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PLANUL CINCINAL
• Industria județului 

Hunedoara

SOCIAL-POLITICĂ Șl ECONOMICĂ A ȚĂRII!

Un important prilej de afirmare

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Lubomir Strougal,

președintele Guvernului R. S. Cehoslovace
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Colectivele muncitorești din 
județul Hunedoara raportează cu 
satisfacție și mindrie patriotică 
îndeplinirea prevederilor planu
lui producției industriale pe 
cincinalul 1976—1980, ceea ce va 
permite ca, pînă la sfîrșitul 
anului, să se obțină o producție 
industrială suplimentară în va
loare de 3,2 miliarde lei.

în telegrama adresată Comi
tetului Central al Partidului 

‘Comunist Român, tovarășului 
Nicolae-'Ceaușescu, se spune: 
Acest succes de prestigiu al in
dustriei hunedorene este rodul 
muncii stăruitoare, pline de 
abnegație, devotament și răspun
dere comunistă, pe care o depun 
minerii, siderurgiștii, energeti- 
cienii, constructorii, chimiștii, lu
crătorii din agricultură, toți oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, pentru îndepli
nirea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al parti
dului, prețioaselor indicații și 
însuflețitoarelor îndemnuri pe 
care ni le-ați transmis cu ocazia 
vizitelor de lucru făcute în ju
dețul nostru. în mijlocul mine
rilor. pe platformele cu foc 
nestins ale cuptoarelor și fur
nalelor.

Oamenii muncii hunedoreni Iși 
manifestă, și cu acest prilej, de
plinul acord față de politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru. își exprimă ho
tărîrea ca și în viitor să acțio
neze cu toate forțele în vederea 
realizării cincinalului 1981—1985.

• Industria județului

Oamenii muncii din județul 
Vilcea raportează îndeplinirea în 
ziua de 22 noiembrie a prevede
rilor planului cincinal 1976—1980 
la producția industrială.

în telegrama adresată Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se arată :

Cu satisfacția datoriei împli
nite, comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe meleagurile vîlcene 
ne exprimăm și cu acest 
sentimentele de fierbinte 
goste și profund respect 
de dumneavoastră, mult 
și stimate tovarășe 
Ceaușescu, multumindu-vă din 
adîncul inimii pentru tot ce ați 
făcut și faceți în fruntea parti
dului și statului pentru binele 
și fericirea poporului.

Urmînd neabătut minunatul 
dumneavoastră exemplu de 
muncă și viată, făcînd zi de zi 
și clipă de clipă dovada atașa
mentului nemărginit fată de po
litica științifică și clarvăzătoare 
a partidului, vă încredințăm, to
varășe secretar general, că vom 
acționa fără preget, cu întreaga 
noastră energie creatoare, pen
tru înfăptuirea întocmai a sarci
nilor ce ne revin din istoricele 
hotărîri ale celui de-al XII-lea 
Congres al partidului.

prilej 
dra- 
fată 

iubite 
Nicolae

a răspunderii civice
' i

v— f I( f

VV

*

*

*

Ă

I

( î
k

în viața organizațiilor democrației 
și unității socialiste are loc în aceste 
zile un eveniment deosebit : inmî- 
narea carnetelor de membru. Astfel, 
prin înmînarea carnetelor de mem
bru ește tradusă in viață hotărîrea 
celui de-al doilea Congres al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste cu privire la introducerea siste
mului de evidență a membrilor 
O.D.U.S. Acțiunea constituie un bine
venit prilej de punere în lumină a 
semnificațiilor și atribuțiilor, a cali
tății de membru al organizațiilor de
mocrației și unității socialiste. înmî
narea carnetelor confirmă aderarea 
a milioane de cetățeni, nemembri de 
partid, femei și bărbați, oameni ai 
muncii de diferite vîrste, naționa
lități, preocupări și profesii, la 
o largă organizație politică de 
masă, revoluțipnar-patriotică, antre
narea lor într-o formă mai eficientă 
de activitate politică directă. „Cre
area acestor organizații — sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului — 
exprimă încrederea manifestată de 
partidul nostru în masele largi popu
lare, în nivelul lor ridicat de conștiin
ță și înțelegere, prețuirea deosebită 
pe care partidul o dă activității ma
selor populare, poporului, făuritorul 
propriului său destin, al istoriei li
bere a patriei noastre**.

Carnetul de membru al O.D.U.S. 
este simbolul unei opțiuni politice. Ea 
corespunde hotărîrii milioanelor de 
muncitori, țărani, intelectuali, femei 
gospodine, pensionari, cetățeni ai so
cietății noastre, de a milita cu în
treaga capacitate și putere de mun
că .pentru înfăptuirea Programului 
Partidului Comunist Român, pentru 
aplicarea hotărîrilor de partid și a le
gilor țării, de a-și aduce plenar con
tribuția la înflorirea și propășirea 
României socialiste. Momentul so
lemn al primirii carnetului de mem
bru al O.D.U.S. se constituie totodată 
Intr-un prilej de angajare politică, de 
reafirmare a atașamentului fată de 
cauza transformării revoluționare a 
societății. Introducerea sistemului de 
evidentă a membrilor organizațiilor 
deschide noi posibilități perfecționă
rii cadrului de activitate, consolidării 
politice si organizatorice a tuturor or
ganizațiilor constituite. întăririi vie
ții interne în fiecare organizație, în 
vederea îndeplinirii într-un mod ca
litativ superior a răspunderilor cu 
care sînt învestite.

înmînarea carnetelor, într-un cli
mat de responsabilitate și exigență 
civică, va determina practic o creș
tere a conștiinței politice a membri
lor organizațiilor democrației si uni
tății socialiste, înțelegerea mai clară 
a drepturilor și îndatoririlor pe care 
le au. Membrii organizațiilor demo
crației și unității socialiste participă 
la viața politică a tării, la dezbaterea 
proiectelor de legi, a hotărîrilor con
siliilor populare supuse discuției pu
blice, precum și a măsurilor care pri
vesc viața și dezvoltarea economico- 
socială a localităților și unităților în 
care lucrează, formulează propuneri 
pentru perfecționarea activității eco
nomice și social-culturale. In adună
rile generale ale organizației (precum

și cu prilejul activității altor organis
me ale democrației socialiste, în or
ganele de conducere colectivă), mem
brii O.D.U.S. iși exercită dreptul la 
critică și autocritică ; conform statu
tului, au dreptul 
cieri vizînd orice 
zației, indiferent 
o deține, precum 
cadre din organele de conducere co-

să formuleze apre- 
membru al organi- 
de funcția pe care 
și referitor la alte

A început înmînarea carnetelor 
de membru al Organizației 

democrației și unității socialiste

lectivă ale unităților economice șl de 
stat, cu scopul înlăturării unor nea
junsuri, al îmbunătățirii muncii. 
Membrii O.D.U.S. au dreptul de a 
alege și de a fi aleși în organele de 
conducere ale organizațiilor democra
ției și unității socialiste, ale tuturor 
organelor F.D.U.S., în formele de 
conducere colectivă din toate sferele 
de activitate, precum și de a fi pro
puși și aleși deputați la toate nivelu
rile.

în profilul politic al membrilor 
O.D.U.S. drepturile se coroborează 
firesc cu îndatoririle. Elemente 
fundamentale sint respectarea și 
aplicarea prevederilor Statutului 
F.D.U.S., respectarea neabătută a 
legilor țării, participarea la activita
tea politică, socială si cultural-educa- 
tivă a organizației din care fac parte 
și plata eu regularitate a cotizației, 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
la locul de muncă, ca și a celor pri-

mite in cadrul organizației. Ase
menea îndatoriri sint, de 
presia efortului permanent 
perfecționare, de ridicare a 
pregătirii politice, culturale 
sionale al fiecărui cetățean, expresia 
atitudinii înaintate față de muncă și 
societate, a hotărîrii conștient asu
mate de a particina activ la făurirea 
vieții noi pe pămintul României.

Consolidarea organizațiilor demo
crației și unității socialiste oferă po
sibilități sporite pentru realizarea sar
cinilor acestora. în întreprinderi, sub 
conducerea organizațiilor de partid 
și in ștrinsă colaborare cu celelalte 
organizații obștești, organizațiile de
mocrației și unității socialiste sînt 
chemate să se afirme, prin membrii 
lor. în îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă. în 
respectarea normelor de consum, în 
recuperarea și refolosirea materiale
lor secundare. în buna întreținere a 

■ mașinilor și utilajelor, respectarea 
tehnologiilor de fabricație, combate
rea oricărei risipe. Ele sînt menite 
să contribuie decisiv la înfăptuirea 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economice, la instaurarea 
unui climat de fermitate și exigență, 
de ordine și disciplină. în car
tiere, organizațiile O.D.U.S. au 
importante sarcini In legătură cu 
sprijinirea prin muncă patriotică a 
construcțiilor de locuințe și social- 
culturale, buna întreținere a fondului 
locativ, antrenarea tuturor locuitorilor 
la gospodărirea și înfrumusețarea lo
calităților, colectarea de la cetățeni și 
cu sprijinul cetățenilor a unor canti
tăți cît mai mari de materiale refolo- 
sibile, lărgirea bazei proprii de apro-

fapt, ex- 
de auto- 
nivelului 
și profe-

■ ■

Mi a

Tovarsjul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, sîm- 
bătă dimineața, pe Lubomir Strou- 
gal, președintele Guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, care a 
efectuat o vizită prietenească de 
lucru în țara noastră.

La întrevedere a luat parte to
varășul Ilie Verdeț, prim-ministru al 
guvernului.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut priete
nesc din partea tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia-, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Gustav Husak, din partea 
sa. un salut călduros și cele mai ’ 
urări.

In cadrul întrevederii a fost 
liniată cu deosebită satisfacție 
lutia ascendentă a raporturilor de 
prietenie și colaborare româno- 
cehoslovace, care s-au statornicit și 
se dezvoltă continuu pe baza impor
tantelor înțelegeri și hotărîri stabi
lite de conducătorii de partid și de 
stat ai României și Cehoslovaciei. 
S-a exprimat, totodată, hotărîrea 
de a extinde colaborarea Ipe plan 
politic economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte sfere de activi
tate, de a amplifica cooperarea șl 
specializarea în producție, de a in-

bune
sub- 
evo-

tensifica șl diversifica schimburile 
comerciale dintre cele două -țări, in 
folosul și spre binele ambelor po
poare. al cauzei generale a socialis
mului. păcii și progresului general. 
S-a apreciat că succesele dobindite 
de România și Cehoslovacia în con
struirea socialismului permit lărgirea 
în continuare a relațiilor de colabo
rare economică, îndeosebi în sectoa
rele metalurgiei. construcției de 
mașini, electrotehnicii și electronicii, 
chimiei, energeticii, precum și in 
alte domenii de activitate.

Au fost abordate, 
unele probleme ale 
nale actuale.

întrevederea s-a 
tr-o atmosferă 
caldă prietenie.

de asemenea, 
vieții internațio-

desfășurat în
tovărășească. de

LA LUCRĂRILE
AGRICOLE

în continuare ritm viu, 
fard relaxări!

Relatări ale corespondenților noștri 
din Județele Bacău, Arad și Cluj — 

în pagina a 111-a
(Continuare în pag. a V-a)

Bulevardul 1 Mai din Capitală Foto : E. Dichiseanu

„Prefixul" 
de Odorhei

Eroul din poporul
de eroi

...Și Putna se-nchina precum era, 
Suceava renăștea in vechea vatră, 
In Apuseni, Crai nou se arăta 
Să pună-n suflet piatră lingă piatră I

Batea, la Blaj, un vint de primăvară, 
La Padeș era treaz frumosul Domn, 
Lingă Islaz veneam, a cita oară ?, 
Să proclamăm că iar nu-i

cu sare,In Maramureș piine și 
Covor de flori culese in arnici 
Și-n focul singelui, ca o chemare 
A marelui descălecat de-aici ;

In Bărăgan, cu spice vii în palmă, 
Descîntec azimei din lan dădea.
O, ce lumină, ce viitoare calmă 
Din vorba lui adine iradia l

Plîngeau bătrînii-n cîntecele lor 
Inferecatele, nedrept, izvoare, 
Cutremurat descătușatul dor 
Tăia in viitor o clară zare...

>

Și l-am urmat cu-ntreaga bărbăție 
(Nici drumul drept ți nici

uțor n-a fost) 
Zidind luminii nouă temelie 
Să aibă-n lume țara loc și rost,

Și îl urmăm I El este pentru noi 
Prin muncă, libertate, demnitate 
Eroul din poporul de eroi 
Ce dă acestei țări eternitate I

Alexandru BRAD
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Z 7/ Străbătuseră oceanul ae
rian, pornind din România 
spre Angola. Au coborît la 
Luanda. La cheiurile aces
tui port îi aștepta nava- 
trauler „Tîrnava** din flota 
noastră de pescuit oceanic. 
Dincolo de digurile Luandei 
— largul Oceanului Atlan
tic, o imensitate lichidă, 
ascunzînd o altă lume, fa
buloasă, cp o geografie 
submarină puțin cercetată. 

Opt oameni, fiecare cu o 
specialitate precisă în do
meniul cercetărilor mari
ne, nerăbdători „să plon
jeze** Intr-un univers ale 
cărui secrete așteptau să 
fie descifrate. La scara 
navei fuseseră întîmpinati 
de întregul echipaj in frun
te cu căpitanul de cursă 
lungă Dumitru Moraru.

Și, astfel, Ia începutul 
lui februarie anul acesta 
își începea drumul său 
prima expediție științifică 
românească de cercetări in 
zona antarctică a Oceanului 
Atlantic.

Pămintul Africii se scu
funda treptat în spatele 
navei. Urcînd pe curbura 
planetei, „Tîrnava** despica 
valurile, întîmpinînd nop
țile rostogolite dinspre 
America de Sud. prinsă din 
urmă, succesiv, de zorile 
care măturau apele dinspre 
Africa. Dacă am cerceta pe 
hartă marșul traulerului, 
l-am vedea trecînd din me
ridian în meridian, tăind 
oblic spre Antarctica, în 
preajma calotei albe, insta- 
lîndu-se apoi temeinic pe 
paralela 56 de grade lati
tudine sudică.

— A fost o călătorie grea 
și complicată — își amin
tește șeful expediției, dr. 
ing. Ștefan Pircălăboiu. Re
giunea este acoperită de 
ghețari și bîntuită de fur
tuni puternice. Privita 
acum, după ce s-a termi
nat, expediția noastră pare 
învăluită într-un abur ro
mantic pentru cei care nu 
au primit în frunte cioca
nul furtunilor, pentru cel 
care nu cunosc încordarea

navigației printre ghețari, 
pe un ocean ostil. Cei care 
au trăit nopțile și zilele de 
zbucium pe paralela 56 de 
grade știu însă că acest ro
mantism a fost, de fapt, o 
luptă aspră cu elementele 
dezlănțuite ale naturii, o 
înaintare anevoioasă în ci
tirea pe viu a acestei părți 
de lume căreia ne pregătim 
să-i evaluăm bogățiile, să-i 
surprindem caracteristici
le, fixindu-le într-un com
plex de date științifice și

registrînd o schimbare de 
optică fundamentală.

— Erau, intr-adevăr, nave 
mici. Le însoțeam cu spe
ranțe mari, care au devenit, 
în curind, certitudini — iși 
amintește tovarășul Ștefan 
Pircălăboiu. Saltul decisiv 
a fost făcut după anul 1935. 
Un mod de gîndire nou, pe 
măsura vremii noi care În
cepea, a pus temeliile unei 
activități dinamice și în 
acest domeniu. O largă des
chidere bazată pe o anali-

maritim șl oceanic. Pes
carii deltei și al largurilor 
maritime dobrogene își au 
posturile de muncă în nor
dul Oceanului Atlantic, in 
preajma Labradorului, in 
largul Africii de sud-vest, 
în zona tropicală a aceluiași 
ocean. Meseria lor se com
pune, în fond, din alte zeci 
și zeci de meserii care nu 
mai au nimic comun cu 
clasica profesiune de pes
car. Sînt mecanici, sint 
electricieni, sînt electro-

Călătorie spre Antarctica
însemnări despre prima expediție științifică 

românească de cercetări în sudul Oceanului Atlantic

tehnice. Acest complex de 
date științifice și tehnice 
va fi pus la dispoziția spe
cialiștilor noștri care se 
ocupă cu strategia pescui
tului și constituie, totodată, 
o contribuție românească 
la schimbul internațional 
de informații științifice 
asupra resurselor piscicole 
ale oceanului planetar.

Evocăm împreună mo
mentele de început ale pis
ciculturii noastre științifice. 
Ne amintim de primele 
pescadoare românești care 
ieșeau în Marea Neagtă 
după anii 1950. Ni se pă
reau atunci, acele nave nu 
prea aspectuoase și nici 
prea mari, culmea îndrăz
nelii tehnice. Cercetările 
piscicole care însoțeau în
ceputul activității indus
triale în domeniul respec
tiv își însușeau tehnicile de 
anvergură, creindu-și din 
mers și cadrele necesare. 
O bogăție a țării — bălțile, 
lacurile, rîurile și marea — 
exploatată empiric, cerce
tată empiric se înscria în 
obiectivul dezvoltării și 
modernizării generale, in-

ză de profunzime atît a 
resurselor proprii, cit si a 
posibilităților existente de 
a participa, împreună cu 
celelalte state ale lumii, la 
cercetarea oceanului pla
netar. la evaluarea științi
fică a bogățiilor lui și la 
exploatarea lor.

Vîrsta flotei noastre de 
pescuit oceanic are vîrsta 
perioadei celei mai fertile 
a dezvoltării economico- 
sociale a României. Aceas
tă flotă este în întregime 
rodul acestor ani de muncă 
și gîndire avîntată. Anul 
1965 începea cu două trau- 
lere oceanice ; în acest an, 
1980, flota de pescuit ocea
nic numără peste 40 de 
nave echipate ultramodern, 
diversificate în funcție de 
exigențele unui pescuit de 
amploare în regiuni care 
cuprind aria arctică, ecua
torială și antarctică a glo
bului nostru. Tulcea — 
portul de bază al acestei 
flote însoțite de adevărate 
uzine plutitoare care prelu
crează pe loc materia pri
mă a oceanului planetar — 
a devenit, totodată, port

niștl, radiotelegrafiști, ope
ratori chimiști. în 1965 se 
obțineau, în total, peste 
8 000 de tone de pește in 
zona litoralului nostru (cea 
mai mare cantitate atinsă 
vreodată) ; astăzi, o singu
ră navă realizează ușor 
această cantitate la mii de 
mile depărtare de țară. Se 
pot face tot felul de soco
teli pe această temă, dar 
nu are rost, comparațiile 
devin superflue. Acțiunea 
de cercetare științifică, în
soțind această activitate, 
urmează și ea traseul ace
luiași salt, legîndu-se an de 
an tot mai strîns de rezul
tatele practice 
de obiectivele 
ti vă.

„Tîrnava" a
la sud decît expediția de 
acum un an înfăptuită de 
nava „Sinoe" în același 
ocean împreună cu navele 
altor cinci state europene, 
înaintînd pe paralela 56 de 
grade spre Africa. în pus
tiurile de ape, ochii și ure
chile electronice ale navei 
au surprins în adîncimile 
oceanului mișcarea marilor

imediate și 
de perspec-

coborit mai

aglomerări piscicole, le-au 
urmărit traiectoriile pe 
drumuri determinate de 
curenți oceanici, în condi
țiile unor evoluții pe ori
zontală și verticală în func
ție de caruselul zilelor și 
nopților. Au pipăit pulsul 
vînturilor, al întregului 
complex meteorologic, aso
ciind observațiilor directe 
pe cele furnizate de sate
liți artificiali ai Pămîntu- 
lui ; și-au pus problema 
elaborării unor noi tehno
logii pentru prelucrarea 
superioară a resurselor pis
cicole, gîndind asupra unor 
noi elemente importante in 
vederea adaptării traulere- 
lor pentru pescuitul krillu- 
lui — un crevete de dimen
siuni mici (4—6 cm), care 
se găsește în cantități apre
ciabile în această zonă. 
Krillul, cu răspîndire cir- 
cumpolară, va fi materia 
primă a marilor fabrici 
plutitoare care-1 vor trans
forma in făină furajeră.

O zestre informațională 
impresionantă a intrat m 
faza unei prelucrări rapide, 
atente, competente. Ea se 
împletește strîns cu zes
trea informațională a altor 
expediții internaționale a- 
semănătoare, într-un pro
ces fructuos de schimburi 
și consultații științifice re
ciproce, exprimînd pe viu, 
practic și în acest domeniu 
vocația colaborării active 
a României pentru progre
sul și prosperitatea întregii 
omeniri.

— în această lumină apa
re și marșul „Tîrnavei“ pe 
paralela 56 de grade lati
tudine sudică, conchide 
cercetătorul științific Ște
fan Pircălăboiu. Acest pe
riplu științific reflectă for
ța economică și științifică 
a României socialiste, capa
citatea ei de a contribui 
substanțial la rezolvarea 
unor subtile și deosebit de 
importante probleme știin
țifice și economice ale 
lumii actuale.

Dionisle ȘINCAN

Tînărul Hegyesi Alexan
dru este un interlocutor 
minunat, un devotat ghid 
al orașului său natal. Odor
heiu Secuiesc. „Spre a cu
noaște mai bine orașul — 
îmi zice el — trebuie să-i 
știi mai întîi oamenii : iar 
oamenii, ca si orașul, nu 
pot fi cunoscut! pe deplin 
decît în platforma indus- 
trială**.

Am dat curs invitației, 
și iâtă-ne. singurii fără o 
grabă anume, intr-un fur
nicar de salopete si mașini, 
acolo unde timpul insusi 
se dilată spre a putea cu
prinde fanta si emoția oa
menilor. Ceea ce nu în
deamnă că dincolo, in plat
forma veche, unde se află 
fabricile de confecții si 
mobilă, nu s-ar 
cu destoinicie, 
se află într-o 
tie cu toti ceilalți 
însuși. Și fiecare 
să-ti spună că locul lui de 
muncă este cel mai impor
tant. mai căutat, mai fru
mos : fie că acest loc se 
cheamă „Tehnoutilai**. Fa
brica de ată si filatură. în
treprinderea de matrite si 
piese din fontă ori. aflată 
deocamdată în construcție, 
întreprinderea de prefabri
cate. cerută de dezvoltarea 
fără precedent a orașului.

Optăm pentru matrite, 
fiind ultima inaugurare in
dustrială de ne noua plat
formă. cu nici trei ani in 
urmă, la 1 octombrie 1977. 
Ea s-a născut din politica 
partidului de dezvoltare ar
monioasă a tuturor 
țării, din indicația, 
a tovarășului 
Ceaușescu, și a 
„mecanicul sef“ al 
triei 
Aici se realizează produse- 
unicat. precum matrite 
pentru anvelope si camere 
de aer. matrite de iniectat 
mase plastice, diferite etan- 
șări mecanice, alte piese.

La complexul proces de 
producție participă trei mii 
de oameni ai muncii. întru
nind o vîrstă medie de 22 
de ani. Voi retine doar 
două momente, semnificati
ve pentru acest tînăr co
lectiv muncitoresc. Primul 
moment s-a consumat ceva 
mai devreme. în luna mai. 
cind întreprinderea a ra
portat îndeplinirea sarcini
lor de plan pe întregul cin
cinal. oamepii ei mareînd 
si în acest fel o dovadă de 
dragoste pentru locul na
tal si patria socialistă. A- 
vansul de timp cîstigat per
mite realizarea unei pro
ducții suplimentare în va
loare de circa 200 de mili
oane lei.

Celălalt moment are —

munci 
Fiecare 

competi- 
si cu sine 
om tine

zonelor 
expresă 
Nicolae 
devenit 

indus- 
chimice românești.

cum susține și maistrul 
Sepsl Arpad — o mare va
loare emoțională, cel puțin 
în ceea ce-1 privește pe el, 
care declară : ..Există în 
viata mea o zi pe eare 
n-am s-o uit cit voi trăi. 
Este ziua de 20 iunie 1978, 
cind întreprinderea noastră 
a primit vizita secretarului 
general al partidului. Per
sonal, am avut onoarea să 
dau mina cu tovarășul 
Nicolae Ceausescu. Nu voi 
uita niciodată acest mo
ment si nici îndemnul adre
sat nouă de a dezvolta pe 
mai departe fabrica, de a 
îmbunătăți necontenit cali
tatea produselor. Este ceea 
ce facem noi acum, ceea ce 
vom face in continuare, 
aici, fără a precupeți efor
turi, convinși că ridicind 
întreprinderea, ne ridicăm 
pe noi insine. mai buni, 
mai constienti. mai de
votați patriei socialiste**.

Ochii tinărulul Hegyesi 
Alexandru strălucesc de 
bucurie, de nedisimulată 
mindrie. părînd a spune : 
„Ați văzut ce oameni mi
nunați avem ?“. Dar gura 
zice altceva : „Acum pu
tem merge să vă arăt ora- 
șul...“ Orașul cu 28 000 de 
locuitori, din care mai toți 
sînt legați de noua plat
formă industrială, toți, ab
solut toți, de fermentul bi
nefăcător al industriei. Tre
cem pe lingă blocuri noi. 
pastelate — „15 din ele sînt 
blocuri-turn cu 10 etaje!** — 
aliniate de-a lungul unor 
străzi largi, cu respirație 
vegetală. Hotel nou. mo
dern. care introduce ora
șul în circuitul excursiilor 
O.N.T.. supermagazin uni
versal cu de toate în el. 
Si din nou blocuri — „Avem 
si cămine muncitorești pen
tru nefamiliști, o noutate 
pentru 
pilcuri 
drepte. 
„Avem
Îmi spune tînărul meu în
soțitor — de trei ani avem 
si postă nouă. Un singur 
lucru ne mai lioseste : pre
fix pentru convorbiri inter
urbane automate**. Si. după 
cîteva minute de meditație: 
„Dar chiar fără prefixul te
lefonic. legătura cu tara o 
menținem continuu, neîn
treruptă. Această legătură 
o face sentimentul nostru 
de solidaritate cu toti con
cetățenii noștri, cu națiunea 
noastră socialistă**.

Așadar, un prefix de 
inimă si credință, aflat 
încrustat adine în conști
ința fiecărui locuitor din 
Odorheiu Secuiesc.

orașul nostru 1“ —
de verdeață, străzi 

copii si copaci, 
tot ce ne trebuie —

Ion ANDREIȚA

VIAȚA LITERARĂ ȘI ARTISTICĂ

• Colocviile „Scînteii"
ACTUALITATE Șl LITERATURĂ

• Mesajul unei arte luminoase

• Rubrica ADNOTĂRI
PAGINA A IV-A



duminică 23 noiembrie 1980
I . ■ '.____ - •»PAGINA 2 SCINTEIA

în lumea formularelorVIAȚAI
DE PARTIDI

DIVERSI
I
I
I
I
I
I
I
I
I

cincinaluluiI
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bună
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în iudet 
meritorii

pentru gospodări- 
valorificarea supe- 
metalului. Ea va 
în perioada urmă- 
cadrul organizatii-mun- 

ocea- 
s-au

CU-

masive 
mări si 
măsură, 

de forța

secția „accesorii 
a întreprinderii 
din Timișoara, 
atentia absenta

FAPTUL

CITITORII INTREABA

CENTRALA DE RESORT RĂSPUNDE

I I

săpunul 
bărbie- 

de care

industrială ca 
zile înainte de

tea este depreciată 
raport cu aceea de 
lansarea pe piață 
produsului, tar <
sortimente nu se ffă- 
sesc"„ (Ion Dugăeșescu, 
economist, Craiova).

I
I

Initiative • Experiențe 
Fapte • Atitudini ...uitate

„Rîndunica" 
pe traseul 
Brașov—A ustralia

Ceea ce vedeți în imagine este 
un motoplanor IS-28 M2. Adică 
un fel de combinație intre avion 
și planor O creație a colectivu
lui întreprinderii de construcții 
aeronautice din Ghimbav — Brâ- 
șov. Pentru calitățile lui, fi
nețe, suplețe și siguranță in zbor 
a fost botezat „Rîndunica".

Trei „rindunici" — trei aseme
nea aparate — au reușit una 
dintre cele mai spectaculoase 
performante aviatice Ele au 
parcurs, pentru prima dată, un 
traseu extrem de dificil și lung 
de aproape 30 000 km — intre 
Brașov și Australia Bineînțeles 
cu escalele de rigoare. Un tra
seu dificil, trectnd pe deasupra 
R.A. Egipt și Indiei prin apro
piere de Himalaia și mai de
parte, survolind 
toase, deserturi, 
ne. In 
folosit numai 
renților ascendenți din atmos
feră (fără functionarea motoru
lui). Este o nouă confirmare a 
performantelor înalte ale apa
ratelor amintite, fapt pentru care, 
fiind solicitate și la export, ele 
survolează astăzi cerul mul
tor țări din lume, dintre care 
unele cu o modernă industrie a- 
viatică — S.U.A., Anglia. Canada 
și altele — ca aparat de școală 
și de antrenament.

Pasiunea 
învățătorului

Atît casa în care locuiește, cit 
și școala in care muncește în
vățătorul Mircea Paiu din Bacău 
au devenit veritabile expoziții 
de sculptură, pictură, gravură și 
lucrări de traforaj. Linguri, stră
chini, oglinzi, coperți de albume 
și multe altele, meșterite 
lemn de paltin, cireș sau 
îmbină deopotrivă frumosul cu 
utilul. Ceea ce este mai impor
tant însă e că nu face un... se
cret din tot ceea ce face. Dim
potrivă. In cele trei decenii de 
activitate, el s-a străduit să in
sufle copiilor — pe lingă citit Șl 
scris, aritmetică, istorie geogra
fie — un viu interes pentru tai
nele naturii și ale artei. Cu cei 
mai mici organizează cercuri de 
traforaj și gravură, iar cu cei 
mai mari cercuri de sculptură. 
Se pregătește o mare expozi
ție... retrospectivă. Problema 
cea mai grea și mai . grea con
stă in selectarea lucrărilor.

Asemenea „probleme grele" să 
tot fie I

Dolofana, 
delicioasa

in 
tei,

I

Ne-am angajat 
realizăm !“

Așadar, de la cuvînt la 
faptă : de la angajament la 
înfăptuirea lui. Această 
idee stă la baza unei noi 
broșuri apărute în colecția 
„De la om la om", care se 
publică sub egida Comite
tului municipal București 
al P.C.R. Sînt prezentate 
date, cifre, episoade care 
recompun. în 48 de pagini 
ce se constituie într-un util 
instrument la îndemîna ac
tiviștilor din domeniul 
muncii politice de masă, un 
remarcabil succes : oamenii 
muncii din Capitală au ra
portat conducerii partidu
lui, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îndeplinirea pre
vederilor planului cincinal 
la producția 
peste 100 de 
termen.

Realizările
1976—1980 în date și fapte 
care se referă cu precădere 
la producția fizică, la mo
dernizarea producției, la 
cotele de competitivitate 
ale mărfurilor pentru ex-

port, la dinamica producti
vității muncii etc., sint pre
zentate odată cu îndemnul 
mobilizator : „In aceste 
zile — toate forțele puter
nic angajate in depășirea 
prevederilor actualului cin
cinal !“ Sint subliniate, de
altfel. detaliile acțiunii „40 
de miliarde", care are Ia 
bază angajamentul oameni
lor muncii din Capitală de 
a realiza. în acest cincinal, 
o producție suplimentară 
de peste 40 miliarde lei. Ce 
initiative susțin această ac
țiune ? Ce măsuri concrete 
au fost luate în acest sens ? 
Cum și cu ce rezultate se 
aplică ele ? Astfel de în
trebări găsesc răspuns în 
cadrul unui util schimb de 
experiență la care partici
pă secretari șl secretari 
adjuncți ai comitetelor de 
partid, directori, alte cadre 
de conducere din mari în
treprinderi ce își desfășoa
ră activitatea te municipiul 
București. (A. Vasilescu).

Metalul - un „erou de film“ 
mai puțin obișnuit

Un erou de film mai pu
țin obișnuit — metalul. 
Spectatorii 
cretari ai 
partid și 
comitetelor 
unitățile 
județului 
ecran se 
gini bine

filmului — 
comitetelor 
președinți 
sindicale 

industriale 
Dîmbovița.

succed 
cunoscute

se- 
de 
ai 

din 
ale 
Pe

ima- 
fie-

căruia, căci „filmările", mai 
exact diapozitivele, au fost 
realizate în întreprinderile 
unde iși desfășoară activi
tatea. Timp de 30 de mi
nute. întreaga asistentă este 
numai ochi și urechi. Ati
tudine explicabilă, întrucît 
filmul le propune spre

dezbatere o temă care 
le stă la inimă : valorifica
rea superioară a metalului. 
Imaginile sînt însoțite de o 
inspirată succesiune de cal
cule demonstrative, de com
parații și de critici cu adre
să precisă. Faptele dove
desc că preocuparea și spi
ritul gospodăresc nu se ri
dică la înălțimea acestei ce
rințe majore. Aventura pa
sionantă pe care „eroul 
principal", metalul, o tră
iește, drumul său de la sta
rea primară pină la com
plexele mașini și utilaje ce 
se produc astăzi 
relevă rezultate 
cbtinute pe acest plan de 
colectivele de oameni ai 
muncii, dar și deficiente — 
existenta unor tehnologii 
vechi, grămezi prea mari 
de șpan și dezordine. Așa 
că dezbaterea care a urmat 
— constituită, cum era și 
firesc, intr-un veritabil 
schimb de experiență — a 
avut toate premisele să fie 
eficientă. Si a fost. Obser
vațiile și propunerile for
mulate cu acest prilej au 
fost sintetizate într-un pro
gram concret de acțiune 
menit să conducă la redu
cerea mai accentuată a con
sumului de metal.

...Așa a debutat o recen
tă acțiune a Comitetului ju
dețean de partid Dîmbovița 
și a consiliului județean al 
sindicatelor consacrată sen
sibilizării. prin toate for
mele muncii politice, inte
resului 
rea și 
rioară a 
continua 
toare în 
lor de partid și de sindicat 
din întreprinderile consu
matoare de metal, unde a- 
cest film va fi inclus și pe 
ordinea de zi a adunărilor 
generale de partid. (Gheor
ghe Manea).

Intîlnirea celor 12 
„filoane de aur“

„Inițiativa muncitorească 
in sprijinul muncii politice 
ce o desfășoară organiza
țiile de partid pentru înde
plinirea cincinalului. întă
rirea autoconducerii mun
citorești și autogestiunii e- 
conomice" — așa se inti
tulează o recentă foaie vo
lantă editată de Comitetul 
județean de partid Argeș. 
Ea relevă faptul că în județ 
se aplică cu succes 12 ini
țiative muncitorești în care 
sînt antrenați zeci de mii 
de oameni ai muncii și care 
și-au dovedit în practică 
eficienta, între inițiativele 
cu cele mai bune rezultate
— practic, o adevărată în- 
tîlnire a 12 filoane de aur
— se remarcă „Brigada 
inaltei productivități și a 
educației socialiste" (la în
treprinderea minieră din

Cîmpulung). prin a cărei 
aplicare cu succes s-a reu
șit să se obțină o produc
ție suplimentară de peste 
20 000 tone cărbune : „Con
tul colector de economii al 
grupei sindicale" (la între
prinderea de autoturisme 
din Pitești), a cărei efi
cientă este la nivelul fiecă
rei secții de circa 300 000 
lei economisiți pe an la 
cheltuielile indirecte. De no
tat că foaia volantă aminti
tă oferă și modele de apli
care și generalizare a altor 
inițiative de largă rezonan
tă, cum sînt „Omul de lingă 
tine — un tovarăș, un prie
ten", „Să lucrăm o zi pe 
lună cu combustibil econo
misit", „Fiecare om al sa
telor — un cultivator de 
legume" ș.a. (Gh. Cirstea).

Procese-verbale în caietul 
personal ?

AZI, VA INFORMAM DESPRE

Ritmicitatea desfacerii

„M-am gindit să vă 
scriu pentru a vă pune 
o întrebare : 
timplă in 
nostru cu 
Pină nu de 
era nici o 
să-ți procuri.

ce se in- 
comerțul 

săpunul? 
mult, nu 
problemă 

oricind

aveai nevoie, 
.de toaletă, de 
rit, de rufe 
aveai nevoie. De la un 
timp insă, se.ivesc go
luri di neînțeles. La 
unele din săpunurile 
puse in vinzare calita-

Am prezentat scrisoarea de mai sus 
Centralei industriale de medicamen
te, cosmetice, coloranți și lacuri. Iată 
ce a declarat tovarășul director ge
neral MIHAI GHEORGHIU, redac
torului nostru Maria Baboian :

— Este adevărat că în ultima pe
rioadă s-au manifestat deficiente in 
aprovizionarea cu săpun, în special 
cu cel de toaletă.

Fabricația săpunului este relativ 
simplă, iar capacitățile de producție 
nu ridică probleme deosebite. Mate
ria primă de bază o reprezintă însă 
grăsimile animale — untura și seul. 
Or. in acest an. livrările de grăsimi 
de la furnizorul nostru principal — 
Centrala industrializării 
s-au desfășurat neritmic și 
tăți insuficiente. Spre a se 
acestei situații s-a redus 
altor produse in a căror componență 
intră grăsimi, acestea fiind dirijate 
cu precădere spre fabricarea săpunu
lui de toaletă. în acest fel. la 15 no
iembrie s-au realizat integral con
tractele cu unitățile comerciale, recu- 
perindu-se restanțele pe 10 luni. Tot
odată, centrala noastră a stabilit să 
livreze, în perioada imediat urmă
toare, cantități mult mai mari de 
săpun de toaletă, respectiv cu circa 
50 la sută mai mult decit livrările 
obișnuite. Stabilindu-se de comun 
acord cu comerțul repartizarea echi
librată a acestor cantități pe întregul 
teritoriu al țării, considerăm că se 
va reglementa aprovizionarea cu să
pun , de toaletă a populației.

Amintesc că la noi exista buna tra
diție ca gospodinele să adune restu
rile de grăsimi, să le topească, fo- 
losindu-le uneori la fabricarea săpu
nului de casă. Nu pledăm pentru o 
asemenea producție, ci pentru revi- 
tallzarea tradiției ca aceste grăsimi 
— crude sau topite — care în cele

mai multe cazuri se aruncă. tnfun- 
dind deseori instalațiile de canaliza
re — să-și găsească o întrebuințare 
utilă și eficientă. Colectate — așa 
cum se procedează de vreme înde
lungată și în alte tari ale lumii — 
aceste grăsimi ar constitui materii 
prime valoroase. în acest sens mi-aș 
permite să fac o sugestie, solicitînd 
sprijinul deosebit de prețios pe care 
l-ar putea da școlile : dacă fiecare 
elev ar aduce circa 2 kilograme de 
grăsimi pe an, care să fie depozita
te intr-un butoi vechi, plasat într-un 
loc mai ferit care se găsește în orice 
școală (grăsimea topită nu prezintă 
surse de infecție) s-ar putea colecta 
circa 5 000 tone de grăisimi anual. 
Transformate in săpun, ele ar putea 
acoperi necesarul populației pe apro
ximativ 3 luni. Cantitatea mai mare 
de materie primă ar permite și se
lecția necesară a acesteia, conducted, 
implicit, la îmbunătățirea produselor. - - - 
urma să fie plătite de 
creind venituri suplimentare școlilor, 
ca și cetățenilor.

— Ne-ați putea spune cîteva cu
vinte și cu privire la asigurarea pie
ței cu detergenți ?

— Trebuie să recunoaștem că o 
cauză importantă care a condus la 
creșterea consumului de săpun este 
asigurarea insuficientă a detergenți- 
lor. ca 
punerea 
tăți, cit 
ciez ca 
creșterii 
cestora 
consumul dublindu-se în ultimii 4—5 
ani. Asigurăm cititorii că se fac e- 
forturi pentru ca, în cei mai scurt 
timp, piața să fie aprovizionată cu 
cantităti suficiente de detergenti, în
tr-o sortimentatie îmbunătățită.

Consultînd, zilele trecute, 
documentele organizației de 
partid din 
metalice" 
„Victoria" 
ne-a atras _____  ...____
cîtorva procese verbale de 
la adunări generale rapor
tate ca... tinute. Dună ce le 
caută peste tot. frămîntîn- 
du-și mintea „unde ar pu
tea fi", Gh. Neagu. secreta
rul organizației de partid, 
se luminează : „Știu. Obiș
nuim uneori să luăm notite 
de la adunările generale, 
fie eu, fie un alt membru 
din birou. în caietele per-

sonale. Apoi, facem proces 
verbal ordonat si-I dăm 
unei tovarășe să-1 dactilo
grafieze". N-am avea nimic 
împotriva obiceiului dacă el 
n-ar încălca prevederile 
statutare. Anume : procesul 
verbal se redactează direct 
în adunarea generală de că
tre un colectiv stabilit de 
adunarea generală. în acest 
fel sînt asigurate condiții 
ca el să reflecte fidel discu
țiile, propunerile și criticile 
formulate de comuniști. 
Orice „reconstituire" repre
zintă o abatere de la nor
mele democrației de partid. 
(C. Priescu).

întreprinderile comerciale de stat 
și cooperatiste, sute la număr. întoc
mesc șăptămînal. bilunar, lunar, tri
mestrial. semestrial si anual o infi
nitate de situații. Aflindu-te în bi
rourile unei asemenea unități, ți-e 
dat să auzi o limbă păsărească, codi
ficată. imposibil de înțeles de omul 
neinitiat :

— Ai terminat comul-i-unu-be ? 
Treci atunci si vezi de rezolvă si 
comul-i-unu-a

— Lipsesc o mulțime 
ino-unu-a, nu e 
mestrială pentru 
cea bilunară...

— Gata me-re 
doi ? Treci la inop unu la doi si 
trei !

Ce-or fi reprezentînd aceste 
muie magice ? Indicele „i 1 a“. 
„i l c“, ,.MR“ 1, 2 si 3, „INO" 
„IMC" 1. 2 și 3, „INOP" 1 și alte 
menea scrîșnituri.

într-unul din „comurile" ne 
numeroși funcționari comerciali 
din toată tara! — 
trebuie să-l tna- 
inteze pe cale ie
rarhică se rapor
tează, de exem
plu... cantitatea 
tutunului vîndut 
prin restaurante. 
O statistică luna
ră. Culmea e că nu 
numai la cantitate 
se referă „cornul"; 
completarea 
trebuie 
Adică, 
ciorbă 
„Carpați", 
Prin alt „corn' 
se raporteze — nu glumim deloc — 
cit spanac a trecut orin restaurante, 
cîtă salată, citi ardei (rubrici : gras, 
iute, gogoșar și „total". „Comurilor", 
cearșafuri de hirtie, lungi pînă la 79 
cm și late pînă la 40, nu le scapă ni
mic. Pînă nu de mult erau calculate 
Cu minuțiozitate chiar și... feliile de 
pepene și buchetele de mărar servite 
(respectiv preparate) prin restau
rante.

Ce se întîmplă cu formularele oda
tă completate ? Pe ansamblul ju
dețului sînt „prinse" datele tutu- 

. ror „comurilor". Se alcătuiește astfel 
cu trudă si transpirație (si cu timp 
irosit, și cu retribuțiile respective) un 
fel de „tată-mare" al „comurilor". Un 
exemplar merge la Statistică, altul la 
Comerțul Interior, unde, cu sigu
ranță, sint îngropate în arhive pen
tru că oamenii de acolo au destule 
alte treburi serioase decit să studieze 
dacă, în restaurant, pină „vineeee!" 
ospătarul, clienții fumează „Bucegi" 
sau „Snagov".

Desigur.
— serioase 
me, ci prin 
necesare și 
ceva decit sedimentarea in sertarele 
birourilor a rapoartelor de dragul ra
poartelor. în condițiile în care, prin 
lege, orice unitate de alinaenta- 
ție publică e liberă să cumpere le
gume ori de la stat, ori de pe piața 
liberă, ce semnificație mai poate avea 
„raportarea spanacului" la M.C.I. sau 
la direcțiile de statistică ? Timpul 
afectat completării formularelor ar 
ti mult mai judicios folosit în grădi
nile proprii de legume pe care între
prinderile comerciale sînt chemate 
să le cultive.

gata 
că la
trei ?

de rubrici la 
situația tri- 

cea lunară si
Dar me-re

for-
,.i 1 b“,

1 a, 
ase-
care

Formularistica inutilă are o deo
sebită capacitate de rezistentă, nu 
se lasă ușor dezrădăcinată. între
prinderea de alimentație publică din 
Alexandria, spre exemplu, raporta 
— șăptămînal — că nu s-au recol
tat nici un fel de legume de pe cei 
aproximativ 3 000 mp de Dămînt din 
jurul localurilor, suprafețe rămase 
sterpe anul acesta, ca si anul trecut, 
ca si cu ani în urmă. Ce rost are un 
asemenea... raport ? Pentru cei ce-1 
întocmesc nu contează fantul. esen
țial. că pămintul de care dispun uni
tățile comerciale si direcția comer
cială județeană trebuie folosit 
maximum de eficientă : pentru 
contează „raportul săptăminal". 
diferent dacă recoltează tone de
gume sau dacă în rubrica respectivă 
nu înscriu decît un zero cit roata ca
rului — pentru care nimeni nu-1 
ceartă si nu-i deranjează eu anii.

Asupra acestor aspecte am solicitat 
părerea tovarășului Bogdan Burdea, 
director adjunct

cu 
ei 

In- 
le-

UN SORTIMENT NECOMESTIBIL
IN ALIMENTAȚIA PUBLICĂ: 

BIROCRATISMUL
lui 

făcută 
Intr-un restaurant, nu cîtă 
se consumă, ci cîte țigări 

cîte „Mărășești" etc. 
i“ trebuie, de pildă, să

pe... sortimente 1

al direcției plan- 
dezvoitare din Mi
nisterul Comerțu
lui Interior, care 
ne-a spus :

— Fără îndoia
lă, se confecțio
nează și circu
lă, între unitățile 
noastre, ca și în 
alte sectoare, prea 
multe hîrtii. unele 
inoperante. Din 
analiza efectuată 
Direcția Centrală

în principiu, statisticile 
nu prin număr si lungi- 
fundamentarea lor — sînt 
utile. Asta e cu totul alt-

cu specialiștii din
de Statistică și cu cei din direcția 
noastră, a rezultat, pentru moment. 
posibilitatea reducerii dărilor de sea
mă statistice de la 28 de formular* ■ 
la numai 13 in 1981.

Ne-am adresat si forului cel mai ' 
competent în materie de evidente, 
tovarășul Mihai Capătă, director în 
cadrul Direcției Centrale de Statis
tică. Dînsul ne-a spus :

— Este greu să stabilești acum cine 
anume se face vinovat de avalanșa 
de hîrtii. care tinde să înece activi
tatea vie. productivă, Importantă e 
reducerea la maximum a circulației 
datelor statistice inutile, a circulare
lor, a dărilor de seamă care nu spun 
nimic. în comparație cu anul trecut, 
vom avea acum cu cel puțin 80 de 
dări de seamă statistice de stat mal 
puțin. De asemenea, vor circula mai 
puțin decît pînă acum 90 de situații 
statistice departamentale si interde
partamentale — locul acestora 
urmind să-l ia o legătură mal strinsă 
cu terenul a reprezentanților minis
terelor. Este necesar însă, pentru a 
crea un sistem de informare suplu 
și mobil, potrivit unei economii di
namice, cum este aceea a tării noas
tre. ca organele centrale să nu mai 
apeleze la unitățile lor de bază, peste 
capul Direcției Centrale de Statistică, 
cu circulare si adrese prin care cer 
— în afară de ceea ce este realmente 
necesar și legal — fel de fel de in
formări și date inutile.

Este, desigur, imperios necesară 
reducerea activităților neproductive, 
simplificarea formularelor și eviden
țelor la strictul necesar, inlăturarea 
oricărei tendințe de substituire! a 
muncii Vii prin hîrtii, de înlocuire a 
contactului cu realitatea printr-un 
potop de circulare.

în două cuvinte : combaterea biro
cratismului.

Gheorghe GRAURE

în sezonul rece, mai mult decît în 
restul anului, multe persoane se 
îmbolnăvesc de gripă ori fac cunos
cutele viroze respiratorii. Prof. dr. 
docent MARIN VOICULESCU, di
rector al Clinicii de boli infecțioase 
din cadrul Spitalului Colentina, ne 
arată cui se datoresc ele și ce mă
suri trebuie luate pentru a le pre
veni sau pentru a evita urmările 
lor neplăcute.

— De) la început aș dori să fac o 
precizare : gripa nu trebuie confun
dată cu diferitele viroze respiratorii. 
Lista virozelor respiratorii este foarte 
lungă : peste 150 de virusuri diferite 
(și un larg evantai de serotipuri vi
rale) care provoacă numeroase afec
țiuni respiratorii, la nivelul aparatu
lui respirator (răgușeli, bronșite, fa- 
ringlte, pneumonii, congestii etc.) cu 
sau fără febră. Sîntem adesea purtă
torii unor asemenea viroze, fără a 
avea febră. De asemenea, ne putem 
îmbolnăvi de mai multe ori ; in me
die, fiecare copil face 4 pină la 6 vi
roze respiratorii pe an, iar fiecare 
adult 2 pină la 4. Ele nu trebuie să fie 
tratate cu indiferență, dar nici să se 
exagereze cu medicația. Chiar dacă 
nu sînt grave prin ele insele, trebuie 
să evităm apariția unor complicații 
ca pneumoniile 
tură bacteriană 
dalite etc.).

Tratamentul 
somn rational, o alimentație variată, 
care să conțină toate principiile nu
tritive, bogată în vitamine, ceea ce

se realizează consumînd fructe (mai 
aies mere, lămii, bogate in vitamina C 
cu acțiune specifică antiinfecțioasă). 
Eventual, vitamina C poate fi supli
mentată prin tablete. Mijloacele de 
călire a organismului — obișnuința cu 

• frigul, mișcarea în aer liber, sportul, 
plimbările, indiferent de starea vre-

tualele complicații (amigdalite, sinuzi- 
te, pneumonii etc.). O altă măsură 
este consultarea medicului pentru 
precizarea diagnosticului și prescrie
rea medicației necesare.

— Cum putem deosebi gripa de o 
viroză pulmonară ?

— Gripa începe cu o ridicare bruscă

spune, și cu mijloace foarte simple ; 
fricții cu Carmol ori cu soluție Ga- 
lenica, ceaiuri pectorale, aspirină (cite 
o tabletă de 4 ori pe zi), alternînd sau 
chiar schimbind-o cu algocalmin sau 
piramidon pentru cei care nu suportă 
aspirina ; diferite calmante ale tusei : 
Codenal ori Calmotusin (pentru cal
marea tusei uscate) sau siropuri de 
tuse : sirop expectorant. Sirogal. cea
iuri de plante medicinale. La acestea 
se poate adăuga un supliment de vi
tamina C, 3 tablete pe zi. în caz dr-^ 
laringită manifestată prin răgușeai 
se vor face inhalat» cu „Inhalant 
aspirînd aburii calzi de deasupra unui 
vas cu apă fierbinte. în camera bolna
vului va fi cald, evitîndu-se însă 
căldura uscată, care irită căile respi
ratorii : se va umidifica aerul cu 
ajutorul unui prosop umed pe calo
rifer sau al unui vas cu apă care 
fierbe.

Antibioticele pot face chiar rău dacă 
se iau fă'ă rost pentru că favorizea
ză selectarea unor microbi rezistenți 
la antibiotice și cu alte efecte neplă
cute. Numai in cazul complicațiilor 
bacteriene amintite : pneumonie, an- 
gine. sinuzite, otite — se vor prescrie 
antibiotice, pe baza aprecierii medi
cului. întrucît organismul se resimte 
după o viroză prin starea de „aner- 
gle", de slăbiciune, se recomandă o 
alimentație mai bogată în proteine și 
vitamine pentru creșterea rezistenței 
și refacerea capacității de efort.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

I
I
I

Virozele in sezonul receI
I

sau alte boli de na- 
(otite, slnuzite. amig-

cărnii — 
în canti- 
face față 
fabricația

___________  calității 
Grăsimile colectate ar 

industrie.

prevede odihnă și

I

,nefnnd sportiv de performanță4*)
Chiar de necrezut!

I mult

I
I
I
I
I
I

fostVasileI
I Florin CIOBANESCU

existenta, 
volan in 

repetatele

cadrul școlii, cit 
in scopul de... a

la gust cu... salata verde.
Rubrică realirată de
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteii

Pensionarul Zoltan Molnar, 
un horticultor pasionat, cultivă 
in grădina locuinței sale de pe 
strada Pietroasa nr. 58 din Satu 
Mare un soi de varză nema.în- 
tilnită prin părțile locului. Avind 
o formă lunguia ă. varza atinge 
înălțimea de o jumătate de me
tru și o greutate de pină la trei 
kilograme. Citeva dintre carac
teristicile sale : se cultivă, de 
regulă, pe la sfirșitul lunii iulie, 
ajunge la maturitate toamna >i 
are o mare rezistentă la frig. 
Pină și in zilele din urmă, cind 
termometrul a coborit sub zero 
grade, verzele lăsate in grădină 
intru delectarea privirilor prie
tenilor și ale... fotoreporterului 
Gheorghe lancu, autorul imagi
nii alăturate, nu se arătau del c 
îngrijorate de apropierea iernii. 
Ca să nu mai vorbim de alte ca
lități... comestibile : are un gust 
delicios, conține vitaminele A 
B. C și E, este pufoasă, ușor di
gerabilă, se consumă atît prepa
rată cit și ca salată, asemănătoa
re

Absolventul 
,fe fe"

Școala de șoferi amatori din Cluj-Napoca 
se pricopsise cu un nou director, plin de 
ifose. Banciu Horea făcea toarte mult caz 
de studiile superioare făcute la „fe fe". 
Atîta doar că noul director, absolvind drep
tul la „fără frecvență" parcă studiase legile 
nu ea să le apl ce...

...îhcepuse prin a-și „rotunji" veniturile 
— și așa deloc „pătrate" — cu ore de con
ducere la care nu avea dreptul. Cine era 
de vină? O contabilă care 
dența. Tocmai la el! Fie. 
înapoi. Pe urmă a venit 
caseze niște mașini : 12 la 
făcut, bineînțeles, o comisie 
casat, dar d!rectorul a oprit 
era mai... casant : parbrizele.

— Geamul de parbriz de Dacia 1100 de la 
mașinile casate. întrucît s-au făcut repe
tate intervenții pentru obținerea lui. atît de 
către unele persoane dih 
și din exterior, l-am luat 
scăpa de solicitanți (?!).

într-o bună zi, Turcuș
inspector în cadrul Centrului de perfecțio
nare a cadrelor din învățămîntul tehnic și 
profesional Cluj-Napoca — a avut nevoie de 
doi cilindri receptori de frînă pentru 

Fordulețul" său. Banciu nu l-a refuzat. Nu

„greșise" evi-
A dat banii 

vremea să se 
număr. Și s-a 
de casare. Au 
tocmai ceea ce

urmare atît a întirzierii in 
în funcțiune a unor capaci- 
și— lucru pe care îl apre- 
fiind extrem de pozitiv — 
semnificative a utilizării a- 
în gospodăriile populației.

mii — sînt foarte indicate și în pre
venirea acestor viroze. Bineînțeles, 
expunerea la factori naturali se va 
face treptat, dar ea trebuie să devină 
o obișnuință, un mod de viată. Se re
comandă, de asemenea, evitarea pra
fului șj a fumului de tutun, cu men
țiunea că „fumatul pasiv" (prin in
halarea fumului de la țigările celor 
din cameră) este cel puțin Ia fel de 
nociv ca și fumatul propriu-zis.

Unele persoane — copii sugari, 
bătrini, fumătorii, anumiți suferinzi 
— sint mai susceptibile față de aces
te viroze și fac forme mai grele ale 
bolii. în aceste cazuri se recomandă 
repaus în casă pentru a preveni even-

și puternică a temperaturii, cu dureri 
de cap, dureri puternice musculare in 
spate și în picioare, tuse și o stare 
de marcată slăbiciune, cu amețeli, 
toate însoțite de nevoia de a rămine 
în pat. Gripa necomplicată se vin
decă în cîteva zile, maximum o săp- 
tămină. cu mijloacele simple la înde- 
mîna oricui.

— Ce rol atribuiți medicamentelor 
in combaterea și tratamentul viro
zelor pulmonare ?

— în cazul unei viroze cu febră va 
fi consultat medicul. Imensa majori
tate a virozelor respiratorii, cu forme 
obișnuite, fără complicații, se 
tează însă „la gura sobei", cum

l-a dat pe ușă afară. Avea maniere, 
doar director. A dat dispoziție să se întoc
mească un bon de consum, a luat cilindrii 
din magazie și i-a pus în brațele amicului.

Lucrurile au fost dezvăluite intr-o șe
dință de partid. După care a urmat o lungă 
(poate prea lungă) cercetare administrativă. 
Și procesul penal : Banciu Horea a fost con
damnat pentru delapidare și participație 
improprie la fals intelectual.

„Fe fe" nu însemna fără fraude.

un meci de fotbal, pierdut de echipa C.F.R. 
Cluj-Napoca. La o masă, Zancu Aurel, la 
alta, fostul antrenor al echipei clujene, 
cîțiva jucători și „microbiști". Z. A. îl acuza 
pe antrenor că „a vîndut" meciul.

— în timpul discuțiilor — avea să declare 
pe o

Inexplicabila 
tergiversare

...Prin sentința penală nr. 866 din 19 iunie 
1979 a Judecătoriei Cluj-Napoca. Zancu 
Aurel, fost responsabil de restaurant, a fost 
condamnat pentru delapidare, abuz în servi
ciu și neglijentă în serviciu 1 an și 3 luni 
închisoare, cu executarea prin muncă pe 
unul din șantierele de construcții. După mal 
bine de o lună de la emiterea mandatului 
de executare. Z. A. nu se prezentase la 
unitate. Trustul de construcții a cerut jude
cătoriei revocarea executării pedepsei; La 
22 octombrie, condamnatul se prezintă totuși 
„in vederea întocmirii formelor pentru în
ceperea executării pedepsei". Revocarea nu 
se mai pronunță și condamnatul începe să 
„lucreze" : în octombrie două zile, în no
iembrie încă vreo trei, după care...

„.Restaurantul „Metropol", a doua zi după

șeful de sală — Zancu s-a urcat și . 
masă... Asemenea fapte a mai făcut și In 
alte seri.

N-a intervenit nimeni. Băgase de 
spaima in ospătari. Ba chiar și in organele 
de ordine, se pare. Altfel nu se explică de 
ce nu se luaseră măsurile de cuviință nici 
după ce își părăsise familia, nici după ce 
devenise de notorietate publică proxenetis
mul de pe urma căruia își cîștiga 
nici după ce fusese surprins la 
stare de ebrietate, nici după 
provocări de bătăi și scandaluri.

Pe data de 22 noiembrie 1979. Ia peste 
4 luni de la emiterea ignoratei invitații la 
muncă denumită mandat, instanța a pro
nunțat, totuși, sentința de revocare a exe
cutării prin muncă. După cum ne-a în
credințat președintele judecătoriei, s-au 
întocmit noile forme pentru executa
rea pedepsei. Ce folos 1 Zancu nu avea 
să ajungă acolo unde ii era locul potrivit 
decit pe data de 14 mai 1980. Și in ce îm
prejurări! în ziua de 18 aprilie, la restau
rantul „Colina", reușise o nouă „perfor
manță" : să schilodească, pentru toată viata, 
un om. Un om nevinovat.

Ce s-ar fi întîmplat altfel? Nu știm. La 
fel cum nu știm nici cine sînt toți vinovății 
pentru inexplicabila tergiversare a măsu
rilor amintite.

Tonul patetic al relatării este doar o în
cercare timidă de a se ridica la înălțimea 
modelului. După un crepuscul de citiva ani, 
s-a stins brusc, total și iremediabil ultima 
rază de lumină și speranță in menținerea 
acelui modus vivendi convenit de către soții 
Măriuța și Petrică M. : pașnică despărțire 
în fapt, în cadrul aceluiași apartament din 
Cluj-Napoca, str. Horea nr. 59—63.

Era intr-o seară de toamnă. El. șef de 
secție la o importantă întreprindere jude
țeană. se întoarce de pe drumuri — adică 
de la serviciu — frint de oboseală. O găsește 
pe ea la televizor. Și unde! Tocmai in cea
laltă cameră, care, potrivit statu quo-ului, 
ii revenise lui. Și cind! După ce, numai cu 
cîteva zile înainte, ii atrăsese atentia să nu 
se mal uite la televizor. Nu din alt motiv, 
dar... nu era plătit abonamentul.

Deci, la prima vedere, faptul că a luat-o 
la înjurături, iar apoi — deoarece înjură
turile s-au dovedit neconvingătoare, ea con- 
tinuînd să rămînă în fotoliu, absorbită ex
clusiv de ceea ce se întimpla pe ecran — 
și la bătaie, ar putea fi considerat o ultimă 
și disperată încercare de a o proteja pe 
viitoarea parte vătămată împotriva comi
terii unei ilegalități : privirea programului 
la un televizor pentru care n-a fost plătit 
abonamentul. Altfel, ce rost ar mai fi avut 
această precizare?

în cursul procesului, Petrică M. și-a axat 
pledoaria pe : 1) incapacitatea fizică de 
a aplica cu picioarele lovituri pe corp

(citam :
2) evidenta discordanță dintre capacitatea 
sa intelectuală și faptele de care este 
acuzat. (Cităm din nou : „tovarășe pre
ședinte, făcînd abstracție de actele exis
tente, fără să fiu învinovățit de lipsă de 
modestie, sînt obligat a vă aduce la cunoș
tință că subsemnatul sînt DOCTOR în in
ginerie, am făcut o serie de comunicări ști
ințifice, lucrez și în prezent la o teză știin
țifică — și consider că este greu de crezut, 
că în situația mea. să mă pretez...").

într-adevăr, de necrezut! Dar dacă așa 
s-a întîmplat ?!

Din caietul 
grefierului

• „...pîrîtul a insistat in mod deosebit să 
ne căsătorim, declărindu-mi că fără mine 
nu poate trăi, că dacă refuz iși va pune 
viața in pericol, pronrsiuni (subl. n.) care 
m-au făcut să cred (. .) că înțelegerea noas
tră va fi de lungă durată...".

(Din dosarul nr. 4881/1980, Judecă
toria din Cluj-Napoca).

• „Am discutat cu N. I. că totuși aș vrea 
să-l văd și eu pe fratele ei, pentru a ști 
cu cine mă voi căsători...".

(Din dosarul nr. 3382/1980, Judecă
toria din Cluj-Napoca).



SCÎNTEIA — duminică 23 noiembrie 1980 PAGINA 3

LA LUCRĂRILE AGRICOLE Drumul larg și sigur
în continuare, ritm viu, fără relaxări!

BACĂU

Prioritate recoltării
sfeclei de zahăr

întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr 
Sascut iși adună materia primă de pe raza a trei județe 
limitrofe : Bacău, Vrancea și Galați. Datorită unor mă
suri tehnice și organizatorice luate în ultima vreme de 
conducerea unității, harnicul colectiv de muncă de aici 
reușește să depășească cu regularitate capacitatea zilnică 
de prelucrare a sfeclei de zahăr, să obțină un randament 
ridicat, de 13,7 la sută, 
noiembrie, bunăoară, la 
producție de zahăr din 
acest ritm de lucru nu 
teriei prime. Și aceasta . ___  __ ______
tiste din cele trei județe întîrzie livrarea sfeclei de zahăr.

•— Cele mai mari necazuri ni le creează unitățile din 
consiliul unic agroindustrial Tătăranu, județul Vrancea — 
ne spune inginerul Mihai Ripeanu, directorul unității. De 
trei săptămîni la Bordeasca, Gologanu, Tătăranu, Milcov 
și în celelalte cooperative agricole din acest consiliu nu 
se respectă graficele de recoltare și nici cele de transport. 
Ca urmare, întreprinderea noastră a trebuit să plătească 
drept penalizări sume importante de bani. Dar ceea ce 
este mai grav e că sfecla stă pe cîmp nerecoltată sau în 
grămezi, se depreciază și odată cu aceasta scade conținutul 
in zahăr.

Din evidențele aflate la conducerea întreprinderii am 
reținut că și in județul Galați sînt cooperative agricole, ca 
de pildă cele din Cosmești, Bucești și Foltești, care întîr
zie cu recoltarea. La Foltești, bunăoară, mai sînt de re
coltat circa 40 de hectare, iar pe cîmp stau în grămezi 
mai mult de 800 tone de sfeclă.

In județul Bacău, în vreme ce la Tîrgu Trotuș, Căiuți, 
Coțofănești, Urechești — unități mari cultivatoare de 
sfeclă de zahăr — s-a terminat atît recoltatul, cît și trans
portul producției, la Dealul Morii, Orbeni și Corbasca tre
burile au „înghețat" odată cu sosirea timpului friguros. La 
cooperativa agricolă din comuna Dealul Morii, de pildă, 
mai este de recoltat sfecla de pe aproape 100 hectare din 
cele 153 hectare cultivate. Curios că, deși ne aflăm la 
sfîrșitul lui noiembrie, pe cîmp lucrează prea puțini oa
meni. Se așteaptă, probabil, un timp mai călduros.

Se impun peste tot măsuri operative, eficiente, care să 
conducă la mobilizarea oamenilor la recoltatul, și trans
portul de pe cîmp al întregii cantități de sfeclă de zahăr, 
pentru ca nimic din producția acestui an să nu se piardă. 
(Gheorghe Baltă).

In cea de-a doua decadă a lunii 
Sascut s-a obținut cea mai mare 
istoria fabricii. Din păcate însă 
poate fi menținut din lipsa ma- 
pentru că unele unități coopera-

ARAD

țeană, pe cîmp se mai găsesc încă circa 5 000 de tone de 
porumb, din care 3 000 în întreprinderile agricole de stat 
și 1 200 în cooperativele agricole. Această cantitate, ra
portată la ritmul de 1 200 tone transportate pe zi, în
seamnă încă 3—4 zile de lucru. Avînd însă 'in vedere 
vremea instabilă ca și cele circa 40 000 de tone de sfeclă 
aflate în cîmp, se impun . o mobilizare mai intensă a 
tuturor forțelor, o organizare riguroasă a muncii, acțio- 
nîndu-se fără răgaz, ziua și noaptea, la transportul și 
depozitarea porumbului și sfeclei de zahăr. în același 
timp, se impune urgentarea livrării porumbului la fon
dul de stat și F.N.C., întrucît se înregistrează restanțe 
serioase, îndeosebi în cooperativele agricole de producție. 
(Mircea Dorgoșan).

încă 3—4 zile de lucru. Avînd însă 'in vedere

CLUJ

Nimic nu justifică
„depozitarea46 în cîmp

în unitățile din consiliul agroindustrial Ceanu Mare, 
județul Cluj, se mai află pe cîmp circa 2 000 tone sfeclă 
de zahăr, adunată în grămezi, precum și o însemnată 
cantitate de porumb recoltat și „depozitat" sub cerul liber. 
Conducerea consiliului caută justificări : „nu am avut 
cu cine", „nu am avut cu ce", „nu am fost ajutați în
deajuns", „timpul e nefavorabil" etc. Adevărul este altul, 
în această toamnă, lucrările de recoltare nu au fost or
ganizate temeinic, iar mijloacele de transport — în nu
măr mare — n-au fost utilizate la întreaga capacitate, 
efectuînd doar 1—2 transporturi pe zi. Defecțiuni au exis
tat și la baza de recepție. De pildă, cele două benzi ru
lante de mare capacitate se defectează des, remedierile 
nu se fac operativ, astfel încit mijloacele de transport 
sînt nevoite să staționeze ore în șir. Sugestia ca Fabrica 
de zahăr din Luduș să amenajeze o bază intermediară la 
Ceanu Mare, unde de obicei sînt 
nu a fost materializată.

Situații asemănătoare, dar de 
întîlnesc și în unele unități din 
Mihai Viteazu, Mociu, Căian, Cîmpia Turzii, Apahida. Toc
mai de aceea, comandamentul județean Cluj pentru agri
cultură, analizînd situația vineri seara, a luat măsura de 
a deplasa un număr suplimentar de mijloace de trans
port, în special în consiliul Ceanu Mare. încă în zorii 
zilei de simbătă, cînd drumurile 
peste 150 mijloace de transport 
tot atîtea echipe de încărcători, 
și oameni ai muncii, ce lucrează 
vitate. Ele 
porumb și 
drumurile, 
acest mod
Mociu, Apahida. Trebuie acționat, în continuare, cu și 
mai multă hotărîre pentru a pune la adăpost întreaga 
recoltă. (Alexandru Mureșan).

producții mari de sfeclă,

proporții mai mici, se 
consiliile agroindustriale

de acces erau înghețate, 
au fost întîmpinate de 
formate din cooperatori 
în alte sectoare de acti-

s-au aliniat mai întîi în fața grămezilor de 
apoi a celor de sfeclă. Pînă ce s-au dezghețat 
au și fost făcute cite 1—3 transporturi. In 
s-a lucrat și la Cîmpia Turzii, Mihai Viteazu,

al eficienței economice

progresul tehnic,

Reținem o cifră cu semnificații 
aparte din sarcinile de plan pe anul 
1981 : cel puțin 12 la sută din pro- 
ducția-marfă a ramurilor prelucrătoa
re ale industriei o vor reprezenta 
produsele noi și modernizate introdu
se in fabricație în primul an al cinci
nalului viitor. Este o cifră care expri
mă, de fapt, nevoia de înnoire și mo
dernizare a producției în toate sec
toarele de activitate ale economiei na
ționale. Aceasta deoarece atingerea 
unei eficiente cît mai ridicate, creș
terea competitivității produselor noas
tre pe piața internațibnală sînt obiec
tive ce nu se pot înfăptui decît prin- 
tr-un proces permanent de înnoire și 
modernizare a fabricației. Este o 
realitate demonstrată convingător și 
de experiența colectivului întreprin
derii „Electrotehnica" din Capitală.

Am poposit îndelung în secțiile de 
producție și atelierele de proiectare 
ale acestei unități economice. Iar în 
final ne-am convins că este greu, dacă 
nu chiar imposibil, de făcut vreo di
ferență între ritmul activității 
sectoarele 
producție 
lierele de 
de probă 
dernizate 
aceeași intensitate ca și în secțiile de 
fabricație. Și aceasta nu pentru că, 
în principiu, cercetarea, proiectarea și 
producția trebuie să meargă mină în 
mină. Motivul este cît se poate de 
practic : în acest an, la fiecare 6 zile, 
proiectant!! lansează in fabricație un 
produs nou sau modernizat. Iar acest 
obiectiv mobilizează toate forțele în
treprinderii, de la proiectare pînă la 
execuție și montaj.

din 
de concepție și cele de 

ale întreprinderii. în ate- 
proiectare sau la ștandurile 
ale produselor noi și mo- 
se muncește zi de zi cu

modernizarea producției

Cum se explică acest ritm intens de 
înnoire și modernizare a producției ? 
Ce argumente pledează pentru apli
carea în producție a celor mai noi 
tehnologii și cuceriri ale științei ? 
„Așa cum s-a subliniat la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., produsele con
strucției de mașini dețin un rol ho- 
tărîtor în dotarea economiei naționa
le, au o pondere însemnată la export 
și trebuie să facă față unei concuren
țe puternice pe plan internațional — 
ne spune tovarășul Laszlo Salgo, șe-

lui, ponderea produselor noi introdu
ce în fabricație în acest cincinal va 
ajunge la peste 80 la sută dovedește 
perseverenta cu care specialiștii în
treprinderii au acționat, efortul crea
tor pe care l-au făcut. Pe planul efi
cientei economice, acest proces de 
înnoire a producției se traduce prin 
reducerea cheltuielilor materiale la 
1 000 lei producție-marfă de la 564 Iei 
în anul 1975 Ia 453,3 lei în zece luni 
din acest an. Mai notăm că. în zece 
luni din acest an, planul producției

Din experiența colectivului întreprinderii 
„Electrotehnica" din Capitală

ful atelierului de proiectare-tehno-. 
logii. Noi. ca specialiști ai unei 
unități care realizează o serie de pro
duse dintre cele mai solicitate, cum 
ar fi convertizoarele pentru acționări 
în industria metalurgică sau redre- 
soarele pentru centralele electrice, 
avem datoria să fim la curent și să 
introducem în fabricație tot ceea ce 
este nou în sectorul nostru de activi
tate. De aceea, am stabilit cîteva 
obiective principale pe care le urmă
rim neabătut. Anume, să realizăm 
produse cu performanțe Ia nivel mon
dial, cu gabarite și greutăți reduse, 
deci cu consumuri materiale mai mici, 
să introducem in fabricație tehnologii 
care să asigure o inaltă productivitate 
a muncii, să folosim la maximum ele
mentele tipizate".

Faptul că, pînă la încheierea anu-

numai din tole stanțate, ceea ce du
cea la pierderi destul de mari de me
tal. Introducerea sistemului de fabri
care a miezurilor magnetice înfășura
te, prin roluire, operație care se face 
pe o mașină semiautomată, are ca 
efect economic creșterea productivi
tății muncii și reducerea consumului 
anual de metal cu zeci de tone".

Interesant de reținut este șl fap
tul că aplicarea noului mecanism 
economic a generat exigențe sporite 
în ce privește procesul de înnoire și 
modernizare a producției. „Pornind 
tocmai de la cerințele autogestiunii și 
autofinanțării, am stabilit cîteva con
diții obligatorii care trebuie să fie 
îndeplinite atunci cînd se propune 
introducerea în fabricație a unui pro
dus nou — ne spune tovarășul Va- 
sile Pop, contabilul-șef al întreprin
derii. In primul rînd, orice produs nou 
trebuie să aibă desfacerea asigurată, 
iar cererea să justifice din punct de 
vedere economic cheltuielile ce se fac 
pentru pregătirea tehnologică a fa
bricației. In al doilea rînd. este ne
cesar ca produsul nou să aibă o efi
cientă economică mai mare decît pro
dusul vechi pe care îl înlocuiește. In 
al treilea rînd, prin înnoirea pro
ducției trebuie să se reducă consu
mul de metal și importul de comple
tare. în esență deci, procesul de în
noire și modernizare vizează crește
rea eficientei produselor noastre atît 
sub aspect tehnic, cît și economic, 
ceea ce înseamnă o producție netă 
tnai mare, beneficii sporite. Aceasta 
este atît în interesul economiei na
ționale. cît și al colectivului nostru".

Cîteva date comparative vin să 
ilustreze importanța respectării aces
tor criterii. Bunăoară, consumul de 
metal necesar pentru realizarea unei 
productii-marfă în valoare de un mi
lion lei s-a redus de la 9,26 tone in 
anul 1975 Ia 5,9 tone în prezent. 
Aceasta înseamnă că, fată de norma 
de consum din anul 1975, in actualul 
cincinal se realizează o economie de 
metal de 1.43 ori mai mare decît în
tregul consum din anul 1980. Altfel 
spus, în cinci ani, prin reducerea nor
melor de consum s-a reușit să se asi
gure necesarul de metal pentru circa 
un an și jumătate.

Mai sînt puține zile pînă la înche
ierea anului și a cincinalului. Dar pe 
planșetele proiectantilor din această 
întreprindere se prefigurează de pe 
acum noile produse ce vor intra în 
fabricație în anul viitor. Experiența 
dobîndită pledează pentru continua
rea procesului de înnoire și moderni
zare a producției în același ritm sus
ținut.

marfă a fost depășit cu peste 29 mi
lioane lei, iar cel al producției nete 
cu 22,9 milioane Iei, ceea ce echiva
lează cu obținerea unui beneficiu su
plimentar de 13,2 milioane lei.

Deci, produsele întreprinderii nu 
numai că sînt foarte solicitate, dar au 
devenit și din ce in ce mai eficiente, 
mai competitive. Așa de pildă, con- 
verțizorul pentru metalurgie de 440 
V, fabricat pînă nu de mult în între
prindere, se realiza cu cheltuieli ma
teriale la 1 000 lei producție-marfă de 
501,6 lei. In acest an, proiectanții au 
definitivat și introdus în fabricație — 
în locul celui vechi — un alt tip de 
convertizor cu tiristori (C.P.T.), la 
care cheltuielile materiale la 1000 
lei producție-marfă sînt de numai
470.5 lei. De asemenea, prin înlocui
rea în acest an a redresorului cu 
funcționare în tampon (R.T.A.) pen
tru centrale electrice cu un nou tip 
de redresor universal cu tiristori 
(R.U.T.), cheltuielile materiale la 1 000 
lei producție-marfă s-au redus de la
540.5 lei la 503,5 lei. Totodată, așa cum 
ne spunea tovarășul Ștefan Stăicules- 
cu, șeful atelierului de proiectare nr. 
3, prin înnoirea și modernizarea pro
ducției se urmărește folosirea pe sca
ră mai largă a componentelor elec
tronice românești, deci reducerea im
portului.

Creșterea eficienței economice este 
determinată și de perfecționarea teh
nologiilor de lucru. Astfel, prin me
canizarea operațiilor de lipire și tă
iere a terminalelor la componentele 
electronice de pe plăcile cu circuite 
imprimate se realizează în acest an 
o economie de 2,8 milioane lei. „Pînă 
acum doi ani, ne spune maistrul Du
mitru Coțofană, miezurile magnetice 
ale transformatoarelor se executau Ion TEODOR

Foto : A. Papadiuc

timp optim pentru transport

Ieri, la C.A.P. Mailat, județul Arad, s-a încheiat 
transportul întregii producții de porumb, aflată pe 
cîmp (prima fotografie). Unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Vinga-Arad livrează în ritm sus
ținut, la baza de recepție, cantitățile de porumb 

contractate cu statul (fotografia a doua)

Timpul frumos

DIN LABORATOARELE CERCETĂRII

LA APLICAȚIILE ÎN „FABRICA DE CASE"

Lucrătorii din agricultura județului Arad folosesc in
tens vremea bună din ultimele zile pentru a încheia 
transportul porumbului de pe cîmp. Prin măsurile luate 
de comandamentul județean pentru agricultură au fost 
mobilizate un număr sporit de forțe manuale și meca
nice la depănușat, încărcat și descărcat. Un mare ajutor 
l-au dat și cei peste 6 000 de muncitori și funcționari ai 
unităților economice și instituțiilor de pe raza comune
lor și satelor județului. Ca urmare, .majoritatea uni
tăților din consiliile agroindustriale Cemei, Arad, Tîrnova, 
Sebiș, Gurahonț și altele au încheiat, cu cîteva zile în 
urmă, această lucrare. Din păcate însă, în raza altor con
silii — Nădlac, Curtici și Vinga — mai există în cîmp 
cantități de porumb ce așteaptă să fie transportate.

Potrivit estimărilor făcute de direcția agricolă jude-

Ce a fost și ce este „Bruna de 
Maramureș" pentru zootehnia ro
mânească ? Care este prețuirea de 
care se bucură ea în rîndul specialiș
tilor noștri ?

Pentru a da un prim răspuns se 
cuvine să precizăm că alături de 
formarea „bălțatei", crearea „Brunei 
de Maramureș" în urmă cu aproape 
100 de ani a însemnat însăși în
ceputul zootehniei moderne în Româ
nia. Restrînsă multă vreme doar la 
zona Maramureșului și părțile limi
trofe ale acestui colț de țară, „bru
na" a început să capete, în ultimii 
30 de ani, o răspîndire tot mai mare, 
cuprinzînd la ora actuală o bună 
parte a lanțului carpatin și chiar 
unele zone din Cîmpia Română.

Se apreciază că „bruna", împreu
nă cu metișii de „brună" deține as
tăzi aproape 37 la sută din numărul 
vacilor de lapte crescute în țara 
noastră. Trebuie spus însă că aceas
tă extindere nu s-a realizat în mod 
organizat și nu în primul rînd in 
unitățile socialiste. „Bruna de Ma
ramureș" s-a menținut și s-a dez
voltat ca rasă, mai ales în cadrul 
gospodăriilor populației. Au luat fiin
ță, ce-i drept, și unele ferme-elită 
populate cu „brună". Cele de prin 
Vaslui,«Bacău. Suceava, Satu Mare, 
Ilfov etc, se mîndresc și astăzi cu 
producții de lapte deosebite. In alte 
locuri însă — Doljul constituind 
doar unul din exemplele nedorite în 
acest sens — unii, socotind că ani
malele din import fac minuni, âu 
trecut la acțiuni nesăbuite, care au 
culminat cu desființarea unor ferme 
întregi. Apoi, în lipsa unui sistem 
strict de organizare și coordonare a 
procesului de reproducție, în unele 
zone s-a trecut la încrucișări cu rase 
inferioare, ceea ce a avut ca rezul
tat o anume degenerare a „brunei" 
crescută în gospodăriile populației și 
în cooperativele agricole.

Căzută mulți ani în dizgrația unor 
specialiști din zootehnie, „bruna" re
vine în actualitate abia după ce, în 
tot mai multe locuri se ajunge la 
concluzia că, în condiții identice de 
întreținere și furajare, nici o altă 
vacă de elită din import nu poate 
produce mai mult lapte și nu poate 
fi crescută cu cheltuieli atît de mici, 
în plus, această rasă mai prezintă și 
marele avantaj că ne aparține ca 
fond genetic și corespunde cel mai 
bine condițiilor noastre de climă și 
furajare tradițională. specifică, zo
nelor montane și deluroase.

lapte ? Ca să putem da un răspuns 
edificator la această întrebare, ne-am 
îndreptat spre Maramureș, locul de 
baștină al „brunei", acolo unde, după 
aproape 100 de ani de muncă de se
lecție și ameliorare, făcută adesea 
doar prin străduința și bunul simț al 
simplului crescător de animale, s-a 
ajuns astăzi la șlefuirea unor 
exemplare deosebit de valoroase, com
parabile din toate punctele de ve
dere cu cele mai bune animale cres
cute în lume.

— Desigur, oricîte cuvinte fru
moase s-ar spune despre „Bruna de 
Maramureș" ele nu au prea mare

țări făcute pe trei loturi de animale 
avind un potențial productiv ase
mănător. Primul lot a fost ținut și 
furajat la discreție Cu masă verde 
tot timpul la iesle ; animalele din a 
doua grupă erau scoase prima jumă
tate a zilei la pășunat, iar după- 
amiază ținute în grajd și hrănite tot 
cu iarbă la iesle ; ultimul lot de ani
male a fost urcat la o tabără alpină 
și ținut numai pe pășune. Toamna 
tirziu, după terminarea pășunatului, 
s-a trecut la compararea rezultate
lor și s-a constatat că cele mai bune 
rezultate s-au obținut de la vacile 
crescute pe pășune care au dat în 
medie cu 360 litri de lapte mai mult 
decît cele furajate la grajd, iar cos
tul unui litru a fost cu 37 la sută mai 
mic. De asemenea, indicii de repro
ducție au fost net superiori în favoa-

timp și optimul economic cerut. Deo
camdată acest nivel mediu nu depă
șește 3 500—4 000 litri pe vacă. Prin- 
tr-o activitate de selecție serioasă, 
am convingerea că nu peste mulți 
ani vom putea crea o „brună" cu ca
ractere mixte, avind o greutate cor
porală de 600 kg și de la care să se 
obțină 6 000 litri lapte.

— „Bruna" este recunoscută totuși 
ca o vacă crescută pentru a produce 
lapte : nu cumva această preocupare 
pentru creșterea robusteții va avea 
unele implicații asupra potențialului 
ei productiv și mai ales al eficienței 
economice ?

— Din cercetările noastre, 
ales din observațiile asupra 
relor morfologice ale vacilor 
ducții foarte mari crescute 
podăriile populației, rezultă

dar mai 
caracte- 
cu pro- 
în gos- 
că ab-

„Bruna de Maramureș✓ ✓

în dizgrația specialiștilor?
ClTEVA OPINII IN FAVOAREA RECONSIDERĂRII LOCULUI PE CARE
TREBUIE SĂ-L OCUPE ACEASTĂ RASĂ ÎN ZOOTEHNIA NOASTRĂ

PERFORMANȚE 
VERIFICATE 

DE 100 DE ANI
Dar care sînt, de fapt, performan

țele biologice și economice care ridică 
„Bruna de Maramureș" la nivelul 
celor mai valoroase vaci pentru

valoare dacă nu-și găsesc o acoperire 
în rezultate concrete — ne spunea 
tovarășul Dumitru Șerban, directorul 
Stațiunii de cercetări zootehnice 
Sighetu Marmației. Acesta este și 
motivul care mă determină a pre
zenta „Bruna de Maramureș" prin 
recordul absolut al rasei deținut de 
vaca „Sigheteana" care, anul trecut 
la a doua lactatie, a realizat o pro
ducție de 11 198 litri lapte S.T.A.S. 
Pe ansamblul județului sînt însă 
urmărite și supuse unui regim strict 
de selecție peste 16 000 de exemplare, 
multe din ele cu un potențial bio
logic ce depășește cu mult granița 
celor 6 000 litri de lapte pe o lactație.

Pentru maramureșeni, pășunile și 
și fînețeje au constituit dintotdeauna 
singurele surse de hrană pentru 
animale. Din primăvară și pînă 
toamna tîrziu, la căderea zăpezii, ei 
scot vacile la pășune 
numai cu iarbă, iar 
stabulație le umple 
fîn.

— Să înțelegem 
exemplificare că sînteți adeptul sis
temului tradițional de creștere a 
taurinelor, sistem care, după părerea 
unora dintre zootehniștii noștri, este 
depășit din toate punctele de ve
dere ?

— Categoric, da. Și am să-mi argu
mentez opțiunea prezentindu-vă com
parativ rezultatele unor experimen-

rea vacilor duse la munte. Explica
ția constă în faptul că 
crescute pe pășune 
ceea ce le 
fragedă și 
bil mai 
cosită.

— Mulți

animalele 
aleg din floră 

place mai mult, iar iarba 
suculentă este 
bine ingerată

incompara- 
decît cea

dv. susțin 
de furajare

unde le hrănesc 
în perioada de 
ieslea doar cu

din această

dintre colegii 
că un asemenea sistem 
nu pune în valoare adevăratele per
formanțe productive ale unui animal, 
argumentînd că „oricît de bună ar 
fi pășunea, o vacă nu poate asimila 
într-o zi un număr de unități nutri
tive care să-i permită să dea o pro
ducție de lapte mai mare de 12—14 
litri lapte...

— Cred că în această abordare 
strict matematică a relației — „număr 

litri de lapte" 
greșeală, 

pare
de unități nutritive
— constă marea noastră 
Deși lucrăm cu animalele, se 
că sîntem preocupați mai degrabă să 
cercetăm performanțele acestora prin 
prisma modelelor matematice rezol
vate de calculator, în loc să desci
frăm tainele care se 
tele funcțiunilor 
ale oricărui animal.

— Ați putea, totuși, 
tă limită biologică a 
lapte în cazul „brunei" furajată după 
sistemul nostru

— Credem că 
tant să vorbim 
mediu care să

ascund în spa- 
morfo-biologice
indica o anumi- 
producției de

tradițional ?
este mult mai impor- 
de un anumit nivel 
reprezinte în același

solut în toate cazurile aceste anima
le sînt mult mai dezvoltate decît ce
lelalte. Un astfel de animal asimi
lează mai multă hrană și este normal 
șă dea și. lapte mai mult. Nu tre
buie uitat apoi că 50 la sută din pro- 
dușii „brunei" îi reprezintă vițeii 
care iau drumul îngrășătoriilor.

SECRETUL 
UNEI TRADIȚII

Așa după cum arătam la începutul 
acestor rînduri, „bruna" s-a menținut 
și dezvoltat ca rasă mai ales datori
tă aprecierilor de care se bucură acest 
animal din partea crescătorilor de 
animale și în primul rînd a gospoda
rului maramureșean. Aceasta este și 
explicația faptului că cele mai mari 
producții de lapte se obțin tocmai în 
gospodăriile populației. La ultima e- 
diție a expoziției-tîrg a „Brunei de 
Maramureș", crescătorii de animale 
din zona Sighetu Marmației au 
prezentat in concurs nu mai puțin 
de 50 de vaci care dau, într-o lactație, 
între 5 000—7 000 litri lapte. Cum, 
cu ce sînt îngrijite și hrănite aceste 
animale ? Iată ce ne răspunde unul 
dintre ei, Mihai Danciu, din Sighetu 
Marmației : „în gospodărie, avem o 
vacă ce la a doua lactație ne-a dat

5 200 litri lapte. Este o vacă prove
nită de la „bruna" care după cite 
știu eu se afla la a 10-a generație 
in gospodăria noastră. Cum s-ar zice 
ne-am selecționat-o din moși-stră- 
moși. Prin părțile noastre este o zi
cală : „Adevăratul crescător de ani
male nu cumpără decit o singură 
dată vacă". O hrănim și îngrijim, așa 
cum am învățat de la părinți și cum 
dealtfel e obiceiul prin părțile noas
tre : Vara o ținem numai la pășunat 
cu iarbă crudă și bună. Toamna-iar- 
na-primăvara, animalul stă la grajd 
și îi dăm de mîncare fîn, puțin „a- 
brac", un pumn de mălai, cite două 
găleți de coceni tocați, la care 
adaugă două sfecle tăiate 
pumn de tărîțe. Baza este 
sau mai bine spus otava, 
din lucernă și știi să o 
atunci întrece ca valoare 
orice concentrat. Totul este să o co
sești cînd iarba este încă crudă. Ime
diat trebuie desfăcută din brazdă și 
să o tot întorci, iar pînă seara să o 
strîngi în căpițe. A doua zi să spargi 
căpițele, să 
să ai mare 
gata uscată 
de. Asta e 
taminele !

se
felii și Un 
insă finul, 
Dacă este 
pregătești, 

nutritivă

o mai întorci la soare și 
grijă ca atunci cînd e 

să aibă tot culoarea ver- 
secretul, să păstrezi vi-

ÎN LOC 
DE CONCLUZII

cu care 
de aici

Ar fi, desigur, multe de spus des
pre performanțele biologice și econo
mice deosebite ale „Brunei de Mara
mureș", despre pasiunea 
crescătorii de animale
au acționat pentru ameliorarea a- 
cestei rase, pentru ridicarea ei 
la nivelul cdlor mai valoroase 
animale. Am scris însă aceste 
rînduri nu numai în semn de prețui
re pentru munca acestor oameni har
nici ci, mai ales, pentru a 
atenției forurilor de resort 
de a lua măsuri concrete de natură 
să readucă „bruna" pe 
te pe care l-a ocupat 
noastră. Pentru că nh 
numai să recunoaștem 
valoroasă și să lăsăm 
seama unui grup de specialiști 
care să-i sprijinim doar cu sfaturi și 
eventual cu unele fonduri. Ceea ce 
se cere acum este de a pune la punct 
un program realist și concret prin 
care să se pună bazele unei activi
tăți unitare și științifice de amelio
rare și selecție a „brunei", să se sta
bilească ordinea priorităților în ce 
privește extinderea acestei rase în 
unitățile agricole socialiste. Nu este 
rău că am adus „bruna" și la cîmpie, 
dar credem că ar fi mult mai bine 
să o extindem cu prioritate în zonele 
montane și deluroase, unde rămîne 
totuși de neînlocuit atît ca nivel de 
producție, cît și din punct de vedere 
al eficientei economice. Specialiștii 
din fermele noastre zootehnice și pînă 
sus la minister au multe datorii 
neonorate în acest sens.

supune 
cerința

locul de frun- 
în zootehnia 
este suficient 

că este o rasă 
totul doar pe 

pe

Iosif POP 
Gheorghe SUSA

Soarele poate intra în clădiri nu numai pe fereastră
® Prima instalație solară de producere a aburului industrial, 
în pragul omologării • Un început în cîștigarea „complicității” 

Soarelui la economisirea de combustibil convențional
Sus, pe acoperișul halei de panouri 

prefabricate a întreprinderii bucu- 
reștene „Progresul", oglinzi de 10 me
tri pătrați urmăresc pas cu pas, ca 
o imensă floare a soarelui cu 12 pe
tale, dirijată de un mecanism de 
ceasornic, evoluția pe boltă a astru
lui zilei. Ele produc, concentrînd ra
diațiile solare direct asupra unor va- 
porizatoare, abur fierbinte sub pre
siune, care coboară prin conducte 
în hala de dedesubt, unde e folosit la 
tratarea termică a panourilor prefa
bricate ale noilor blocuri de locuințe.

„Avem de gînd să împînzim aco
perișul halei cu panouri, astfel incit 
aportul de abur solar care să evite 
consumul de combustibil clasic să fie 
cît mai mare", aflăm de la tovarășul 
loan Spînoche, inginerul-șef al între
prinderii. Deocamdată, aburul furni
zat de instalație asigură, în lunile 
călduroase, tratarea termică a 5 me
tri cubi de panouri prefabricate pe 
zi. Cu alte cuvinte, 20 de metri pă
trați de pereți exteriori pentru vi
itoarele blocuri, sau o economie de 
15—20 tone de combustibil con
vențional pe an.

„Instalația de aici e o repetiție ge
nerală care ne va permite demararea 
aplicațiilor industriale. extinderea 
acestui gen de instalații solare în 
întreg sectorul materialelor de con
strucții — ne-a declarat coordonatorul 
cercetărilor, dr. ing. Corneliu Stănă- 
șilă, de la Institutul de- cercetări 
pentru materiale de construcție. 
Am acumulat experiență în teh
nica utilizării energiei solare în 
cursul realizării acestei prime in
stalații, proiectate la sfîrșitul anului 
trecut. Știm acum ce trebuie să facem 
pentru perfectionarea ei. pentru func
ționarea la parametri mai înalti. pen
tru reducerea pierderilor posibile de 
energie. In lunile care urmează vom 
îmbunătăți, cu sprijinul întreprinde
rii de geamuri din Buzău, sistemul 
de oglinzi cilindro-parabolice. iar în

vara viitoare intenționăm să racor
dăm această instalație experimentală 
la un tunel de tratare termică, pe 
bază de aer cald pulsator, cu consum 
de combustibil sensibil redus fată de 
media pe sector. Dacă vom reuși 
să producem într-o zi de vară între
gul abur necesar industriei materiale
lor de construcții, aceasta înseamnă o 
economie de 15 la sută a consumului 
de energie". Este într-adevăr un mo
tiv ce îndreptățește pe deplin căută
rile și eforturile cercetării de a adău
ga o parte din energia Soarelui la 
bilanțul energetic al unei ramuri in
dustriale.

Din discuțiile cu alți cercetători de 
la același institut aflăm că, pentru 
realizarea sarcinii ce le revine de a 
reduce cu 15 la sută consumul de 
energie și combustibil în industria 
materialelor de construcții, ei mi
zează pe Soare și prin punerea la 
punct a altui tip de instalații solare 
— de producere a apei calde — uti
lizate la tratarea termică a tuburilor 
de beton precoAprimat pentru ali
mentarea cu apă industrială, irigații 
etc.

O astfel de instalație experimen
tală a intrat recent în funcțiune tot 
la „Progresul", pe acoperișul halei 
unde se produc astfel de tuburi. Dacă 
saltul de temperatură al apei curente, 
realizat cu ajutorul Soarelui, e mult 
mai modest, de numai 30 de grade, 
față de 80 de grade la instalația de 
producere a aburului, costul 
avantajos, ușurința realizării 
justifică pe deplin realizarea.

Iar eforturile susținute de 
ca Soarele să intre în viitoarele con
strucții de locuințe nu numai pe fe
reastră, de a da și alte întrebuințări 
energiei solare nu constituie 
una din liniile strategice prin 
cercetarea de profil caută să 
nueze consumurile specifice de 
gie.

foarte 
ei îi

a face

decît 
care 

dimi- 
ener-

Ioana DABU

REGHIN

A început fabricația turbinelor pentru
microhidrocentrale

Puternic mobilizați 
de îndemnurile secre
tarului general al 
partidului. 
Nicolae 
pentru 
unor noi surse de ener
gie, colectivul între
prinderii de utilaje și

general
, tovarășul 

Ceaușescu, 
valorificarea

piese de schimb din 
Reghin a trecut la asi
milarea în producția 
de serie a turbinelor 
pentru microhidrocen
trale. In prezent, se 
execută seria zero a 
turbinelor cu o putere 
instalată între 200—340

kW — cu elice și cu 
o putere cuprinsă în
tre 2,3—145 kW — fără 
elice. Cele două tipuri 
pot fi adaptate la ori
ce debit de apă cu o 
cădere de cel puțin 4 
metri. (Gh. Giurgiu).
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------------------------Colocviile „Scînteii“----------------——

ACTUALITATE Șl LITERATURĂ
^Mesajul unei arte luminoase

Oricărui cunoscă
tor onest și compe
tent al literaturii 
noastre contempo

rane, fără idei preconce
pute și sentimente os
tile, i se impun, cred, 
multitudinea și varieta
tea talentelor autentice, 
prezente mai mult sau mai 
puțin plenar în aproape toa
te genurile sau speciile, con
vingător neapărat în cele 
principale. Astfel, poezia 
este foarte bogat reprezen
tată, intr-o mare diversita
te de registru și timbru li
ric. de talente aparținînd 
tuturor generațiilor, de la 
creatori foarte tineri, aflați 
adesea încă pe băncile șco
lilor. pină la maeștri vene
rabili, intrați sensibil în- 
tr-al optulea deceniu de 
viață. Nu dau nume, fiind
că ar trebui să sporesc prea 
mult aceste rînduri intro
ductive. și așa prea nu
meroase.

O situație asemănătoare 
celei din poezie întîlnim, 
cred, și în dramaturgie, gen 
socotit, pină mai anii tre- 
cuți, mereu rămas în urmă, 
dar prezent acum, tot mai 
masiv și la cote valorice 
ridicate, cu titluri și nume 
devenite capete de afiș din
tre cele mai populare.

Genul care se bucură 
însă de cea mai largă 
popularitate în rîndurile ci
titorilor este, incontestabil, 
proza, îndeosebi prin ro
man, Tot mai frecvent asis
tăm la epuizarea în cîteva 
zile a tirajelor diferitelor 
romane, unele dintre ele 
ridicîndu-se la 50 000 sau 
chiar la peste 100 000 de 
exemplare. Mă gîndesc. îna
inte de toate. Ia Delirul, 
Viața ca o pradă sau la mai 
recentul Cel mai iubit din
tre pâmînteni, toate ale re
gretatului Marin Preda.

Nu este vorba, desigur, 
numai de acestea. Zeci de 
alte titluri, aparținînd altor 
prozatori de prim ordin din 
țara noastră, au aceeași 
fericită soartă. Numai în- 
șirarea titlurilor și autorilor 
respectivi ar ocupa rînduri 
întregi. E de-ajuns. proba
bil. să menționez la întîm- 
plare cîteva nume de ro
mancieri de succes : Dumi
tru Radu Popescu. Ion Lăn- 
crănjan, Laurențiu Fulga, 
Dumitru Popescu. Augustin

Omul acesta care 
coboară la ora șase 
dimineața scările 
blocului nu se duce 

la întîlnirea cu inspirația. 
El cumpără lapte și piine, 
are un cuvînt bun pentru 
vînzătoare sau se ceartă cu 
ea, revine acasă, mănîncă, 
apoi pleacă din nou — la 
locul de muncă, de data 
aceasta — pipăindu-și în 
buzunar nu cheia împără
ției minunilor, ci tichetul 
cu bilete de tramvai. Insul 
respectiv (salariat al unei 
instituții culturale, dar și 
adesea, inginer, muncitor, 
medic, jurist) nu este alt
cineva decit scriitorul, au
torul cărților pe care le 
citim. E firesc ca persona
jele prozelor sale să seme
ne întrucîtva cu el însuși. 
E firesc ca, și în existența 
acestor personaje, ca și în 
propria lui existență nor
mală, ceasurile extraordi
nare — de inspirație, do 
mari înfruntări de idei, de 
dăruire totală — să ocupe 
un loc de seamă, dar să nu 
fie uitate nici drumurile 
cu tramvaiul ori autobuzul, 
nici cumpărarea pîinii, nici 
micile dispute cotidiene, 
nici satisfacția de a-ți lua 
micul dejun cu soția și 
copiii, într-o încăpere în
călzită de răsuflarea fra
gedă a laptelui.

Desigur, scriitorul este 
un om care pune probleme 
importante, un om care se 
gîndește la destinul umani
tății, al tării lui, al așezării 
te care locuiește. Dar nu 
probleme vede scriitorul in 
jurul lui, ci oameni, nu 
idei, ci gesturi semnificati
ve, nu afirmări ori negări, 
ci fețe întristate sau surt- 
suri. Drumul duce de la 
realitatea observată către 
probleme, iar nu invers.

Preocuparea pentru viața 
--------------------- ----------------

Buzura, Francisc Păcura- 
riu, Vasile Rebreanu, 
Dinu Săraru, Mircea Ho- 
ria Simionescu. Eugen 
Barbu, Ștefan Bănulescu, 
Nicolae Breban, Radu Pe
trescu, Eugen Uricaru etc., 
etc. Dar, spre a nu amina 
prea mult intrarea în mie
zul problemei, ne oprim 
aici, încercind să propunem, 
pe cit posibil, un demers 
rațional, convingător.

De ce tocmai romanul ro
mânesc contemporan, prin 
ce are el valoros, a devenit, 
in ultimii ani, cartea lite
rară cea mai căutată de di
feritele categorii de cititori 
din orașele și satele tării ?

O întrebare aparent foar
te simplă și la care, cel pu
țin la prima privire, ai cre
de că se poate da imediat 
un răspuns la fel de simplu. 
Am spus aparent și la o 
primă privire, fiindcă, în 
realitate. lucrurile stau, 
cred, mult mai complicat.

în primul rînd, pentru a 
evita orice simplificări ne
dorite, nu putem face ab
stracție de anumite condiții 
extraliterare care influen
țează și ele. uneori chiar 
foarte mult, succesul de 
public al unei cărți. Ne gîn- 
dim la schimbările adinei 
petrecute în structura pu
blicului cititor într-o țară 
ca a noastră, în care anal
fabetismul a fost eradicat 
de cîteva decenii și în care 
există un învățămînt gene
ral obligatoriu de zece ani. 
în consecință, la noi se ci
tește enorm — nu numai li
teratură. în speță romane 
bune, ci și numeroase alte 
cărți : lucrări social-poli- 
tice, de popularizare știin
țifică sau chiar de strictă 
specialitate intr-un dome
niu sau altul al științei și 
tehnologiei. Evident, numai 
finind seama de această re
alitate, verificabilă atît în 
librării, cît și în bibliotecile 
publice și personale, ne dăm 
seama cu adevărat de ma
rea prefacere a publicului 
nostru cititor. Dar. dincolo 
de marea sete de lectură, 
trebuie să subliniem totuși 
accentul mai apăsat al pre
ferințelor pentru romanul 
bun de actualitate, situație 
care nu se explică numai 
prin schimbarea de structu
ră a publicului, ci și prin.

omului „de rînd" — a ce
lui de pe stradă, din hala 
uzinei, din tren, din auto
buz, din sala de spectacol 
— există la mulți proza
tori români contemporani. 
După 1965. ea ocupă un loc 
din ce în ce mai important 
în opera unor nuveliști și 
romancieri încă tineri, pen
tru ca. în ultimii patru- 
cincl ani, aceeași preocu
pare să devină cheia de 
boltă a lucrărilor unor 
scriitori ca George Bălăiță, 
Augustin Buzura, Norman 
Manea, Mihai Sin, Eugen 
Uricaru, Virgil Duda, Dana 
Dumitriu, Dumitru Matală, 
Maria-Luiza Cristescu, Tia 
Șerbănescu, Gabriela Ada- 
meșteanu. Alexandru Papi- 
lian, Dumitru Dinulescu, 
loan Dan Nicolescu, Ale
xandra Târziu, Mircea Săn- 
dulescu, Mircea Nedeleiu, 
Nicolae Mateescu, Ștefan 
M. Găbrian etc. Eroii aces
tor autori sînt aproape în 
exclusivitate oameni de 
azi, de după 1970, majori
tatea tineri. Nu „cazuri" 
complicate, ci persoane 
normale. Amatori nu de 
teoretizări, ci de o viață 
trăită cît mai intens. Mun
citori buni, dar nu excep
ționali. Ingineri, nu neapă
rat ingineri-șefi. Profesori, 
nu directori. Făpturi obiș
nuite, inși inteligenți și 
sensibili, fără dorința de a 
„epata" cu calități Ieșite 
din comun. Dispare distan
ța dintre povestitor și per
sonaj, caracteristică prozei 
realiste tradiționale. Na
ratorul pare a nu mai ști 
despre eroul său decit ceea 
ce știe oricine ; folosește, 
pentru a afla cît mai mul
te, părerile celor care îl 
cunosc ; caută, interoghea
ză și se interoghează, aflat 
tot timpul la același nivel 
cu personajul. E aci și ceva 

particularitățile romanului 
în cauză.

Ce s-a întîmplat, de fapt, 
cu acesta ?

înainte de toate, s-a for
mat și s-a maturizat o în
treagă pleiadă de roman
cieri talentați, cu stiluri și 
structuri artistice din cele 
mai variate. La aceasta au 
contribuit, intre altele, eșe
cul dogmatismului prolet
cultist și afirmarea unei 
orientări umanist-socialis- 
te creatoare, incompatibilă

Ion LUNGU:

Cartea 
cea mai populară 

în conștiința 
publicului

cu șablonul, cu schematis
mul și lipsa de răspundere 
civică și artistică. Natural, 
talentul singur, deși condi
ție indispensabilă realizării 
artistice, nu implică neapă
rat reușita, mai ales cînd •> 
acesta este exercitat în gol 
ori încercînd să se adapte
ze unor tipare prestabilite, 
cum se întîmpla adesea în 
„obsedantul deceniu al șa
selea", atît de des abordat 
într-o serie întreagă de ro
mane actuale izbutite, de 
mare răsunet în rîndurile 
cititorilor. Nici emanciparea 
de șablon și schematism, 
deși absolut firească și ne
cesară, nu explică pe de
plin adevăratul succes al 
unor romane contemporane. 
S-au publicat. de pildă, 
cîteva romane de <f ridicată 
valoare artistică, apreciate 
călduros de critica literară, 
care n-au devenit totuși a- 
devărate cărți populare. Am 
in vedere excelentul ro
man Lumea în două zile 

din atitudinea unul repor
ter inteligent care prezintă 
faptele și nu se ocupă cu 
ghicirea și analizarea gin- 
durilor celor despre care 
vorbește. Se pornește de la 
convingerea că modul de a 
se comporta al personaje
lor este extrem de eloc
vent, că el ne dezvăluie 
indirect și gîndurile lor. E 

Florin MUGUR :

Omul de rînd, 
eroul de prim plan 
al prozei noastre

vorba de o orientare „com- 
portamentistă" ? Nu pot 
răspunde la această între
bare. dar e un fapt că, în 
acest tip de literatură, ni
mic nu trebuie să fie, și 
nici nu este, nefiresc, afi
șat, supus unei dogme lite
rare.' Ca atare, „comporta- 
mentismul", dacă este, ale
ge o formă inconsecventă, 
îmblînzită : importantă e 
înfățișarea cît mai fidelă, 
în spiritul adevărului coti
dian, a comportării eroilor, 
și nu respectarea fermă a 
unor legi literare.

Dispariția „aristocratis
mului" naratorului (vizibilă 
și la reprezentanții altor 
orientări literare, de pildă 
la D. R. Popescu sau la 
Mircea Ciobanu, la Sorin 
Titel sau la Radu Petres

al lui George Bălăiță, care 
ar fi meritat, desigur, un 
succes de public mult mai 
răsunător decit cel înregis
trat.

Există totuși anumite li
mite ale succesului, care 
se cer explicate, chiar în 
cazul unor romane pe de
plin reușite artistic. Este, 
probabil, vorba de ceva în 
plus, cerut anume de citi
tori și care acestor cărți le 
lipsește, dar se dovedește 
prezent din belșug în altele.

în ce anume ar consta a- 
ceastă miraculoasă particu
laritate a succesului neîn
grădit ?

Probabil, în alte cîteva 
particularități mai mult sau 
mai puțin puse în eviden
tă de cronicarii literari. Dar, 
să nu discutăm in abstrac
te. Unul din primele roma
ne postbelice cu succes de 
public cu adevărat formida
bil a fost. cred. Delirul lui 
Marin Preda. Dealtfel, a- 
cesta a fost și primul său 
roman devenit popular. Cri
tica nici nu se dumirise pe 
deplin, clnd cititorii asaltau 
librăriile pentru a-și încer
ca norocul spre a putea 
obține un exemplar măcar 
din ediția a Il-a.

Ce se întîmplase. la urma 
urmei ? Cartea lui Marin 
Preda păstra. în general, 
caracteristicile operelor sale 
anterioare. O structură ar
tistică realistă de prim or
din. coerentă, cu semnifica
ții diferite la diferitele sale 

cu) are șl o explicație so
ciologică. Cititorul de azi a 
trecut prin multe, a trăit 
sau a cunoscut din cărți 
experiența dureroasă a 
două războaie mondiale și 
a lagărelor de extermina
re ; el a încetat să fie cre
dul și. dacă romancierul 
încearcă stîngaci să-i ofe
re adevărul pe tavă, face 

un gest de neîncredere și 
răstoarnă tava. El cere de la 
un ins asemenea lui. ins care 
scrie proză. fapte vero
simile, un adevăr omenesc, 
adică fatal incomplet.

Se știe de multă vreme 
că pentru literatură nu 
există o ierarhie a impor
tanței eroilor în strictă de
pendență cu poziția lor so
cială. Ceea ce face un ostaș 
în termen într-o dimineață 
de duminică poate fi — din 
punct de vedere literar — 
la fel de important sau și 
mai important decît ceea 
ce face colonelul. Contează 
semnificația faptelor. Gîn- 
durile lui Napoleon sau ale 
lui Kutuzov nu sînt. în 
Război și pace, mai însem
nate (nici pentru autor și 
nici pentru cititor) decit 

niveluri structurale, desă- 
vîrșită, într-un stil alert, 
plăcut, în care se exclude 
redundanta plictisitoare. Vi
ziunea globală complexă 
asupra realității social- 
politice concrete. con
textul istoric exceptio
nal și acut dezvăluit, 
refăcut în veridicitatea sa 
exemplară, acuitatea și pon
derea deosebită a determi
nării particularităților eta
pei parcurse, totul implicînd 
o înaltă răspundere artis
tică și politică a autorului, 
dar mai ales un excepțional 
curaj civic în înțelegerea și 
decantarea împrejurărilor 
definitorii pentru caracteri
zarea și afirmarea perso
najelor, iată, pe scurt, con
dițiile care au și făcut po
sibil succesul extraordinar 
ai cărții.

Reproducerea unor ta
blouri istorice de o mare 
semnificație și concretețe, 
adecvate epocii abordate și 
pe măsura unor talente de
osebite. am întîlnit-o. apoi, 
într-o serie de alte roma
ne de mare succes : La
birintul de Francisc Păcu- 
rariu, Vînătoarea regală 
de D. R. Popescu, Galeria 
cu viță sălbatică de C.. 
Țoiu. Pumnul și palma de 
Dumitru Popescu. Caloia- 
nul și Fiul secetei de Ion 
Lăncrănjan. Fețele tăcerii 
sau Orgolii de Augustin 
Buzura.

Se înțelege, amintind toa
te aceste romane — la care 
s-ar putea adăuga încă mul
te altele ale autorilor lor, 
ca și ale altora citați înain
te — nu putem face ab
stracție de diferențele evi
dente de structură, stil, 
modalitate și specific artis
tic ale celor în cauză. D. R. 
Popescu. Augustin Buzura, 
C. Țoiu acordă, incontesta
bil, o pondere sporită pre
ocupării de mijloace artis
tice, eficientei stilistice și 
împlinirii artistice a operei 
față de alții, ceea ce nu-i 
împiedică pe aceștia să se 
întîlnească efectiv atît în 
interesul deosebit al citito
rilor pentru operele lor, cît 
și în pasiunea de a desluși 
și întruchipa în creație ade
văratele pasiuni, virtuți si 
servituti ale contemporani
lor noștri, făuritorii istoriei 
și. totodată, publicul nos
tru cititor. în aceasta con

cele ale lui Pierre Bezuhov 
sau ale țăranului Platon 
Karataev.

E de observat că majo
ritatea eroilor acestei pro
ze sînt tineri. Nu numai 
pentru că scriitorii cunosc 
mai bine, din proprie ex
periență, vîrsta respectivă, 
ci și pentru posibilitățile 
largi pe care le oferă au
torilor de care ne ocupăm 
(in fond, niște moraliști 
ascunși) studiul omului 
tînăr. Personajul tînăr poa
te fi prezentat într-o lu
mină crudă fără nici un 
risc serios. Chiar dacă va 
„cădea" la examenul moral 
care se lasă ghicit, el are 
posibilitatea să se prezinte 
la alte și alte examene. Și, 
apoi, tînărul rareori va pu
tea fi categorisit net. Ase
menea categorisiri — eroi 
pozitivi, eroi negativi — îi 
sînt profund antipatice ti
pului respectiv de proză, 
cu personaje aflate „la 
mijloc de rău și bun", pe 
calea spre desăvîrșire.

Personajele acestei proze 
(o proză aparent simplă 
despre oameni aparent sim
pli) sînt privite de autori 
cu o dragoste exigentă, as
pră, fără efuziuni senti
mentale. „Pe copil să-1 să
ruți numai cînd doarme". 
Micimile de caracter, im
perfecțiunile trecătoare, la
șitățile sînt ironizate și nu 
totdeauna cu blîndețe. Ges
turile nobile, generoase sînt 
privite cu satisfacție reți
nută. înaintașul urmat e 
Caragiale, cel din momen
te și din schițe, dar și cel 
dintr-o nuvelă ca Două 
lozuri, mereu actuală prin 
notația realistă a elemen
tului tragicomic și prin 
ironizarea fără surîs a me
lodramei. Este evidentă 
credința autorilor că numai 

stă. probabil, cel mai im
portant dintre secretele as
censiunii surprinzătoare a 
romanului contemporan ro
mânesc, devenit cartea cea 
mai populară. Romancierii 
s-au apropiat de viața ade
vărată a poporului, au 
smuls tainele vieții, au re
negat orice șablon și reti
cență dogmatică, încercind 
să comunice in forme din 
cele mai accesibile și atră
gătoare adevărul vieții con
temporanilor lor, cititorii. 
Sub semnul acestor trăsă
turi se întîlnesc. după opi
nia noastră, multe din va
loroasele creații actuale, 
fiecare în parte exprimlnd 
talentul, cultura, gîndirea 
originală a autorului și 
toate la un loc constituin- 
du-se într-o artă a acestui 
timp, o artă a adevărului 
vieții, cu toate luminile și 
umbrele ei.

De ce romanul ? Fiind
că romanul actual, cînd este 
scris de oameni talentați, 
cunoscători ai vieții, cu vo
cație artistică și curaj civic, 
cu simț de răspundere ridi
cat, moral și estetic, se 
transformă cu adevărat în
tr-o pasionantă dezbatere 
despre prefacerea vieții și 
a oamenilor în flăcări vii 
ale contemporaneității, în
tr-o expresivă „dare de 
seamă" asupra realităților 
de fond ale societății noas
tre socialiste, ale efortu
rilor multiple și profunde 
de multilaterală perfec
ționare. Literatura re
ceptată de publicul ac
tual este o literatură 
strins legată de acest po
por, în arterele ei circu
lă sîngele vieții celor mulți, 
iar mesajul ei este. în va
riate forme de expresie, 
mesajul unor idealuri popu
lare, al unor trăsături defi
nitorii, precum echilibrul 
ființei. noastre naționale, 
respectul muncii, al valori
lor ei. încrederea în om. în 
perfecționarea lui morală. 
Asemenea trăsături surprin
se de romanul actual fac 
din paginile lui expresia 
unei literaturi umaniste, 
angajate, receptivă la în
noiri, deschisă experiențe
lor valoroase și transmitted 
în esență mesajul unei fi
lozofii înaintate, revoluțio
nare. filozofia de viață a 
clasei muncitoare.

prin expunerea exactă a 
unor împrejurări „mărun
te". deci prin adevăruri 
parțiale, se va putea ajun
ge, prin acumulare și sin
teză, la un- adevăr mai cu
prinzător asupra epocii. Ci
titorul de roman e con
știent că nu aceasta e sin
gura cale care i se deschi
de prozatorului, dar calea 
e potrivită cu talentul re
marcabil de pictori ai mo
ravurilor al autorilor res
pectivi. în prezentarea omu
lui obișnuit, nu drumul în
fățișării exacte și reci (ori 
aparent reci) este unicul ; 
eu însumi, ca autor și de 
proză, aleg altă direcție 
decît cea pe care am defi
nit-o, poate, prea decis ; 
unii dintre scriitorii citați 
pot fi revendicați de mai 
multe „școli literare". Dar 
mi se pare necesar să atrag 
atenția asupra nașterii a- 
cestei noi. foarte noi orien
tări în proza contemporană 
românească, reprezentată 
prin scriitori tineri de cer
tă valoare. E o orientare 
izvorîtă din dragostea pen
tru contemporanul nostru, 
pentru omul de rînd, omul 
simplu. O orientare a se
tei de adevăr precis, a 
unui realism nud, fără 
sentimentalism și fără 
melodramă. O orientare 
care ne propune cărți se
rioase. severe chiar, fără 
finaluri fericite de tip 
hollywoodian, dar și fără 
lamentări nefondate. Aceas
tă orientare se dovedește 
rodnică și generează cărți 
importante, cărfi ce stau în 
biblioteci lîngă operele re
prezentanților celorlalte 
„școli literare". înfățișind 
laolaltă imaginea unei lite
raturi diverse, bogate și 
profunde, demnă de tim
purile pe care le trăim.

In cadrul schimburilor 
de valori culturale din
tre Republica Socialistă 
România și Republica 
Populară Chineză ne-a 
vizitat țara un ansamblu 
al cărui prestigiu a fost 
confirmat deopotrivă de 
spectatori din Asia. A- 
merica Latină și Eu
ropa. Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri al națio
nalităților din Republica 
Populară Chineză include 
280 de membri (soliști 
vocali, instrumentali, dan
satori, formații orches
trale). îndelung antre
nați și cizelați sub con
ducerea unor maeștri 
coregrafi și muzicieni fai
moși, precum Wu Xio- 
bang ori Liu Tienshan, 
Boyinbatu etc., ei aduc în 
fața spectatorilor cîntece 
și dansuri reprezentative 
pentru 29 de naționalități 
din Republica Populară 
Chineză. Ceea ce pre
supune minuțioase pre
ocupări pentru descope
rirea celor mai repre
zentative piese, o vie 
activitate de răspîndire 
și implicit de transfigu
rare, potențare a efecte
lor, dezvoltare a vechi
lor tradiții folclorice.

„Solii" ansamblului care 
ne-au vizitat țara și care 
ne-au oferit un sugestiv 
spectacol pe scena Sălii 
Palatului ne-au dat posi
bilitatea de a cunoaște, 
o dată cu frumusețea și 
varietatea costumelor ca
racteristice — toate în 
culori vii, tari, pe cît de 
îndrăzneț pe atît de rafi
nat armonizate — o dată 
cu forma și sonoritățile 
instrumentelor („hulusi". 
„nazi", „suona". la care 
s-a cîntat cintecul cu 
titlul tulburător „Sute de 
păsări aduc omagiu pă
sării Phenix" etc.), diver
sitatea ritmurilor de 
dans.

Arta a favorizat, desi

BOTOȘANI: Manifestări omagiale 

dedicate lui Nicolae lorga
Sesiunea de referate și comunicări știin

țifice din acest an a Muzeului de istorie al 
județului Botoșani a fost dedicată lui Ni
colae lorga, născut pe aceste meleaguri 
și a cărui viață avea să fie curmată prin- 
tr-un act mișelesc, barbar, pus la cale de 
bandele legionare, în ziua de 27 noiembrie 
1940. Cele 56 de referate și comunicări ști
ințifice supuse dezbaterii sînt rodul ulti
melor cercetări în domeniu ale unor spe
cialiști din cadrul Academiei de științe so
ciale și politice. Muzeului de istorie a 
partidului, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, Arhivelor Statului

și Institutului de istorie „N. lorga". ale 
unor cadre universitare din București. Iași 
și Suceava, precum și ale unor istorici din 
județele Galați, Mehedinți. Prahova. Sibiu, 
Vrancea și Botoșani. Manifestările au fost 
deschise de tovarășul Haralambie Alexa, 
prim-secretar al Comitetului județean Bo
toșani al PC.R.

Cu același prilej a fost vernisată șl o ex
poziție documentară dedicată lui Nicolae 
lorga, iar în licee, biblioteci, diferite așe
zăminte de cultură au avut loc expuneri 
omagiale. (Silvestri Ailenei).

DUMINICA 23 NOIEMBRIE 1980
PROGRAMUL 1

8,30 Tot înainte !
9,05 Film serial pentru copil : „Pistruiatul". 

Episodul 8
9,40 Omul și sănătatea

10,00 Viata satului
11.45 Bucuriile muzicii. Marțian Negrea
12.30 De strajă patriei
13 (M) Telex
13Î95 Album duminical • 13.06 — Umor șl mu

zică : Orele divertismentului • 13,45 — 
Desene animate : Woody, clocănltoarea 
buclucașă • 14,00 — Rugbl : România — 
Franța în Campionatul european. Trans
misiune directă de la București • 15,30 — 
Melodii de altădată • Drumuri africane

16.45 Șah — realizator : maestra internațională 
Elisabeta Pollhroniade

17,00 Ecranizări — Sadoveanu. Baltagul (I).
17,50 Reportaj TV. Cele nouă ore din cele trei 

zile
18.10 Handbal feminin : România — Ungaria 

(repriza a Il-a). Transmisiune directă de 
la Rlmnlcu Vllcea

18,40 Micul ecran pentru cei mici.
19.00 Telejurnal
19,20 Antena „Clntărll României". Spectacol 

prezentat de județul Bacău. Regizor : Ion 
Fillp

20.30 Film artistic : „Aventurile Iul Mark 
Twain". Premieră TV. Producție a stu
diourilor americane.

22.30 Telejurnal
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ. Pagini de muzică ro
mânească

11,00 Teleșcoală. Ora elevului de la seral 
(consultații)

12.00 O planetă de vis — emisiune muzlcal-dls- 
tractivă

12.55 Reportaj T. în miezul faptelor. Reportaj 
despre activitatea cultural-artlstică stu
dențească

13.10 Documentar artistic : Velierul ghețurilor. 
Producție a studiourilor franceze

13.55 Anunțuri si muzică
14,05 Din folclorul muzical a! popoarelor

1 ,. p , ■ a ' îl :. i ■ ■ ■ 314.50 Desene animate
15,15 Liliacul. Adaptare după opereta Iui Jo

hann Strauss.
16,05 Teatru TV : „Petitorie in sat" de G. B. 

Shaw. Producție engleză.
17,00 Serată muzicală TV • Amintirile Iul.,. 

Arthur Rubinstein
19,00 Telejurnal
19,20 Telerama
19.50 Serată muzicală TV (continuare)
22,30 Telejurnal

LUNI 24 NOIEMBRIE 1980
PROGRAMUL l

16,00 Emisiune In limba maghiară. Din cuprins: 
• Cronica evenimentelor politice • Agen
da economică • La ordinea zilei • Con
tribuția geologilor la dezvoltarea bazei de 
materii prime a țării • Desene animate 
pentru cel mici • Teatrul TV: „Minunile 
înțeleptului Solomon" de Mehes GytSrgy. 
Spectacol titrat in limba română

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Cadran mondial
20,10 Roman foileton : „Mlndrle șl prejude

cată". Episodul III
21.00 Documentar științific. Secretul naviga

ției păsărilor. Film producție BBC
21.45 Melodii Interpretate de Marla Drago- 

mirolu
22.05 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
16,00 Orchestra de muzică populară a ansam

blului „Clocîrlla"
16.30 Cenaclul tinerilor din Călărași
17,00 Muzică de cameră. „Camerata italiană" 

— pagini din creația barocă a compozito
rilor italieni. Interpretează orchestra 
„Quodlibet Musicum". Dirijor : Sllvano 
Frontallnl (Italia)

17.30 De pretutindeni. Artă și tehnologie In 
Iugoslavia

17,55 Muzică și umor
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Mozaic — selecțiunl
20.30 Seară de operă TV. Capodopere ale 

geniului liric — In premieră ; „Bărbierul 
din Sevilla" de Rossini (I)

21.45 Un fapt văzut de aproape — reportaj 
22.OS Telejurnal
22.30 închiderea programului

gur, o cunoaștere a dra
gostei pentru frumos, a 
dinamismului ce nu în
calcă niciodată impera
tivul grației, a științei 
contrastelor, a delicateței 
exprimării trăirilor lirice 
celor mai viguroase, a 
senzualității filtrate dis
cret și fascinant, a dra
matismului tulburător — 
cristalizate in aceste ma
nifestări sărbătorești care 
sînt cintecul și dansul. 
Interpreții din „Băieți,

Turneul Ansam
blului de cîntece 
și dansuri al națio
nalităților din Re
publica Populară 

Chineză

înainte" aveau sprinte
neală de gazelă, iar fe
tele din „Dansul pălări
ilor de pai" — maiestate. 
Sub influența agilității 
dar și a forței spirituale 
a interpretului, tambu
rina lui Wubuli Kasimu 
se desprindea parcă din 
miini, plutind pe unda 
sunetelor. Balerina Sun 
Guilan evoca, releva emo
ționant în „Sculpturile de 
la Dunhuang" viata și 
esențele unor creații ar
tistice stilizate hieratic. 
Mătasea roșie cu care se 
înconjura Dong Lixin se 
transforma parcă în aripi 
puternice, proiectînd-o în 
înalt.

Mai presus de forme, 
culori. ritmuri. virtuți 
și virtuozități artistice, cu 
efecte, nu o dată, ma
gice, programul urmă
rit (bogat în elemente 
teatrale, în momente de 
pantomimă) ne-a înfăți
șat originale perspective 
soirituale. ne-a propus o 
amplă frescă a vieții de 

fiecare zi, a activităților 
specifice. Am urmărit 
(prin intermediul stiliză
rilor și dincolo de ele) 
fiorul și jocurile copiilor 
la vederea lampioanelor, 
am cunoscut hărnicia fe
meilor ce lucrează sub 
soarele torid, energia vîs- 
lașilor. Am luat act de 
satisfacția îmblînzirii na
turii și asigurării exis
tenței, manifestată ele
gant in dansul tlbetan 
„Stepa veselă", exprimată 
măsurat, calm și senin în 
dansul dai „La pescuit" 
ori frenetic în dansul 
mongol „Al crescătorului 
de cai". Am trăit, alături 
de interpret!. bucuria 
unei munci în care uti
lul se îmbină cu o extra
ordinară vocație și vo
luptate a frumosului (dan
sul yi — „Mantia ro
șie").

O mare satisfacție au 
produs cîntecele româ
nești interpretate de ar
tiștii chinezi. Aplauzele 
vii ce le-au urmat au 
răsplătit, desigur, frumu
sețea unui gest de priete
nie și cultură (concentrat 
chiar în versurile „Româ
nie, plai străbun, / Ție 
cîntul îți închin"). Ele au 
răsplătit, de asemenea, 
accentele noi și expresive 
în valorificarea gravă a 
partiturilor. Și. desigur, 
selecția inspirată. per
fecta adecvare stilistică 
a execuțiilor, vocile pu
ternice, calde, pătrun
zătoare, precum și vir
tuozitatea instrumentiști
lor.

Arta interpreților din 
R. P. Chineză și-a atins 
pe deplin țelul : acela de 
a contribui Ia cunoașterea 
mai bună a valorilor spe
cifice. aducînd în fața 
spectatorilor mesajul unei 
arte luminoase, cu strălu
cite virtuți.

Natalia STANCU

„Virtuțile poetice11 ale derizoriului 

sau „locuri comune11 ale criticii ?
Critica literară — și nu 

numai ea — se face adesea 
prizoniera folosirii abuzive a 
unor concepte sau formule 
care, la un moment dat, au 
presupus o frapantă noutate 
și, ca atare, multă lume s-a 
înghesuit să le „asimileze" 
organic. Trebuie să recunoaș
tem că și în acest domeniu 
acționează într-o oarecare 
măsură mecanismul modei 
din alte sectoare mai mult 
sau mai puțin spirituale. 
După ce. bunăoară, un cu
noscut exeget (Hugo Fried
rich : „Structura liricii mo
derne") a observat că la o 
mai bună cunoaștere a unei 
anume poezii ar părea să 
participe și o sumă de cate
gorii negative, comentatorii, 
criticii, exegeții au adoptat 
cu repeziciune, vădind o mare 
vigoare sincronistă, această 
modificare de optică, utili- 
zind, pe întrecute, așa-humi- 
tele categorii negative : 
„anormalitatea", „înstrăina
rea", „deformarea", „prozai
cul", „banalul", „derizoriul", 
„cenușiul", în sfîrșit, „rup

tura", „dramatismul agresiv" 
al poeziei secolului XX. care 
ar ieși cu violență din spa
țiul de rezonantă al societății, 
refuzind așteptarea funda
mentală a cititorului de pină 
atunci : „modelarea idealiza
toare de teme ori situații cu
rente". Această ruptură din
tre autor și public produce, 
în secolul nostru, o poezie pe 
care o „caracterizează nu 
numai alegerea lucrurilor ce
lor mai neînsemnate, dar și 
renunțarea la orice califica
re" — scrie exegetul amintit. 
O secțiune a poeziei moderne 
ar urma deci drumul derizo
riului. al unei devalorizări a 
lumii reale, refuzind valorile 
pozitive, idealitatea. Iată o 
serie de tendinte-conceote. 
formule care, cum spuneam, 
au devenit, printr-o folosire 
exagerată — adesea în dis
cordanță cu structurile poeti
ce analizate — autentice 
locuri comune, întîlnite din 
abundentă atît în cărți, cît și 
în reviste. Astfel, despre un 
poet contemporan de notorie
tate putem afla dintr-un, în 

genere, judicios articol că ar 
fi parvenit la conștiința ar
tistică („printr-o inversiune a 
însăși gîndirii poetice") prin 
„transfigurarea obișnuitului", 
„semnalarea discretă a gro
tescului", „prozaizare delibe
rată", „etalarea de vederi 
depoetizante" : „Preferințele 
sale merg către „micul fapt 
adevărat", uneori către exis
tentul banal, către insigni
fiant, către prozaic". Intr-un 
alt articol aflăm că un cu
noscut poet interbelic nu 
parvine la aceeași conștiință 
artistică modernă, deoarece 
poezia lui se situează în con
tradicție cu amintitele „cate
gorii negative" : „că a scris 
o poezie franc retorică și 
declarativă, o poezie „clară" 
într-o epocă de economie 
verbală sugestivă șt de er
metism ; că a avut o adevă
rată pasiune pentru ideile și 
pentru cuvintele mari într-un 
moment în care poeții redes
copereau efectul liric al a- 
parenței de cotidian, anodin 
și derizoriu ; in fine, că a ră
mas la acele sentimente uni
versale, „sociale", din care 

s-a hrănit poezia secolului 
XIX, în vreme ce contem
poranii săi se interesau de 
particular, de unic și de caz". 
Dintr-un alt articol reținem 
că o poetă „scrie despre acele 
lucruri deloc solemne și în
deajuns de triste despre care 
de obicei nu se vorbește", că 
stilul ei este „un stil al umi
linței agresive" și că „Sufe
rința (...) preferă regimul u- 
nei adresări intăritate și, in 
aparentă, inexplicabil de sfi
dătoare in brutalitatea „pro
zaismului" ei". în fine, și li
rica altei poete, la început de 
drum, oferă unui critic 
ocazia de a descoperi 
virtuțile poetice ale „derizo
riului", ale „universului mi
nor" sau „realului degra
dat". Astfel, apelul la micro
cosm „spune ceva — și nu 
puțin — despre însăși condi
ția poetului care se simte 
chemat de miracolul elemen- 
tarității într-o lume care îl 
neagă tot mai mult: sugestie 
și a necesarei „umilințe" (sti
lul poete! înainte citate era, 
și el. un „stil al umilinței"...), 
a discursului liric ce se sus
trage temelor mari".

Constatăm deci o masivă 
utilizare a „categoriilor ne
gative" ale lui Hugo Fried
rich in descifrarea sau in

firmarea modernității unor 
autori. Trebuie să recunoaș
tem însă că descoperirea 
prin intermediul „categoriilor 
negative" a modernității unor 
poeți, altminteri foarte dife
riți, precede, cel puțin în u- 
nele cazuri, necesara jude
cată de valoare. Oricum, ne 
putem măcar întreba dacă 
recunoașterea ticurilor „mo
dernității" prin hîrtia de tur
nesol a „categoriilor negati
ve" conferă, automat, talent 
respectivilor autori. Aceasta 
rămine de demonstrat.

Nu putem pune la îndoială 
calificarea criticilor din care 
am citat : ei sînt exegeți cu 
mare autoritate profesională. 
Dar tocmai de aceea ne sur
prinde să vedem cum. une
ori, sub condeiul lor, poeți 
atît de diferiți ca tonalitate 
și valoare devin, subit, foar
te asemănători. Astfel, toți 
parvin — ori nu — la con
știință artistică prin trans
figurarea „derizoriului" și 
apelul la „universul minor", 
„anodin", „banal", au un „stil 
al umilinței", agresive sau nu, 
și se sustrag, în genere, „te
melor mari", sociale, conside
rate neapărat retorice. Prea 
frapantă este asemănarea 
formulelor critice utilizate în 
cazuri atît de diverse, ca să 

nu medităm la paradoxala 
glorie a unor „locuri comu
ne" ce și-au „cucerit" un 
prea confortabil fotoliu în 
critica noastră cu prețul unei 
anume uniformizări întru 
„derizoriu" și „banal" a na
turalei diversități a liricii 
contemporane. Firește că ase
menea formule vor fi cores- 
punzînd unor trăsături reale, 
însă nici pe departe singu
rele, nici măcar în „structu
rile lirice" numite mai înain
te. în ce privește sustrage
rea de la așa-numita retori
că a „temelor mari", posibilă, 
ea este departe de a ti și 
caracteristică. „Mulți dintre 
poeții noștri de azi, din toate 
generațiile — scrie criticul 
clujean Victor Felea în 
„Tribuna" — se simt profund 
implicați in împrejurările și 
convulsiile ce-l afectează pe 
omul de azi în genere, liber
tatea și împlinirile lui. Se 
scrie deci o poezie de atitu
dine, preocupată de o pro
blematică gravă, o poezie 
care vibrează îndeosebi la 
tulburătoarele întrebări ale 
omului, la destinul lui mar
cat de șocantele metamorfoze 
ale istoriei". Diversitate de 
opinii — ar putea exclama 
cineva. Dar cînd intr-un Ioc 
se relevă cu insistentă virtu
țile poetice ale „derizoriului" 

și compromiterea „temelor 
mari", iar în altul, din contră, 
persistența și chiar sporirea 
implicării într-o tematică și 
problematică gravă, a tulbu
rătoarelor întrebări majore 
ale omului de azi — nu pu
tem conchide liniștiți că este 
vorba doar despre o simplă 
deosebire de păreri, ci de 
opinii contradictorii care, 
cum se spune, se bat cap in 
cap. Este un efect ce se 
poate răsfrînge negativ asu
pra cititorului, ca să nu mai 
vorbim de monotonizarea — 
„uniformizarea" — structuri
lor lirice, în realitate mult 
mai diverse și mai deschise 
marilor teme și. chiar, idea
lității umane decît lasă să se 
vadă folosirea abuzivă și 
cam nediferențiată a „cate
goriilor negative“.Ele ne par a 
fi devenit, în dese cazuri, ve
ritabile automatisme. „locuri 
comune" ale criticii. în orice 
caz, n-am dorit aici decît să 
semnalăm o tendință asupra 
căreia se cade să medităm : 
in ce măsură ea corespunde 
în chip organic „stării poe
ziei", la urma urmei singura 
care poate legitima o metodă 
sau un limbai critic, o cate
gorie sau o formulă a criticii.

Asupra altor „locuri comu
ne" în limbajul, gîndirea și 
atitudinea critică vom reveni.

„...Fisionînd obscuri11
Revista timișoreană Orizont 

consacră un întreg număr 
(44) poeziei. ' Versuri fru
moase, pline de prospețime 
semnează Anghel Dumbră- 
veanu, Dumitru Ureche, Du- 
șan Petrovici, Ilie Măduța, 
Gh. Azap ș.a. în general, un 
număr bun, expresiv pentru 
talentele ce se afirmă la Ti
mișoara. Lucruri bune, ci
tabile se găsesc în grupajele 
tuturor celor douăzeci și unu 
de semnatari din acest nu
măr dedicat poeziei. Din pă
cate, selecția a lăsat să 
„treacă" și bucăți ce „nimic 
nu au a spune". Iată cîteva 
exemple : „Consoanele se-as- 
cund / de mine — / și nu 
știu / din ce sint crescute ; / 
zi de zi / cea Dinții aține / 
calea vocalelor / avute" ; 
„Am știut că voi dăinui din 
clipa in care femeia / îmi 
poruncise : inhamă-te la tră
sura aceasta / să te pot bi
ciui..." ; „Și-n secolu-mi pus 
pe harțag / Mai creso Mio
rița străbună, / Cu toate că 
nu-s lactofag 1“ ; „Ad-apa, 

stincile-n amiază / Se-ncar- 
că-ncet de cetini și coclau / 
Și-n stalactite care — aprin- 
su-s-au, / Delirul calm lu
mina și-l studiază. // Izvorul 
se uimește de păduri, / Ecou 
de arbori grotele respiră. / 
Proteii fug, in șir și fără 
șiră / In propriu zel fisionind 
obscuri".

Nu scria însuși Baudelaire 
că „Este o anumită glorie te 
a nu fi înțeles" ?! Și iată 
cum „gloria de a nu fi în
țeles" cunoaște tot felul de... 
confirmări. Să fie atît de în
șelătoare butada marelui 
poet ?

Drept concluzie la versuri
le citate mai sus reproducem 
rîndurile dintr-o tabletă 
semnată de Ion Velican în 
același număr al revistei : 
„Versurile lor sînt o ava
lanșă de zăpadă ce se pră
vălește la cel mai mic ecou 
peste văile condeiului. Pri
mul vînticel cald le topește 
și Ie transformă te apă de 
ploaie".

M. COSTEA
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La București s-au încheiat sîmbătă 
convorbirile dintre tovarășii Ilie 
Verdeț, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, și Lu
bomir Strougal, președintele Gu
vernului Republicii Socialiste Ceho
slovace.

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă priete
nească de lucru, de înțelegere re
ciprocă. au fost analizate stadiul dez
voltării relațiilor dintre cele două 
țări, precum și perspectivele de lăr
gire si diversificare a colaborării si 
cooperării economice, tehnico-stiin- 
tifice și în alte domenii de interes 
reciproc. Au fost examinate măsuri 
concrete pentru realizarea acțiunilor 
de cooperare și specializare în indus
tria metalurgică. în producția unor 
mașini, utilaje, echioamente pentru 
tehnica de calcul și în alte sectoare 
ale construcției de mașini. în indus
tria chimică. în domeniul agriculturii.

Depunerea unei
Tovarășul Lubomir Strougal, pre

ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, a depus, sîm
bătă dimineața, o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

La solemnitate au luat parte Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Dumitru

COMUNICAT COMUN
privind vizita prietenească de lucru în Republica Socialistă România a tovarășului 

Lubomir Strougal, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace
La invitația tovarășului Ilie 

Verdeț, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, to
varășul Lubomir Strougal. președin
tele Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, a efectuat o vizită prie
tenească de lucru in Republica So
cialistă România. în perioada 21—22 
noiembrie 1980.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe to
varășul Lubomir Strougal. președin
tele Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Președintele Guvernului R.S. Ceho
slovace a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România și pre
ședintele Guvernului R. S. Ceho
slovace au avut convorbiri în cadrul 
cărora s-au informat reciproc despre 
rezultatele obținute în îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român și ale 
Congresului al XV-lea al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, au exami
nat stadiul actual și perspectivele 
relațiilor bilaterale dintre Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă și au efectuat un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale vieții internaționale.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile tradiționale 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă se dezvoltă cu succes, 
în conformitate cu Tratatul de prie
tenie. colaborare și asistență mutua
lă și cu Declarația comună semnată 
la București in 1977.

A fost relevată și cu acest prilej 
Importanța hotărîtoare a întilnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Gustav Husak, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, pentru 
dezvoltarea și aprofundarea colabo
rării româno-cehoslovace în toate 
domeniile.

S-a constatat cu satisfacție că hotă- 
rîrile și înțelegerile convenite la nivel 
înalt se realizează cu succes. In 
ultimii ani s-au intensificat întilni- 
rile de lucru intre reprezentanții con
ducerilor celor două partide. între 
parlamente, guverne, organizații de 
masă și obștești, care au contribuit la 
impulsionarea relațiilor bilaterale, 
la studierea reciprocă a experienței 
în construcția socialistă și au prile
juit schimburi de păreri și consultări 
în problemele majore ale situației 
internaționale.

Cei doi prim-miniștri s-au infor
mat reciproc despre rezultatele dez
voltării economiilor naționale ale 
României și Cehoslovaciei în acest 
cincinal și despre stadiul lucrări
lor de pregătire a planurilor cin
cinale de dezvoltare economică și 
socială a ambelor țări in anii 1981- 
1985. Totodată, au examinat evoluția 
relațiilor' economice dintre România 
și Cehoslovacia, constatînd cu sa
tisfacție că hotărîrile adoptate cu 
prilejul întîlnirii la nivel înalt din 
anul 1977 se îndeplinesc cu succes. 
Au fost discutate unele probleme 
actuale ale relațiilor reciproce și 
posibilitățile de dezvoltare în con
tinuare în perioada următoare a 
colaborării economice și tehnico- 
științifice.

In acest context, cele două părți 
au subliniat importanța încheierii 
coordonării planurilor de dezvoltare 
a economiilor naționale ale României 
și Cehoslovaciei pentru următoarea

convorbirilor
precum și de colaborare tehnico-știin- 
țifică. De asemenea, s-a convenit ca 
în luna decembrie a.c. să fie înche
iate lucrările pregătitoare în vederea 
semnării Protocolului comercial ne 
anul 1981, iar în primul trimestru al 
anului viitor Acordul comercial de 
lungă durată pe perioada 1981—1985.

La încheierea convorbirilor, to
varășii Ilie Verdeț și Lubomir Strou
gal au semnat un aide-mămoire in 
care sînt cuprinse rezultatele convor
birilor purtate si măsurile convenite 
de cei doi șefi de guvern în vederea 
dezvoltării continue a relațiilor tra
diționale de prietenie și colaborare 
dintre România si Cehoslovacia. în 
folosul celor două țări și popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

La semnare au luat parte oficiali
tățile române si cehoslovace care au 
participat la convorbiri, precum si 
ambasadorul României la Praga și 
ambasadorul Cehoslovaciei la Bucu
rești.

coroane de flori
Necșoiu. vicepreședinte al Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești, general-locotenent Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major al armatei, alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Praga și ambasadorul 
Cehoslovaciei la București.

(Agerpres)

perioadă de 5 ani, ale căror rezul
tate asigură dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor economice și creș
terea schimburilor reciproce de măr
furi dintre cele două țări. Protocolul 
final privind rezultatele coordonării 
planurilor de dezvoltare a econo
miilor naționale pe perioada 1981— 
1985 prevede creșterea volumului to
tal al livrărilor reciproce cu 63 la sută, 
în comparație cu volumul stabilit prin 
Acordul de lungă durată pentru pe
rioada 1976—1980.

Primii miniștri au ajuns la conclu
zia că rezultatele dezvoltării econo
miilor naționale ale României și 
Cehoslovaciei și ale colaborării eco
nomice și tehnico-științifice reciproce 
creează condiții favorabile pentru 
dezvoltarea trainică a relațiilor eco
nomice bilaterale reciproc avantajoa
se intre1 cele două țări. Ei și-au ex
primat convingerea că dezvoltarea cu 
succes a colaborării economice și teh
nico-științifice româno-cehoslovace 
contribuie la construirea societății 
socialiste dezvoltate în cele două țări, 
precum și la realizarea Programului 
complex al adincirii și perfecționării 
în continuare a colaborării și dezvol
tării integrării economice socialiste a 
țărilor membre ale C.A.E.R.

Ambele părți au relevat creșterea 
rolului și importanței cooperării și 
specializării in producție pentru dez
voltarea relațiilor economice și a 
schimbului reciproc de mărfuri. Re
zultatele de pînă acum ale cooperării 
în producție creează premisele pen
tru realizarea cu succes a programu
lui de dezvoltare în continuare a 
acesteia. în acest sens, părțile au con
venit să prelungească și pentru peri
oada 1981—1985 convențiile de coope
rare și specializare în vigoare și să 
încheie noi convenții. în mod deose
bit în domeniile metalurgiei, energe
ticii. construcțiilor de mașini, electro
tehnicii și electronicii, industriei chi
mice. bunurilor de consum și în do
meniul agriculturii. Se prevede ca în 
cincinalul 1981—1985 să se asigure o 
creștere substanțială a ponderii pro
duselor obținute din cooperare în vo
lumul total al schimburilor de 
mărfuri.

Primii miniștri au examinat pro
blemele legate de stadiul actual al 
schimburilor reciproce de mărfuri și 
au subliniat avantajele lărgirii lor în 
continuare pentru satisfacerea plani
ficată și în proporție sporită a nece
sităților economiilor si populației ce
lor două țări. Ei au stabilit Încheierea 
cît mai curînd a Protocolului privind 
schimbul de mărfuri pe 1981 și a 
Acordului comercial de lungă durată 
pe .perioada 1981—1985, care să asi
gure o sporire substanțială a volu
mului livrărilor reciproce față de rea
lizările din actualul cincinal.

Primii miniștri au apreciat pozitiv 
contribuția Comisiei mixte guverna
mentale româno-cehoslovace de cola
borare economică și tehnico-știintifi- 
că la adîncirea în continuare a cola
borării economice. îndeosebi a cola
borării și specializării în producție, 
și au luat cunoștință cu satisfacție de 
rezultatele celei de-a XH-a sesiuni, 
care a avut loc recent si care a adop
tat măsuri pentru dezvoltarea multi
laterală în continuare a acestei co
laborări. Ei au apreciat pozitiv acti
vitatea organelor centrale de planifi
care. a ministerelor comerțului ex
terior. precum și eforturile departa
mentelor producătoare si ale organi
zațiilor economice pentru concretiza
rea posibilităților de dezvoltare în 
continuare a colaborării în producție.

Cu prilejul întîlnirii primului mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România și președintelui Gu
vernului Republicii Socialiste Ceho
slovace. reprezentanții organelor cen
trale pentru stiintă și tehnică au în
cheiat „Programul de colaborare și 
cooperare între Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Ce

Plecarea din Capitală
Simbătă la amiază, tovarășul Lu

bomir Strougal, președintele Guver
nului Republicii Socialiste Ceho
slovace. care, la invitația primului 
ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a efectuat o vizită 
prietenească de lucru în țara noastră, 
a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
împodobit cu drapelele de stat ale 
celor două țări, tovarășul Lubomir 
Strougal, ceilalți oaspeți cehoslovaci 
au fost salutați cu căldură de tovară
șii Ilie Verdeț. prim-ministru al gu
vernului, Ion Pățan. viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul aprovi
zionării tehnico-materiale si contro
lului gospodăririi fondurilor fixe, 
președintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de colabo
rare economică și tehnico-științifică, 
Gheorghe Petrescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului aface
rilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Ionel Diaconescu, 
ambasadorul României la Praga. și 
Lumir Hanak, ambasadorul Ceho
slovaciei la București.

S-ati intonat imnurile de stat ale 
celor două țări.

(Agerpres)

hoslovacă în domeniul cercetării ști
ințifice și dezvoltării tehnologice pe 
perioada 1981—1985".

S-a efectuat, de asemenea, un 
schimb de păreri și s-au convenit 
modalitățile de continuare a pregă
tirii proiectului de text al documen
tului cu privire la colaborarea eco
nomică și tehnico-știintifică pe ter
men lung.

Părțile au evidențiat succesele ob
ținute în extinderea și adîncirea re
lațiilor româno-cehoslovace în dome
niile științei, culturii. învătămîntului. 
sănătății, presei, radioteleviziunii și 
turismului și au hotărît să dezvolte 
și mai puternic colaborarea în aceste 
domenii, pentru adîncirea cunoașterii 
reciproce a realizărilor în construirea 
societății socialiste dezvoltate și a 
valorilor spirituale ale popoarelor 
celor două țări, ceea ce are o mare 
importanță pentru întărirea prieteniei 
lor frățești.

Rezultatele convorbirilor dintre pri
mul ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România și președintele 
Guvernului R.S, Cehoslovace au fost 
consemnate într-uri aide-memoire.

In cadrul schimbului de păreri,asu
pra principalelor probleme interna
ționale. cele două părți au subliniat 
că evoluția din ultimul timp a eveni
mentelor din Europa și din lume con
firmă temeinicia si justețea aprecie
rilor exprimate în Declarația Consfă
tuirii din luna mai 1980 a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, a 
propunerilor avansate în Declarație 
privind reducerea încordării interna
ționale, continuarea politicii de 
destindere, întărirea securității și 
colaborării în Europa și în lume, 
oprirea cursei înarmărilor și dezar
mare, solutionarea pe cale pașnică, 
prin negocieri a tuturor conflictelor 
dintre state, respectarea independen
tei și libertății popoarelor. A fost 
reafirmată hotărirea României și 
Cehoslovaciei de a acționa consecvent, 
împreună cu celelalte state partici
pante la Tratatul de la Varșovia, cu 
toate țările iubitoare de pace, cu 
forțele democratice și progresiste, 
pentru transpunerea în viată a pro
punerilor conținute în Declarația de 
la Varșovia.

S-a subliniat importanta desfășură
rii intr-un spirit constructiv si a în
cheierii cu rezultate pozitive concrete 
a reuniunii de la Madrid. îndeosebi 
necesitatea adoptării de către aceasta 
a hotărîrii privind convocarea confe
rinței pentru dezangajare militară si 
dezarmare în Europa. Ambele părți 
s-au pronunțat și cu acest prilej pen
tru asigurarea continuității procesului 
inaugurat prin adoptarea Actului final 
de la Helsinki.

Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslovacă sa
lută hotărîrea de a se începe trata
tive între Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii cu privire la ra
chetele nucleare cu rază medie de 
acțiune în Europa și consideră că 
propunerile avansate de Uniunea So
vietică reprezintă o bază bună pen
tru negocieri în această problemă.

Prim-miniștrii guvernelor celor 
două țări și-au exprimat satisfacția 
față de rezultatele convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie, înțelegere și respect re
ciproc. S-a subliniat convingerea că 
acestea vor contribui la aprofundarea 
în continuare a prieteniei și colabo
rării multilaterale dintre Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă. în interesul po
poarelor lor, al cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

Tovarășul Lubomir Strougal, pre
ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, a adresat tova
rășului Ilie Verdeț, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, invitația de a efectua o 
vizită de prietenie în Republica So
cialistă Cehoslovacă. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

A apărut în limbile maghiară și germană :

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Plenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
din 14-15 octombrie 1980

Editura politică

Â apărut:

DIN GlNDIREA ECONOMICA 
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, 

NICOLAE CEAUȘESCU 
„Afirmarea șl întărirea independenței 

economice a României"
Editura politică

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 șl 26 noiembrie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească ia începutul 
Intervalului, apoi se va răci ușor. Cerul 
va fi variabil, mal mult senin noaptea 
In sudul țării în primele zile. Vor că
dea ploi izolate la începutul intervalu
lui în nordul țării, apoi aria ploilor se 
va extinde și în regiunile vestice, aces
tea devenind locale. Vîntul va sufla

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Azi, la ora 14, pe stadionul Giulești

Eveniment în rugbi: ROMÂNIA - FRANȚA
Reprezentativele de rugbi ale 

României și Franței vor fi astăzi, din 
nou, față în față, meciul lor dispu- 
tîndu-se în cadrul celei de-a XH-a 
ediții a „Cupei F.I.R.A.", veritabil 
campionat european de rugbi. Con
fruntarea directă a rugbistilor din 
cele două țări — ce se va desfășura 
pe stadionul Giulești din Capitală — 
are o atractivitate aparte ; pe lingă 
respectarea unei vechi și frumoase 
tradiții (echipele României si Franței 
se întîlnesc acum pentru a 30-a 
oară !). partida de pe Giulești sur
vine la puțin timp după turneul re
marcabil efectuat de rugbiștii români 
în Anglia și Irlanda. O prestație de 
înaltă ținută din partea „tricolorilor" 
noștri este nu numai de dorit, ci și 
absolut posibilă. Debutul în actuala 
ediție a „Cupei F.I.R.A." (victorie ca
tegorică, în deplasare, cu echipa 
Poloniei : 33—0) a confirmat ascen
siunea lor de formă, omogenitatea și 
puterea de luptă a întregii echipe.

Misiunea „cincisprezecelui" româ
nesc nu va fi. desigur, ușoară, forța

FOTBAL : Azi, etapa a XVI-a

Toate partidele vor începe la ora 14
Astăzi au loc meciurile etapei a 

XVI-a a campionatului diviziei A la 
fotbal. Jocurile vor începe la ora 
14 și nu la 11 cum inițial se a- 
nunțase. Iată programul întilnirilor : 
Dinamo — S.C. Bacău (stadion Dina
mo), A.S.A. — Universitatea Craiova, 
F.C. Baia Mare — Sportul studen
țesc. Corvinul — Universitatea Cluj- 
Napoca. Progresul Vulcan — F.C.M. 
Brașov (stadion Progresul). F.C. Ar
geș — Jiul. F.C.M. Galați — Politeh
nica Iași. F.C. Olt — Steaua. Chimia 
Rm. Vilcea — Politehnica Timișoara.

Posturile noastre de radio vor 
transmite cu începere din jurul orei 
13,45 pe programul 1 avancronici și 
aspecte de la toate intîlnirile. De a-

Un important prilej de afirmare a răspunderii civice
(Urmare din pag. I)
vizionare a localităților, folosirea în 
scop productiv a curților și grădinilor. 
Cit privește organizațiile democrației 
și unității socialiste de la sale. în aten
ția ior se situează. în primul rînd, 
participarea membrilor lor la efec
tuarea lucrărilor de sezon in agricul
tură, la îndeplinirea sarcinilor in le
gumicultura. pomicultură, viticultură 
și zootehnie, la valorificarea fiecărei 
palme de pămînt din curți și gră
dini etc.

Un rol deosebit de important re
vine O.D.U.S. in organizarea — de 
către consiliile F.D.U.S. — a „Tribu
nelor democrației", in susținerea ini
țiativelor și propunerilor valoroase 
formulate de cetățeni în acest cadru 
și antrenarea acestora la traducerea 
lor in viață.

Iată deci o multitudine de sarcini 
și obiective, nemijlocit legate de pre
ocupările fiecărui colectiv, fiecărei 
unități administrativ-teritoriale, de 
ridicarea calității vieții întregului 
popor. înfăptuirea lor nu poate fi 
concepută decît prin cunoașterea te
meinică de către membrii O.D.U.S. a 
problemelor colectivității în care acti
vează, prin efortul de formare a lor 
și a celor din jur ca oameni cu o 
înaltă conștiință socialistă, după cum 
presupune, în spiritul celei mai largi 
democrații, consultarea permanentă a 
cetățenilor, aflarea ideilor, opiniilor 
și propunerilor lor în problemele de 
interes general, întărirea și ampli
ficarea sistematică a legăturilor cu 
cele mai largi categorii de oameni 
ai muncii.

Potrivit reglementărilor stabilite, 
înminarea carnetelor de membru al 
O.D.U.S. va avea Ioc în cadrul adu
nării generale a fiecărei organizații, 
întrucît adunările generale se țin tri

slab pînă la moderat, cu unele Inten
sificări in vestul țării șl la munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 3 și plus 1 grade, iar cele 
maxime intre 4 șl 14 grade, local mal 
ridicate. Ceață dimineața și seara. In 
București : Vremea va fi in general 
frumoasă și va continua să se încăl
zească în primele zile. Cerul mai mult 
senin la început, apoi va deveni varia
bil. Vîntul va sufla slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între 3 șl 6 grade, iar cele 
maxime între 10 și 13 grade. Ceață di
mineața șl seara. (Ileana Mihăilă, me
teorolog de serviciu).

și măiestria, dorința de victorie a 
rugbiștilor francezi fiind prea bine
cunoscute.

Așadar, motive suficiente pentru ca 
publicul nostru sportiv să spere că va 
asista la o partidă de reală frumu
sețe, pe măsura veleităților recunos
cute pe plan internațional ale celor 
două reprezentative. Firesc însă, pe 
lingă un joc mare, spectatorii si te
lespectatorii doresc — ca și echipa 1 
— o victorie românească.

La fluierul arbitrului Alun Ri
chards (din Țara Galilor), echipele 
vor intra pe teren în următoarea al
cătuire : România : Bucan, Muntea- 
nu. Dinu — Dumitru, Caragea — 
Murariu. Borș. Stoica — Paraschiv, 
Alexandru — Aldea. Constantin. Văr- 
zaru, Fuicu — Simion.

Franța : Cremaschi, Dintrans. Pa- 
paremborde — Maleig. Wolff — Bu
chet. Carpentier, Fauvel — Ellissalde, 
Vivies — Bustaffa. Mesny. Bertranne. 
Pardo — Blanco.

I. DUM1TR1U

semenea, meciurile diviziei B vor în
cepe la ora 14.

In același timp, federația de fotbal 
a stabilit ca întîlnirile de astăzi, du
minică 23 noiembrie, din cadrul cam
pionatului cat. C, campionatului ju
dețean și campionatului de juniori 
(I și II) să fie aminate, urmînd să 
fie programate la o dată care se va 
stabili ulterior.

★
La Berna, în cadrul unei ședințe a 

U.E.F.A., s-a stabilit ca finala „Cu
pei campionilor europeni" la fotbal 
să aibă loc la 27 mai la Paris. în 
ceea ce privește finala „Cupei cupe
lor". aceasta se va desfășura la 13 mai, 
în orașul vest-german DUsseldorf.

mestrial. pentru mai multă operati
vitate. există și posibilitatea inmină- 
rii. în viitor, a unor carnete in ședin
țe ale comitetelor O.D.U.S.. știut fiind 
că organizațiile pot primi in continua
re noi membri.

în spiritul exigentelor amintite, co
mitetele teritoriale O.D.U.S., precum 
și cele din întreprinderi, instituții, 
cartiere, sub directa îndrumare a or
ganizațiilor de partid, sint chemate să 
pregătească temeinic adunările gene
rale, incit acestea să adopte progra
me concrete de acțiuni dedicate în
făptuirii sarcinilor specifice, prioritare 
și, odată cu noul carnet, fiecărui 
membru al O.D.U.S. să-i fie clare în
datoririle ce-i revin în această cali
tate, obiectivele pe care le are de în
deplinit organizația in întregul său.

Pregătirea adunărilor generale pre
supune și revederea componentei co
mitetelor organizațiilor alese in urmă 
cu un an. deoarece la constituire 
unele organizații, mici la acea dată, 
au ales mai puțini membri în comi
tete, altele s-au descompletat, astfel 
ca numărul membrilor fiecărui co
mitet să corespundă normelor stabili
te de Biroul Executiv al Consiliului 
Național al F.D.U.S. O mare impor
tanță pentru bunul mers al activi
tății are modul în care muncesc 
președintele, vicepreședinții, secre
tarul, fiind de datoria organizații
lor să aprecieze cu exigență activita
tea acestora, propunînd schimbările 
corespunzătoare acolo unde apar ca 
necesare. In funcțiile de conducere 
trebuie să se afle, pretutindeni, cei 
mai buni, cei mai capabili, cei mai 
activi nemembri de partid, oameni 
care, asemeni comuniștilor, se află 
mereu în fruntea acțiunilor destinate 
înnoirii și progresului, in măsură să 
asigure totodată caracterul colectiv al 
muncii și antrenarea tuturor mem

Cronica
PROTOCOL COMERCIAL 

ROMĂNO-BULGAR
în spiritul hotărîrilor și înțelegerilor 

convenite cu prilejul întilnirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov. tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice interna
ționale, și tovarășul Marin Marinov, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior din R.P. Bulgaria, au discutat 
sîmbătă aspecte privind adîncirea si 
extinderea colaborării și cooperării 
economice și în alte domenii de acti
vitate româno-bulgare. precum și 
lărgirea schimburilor comerciale re
ciproce.

în aceeași zi. la București, a fost 
semnat Protocolul privind schimbul 
de mărfuri și plățile dintre Republica 
Socialistă România si Republica 
Populară Bulgaria pe anul 1981.

Potrivit documentului. România va 
livra în Bulgaria mașini-unelte, aUto- 
basculante și alte mijloace de trans
port auto, utilaje pentru industria 
textilă, tractoare și mașini agricole, 
componente electronice, utilaje elec
trotehnice, rulmenți, laminate din 
otel, produse chimice, anvelope auto, 
diverse bunuri de larg consum și 
alte produse.

La rîndul său. Bulgaria va livra în 
România mașini-unelte. utilaj de ri
dicat și transportat, vagoane pentru 
industria alimentară. componente 
electronice, mașini pentru prelucrarea 
lemnului, rulmenți, laminate din oțel, 
diverse produse chimice, produse ale 
industriei ușoare și alimentare etc.

Protocolul pe anul 1981 stabilește, 
fată de protocolul comercial dintre

Handbal : „Trofeul Carpați"

România - R.D.G.: 16-15
După o zi de repaus, in Sala sportu

rilor din Rm. Vilcea au fost reluate, 
sîmbătă, întrecerile celei de-a 20-a 
ediții a competiției internaționale fe
minine de handbal „Trofeul Carpați". 

Selecționata României a întîlnit re
dutabila reprezentativă a R.D. Germa
ne, deținătoarea titlului de campioa
nă mondială, în fața căreia a obținut 
o meritată victorie cu scorul de 16—15 
(10—10). Partida, de un remarcabil 
nivel tehnic, a fost echilibrată, suc
cesul echipei române fiind decis in ul
timele secunde de joc, cînd Angela 
Avădanei a înscris golul victoriei.

Intr-un alt joc, echipa U.R.S.S. a 
întrecut cu 20—17 (9—7) selecționata 
secundă a țării noastre.

In clasament conduce prima repre
zentativă a României, cu 7 puncte, 
urmată de R.D, Germană — 6 puncte.

Turneul se încheie astăzi, cînd, de 
la ora 16,15, sînt programate urmă
toarele meciuri : Danemarca — Româ
nia (tineret) ; România — Ungaria ; 
U.R.S.S. — R.D. Germană.

★
în turneul internațional masculin 

de handbal care are loc la Debrețin, 
echipa României a învins cu scorul 
de 21—20 (9—10) selecționata secun
dă a Ungariei. Alte rezultate : Polo
nia — Ungaria A 27—20 (12—11) :
R.S.S. Ucraineană — Bulgaria 27—24 
(6—11). Competiția se Încheie astăzi.

Balcaniada de scrima
Balcaniada de scrimă a continuat 

în Sala Floreasca din Capitală cu 
probele pe echipe de sabie și flo
retă masculin. în ambele victoria re
venind sportivilor români.

In proba de sabie. selecționata 
României s-a clasat pe primul loc, 
cu 3 victorii, fiind urmată de Bul
garia — 2 v. și Iugoslavia — 1 v. La 
floretă, formația României a fost 
urmată de echipele Iugoslaviei și 
Bulgariei.

Competiția se încheie astăzi.

brilor, folosirea judicioasă a îndru
marului pentru comitete și președin
ții acestora, in funcție de specificul 
și sarcinile fiecărei organizații. Se 
conturează, totodată, ca un dezide
rat al perfecționării activității, al 
urmăririi și realizării pas cu pas 
a obiectivelor înscrise în planu
rile de muncă necesitatea determi
nării mai precise a responsabili
tăților in cadrul tuturor comite
telor O.D.U.S. ; in afară de președin
te. vicepreședinți, secretar și casier, 
apare utilă și stabilirea altor res
ponsabilități, cum ar fi pentru activi
tatea politică de masă, activitatea 
cultural-știintifică, activitățile edi
li tar-gospodărești.

Odată cu inmînarea carnetelor de 
membru se trece, practic, la introdu
cerea evidentei membrilor O.D.U.S. 
și. acolo unde este necesar, la îmbu
nătățirea structurii organizațiilor de
mocrației și unității socialiste. Este 
bine, pentru eficiența și operativitatea 
muncii, ca organele de partid să spri
jine comitetele O.D.U.S. in asigurarea 
unei asemenea dimensionări a orga
nizațiilor incit să permită antrenarea 
fiecărui membru la acțiunile iniția
te. la îndeplinirea prevederilor în
scrise in planurile de muncă.

Prilej de sporire a răspunderii și 
participării fiecărui membru al 
O.D.U.S. la îndeplinirea sarcinilor, de 
perfecționare a metodelor de lucru 
și a stilului colectiv de mun
că, de consolidare a structurilor 
democratice ale tinerelor Organizații, 
înmînarea carnetelor de membru se 
va afirma ca un moment important 
în întărirea spiritului revoluționar al 
maselor, care, în strînsă unitate, acțio
nează neabătut pentru Înfăptuirea po
liticii partidului, pentru ridicarea pa
triei socialiste pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

zilei
cele două țări pe anul în curs, o creș
tere substanțială a schimburilor de 
mărfuri.

Documentul a fost semnat, din 
partea română, de Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar din partea bulgară, de Marin Ma
rinov, adjunct al ministrului comer
țului exterior.

★
La invitația Frontului Democrației 

și Unității Socialiste, ne vizitează 
țara o delegație a Comitetului Mili
tar de Salvare Națională din Repu
blica Islamică Mauritania, condusă ds 
locotenent de marină Dahane Ould 
Ahmed Mahmoud, ministru însărci
nat cu permanența la C.M.S.N., mi
nistrul informa,țiilor.

Din delegație face parte dr. Loueid 
Ould Wedad, președintele Mișcării 
Naționale de Voluntariat.

Delegația a fost primită in cursul 
zilei de sîmbătă la conducerea Consi
liului Național al F.D.U.S.. unde a 
avut convorbiri cu tovarășa Tamara 
Dobrin, președinte executiv al Con
siliului Național al F.D.U.S.

Cu această ocazie, a fost efectuat 
un schimb de informații și a fost 
exprimată dorința de a se ac
ționa și în continuare in direcția ex
tinderii și aprofundării conlucrării 
dintre cele două țări, potrivit înțe
legerilor convenite cu prilejul intil- 
nirilor la nivel înalt româno-mau- 
ritane.

La convorbiri a participat ambasa
dorul Republicii Islamice Mauritania 
la București, Mohameden Ould 
Ahmedou Salem. (Agerpres)

ARGEȘ. • La Casa orășeneas
că de cultură din Cîmpblung s-a 
desfășurat un simpozion dedicat 
marelui scriitor Mihail Sadovea- 
nu, la care profesori de limba 
română din localitate au evocat 
viața și opera omului de litere, 
a fost vernisată o expoziție de 
pictură și sculptură în piatră de 
Albești, cuprinzînd lucrări ale 
membrilor cercului plastic și s-a 
ținut o expunere despre coordo
natele cincinalului 1981—1985 în 
fața tinerilor din oraș. (Gh,. 
Cirstea)

BACAU.9 In municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej au fost deschise 
de curînd două noi lăcașuri de 
cultură : Muzeul de istorie al 
orașulții și Casa expozițiilor. Mu
zeul cuprinde o bogată colecție 
de exponate oglindind toate epo
cile istorice, inclusiv realizările 
obținute în anii socialismului. 
Casa expozițiilor a fost inaugu
rată cu o colecție de lucrări de 
pictură sugestiv intitulată „Uni
versul copiilor", cuprinzînd cele 
mai bune lucrări realizate de 
pionierii și școlarii din munici
piul de pe Valea Trotușului, 
precum și trofee obținute de 
membrii cercului de pictură 
„Ion Diaconescu". condus de 
prof. Gheorghe Mocanu. cu pri
lejul diferitelor concursuri in
ternaționale, între care și mare
le preiijiji „A'-îek". cîștigat anul 
acesta la Tabăra internațională 
a copiilor organizată în U.R.S.S. 
(Gh. Baltă).

IAȘI. • Filarmonica „Moldo
va" din Iași desfășoară între 20 și 
28 noiembrie o suită de manifes
tări publice consacrate sărbăto
ririi a 75 de ani de activitate 
simfonică permanentă ieșeană. 
Este vorba de o serie de recita
luri și concerte simfonice, con
certe corale și concerte lecții, 
cu piese din compozitori clasici 
și contemporani, susținute atît la 
sala filarmonicii, cît și în de
plasare. Vineri. 21 noiembrie, a 
fost organizat și un colocviu cu 
tema : ..Filarmonica «Moldova» 
— tradiție și actualitate", cu 
concursul unor muzicologi și 
compozitori, iar în foaierul fi
larmonicii s-a deschis expoziția 
„75 ani de activitate simfonică 
la Iași". (Manole Corcaci).

SATU MARE. • Colectivul 
secției române al Teatrului de 
Nord a prezentat în premieră 
spectacolul de varietăți „Cu 
oglinda în față" (în regia lui 
Mihai Raicu, scenografia Gabrie- 
lei Gorgenyi șl cu muzica sem
nată de Fornwald Laszlo. Mo
mentele umoristico-satirice sint 
inspirate din realitățile social- 
economice ale orașului și jude
țului • Sălile muzeului jude
țean găzduiesc o expoziție de 
pictură în care expun tinerii 
muncitori Gheorghe Dan. mun
citor la autobaza călători. Zol- 
tan Toth, gravor în sticlă la coo
perativa „Metal-lemn". precum 
și elevii Gheorghe Paul și 
Gheorghe Munteanu, de la liceul 
industrial de construcții, cu toții 
elevi ai școlii populare de artă. 
(Octav Grumeza).

OLT. • La Caracal. In pe
rioada 22—30 noiembrie a.c., se 
desfășoară Festivalul interjude- 
țean de comedie al teatrelor 
populare și muncitorești. Pe 
scena teatrului din localitate 
prezintă spectacole formații ale 
teatrelor populare și muncito
rești din Mediaș, Slănic-Praho- 
va, Cîmpina, Craiova. Slatina, 
Rm. Vîlcea. Drobeta-Turnu Se
verin, Buzău, cele ale Combina
tului poligrafic Casa Scînteii și 
Uzinelor „Electronica" din Bucu
rești, precum și artiști amatori 
din Caracal. Cu acest prilej se 
desfășoară și o consfătuire pe 
tema dezvoltării creației și artei 
interpretative a artiștilor din 
teatrele populare și muncito
rești. (Emilian Rouă).

• RECICLAREA MA
CULATURII. Potrivit unei 
informații din ziarul ..Le Mon
de", Japonia se situează pe pri
mul loc in lume în ceea ce pri
vește reciclarea maculaturii : nu 
mai puțin de 43.4 la sută din 
cantitatea totală de maculatură 
este recuperată și reintrodusă in 
circuitul productiv, ca materie 
primă pentru hîrtia de ziare, ca 
și pentru diferite soiuri de hîrtie 
de uz domestic. 30 la sută din 
hîrtia pentru ziare este realizată 
pe această cale, iar în ce pri
vește diferitele soiuri de hîrtie 
de uz casnic, ele sînt fabrica
te în proporție de sută la sută 
prin reciclarea maculaturii. Per
soanele de la care se colectează 

hîrtie veche primesc ca plată 
produse fabricate prin reciclarea 
acesteia.

• AUTOMOBIL SU- 
PRAECONOMIC.281 ben’ 
zină la suta de km pe șosele și 
4 litri în oraș : iată obiectivul pe 
care și-l propune un constructor 
britanic de automobile. Primele 
teste cu noul tip de autovehicul, 
cunoscut sub numele ECV 2 (ini
țialele de la cuvintele „Energy 
Conservation Vehicle", adică ve
hicul pentru conservarea ener
giei). au și fost făcute.

• ORAȘUL SOARE
LUI. Pe muntele Kopet-Dag 
din apropiere de Așhabad. capi

tala Turcmeniei sovietice, va fi 
construit un oraș solar sau. cum 
sună denumirea științifică, un 
centru de cercetări experimen
tale în domeniul valorificării 
energiei Soarelui. Potrivit relată
rilor ziarului ..Pravda", la acest 
centru vor fi experimentate dis
pozitive fotoelectrice (care con
vertesc direct energia solară în 
curent electric), aparate fotome- 
trice. instalații de condiționare a 
aerului, automobile și autobuze 
care vor funcționa pe baza ener
giei furnizate de Soare ș.a. în 
primul rînd însă, va fi construit 
un ansamblu arhitectonic pentru 
300 de locatari. în'cadrul căruia 
toate necesitățile domestice vor fi 
acoperite cu ajutorul energiei 
solare. Clădirile vor fi prevăzute 
cu baterii solare verticale și ori
zontale și cu rezervoare de căl

dură umplute cu apă sau cu pa
rafină, amenajate oe părțile ex
terioare ale zidurilor expuse la 
Soare.

• PUNE CU SOIA. 
Un nou sortiment de pline, care 
cuprinde un concentrat de soia, 
s-a pus în vînzare în cîteva ma
gazine din capitala R.P. Ungare. 
Această pîine seamănă, ca as
pect, cu cea obișnuită, dar este 
mult mai bogată în albumine. 
continind în același timp mai 
putini hidrati de carbon. Con
centratul de soia nu are gustul 
specific al altor produse pe bază 
de soia, și care nu este agreat de 

unele persoane. Continînd mult 
mai putini hidrati de carbon, 
această varietate se recomandă 
în special în combaterea obezi
tății.

© BROASCA... ATLET.
O broască care trăiește în Ame
rica de Sud, „Dentrobates pumi- 
lio", posedă glande subcutanate 
capabile să descarce in sistemul 
său venos, ca reacție la o situa
ție de stress, o substanță care 
amplifică puterea sa musculară 
și performantele fizice. în lun
gime de cîțiva centimetri. în 
mod normal ea face salturi de 
20—30 cm ; atunci cînd este ata

cată, ea poate sări la 3 m ! Sub
stanța respectivă acționează am- 
plificînd excitația bioelectrică ce 
determină contracția mușchiului 
piciorului broaștei.

• SE MUTĂ UN... 
TEMPLU. Templul zeiței Shi
va din Kudavali (statul indian 
Andhra Pradesh), vechi de 1 200 
de ani. se află în curs de... mu
tare. Desfăcut în fragmente de 
către specialiștii indieni, el ur
mează a fi recompus la o dis
tanță de 25 km. Cauza acestei 
deplasări : edificiul milenar se 
află în zona de inundare a unui 
viitor lac de acumulare. în 
viitor, alte 25 de monumente 
vechi de arhitectură indiană vor 
avea aceeași soartă, pentru a fi 

ferite de efectele distrugătoare 
ale mediului în care sînt situate.

© FORAJ LA 8000 M 
ADÎNCIME. în curînd în R.F. 
Germania va începe un program 
de foraje geologice la mari adîn- 
cimi. Programul prevede. între 
altele, cinci foraje care vor mer
ge pînă la 8 000 de metri. în 
vederea studierii focarului seis
mic Schwăbische Alb. considerat 
cel mai activ din zona Alpilor 
Nordici.

• FULGERELE Șl A- 
PARIȚIA VIEȚII. In 
descărcărilor electrice care au 
Ioc în atmosferă se degajă oxid 
de azot și monoxid de carbon. 

Măsurători efectuate în cadrul 
Centrului american de cercetări 
Langley al N.A.S.A. au relevat 
că în zona unde s-a produs un 
fulger conținutul de oxid de 
azot in atmosferă s-a dublat, iar 
cel de monoxid de carbon a 
crescut de 100 de ori. Chiar dacă 
astăzi aceste două gaze pro
venind din cele aproximativ 500 
de fulgere care se produc în 
medie in fiecare minut în at
mosfera Terrei nu mai influen
țează evoluția climatică, specia
liștii sînt de părere că. în pe
rioadele geologice timpurii, in
fluența lor a fost considerabilă: 
descărcările electrice puteau, da 
pildă, să furnizeze energie pen
tru declanșarea si derularea unor 
procese chimice importante pen
tru apariția vieții.



O. N. U. DREPTUL EDDCAIIE"
Intervențiile reprezentanților Comisiei economice a O.N.U. 

pentru Europa și UNESCO
MADRID. — Trimisul Agerpres, 

Nicolae Chilie, transmite : în cadrul 
dezbaterilor din plenara reuniunii 
general-europene de la Madrid asu
pra modului aplicării Actului final 
de la Helsinki au luat cuvintul se
cretarul executiv al Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./ 
O.N.U.), Janez Stanovnik. și repre
zentantul UNESCO. Federico Mayor 
Zaragoza, director general adjunct al 
acestei organizații.

Secretarul executiv al C.E.E./O.N.U. 
a arătat că, în perioada care a tre
cut de la reuniunea precedentă, des
fășurată la Belgrad, au fost obținute 
o serie de rezultate pozitive pe linia 
amplificării și diversificării relațiilor 
economice și tehnico-știintifice dintre 
țările participante, ceea ce a contri
buit la mai buna înțelegere, la dez
voltarea și progresul fiecărei națiuni, 
la promovarea contactelor între oa
meni și popoare. Au fost menționate, 
totodată, acțiunile organizate de co
misie în direcția stimulării și institu- 
ționalizării cooperării în domenii im
portante și actuale, curii sînt energia, 
protecția mediului înconiurător. coo
perarea industrială, științifică si teh
nică. Vorbitorul a menționat măsuri
le pe care le preconizează comisia 
pentru o nouă orientare a programu
lui său energetic, care să răspundă 
mai bine actualelor preocupări ale 
țărilor participante, subliniind impor
tanta pe care ar avea-o în acest sens 
organizarea unei conferințe ministe
riale în cadrul C.E.E./O.N.U. consa
crată energiei.

în cuvintul său, reprezentantul 
UNESCO a prezentat aportul acestei 
organizații la promovarea colaborării 
dintre statele participante la C.S.C.E. 
in domeniile educației, învățămîntu- 
lui, culturii, formării de cadre, urba
nismului etc., arătînd că progresele 
înregistrate în aceste domenii după 
semnarea documentelor de la Hel
sinki sînt încurajatoare pentru noi 
acțiuni care să contribuie la o mai 
bună cunoaștere a valorilor spirituale 
create de fiecare popor, la întărirea 
prieteniei, înțelegerii și încrederii re
ciproce. Mentionînd acțiunile și ma
nifestările organizate sub auspiciile 
UNESCO în această direcție, vor
bitorul s-a referit la rezultatele po
zitive obținute în activitatea sa de 
Centrul european al UNESCO pen
tru învătămînt superior de la Bucu
rești (CEPES), amintind că. de la 
crearea sa, centrul din capitala 
României a reușit să ofere servicii de 
studii și documentare de o mare va
loare în domeniul învățămîntului su
perior. dovedindu-se de o reală uti
litate pentru crearea unor forme de 
colaborare modernă si permanentă 
între instituțiile 
pene.

Reprezentantul 
vat, în context, 
dezvoltarea si diversificarea formelor 
de colaborare culturală, științifică. în 
domeniul educației și informației în 
regiunea sud-estului european, ca 
formă concretă de colaborare subre- 
gională, care contribuie la promo
varea obiectivelor înțelegerii și păcii 
la scara întregului continent.

universitare euro-

UNESCO a rele- 
preocunările pentru

MlNIREA EUROPEANĂ „MADRID 1980“
In promovarea destinderii și securității în Europa și în lume — un 

rol crescînd opiniei publice 1
BRUXELLES 22 (Agerpres). — La Bruxelles își desfășoară lucrările 

întîlnirea europeană „Madrid 1980", inițiată de Comitetul internațional 
pentru securitate și cooperare europeană. Iau parte reprezentanți ai 
unor organizații, partide politice, asociații și mișcări pentru pace și 
securitate din țări europene, printre 
unor organizații internaționale.

care și România, precum și ai

proiect de rezoluție prezentat de România
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— Comitetul pentru probleme so
ciale. umanitare și culturale al 
Adunării Generale a O.N.U. exami
nează, în prezent, un important grup 
de puncte de pe ordinea de zi pri
vind dezvoltarea socială și ocrotirea 
drepturilor și libertăților fundamen
tale ale omului. In acest cadru, de
legația română, împreună cu alte 40 
de delegații din toate zonele geogra
fice ale lumii, a prezentat oficial 
proiectul de rezoluție intitulat 
„DREPTUL LA EDUCAȚIE",

Prin conținutul său generos și prin 
interesul larg pe care îl prezintă 
proiectul /
expresie concepției umaniste a țării 
noastre 
drept 
realizarea căruia depinde înfăptuirea 
celorlalte drepturi și libertăți funda
mentale. Astfel. în proiect se subli- 
niză importanta hotăritoare pe care 
o are înfăptuireâ dreptului Ia edu
cație pentru deplina inflorire a per
sonalității umane, ca și pentru exer
citarea altor 
fundamentale 
puțind aduce

românesc de rezoluție dă
privind exercitarea unui 

fundamental al omului, de

drepturi și libertăți 
ale omului, educația 
o contribuție substan-

tială la progresul social, pentru în
țelegerea reciprocă și întărirea păcii 
și securității internaționale. Proiec
tul de rezoluție prezentat adresează 
un apel tuturor statelor de a adopta 
măsuri legislative, administrative și 
de altă natură, inclusiv garanții 
materiale în scopul asigurării depli
nei exercitări a dreptului la edu
cație, la scară universală. Sînt pre
conizate, în acest sens, garantarea 
caracterului obligatoriu și gratuit al 
învățămîntului primar, generalizarea 
și instaurarea treptată a gratuității 
învățămîntului secundar, egalitatea 
accesului la toate formele de învă- 
tămînt și accesul tinerei generații la 
știință si cultură. Totodată, proiectul 
de rezoluție conține un apel stărui
tor adresat tuturor statelor, si mai 
ales țărilor dezvoltate, pentru ca 
acestea să sprijine în mod activ, 
prin acordarea de burse și prin alte 
mijloace, eforturile depuse de țările 
in curs de dezvoltare in domeniul 
învățămîntului și al formării de ca
dre naționale necesare în industrie, 
agricultură și în alte sectoare de 
activitate economică și socială.

GENTIILE DE PRESA
pe scurt

SOLUȚIONAREA PROBLEMEI UTILIZĂRII DEPLINE A FORȚEZ 
DE MUNCA este legată în mod direct de înfăptuirea unor programe eco
nomice și financiare în fiecare Iară in parte, s-a subliniat in cadrul celei 
de-a doua Conferințe regionale latino-americane consacrate acestei pro
bleme. La reuniune, care se desfășoară la Ciudad de Panama, participă 
delegații din 16 țări latino-americane. Sînt dezbătute chestiuni legate de 
persistența șomajului, care afectează 30 milioane de persoane, in timp ce 
forța de muncă activă însumează 113 milioane oameni.

PHENIAN:

Noi propuneri ale părții nord-coreene 
cu privire la reunificarea pașnică a țării

La ședința de deschidere au luat 
cuvintul personalități reprezentînd 
O.N.U.. Uniunea Interparlamentară, 
Internaționala Socialistă și alte or
ganizații internaționale.

Dezbaterile au evidențiat necesita
tea intensificării eforturilor guver
nelor. parlamentelor, partidelor și or
ganizațiilor politice și de masă, ale 
celor mai largi cercuri ale opiniei 
publice în direcția inlăturării încor
dării Internationale, a înfăptuirii 
unor măsuri concrete de dezarmare, 
a promovării unei politici de destin
dere și cooperare, de pace și secu
ritate. A fost subliniată, totodată, 
cerința de a se acționa intr-un spi
rit de înaltă responsabilitate pentru 
desfășurarea și încheierea cu succes 
a reuniunii de la Madrid.

în cadrul lucrărilor, delegația țării 
noastre a înfățișat eforturile Româ-

socialiste, concepția și lnlțiatl- 
președintelui Nicolae Ceaușescu

niel 
vele , .
privind edificarea securității și coo
perării, in Europa și în lume, stator
nicirea unor raporturi noi între toa
te statele lumii, solutionarea tuturor 
litigiilor dintre state pe calea trata
tivelor, adoptarea unor măsuri con
crete de dezangajare militară și 
dezarmare, oprirea amplasării și dez
voltării de noi rachete pe continen
tul nostru. lărgirea și aprofundarea 
pe multiple planuri a cooperării 
între state.

Subliniind necesitatea continuității 
procesului de edificare a securității 
europene, delegația română a rea
mintit că tara noastră s-a oferit să 
găzduiască la București viitoarea 
reuniune general-eurooeană.

Lucrările reuniunii de la Bruxelles 
continuă.

PHENIAN 22 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Frontului Democra
tic pentru Reunificarea Patriei din 
R.P.D. Coreeană a adresat, la 20 no
iembrie, personalităților politice, re
prezentanților organizațiilor sociale, 
religioase și ai cercurilor de presă și 
academice din Coreea de sud o scri
soare 
privire 
reei și 
derale 
soarea _______ _______
— a fost adoptată în cadrul 
niunii partidelor politice și 
nizațiilor sociale din R.P.D. 
reeană, desfășurată la 11 
brie, la Phenian, pe baza 
nerilor avansate de 
Kim Ir Sen, 
Muncii din

Totodată, 
purtătorul

care conține propuneri cu 
la reunificarea pașnică a Co- 
crearea Republicii Confe- 
Democratice Koryo. Scri- 

— relatează agenția A.C.T.C. 
reu- 

orga- 
Co- 

desfășurată la 11 noiem- 
la Phenian, pe baza propu- 

■ avansate de președintele 
in numele Partidului 

Coreea.
în legătură cu aceasta, 

de cuvînt al C.C. al

F.D.R.P. a declarat că, luînd în con
siderare faptul că, pînă acum, scri
sorile adresate de partea nord-co- 
reeană personalităților politice și re
prezentanților diferitelor cercuri din 
Coreea de sud, prin care se pro
punea stabilirea de contacte și des
fășurarea unui dialog Nord-Sud, erau 
confiscate de autoritățile sud-coreene 
și nu parveneau destinatarilor, 
F.D.R.P. a fost nevoit să dea publi
cității, în interior și în exterior, nu
mele destinatarilor. Printre aceștia 
figurează : Yun Po Sun și Choi Kyu 
Hah, foști președinți, Kim Young 
Sam, președintele Partidului Nou 
Democratic, Kim Jong Pil, președin
tele Partidului Democratic Republi
can, precum și foști premieri, mi
niștri, reprezentanți ai partidelor de 
opoziție, profesori, juriști, ziariști, 
personalități din rîndul clerului.

După previziunile O. C D. E.

Dificultățile economice vor persista 
în țările capitaliste dezvoltate

S.U.A.: Prima Convenție a „Partidului
Național Negru“

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
în orașul american Philadelphia (sta
tul Pennsylvania), s-au deschis lu
crările primei Convenții a „Partidu
lui Național Negtu", din S.U.A., în
ființat în luna august 1980. La lu
crări participă aproximativ 1 000 de 
delegați și invitați ai unor partide 
din țări africane.

„Partidul Național Negru" își pro
pune să-și ralieze populația de cu
loare dir. E.U.A. ---- 1
gram privind combaterea 
nării rasiale și apărarea drepturilor 
civile. De asemenea, noul partid își 
propune să avanseze poziții proprii 
în ce privește problemele econo
mice și sociale ale S.U.A.

din S.U.A. în jurul unui pro- 
discrimi-

PARIS 22 (Agerpres). — Statele 
occidentale vor trebui să facă față 
anul viitor unor dificultăți majore 
pe plan economic și social, este con
cluzia experților Organizației pentru 
Colaborare și Dezvoltare Econo
mică (din care fac parte cele 24 de 
țări dezvoltate din lumea capita
listă), care s-au întrunit timp de 
două zile la Paris, relevă agenția 
United Press International. Comite
tul de politică economică al O.C.D.E. 
a estimat că, in 1981, economia occi
dentală va cunoaște un proces de 
stagnare, prețurile vor crește, în 
continuare, iar șomajul se va agrava 
șl mai mult. Perspectivele sînt 
sumbre, chiar dacă prețul petrolului

nu va spori substanțial, consideră 
experții.

în aceste condiții nu se așteaptă 
ca ritmul de creștere economică 
globală al țărilor O.C.D.E. să fie anul 
viitor mai mare de 1 la sută, față de 
1,2 la sută in acest an. Șomajul, care 
afectează în prezent peste 24 mi
lioane persoane în statele membre, 
va cunoaște o nouă fază de recru
descență. Astfel, potrivit estimări
lor, la sfîrșitul primului semestru al 
anului viitor, în țările O.C.D.E. vor 
exista 25 milioane șomeri, iar la sfîr
șitul anului — 27 milioane, adică 7 
la sută din totalul populației active.

Rata inflației urmează să se si
tueze în jur de 8—9 la sută, dar 
experții consideră că acest nivel ar 
putea fi depășit.

L_

ȘEDINȚA COMISIEI PERMA
NENTE A C.A.E.R. PENTRU CO
MERȚ EXTERIOR. La Moscova 
s-au desfășurat lucrările ședinței a 
59-a a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru comerț exterior, la 
care au participat delegații din țările 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. 
Delegația română a fost condusă de 
Dumitru Bejan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
nationale.

SESIUNEA MARELUI HURAL 
POPULAR AL R.P. MONGOLE, la 
lucrările căreia au luat parte Jum- 
jaaghin Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, alți conducători de 
partid și de stat mongoli, a luat 
sfirșit la Ulan Bator. A fost adoptat 
planul de stat de dezvoltare a eco
nomiei naționale și culturii Mongo
liei pe anul 1981 și s-a aprobat 
executarea bugetului de stat al țării 
pe anul 1979.

LUCRĂRILE SESIUNII 
RE A SEIMULUI R.P. 
care a discutat probleme 
ției economice și sociale.

ORDINA- 
POLONE, 
ale situa- 
a aprobat

modificări la regulamentul de func
ționare a Seimului, au luat sfirșit la 
Varșovia. Au fost aprobate, de ase
menea. modificări în componenta 
guvernului.

PROTOCOL 
La Beijing a 
Iul de lucru 
dintre instituțiile de radioteleviziu- 
ne din România și China pe anii 
1981—1982. Protocolul a fost sem
nat de Alexandru Ionescu. director 
general al Radioteleviziunii româ
ne, și de Zhang Xiangshan, direc
tor general al Radioteleviziunii 
chineze. La semnare a fost prezent 
Florea Dumitrescu, ambasadorul 
României la Beijing.

PREȘEDINTELE CONGRESULUI 
NAȚIONAL AFRICAN (A.N.C.) din 
R.S.A., Oliver Tambo, a declarat, 
intr-o conferință de presă la Viena, 
că un boicot economic pe scară 
largă al țărilor membre ale O.N.U. 
împotriva guvernului de la Pretoria 
ar reprezenta un ajutor eficient 
pentru populația africană a țării in 
lupta ei împotriva apartheidului. 
Oliver Tambo a subliniat că popu
lația majoritară de culoare din

ROMANO-CHINEZ. 
fost semnat protoco- 
privind colaborarea

R.S.A. continuă să fie oprimată 
brutal in propria țară.

ÎNTR-UN MESAJ ADRESAT NA
ȚIUNII CU PRILEJUL CELEI 
DE-A 37-A ANIVERSARI A INDE
PENDENȚEI LIBANULUI, pre
ședintele libanez, Elias Sarkis, a 
făcut apel la unitatea țării, „cea 
mai bună garanție a independen
ței". Președintele a arătat că inde
pendența Libanului „este supusă în 
prezent unei grele încercări" și 
cunoaște „grave pericole". Referin- 
du-se la problema înțelegerii na
ționale, președintele Sarkis a men
ționat că aceasta nu a putut fi con
cretizată pînă în prezent din dife
rite motive, „între care cele mai 
importante sînt conflictul arabo- 
israelian și repercusiunile conflic
telor externe asupra teritoriului 
libanez".

CONVORBIRI GRECO-ALBA- 
NEZE. Vicepremierul Guvernului 
Greciei, Constantin Papaconstanti- 
nbu, l-a primit pe ministrul comer
țului exterior al Albaniei. Nedin 
Hoxha, aflat in vizită la Atena, cu 
care a avut o convorbire. Ante
rior, ministrul albanez a avut in- 
tilniri cu Constatin Mitsotakis, mi
nistrul grec al afacerilor externe, 
in cursul cărora s-a realizat un 
schimb de păreri in legătură cu 
extinderea schimburilor comer
ciale și dezvoltarea pe mai departe 
a raporturilor de bună vecinătate 
dintre cele două țări.

I

LEGENDA LACULUI LO
și fapte demne de legendă

Oare unde o fi ajuns acurrl relieful 
zeiței Lo Șin ? Zeița lacului Lo a fost 
invocată de către poetul Tao Ci cu 
atîta ardoare și perseverentă incit, 
spune legenda medievală, s-a des
prins din inabordabila ei lume, îndu- 
rîndu-se a traversa dincoace de hota
rele închipuirii, ca să apară din unda 
lacului în toată inegalabila-i splen
doare.

Putea fi contemplată în varianta 
unui basorelief migălit de artizanii 
echipei lui Du Bi Cen. de la Fabrica 
de sculptură in lac din Beijing. Acum 
o lună de zile, tocmai terminaseră 
lucrarea. Mii de ore de muncă răb
dătoare transformaseră cîțiva deci
metri pătrați de lac roșu într-o operă 
de artă. Aștepta, modest, rezemată 
de peretele modestului atelier, lingă 
termosurile cu apă fiartă, ambalarea și 
drumul spre cine știe care dintre me
ridianele lumii unde se răspîndesc 
lucrările fabricii. Du Bi Cen și ai săi 
deja lucrau la alte sculpturi. Păreau 
a se fi detașat de tabloul zeiței Lo. 
Dar conferiseră atîta fast de bun gust 
cortegiului, atîta maiestuozitate echi
pajului tras de dragoni și escortat de 
lebede, degaja atîta bucurie decora
ția sui-generis a lacului, cu steaguri 
și tuiuri. clopoței și lampioane, flaute 
și tăvi cu nuferi, îneît pînă și roto
feii crăpceni se răsuceau în apă (în 
„apa" de email roșu, se înțelege) ro- 
tunjindu-și gurile a uimire.

Priveam și intuiam că este mai 
mult decit o legendă frumoasă dăl
tuită în lac roșu. Atunci, coincidență, 
una dintre muncitoarele atelierului a 
aruncat o privire măsuței cu termosuri. 
Termosuri cu apă de băut sau de ceai, 
ligheane cu aDă pentru spălat pe 
mîini existau în absolut fiecare din
tre încăperile ce găzduiesc atelierele 
fabricii de sculptură în lac. Pornirea 
simplă a acelei muncitoare de a se 
gîndi la apă. la sursa drămuită de 
apă de lingă bogăția debordantă a 
„apei" în ipostaza ei artistică, ne-a 

'evocat, brusc, o informație din lec
turi : apa reprezintă unul din cele 
cinci sing.

In efortul de a înțelege și 
ta lumea, și alte popoare 
chității au atribuit anei rolul de ele
ment fundamental. în China însă, 
prin echivalarea cu principiul „sing", 
această concepție trebuie să fi avut 
ceva particular. M-am decis, acolo, 
în atelierul cu lumina închegată în 
rosul sculpturilor de lac. să-mi 
călăuzesc atenția. în timpul călătoriei 
ce începea, și dună steaua acestui 

■ laitmotiv: apa. Am Înțeles la sfîr.șit 
că sursa vieții, acest singe simplu al

existenței, punctează trecutul și pre
zentul poporului chinez intr-un fel 
comun și particular în același timp 
față de istoria altor seminții.

Desigur, relația sursă de apă — va
tră de civilizație este universală. Mo
dul de prezentare a apei a conferit 
note specifice și în geografia altor 
țări, definindu-le fie ca „dar al unui 
fluviu", fie ca ținuturi ale „celor o 
mie de lacuri", tărîmuri „ale gheize- 
rilor și vulcanilor" etc. Rolul Afrodi- 
tei în schema olimpică fără îndoială 
că era impus de împărțirea spațiului 
helenistic în insule, adică între ape. 
în cazul Chinei însă, dependenta de 
apă s-a manifestat într-un mod mai 
imperios decit oriunde în altă 
parte. Pe de o parte, datorită con
centrării umane. Densitatea popu-

însemnări din
R.P. Chineză

interpre- 
ale anti-

lației, întotdeauna aproape de ni
velul record al epocii, a făcut ca 
în acest colț al planetei asigurarea 
apei pe ogoare și în așezări să con
stituie siguranța sau riscul unui nu
măr mai mare de oameni, un număr 
imposibil de ignorat, deci problema 
să apară în proporții hiperbolizate. 
Dar ce ofereau condițiile geografice? 
Cursuri largi, comparabile cu Ama
zonul. dar și pustiuri întinse, com
parabile cu Sahara, ape prăvălite 
din cei mai înalti munți ai lumii 
pentru a se împotmoli în cîmpiile 
de loess, solul cel mai friabil din 
cîte există. Așa se face că, avind o 
rețea hidrografică bogată, geografia 
Chinei să înscrie totuși recorduri 
incomode: un curs de apă precum 
Tarimul este în stare să oscileze în
tre debite de fluviu tumultuos și 
prelingeri de pirîu : Huangho. flu
viul galben, leagănul populației han 
(nucleul statului chinez), fluviu cit 
Nigerul sau Congo, poate fi un cam
pion al nestatorniciei albiei : și-a 
schimbat cursul inferior de 26 de 
ori în numai trei milenii, variantele 
extreme ale gurii sale de vărsare 
pendulînd ca nici un alt fluviu de 
pe glob, pină la o mie de kilometri 
(spre comparație, să ne imaginăm 
Dunărea vărsîndu-se pe lingă... 
Istanbul sau Nilul pe lingă Tunis).

tn sfirșit, este de luat în seamă 
firea lirică a chinezului, predispo
ziția lui spre contemplare delicată șl 
calmă. Sufletul său îi dădea ghes să 
urmărească jocul peștilor roșii ori 
să admire visător razele răstrînte

ale lunii, legendele Iui îl îndemnau 
să aștepte ca de sub oglinzile pre
sărate cu lotuși să apară nimfe in 
ambarcațiuni somptuoase trase de 
dragoni și escortate de lebede, rafi
namentul gustului său l-a făcut să 
afirme că nu cunoaște China cine 
nu soarbe apă sau ceai preparat din 
apa unui anume izvor... Dar, totodată, 
existența concretă și aspră îl chema 
la luptă herculeană cu stihiile lichi
de. La antipodul contemplației se 
năștea cealaltă dimensiune a relației 
om-apă în spațiul chinez : construc
ția ciclopică. Fără aceste două coor
donate extreme nu poate fi înțe
leasă firea și existența poporului 
numeros de la soare-răsare.

Călătoream, în extremul sud al 
Chinei, prin insula Hainan, bucu- 
rîndu-ne de vegetația tropicală. Mu- 
sonii, climatul oceanic asigură aces
tei insule un regim generos de ploi. 
Și totuși, șoseaua pe care rulam era 
„survolată" (altfel n-am cum să 
spun albiilor de piatră suspendate 
pe catalige din beton) de către 
panglicile lungi ale apeductelor. 
Sînt construite în ultimii ani. Reflex 
al unui plan general al luptei pentru 
constanta apei.

O luptă care se regăsește de la 
începuturile străvechii civilizații. 
Istoria certă a poporului plămădit 
în albia Fluviului Galben debutează 
prin lupta generală cu nestatornicia 
fluviului : prima dinastie chineză a 
fost întemeiată de către familia care 
a reușit să stăvilească desele inun
dații. Orice copil școlarizat din lume 
a auzit de marele 
Aceeași notorietate 
sa de apă. Marele 
crare de proporții 
Săpat cu „tehnica" _______
VII. pe o lungime de 1 700 km. Ma
rele Canal, refăcut pentru a fi folosit 
și astăzi, intersectează, de la nord 
la sud. cinci fluvii, zeci 
cursuri de apă. o jumătate din lon
gitudinea teritoriului chinez.

Bineînțeles că anii socialismului, 
epocă eliberatoare de energii și vo
ință. au conferit dimensiuni și reali
zări inegalabile acestei tradiții a lup
tei cu apa și pentru apă. Construcția 
altei lucrări ciciop'ce. canalul „Dra
pelul Roșu". derivat din fluviul 
Cianho. a impresionat lumea gratie 
vestitului film documentar în care 
apărea mai sugestiv decit din orice 
fraze acea imagine a furnicarului 
uman, animat de un tel unic si 
suprem, în stare să mute munții din 
loc. La propriu! Realizarea celor 1500 
km de canal a implicat (e greu de

zid chinezesc, 
o merită replica 
Canal, altă lu- 
a Chinei vechi, 
veacurilor VI—

de alte
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Puternică manifestație 
in R.F.G. împotriva 

grupărilor neonaziste 
BONN 22 (Agerpres). — Una din 

cele mai mari demonstrații antifas
ciste din R. F. Germania a început 
ieri în orașul Augsburg, unde peste 
10 000 de persoane protestează împo
triva desfășurării în localitate a con
gresului Partidului Național Demo
crat (P.N.D.), de extremă dreaptă. 
Demonstranții, întruniți la apelul 
Uniunii sindicatelor vest-germane, 
străbat orașul scandînd lozinci prin 
care cer interzicerea P.N.D., elimi
narea organizațiilor neofasciste. Pe 
pancartele roșii purtate de demon
stranți stă scris: „Bologna — Paris — 
Munchen", „La luptă împotriva ban
delor brune ale ucigașilor", „Nicioda
tă să nu mai reînvie fascismul", 
„Opriți neonazismul".

„Infernul din zgtrie-nori“
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Cel puțin 85 de persoane și-au pier
dut viața și alte 584 au fost rănite în 
„Grand Hotel“-ul de 26 de etaje, din 
Laș Vegas, care a luat foc vineri 
seara. Potrivit ultimelor informații, 
incendiul a fost provocat de o mașină 
electrică de jocuri de noroc din ca
zinoul amplasat la subsolul clădirii. 
Numărul mare de victime se explică 
și prin faptul că sistemul de alarmă 
pentru incendiu nu a funcționat. O 
parte din persoanele care au putut fi 
salvate au declarat că au aflat de la 
radio că hotelul a luat foc.

Relatind despre incendiu, agențiile 
de presă arată că s-au petrecut fapte 
asemănătoare cu scene din cunoscutul 
film „Infernul din zgirie-nori“.

Crîmpei dintr-o luptă cu apele, la poalele Himalaiei, in provincia Guizhou

evitat semnele de exclamare) : stră
pungerea a 134 de tuneluri, zidirea a 
150 de apeducte, nivelarea a 1250 
dealuri și coline.

Lupta pentru apă în condițiile con
temporane nu se r,ezumă „numai" la 
păienjenișul de diguri - și canale, de 
asanări și regularizări de cursuri de 
apă, pentru care China este atît de 
renumită. Orice metodă care poate 
aduce sau capta un firicel de apă este 
aplicată prompt și cu scrupulozitate. 
Sînt excavate miliarde de metri 
cubi de bazine (380 de milioane nu
mai pentru sistemul oscilantului Ta
rim), dar se drenează și mlaștini 
(peste un milion de hectare), se fo
rează puțuri de mare și foarte mare 
adîncime (în ritm de zeci de mii pe 
an), dar se „împușcă" și norii cu 
catalizatori pentru a provoca ploi 
artificiale. Gospodărirea apelor ia 
în considerație, totodată, problemele 
specifice societății contemporane. 
Tovarășul Ceng I, secretar al Comi
tetului municipal de partid Șanhai 
(al cărui teritoriu e străbătut de 2 
fluvii confluente, Ian-Tzi șl Huan-po),

ne vorbea de preocupările foarte se
rioase privind combaterea poluării.

Ca reporter, am mai reținut o ima
gine definitorie. In drum spre 
Hangzhou (Hanciou), mașina a tre
cut pe o șosea înălțată, la baza căreia 
se întindea lunca fluviului Cetan. 
Imagine postdiluviană. De pe luncă 
abia se retrăseseră apele fluviului re
vărsat. Inundații? Da. însă dirijate. 
Multe sisteme de hidroameliorații 
cunosc și sistemul unor diluvii diri
jate. Doar așa apele grele de mii 
ale marilor cursuri mai pot scăna de 
povara lor, fertilizînd în schimb 
ogoarele. Adevărata emoție mi-a pro
vocat-o însă un amănunt : pe întin
derea încă mustind de apă. afundîn- 
du-se în noroiul moale, oamen'i în
cepuseră munca, croind în haosul de 
aluviuni viitoarele parcele agricole. 
Era și acesta un crîmpei din antiteza 
la proporții istorice — atitudinea du
blă a chinezilor față de apă : medita
ție poetică și efort epopeic.

Serqiu ANDON

BRUXELLES Parlamentarii din tarile
N. A. T. O. se pronunța împotriva

creșterii bugetelor militare
BRUXELLES 22 (Agerpres). — în

cheierea dezbaterilor sesiunii anuale 
a Adunării Atlanticului de nord a 
relevat — așa cum rezultă din luările 
de poziții ale parlamentarilor din ță
rile membre ale N.A.T.O. și din re
zoluțiile adoptate — noi răbufniri, în 
special ale țărilor mici, fată de „în
corsetarea aliatilor" urmărită de 
S.U.A. Astfel. „Raportul militar" — 
prezentat de Klaas de Vries (Olanda) 
— a subliniat — după cum remarcă 
France Presse — „divergentele dintre 
vest-europeni si americani în ce pri
vește problemele apărării", „absența 
consultărilor potrivit unui plan con
cret și tendința pe care o au unii 
americani de a considera că actualele 
probleme pot fi rezolvate prin reafir
marea puterii Statelor Unite".

Una dintre rezoluțiile adoptate cere 
tuturor țărilor membre ale N.A.T.O. 
„să-și exprime sprijinul deplin fată 
de procesul S.A.L.T. și să mențină la

nlvelul maxim consultarea și coope
rarea cu Statele Unite în realizarea 
obiectivului de începere a negocierilor 
asupra limitării numărului de rachete 
cu rază medie de acțiune staționate în 
Europa".

De asemenea. In cursul dezbaterilor 
a fost evidențiată opoziția fată de 
hotărîrea adoptată de N.A.T.O. cu doi 
ani în urmă privind sporirea cu 3 la 
sută a bugetelor militare ale statelor 
membre.

Lucrările Adunării Atlanticului de 
nord au mai evidențiat, de asemenea, 
și îngrijorarea multor parlamentari 
europeni față de tendințele de extin
dere a așa-zisei „arii de interese" a 
N.A.T.O.

La lucrările sesiunii anuale a Adu
nării Atlanticului de nord au parti
cipat 172 de parlamentari din cele 
15 țări membre ale N.A.T.O. Pentru 
prima dată, parlamentari japonezi au 
asistat la această sesiune în calitate 
de observatori.

Dezbaterile din parlamentul portughez
LISABONA 22 (Agerpres). — Gu

vernul portughez, condus de Francisco 
Sa Carneiro, care. în urma rezultate
lor alegerilor legislative de la 5 oc
tombrie. a solicitat votul de încredere 
al Adunării Republicii (parlamentul 
unicameral al tării) a obținut vineri 
seara acest vot, în baza sufragiilor 
parlamentarilor reprezentînd partide
le social-democrat, popular monarhist 
și Centrul Democratic și Social, gru
pate în „Alianța democratică". Re
zultatul votului nu a reprezentat o 
surpriză, întrucît „Alianța democrati
că" beneficiază de majoritatea nece
sară de mandate, din cele 250 ale

parlamentului, pentru a-și asigura 
guvernarea.

Luînd cuvintul în cadrul dezbateri
lor, care au durat trei zile, deputății 
comuniști și socialiști au subliniat 
faptul că executivul portughez nu a 
prezentat parlamentului un program 
de guvernare, preferind să obțină 
doar votul majorității de centru- 
dreapta — menționează agenția France 
Presse.

Francisco Sa Carneiro a anuntat că 
guvernul pe care îl conduce va de
misiona imediat dună alegerile prezi
dențiale, programate să se desfă
șoare la 7 decembrie a.c.
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Mesajul deșertului

1
Oastea galopa prin deșert, ridicînd in urmă ceața nisipului 

de copitele cailor. Inveșmîntați în blănuri, cu căciuli tivite cu 
călăreții luptau crîncen, invîrtind ghioagele și săbiile, azvîrlind din 
arcuri roiuri de săgeți. Lupta era crîncenă, din încrucișarea fierului 
cu fierul țîșneau seîntei ; erau cumpliți, îi întrerupea doar megafonul :

— John, te lupți ca o curcă plouată I Ai în mînă o suliță, nu un 
făcăleț I Și tu, Bob, parcă îi tai capul cu o coadă de mătură, nu cu 
sabia. încă o dată I Atenție, motor I

In general, năvălirea mergea bine, spre satisfacția cuceritorilor, a 
cuceriților și a vînzătorilor de răcoritoare.

Cine ar fi crezut insă că toate platoșele, coifurile, scuturile, zalele 
și armurile nu vor asigura nici o protecție cumpliților războinici ?

...Totul a pornit de la faptul că terenul deșertic de la St. Georges, 
statul Utah, i-a părut regizorului că ar reproduce optim condițiile de 
stepă. Așa că în 1954 s-a instalat acolo, cu caravana celor 220 de 
artiști și personal tehnic de la Hollywood, turnînd un film cu subiect 
istoric, intitulat „Cuceritorul", despre Gingis Han.

Actorii, personalul tehnic și vînzătorii de răcoritoare au stat acolo 
trei luni. Ignorînd un amănunt : că terenul se află în apropiere de 
Yucca Flat, poligonul de experiențe nucleare din Nevada, zonă în 
care, cu un an înainte, explodaseră 11 bombe atomice.

Anii au trecut, respectivii actori au interpretat nenumărate alte 
filme, operatorii au tras nenumărați kilometri de peliculă, iar regizorii 
au dat nenumărate indicații. Dar rîndurile lor s-au rarefiat — rapid.

S-au stins unul cîte unul, cazurile fiind la început considerate 
izolate, apoi coincidențe, apoi asocieri stranii, apoi...

Căci, din cele 220 de persoane care formau echipa de filmare, 
aproape jumătate - 91 - au pierit. Cu toții de maladii canceroase.

Lista funebră include vedete cinematografice ca John Wayne, Susan 
Hayword, Agnes Moorhead, producătorul Dick Powell. Actorul Pedro 
Armendariz s-a sinucis în 1963 cînd i s-a diagnosticat un cancer al 
sistemului limfatic cu prognoză fatală, după ce supraviețuise unui 
cancer renal, depistat la 4 ani după filmare. Fiul lui John Wayne, 
Michael, Care a vizitat zona respectivă în timpul filmării, a fost supus 
recent unui tratament pentru un cancer al pielii. Una din supravie
țuitoare, actrița Jeanne Gerson, suferindă de cancer, preconizează o 
acțiune judiciară pentru investigarea macabrelor coincidențe.

răscolit 
samur,

...Despre unul din cumpliții războinici ai antichității se spunea că 
pe unde a trecut nu mai creștea iarba. Și totuși, cit de blajini și de 
cumsecăduți apar , fioroșii războinici ai lui Gingis Han, Attila sau 
Timur Lenk, în raport cu civilizația armei nucleare - în urma căreia 
crește iarba, dar iarbă otrăvită și otrăvitoare I

...Despre cinematograf se spune că se poate contopi cu viața pină 
la dizolvare ; astfel s-ar fi născut așa-numitul cine-verite - filme fă
cute fără actori profesioniști, cu trecătorii de pe stradă, de operatori cu 
aparatul la ochi. Și poate că filmul „Cuceritorul" se constituie într-un 
mesaj de avertisment împotriva hoardelor moderne, de rachete, ga- 
lopînd prin văzduh, împotriva pregătirii acelui uriaș cine-verite pentrj 
care există scenarii și scenariști, există reqizori, există 
abundentă, există și platformă, globulară, de filmare.

— Atenție, motor ? I
Nu. Motorul nefast poate fi blocat ; dar pentru ca 

tutui să nu cadă in deșert este necesar ca spectatorii 
refuze distribuția atribuită.

Adică rolul de figuranți.

recuzită, supra-

mesajul deșer- 
și trecătorii să

N. CORBU

*
* J
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