentul „Scînteii*

In unități din județul Buzău
Măsuri pentru protejarea culturilor

• O măsură impusă de timpul nefavora
bil : dirijarea mijloacelor de transport acolo unde pot fi utilizate cu randament spo
rit. Ing. Adrian Bănică, președintele coope
rativei agricole Pogoanele, a repartizat cele
18 camioane și trei tractoare cu cupluri de
remorci la transportul porumbului in zona
șoselei asfaltate. Pe tarlale au intrat 80 de
căruțe, care pot străbate cîmpul îmbibat de
umezeală.

C. BORDEIANU

Tot ce are patru roți...

Organizarea unor coloane speciale, folosirea căruțelor
și a altor mijloace au sporit mult ritmul la transportul
porumbului in județul Olt
„Mai sînt pe cîmp importante cantități
de produse netransportate — ne-a spus to
varășul Gheorghe Oiță, director general
adjunct al direcției agricole județene. Co
mandamentul județean pentru coordonarea
lucrărilor din agricultură, Ia o recentă ana
liză a acestei situații, a stabilit măsuri pen
tru intensificarea transportului, mai buna
utilizare a capacităților și implicit pentru
creșterea numărului mediu de curse zilnice.
Astfel, au fost constituite 5 coloane pentru
transportul producției în I.A.S. și 12 pentru
cooperativele agricole — coloane care cu
prind între 20 șj 50 de mijloace de trans
port auto. Fiecare coloană este însoțită de
reprezentanți de la direcția generală a
agriculturii, I.T.A. și de la Inspectoratul
județean al Ministerului de Interne pentru
ca transportul să se desfășoare în coloană,
operativ, sub directa supraveghere a aces
tor cadre. Acest mod de organizare a con

dus la creșterea numărului mediu de trans
porturi zilnice de la 1,6 la 3".
Cu toate că timpul este nefavorabil — in
județul Olt cîmpul este acoperit cu zăpadă
— se urgentează transportul recoltei în ba
zele de recepție. Acolo unde autocamioanele
nu pot intra în cimp, porumbul se trans
portă cu atelajele pînă la drumurile de
acces pentru mijloacele mecanice. Așa se
procedează de exemplu la cooperativa agri
colă Obîrșia, unde zilnic se transportă cu
atelajele sute de tone de porumb din
cîmp. Dealtfel, în ultimele trei zile in județ
au fost transportate din cîmp peste 22 000
de tone de porumb și sfeclă de zahăr.
Această acțiune trebuie însă impulsionată
mai ales în consiliile unice agroindustria
le Caracal, Izbiceni, Balș, Verguleasa, unde
numărul mediu de transporturi este sub me
dia pe județ.

Emilian ROUĂ

corespondentul

„Scînteii"

perisabile, pentru diminuarea pagubelor
Transportul porumbului, protejarea și li
vrarea produselor perisabile — legume, stru
guri și sfeclă de zahăr — sînt preocupări
prioritare ale mecanizatorilor și cooperatori
lor buzoieni. Duminică au fost transportate
din cimp 8 000 tone știuleți, cantități însem
nate de alte produse. în total, în cursul zi
lelor de simbătă și duminică au fost trans
portate peste 20 000 tone porumb. Pentru
evitarea pierderilor la cele aproximativ 650
tone legume recoltate s-au luat măsuri pen
tru protejarea acestora cu vreji, alte res
turi vegetale, folii de polietilenă. La coo
perativele agricole Brădeanu, Gălbinași, Po

goanele și altele continuă transportul știuleților, mijloacele mecanice fiind dirijate pe
șosele și drumuri accesibile. O coloană de
autocamioane transportă sfeclă de zahăr la
fabrica de zahăr din Buzău. Este însă ne
voie să fie intensificate eforturile pentru a
pune la adăpost de intemperii întreaga re
coltă. în cîmp există culese și netranspor
tate 23 000 tone știuleți de porumb.
O Cîteva aspecte de muncă revelatoare
pentru dirzenia și hărnicia cooperatorilor.
Cei douăzeci de cooperatori care lucrează la
încărcatul știuleților pe terenurile aflate în

0 inițiativă adaptată la condițiile

recoltării pe zăpadă...

și rezultatele el In județul Botoșani
Duminică, la căderea primei zăpezi, și în
județul Botoșani mai erau de recoltat me
canic circa 2 000 hectare de porumb din cele
77 061 hectare cultivate în acest an. Pe de

altă parte, pe tarlale, dar mai ales la mar
ginea acestora, se aflau depozitate însem
nate cantități de porumb ce urmau a fi
desfăcate manual. în această situație, întru-

cit nu se mai putea recolta direct din lan,
s-a dispus generalizarea inițiativei adoptate
în consiliul unic agroindustrial Ungurenj - ’
întregul parc de combine fiind concentrat
la șirele existente la marginea tarlalelor
sau chiar la glugi. Avantajele acestei mă
suri ne-au fost prezentate de ing. Petru
Rotaru, directorul trustului S.M.Â : „Sub
liniez mai intîi că, procedînd astfel, com
binele pot funcționa continuu, inclusiv
noaptea, chiar și în condițiile menținerii
ninsorilor. Asta deoarece plantele de porumb
din șire sau glugi nu sint atit de umede
ca să ducă la infundarea combinelor. Apoi,
prin schimbarea grătarelor, la șire ori glugi
pot lucra și celelalte combine de recoltat
cereale, care nu sînt echipate cu RIFS-uri.
în plus, depozitîndu-se intr-un singur loc,
întreaga cantitate de coceni și ciocălăl
poate fi transportată mai ușor în bazele
furajere, la însilozat".
— Cum se evaluează, în aceste condiții,
efortul propriu al cooperatorilor, cum iși
primesc drepturile cuvenite ?
— Simplu, prin cîntărirea întregii pro
ducții obținute de pe fiecare tarla, în pre
zența cooperatorilor. De fapt, fiecare co
operator este prezent la această operațiune,
încărc'ind la combine. Cit privește dreptu
rile cuvenite, atît produsele, cît și cocenii,
se acordă din alte tarlale, special rezervate.
Bineînțeles ră întregul procedeu a primit
în prealabil aprobarea cooperatorilor.
Inițiativa și-a găsit duminică numeroși
adepți în rindul unităților agricole din
județ. în consiliul unic agroindustrial Bo
toșani, de exemplu, se lucra în acest fel pe
tarlalele cooperativelor agricole de pro
ducție Roma, Nicșeni, Bălușeni etc. „Utili
zarea combinelor la desfăcatul șirelor de
la marginea tarlalelor — ne spunea Dumitru
Pește, președintele acestui consiliu — nu
înseamnă lipsa de pe cîmp a cooperato
rilor. Dimpotrivă, au fost antrenați la des
făcatul porumbului chiar și mai mulți
oameni față de zilele trecute. De aseme
nea, în consiliul unic agroindustrial Vorona, prin antrenarea combinelor și a
cooperatorilor, suprafața de porumb desfăcată pină dumincă seara depășea 63 la sută
din cea cultivată. Dealtfel, preluarea aces
tei inițiative a făcut ca toate mijloacele de
transport ale consiliului, inclusiv atelajele,
să fie utilizate la transportul produselor in
bazele de recepție. în ce rezultate s-a
concretizat duminică această inițiativă ? La
nivelul județului, porumbul a fost desfăcat
de pe aproape 2 500 hectare, iar livrările în
bazele de recepție au crescut cu încă 5
procente.

Silvestri AIEENEI

corespondentul

ÎN LUNA NOIEMBRIE

Importante reduceri de prețuri
în stațiunile balneoclimaterice
La toate agențiile
și filialele oficiilor ju
dețene de turism, pre
cum și cele ale între
prinderii de turism,
hoteluri și restaurante
București s-au pus în
vînzare bilete cu preț
redus pentru efectua
rea curei balneare în
stațiunile
Ilerculane,
Căciulata,
Sovala,
Geoaglu-Băi, Tușnad,
Eforie-Nord.
în această perioadă,
se pot realiza impor
tante economii in bu
getul familiei. Astfel,
pentru 18 zile de tra
tament în luna noiem
brie, într-una din sta
țiunile amintite, față
de sezonul estival, bi
letul costă mai puțin
în sta'iunea Herculane
cu 586 lei, Căciulata —
549 lei, Sovata — 766
lei, Geoagiu-Băi — 639
lei, Tușnad — 650 lei,
Eforie-Nord și Manga
lia — 766 lei.
Cazarea și masa se
asigură tn hoteluri și
restaurante moderne.
Accesul spre sălile de
tratament se face prin
culoare acoperite.

pentru specialiștii și muncitorii din
domeniul geologiei. Fie că este vor

CUVINTUL OAMENILOR MUNCII
E Sesizări sa Opinii » Propuneri i
La „Tribuna democrației" - discuții
mai aprofundate, pe probleme de bază

I
I
I
Dezvoltarea bazei energetice
I (Urmare din pag. I)
ba de măsurile tehnice și organiza
torice necesare pentru mai buna ex
cînd e vorba de profesia
plorare a resurselor energetice și mi
I creatoare
atit de nobilă căreia 1 s-au dedicat.
neraliere, de mai buna repartizare a
Și acum, mai mult ca oricind, de
forțelor de care dispune geologia
munca și rezultatele acestui destoinic
noastră, de aplicarea principiilor
situat in avanpostul dez
autoconducerii muncitorești și autoI detașament
voltării economice se leagă multe din
gestiunii economico-financiare și în
certitudinile programelor noastre vii
acest domeniu, de mai strinsa core
Lor, oamenilor muncii din sec
lare a cointeresării materiale cu re
I toare.
torul geologic, le revine îndatorirea
zultatele obținute — toate aceste
de mare răspundere patriotică de a
probleme trebuie să se situeze în
descoperi și pune in valoare noi sur
plin centrul atenției comuniștilor, or
de materii prime și energie ne
ganizațiilor de partid pentru solu
I secesare
țării.
ționarea lor operativă, cu bune re
Avem nevoie de mai mult cărbu
zultate, în așa fel ca întreagă activi
avem nevoie de mi
tate în domeniul geologiei să se ri
I nenereuși depetrol;
fier, de aur, argint, platină
dice la un înalt nivel calitativ.
și alte metale rare; avem nevoie de
Avem nevoie acută de materii pri
cupru, zinc, plumb; avem nevoie de
me și resurse de energie pentru în
I uraniu
și de sulf; avem nevoie de
făptuirea programelor noastre eco
caolin, argile și nisipuri industriale.
nomice și sociale. Tocmai pentru a
Practic, nu există minereuri sau sub
mobiliza mai puternic pe oamenii
utile, aflate în subsolul țării
muncii din industria extractivă în ob
I stanțe
noastre, care să nu fie de mare tre
ținerea de rezultate economice supe
rioare, a fost emis
Decretul
buință pentru economie. Esențial este
ca aceste resurse să fie cît mai oprivind unele măsuri pentru sti
I reperativ
identificate și puse în valoa
mularea personalului muncitor din
industria extractivă care depășește
; exploatarea lor, chiar dacă con
sînt mai grele, este mai avan
producția planificată Ia extracția de
țiței, cărbune și alte materii prime.
tajoasă din punct de vedere economic
I dițiile
Potrivit acestui decret, personalul
decit să le importăm Ia prețurile me
reu crescinde de pe piața internațio
muncitor din acest sector care de
pășește producția fizică planificată,
nală. Așa cum a subliniat secretarul
I general
începind cu anul 1981, contribuind pe
al partidului, forțele trebuie
această cale la asigurarea nevoilor
concentrate in primul rînd in zonele
de
materii prime ale economiei na
pentru a clarifica ce re
ționale și reducerea importurilor, be
zerve există, inclusiv posibilitățile
I cunoscute
neficiază de premii speciale, pentru
de a mări extracția. Totodată, aten
fiecare tonă sau. după caz. altă uția trebuie îndreptată spre zonele
nitate fizică de produs obținută peste
pentru a clarifica intr-o perioa
I noi,
pian, atingind cote de pină la 15 la
dă cit mai scurtă resursele existente
sută din valoarea produselor extrase
in aceste zone, ca și tehnologiile cele
suplimentar. Este o măsură care, cu
economice pentru punerea lor in
I mai
siguranță, interesează întregul perso
valoare.
nal muncitor din industria extractivă,
Ideile și Sarcinile cuprinse în cuvîntarea secretarului generai al
hotărit să nu precupețească nici un
se constituie intr-un au
efort pentru sporirea continuă a
I partidului
producției de țiței, cărbune și alte
tentic program amplu de lucru

„Scinte^Tj

zona Căldărăști șl 16 cooperatori ce des
carcă la baza de recepție, pe frig și zloa
tă, nu contenesc munca. La un moment
dat, unul dintre autocamioanele cooperati
vei agricole Șiriu rămas fără șofer, era
în situația de a staționa, gata umplut cu
știuleți. A urcat la volan Nicolae Olteanu,
președintele unității, pe care l-am întihiit
la baza de recepție. După ce „a coborit de
la volan, președintele a pus mina, alături
de cooperatori, la descărcarea autocamio
nului.

materii prime, așa cum cer interesele
economiei, ale noastre ale tuturor.

în rîndurile care urmează aș vrea
să mă refer la modul în care se des
fășoară
„Tribuna
democrației".
După cum am putut constata — iar
observațiile personale mi le-au în
tregit relatările apărute în presă —
la adunările „Tribunei democrației"
se discută de fapt numai și numai
probleme gospodărești, de interes
local, cîteodată chiar cu totul mi
nore. Or. acest lucru este în totală
contradicție cu scopul declarat al
înffnțării „Tribunei democrației".
La Congresul F.D.U.S. s-a arătat că
la adunările intitulate „Tribuna de
mocrației" se vor discuta, se vor
pune întrebări și se vor da lămuriri
în legătură cu toate nroblemele ma
jore ale tării, cu politica partidului
si statului. Fără îndoială, cu cît ce
tățenii vor fi mai bine informați
asupra problemelor actuale, cu atît
vor putea să contribuie și ei, mai
eficient, la soluționarea acestora.

Să

Un singur exemplu : o discuție
deschisă despre mersul aprovizio
nării de toamnă ar ti ajutat la com
baterea practicilor de stocare sau
de speculă. Trebuie să menționez
că și publicitatea acestei manifes
tări este cu totul defectuoasă, atît
înainte — sînt foarte numeroase ca
zurile cînd cetățenii unui cartier
habar nu au că va avea loc „Tri
buna" în sectorul lor — cît și după
desfășurarea adunărilor. în conclu
zie. consider că modul de desfășu
rare a „Tribunelor democrației" este
încă în multe locuri nesatisfăcător
și că se impune necesitatea reme
dierii acestei situații.
Sper că scrisoarea mea va fi pu
blicată în ziarul „Scinteia", con
form principiilor democrației.

Hie GANESCU

str. Gazonului 38, Ploiești

cultivăm mai mult in și cinepă /

Cu mulți ani în urmă, fiecare ță
ran cultiva o bucată de pămint cu
in și cîneoă. care erau prelucrate
în gospodărie. Din asta iși făcea
sacii și frînghiile de care avea ne
voie. precum și ițarii și cămășile
pe care le purta. Așa s-a creat in
decursul vremurilor și frumosul
nostru costum național. Astăzi insă,
cu regret trebuie s-o spunem, rar
te mai întîlnești cu pînzeturile și
țesăturile de in, în care românca
era atît de meșteră. Așa-zisa mică
industrie casnică a inului și cînepii
este pe cale să dispară. Pentru revitalizarea ei.— și eu consider că
ar fi bine ca gospodinele să lucreze
în casă unele obiecte de îmbrăcă
minte trebuincioase familiei, paraeje,
fețe de masă, ștergare, pînză etc
— este necesar să se extindă culti
varea inului și cinepii. Bine ar fi ca
pe marginea drumurilor, la caoetele
loturilor în folosință să reapară fru
moasele culturi de in și cinepă. In

troducerea țesăturilor din bumbac și
fibre sintetice — destul de costisi
toare — nu trebuie să îndeoârteze
pe țăranul român de cultivarea
acestor olante care dădeau îndelet
nicire familiei sale, cînd nu lucra
la cimp.
Cultivarea inului și a cînepii pen
tru fuior trebuie încurajată din
considerente agroeconomice și so
ciale. Din punct de vedere agricol,
cultura lor cere un pămint bine lu
crat și bine fertilizat, căci toți țăra
nii știu că inul și, mai ales, cinepă
nu cresc intr-un pămint slab și ne
lucrat. Pe de altă parte, inul neputindu-se cultiva pe același teren de
cit după 5—6 ani. va fi un mare
bine, căci revenirea mai rară a unei
plante pe același loc îndepărtează
diversele boli și dăunătorii. Din
punct de vedere economic, avanta
jele sînt, de asemenea, mari pen
tru că s-ar diminua eforturile fă
cute pentru procurarea bumbacului

și a materiei prime din care se scot
fibrele și firele sintetice.
în același timp, inul și cinepă
cultivate pentru fuior vor face să
reînflorească „industria" casnică,
dind posibilitate țăranului coopera

tor să-și întrebuințeze mai bine
forța de muncă în tot cursul anului.

Prof. Iulia ANDREI

Școala generală Vernești,
județul Buzău

De ce fum și nicotină, în loc de ozon,1
la cabanele de munte ?
/
Trebuie să vă mărturisesc de la
început că îmi place foarte mult să
colind munții. Anul acesta, împreu
nă cu soția și cei doi copii, mi-am
petrecut concediul drumețind prin
Valea Prahovei, Poiana Brașov,
Tușnad și alte stațiuni montane, pe
cit de fermecătoare, pe atit de cu
noscute. Acolo, în mijlocul naturii,
ne-am reîmprospătat sănătatea și
puterea, de muncă. Și totuși ceva
ne-a nemulțumit. Iată despre ce
esta vorba :
Ajunși — uneori după un drum
lung — la o cabană sau un hotel
alpin, căutam un loc, în, restaurant,
să servim masa și să ne odihnim.
Nu era însă cu putință. De la me
sele vecine veneau spre noi, învăluindu-ne, nori de fum de țigară.
Mă uitam la vecinii noștri fumă
tori. Nu le păsa că lingă ei sînt co
pii cărora fumul de țigară nu Ie
poate face decit rău sau persoane
care caută muntele pentru a-și re
face sănătatea și nu pentru a-și
umple plăminii cu nicotină. Odată
a trebuit să părăsim împreună cu
copiii o sală de mese a unei caba
ne pentru că fumul de tutun pro
dus de consumatori ne înăbușea.
Am văzut și oameni ridicîndu-se și
părăsind încăperile amenajate pen
tru vizionarea televizoarelor, pe
care fumătorii le umpluseră cu un
fum gros de-1 puteai „tăia" cu cu
țitul. Oare de ce n-ar fi valabil și
In k
mile montane avertismen
tul lansat cindva de ziarul „Scînteia" : Fumați, vă privește ! Dar
nu ne otrăviți și pe noi ! La mun
te, fumătorii să-și ardă țigările in
camerele lor din cabane, hoteluri,
sau în alte locuri unde nu aten
tează la sănătatea celorlalți. Ar tre-

„Am știut pentru ce am urcat
atît — ca să găsesc aer curat
Desen de ȘTEFAN COCIOABĂ
bui ca organele de stat din stațiu
nile montane, responsabilii de ca
bane, hoteluri și case de odihnă
etc. să fie împuterniciți a lua mă
suri pentru interzicerea fumatului
în restaurante, cantine, cofetării,
săli de jocuri, biblioteci și alte
locuri frecventate de public.
în numele sănătății : opriți fuma
tul la munte — în cabane, hote
luri și case de odihnă !

C. MORARESCU

muncitor,
cartierul Floreasca, sectorul 2
București

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Randament sporit. La Schela de extracție Țicleni, nisipul cuarțos
necesar la consolidarea straturilor de sondă nu se mai încarcă manual în
buncăre, ci cu ajutorul unei instalații deservite doar de cîțiva oameni,
reducîndu-se cu 60 Ia sută timpul de încărcare. în curînd va fi pusă in
funcțiune o altă instalație modernă pentru recondiționarea și probarea
țevilor de extracție, care va contribui la reducerea efortului fizic si a
timpului de recondiționare. (Gheorghe Lupu, Schela Țicleni. județul Gorj).
• O carte de telefon pentru abonații din județul Hunedoara este deosebit
de necesară. De cîțiva ani ni se tot promite tioărirea ei. însă nu știm
din ce cauză promisiunea nu se respectă (Nicolae Albu, strada Transil
vaniei, Hunedoara). • Petreceri zgomotoase ar putea fi numite așa-zisele
seri pentru tineret organizate în fiecare simbătă la braseria de la parterul
blocului I.A.S. din comuna Variaș, județul Timiș. Dacă asemenea „seri
distractive" s-ar organiza la căminul cultural din comună — unde de fapt
ar trebui să aibă loc — tinerii ar fi scutiți să mai plătească de fiecare
dată cite 40 sau 60 lei intrarea, iar locatarii blocului n-ar mai fi deranjați,
pînă Ia orele 2—3 dimineața, de muzica asurzitoare emisă de stațiile de
amplificare șl de zgomotele trîntirii lăzilor cu sticle de băuturi. Cînd vom
putea oare participa la adevărate „Seri ale tineretului" — plăcute, civili
zate — la căminul cultural ? (Mai mulți locatari ai blocului I.A.S.. co
muna Variaș, județul Timiș). • De pe strada Sascut din Capitală, sectorul

5. gunoiul menajer se ridică la intervale de 3—4 săptămîni. Așteptăm ca
lucrătorii întreprinderii de salubritate să nu mai ocolească perioade așa
de mari cartierul nostru. (Dumitru Cristea, strada Sascut nr. 6) 0 Eco
nomii din materiale recuperate. La intreprindefea de materiale refractare
Pleașa — Ploiești au fost folosite la fabricarea betoanelor refractare termoizolatoare sute de tone zgură de furnal. înlocuindu-se agregatele refrac
tare aluminoase, care sînt deficitare. Alte economii s-au realizat prin utiliza
rea la fabricarea produselor refractare aluminoase a unor materiale re
cuperabile din pietre de polizor uzate, precum și prin reintroducerea In
circuitul productiv a mii de tone de materiale refractare recuperate. (Du
mitru Rogozea, corespondent voluntar) ® Sugerez să se Dună în vînzare
nu numai garnituri de mobilă complete, ci și piese disparate. Dacă cineva
dorește să înlocuiască o piesă care cu vremea s-a uzat sau, pur și simplu,
are nevoie, să zicem, doar de un dulap pentru haine, nu le poate procura
de la magazinele de desfacere a mobilei și ntci prin serviciul de precomandă, pe motiv că nu se pot vinde decit... garnituri complete. Or. apli
carea propunerii de a se vinde și piese separate ar aduce avantaje atît
cetățeanului, care ar putea să-și cumpere numai obiectele de care are
neapărată nevoie, cît și fabricilor producătoare și unităților comerciale,
care ar vinde mult mai multe mărfuri. (Georgeta Mihăescu, șos. Nicolae
Titulescu, București).
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Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste Romania, tovară
șul Ilie Verdeț, a primit, luni dupăamiază, pe dr. Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de Miniștri
al R. D. Germane, președintele părții
țării sale în Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică în
tre Republica Socialistă România și
Republica Democrată Germană; care
se află în tara noastră cu prilejul
„Zilelor tehnicii R.D.G.". Oaspetele
a rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cald salut din
partea tovarășului Erich Honecker,
secretar general al C.C. al Partidului
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al
R. D. Germane.
Mulțumind, tovarășul IJie Verdeț a
rugat să se transmită din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So- cialiste România, un salut prietenesc
tovarășului Erich Honecker.

în cadrul întrevederii, s-a relevat
cu satisfacție evoluția continuu as
cendentă a relațiilor dintre Republi
ca Socialistă România și Republica
Democrată Germană, subliniindu-se
rolul hotărîtor pe care îl au în dez
voltarea acestor raporturi înțelegeri
le convenite cu prilejul întîlnirilor și
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Erich Honecker. S-a
exprimat, totodată, dorința comună
de a amplifica și pe viitor colabo
rarea economică, tehnieo-științifică.
cooperarea în producție, de a extinde
schimburile comerciale dintre cele
două țări, în folosul reciproc, al cau
zei socialismului și păcii în lume.
A participat tovarășul Gheorghe
Oprea, prim viceprim-ministru al
guvernului, președintele părții ro
mâne in comisia mixtă.
A luat parte Siegfried Bock, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

★

★

Luni au avut loc la București con
vorbiri între tovarășii Gheorghe
Oprea, prim vlceprim-ministru al
Guvernului
Republicii
Socialiste
România, și dr. Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Democrate Germa
ne, președinții celor două părți în
Comisia mixtă guvernamentală de
colaborare economică dintre cele
două țări.
Au fost discutate aspecte ale dez
voltării în continuare a colaborării
economice bilaterale, examinîndu-se

măsuri concrete pentru finalizarea
de noi acțiuni de cooperare și spe
cializare în producție în domeniile
construcțiilor de mașini, electronicii
și electrotehnicii, industriei chimice,
industriei metalurgice și în alte do
menii de interes reciproc. Au fost
analizate, de asemenea, probleme
vizînd creșterea și diversificarea
schimburilor de mărfuri dintre cele
două țări.
A luat parte ambasadorul R.D.
Germane la București.
(Agerpres)

„Zilele tehnicii R. D. Germane1*
în Capitală s-au deschis, luni, „Zi
lele tehnicii Republicii Democrate
Germane", manifestare organizată de
Camera de Comerț și Industrie a
Republicii Socialiste România și
Camera de Comerț Exterior din
R.D.G.
La festivitatea de deschidere au
rostit alocuțiuni tovarășii Gheorghe
Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române
în Comisia mixtă guvernamentală de
colaborare economică între Republica
Socialistă România și Republica De-,
mocrată Germană, dr. Gerhard Weiss,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R, D. Germane, președintele
părții R.D.G. in comsia mixtă, Ion
Constantinescu, președintele Camerei
de Comerț și Industrie din țara noas
tră, și Gerd Monkemeyer, președin
tele Camerei de Comerț Exterior din
R.D.G., care au evidențiat rezultatele

obținute pe linia cooperării economice
și tehnico-științifice, a schimburilor
comerciale dintre România și R.D.G.,
relevînd, în același timp, largile posib'lități existente pentru extinderea
și adincirea in continuare a relațiilor
de prietenie și colaborare în confor
mitate cu înțelegerile convenite între
conducătorii de partid și de stat ai
celor două țări, tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Erich Honecker.
★

Cu prilejul „Zilelor tehnicii R.D.G.",
la Ambasada R. D. Germane din
București a fost organizată, luni di
mineața, o conferință de presă.
★

Cu aceeași ocazie, ambasadorul
R. D. Germane la București. Sieg
fried Bock, a oferit luni seara un
cocteil.
(Agerpres)

După prima zăpadă...

I

Mult mai devreme
decit în alți ani, in
mai multe zone ale
țării, inclusiv in Ca
pitală, a căzut prima
zăpadă. Deși ea s-a
așternut doar de cîteva degete, pe unele
căi de circulație, la
intersecții, s-au for
mat locuri alunecoa
se, mizgă, mici troie
ne, creind unele greu
tăți în transport.
Ieri, 3 noiembrie,*'
Ia primele ore ale di
mineții, au fost convocați la Consiliul
popular al munici
piului București mem
brii comandamentului
pentru deszăpezire, alți
factori cu răspunderi
în această direcție.
Au fost luate măsuri
pentru a se asigura
buna circulație pe
principalele artere, in
clusiv a mijloacelor
transportului în co
mun.
Desigur, ca in fie
care
an,
întreaga
populație a Capita
lei, a tuturor zonelor
în care a nins este
datoare să participe
jdin plin și ori de cite
pri este cazul la des
zăpezire, la degaja
rea trotuarelor, a alei
lor de acces. Orga
nizațiile Democrației
și Unității Socialiste,
deputății,
comitetele
de cetățeni, asocia
țiile de locatari tre
buie să-i mobilizeze
pe toți cetățenii in
a-și manifesta spiri
tul civic, oferind ajutorul firesc admi
nistrațiilor domeniu
lui public. Căzută pe
neașteptate, prima ză
padă a prins aproape
toate mijloacele me

canice de deszăpezire
pe cîmp, tractoarele
fiind încă antrenate
la strîngerea și depo
zitarea recoltei. E fi
resc, pentru că ar fi
inutil și păgubitor ca
sute de mașini și trac
toare să aștepte toam

na în oraș căderea
unei eventuale ză
pezi, în timp ce pe
cîmp există încă po
rumb, legume nepuse
la adăpost. Cu atît
mai necesar este însă
acum aportul cetă
țenilor, cu atit mai
imperioasă este ce
rința ca toți locuito
rii, de Ia gospodine
la deputați, să pună
mina pe lopată, să
organizeze munca in
așa fel incit nicăieri,
în nici o localitate,
precipitațiile și frigul
să nu cauzeze vreo
perturbare activității
curente.

IAȘI • „Zilele Mihail Sado
veanu", consacrate sărbătoririi
a o sută de ani de la nașterea
marelui nostru prozator, au con
tinuat duminică cu o șa ătoare
literară „Omagiul poeților con
temporani", care a avut loc la
muzeul teatrului din localitate.
Partcipanții s-au deplasat apoi
în satul Verșeni, din comuna
Miroslovești, județul Iași, satul
Profirei Ursache, mama scri
itorului, unde s-a sărbătorit și,
împlinirea a o sută de ani de la
înființarea școlii din această
pitorească așezare • La Iași
s-au sărbătorit și 120 de ani de
învățămint artistic de stat, cu
care prilej Conservatorul „Geor
ge Enescu" a susținut simpozio
nul „învățămintul artistic și

• MOSCOVA-LENINGRAD, IN MAI PUTIN
DE O ORA CU TRENUL
Specialiștii sovietici au început
proiectarea unui tren pe pernă
magnetică, care va putea par
curge distanța de 600 de kilo
metri. ce separă Moscova de Le
ningrad, in mai puțin de o oră.
Vagonul va avea forma unei ți
gări de foi. cu lungimea de 30 de
metri. Pentru pornirea lui și
pentru deplasare, el va dispune
de patru magneți supraconductori. in fiecare din aceștia circulînd un curent electric de
500 000 de amperi. După cum
arată calculele, cheltuielile pen
tru realizarea hoului model de
tren se vor amortiza de trei ori
mai repede decit cheltuielile

Un exemplu : toti
lucrătorii din comerț
au zilnic obligația ca,
încă înainte de înce
perea lucrului, să cu
rețe și să măture tro
tuarele din fața uni
tăților, să elibereze
sistematic toate căile
de acces din jurul
magazinelor. O ce
rință de cea^bai mare
importanță
pentru
toată această catego
rie de lucrători este
protejarea (cu prela
te, folii de plastic,
rogojini) a întregului
fond de marfă aflat
incă în aer liber, in
piețe, pe platourile
halelor sau în alte
locuri de depozitare.
In același timp, fie
care șef de unitate
are obligația de a
lua toate măsurile ce
se impun pentru ex
pedierea neintirziată
a ambalajelor și de
blocarea în acest fel
a căilor de acces spre
unități.
Ieri la prînz am pri
mit informația de la
serviciul de întreți
nere a drumurilor din
Ministerul Transpor
turilor și Telecomuni
cațiilor că, în toată
țara, drumurile pu
blice sint accesibile.
Totuși, după cum ne-a
comunicat
tovarășul
Comeliu Pop. meteo
rolog de serviciu, re
zultă că în următoa
rele trei zile, in toată
tara, vremea da con
tinua să fie rece. Așa
dar, zăpada nu se va
topi de la sine. Un
argument în plus pen
tru a se acționa de
îndată.

Gh. GRAURE

rolul său în dezvoltarea vieții
social-culturale din țara noas
tră". Totodată, studenții și ca
drele didactice de la această
prestigioasă instituție de învă
țămint superior su prezentat și
o serie de concerte la studioul
Conservatorului, la sala filar
monicii „Moldova", precum și
in întreprinderile unde sint
o-ganizate stagiuni permanente.
(Manole Corcaci).

HARGHITA • Cunoscuta ta
bără de creație „Prietenia" din
comuna Lăzarea și-a reluat din
nou activitatea. în cadrul celei
de-a treia ediții consacrate crea
torilor populari și-au dat intilnire circa 70 de cioplitori in
lemn, ceramiști, țesătoare și cu

pentru construcția unui tren
obișnuit. Se consideră că trans
portul cu trenul pe pernă mag
netică va fi, pină la distanta de
2 000 de kilometri, mai ieftin de
cit transportul cu avioanele.

• POD, TUNEL SAU
BARAJ ? Ideea unei legături
fixe între Africa și Europa în
dreptul strîmtorii Gibraltar nu
este nouă. în 1869, Laurent Valdeuil prezenta planul unui tu
nel, iar în 1956. ministrul spa
niol al treburilor publice pro
punea proiectul unui pod sus
pendat. în ultima vreme, ideea
aceasta îndrăzneață a fost dez
bătută în repetate rînduri, cu
prilejul unor reuniuni speciale,
de tehnicienii marocani și spa
nioli. Cea mal recentă dintre a

Cronica zilei Adunare festivă consacrată aniversării Marii Revoluții
Luni după-amiază au început, în
Capitală, lucrările sesiunii a VII-a a
Comisiei mixte guvernamental# de
cooperare intre Republica Socialistă
România și Republica Elenă.
Cele două părți analizează. în spi
ritul înțîlnirilor și convorbirilor din
tre tovarășul . Nicolae Ceaușescu,
președintele
Republicii Socialiste
România, și Constantin Karamanlis,
președintele Republicii Elene, rezul
tatele obținute in oomeniul schim
burilor comerciale și al cooperării
economice și tehnice și convin mă
suri menite să ducă la dezvoltarea
în continuare a relațiilor economice
dintre cele două țări.
Delegația țării noastre este con
dusă de Emil Drăgăneseu, ministrul
turismului și sportului, iar cea elenă,
de Stavros Dimas, ministru la Minis
terul Cooperării.
La lucrările sesiunii participă Ion
Brad, ambasadorul României la
Atena, și Michel Cottakis, ambasa
dorul Republicii Elene la București.
★

Luni au început la București lu
crările celei de-a VII-a sesiuni a
Comisiei mixte româno-canadiene
pentru promovarea relațiilor comer
ciale și cooperării economice. Sint
examinate stadiul relațiilor econo
mice și schimburilor comerciale din
tre cele două țări, posibilitățile și
căile pentru amplificarea in conti
nuare a acestora în avantajul re
ciproc.
Delegația română este condusă de
Pretor Popa, adjunct al ministrului
comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, iar dele
gația canadiană de B. C. Steers, asis
tent al adjunctului ministrului in
dustriei și comerțului al Canadei.
La lucrări ia parte Peter McLaren
Roberts, ambasadorul Canadei ia
București.

Socialiste din Octombrie

La Casa de cultură a sindicatelor
din Tirgoviște a avut loc, luni dupăamiază, o adunare festivă consacrată
celei de-a 63-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie —
manifestare la care au fost prezenți
reprezentanți ai organelor locale de
partid și de stat, ai organizațiilor de
masă și obștești, un mare număr de
oameni ai muncii.
Au luat parte, de asemenea. V. I.
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, alți membri ai
ambasadei.
în cuvîntarea rostită cu acest prilej,
tovarășul Nicolae Ștefan, secretar al
Comitetului județean Dîmbovița al
P.C.R., a reliefat însemnătatea istori
că a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie și s-a referit pe larg la
succesele dobîndite de popoarele so
vietice in făurirea comunismului în
U.R.S.S. Vorbitorul a ilustrat apoi
realizările obținute de poporul nostru,
sub conducerea Partidului Comunist
Român, in edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism. EI
a subliniat bunele relații de prietenie
și colaborare statornicite între parti
dele, țările și popoarele noastre, im
portanța deosebită a întîlnirilor și
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae

Ceaușescu și Leonid Brejnev, în am
plificarea și diversificarea acestor re
lații în folosul reciproc, al cauzei pă
cii și socialismului.
Luînd cuvintul, V. I. Drozdenko,
ambasadorul Uniunii Sovietice, a evi
dențiat, la rindul său, marea impor
tanță a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, organizată și condusă de
partidul comunist, în frunte cu V. I.
Lenin, înfătișînd, în continuare. înfăp
tuirile oamenilor muncii sovietici in
procesul făuririi societății socialiste
și comuniste.
Evocînd relațiile tradiționale de
prietenie și colaborare pe multiple
planuri statornicite între popoarele și
partidele noastre, ambasadorul sovie
tic a relevat importanța întilnirilor
și convorbirilor dintre tovarășul Leo
nid Brejnev și tovarășul Nicolae
Ceaușescu pentru dezvoltarea pe mai
departe a acestor raporturi in condiții
reciproc avantajoase spre binele cau
zei socialismului și păcii in lume.
în încheierea adunării, formații ar
tistice locale de amatori au prezentat
un bogat spectacol.
Cu acest prilej a fost organizată o
expoziție de fotografii, înfățișînd as
pecte ale construcției comunismului
în țara vecină și prietenă.

ROMÂNIA-FILM prezintă în perioada 4-9 noiembrie
la cinematograful „Studio" din Capitală

„ZILELE FILMULUI SOVIETIC"

★

La București au început luni lu
crările celei de-a IlI-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româno-japoneze de colaborare eco
nomică, industrială și tehnică. Dele
gația țării noastre este condusă de
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, iar cea
japoneză de Yasue Katori, adjunct
al ministrului afacerilor- externe al
Japoniei.
Sesiunea analizează rezultatele
obținute de la sesiunea precedentă
pină in prezent in dezvoltarea coo
perării economice bilaterale pe baza
avantajului reciproc și evoluția re
lațiilor comerciale dintre cele două
țări. De asemenea, se examinează
noi posibilități pentru extinderea și
diversificarea conlucrării între Româ
nia și Japonia in sfera producției
materiale, în domeniul schimburilor
de mărfuri.
La lucrări participă Yuzuru Mu
rakami, ambasadorul Japoniei la
București.
★

Luni, tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, a primit pe
Nissanka Wijeyeratne, ministrul jus
tiției din Sri Lanka, președintele Asociatiei de prietenie Sri Lanka —
România.
Au fost abordate aspecte privind
dezvoltarea pe multiple planuri a ra
porturilor dintre România și Sri Lan
ka, precum și unele probleme ale
vieții internaționale actuale.
...

tV
9,00 Teleșcoală
10,00 Bună dimineața, grădiniță 1 — invatămîiii preșcolar"
10.15 Film serial : „Suspendați de un
fir". Reluarea, episodului 2
11,06 Telex
16,Ou Teleșcoală
16.25 Curs de limba engleză
16.45 Itinerare turistice
17.15 Clubul tineretului
18,00 Almanah pionieresc
18.25 Tribuna TV. Exigentele
actuale
ale educației materialist-științifice
18,50 100-1 de seri
19.00 Telejurnal
19,20 Actualitatea economică
19.45 Ancheta TV. Idei... pierdute ?
20,10 Virtuozi ai instrumentelor popu
lare
20,30 Teatru TV : „Petitorie în sat" de
G.B. Shaw.
Premieră pe
țară.
21.25 Sadoveanu — scriitor național și
popular. Emisiunea cuprinde ima
gini și înregistrări —
document
din filmoteca și fonoteca de aur.
aprecieri
ale unor mari per
sonalități, interpretări In actuali
tate semnate de scriitori de azi,
poeme omagiale, fragmente din
ecranizări ale operei sadovenlene
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19.20 Doine, balade
șl vechi
dntece
populare românești
19,45 Buletin rutier
20,00 Viața economică a Capitalei
21,00 Documentar TV. Prin Moldova de
sub munte
21.20 Luminile operei
22,05 Telejurnal

sătorese care, timp de o lună,
sub îndrumarea unor cercetă
tori, etnografi și artiști consacrați, din județele Cluj și Har
ghita, vor beneficia de condiții
excelente de creație, de largi

posibilități de a se familiariza cu
tot ce este autentic și valoros in
folclorul românesc și al națio
nalităților conlocuitoare. (I. D.
Kiss).

BISTRIȚA-NASAUD • La
clubul căminului pentru nefamiliști al combinatului indus
trial de prelucrare a lemnului

cestea. desfășurată în urmă cu
cîteva zile la Tanger, s-a ocu
pat cu prioritate de analizarea
problemelor complexe și dificile
legate de realizarea unui atare
proiett. Alături de cele două va
riante mai vechi — podul sau
tunelul — a fost prezentat pro
iectul unui inginer spaniol, și
anume, acela al unui baraj. Pe
„creasta" barajului s-ar putea
derula traficul rutier, prin două
deschideri ar putea trece navele,
iar cele 1 600 turbine acționate
de curentul provocat de dife
rența de nivel dintre Mediterana și Atlantic ar acoperi nece
sarul de energie al ambelor țări
riverane — Spania și Maroc.

• MAȘINĂ DE CO
PIAT INTELIGENTĂ.

Excelenței Sale Domnului ARISTIDES ROYO
Președintele Republicii Panama
CIUDAD DE PANAMA
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Panama, sint bucuros să vă
transmit, în numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări
și cele mai calde urări pentru progresul și prosperitatea poporului panamez
prieten, pentru fericirea dumneavoastră personală.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Cu 77 ani în urmă, prin desprin
derea de Columbia, Panama deve
nea stat independent — o indepen
dență știrbită însă timp de decenii
de tratatul impus de S.U.A. in ace
lași an, 1903, în baza căruia aceas
tă țară își atribuia „dreptul de suve
ranitate" pe timp nelimitat asupra
Canalului Panama. Pentru această
veritabilă „punte a lumii", care este
Republica Panama, privarea de
acei 1 432 kmp, reprezentînd ca
nalul propriu-zis și zona adiacentă,
însemna mult mai mult decit răpi
rea unei porțiuni din teritoriul na
tional. căci marea și cea mai im
portantă bogăție a acestei țări o
constituie însăși așezarea șa geo
grafică la răscrucea a două conti
nente și două oceane. De aceea, po
porul panamez a dus o luptă dîrză și
consecventă pentru a reintra în po
sesia drepturilor sale legitime. La
capătul a 13 ani de negocieri între
guvernele panamez și american, au
fost încheiate cele două tratate —
intrate în vigoare la 1 octombrie
1979 — referitoare la transferarea
eșalonată (pină la 31 decembrie 1999)
a canalului către Republica Pana
ma. Chiar dacă nu prevăd retro
cedarea imediată, aceste documente
deschid în orice caz o perspectivă
clară, mareînd începutul „celei
de-a doua — și depline — inde
pendențe" a acestei țări lâtino-americane.

Politica din ultimii ani a guver
nelor panameze, orientată spre re
cuperarea bogățiilor naționale, spre
valorificarea lor în interesul pro
priei dezvoltări și, implicit, spre
consolidarea independenței econo
mice și politice, și-a găsit concreti
zarea intr-un șir de măsuri de na
ționalizare a companiilor străine,
de încurajare a industriei autohto
ne. de expropriere a marilor la
tifundii și în inițierea unor forme
noi, cooperatiste, de organizare a
agriculturii. Planul national de dez
voltare inițiat in 1976 și care se
încheie în aceste luni a vizat mo
dernizarea agriculturii, impulsio
narea exportului, acordîndu-se o
importanță specială sectorului energetic. Prospecțiunile din ulti
mele luni au prilejuit descoperirea
unor importante zăcăminte de țiței.
Tara noastră privește cu satisfac
ție succesele ponorului panamez
pe linia consolidării independentei
și suveranității naționale. în spiri
tul tradiționalelor legături de prie
tenie cu statele latino-americane,
între România și Republica Pana
ma se dezvoltă relații de colaborare
întemeiate pe stimă și respect re
ciproc ce cunosc o continuă lărgi
re și diversificare — în interesul
ambelor țări și popoare, al cauzei
păcii și înțelegerii în întreaga lume.

Manifestare omagială:
„Sadoveanu în conștiința posterității"

Manifestările se vor desfășura după următorul program :

marți 4 noiembrie.
miercuri 5 noiembrie
joi 6 noiembrie
vineri 7 noiembrie
simbătă 8 noiembrie
duminică 9 noiembrie

Moscova nu crede in lacrimi (spectacol de gală)
Scurt popas
Fiul cel mare
In spatele ușii de sticlă
Nepotul Și bunica
Siberiada

„Zilele filmului sovietic" se vor desfășura și în municipiile Brăila (6—11
noiembrie) și Focșani (7—12 noiembrie).

• SPORT ® SPORT ® SPORT © SPORT

Competiții, rezultate, clasamente

PROGRAMUL 1

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII PANAMA

FOTBAL. în etapa a XIII-a, din
divizia A, s-au înregistrat rezultate
le : Sportul studențesc — Dinamo
0—3, F.C.M. Brașov — Universitatea
Craiova 1—0, Corvinul — Chimia
3—1, F.C. Argeș — Universitatea ClujNapoca 2—0, A.S.A. — F.C. Baia Mare
2—0, Steaua — Progresul Vulcan 0—1,
Politehnica Iași — S.C. Bacău 0—0,
Jiul — Politehnica. Timișoara 3—0,
F.C. Olt — F.C.M. Galați 4—2. în
clasament, conduce Dinamo — 19 p,
urmată de Universitatea Craiova —
18 p (dar cu un meci mai puțin decît Dinamo), Corvinul și F.C.M. Bra
șov — cite 17 p. Etapa viitoare —
duminică. 9 noiembrie.
în divizia B, seria I, derbiul Glo
ria Bistrița\— F.C. Constanta s-a în
cheiat nedetis, 0—0 ; F.C. Constanța,
neînvinsă după 12 etape, are 22 punc
te, in timp ce Gloria o urmează în
clasament cu 17 puncte. în seria a
Il-a, C.S, Tirgoviște a realizat cel
mai mare scor din etapa diviziei B,
6—0, cu Poiana Cîmpina, și condu
ce, de asemenea neînvinsă, in clasa
mentul seriei cu 20 puncte ; o ur
mează în clasament principala con
tracandidată, F.C. Petrolul (dumini
că, 3—0, cu Rapid), care are 17 punc
te ; in continuarea clasamentului, Ra
pid, Mecanica fină și Metalul Plopeni, cu cite 15 puncte. Mult mai
strînsă lupta în seria a III-a : U.T.A.,
învinsă duminică, cu 2—1, de F.C.M.
Reșița, conduce cu 17 p, urmată de
F.C.M. Reșița — 16 p, C.F.R. ClujNapoca și C.F.R. Timișoara — cite
15 p, Olimpia — 14 p și F.C. Bihor —

a avut loc medalionul „Mihail
Sadoveanu", ocazie cu care a
fost vernisată o cuprinzătoare
expoziție de carte aparțin nd
operei marelui clasic al l teraturii noastre S La casa muni
cipală de cultură a fost inaugu
rat un nou ciclu de manifestări
sub genericul „Prietenii muzi
cii", la care își dau concursul
studenți și cadre didactice de la
Conservatorul „Gheorghe Dima",
ca și membri al filialei Uniunii
compozitorilor din Cluj-Napoca.
© Ansamblul folcloric „Codrișorul" al consiliului județean al
sindicatelor a prezentat pe sce
nele așezămintelor culturale din
comunele Feldru și Rebra spec
tacolul intitulat „Plai de cîntec
romanesc". (Gh. Crișan).

S.U.A. a fost realizat un tip ultraperfecționat de mașină de co
piat, care poate elabora 43 de
coDii pe minut, transmițîndu-le,
totodată, pe cale electronică pe
distante pină la 500 de kilometri.
Mașina este dotată cu o memo
rie care-i permite să reproducă
fraze curente, precum și semnă
tura persoanelor în drept să
iscălească corespondenta de afa
ceri. Imorimarea cu ajutorul
fasciculelor laser este de o ca
litate deosebită.

• AVIONUL... SUB
MARIN. Pentru a testa rezis
tența fuselajului unui nou tip de

13 p. Duminica viitoare, la Oradea,
F. C. Bihor — Olimpia.
BOX. La balcaniada de box, des
fășurată la Pernik — R.P. Bulgaria,
patru pugiliști români au cucerit ti
tlurile categoriilor respective — D. Cipere, V. Ioana, G. Donici și V. Vrinceanu ; celelalte titluri au fost ciștigate de reprezentanții Bulgariei (4),
Iugoslaviei (3) și Turciei (1). Pen
tru prima dată, turneul balcanic s-a
disputat la 12 categorii de greutate.
SCRIMA. Echipa de floretă femi
nină a clubului Steaua (antrenoare
Olga Szabo) a devenit din nou cam
pioană națională, in alcătuirea E.
Stahl, I. Jenei, M. Chezan, A. Dragomir și E. Guzganu ; vicecampioană — tînăra echipă C.S. Satu Mare.
Titlul național la spadă a fost de asemenea ciștigat de echipa clubului
Steaua (antrenor Constantin Stelian) ;
vicecampioană — echipa Farul Con
stanta.
LUPTE. Cele zece titluri de cam
pioni naționali la lupte libere in anul
1980 au fost cucerite de următorii
sportivi : G. Rașovan (Steaua), G.
Bircu (Steagul roșu Brașov), P.
Gheorghe (Steaua), T. Marinescu (Di
namo Brașov), T. Drâguș (Dunărea
Galați), D. Buta (Vulcan București),
G. Fodore (Dinamo Brașov), I. Iva
nov (Steaua), V. Pușcașu (Steaua),
A. Ianko (Dinamo Brașov). Clasa
mentul primelor trei locuri pe clu
buri : Steaua — 52 p, Dinamo Bra
șov — 39 p, și Steagul roșu Brașov —
26 p.

SUCEAVA 9 Sîmbătă și du
minică. scena Casei de cultură a
sindicatelor din municipiul Su
ceava a găzduit cea de-a cincea ediție a Festivalului coral
interjudețean „Ciprian Porumbescu", manifestare organizată
de Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă. Au
participat formații artistice din
15 județe ale țării și din Capi
tală. La actuala ediție, marele
premiu și trofeul Festivalului
„Ciprian Porumbescu" au fost
decernate corului de * cameră
„Emil Monția" al Casei munici
pale de cultură Arad, dirijor
prof. Sever Dumitrache. (Gh.
ParaScan).

avion, un constructor britanic
a avut ideea să il intro
ducă intr-un rezervor gigantic
de apă. în acest rezervor, avio
nul va fi supus, timp de un an,
la fel de fel de „agresiuni", în
special în ceea ce privește pre
siunea asupra pereților, ca și
acțiunea corozivă a diferiți fac
tori. S-a calculat că un „sejur"
de 12 luni sub apă echivalează
cu un zbor cu o durată de 25 de
ani.

© METROU LA AN
KARA. în capitala Turciei au
început pregătirile pentru con
strucția unui metrou, care devi

„Sadoveanu în conștiința posteri
tății", sub acest generic a avut loc,
luni seara, în Capitală o manifes
tare omagială dedicată centenaru
lui nașterii marelui prozator, or
ganizată de Muzeul literaturii ro
mâne și Uniunea scriitorilor.
Personalitatea și opera lui Mihail
Sadoveanu, contribuția acestuia la
dezvoltarea literaturii române au

fost evocate de George Macovescu,
președintele Uniunii scriitorilor, Alexandru Oprea, Pompiliu Mareea,
Ov. S. Crohmălniceanu, Al. Piru,
Edgar Papu și Valeriu Râpeanu.
Cu același prilej a fost lansat
albumul omagial „Centenar Sado
veanu", reunind fotografii și facsi
mile din fondul Muzeului literatu
rii române.

„Scriitor reprezentativ pentru
geniul românesc"
(Urmare din pag. I)
orizontul „Crengii de
aur" pină la „Tara de
dincolo de negură",
privirea cuprinzînd tărîmul vechii Dacii im
primă marii povestiri
sadoveniene o căldu
ră patetică, unificînd
veacuri, întinderi și
ape, căutind urme,
semne și legături re
velatoare.
Sint în opera mare
lui prozator întrebări
adresate
Timpului,
Naturii și Umanității
în mers, Sadoveanu
captînd răspunsuri ca
filozof al istoriei, ca
poet, ca moralist și
cugetător, de unde po
sibilitatea dialogului
multiplu, căci roman
tic și realist, liric și
epic, explorator al eternului și comentator
al efemerului. în isto
risirile acestui cel mai
mare narator de întîmplări din literatura
română pulsează viata
în toate formele ei.
S-a rostit în legătură
cu Sadoveanu cuvin
tul epopee, care, ra
portat la întreaga-i
creație, are avantajul
cuorinderii largi, el
unificînd sub semnul
miticului sau al isto
riei povestiri și roma
ne. Despre aerul de
epopee națională a
vorbit admirativ, cel
dinții, Garabet Ibrăileanu, — ceea ce era
în ordinea lucrurilor.
Dar si un comentator
deschis tehnicilor mo
derne (N. Davidescu)
vedea în Sadoveanu
un creator „cu care ne
putem mindri peste
graniță", „cel mai re
prezentativ pentru ge
niul nostru românesc",
talentul
lui
avînd
„toată umanitatea ne
cesară. tot avintul si
toată generozitatea Inerentă unui scriitor
european" („Aspecte

și direcții literare"),
în esență, prin ce
poate atrage Sadovea
nu atentia cititorului
străin? Fascinația lim
bajului saâovenian ți
ne, in primul rind,
de accentele de uma
nitate specifică, dar
calitatea unică a ar
tistului rămîne stilul
rapsodic, acea rostire
în care ritmul, tonul,
respirația, pauzele și
reacțiile sufletești sin
tetizează într-o expre
sie individuală părți
din comportamentul unui întreg popor. Con
diția fundamentală a
rapsodului este iden
tificarea cu mișcările
de adîncime ale comu
nității ; în acest sens
arta lui Sadoveanu,
exponent al națiunii,
dobîndește forța unor
mărturii hotărîtoare, ca
efect al solidarității cu
două milenii de istorie.
Denominativul
de
„Homer al nostru",
formulat de Garabet
Ibrăileanu vorbind des
pre Creangă, convine
în mai mare măsură
lui Sadoveanu, a că
rui operă cumulează
magistral o logică în
spiritul ordinii multi
milenare, un ceremo
nial revelator al rînduielilor colective, o
anumită cantitate de
spectacol (ca amin
tire, ca monolog sau
„cîntec"), — toate
acestea traducînd per
manențe ale geniului
national.
Acționînd
astfel. încărcat
de
poezie, eposul sadovenian scoate la su
prafață realități
din
timpuri
imemoriale,
fiind, în felul său, un
impresionant instru
ment de cunoaștere,
propunind o morală
eroică, făcută din sim
plitate și firesc, invitînd la experiențe și
ecouri mitice, ca și la

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6
și 7 noiembrie. In țarâ : Vreme rece.
Cerul va ii variabil, mai mult noros în
primele zile in sudul și estul tării. Vor
cădea precipitații locale sub formă de
ninsoare, lapovită șl ploaie. Izolat se
va produce polei. Vint slab pină la

ne o necesitate stringentă in
orașul cu populația de aproape
trei milioane de locuitori. Linia
de metrou va lega centrul capi
talei turce de cartierele vestice și
va avea lungimea de 25 de kilo
metri.

® PERICOLUL FUMA
TULUI. „Fumatul este o boală
care scurtează viața omului mi
nut cu minut", a declarat Thomas
Strasser, șeful oficiului euro
pean pentru bolile cardiovascu
lare din cadrul Organizației
Mondiale a Sănătății (O.M.S.).
El a făcut această declarație la
Barcelona, unde se află pentru a
participa la crearea unui centru
experimental de combatere a fu
matului. Thomas Strasser a sub
liniat că statistic s-a constatat

că fumătorii trăiesc cu șapte ani
mai puțin decit media nefumă
torilor, ceea ce înseamnă că
pentru fiecare minut de fumat
se pierde un minut din viată.

• SUBSTANȚA CARE
FAVORIZEAZĂ DEZVOL
TAREA VASELOR SAN
GUINE. Se presupunea de mai
multă vreme că în dezvoltarea
vaselor sanguine joacă un rol
important o substanță chimică
identificată și în tumori. Recent,
trei biologi australieni au reușit
să izoleze această substanță,
descoperind totodată că ea con
ține cupru. Descoperirea savantilor australieni ar putea avea
repercusiuni în cercetările asu

nostalgii prospective.
Maiestuos și amplu,
ca natura însăși, solar
dar și deținător
de
taine, acest epos nu
ignoră dramele,
în1crucișările cu un des
tin aspru pentru a că
rui descifrare poezia
își asociază reflecția.
O rostire mută se aliază rostirii obișnuite ;
tăceri prelungi,
sec
vențe impregnate de
mister
accentuează
prin contrast confe
siunile Îndurerate ; fi
gură zugrăvită în fres
că, exprimînd senti
mente lesne percepti
bile (galeria „șoimi
lor",
a
oamenilor
„tari", alternează cu
caractere mai adinei,
dacă nu și foarte
complicate. Pasiune și
revoltă, melancolie în
fața timpului
care
zboară, un sublim al
iubirilor
primăvăratice, solitudine elegia
că și solidaritate
cu
lumea, cu muntele și
apele, toate au la Sa
doveanu însemne pro
prii, de neconfundat ;
prin Sadoveanu se ex
primă rînduieli
ale
spiritualității naționa
le, adică norme, cu
tume, moduri funda
mentale de a privi
viața, trecerea, veșni
cia. Cristalizînd în pa
gini de mare artă ase
menea trăsături
ale
unui întreg popor, pă
truns de respectul pen
tru celelalte popoare și
fervent susținător al
confraternității, auto
rul „Baltagului" se nu
mără printre valorile
de prim plan ale uma
nității care merită a
fi cunoscute pe toate
meridianele. Acestea
sint, in linii mari, mo
tivele ce îndreptățesc
prezența cu o mai
larg dorită audiență a
mesagerului nostru în
universalitate.

moderat cu intensificări in estul tării
șl in sectorul nordic.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse intre minus 8
și 2 grade, pe alocuri mai coborite, iar
cele maxime intre minus 2 și 8 grade.
Se va produce ceață. îndeosebi in a
doua parte a intervalului. In București:
Vreme rece. Cerul va fi variabil mai
mult noros în primele zile, cind con
dițiile vor fi favorabile precipitațiilor,
mai ales sub formă de ninsoare și pro
ducerii poleiului. Vint slab pină la mo
derat.

pra cancerului, deoarece ritmul
de creștere ai unei tumori este
determinat de cantitatea de sin
ge pe care o primește.

• COMPUTERUL
COMPACT I.B.M. 5120,
realizat de firma americană
I.B.M., are dimensiunile unei
mașini de scris și o putere de
prelucrare care ar fi necesitat
cu două decenii în urmă un
echipament in greutate de o tonă
și ar fi ocupat o suprafață de
50 mp ! Computerul reunește într-o singură unitate un ecran de
23 cm, pe care pot fi afișate
1 024 caractere, o claviatură,
două dispozitive de citire și în
registrare
a
minidiscurilor
(2 400 000 caractere in total) și o
memorie centrală.

Se dezvoltă colaborarea
și cooperarea româno-iordaniană

în scopul elaborării Declarației Adunării Generale a O.N.U.
cu privire la reglementarea pe cale pașnică a diferendelor

La rafinăria Zarka — important obiectiv petrochimic construit
cu sprijinul specialiștilor români — au intrat in producție două
noi capacități

La propunerea României s-a hotârit crearea unui grup de lucru
deschis tuturor statelor

AMMAN 3 (Agerpres). — La rafi
năria Zarka, cel mai important obiec
tiv petrochimic construit de Româ
nia in colaborare pe teritoriul Iorda
niei, a avut loc luni o importantă
premieră : intrarea in producție a in
stalațiilor de distilare atmosferică și
debutanizare — capacități-cheie din
cadrul celei de-a treia etape de dez
voltare a acestui complex industrial,
în prezent, cea mai mare parte a
rafinăriei se află in funcțiune și pro
duce din plin. Primele probe din pro
dusele obținute în noile instalații au
confirmat, prin calitatea lor. func
ționarea ireproșabilă a agregatelor si
înaltul nivel tehnologic al procesului
de producție — asigurat într-o măsu
ră covîrșitoare de mașini și utilaje
realizate de întreprinderi românești.
La inaugurarea noilor capacități
au participat oficialități române și
iordaniene. numeroși specialiști si
muncitori români care au lucrat ne
mijlocit la înălțarea acestui obiectiv,
specialiști și muncitori iordanieni
din cadrul rafinăriei. Alocuțiunile
rostite cu acest prilej au relevat re
lațiile de prietenie și colaborare din

tre România și Iordania. S-au sub
liniat posibilitățile largi pentru ex
tinderea și diversificarea cooperării
și colaborării, pe multiple planuri,
între țările noastre, puternica înrîurire pe care o exercită asupra întă
ririi și amplificării, pe mai departe,
a conlucrării economice bilaterale,
întîlnirile și convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu. președintele
Republicii Socialiste România, și re
gele Hussein al Iordaniei,
★

Delegația economică română con
dusă de Ion Stănescu. ministru secre
tar de stat la Ministerul Construcți
ilor Industriale, a avut convorbiri cu
dr. Harna Odeh, președintele Consi
liului Național al Planificării, Marwan Dawdin. ministrul agriculturii,
Abdul Majid Shoman, președintele
Băncii Arabe.
De asemenea, au avut loc intîlniri
de lucru cu conducerile companiilor
„Jopetrol“ și „Jordan electricity
authority", cu care întreprinderi
românești desfășoară acțiuni de coo
perare.

Manifestări consacrate României
In diferite țări ale lumii au loc manifestări variate dedicate unor
momente importante din istoria patriei și poporului nostru.

La Casa de cultură a corpului di
dactic din Berlin a fost organizată
o seară culturală românească. Cu
acest prilej a avut loc vernisajul unei
expoziții documentare de fotografii,
înfățișind aspecte ale construcției so
cialiste în țara noastră.
In aula Academiei populare „Favoriten" din Viena a avut loc o mani
festare culturală românească dedicată
împlinirii a 2 050 de ani de la crearea
primului stat dac centralizat și inde
pendent. Manifestarea cuprinde o ex
poziție de carte românească, la loc
de frunte aflîndu-se volume din
operele tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Presa, radioul și televiziunea din
diferite țări ale lumii continuă să in
sereze articole, reportaje consacrate
României, politicii sale de pace și
înțelegere intre popoare.
Cotidianul marocan „AL BAYANE"
publică un amplu articol consacrat
evoluției ascendente a relațiilor de
prietenie dintre România și țările
arabe — proces care a cunoscut un
progres remarcabil in ultimii 15 ani.
Aceasta, arată ziarul, reflectă politica
de largă deschidere internațională,
promovată cu consecvență de Româ
nia, îndeosebi de cînd in fruntea par
tidului și statului se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în ultimii ani,
adaugă ziarul, raporturile politice bi
laterale dintre România și majorita

tea statelor arabe au cunoscut o dez
voltare fără precedent. La baza aces
tor raporturi se află contactele la ni
velul cel mai înalt, întîlnirile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu nu
meroși șefi de stat, cu un mare nu
măr de oameni politici și reprezen
tanți ai cercurilor economice și cultural-științifice din aceste țări. Para
lel cu dezvoltarea raporturilor bilate
rale în toate domeniile de interes co
mun și pornind de la aceste legături
amicale, în ultimul timp s-a intensi
ficat cooperarea internațională din
tre România și statele arabe, subli
niază „Al Bayane".
AGENȚIA DE INFORMAȚII PEN
TRU RELAȚII INTERNAȚIONALE
din Italia publică un amplu comenta
riu sub titlul „Eforturile României în
domeniul securității europene", în
care se subliniază că în ultimii 15 ani
România a devenit cunoscută pe plan
internațional printr-o politică dina
mică și originală, de independență
politică și economică. Nu există do
meniu în care România să nu-și fi
făcut simțită prezența, acordind egală
importantă problemelor politice și
economice cu care este confruntată
omenirea, pe prim plan situindu-se
cele referitoare la realizarea destin
derii și cooperării în Europa.

(Agerpres)

Sfidînd protestele opiniei publice
Regimul de la Seul menține decizia

de condamnare la moarte a lui Kim Dae Jung
SEUL 3 (Agerpres). — Ignorînd
protestul opiniei publice interne și
internaționale, regimul dictatorial din
Coreea de sud insistă în hotărîrea
sa de a lichida fizic pe reprezentanții
de frunte ai opoziției liberal-democrate. După cum relatează agențiile
de presă, Curtea de apel, chemată
să judece cererea de recurs la o de
cizie eronată și abuzivă luată ante
rior de tribunalul militar din Seul,
a confirmat luni pedeapsa de con
damnare la moarte împotriva lui Kim
Dae Jung, liderul opoziției, cunoscută

personalitate democrată din Coreea
de sud. Împreună cu alți 23 de acu
zați, Kim Dae Jung a fost învinuit,
fără să se poată aduce vreo dovadă în
acest sens, de încercare de răstur
nare a guvernului de dictatură.
întregul proces este o înscenare ju
diciară fără precedent chiar în Coreea
de sud. unde judecarea sumară a tu
turor celor ce luptă pentru democra
ție și întemnițările reprezintă fapte
cotidiene, demonstrînd cu claritate
natura represivă a actualului regim
instaurat de militari.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).
— La propunerea delegației Româ
niei, Comisia pentru probleme juridi
ce a Adunării Generale a hotârit in unanimitate crearea unui grup de lucru
deschis tuturor statelor, care își va
desfășura activitatea pe durata actua
lei sesiuni, in scopul elaborării de
clarației Adunării Generale a O.N.U.
cu privire la reglementarea pe cale
pașnică a diferendelor. Lucrările
grupului creat vor trebui să tină
seama de dezbaterile care au loc asu
pra punctului privind această pro
blemă, înscris pe agenda Adunării
Generale a O.N.U. încă de la sesiu
nea precedentă, la inițiativa guver
nului tării noastre.
în prima sa ședință, grupul a hotărit
să ia ca punct de plecare proiectul de
declarație prezentat ca document de
lucru de România, impreună cu alte
9 state (Egipt. Filipine, Indonezia,
Madagascar, Nigeria. Salvador, Tu
nisia, Ghana și Sierra Leone). Proiec
tul respectiv are la bază textul decla
rației. distribuit de delegația română
la sesiunea din anul trecut, și tine
seama de propunerile unui mare
număr de state în legătură cu căile
și modalitățile privind reglementarea
pe cale pașnică a diferendelor dintre
state, care urmează să fie incorporate
în documentul al cărui conținut se
elaborează.
Explicînd poziția sa privind cu
prinsul declarației preconizate, dele
gația română a arătat că documentul
respectiv trebuie să pornească de la
prevederile fundamentale ale Cartei
referitoare la reglementarea pașnică
a diferendelor, prevederi pe care să

Ședința Comisiei
permanente C.A.E.R.
pentru statistică

le dezvolte și să le îmbogățească,
ținînd în mod corespunzător seama
de documentele internaționale adop
tate de state în anii care s-au scurs
de la adoptarea Cartei. In declarație
ar urma să fie detaliată și precizată
obligația statelor de a-și rezolva ex
clusiv pe cale pașnică diferendele
dintre ele și să fie amplu enunțate
regulile care trebuie să cîrmuiască
procedurile de reglementare pașnică
înscrise în Carta Națiunilor Unite.
Declarația ar trebui, de asemenea,
să sintetizeze experiența pozitivă dobîndită în acest domeniu și să țină
seama de dezvoltările și inovațiile pe
care le-a cunoscut practica statelor,
care în perioada ce a trecut de la
crearea O.N.U. au încheiat numeroase
acorduri bilaterale și regionale pentru
organizarea procedurilor de regle
mentare pașnică a diferendelor sau
alte tratate, conținînd clauze în acest
scop. Prevederile declarației trebuie
să reflecte' legătura strînsâ dintre
principiul reglementării pașnice a
diferendelor și principiul interzicerii
forței și a amenințării cu forța in
relațiile internaționale.
România consideră — a relevat
delegația română — că elaborarea
declarației preconizate ar trebui să
reprezinte doar un prim pas spre
elaborarea și adoptarea unui tratat
general asupra reglementării pașnice
a diferendelor dintre state, care să
consacre angajamentul tuturor țărilor
de a aduce in fața O.N.U. problemele
litigioase dintre ele, să codifice prin
cipiile și normele referitoare la solu
ționarea pașnică a diferendelor in
ternaționale.

Un raport adoptat de Parlamentul iranian
Parlamentul iranian a încheiat dez
baterile consacrate situației ostatici
lor americani. Intr-un raport al Co
misiei special constituite pentru re
glementarea soartei ostaticilor, adop
tat de parlament, se recomandă —
potrivit agenției iraniene P.A.R.S. —
eliberarea acestora pe baza îndepli
nirii de către Statele Unite a pa
tru condiții : angajamentul ferm al
S.U.A. că vor evita orice amestec po
litic și militar — direct sau indirect —
în afacerile interne ale Republicii Is
lamice Iran ; S.U.A. trebuie să de
blocheze toate capitalurile iraniene,
actualmente înghețate în interiorul
S.U.A. sau în bănci și societăți americane din străinătate și să ga
ranteze că nici un cetățean particu
lar și nici autoritățile S.U.A. nu vor
ridica nici o pretenție asupra aces
tor fonduri ; Statele Unite să anu
leze embargoul și toate celelalte mă
suri economice și monetare adoptate
împotriva Iranului, precum și toate
acțiunile declanșate de stat sau de

particularii americani împotriva Ira
nului și cetățenilor săi în legătură
cu problema ostaticilor; S.U.A. să
restituie bunurile fostului șahinșah și
ale familiei sale, precum și să dea
asigurări că nu vor împiedica, în nici
un fel demersurile autorităților ira
niene pentru recuperarea acestor bu
nuri care aparțin poporului iranian.
★

într-o primă luare de poziție față
de anunțarea acestei hotărîri a Parla
mentului iranian, președintele S.U.A.,
Jimmy Carter, a declarat, după cum
transmite agenția Associated Press :
„In modul în care noi le înțelegem,
propunerile parlamentului par să ofere o bază pozitivă" pentru rezol
varea problemei. Precizînd că gu
vernul de la Washington „continuă să
studieze chestiunea pe căi diploma
tice", președintele Carter a spus :
„Orice acțiune întreprinsă de gu
vernul nostru va fi în concordanță cu
legile și cu Constituția S.U.A.".

Cei peste 160 milioane de alegă
tori din Statele Unite sînt chemați
astăzi la urne pentru desemnarea
președintelui și vicepreședintelui tă
rii, a celor 435 de membri ai Came
rei Reprezentanților, a unei treimi
din numărul senatorilor și a 13 guver
natori.
O caracteristică a actualelor ale
geri este faptul că pentru postul
de șef al Casei Albe concurează trei
principali candidați față de doi. cum
a fost cazul de cele mai multe ori
pînă în prezent : actualul președinte,
Jimmy Carter, din partea partidului
democrat, fostul guvernator al statu
lui California, Ronald Reagan, din
partea republicanilor, și independen
tul John Anderson.
Campania electorală a cunoscut. în
faza sa finală, o intensitate maximă,
incluzind mitinguri de amploare,
turnee de „ultim moment" ale candidaților și antrenarea mai multor
sute de mii de activiști politici in ac
țiunea de solicitare a voturilor ce
tățenilor. Din tot acest angre
naj electoral, observatorii scenei po
litice americane au evidențiat aten
ția deosebită acordată în timpul cam
paniei problemelor economice care
confruntă tara. Au fost, astfel,
pe larg dezbătute fenomenele infla
ționiste, șomajul, criza energetică etc.
Desigur, fiecare candidat a avan

BELGRAD 3 (Agerpres). — La Bel
grad s-au deschis lucrările celei de-a
13-a Conferințe a organismelor ofi
ciale de turism din țările balcanice.
Conferința are ca scop găsirea de căi
și mijloace care să ducă la intensi
ficarea schimburilor și cooperării tu
ristice dintre țările semnatare. Din
România, la conferință participă o
delegație condusă de Ion Tudor, prim
adjunct al ministrului turismului.

lungă durată, scrie Avetik Burnazian, adjunct al ministrului sănă
tății al U.R.S.S., intr-un articol
publicat in ziarul „Pravda". Omul
poate nu numai să se adapteze
condițiilor unor misiuni îndelun
gate in spațiul extraterestru, men
ționează autorul articolului, ci și să
desfășoare o activitate utilă in stare
de imponderabilitate.

NAIROBI 3 (Agerpres). — La
Nairobi s-au încheiat lucrările Comi
tetului ministerial kenyano-sudanez,
organism destinat consultărilor in
probleme ale colaborării bilaterale
pe multiple planuri. In comunicatul
dat publicității se menționează că
Sudanul și Kenya au reafirmat spri
jinul față de lupta dreaptă a poporu
lui din Namibia pentru independen
ță națională, sub conducerea Orga
nizației Poporului din Africa de SudVest (S.W.A.P.O.) — singurul repre
zentant legitim al poporului na
mibian.

Azi, alegeri prezidențiale în S.U.A.

Conferința organismelor
oficiale de turism
din țările balcanice

unor misiuni îndelungate în Cosmos"

Condițiile puse de Iran pentru eliberarea
ostaticilor americani

pentru independență națională
LUANDA 3 (Agerpres). — In ca
drul unei întilniri desfășurate la
Luanda, între Jose Eduardo dos San
tos, președintele M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, președintele R.P. Ango
la, și San Nujoma, președintele Or
ganizației Poporului din Africa de
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), șeful statului
angolez a reafirmat hotărîrea tării
sale de a acorda în continuare spri
jin poporului namibian, sub condu
cerea S.W.A.P.O., care luptă împo
triva ocupării ilegale a Namibiei de
către regimul rasist de la Pretoria.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc ședința a 36-a a
Comisiei permanente C.A.E.R. pentru
statistică, la care au participat dele
gații din țările membre ale C.A.E.R.,
precum și o delegație din R.S.F.I.
Comisia a stabilit sarcinile ce îi re
vin din hotărîrile ședinței a XXXIV-a
a Sesiunii C.A.E.R. și ale Comitetu
lui Executiv al C.A.E.R. și a preco
nizat măsuri concrete pentru reali
zarea lor. Totodată, au fost adoptate
rezultatele comparării principalilor
indicatori valorici ai dezvoltării eco
nomiilor naționale ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și R.S.F.I., pe baza
datelor anului 1978. Comisia a apro
bat planul său de lucru pe anii
1981—1982 și a examinat alte proble
me privind dezvoltarea sistemului
automatizat al statisticii, precum și
indicatorii statistici ai unităților agro
industriale.
Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească și de
înțelegere reciprocă.

„Omul poate să se adapteze condițiilor
MOSCOVA 3 (Agerpres). —
Cercetările medicale efectuate asu
pra cosmonauților Leonid Popov și
Valeri Riumin, atît in timpul celor
185 de zile in spațiul cosmic, cit și
după revenirea lor pe Pămint, nu
au relevat nici un fel de contrain
dicata care să impieteze planifi
carea unor zboruri cosmice de

În sprijinul luptei drepte a poporului namibian

sat considerente proprii în ce pri
vește cauzele acestei situații. în luă
rile lor de poziție a existat. , totuși,
un numitor comun — respectiv sub
linierea gravității acestor proble
me, ca și a necesității adoptării de
măsuri ‘pentru soluționarea lor : cit
privește insă aceste măsuri și natura
lor, candidate au avansat, de aseme
nea. opinii diferite.
O atenție deosebită s-a acordat
problematicii păcii și războiului, față
de care opinia publică s-a arătat
deosebit de sensibilă, avînd in vede
re evoluția îngrijorătoare de pe are
na mondială. Firește, ca în orice
campanie electorală, s-au făcut auzi
te aprecieri diferite, critici reciproce.
Potrivit Constituției S.U.A., pre
ședintele este ales prin vot indirect,
în cadrul alegerilor prezidențiale sint
desemnați 538 electori, repartizați
celor 50 de state și districtului Co
lumbia, în funcție de numărul popu
lației. Alegerile se desfășoară, de
fapt, in fiecare stat în parte, ciștigătorului majorității voturilor revenindu-i toți electorii repartizați statului
respectiv. Electorii se vor întruni în
colegiu electoral la 15 decembrie,
pentru a desemna oficial pe pre
ședintele Statelor Unite.

N. P.
PROTEST. Ministrul afacerilor
externe al Egiptului, Kamal Hassan
Aii, a protestat împotriva înființă
rii a două noi implantări israeliene
în teritoriile arabe ocupate de pe
malul de vest al Iordanului.

PRIMIRE LA VARȘOVIA. Sta
nislaw Kania, prim-secretar al C.C.
al P.M.U.P., l-a primit luni pe NguIyen Co Thach, ministrul afacerilor
externe al R. S. Vietnam, aflat în
vizită în R. P. Polonă. In aceeași
Izi, ministrul vietnamez a fost pri
mit și de Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului de Stat.

cestui festival, a avut loc în orașul
Naka, din prefectura Ibaraki.
1N CAPITALA SIRIEI s-au des
fășurat, timp de trei zile, lucrările
unui organism executiv al Centru
lui arab pentru dezvoltarea mijloa
celor audiovizuale. Participanții au
studiat modalitățile de promovare a
schimburilor de programe între pos
turile de radio din țările arabe și
au aprobat un proiect de statut în
materie, care va fi supus spre va
lidare Adunării generale a Uniunii
posturi®- de radio arabe, progra
mată pentru luna ianuarie a anu
lui viitor, în Kuweit.
IMPLANTĂRI. Postul de radio
israelian, citat de agenția A.P., a anunțat că două noi implantări israeliene au fost înființate în teritoriile
arabe ocupate de pe malul de vest
al Iordanului.

GUVERNUL ALGERIAN, reunit
in prezența președintelui Chadli
1 Bendjedid, a examinat o serie de
■ probleme legate de viitorul plan
■I cjncirutl' tte dezvoltare social-econo• I ' muta'a ‘țării, precum și cele refe-.. riioare... la refacerea orașului ElI Asnam, distrus aproape in între
gime de cutremurul de la începutul
lunii octombrie a.c. A fost adoptată,
Icu acest prilej, hotărirea de a con
strui 40 000 de locuințe la ElAsnam.
I
FESTIVALUL ZIARULUI „AKAHATA". Aproximativ 20 000 de oa1 meni ai muncii din Japonia au
, participat, duminică, la Nagoya, la
manifestările din cadrul festivaI lului ziarului comuniștilor japo
nezi, „Akahata". De asemenea, o
amplă manifestare, din cadrul a-

I

PRELUNGIREA STĂRII DE UR
GENȚA ÎN SALVADOR. Autoritătile militare salvadoriene au anun
țat prelungirea, cu încă 30 de zile,
a stării de urgentă, intrată in vigoare în urmă cu șapte luni. Mă
sura a fost adoptată ca urmare a
continuării actelor de violență în
diverse orașe și regiuni ale țării,
în urma cărora numai în ultima
săptămină și-au pierdut viața 327
de persoane.

ÎN CIUDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE VEST-GERMANE
ȘI INTERNAȚIONALE, un tribu
nal din orașul Aschaffenburg a
achitat pe doi foști gardieni la „Iagărul mortii" de la Auschwitz, deși
aceștia se fac vinovati de asasinate
multiple și numeroase alte crime
pedepsite de lege. Procurorul de
stat a cerut, în instanță, condam
narea la închisoare pe viață a acuzaților — Hans Olejak și Ewald
Pansegrau.

IARNA A VENIT ÎN ACEST AN MAI DEVREME CA DE OBICEI,
în unele zone ale Europei, ca de exemplu in Austria și in nordul Ilaliei, s-au înregistrat importante căderi de zăpadă, provocind dereglări ale
traficului feroviar și rutier. Cele mai afectate regiuni ale Italiei au fost
Liguria și Emilia Romagna, precum și zona munților Dolomiti. Din cauza
avarierii mai multor autovehicule — ca urmare a poleiului — magistrala
Bologna — Florența a fost închisă, temporar, luni dimineața.

(Agerpres)

Recrudescenta activității neofasciste - un atentat
la drepturile omului, o sursă de serioase
primejdii la adresa păcii

Oricît ar părea de incredibil, asemenea lucruri se produc în zilele noastre
IATA „PREGĂTIRILE" ORGANIZAȚIILOR
NEONAZISTE...

Membri ai grupului Hoffmann, considerați
de unele cercuri ca elemente „marginale,
inofensive", în echipament de război

t

„.Șl IATA REZULTATELE

Forțele de ordine transportind rămășițele victimelor exploziei care
avut loc în fața sinagogii de la Paris

• A subestima nelegiuirile grupărilor de extremă dreaptă înseamnă a ignora lecțiile trecutului • Cantitatea de arme
de care dispun organizațiile teroriste, suficientă pentru a dota o întreagă armată • Ideologia „noii drepte", inspi
ratoare a crimelor neonaziste
Recrudescența activității grupărilor neonaziste, in special expansiunea
continuă a terorismului, care a culminat in ultimele luni cu masacrele de
la Bologna, Miinchen și Paris, îngrijorează profund opinia publică inter
națională. In fața acestor acte criminale și-au pierdut orice credibilitate
asigurările liniștitoare că ar fi vorba de „apariții izolate", de „indivizi cu
preocupări excentrice", de „apariții marginale" in viața societății. Cind la
Bologna clădirea gării s-a prăbușit peste oameni pașnici, ucigind și schi
lodind femei și copii, cind la Miinchen explozia bombei criminale a făcut
alte zeci și zeci de victime, iar apoi la Paris tavanul unei sinagogi s-a
năruit peste ființe nevinovate, a devenit evident că neonaziștii, grupările
de extremă dreaptă au trecut, după antrenamente minuțioase, Ia teroarea
oarbă de masă.
Oamenii au inceput să se teamă să mai circule pe stradă, să-și tri
mită copiii la școală, să frecventeze localuri și instituții publice. Pe bună
dreptate se poate pune întrebarea : ce valoare au perorațiile despre drep
turile omului, dacă cetățeanul de rind nu-și mai vede asigurată securitatea
fizică, liniștea de toate zilele, in condiții normale, pentru a-și putea des
fășura activitatea in societate ? A vorbi de drepturile omului, in timp ce
noii adepți ai lui Hitler și Mussolini mărșăluiesc in plină zi pe străzile
unor orașe occidentale și săvirșesc atentate criminale, înseamnă a ignora
învățămintele istoriei, primejdia reală pe care recrudescența fascismului
o comportă pentru omenire.

„Ultimele atentate comise de
teroriștii de extremă dreaptă —
scrie ziarul HANNOVERSCHE ALLGEMEINE — arată de ce nele
giuiri sint capabili extremiștii de
dreapta. Tendința extremei drepte
de a se deda la acte de violență a
depășit orice limite, manifestindu-se
ca expresia unei furii oarbe. Atenta
tele, care s-au soldat cu moartea a
numeroase ființe inocente, pot fi con
siderate ca acte din cele mai bar
bare".
Ceea ce șochează in primul rind
opinia publică este modul cum
sînt tratate organizațiile extremis
te de dreapta, în ciuda faptului că
membrii acestor organizații sînt în
deobște cunoscuți. In fișierele poli
ției sînt înregistrate, prin folosirea
computerelor și a tot ce oferă la ora
actuală tehnica electronică, sumede
nie de date, suficiente pentru a se
putea trece la operații eficiente de
stîrpire a grupurilor teroriste de ex
tremă dreaptă. Or, in mod inexplica
bil, acest lucru nu s-a intimplat, cu
consecințe care acum se pot vedea.

Ce date au cules, de-a lungul ani
lor, serviciile occidentale de apărare
a ordinii publice ?
0 „Cantitatea de arme și bombe,
descoperită in R.F.G. la extremiștii
de dreapta, este suficientă pentru a
dota o întreagă armată in caz de
război civil" — notează revista vestgermană „DER SPIEGEL", care re
levă in continuare :
• „Cînd, printre cei uciși în urma
exploziei de la Miinchen, a fost iden
tificat autorul presupus al atentatului,
Gundolf Kbhler, «Sistemul de infor
mații- al Ministerului federal de In
terne raporta cu promptitudine apar
tenența criminalului la organizația
paramilitară «Wehrsportgruppe Hoff
mann» (W.S.G.)".
O „K. H. Hoffmann, căpetenia gru
pării W.S.G., avea incă din 1963 la
activ o arestare peittru trafic de arme
in Turcia dar in 1975 se bucura de
suficientă libertate de mișcare pen
tru alte tranzacții dubioase intre al
tele, pentru recrutarea de mercenari,
angajați de fostul regim rasist din
Rhodesia".

• „In Italia și Franța activează 30
de grupări extremiste de dreapta,
care devin tot mai agresive. Ele dis
pun de un sistem propriu de infor
mare pentru a para din timp inter
vențiile serviciilor de ordine".
® „In ultimii patru ani, fasciștii de
filiație franchistă au înființat în Spa
nia circa 20 de organizații paramili
tare, in primul rind cea de tineret
«Fuerza J6ven» (Forța tinără), cu
3 000 de membri, formată în majori
tate din fiii unor militari și polițiști
fanatici. In aprilie trecut, un tinăr
muncitor și-a găsit moartea la Ma
drid, înjunghiat cu un pumnal de
tipul celor utilizate de S.S.-iști. Făp
tașul — un aderent al «Fuerza
Joven». Cu toate că in Spania civili
lor le este interzisă purtarea de uni
forme, membrii organizației «Fuerza
Joven» se întilnesc in fiecare an, de
ziua nașterii lui Hitler, lingă coman
damentul militar al Madridului, in
uniforme SS și cu semnul zvasticii pe
banderole".
Și exemplele pot continua. In ciuda
acestor fapte, a datelor în posesia
cărora se află autoritățile — constata
revista „LE POINT", referindu-se la
situația din Franța, „poliția a neglijat
activizarea extremei drepte, conside
rând, cu superficialitate, că organizații
le respective ar fi inofensive". Săptămînalul sugerează că această atitu
dine își are un șir de explicații, între
care faptul că „unul din fiecare cinci
militanți activi ai organizației para
militare «Federația acțiunii naționale
și europene» (F.A.N.E.) este... polițist".
Aceasta explică ceea ce „Le Point"
consideră „moliciunea poliției față
de recrudescența extremismului de
dreapta".
încercînd să descopere rădăcinile
fenomenului, unele publicații apre
ciază că apariția și extinderea lui au
fost favorizate de un ansamblu de
factori politici, economici și sociali,
caracteristici pentru țările capitaliste
occidentale, a căror orînduire pre
zintă semne evidente de instabilitate,
in timp ce sectoare întregi ale opiniei
publice sint cuprinse de derută, iar

absența unor valori morale autentice
devine tot mai evidentă.
Din nou ca în anii ’30, cînd hitleriștii își recrutau adepfi în rindul
celor ce așteptau în zadar să capete
o slujbă, cînd pescuiau in apele tul
buri ale societății bîntuile de șomaj
și inflație, iar oamenii trăiau în ne
siguranța zilei de miine, neofasciștii
încearcă acum să speculeze o situație
în multe privințe asemănătoare, să
creeze o atmosferă de teamă, să
abată atenția de la problemele reale
cu care sint confruntate țările oc
cidentale, prin diversiunea rasistă,
prin propagarea urii față de alte
rase și popoare.
— „Teroriștii — subliniază ziarul
«KOLNER STADT-ANZEIGER" —
n-au apărut direct din infern. Sămînța violenței are nevoie de un mediu
nutritiv specific spre a crește. Este
vorba de un amestec de manie a
grandorii, de aventurism, de ură pro
fundă față de om, de xenofobie și
instabilitate psihică. Asistăm acum la
o încercare de reîntoarcere la acea
lume iluzorie care s-a prăbușit in
1945, odată cu prăbușirea lui Hitler".
In aceeași ordine de idei, scriitorul
Marek Halter opinează în ziarul „LE
MONDE": „A trebuit să curgă singe
nevinovat, să se prăbușească tava
nul unei sinagogi pe copiii speriați pentru a ne da seama că
multiplele manifestări de rasism și
antisemitism, că reabilitarea dreptei
și a doctrinelor elitiste nu sînt un fe
nomen marginal, ci semnalul unei noi
ere de Violență, fenomen față de care
trebuie adoptată atitudinea cea mai
drastică".
Avertisment cu totul întemeiat dacă
sînt luate în considerare' teoriile „noii
drepte", care propagă, în ambalaje
modificate, vechea ideologie a urii și
disprețului față de alte popoare și
rase.
Revista „Le Point", amintită mai
sus, reține, în acest context, aprecie
rile unor cunoscute personalități
franceze despre influența nocivă a
ideologilor „noii drepte", despre res
ponsabilitatea lor directă în atenta-

tele comise de grupările teroriste.
„Asasini smt și acei care au contri
buit la crearea climatului propice
acestor atentate. Substanța ideologică
din care se alimentează neonaziștii o
constituie teoriile „noii drepte", apre
ciate din păcate de unii ca «inofen
sive»", sintetizează revista aceste
opinii.
Tocmai această atitudine de tole
ranță constituie un motiv de serioasă
îngrijorare pentru opinia publică, care
își amintește că și față de fascismul
mussolinian și de nazismul hitlerist
s-a manifestat inițial îngăduință sau
indiferență, pentru ca apoi să se
ajungă la holocaustul celui de-al
doilea război mondial.
„Cu toate că in Italia constituția
interzice «reînființarea, sub orice for
mă, a partidului fascist dizolvat» —
scrie „Der Spiegel" — vechiul fascist
Giorgio Almirante a putut să alcătu
iască mișcarea sa neofascistă «Movimente Sociale Italiano» (M.S.I.), cel
mai mare partid de extremă dreaptă
din țările membre ale C.E.E. (întru
nește în jur de două milioane voturi
și un număr corespunzător de deputați in parlament). Strategia lui Al
mirante se bazează pe ideologia lui
Mussolini : in perioadele de criză, ac
tele de violență trebuie să sporească
neliniștea în rindul populației...".

Grupările de extremă dreaptă se
sprijină reciproc, și, ca un element
nou, de o deosebită gravitate, au tre
cut la antrenamente militare comune.
Iată un asemenea episod, petrecut in
vara anului trecut și relatat recent,
cu noi amănunte, de aceeași revistă
„Der Spiegel" :
„Cu privirea fixă, militanta măr
șăluiesc cadențat prin curtea terenu
lui de instrucție. Toți poartă unifor
me de luptă, majoritatea pistoale
mitralieră. La o comandă, execută
culcări, se tirăsc prin noroi, sar din
nou in picioare. După aceea, urmează
exercițiile de tragere cu pistoale mi
tralieră, iar mai tîrziu — un antre
nament de luptă corp la corp. Eve
nimentele s-au petrecut in vara tre
cută. Recruții, 75 de tineri naziști din
R.F.G., Franța și Belgia, se antrenau
pentru lupta conspirativă, in pădurile
din munții Ardeni, in apropiere de
orășelul La Roche-en-Ardennes, la
granița dintre R.F.G. și Belgia. An
trenamentul a fost patronat de o gru
pare de extremă dreaptă — «Vlaamse
Militanten Orde» (V.M.O.), cu baza
in Antwerpen. Organizația V.M.O. a
devenit o importantă placă turnantă
în Europa pentru grupările neonazis
te în creștere".
în aceste condiții, a trece cu vede

rea proporțiile tot mai îngrijorătoare
ale activității grupurilor teroriste de
extremă dreaptă, a încerca ca aceas
tă activitate să fie pusă pe seama
unor elemente „izolate", „marginale",
înseamnă practic a ignora lecțiile tre
cutului, a încuraja, conștient sau nu,
revenirea la vremurile și imprejurările tragice care au făcut posibilă as
censiunea unor monștri ca Hitler și
Mussolini. Tocmai de aceea se înmul
țesc avertismentele acelor cercuri, in
clusiv ale presei, care se situează pe
o poziție conștientă, revin tot mai
insistent cherpările la o ripostă unită
și hotărîtă "a forțelor democratice
celor mai largi.
„Societatea (occidentală — n.r.)
nu-și mai poate permite să subesti
meze pericolul sau rădăcinile lui",
scrie săptăminalul „NEWSWEEK".
„De multă vreme — conchide la rin
dul său „HANNOVERSCHE ALLGEMEINE" — grupuri cum ar fi cel al
lui Hoffmann proslăvesc virtuțile unui nou stat totalitar, ale cărui etape
preliminare le constituie actele tero
riste la care asistăm acum. Aceste fe
nomene trebuie să mobilizeze toți
democrații, in lupta împotriva tero
rismului, forțele democratice trebuie
să ajungă la un limbaj comun".

Petre STANCESCU
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