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PROLETAR! DIN TOATE JĂRILE, UNIJI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Comitetului Militar de Salvare Națională
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. a primit, miercuri după-amiază, 
delegația Comitetului Militar de Sal
vare Națională din Republica Isla
mică Mauritania, condusă de locote
nent de marină Daliane Ould Ahmed 
Mahmoud, ministru însărcinat cu 
permanența la C.M.S.N.. ministrul in
formațiilor. care efectuează o vizită 
în tara noastră la invitația F.D.U.S.

La întrevedere a luat pa'rte tova
rășa Tamara Dobrin. președinte e- 
xecutiv al Consiliului National al 
F.D.U.S

A fost de fată Mohameden Ould 
Ahmedou Salem,, ambasadorul Repu
blicii Islamice Mauritania la Bucu
rești.

Conducătorul delegației a transmis 
un cald mesaj de salut, multă sănă
tate și fericire personală pentru con-

ducătorul partidului și 
român. pentru tovarășa 
Ceaușescu. urări de progres 
peritate pentru poporul român din 
partea președintelui Comitetului Mi
litar de Salvare Națională, șeful 
statului și al Guvernului Republicii 
Islamice Mauritania, locotenent-colo
nel Mohamed Khouna Ould Haidal- 
la. Totodată, oaspetele a arătat că 
șeful statului mauritan dă o înaltă 
apreciere activității internaționale 
a României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. pusă in slujba păcii, 
colaborării și înțelegerii Intre 'po
poare.

Mulțumind.
Ceaușescu 
mauritan. 
Militar de 
mai bune 
ritaniei —

statului
Elena 

și pros-

tovarășul Nicolae 
a transmis șefului statului 

membrilor Comitetului 
Salvare Națională, cele 

urări iar poporului Mau; 
prosperitate și bunăstare. 

In cadrul convorbirii s-a apreciat 
dorința de a se acționa, in continua
re. pentru extinderea si aprofundarea

relațiilor de prietenie și" colaborare 
multilaterală dintre România și 
Mauritania, pentru transpunerea in. 
practică a acordurilor și înțelegeri
lor convenite.

S-a' procedat, de asemenea.. la un 
schimb de vederi in probleme actuale 
ale vieții politice internaționale. în a- 
cest cadru s-a relevat necesitatea de
pășirii actualei tensiuni, reluării si 
continuării politicii de destindere, 
colaborare, pace și respect al inde- , 
pendepței tuturor popoarelor, pen
tru dezarmare, pentru soluționarea 
pe cală politică a stăriloî de conflict 
care mai dăinuie in lume. S-a subli
niat. de asemenea, necesitatea lichi
dării 
noi ordini. . ..........   _
în acest spirit —a exprimat 
întăririi cooperării celor două 
arena mondială.

întrevederea s-a desfășurat 
atmosferă cordială.

a

subdezvoltării și făuririi unei 
economice ioternaționale, 

t dorința 
țări ne

intr-o

1

BACĂU:

Constructorii 
de mașini 

au îndeplinit 
planul cincinal 

la producția 
industrială

Contractele economice în industria

peste un milion de mun- 
ingineri și tehnitieni dincitori, ....____ _______

unitățile constructoare de mașini 
raportează că la 26 noiembrie 
au realizat producția industrială 
prevăzută în planul cincinal 
1976—1980. Pină la finele acestui 
an se va realiza o producție su
plimentară de circa 27 miliarde 
lei, concretizată in însemnate 
produse fizice solicitate de eco
nomia națională, cit și la export, 
între care : peste 28 000 autotu
risme de oraș, 1 150 combine 
autopropulsate pentru -cereale. 
1 550 strunguri mari, 
instalații de foraj.

în telegrama trimisă 
P.C.R., tovarășului 
Ceaușescu, se spune : 
namismul și ritmurile 
realizate, construcția de mașini 
demonstrează încă o dată juste
țea politicii partidului nostru, a 
dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe secretar general, că 
industrializarea este condiția 
esențială pentru menținerea in
dependentei și suveranității tă
rii. pentru participarea tot mai 
activă la viata internațională. 
Constructorii de mașini se anga
jează ferm să modernizeze ra
dical structura acestei ramuri in 
condițiile aplicării noului meca
nism economico-financiar. acor- 
dind o atenție deosebită electro
nicii, echipamentelor hidraulice 
și pneumatice, aviației.

peste 100

C.C. al 
Nicolae 

Prin di- 
inalte

Județul Vaslui 
șl-a onorat sarcinile 

la export
Cu realizările Înregistrate Ieri, 

28 noiembrie, in economia ju
dețului Vaslui au fost atins* 
prevederile actualului plan cin
cinal la producția pentru ex
port. S-au creat astfel condiții 
ca pină la sfîrșitul anului să fie 
livrate suplimentar mărfuri in 
valoare de peste 40 milioane lei 
valută, concretizate in produse 
ale industriei constructoare de 
mașini (rulmenți, aparatură pen
tru automatizări), ale industriei 
ușoare (confecții, încălțăminte, 
tricotaje), ale industriei prelu
crării lemnului (mobilă), pro
duse ale industriei alimentare și 
altele. (Crăciun Lăluci).

CLUJ-NAPOCA

Primul generator 
de înaltă frecvență 

de tip industrial
Colectivul filialei din Cluj- 

Napoca a Institutului de cerceta
re științifică și inginerie tehno
logică pentru electronică. In cola
borare cu specialiști ai Institu
tului de cercetări și inginerie 
tehnologică pentru industria 
electrotehnică din Capitală și ca
dre didactice de la Facultatea de 
electrotehnică a institutului po
litehnic din localitate, a realizat 
primul generator de înaltă frec
vență. de tip industrial. El va 
fi utilizat pentru căliri metalice, 
lipiri de armături la condensa
toare, depuneri de metale re
fractare pe suporți etc. (Al. 
Mureșan).

BISTRIȚA

Crește sortimentul 
noilor produse

Colectivul întreprinderii de 
textile nețesute „NETEX" — 
Bistrița depune eforturi susți
nute pentru grăbirea intrării in 
producție a unui nou atelier, 
unde se va realiza vată insonori- 
zantâ. Pe instalățifle-agregat se , 
vor obține două sortimente de 
vată — unul destinat izolațiilor 
termice și fonice ale unor obiec
tive de construcții cu înalt grad 
de sonorizare, iar altul echipării 
autoturismelor care se vor fabri
ca la Craiova. Prin această dez
voltare de capacitate, unitatea 
bistrițeană va introduce anual in 
circuitul productiv mai bine de 
870 tone materiale refolosibile, 
care vor fi consolidate chimic 
cu pulberi de rășini fenolice. 
(Gh. Crișan).

IAȘI
--------- - '/

Motor electric 
cu comutație 

electronică
Un colectiv de șpecialiști de la 

Facultatea de electrotehnică din 
cadrul Institutului politehnic din 
Iași a realizat primul motor 
electric cu comutație electronică 
pentru puteri de 6. 10 și 30 kilo
wați. Noul tip de motor, care 
urmează să intre In producție 
de serie la Întreprinderea ..Elec
tronica" din Capitală, va con
tribui la eliminarea importu
lui și realizarea unor însem
nate economii valutare. (Manole 
'Corcaci).

ESENȚIAL ESTE CA, IN ACESTE ZILE. TOATE PROBLEMELE TEHNICE Șl ORGANIZATORICE 
SA FIE SOLUȚIONATE PRINTR-0 STRÎNSĂ CONLUCRARE INTRE FURNIZORI Șl BENEFICIARI

în ultimul timp, ziarul „Scînteia" a publicat o serie de anchete pe 
tema pregătirii producției anului 1981. Una din concluziile acestor inves
tigații se referea la faptul că acțiunea de contractare a metalului pentru 
primul semestru al anului viitor este mult intirzigtă, ceea ce creează 
greutăți, deopotrivă, producătorilor și beneficiarilor in pregătirea produc
ției anului viitor. în continuarea anchetei noastre, prezentăm astăzi punc
tul de vedere al forurilor de resort în legătură cu cauzele tergiversării 

" începerii contractării metalului și cu măsurile care se întreprind pentru 
demararea și încheierea 
convorbirii cu tovarășul 
industriei metalurgice.

— Tovarășe ministru, ați 
ziarul „Scînteia" problemele 
late de tovarășul Mircea Rogojinaru, 
director comercial al Combinatului 
siderurgic din Galați, in legătură cu 
neajunsurile in asigurarea bazei teli- 
nico-materiale a producției anului 
viitor. Rezolvarea lor, cum bine știți,' 
depășește competențele combinatu
lui. De ce această exagerată,inttrzie- 
re in contractarea materialelor 7.

— La ora actuală, rezolvarea pro- 
blerpelor de aprovizionare semnalate 
este pe drumul bun. întîrzierea echi
librării balanțelor materiale la prin
cipalele materii prime se datorește 
faptului că organele de sinteză — 
Ministerul Aprovizionării și Comite
tul de Stăt al Planificării — au găsit 
abia acum. în luna noiembrie, solu
țiile de asigurare a cantităților de 
materii prime din import pe relații. 
Dar combinatul siderurgic gălățean 
"trebuia să treacă la contractarea 
cantităților de materii prime, fero
aliaje și cocs ce se asigură din tară și 
pentru care s-au emis repartiții încă 
din luna septembrie.

— Cind s-au definitivat balanțele 
materiale respective 7

— La jumătatea lunii noiembrie 
*.c, Și, Imediat, cotele au fost trans
mise beneficiarilor.

— Reprezentantul Combinatului si
derurgic din Galați afirma că intir- 
zierea contractării metalului nu li 
permite să stabilească necesarul de 
feroaliaje, ceea ce va avea repercu
siuni asupra mersului producției ' in 
prima perioadă a anului...

— Prin balanțele aprobate, sîntem 
In măsură să 
lor de metal 
de structura 
programată, 
are o serie de beneficiari tradiționali, 
cărora le livrează aceleași sortimente 
de tablă, deci nu se pune problema 
că nu va avea cu ce să producă in 
prima lună a anului. Problema se

1 pune numai in legătură cu realiza
rea anumitor „specialități" care au 
ciclu lung de fabricație.

— Specialități, specialități, dar ne
cesare, pentru că dacă nu le-ar pro
duce Combinatul siderurgic din Galați 
ar trebui aduse din import. Or, dacă 
nu se fabrică in ianuarie sau februa
rie, înseamnă că beneficiarii nu le vor 
avea in lunile respective. Strins legat

grabnică a acestei acțiuni. Aceasta este tema
GHEORGHE DELIU, adjunct al ministrului

citit In 
semna

ASTAZI, răspunsul 
ministerului de resort

de aceasta, am dori să abordăm fi 
următorul, aspect : asigurarea unor 
materii prime de bază pentru, side
rurgie depinde intr-o măsură foarte 
mare de acțiunile care se întreprind 
pentru reducerea consumurilor. Dacă 
consumați mai puțin, și importul va 
fi mai mic, îndeosebi la cocs si elec
trozi. De ce consumul de cocs și de 
electrozi a fost depășit In acest an, in 
medie, cu 20 la sută și ce se prevede 
penirts încadrarea Strictă In consumu
rile normate in anul 1981 ?

asigurăm producători- 
feroaliajele în funcție 
sortimentală de bază 
Combinatul din Galati

— Este adevărat că s-a depășit con
sumul de cocs. Dar 
avut condiții pentru 
norme din cauză că 
cărbune cocsificabil 
..Mineralimportexport"

siderurgia nu. a. 
a se încadra în 
importatorul de 
și de cocs — 

nu a reușit 
in toate cazurile să aducă materii 
prime de calitățile necesare produc
ției. Mai exact, oricum ar fi fost căr
bunele sau cocsul, importatorul iși 
considera sarcina indeplinită cită vre
me ne aproviziona cu cantitatea pre
văzută. Pentru anul 1981 am convenit 
asupra unor norme de calitate pen
tru cocs și cărburii cocsificabili, așa 
incit importatorul va trebui să ne asi
gure numai materii prime corespun
zătoare calitativ. în aceleași condiții 
urmează să ne asigure și minereurile.

— Și astfel veți putea încadra in 
normele de consum...

— ...Numai dacă vom reuși să asi
gurăm condițiile materiale pentru 
efectuarea reparațiilor la caupere. 
Astfel, vom putea ridica la nivelul 
optim temperatura aerului pe care il 
introducem tn furnal, reducind con
sumul de cocs. în acest sens am în
treprins acțiunile care se impuneau 
pentru aprovizionarea cu materiale 
necesare din tară și din import.

— Si revenim la electrozi, care slnt 
și... nu sint, pentru că se depășesc 
consumurile. De ce nu se respectă 
normele de consum la electrozi Z

— Consumurile de electrozi slnt 
diferite în combinatele noastre side-

Corneliu CÂRLAN
(Continuare în pag. * IlI-a)

4 000 de apartamente 
peste prevederi

500 familii de metalurgiști. pe- 
trochimiști, textiliști din muni
cipiile Bacău și Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej s-au mutat zilele a- 
cestea in locuințe noi. De la 
începutul anului și pină acum au 
fost construite in orașele și cen
trele muncitorești din județ 
blocuri care însumează 5 000 de 
apartamente, iar pină la 31 de- 
cerpbrie vor mai fi 
losință alte 1100 
mente. în actualul 
fost înălțate și date 
oamenilor din municipiile Bacău. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și din 
centrele muncitorești Buhuși, 
Comăneșțl, Moinești si Tîrgu’ 
Ocna 23 547 de apartamente, cu 
8 728 de apartamente mai multe 
decit în întreaga perioadă 
1966—1975. Au fost realizate 
astfel, peste prevederile cincina
lului. aproape 4 000 de aparta
mente. în aceste zile, construc
torii pregătesc condițiile în ve
derea îndeplinirii planului de 
locuințe pe 1981. Din cele a- 
proape 5 000 de apartamente pre
văzute, 2 000 se află in diferite 
stadii d’e construcției (Gheorghe 
Baltă).

date în fo- 
de aparta- 
cincinal au 
în folosință

IN ZIARUL DE AZI:
RUBRICILE NOASTRE : • Scri
sori al* oamenilor muncii adre
sate conducerii partidului, anali- 
cate și soluționate in concor- 

cu 
so
da 
d* 
De

donțâ cu legii* țârii, 
principiile eticii ți echității 
cicliste, in spiritul grijii față 
om • Faptul divers • Note 
lecturâ • Carnet plastic • 

,,, pretutindeni ’< 4?

Foto : S. Cristian

Jiul nu este rlu. cl o le
gendă in formă de riu. Ca 
Oltul.. Ori ca Dunărea care 
nu este altceva decit o le
gendă în formă de fluviu. 
S-au izvodit atitea cintece 
despre Jiu, incit am putea 
spune că el nu străbate nu
mai un meleag, ci o pate
tică geografie spirituală. 
S-au vărsat in el atitea la
crimi, incit este de mirare 
că apele ii curg dulci, șl nu 
au căpătat gustul sării.

Poposim la Lupeni. Cind 
zici Lupeni, nu poți să 
alungi .din memorie asocie
rea între numele acestei 
așezări și una dintre cele 
mai cumplite tragedii trăi
te de oamenii ei. Este vor
ba de greaua amintire a 
masacrării minerilor gre
viști la 6 august 1929. de 
acea „nemilostivire" — 
cum ti spunea Panait 
Istrati. venit . aici ime
diat după tragicele eve
nimente să facă o anche
ta pentru ziarul „Lupta" — 
acea „nemilostivire a omu
lui care nu bănuiește 
singe închegat conține 
bulgăre de cărbune, 
minute infernale conține o 
viată de miner !“.

Din incrîncenarea trecu
tului plin de tragism s-a 
zămislit memoria mineri
lor. oameni aflat! intr-o 
perpetuă stare de veghe 
asupra a tot ceea ce 
ii înconjoară și ii pri
vește. fie că asta Înseamnă 
trecut de lupte duse pe ba
ricade, fie prezent, cind se 
duce lupta ip numele pro
pășirii tării, pentru asigu
rarea independenței energe
tice a României socialiste. 
Și azi. ca 
lupta minerilor 
avangardă pe 
iar prezenta lor 
bătăliilor pentru 
cărbune, pentru mai multă 
lumină, pentru o viată din 
ce in ce mai îmbelșugata 
constituie zălogul izbinzli.

„Orientare șl decizie ra
pidă, asta e minerul" — mi

s-a spus la Lupeni și, ra- 
portind această definiție la 
starea de permanentă ve
ghe despre care vorbeam 
mai înainte, Înțeleg că o 
nouă stare de spirit s-a 
plămădit afci, ca pe tot cu
prinsul patriei după cel 
de-al XII-lea Congres al 
partidului, o nouă conștiin
ță s-a făurit odată cu ma
rile responsabilități și în

sintetizează dublul efort 
cel al minerilor, prin anga
jamentele lor asumate fata 
de tară, și cel al' tării în
tregi, in replica ei solidară 
și părtașă la tot ce il im
plică pe fiecare cetățean al 
ei in treburile patriei. Pen
tru punerea tn valoare a 
rezervelor forței de muncă 
furnizate de soțiile și fiice
le minerilor, la Lupeni s-au

mecanizare a extracției, pu- 
nîndu-se pe primul loc 
sarcina dezvoltării între
prinderilor miniere, moder
nizarea lor, dotarea cu uti
laje complexe, totul însu- 
mind investiții enorme, care 
numai pentru Valea Jiului 
se ridică anual la circa trei 
miliarde de lei. „O am
ploare deosebită va cunoaș
te tn cincinalul pe care il

POPASURI ÎN VALEA JIULUI (II)

Oameni aflăți
într-o

INTEGRAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

CU CERCETAREA SI PRODUCȚIA
A >

Concept modern,
cu înaltă finalitate socială
La Congresul educației 

vățămîntului. tovarășul 
Ceaușescu. 
partidului, 
activității 
linia: „Se 
misiune 
cială de mai înaltă răspundere decît 
aceea de a forma și modela omul 
nou al societății noastre, de a pre
găti tinără generație de constructori 
ai socialismului si comunismului î?i 
România, viitorul patriei noastre". 
Aceste cuvinte sintetizează elocvent 
rolul hotăritor al învățămîntului nos
tru in pregătirea cadrelor pentru 
toate sectoarele de activitate si. tot
odată. definesc atributele necesare 
școlii de astăzi. cind pretutindeni, 
strategiile dezvoltării slnt riguros 
condiționate de valoarea sistemului 
de pregătire a .noilor generații. Larga 
deschidere spre tumultul fascinant ai 
vieții, spre ritmurile, mutațiilor con
temporane. deter
minate de revolu
ția științifică și 
tehnică, transfor
marea fiecărui ti
năr din obiect și 
subiect. In coautor 
ces de formare ;
definesc astăzi drept componente 
esențiale ale unui Invățămint social
mente eficace' cu un bogat conținut 
cultural-științiflc și un înalt caracter 
democratic.

Este meritul unanim apreciat al 
eon ducă torului partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a fi elaborat o astfel de concepție 
nouă, modernă, revoluționară a invă- 
țămintulul, concepția integrării cu 
cercetarea și producția. Potrivit, 
acestei concepții. în șooală. paralel 
cu activitatea didactică, tinerii des
fășoară o activitate practică, precum 
și o activitate de cercetare științifică. 
Aceste trei categorii de activități 
formează un tot unitar, scopul fiind 
realizarea unui invățămint strins le
gat de viată, de practica socială 
concretă. Absolventul unei anumite 
trepte a lnvătămintulul are. astfel, 
posibilitatea fie de a urma treapta 
următoare, fie de a efectua o activi
tate utilă societății, valorificîndu-și 
integral posibilitățile, prin aceea că. ' 
indiferent de calea aleasă, munca și 
învățătura se condiționează șj se 
complinesc ca un tot unitar, -ca o 
realitate organică.

Sub aceste nobile auspicii. Invătft- 
mintul românesc dobindește un larg 
caracter democratic. în primul rind, 
el asigură întregii, populații a tării 
un nivel ridicat de cultură. în urmă 
cu cinci ani a fost generalizat Învătă
mintul obligatoriu de 10 clase, toti 
absolvenții școlii generale de 8 ani 
avind astfel posibilitatea să urmeze 
prima treaptă de liceu, în prezent, 
peste 50 la sută din absolvenții pri
mei trepte de liceu urmează treapta 

■a doua, iar în 1990. așa cum se pre
vede in 'documentele congresului al 
XII-lea al partidului, va fi genera
lizat învățămîntui obligatoriu de 12

și tn- 
Nicolae 

secretarul general al 
dind o înaltă apreciere 

cadrelor didactice, sub- 
poate spune că nu există 

mai nobilă. îndatorire so

Acad. Radu VOINEA

al propriului pro- 
a personalității se 

drept

ani. Acest nivel general ridicat de 
cultură va asigura, implicit, procesu
lui de producție o calitate superioa
ră. în al doilea rînd. unitățile șco
lare de diferite profiluri sint ar
monios repartizate jn toate zonele 
țării, fapt ce se repercutează pozitiv 
asupra posibilităților de cuprindere 
a tinerelor generații in sistemul de 
invățămint.

Procesul integrării lj imprimă, de 
asemenea, învățăm intului un înalt 
caracter participativ. Valorile mate
riale produse acum in școlile de’ 
mate gradele reprezintă un adevărat 
fond <W creație socială. în invățâ- 
mintul primar și gimnazial, activită
țile practice desfășurate ne baza 
programelor asigură tinerilor cu
noștințe și deprinderi utile, necesare 
însușirii ulterioare a unei meserii și. 
prin chiar acest fapt, asemenea ac
tivități se definesc ca surse de ener
gie socială, care, cumulate la scara 

întregii colectivi
tăți. alcătuiesc un 
tablou tonic, op
timist cu privire 
1a viitorul patriei. 
Ipstruirea practi- 

licee. desfășurată incă a elevilor din
unități economice și sociale sau in 
ateliere-școală. asigură, de asemenea, 
însușirea din ce în ce mai largă și 
mai profundă. înti'-un sistam unitar, 
a noțiunilor tehnologice și a deprin
derilor profesionale. în sfirșit. învă- 
țâmîntul superior participă tot mai 
activ la activitățile de cercetare ș- 
proiectare, în strtnsă legătură cu 

ș unitățile d*. profil, . tot astfel eum in 
rolalwaz» ■ ou /unitățile eoonorăice 
realizează planuri- de producție an 
de an mai bogate, mai 
Angajarea școlii de toate 
eforturile de creație ale 
nostru popor, participarea __ . _
ce mai amplă a învățămîntului, în 
chiar prooesul formării noilot gene
rații. la realizarea unor importante 
valori materiale și spirituale se înfă
țișează astfel ca o veritabilă emble
mă, a școlii românești contemporane.

Integrarea, aduce cu sine și întă
rirea caracterului formativ a! invă- 
țămintului. Deprinzîndu-i să mun
cească, practica îi face pe elevi și 
studenti să prețuiască munca. Cultul 
muncii, al creației devine astfel tră
sătura fundamentală a educării în
tregului tineret al tării in spiritul 
patriotismului, al respectului și dra
gostei pentru valorile moștenite și al 
participării neabătute la opera de 
ridicare a României pe trepte supe
rioare ale progresului economic si 
social.

în același timp, integrarea creează 
posibilități multiple de autoperfectîo- 
nare a structurilor școlare si univer
sitare. Astfel, au fost diversificate, 
liceele, renunțîndu-se la vechile licee 
„teoretice", ai căror absolvenți, in 
cazul in care nu reușeau să urmeze; 
învătămintul superior, nu puteau

complexe. 
guadele in 
întregului 
din ce in

(Continuare în pag. a IV-a)

cit 
un 

cite

și atunci, 
îi are in 

comuniști, 
!n fruntea 
mai mult

perpetuă stare
de veghe

datoriri pe care minerii și 
le-au asumat față de mer
sul Înainte al tării.

...Petru Barb, primarul 
municipiului Valea Jiului 
— așezare alcătuită din pa
tru orașe (Petroșani. Lu
peni. Vulcan și Petrila), 
cărora li se adaugă Uri- 
canii, și din două comune 
suburbane (Băiuța și Ani- 
noasa) — ne arată cite s-au 
făcut pentru minerii din 
Vale tn ultimii ani. șl cite 
se vor mai face în cincina
lul 1981—1985. „Totul — 
spune el — pentru ca viața 
minerilor să fie mai viată!"

„Mai viată !“ Expresie ce

dezvoltat puternic In ul
timii ani două între
prinderi, „Viscoza" și fa
brica de mătase. La Vul
can, o intreprindere de con
fecții. la Petroșani, altă în
treprindere de confecții și 
una de produse electroteh
nice și aparataj electric. La 
Petrila o fabrică de mobilă. 
S-au deschis noi mine, s-au 
pus in evidentă noi rezerve 
carbonifere, avîndu-se in 
vedere obținerea unei pro
ducții de cărbune de 15—16 
milioane de tone pe an că
tre sfîrșitul cincinalului vii
tor. Pentru aceasta s-a ela
borat un program sever de

vom începe tn curlnd re
zolvarea problemelor socia
le — ne spune Petru' Barb. 
Se construiesc mii și mii de 
noi apartamente, se reali
zează termoficarea întregii 
zone, se extinde rețeaua 
comercială, apar noi licee, 
complexe sportive, baze de 
agrement".

Transformările de plnă 
acum au dus la schimbări 
radicale In conștiința și in 
spiritul civic al minerilor. 
In gradul lor de cultură. 
Acel om In stare de perma
nentă veghe este tot mai 
frecvent un policalificat. și 
asta nu numai In proble-

mele tehnice, ci și în cele 
cetățenești, in care orienta
rea. și decizia rapidă rămin 
la fel de importante ca in 
munca din subteran.

La Lupeni, din cei aproa
pe cinci mii de mineri. 1 500 
sint comuniști. Cu oricare 
dintre ei ai discuta despre 
cărbune și obște starea de. 
spirit ce se degajă este 
aceeași : dorința de mai 
bine, conștiința valorii de 
sine, implicarea fiecăruia in 
tot ceea ce ii privește pe 
toți.

Antoniu Duban, șef de 
echipă, specializat in R.F.G. 
in domeniul electromecani
cii miniere, lucrează în mină 
alături de fiul său, tinăr in
giner, al patrulea ’ Antoniu 
din „dinastia muncitoreas
că" Duban, cea care iși 
transmite din tată in fiu 
numele unui străbunic, 
unul dintre primii mineri 
din Vale. „Botezul
.are 
noi 
tăi 
familii de mineri. Nu se dă 
însă numai numele, ci se 
transmite și lampa de mi
ner, deși aceasta a evoluat 
continuu, de 
nicului meu 
pe cască cu 
cingătoare".

Au apărut 
cializări noi 
mine : hidraulicieni, 
troniști, tehnicieni ai trans
porturilor grele de abataj 
cu pășire și autoîntindere 
automată, un nou tip de 
conducători ai proceselor 
de extracție, in care rolul 
preponderent încep să-l 
joace complexele cu susți
nere mecanizată, utilaje de 
mare eficiență; cerînd o per
fectă stăpînire din partea 
oamenilor, deoarece ele 
transformă abatajul !ntr-o 
adevărată uzină, fiecare 
brigadier avînd în dotarea

acesta 
. valoare de simbol la
— ne spune Duban ta-
— ca in foarte multe

la. opaițul bu
la lanterna de 
acumulatori la
meserii și spe- 
tn munca din 

elec-

Ioan GRIGORESCU
(Continuare în pag. a V-a)

A

Lumea văzută 
de pe o macara

Petru Teletin nu 
este nici prea inalt și 
nici prea voinic. De
altfel, locul lui de 
muncă, o cabină mică, 
strimtă, atirnată de 
brațul macaralei, la 
cîteva zed de metri 
deasupra pămintului 
nici nu i-ar îngădui să 
fie prea mare. Are 28 
de ani, insă nu-i 
arată, deși părul lui a- 
rămiu s-a mai rărit 
de cind a plecat din 
satul lui natal. Vultu- 
reni (Bacău), acum 12 
ani. .Acasă erau cinci 
băieți și o fată. Unul 
dintre ei, cel mai 
mare, a rămas pe lin
gă gospodăria părin
ților, ceilalți au ple
cat pe 
școli, în țară. Petru 
Teletin, 
făcut intii o 
profesională de con
strucții și. deși după 
ce a terminat-o, cîști- 
ga bine, a mai făcut 
una. de piacaragiu.

în 1974 s-a urcat 
pentru prima dată pe 
o macara „Bocșa", care 
lucra numai pină la 
etajul 7. Prima lui 
impresie, acolo, sus. a 
fost că se află în vîr- 
ful unei sălcii cind 
vine furtuna. („Era 
pe bază de rulare pe 
șine, zice, dar m-am 
acomodat. Acum sint 
pe o M.T.A., care poa
te lucra pină la 108 
metri. Insă eu nu 
m-am ridicat mai 
mult de 13—14 etaje").

Pe frunte are o 
dungă ușor bombată, 
cind era copil a căzut 
dintr-un. nuc șl a ră-

Nu,. nu-i 
fiecare 
scărj- 
maca- 
cabină 
treaba, 

chiar dacă bate vîntul 
și lujerul metalic tre
mură sub el („de aici 
o las neînfrînată, să 
nu se țină in contra 
vintului"). Și care 
este treaba unul ma
caragiu ? De jos totul 
pare foarte simplu.

mas 
este 
dimineață urcă 
ta interioară a 
ralei, intră in 
și-și incepe

la diferite
mijlociul, a 

școală

cu ea. 
teamă. in

însemnări de
Iulian NEACȘU

CUdoar nu ridică el_
mîinile panourile sau 
cupa cu beton, 
plimbă el poverile 
sau în dreapta con-; 
structiei. El 
apasă pe 
trage de 
și urmărește 
cu cea mai 
atenție. Atit ! 
ceasta zi de zi, 
nevoie
vara șl iarna, primă
vara și toamna („Cind 
lucrez noaptea, vin 
mai tîrziu dimineața, 
fac pauza de prinz 
mai mare și mă mai 
odihnesc intre timp, 
cind 
nii").
colo, 
ralei 
are paraziți din cauza 
macaralei, așa Că ra
dio nu ascult decit 
jos. pe pămint ; sus, 
mai citesc ziarele 
printre picături, cind

nu
sus

numai 
butoane, 
manete 

totul 
mare

Și a- 
cind e 

și noaptea.

trasează oame- 
Singur. sus, a- 

ln nacela maca- 
(„Tranzistorul

stă macaraua"). Tova
rășii lui de muncă 
nu-i strigă decît „în
cet. jos. dreapta, stin
gă. mai sus, stai, gata" 
sau îi fac semne 
brațele. De aceea 
tot timpul cu ochii 
ei. aude perfect, 
cind e pe macara 
a avut nici un 
dent, deși a trecut de 
citeva ori prin mo
mente grele datorită 
unor defecțiuni tehni
ce („Cu astea sint cel 
mai atent, nu mă ba
zez numai pe sistemul 
electric de siguran
ță"). Are reflexe bune 
și-și cunoaște bine 
„brațul" cu care iși 
tace meseria, 11 simte 
„la mină", cum se 
zice, de aceea viețile 
celor care lucrează 
dedesubt sint în de
plină siguranță.

„Lucrează Petrică 
sus, zic ■ ei. n-avem 
probleme cu el, e a- 
tent, ne aude, se miș
că repede si ne facem 
planul". îar dacă ei 
fac planul, cîștigă mai 
bine și Petru Teletin, 
în medie 3 000 de lei 
pe lună, bani din care 
iși plătește 
mîncarea, 
dti-i destul ca să le 
trimită părinților, 
pună 
casa 
și-o 
unde 
sigur 
să-și 
milie 
nu-i departe de Adjud

cu 
stă
pe 
De 
nu 

acei-

căminul, 
răminin-

să 
deoparte pentru 

pe care vrea să 
facă acolo de 
a plecat și unde 
se va întoarce 
Înjghebeze o fa- 

(„Satul meu

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Sâ le trăiască!
Băiatul cel mare, In virstă de 

27 de ani, lucrează la întreprin
derea „23 August" din București 
și l-a luat cu el, „la profesiona
lă", pe un alt frate mai mic ; 
două surori sint muncitoare la o 
întreprindere de tricotaje ; altul 
drumețește citu-i ziulica de 
mare fiind poștaș ; o fată mai... 
.Jucăușă" -face parte dintr-un 
renumit ansamblu de cintece șl 
jocuri populare falta urmează 
liceul de petrol din Videle ; alți 
șase sint elevi la școala gene
rală ; ultima, o fetiță ca o zvir- 
lugă, abia a învățat să zică mamă 
și tată.

I-ați numărat ? Sint 14. Cei 14 
copii ai familiei muncitorului 
sondor Ilie Bălăreanu din Co- 
șoaia-Teleorman. Cină cineva ti 
adresează urarea „Să-ți trăias
că!", el răspunde din toată inima: 
„Mulțumim și-ai dumnea
voastră !"

i
i
i
1
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Nu era cumătră 
vulpe

într-o noapte, bătrîna Feodora . 
Gherasim din satul Caraorman, 
județul T ulcea,,a fost trezită din 
somn de ciriitul găinilor. Cînd 
a ajuns la cotețul păsărilor, a ob
servat că dispăruseră toate oră
tăniile, 20 la număr. Vecinii, 
cu ochii drpiți de somn, l-au 
văzut pe unul care încerca s-o 
rupă la sănătoasa cu un sac în 
spate. In sac — orătăniile. Ajun- 
gîndu-l din urmă, nu mică le-a 
fost mirarea, cînd „cumătră vul
pe", despre care credeau că dă 
tlrcoale cotețelor, nu era altul 
decit Mihail Fusarenco, individ 
certat cu legea. Dar și legea cu 
el, pină nu s-o lăsa de... găinării.

I
I
I
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Ciubuc cu... 
bucluc

Autoremorcherul 31-BR-6318 a 
fost dus pentru reparații la Au
tobaza ar. 1 marfă din Brăila. A 
trecut o zi, au trecut două și alte 
npuă, dar de el nu se apropia 
nici un meșter. Șoferul Sandu 
Buzea iși pierduse răbdarea :

— Ajutați-mă, măi fraților, și 
pe mine, că stau de-pomană. Nu 
mi-e otita că pierd eu din cîștig, 
dar e nevoie de mașină, mă aș
teaptă atitea transporturi...

— Cine se grăbește... plătește! 
— i-a răspuns unul.

Șoferul a înțeles : trebuia să 
„pice" cu niscai bani. Imediat 
s-au și găsit doi amatori — tini
chigiul Petre Gheorghe si sudo
rul Vasile Roșioru — care i-au 
promis că mașina se repară în 
doi timpi șl trei mișcări dacă 
pică— 2 000 de lei.

Ș-gnii au picau 
șt oamenii legii, fi 
ciubncari au nevbie ei înșiși de 
„reparații".

Dacă nu de „reparații capita
le", măcar pe ici. pe colo, prin 
părțile esențial-morale.

In primul și

I în ultimul rind

I
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— Noroc, Viorel !
— Noroc, ViorelI
— Știi ce ? Degeaba sintem 

tizi dacă nu ciocnim un pahar 
împreună.

Cei doi Viorel — Basangic și 
Timoveanu — din comuna Scin- 
teia, județul Iași, s-au 
bufet :

— Hai
— Hai 
Și tot 

„noroc". 
„ba eu", , „„„ „„ . —
la urmă a dat peste ei ghinio
nul. Pentru că, înfierbintați 
peste măsură de băutură, cei 
doi tizi au provocat un scandal 
de pomină. In primul rind, au 
spart niștși pahare și sticle, tn al 
doilea rind, au distrus citeva 
scaune, tn al treilea rind, au răs
turnat mesele. In al patrulea 
rind, au trecut la spartul geamu
rilor. în al cincilea — Și ultimul 
rind — cei doi au fost arși la 
buzunare cu cite o amendă de 
două mii de lei fiecare.

Doua halbe 
și o minciuna

Din te miri ce, familia lui 
Roșu și cea a lui Dumitru pască- 
lu din Brașov au ajuns in fața 
unei comisii de judecată a pri
măriei municipale. La început, 
comisia a dat cîștig de cauza 
familiei Dascălu. La următoarea 
înfățișare, familia Ion Roșu s-a 
prezentat cu doi martori —■ un 
cumnat, Vasile Gavriluță, și un 
prieten, Vasile Meiu Nechita. 
Amindoi au depus mărturie ca 
au fost de față in timpul dispu
tei și că vinovată e familia Das
călu, care familie a fost amen
dată: Dar, în scurt timp, s-a 
dovedit că cei doi martori au 
depiis mărturie mincinoasă în 
favoarea lui Ion Roșu, pentru că 
acesta ii cinstise cu cite două... 
halbe de bere. Și cum minciuna 
are picioare scurte, cei trei vor 
trebui să facă acum un drum 
mai lung — la tribunal.
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cn legile țării,

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
în sprijinul minerilor de In Borșa

Conslliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economi
ce și Sociale, împreună cu Comite
tul județean Maramureș ai P.C.R. 
și Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei au verificat, la indicația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. o 
scrisoare adresată conducerii parti
dului de Iile Burlan, maistru la 
întreprinderea minieră Baia Borșa. 
în urma acestei verificări s-a con
statat că afirmațiile din scrisoare 
sint. în cea mai mare parte a lor, 
întemeiate. A rezultat că neînde- 
plinirea sarcinilor de plan în unele 
perioade se datorește în special 
lipsei mijloacelor de transport auto, 
dar că există posibilitatea de a se 
recupera integral restantele.

Corespunde adevărului și faptul 
că in perioada 1976—1979 planul la 
construcția de locuințe în orașul 
Borșa a fost realizat intr-o propor
ție mai mică decit media pe județ. 
In ce privește anul in curs, răs
punsul arată că în semestrul I au 
fost date în folosință 60 de aparta
mente șl au fost luate măsurile ne
cesare pentru terminarea, pină la 
finele anului, a încă 348 aparta
mente și 60 de garsoniere, indepli- 
nindu-se astfel sarcina de plan pe 
acest an.

Se precizează că dip luna octom
brie a anului trecut conducerea 
sectorului minier Toroioaga a fost 
încredințată inginerului Nicolae Ma- 
rinică. După preluarea conducerii 
sectorului, acesta a luat un ansam
blu de măsuri pentru întărirea dis
ciplinei în muncă șl reducerea ab
sentelor nemotivate. în cadrul ac
țiunilor întreprinse a propus sanc
ționarea. în semestrul I. a mai 
multor muncitori și maiștri, printre 

și autorul sesizării, pentru

neîndeplinlrea sarcinilor de servi
ciu sau pentru abateri de la disci
plina muncii, fără ca în prealabil să 
discute cu birourile organizațiilor 
de partid din care fac parte unii 
dintre cei sancționați. Se sublinia
ză că șeful sectorului merge cu re
gularitate în subteran, cunoaște 
problemele și se preocupă de reali
zarea sarcinilor de plan, insă nu a 
reușit să antreneze întregul colec
tiv la solutionarea problemelor ce 
apar. Datorită faptului că nu a 
cerut sprijinul organizațiilor de 
partid, și de sindicat pentru susți
nerea măsurilor luate, iar în unele 
cazuri a fost lipsit de tactul nece
sar. unii muncitori și maiștri, in 
special dintre cei sancționați, și-au 
manifestat nemulțumirea fată de 
el. în raportul de cercetare se pre
cizează că nu se confirmă cele se
sizate privind lipsa abatajelor, lu
crările de deschidere și pregătire 
a acestora fiind executate la timp. 
Pentru lichidarea neajunsurilor 
constatate s-a stabilit să se înfiin
țeze formații de lucru speciale 
pentru aprovizionarea locurilor de 
muncă, ce vor fi retribuite pro
porțional cu realizarea planului la 
brigăzile pe care le servesc ; să 
se reorganizeze activitatea de re
parare și Întreținere a utilajelor ; 
s-a prevăzut de asemenea, întări
rea formațiilor de lucru de la să
parea galeriilor, astfel Incit să se 
poată realiza viteze optime de să
pare de minimum 60 metri. Comi
tetul orășenesc de partid a organi
zat o dezbatere în organizațiile de 
bază a actelor de indisciplină care 
au condus la sanctionarea unor 
membri de partid. In raport se 
arată că autorul sesizării s-a decla
rat de acord cu concluziile si mă
surile luate.

gurindu-se astfel posibilitatea ser
virii acestor trasee cu autobuze.

Bineînțeles, harnicii locuitori din 
aceste sate din Insula Mare a Brăi-

lei vor contribui cu toate tortele 
la darea în circulație a acestor dru
muri, pentru a putea călători bine 
și comod spre centrul județului.

Măsuri concrete Iu apelul locutarilor
Pe strada Dimitrie Marinescu 

nr. 1, din sectorul 3. a fost dat în 
folosință, în 1976, un imobil, pro
prietate personală, în care locuiesc 
multe zeci de familji. Intr-o scri
soare adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. locatarii relatau că blo
cul are o serie de vicii de con
strucție, intre care faptul că izolația 
hidrofugă nefiind executată a dus 
la pătrunderea apei la baza imobi
lului, amenintîndu-i rezistenta.

Semnatarii scrisorii informau că 
deși s-au mai adresat diferitelor 
organe, deși există și o hotărîre 
judecătorească definitivă prin care 
s-a dat cîștig de cauză beneficiari
lor, precum și o hotărîre a Arbitra
jului de stat al municipiului Bucu
rești, prin care grupul de șantiere 
construcții-montaj nr. 2 este obli
gat să execute remedierile necesa
re. totuși constructorul refuză să 
își achite obligațiile ce-i revin, clă
direa continuînd să se degradeze. 
„Facem un fierbinte apel la dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru a dispu
ne ca hotărîrile judecătorești și ar
bitrate să fie respectate", se spu
nea in Încheierea scrisorii.

Secretarul general al partidului 
a indicat ca scrisoarea să fie re-

partizată spre soluționare președin
telui Comitetului pentru probleme
le consiliilor populare. Raportul 
de cercetare arată că din examina
rea situației pe teren și a docu
mentației existente se confirmă in
filtrarea apelor pluviale in cel 
de-al doilea subsol al construcției 
ca urmare a unor deficiente în re
alizarea rețelei de canalizare exte
rioară a blocului. în ce privește 
calitatea betoanelor din pereții ex
teriori ai celor două subsoluri și a 
hidroizolației lor, acestea cores
pund prevederilor cuprinse in pro
iectul blocului respectiv. Constata
rea s-a făcut împreună cu repre
zentanți ai Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București și ai unității constructoa
re.

Se subliniază că pentru înlătura»- 
rea sursei de infiltrare au fost dis
puse măsurile necesare, cu termen 
precis de realizare, revenind Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București 
și întreprinderii constructoare obli
gația strictei lor respectări. Comite
tul pentru problemele consiliilor 
populare va urmări, de asemenea, 
realizarea în termenul stabilit a 
lucrărilor de remediere a deficien
telor.

cluburile muncitorești
ȘI CASELE DE CULMA

sedii firești ale activității
politico-educative

la activitatea In cadrul unor micro- 
grupuri, vom menționa cluburile pro
fesionale (ingineri in construcțiile de 
mașini, protectant! și arhitecți, in- 
formaticieni. economiști), cluburile 
științifice și artistice („Univers XX", 
viitorologie, „Pro-Simfonia", etnogra
fie și folclor, epigramiști, caricaturiști, 
balet), pină la cicluri de desen teh
nic. stenografie, filatelie, șah, „Prie
tenii munților", judo, karate. în e- 
6ență, de toate pentru toți — intf-o 
manieră interesantă, atractivă, care 
face ca oaspeții ocazionali să devină 
de cele mai multe ori nu numai „a- 
bonati", dar și, la rîndul lor, recru- 
tori de noi aderenți.

Apare demn de reliefat că preocu
parea pentru varietate tematică este 
aici subordonată firesc cerinței ma
jore de profil — dezvoltarea propa
gandei tehnice. „Casa tehnicii" ini
țiază in acest context numeroase ac
țiuni vizind introducerea în produc
ție a celor mai noi cuceriri tehnico- 
stilntifice. Dintre acțiunile cele mai 
izbutite pe planul stimulării creației 
tehnice de masă menționăm „Zilele 
științei si tehnologiei slbiene", \, 
cadrul cărora s-au desfășurat sesii 
de comunicări ale cluburilor ingif • 
rești menționate, precum și o de
monstrație metodologică privitoare la 

modul de orga
nizare a docu
mentației tehnice 
in întreprinderi.

Initiative inte
resante (Îndeo
sebi privind or
ganizarea „Zilei 
activului sindi
cal". activitatea 

culturală la căminele de nefamilisti. 
consultații juridice, combaterea pre
judecăților religioase in cadrul clu
bului „Enigma") am găsit si la Casa 
de cultură a sindicatelor din Cisnă- 
die. , •

Ar Însemna, evident, să prezentăm 
o imagine idilică a realităților din a- 
șezămintele culturale de masă sibie- 
ne dacă nu am menționa că, în a- 
celeași localități, unități aflate pe po
ziții înaintate se învecinează cu destu
le altele, unde inerția și rutina dimi
nuează capacitatea de înrâurire a 
unei activități structurai incompatibi
le cu deformările birocratice de 
orice fel. La clubul marii întreprin
deri „Independența", săptămini in 
șir sint programate cu monotonie au
diții de muzică populară, discotecă, 
seri de romanțe, spectacole folclori
ce, sfaturi de igienă. Toate bune șl 
la locul lor, numai că pricit de Ispi
titoare ar fi acordeonul și naiul, 
jazul și hora, mai trebuie cite ceva 
și pentru minte. De ce au un carac
ter atît de sporadic activitățile în 
domeniul propagandei tehnice? Ce alt
ceva decit comoditatea împiedică fo
losirea sistematică a unor forme da 
activitate politico-eduoativă vie, par
ticipativă, cum sint dezbaterile, răs
punsurile la Întrebări pe teme po
litice, In locul recurgerii la confe
rințe ț! expuneri ca unică modalitate 
de lărgire a cunoștințelor unui audi
toriu dornic să se manifeste nu doar 
ca „obiect", ci și ca „subiect" pa 
planul vieții ideologice?

De ce s-a abandonat o aseme
nea inițiativă interesantă cum a fost 
aceea intitulată „Clubul navetiștilor", 
in cadrul căruia tovarăși din condu
cerea Întreprinderii și formații artis
tice veneau duminicile in comunele 
din care provin muncitorii navetiști, 
unde prezentau programe politico- 
educative, brigăzile artistice popu
larizau pe fruntașii tn producție șl 
criticau pe cei care se „distingeau- 
prin absente nemotivate, rebuturi, 
risipă sau „comenzi particulare" e- 
fectuate cu „ce se găsea prin fabrică"?

Asemenea cazuri de lipsă de con
tinuitate si „scurtcircuit" în munca 
politico-educativă a unor cluburi 
învederează necesitatea unei mai. 
mari atenții pentru recuperarea unor 
rămineri in urmă nu mai puțin re
gretabile decit restantele în dome
niul activității economice.

A realiza o Îmbinare judicioasă a 
activității politico-educative și cultu- 
ral-artistice cu cea de divertisment, 
îngemănind utilul ;cu plăcutul, re
prezintă neîndoielnic condiția esen
țială a îndeplinirii importantelor func
ții ce revin așezămintelor cultural-e
ducative pe linia dezvoltării con
științei socialiste. Reușitele Aotabile 
obținute în cadrul Festivalului „Cîn- 
tarea României" de numeroase clu
buri, case de cultură și’ cămine 
culturale sibiene confirmă, o dată 
mai mult, că și în acest do
meniu ritmul progresului este direct 
proporțional cu „investiția" de ini
țiativă, imaginație $i perseverență. 
Dacă ar fi să definim trăsătura 
distinctă a programelor majorității 
așezămintelor culturale pe care le-am 
vizitat, ea constă, desigur. în ideea 
inteleaptă că bune-s cîntecul și 
dansul, cu condiția de a nu rezerva 
activității educative un rol de „ce
nușăreasă".

La clubul „7 Noiembrie" din Sibiu 
impresionează plăcut includerea in 
programele lunare a unor manifes
tări de larg interes cu caracter po- 
litico-educativ (formele concrete de 
manifestare a patriotismului în zilele 
noastre, „Cadran 
păminttilui româ
nesc") : tehnic, e- 
conomic (concur
suri profesionale 
„Cel mai bun 
bobinator, sorta- 
tor... ciștlgă" : 
„Ziua populariză
rii experienței 
Înaintate" ; ci
cluri de dezbateri 
ticile noului mecanism 
căile de sporire a eficientei eco
nomice șl „Microclimatul indus
trial") : educație materialist-știin- 
tifică (cicluri de expuneri „Prietenii 
adevărului"; „Din tainele universu
lui"), dezbaterea unor aspecte ale re
lațiilor interumane prin prisma ce
rințelor Codului etic, paralel cu or
ganizarea de lectorate ale părinților, 
șezători literare, „întîlniri cu muzi
ca", serbări cîmpenești, excursii, pro
grame ale formațiilor artistice. Nu 
este de mirare că zilnic clubul este 
gazda unui mare număr de munci
tori, îndeosebi tineri.

Este îmbucurător că In numeroase 
sate a fost depășit stadiul în care 
căminele culturale iși concentrau a- 
tenția exclusiv asupra activității ar
tistice și aceasta doar în preajma 
concursurilor. Poposind la Rășinart, 
am cunoscut un cămin cultural care 
se afirmă ca o prezență dinamică în 
viața comunei prin cete 11 cursuri 
ale universității cultural-știintifice, 
brigada științifică, brigada artistică, 
formațiile de cântece și dansuri. Un 
larg interes a stîmit inițiativa de 
a invita la „seri ale navetiștilor" 
comitetele organizațiilor de partid, 
sindicale și'U.T.C. din întreprinderile 

ri’junda lucrează ca navetiști oameni 
din comună. Programele cultural- 
artistice prezentate cu acest prilej 
contribuie la treptata „apropiere" a 
familiilor respective de preocupările 
colectivelor de fabrica din care fac 
parte și „ai lor".

O experiență interesantă am lntil- 
nlt și la Casa de cultură a studen
ților din Sibiu, unde structura pro
gramului includea, într-o dozare în 
genere judicioasă, cicluri de dezba
teri în cadrul cabinetului de infor
mare și documentare politică, a stu
dioului de dialoguri (seriale de discu
ții pe temele „2050 de ani...", „Știintă 
și tehnică". „Artă și civilizație"), seri 
cultural-distractive organizate prin 
rotație de fiecare facultate.

Concludentă pe un plan mai larg 
pentru corelația nemijlocită dintre 
sfera largă a preocupărilor tematice 
pe de o parte, și capacitatea de atra
gere a unor categorii cit mai variate 
de beneficiari potențiali, pe de altă 
parte, ni s-a părut activitatea Casei 
de cultură a sindicatelor din Sibiu, 
care a respins tentația de automulțu- 
mire facilă, ca urmare a premiilor 
primite de citeva din» formațiile sale 
artistice în cadrul Festivalului „Cîn- 
tarea României". Ca să ne referim doar

politic", „Memoria

»

LA BOTOȘANI: Un nou spital cuplat cu policlinica

Tudor OLARU 
Nicolae BRUJAN

umerii 
noi este 
pe care 
un bun 

dispu-

priviijd caracteris-
—i—1 economic.

de animale mici

in- 
valorificarea 
de la nutrii, 
din gospodâ- 
din unitățile

Noi stimulente pentru crescătorii

Pentru sătenii din Mărașu

Neculal ROȘCA

pline cu cea-

Ne dăm seama că vă deranjăm 
cu o problemă minoră fată de gri
jile tării care apasă pe 
dumneavoastră, dar pentru 
o problemă foarte grea și 
numai dumneavoastră, ca 
părinte, o puteti înțelege, 
nind rezolvarea de către organele, 
de resort", scriau tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un grup de lo
cuitori din comuna Mărașu, jude
țul Brăila. La ce „problemă foarte 
grea" se refereau autorii scrisorii ? 
Din luna aprilie a acestui an s-a 
suspendat transportul de pasageri 
cu vaporul'pe ruta Hirșova-Brăila, 
singura. posibilitate,, de.,declasare a. de.căiători. 
celor 1 000 de locuitori din satele '»>»■-»-j -- 
Tacău, Bândoiu și Strimba, situate 
în Insula Mare a Brăilei, la centrul 
de județ, unde unii muncesc, alții 
învață, unde există spitale, poli
clinici etc.

tn nota de cercetare a viceprim- 
mlnîstrului de resort al guvernului, 
căruia, la indicația secretarului ge
neral al partidului. 1 s-a repartizat 
scrisoarea pentru a fi analizată și 
a se lua măsurile necesare, se pre
cizează că prin satele respective nu 
sint programate mijloace de trans
port in comun care să asigure le-

gătura permanentă a locuitorilor 
cu municipiul Brăila. Cursele de 
călători auto circulă numai oină la 
comuna Mărașu. aflată la 8 km de 
satul Băndoiu. Ia 12 km de Tacău 
șl la 16 km de Strimba. Aceste 
curse nu pot fi prelungite spre cele 
trei sate deoarece drumurile exis
tente nu sint practicabile și între
ținute corespunzător pentru circu
lația autobuzelor. Nava de pasa
geri care asigura această legătură 
a fost retrasă din circulație deoare
ce exploatarea ei se făcea cu con
sum ridicat de combustibil si veni
turi reduse, datorită numărului mic

_____  w ... ... . .. .
Tinind seama de situația actuală, 

precum și de faptul că alte mijloa
ce de transport nu au acces în zonă. 
S-a pus în exploatare o navă cu 
capacitate mai mică, urmind ca ve
niturile nerealizate să fie compen
sate de la celelalte nave ale flotei 
fluviale.

Răspunsul atrage totodată aten
ția asupra faptului că pentru re
zolvarea judicioasă a acestei situa
ții este necesar ca Consiliul popu
lar al județului Brăila să execute 
lucrări de întreținere și pietruire a 
drumurilor de legătură din satele 
respective și centrul comunei, asi-

Se știe că tn ultima vreme a luat 
o dezvoltare tot mai mare. în toate 
județele tării, inclusiv in munici
piul București, creșterea de ani
male pentru blană. în special a 
nutriilor. îndeletnicire pe cit de 
folositoare, pe atît de bănoasă. 
Dar. ca orice început — tinind 
seama că in principal aceste ani
male sint crescute in gospodării 
ale cetățenilor — se simte nevoia 
unei mai bune coordonări a acti
vității respective, a unui sprijin 
mai eficient in ce privește selec
tarea și procurarea animalelor, creș
terea și valorificarea lor.

Despre toate acestea mai multi 
crescători de animale mici pentru 
blană au scris conducerii partidu
lui. solicitind să se analizeze situa
ția și să-se adopte măsuri in con
secință.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
dispus ca scrisoarea să fie anali
zată de conducerea U.N.C.A.P. și 
de Ministerul Agriculturii si Indus
triei Alimentare. în raportul 
tocmit se arată că 
blănurilor provenite 
nurci, vulpi etc., atit 
riile populației, cit și 
socialiste, dispun de un cadru legal 
de desfacere prin Întreprinderile- 
județene de valorificare a mate
rialelor recuperabile. Se consideră 
justă propunerea de a se îmbu-

nătăți componenta biroului execu
tiv al Consiliului asociației obștești 
de creștere a iepurilor și anima
lelor de blană, prin cuprinderea a 
2—3 crescători. De asemenea, 
M.A.I.A. va urmări îmbunătățirea 
activității acestei asociații, in s«p- 
sul inventarierii animalelor exis
tente la crescători, al îndrumării 
tehnice a acestora, precum și în ce 
privește valorificarea și contrac
tarea producției, asigurarea anima
lelor de. rasă etc. Totodată, va li
mita importul unor asemenea ani
male. urmind ca pentru completa
rea efectivului matcă la unitățile 
socialiste să organizeze expozitii- 
tîrg unde să se facă-achiziții din 
sectorul particular. ,

In vederea stimulării crescătorilor 
de animate pentru blană și valori-» 
licării superioare a producției de . 
blănuri s-au luat măsuri de îmbu
nătățire a cooperării dintre crescă
torii particulari șl unitățile agricole 
socialiste cu ferme de profil, care 
vor asigura sprijin tehnologic, ma
terial de reproducție, furaje si pre
lucrarea primară a blănurilor. S-a 
propus, de asemenea, reactualizarea 
prețurilor de achiziții, in vederea 
unei mai bune cointeresări a cres
cătorilor pentru livrarea blănurilor 
la fondul de stat.

inițiative valoroase, 
dar și unele improvizații

noroc, Viorel ! 
noroc, Viorel !
cu „hai noroc'
tot cu „dai țu un rind", 
„ba nu", „ba da", pină

20 din 57
Nu e nici un secret că șoferii 

de pe autocarele turistice, care 
răspund de viața a cite 40—60 
de oameni la fiecare transport, 
sint aleși dintre cei mai buni 
profesioniști in materie. Cu ani 
in urmă li s-a dedicat și un șla
găr de largă circulație: „Șoferul 
de la O-N.T.".

Cu atit mai surprinzător apa
re rezultatul unui test la care 
au fost supuși 57 de șoferi de 
la O.J T. Sinaia. Tema testului; 
cunoașterea regulilor de circula.- 
ție. Din cei 57 numai 20 (două
zeci) au reușit să întrunească 
punctajul minim necesar. Cei
lalți 37 fiind declarați— cori- 
genți. Cu alte cuvinte, ca‘să mai 
poată pune miinile pe volan tre
buie să pună mina pe carte!

Rubrieo reoliiotă 
Petre POPA 
și corespondenții

de

„Scînteii

IN UNITĂȚILE COOPERAȚIEI DE CONSUM

SORTIMENT LARG DE MĂRFURI 
DE SEZON

In toată tara, maga
zinele cooperativelor 
de consum au fost a- 
provizionate cu o ga
mă largă de mărfuri 
solicitate cu deosebire 
în acest sezon. Marile 
complexe comerciale, . 
supercoopurile, super- 
magazinele, precum 
și magazinele specia
lizate oferă cumpără
torilor modele noi de 
confecții de toamnă- 
iarnă . pentru femei și 
bărbați : costume, sa- 
couri, pardesie, paltoa- 

pantaloni, fuste,

bluze, rochii din țesă
turi moderne. La rin- 
dul lor, raioanele de 
încălțăminte prezintă 
un sortiment bogat de 
cizmullțe, ghete, pan
tofi din piele și înlo
cuitori, pentru sezonul 
rece. Mult solicitate in 
această perioadă sint 
raioanele șl unitățile 
de galanterie, tricotaje, 
marochirtărie, sport-tu- 
rism, care, de aseme
nea, sint in măsură să 
satisfacă preferințele 
cumpărătorilor.

Pentru dotarea locu
ințelor, magazinele 
mari și specializate ale 
cooperativelor de con
sum oferă o gamă lar
gă de aparate de ra
dio și televizioare cu 
calități tehnice supe
rioare, o mare diversi
tate de articole de uz 
gospodăresc etc.

In fotografie : 
modern complex co
mercial al cooperației 
de consum construit la 
Videle, județul Teleor
man.

I n mod firesc, cetățeanul, clnd se aprovizionează are in fața lui pe vînzătorul
I din magazine sau din piețe, ia contact cu imaginea unitpții de desfacere eu 

amănuntul. Menționînd activitatea pozitivă desfășurată în multe asemenea 
unități, nu putem omite că mai există locuri de desfacere in care se manifestă ca
rențe — determinate fie de unele cauze obiective, fie de aspecte criticabile din acti
vitatea practică.

Dar in ansamblul activității comerciale un rol deosebit II au ți depozitele, marile 
unități cu core cetățeanul nu vine în contact direct. In contextul preocupărilor sezo
nului s-o întreprins ancheta de față, care urmărește tocmai să analizeze modul cum 
decurge activitatea Intr-un mare depozit — respectiv dintr-un județ de unde Infor
mațiile arătau că aprovizionarea se desfășoară, in general, în bune condiții.

— Ce să fie, a înghețat. 
Cred că începuse să în
ghețe de pe cîmp. Dar vor
ba aceea, anul acesta e 
varză berechet !

— Și, dacă e așa. o țineți 
In curte ca să Înghețe de
finitiv ? Nu credeți că e vor
ba de indiferență față de ri
sipă? Este oare posibil ca 
mii de kilograme de legume 
Să zacă in mijlocul curții, 
tăvălite prin noroi, tîritede

Gheorghe Popa, pentru a-i 
informa despre optica in
credibilă a tehnologului. A- 
ceștia susțin că... nu s-a 
dublat nici un fel de pro
cent la perisabilități, ba, 
dimpotrivă, toți lucrătorii 
au fost Îndrumați cu insis
tență să evite orice fel de 
risipă. Păcat că Vasile 
Carp habar n-are de toa
te aceste lucruri ! (Dealt
fel, ca un amănunt cu des-

I
i
i
i
I
I
I
I
I
I

La Iași, tn piețele ali
mentare ale orașului. Păsări 
și pește, brînzeturi si rădă- 
cinoase. cartofi si varză, 
ceapă, praz, ouă și co
nopidă. Am văzut toate a- 
ceste produse, si multe 
altele. In cantităti Îndestu
lătoare. tn magazinele de 
specialitate din întreaga 
rețea a comerțului ieșean 
de legume și fructe. Deși, 
așa cum se știe, anul agricol 
n-a fost prielnic, ceea ce a 
provocat. în mod obiectiv, 
anumite diminuări ale Pro
duselor agrozootehnice, e- 
xistă acum in depozite, puse 
la adăpost, cantităti în
semnate de produse agroali- 
mentare pentru consumul 
populației ieșene.

Am confruntat aceste in
formații cu realitățile din 
rețeaua comercială. După 
cum spuneam la început — 

*ln cea mai mare parte se 
confirmă. Am constatat insă 
șl exeepții. Iată, de exem
plu, magazinul nr. 4. Marfă 
destulă, dar la un moment 
dat se făcuse rind la roșii.

— Nu sint roșii I — II

întrebăm pe responsabilul 
unității,
- Ba 

destule, 
sească.

Intrăm tn pivnița maga
zinului și nu ne vine să 
credem. Intr-un butoi — 
200 kg de roșii făcute terci, 
în alt cotlon al unității — 
sute de kilograme de varză 
degradată.

—- Ce se întimplă ? Toc
mai acum, cînd fiecare kg 
de legume trebuie gospo
dărit cu grijă, lăsati să se 
strice asemenea cantităti ?

— Se mai strică, dar să 
știti că uneori ne sint a- 
duse degradate chiar de la 
depozit.

La magazinul nr. 2. toc
mai se descărcau 1 500 kg 
cartofi. Dar cum veniseră? 
tn saci rupti. Plin) de pă- 
mint, o parte amestecați cu 
rădăcinoase și... ridichi.

Dtn cauză că totul tre
buia din nou strîns. sortat, 
pus In saci, timpul trecea, 
iar tn fața magazinului se 
formase o aglomerație ab
solut fără temei.

Vasile Prisecaxu. 
da. La depozit sint 

Trebuie să so-

Prin redistribuirea 
unor spatii existente, 
pe platforma industri
ală a municipiului Bo
toșani au fost amena
jate și puse la dispo
ziția populației un nou 
spital și o policlinică 
de zonă. Noul spital 
are o capacitate de 700

paturi, fiind destinat 
recuperării capacității 
de muncă a celor cu 
afecțiuni pulmonare 
(adulți și copii), a su
ferinzilor de boli con-» 
tagioase și ale pielii. 
In noua policlinică 
funcționează cabinete 
pentru marea majori-

tate a disciplinelor 
medicale, inclusiv sto
matologice, acestea fi
ind destinate în prin
cipal oamenilor mun
cii de pe platforma 
industrială a Botoșa
nilor. (Silvestri Aile-

200—300 
pă... crescută.

— Trebuie să știti. ne-a 
precizat în continuare tova
rășul director Ghebea. că 
ceea ce ati văzut dv. — le
gumele stricate — sint 
rezultatul unei sortări ma
sive, de mii de tone. Nu zic 
că n-ar fi si efectul anu
mitor manifestări de risi
pă. Unele locuri de muncă 
nu sint bine organizate, nu

Patru zile intr-un mare
depozit de legume

Despre modul cum este gospodărit fondul de marfă Ia Iași

— Nu puteti spune că e 
vina noastră — se scu
zau lucrătorii magazinului. 
După cum vedeți, așa ne-a 
fost trimisă marfa de la 
depozit...

Ce se întimplă la depo
zite ? Am pornit intr-acolo. 
Chiar de la intrare obser
văm că o parte din curte 
e plină cu varză. Jumătate 
degradată.

— Ce e cu varza asta În
ghețată aici in curte ? — 
l-am Întrebat pe inginerul 
Vasile Carp. tehnologul 
depozitului.

eolo-colo. tn loo să fie adă
postite ?

Una il Întrebăm noi. alta 
ni se răspunde : „Trebuie 
să știti că acum procentul 
de perisabilități s-a dublat. 
In loc să fie de 3 Ia sută, 
este de 6 la sută".

Iată deci un mod de gîn- 
dire cu totul și cu totul 
negospodăresc: „nici o
grijă, cota perisabilitătilor 
s-a dublat, deci putem ri- 

■ sipi ineă o dată mai mult I"
Am mers Ia directorul 

întreprinderii, Claudiu Ghe
bea, și la contabilul-șef,

tul tilc. Imediat după dis
cuția avută între noi des
pre starea legumelor. V. 
Carp, in loc să pună mina 
să organizeze treaba, a ie
șit din curtea întreprinderii 
și s-a așezat temeinic la 
muncă... să-și repare ma
șina personală),

Intre timp, reporterul, 
continuindu-și periplul, a 
descoperit intr-unu! din col- 

, țurile curții depozitului, a- 
proape cel mai ascuns colt, 
nu mai puțin de 45 lăzi, 
fiecare cu o capacitate de x

toți lucrătorii noștri iși fac 
conștiincios datoria.

Deci esențială este sor
tarea și insilozarea cit mai 
operativă. Pentru aceasta, 
personalul depozitului, in
clusiv cel administrativ, a 
fost solicitat să lucreze în 
regim de campanie agrico
lă. adică șl duminica. Ia- 
tă-ne din nou în depozit. 
Duminică. 16 noiembrie. In 
toată unitatea, dintr-o sută 
de oameni, cit ar fi trebuit 
să fie prezent!, găsim... 
15—16. Iar aceștia ce fă-

ceau ? Unii — ciudat — în- 
cărcau in mașini tocmai 
ceapa* stricată găsită cu o 
zi înainte în coltul curții. 
Alții se învîrteau pe lingă 
autocamioanele sosite cu le
gume în dimineața respec
tivă. Fuseseră aduse zeci 
de tone de legume și fruc
te. dar stăteau cum veni
seră : nu erau suficiente 
brațe de muncă. Nu era 
prezent* nici directorul, nici 
inginerii de schimb, nimeni 
care să ia o măsură in 
funcție de situația creată. 
(Avea dreptate directorul: 
„Sint locuri de muncă prost 
organizate, unii nu-si fac 
conștiincios datoria"...).

Ne apropiem de remorca 
nr. 41-IS-3410. Doi oameni 
încărcau in ea ceapă cres
cută. Alti trei se uitau la 
primii doi și discutau. 
Aflăm de la ei că toată 
toamna, autocamioanele în
treprinderii. ca și în cazul 
remorcii amintite — au tot 
cărat legume stricate la... 
vărsătoare. Ce e vărsă- 
toarea? Locul din Iași unde 
se aruncă gunoaiele.

— Unde se aruncă „gu
noaiele" de la I.L.F. ? 11 
întrebăm pe portar.

★ _
Pornind de la constatările Înregistrate in județul lași, 

punem intrebarea dacă in toate județele, ți in primul 
rind, in acelea in care există anumite neajunsuri legate 
de aprovizionare, s-au făcut analize exigente ale activi
tății depozitelor, s-a intreprins tot ceea ce este posibil 
pentru ca munca in aceste verigi de bază să se desfă
șoare in asemenea condiții incit să se evite orice 
pierdere.

Păi, ne răspunde el. 
de la sosea și pină hăt de
parte. pe malul Bahluiului. 
aproape 20 hectare de te
ren arabil.

Ne-am apropiat. Intr-a
devăr, peste tot urme de le
gume., Este, totuși, imposi
bil să Înțelegi cit de mari 
(admise sau neadmlse) sint 
pierderile. Acest lucru va 
fi cunoscut, cum am fost 
informați, abia după 15 de
cembrie. Oricum Insă, re
petăm. in condițiile mal vi
trege din acest an. nici un 
kilogram n-ar fi trebuit să 
fie risipit — iar noi. In 
patru zile, descoperisem mii 
de kilograme.

Din explicațiile contabi- 
lului-șef. din discuțiile pe 
care le-am avut in final 
cu directorul, cu alti con
ducători ai I.L.F., cu șefi 
de depozite, am retinut că 
in zilele următoare efortu
rile se vor intensifica, vor 
fi luate măsuri ca aria pa
gubelor să fie restrinsă la 
minimum.

Dar era și mal bine dacă 
situațiile negative mențio
nate mai sus erau evitate 
prin măsuri stabilite și a- 
pllcate din timp !

★

Gh. GRAURE
X
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INSTALAȚIILE DE FORAJ SI EXTRACȚIE
NU POT FUNCȚIONA CU... PROMISIUNI

ÎN MULTE UNITĂȚI AGRICOLE

DIN JUDEȚUL IALOMIȚA

Cămara zootehniei 
este pe jumătate goală.

„Nu, este 
pe jumătate plină" 
SPUN UNII, AFIȘlND UN OPTIMISM 

GRATUIT Șl PĂGUBITOR

Este știut de toți că adevărații 
gospodari iși fac vara sanie și iarna 
car, iar unitățile crescătoare de ani
male trebuie să nu uite o clipă că 
de modul cum pregătesc acum ba
zele furajere vor avea liniște cînd 
peste cîmpia Bărăganului se va aș
terne omătul. Din păcate, în iernile 
trecute, cadrple de conducere ale 
unor asociații economice intercoope- 
ratiste, cum sînt Scînteia, Giurgeni, 
Drajna, Cooperativele agricole Mi
hail Kogălniceanu, Luciu, Gura Ia- 
lomiței, Sălcioara, Rași, Stelnica, 
Jegălia, Săpunari, din ianuarie si 
pină în mai, umblau cu căciula în 
mină pe la munte după fin pentru 
a scoate taurinele și ovinele pînă la 
cositul suprafețelor cu masă verde.

în județul Ialomița necesarul de 
furaje însilozate 
pentru hrana a- 
nimalelor din co
operativele agri
cole pe timpul 
iernii 1980—1981 
a fost planificat 
la 502 000 tone, 
cantitate ce 
consideră sufi-' ' 
cientă pentru e- 
fectivul existent 
de 92 000 capete 
bovine și 234 000 
ovine. Dar din a- 
ceastă cantitate 
s-au însilozat, 
pînă la 25 noiem
brie. doar 312 000 
tone, deficitul ci- 
frîndu-se la un 
sfert de milion 
de tone. Această 
situație trebuie 
să constituie un 
adevărat semnal 
de alarmă pen
tru Uniunea ju
dețeană a coope
rativelor agricole, 
Direcția agricolă 
Ialomița, pentru 
upeje consilii u- 
n-ice agroindus
triale ca Andră- 
șești, Balaciu, 
Bogdana. Ciochi
na. Cuza Vodă, Jegălia, Scînteia, 
Lehliu și Slobozia.

Dacă cooperativele agricole Grin- 
du. Smirna, Gheorghe Doja, Traia- 
nu, Miloșești, Colelia, Cegani sînt 
pregătite pentru a face față iernii 
ce bate la ușă, avînd baza furajeră 
bine asortată cu cantitățile planifi
cate de siloz, fîn și grosiere, altele 
nu au realizat nici măcar 50 la sută 
din cantitățile de furaj planificat. 
Prin lipsa totală de responsabilitate 
față de sectorul zootehnic se „re
marcă" consiliile de conducere din 
cooperativele agricole Andrășești, 
care din 4 000 de tone a realizat nu
mai 1 077 tone siloz : Sf. Gheorghe 
— 2 450 tone, din 6 700 tone ; Pie- 
troiu — 1 010 tone, din 5 900 tone ; 
Rași — 820 tone, din 4 200 torte ; 
Grădiștea — 2 000 de tone, din 7 100; 
Stelnica — 970 tone, din 5 800 tone 
și exemplele negative pot continua. 
O situație similară — și lă asociația 
economică intercooperatistă Scin- 
teia, unde din 17 000 tone de siloz 
s-au realizat pînă in prezent doar 
7 500 tone.

Experiență anilor trecuți clnd din 
Bărăganul ialomițean au plecat spre 
Sibiu. Covasna și Caraș-Severin de
legați din partea consiliilor de con
ducere ale cooperativelor și asocia
țiilor economice intercooperatiste 
pentru a face rost de furaje nu și-a 
spus cuvintul nici in această toam
nă. Cei care aveau datoria să învețe 
din necazurile iernii trecute consi
deră că, așa cum s-au descurcat pînă 
acum, tot așa se vor descurca și de 
acum înainte. De ce această situa
ție 7 Unele din unitățile mai sus
menționate vor găsi scuza că nu sint 
racordate la sistemul de irigații și, 
datorită secetei din lunile iulie — 
august, culturile succesive de po
rumb pentru furaje s-au compro
mis. Dar în loc să meargă acum, în 
această toamnă, să adune cocenii și 
vrejii de soia din unitățile mari pro
ducătoare de porumb și soia, aș
teaptă cu brațele încrucișate. Anul 
acesta comandamentul județean 
pentru agricultură a reușit să-i 
pună pe unii Ia treabă si să-si pre
gătească bine cămările de furaje 
în unitățile cu mari cantități de 
coceni, asigurindu-le tăiței de 
sfeclă de zahăr, melasă, bare îm
preună cu apă și sare formează un 
furaj însilozat de bună calitate. Unii 
cooperatori, cum sînt cei din comu
nele Mihail Kogălniceanu, Vlădeni 
și Cegani. s-au deplasat în zona în
treprinderilor agricole de stat Dra- 
galina, Făcăeni și Bordusani, unde 
și-au făcut mari Cantități de siloz, 
între 1 500 și 2 000 de tone fiecare.

Trebuie acționat grabnic 

In toate cooperativele 

agricole pentru a asigura 

cele 250000 tone 

de furaje care lipsesc 

acum din depozite 

și silozuri

în discuția purtată cu Inginerul 
Cornel Mușat din cadrul Direcției 
generale a agriculturii Ialomița, șl 
care se Ocupă de urmărirea modului 
în care unitățile iși realizează stocu
rile de furaje, ni se argumenta: La 
ora actuală in cîmp mai aînt cel pu
țin 200 000 de tone de coceni și vreji 
de soia. Din aceștia 120 000 de tone, 
împreună cu 50 000 de tone de tăiței 
de sfeclă de zahăr, ce urmează să 
fie ridicați de la fabrica din Țăn- 
dărei, pot acoperi, în bună parte, 
deficitul unităților mai sus-mențlo- 
nate. în consiliul agroindustrial 
Lehliu, unități cum sînt I.A.S. Le
hliu și C.A.P. Dor Mărunt pun la 
dispoziția unităților din sud-estul 
județului și chiar din același consi
liu, cum sint cele din Lehliu-Sat șl 

Săpunari care 
nu-șl realizează 
planul de siloz, 
suprafețe Cu co
ceni de cea mal 
bună calitate. 
Dar unitățile res
pective nu au ca
tadicsit’, nici. pînă 
în prezent să 
vină cu formații
le de lucru pen
tru a recolta a- 
ceastă masă ve
getativă deosebit 
de necesară pen
tru însilozare.

La C.A.P. Sf. 
Gheorghe. în ab
senta președinte
lui Cristache 
Popa, am discu
tat despre situa
ția stocului de 
furaje cu șeful 
fermei zootehni
ce, Ionică Crista
che. și șeful con
tabil. Alexandru 
RâduCanu. La a- 
ceastă unitate, 
din 6 700 tone pla
nificate s-au rea
lizat ddar 2450 
de tone. întrebați 
dacă această can
titate va ajunge 

pentru hrănirea, celor 1 000 de 
bovine și 2 200 de Oi. nl s-a răs
puns că dacă timpul o să le mal 
permită o să mai strîngă ceva fu
raje și să mai facă siloz, fiindcă 
oricum cantitatea pe care o au n-o 
să le ajungă nici pînă în aprilie. 
Atunci de ce să ne mai întrebăm 
că C.A.P. Sfintu Gheorghe își rea
lizează doar 60 la sută din planul 
de lapte de vacă 7 Comentariile, 
considerăm, sint de prisos. Și aceas
tă situație este valabilă și pentru 
cooperativele din consiliile Andră
șești. Bogdana. Balaciu, Borcea, 
Făcăeni, Fetești. Scinteia, Cuza Vo
dă. Jegălia și Slobozia.

în cadrul întrajutorării unităților 
ce nu pot să-și asigure cantitățile 
de furaje necesare sectoarelor zoo
tehnice, comandamentul județean 
pentru agricultură a stabilit urmă
toarele suprafețe de coceni ce tre
buie recoltate și însilozate împreună 
cu tăiței de sfeclă și melasă: C.A.P. 
Gura Ialomiței are asigurate 200 de 
hectare la I.A.S. Ograda și 150 de 
hectare la C.A.P. Sudițl ; C.A.P. 
Luciu — 100 hectare la I.A.S. Ogra
da ; C.A.P. Giurgeni — 200 ha la 
I.A.S. Ograda ; C.A.P. Vlădeni — 
150 hectare la C.A.P. Sudiți ; C.A.P. 
Țăn dârei — 300 ha la I.A.S. Ogra
da ; C.A.P. Bordușani —■ 300 ha la 
I.A.S. Bordușani ; C.A.P. Cegani — 
300 ha la I.A.S.- Bordușani și 200 ha 
la C.A.P. Fetești-Gară. Pînă în 
prezent. C.A.P: Mihail Kogălnicea
nu a făcut 1 700 tone siloz la I.A.S. 
Dragalina : C.A.P. Progresul Fă
căeni — 800 tone la I.A.S. Făcăeni, 
C.A.P. Cegani — 1 000 de tone la 
I.A.S. Stelnica. în ajutorarea aso
ciației economice intercooperatiste 
Scînteia unitățile din consiliul unic 
Grivița au realizat 3 000 de torte 
de siloz.

Măsurile actuale sint bune, dar 
ele trebuie materializate in furaje 
însilozate. fiindcă nu trebuie uitat 
că cele 250 000 torte care linsese la 
ora actuală din cămării» sectoarelor 
zootehnice se vor tăsfrînge negativ 
asunra oroductiel de carne si lante. 
în rîndnrlle de fată nu ne-am refe
rit ia situația bazei furajere din trt- 
treorinderile a’ClCOIe de stat, st 
această datorită faptului Că âCCste 
unități șl-âU realizat 304 000 tone 
siloz față de 300 OO0 tone cit era Pla
nificat. cum s-ar spurte, tn timp ce 
efectivele de ăhlmale de la I.A.S. 
vor primi primii fulgi de rteâ in 
liniște, animalele din eratdurtle 
unor cooperative agricole Vor avea 
numai Vise urite.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scinten"

■ J

întreprinderea „23 August" din Capitală este furnizorul motoarelor cu 
ardere internă de mare putere, necesare echipării grupurilor de foraj din 
industria petrolului. Așa cum semnalam In articolul „Da, putem extrage 
mai mult petrol I Este însă mai necesară și mai urgentă ca oricind rezol
varea tuturor problemelor de care depinde realizarea producției", între
prinderea bucureșteană trebuie să livreze neîntirziat unităților petrolului 
70 de motoare și un volum important de piese de schimb aferente. Con
secințele acestor restanțe sînt deosebite : citeva zeci de grupuri de foraj 
fabricate la „1 Mai" din Ploiești, numeroase unități de pompaj de la 
sonde nu funcționează. întîrzierile în realizarea programului de foraj, res
tanțele care au apărut în extracția de țiței sint determinate și de situația 

-necorespunzătoare a livrărilor de motoare.
Octombrie a avut 51 de zile... și tot 

nu au fost destule. Așadar, producția 
de țiței a țării trece și prin fabrica 
de motoare de la „23 August". Discu
ția cu tovarășul Dan Ionescu, ingine
rul-șef al fabricii,, o pornim de la 
acest punct.

— Știm acest lucru. Nu e prima 
dată cînd ni se spune: Dealtfel, ju
mătate din producția noastră este 
destinată întreprinderii „1 Mai" din 
Ploiești și unităților din industria pe
trolului. Chiar astăzi, directorul, ge
neral al centralei noastre a analizat 
stadiul fabricației de motoare.

— Și care sînt concluziile ?
— Eforturile pe care le întreprin

dem se îndreaptă în două direcții — 
onorarea comenzilor la export și li
vrarea de motoare către unitățile pe
trolului, conform graficului întocmit 
de comun acord cu conducerea 
Ministerului Minelor, Petrolului și 
Geologiei.

— Cînd s-a întocmit acest grafic 7
— în luna septembrie. El prevede 

livrarea a 12 motoare în septembrie, 
19 în octombrie. 20 în noiembrie și 
29 în decembrie.

— Cum se desfășoară livrările 7
— Conform graficului. în septem

brie și octombrie am livrat 31 de mo
toare. (Discuția ia în acest moment o 
turnură neașteptată, care m-a făcut 
Să fiu mai circumspect în privința 
afirmațiilor liniștitoare ale interlocu
torului). Chiar azi (n.n. — dialogul a 
avut loc în ziua de 20 noiembrie) 
livrăm ultimele patru motoare din 
obligațiile lunii octombrie.

Parcă pentru a da o garanție In 
plus acestei afirmații, inginerul-șef 
al fabricii de motoare ia legătura te
lefonică cu tovarășul Gheorghe Vlad, 
adjunct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei.

— Tovarășe ministru, azi închidem 
comanda pentru octombrie. Trimiteți 
camioanele să ia motoarele. Două

sînt la expediție, alte două le termi
năm în schimbul doi. în continuare 
livrăm după graficul stabilit. Trimi
teți deci camioanele să putem elibe
ra locul la montaj.

sînt 15. Și le vom face dacă nu se 
vor ivi probleme.

— De ce natură 7
— Colaborările. Ne sosesc greu tur- 

bosuflantele de la „Hidromecanica"- 
Brașov. Lună de lună, programele de 
livrare Se dau peste cap din această 
cauză.

La capătul liniei de montaj, două 
motoare sint aproape gata pentru 
expediție. Muncitorii le fac ultimele 
retușuri.

— Au fost recepționate de benefi
ciarii din industria petrolului. Aș
teptăm camioanele să le încărcăm, 
precizează ing. Gheorghe Radu.

— Cite motoare livrați azi 7
— Două. Doar le vedeți aici I

De ce întreprinderea „23 August" 
din Capitală nu livrează la termen 

motoarele necesare industriei petrolului?

O primă observație. După afirma
țiile tovarășului inginer-șef, livrările 
se desfășoară „conform graficului". 
Dar pentru a nu fi socotiți restan- 
țierl, luna octombrie a avut de fapt... 
51 de zile. Această „dilatare" a calen
darului pare normală interlocutoru- 

, lui.
între două grafice „s-au pierdut" 

cinci motoare. în atelierul de montaj, 
munca este în toi. Echipa condusă de 
Nicolae Răducanu lucrează la pregă
tirea carterului, operație care deschi
de front de lucru pentru montoril 
din echipele lut Ion Straub, Ion Bur
lan și Ilie Hașaganu.

— Pînă luna trecută prioritate ab
solută au avut-o motoarele destinate 
exportului, ne spune șeful atelieru
lui, Cristei Constantinescu. Programul 
de fabricație pentru noiembrie pre
vede și comenzi pentru intern. Am 
început montajul pentru cele 15 mo
toare care vor fi livrate în această 
lună unităților din industria petro
lului.

— Doar 15 7 în graficul de livrare 
din biroul inginerulul-șef erau pre
văzute 20.

— în graficul nostru de fabricație

— Nu patru ? Așa am înțeles la 
conducerea fabricii.

Mirați, și șeful de atelier și ingi
nerul Radu, după o scurtă consultare, 
precizează că sînt gata două bucăți. 
Celelalte două, in următoarele zile. 
Deci nici chiar „luna" de 51 de zile 
nu a fost destul de lungă pentru a se 
încheia livrările stabilite, așa cum a 
încercat inginerul-șef să ne convingă.

Se cuvine a mai face o remarcă. 
Deși în graficul stabilit cu benefi
ciarul la conducerea întreprinderii 
„23 August" sînt prevăzute pentru 
noiembrie 20 de motoare, în olanul 
de fabricație figurează cu cinci mal 
puține. Asta înseamnă, automat, tre
cerea lor în programul pentru decem
brie, lună în care vor trebui livrate 
conform programării inițiale alte 29 
de motoare. Cum rămîne atunci cu 
afirmația că livrările se desfășoară 
conform graficului 7 Care dintre gra
fice sînt valabile 7 Cele stabilite în 
ședințele cu beneficiarul sau 
după care Se face programarea 
ductiei 7

De ce, totuși, se înregistrează 
tanțe ? Cauzele, evident, sînt
multe. Ele țin, în primul rind. de or-

cele 
pro-
res- 
mai

ganizarea Internă a producției, de fe
lul in care sint utilizate capacitățile 
de producție.

— Am primit tn ultimii ani impor
tante fonduri de investiții, secțiile fa
bricii au fost dotate cu mașini și uti
laje de mare productivitate, ne spu
ne secretarul comitetului de partid 
al fabricii, maistrul Horia Tudorache. 
Dar nu am reușit nici pină acum să 
atingem capacitatea protectată la 
producția fizică. Asta nu inseamnă 
că planul nu este „așezat" judicios. 
Cum am putea să spunem că sarci
nile sînt prea mari de vreme ce dis
punem în secție de cîteva utilaje 
cheie, de mare randament, care nu 
funcționează ?

Și secretarul comitetului de partid 
ne conduce la două mașini-unelte 
agregat pe care ar trebui să fie pre
lucrați arborii cotiți și bielele pentru 
motoare. Mașina de prelucrat arbori, 
cumpărată cu bani grei din import, 
nu și-a justificat pînă acum achizi
ționarea, de vreme ce nu a produs 
nici un arbore motor. Agregatul pen
tru prelucrarea bielelor, adus de cir
ca doi ani de la întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate din Capita
lă,. nu a fost nici el pus în funcțiune.

— în loc să prelucrăm pe acest 
agregat, concomitent. șaDte biele, tre
buie să folosim mașinile-unelte ra- 
diale, după 
de acum 20 
amărăciune 
Teodorescu.

Concluzia 
oameni, cu 
dispune colectivul, producția de mo
toare pentru industria petrolului poa
te fi simțitor sporită. Se cere însă o 
mai riguroasă precizare a răspunde
rii, de la cadrele de conducere și pină 
la nivelul muncitorilor, o mai clară 
dimensionare a importantei pe care o 
are realizarea producției de motoare 
nu numai pentru colectiv, ci si pen
tru economie. A nu respecta obliga
țiile contractuale asumate fată de in
dustria petrolului. înseamnă. în ulti
mă instanță, a extrage mai puțin pe
trol. înseamnă a recurge la import. 
Iar o tonă de țiței costă peste 270 de 
dolari. Colectivul întreprinderii „23 
August" poate deci contribui Ia eco
nomisirea resurselor valutare ale 
țării, onorîndu-si Ia timp și in 
bune condiții obligațiile contractuale.

tehnologia de fabricație 
de ani. ne explică cu 
șeful de echipă Costel

este limpede : cu același 
aceleași dotări de care

Dan CONSTANTINj

ȘTIINȚA iN CONFRUNTARE CREATOARE CU CERINȚELE ECONOMIEI

Chiar dacă nu cunoaște cu precizie 
că de fiecare tonă de lemn vegetația 
forestieră produce, prin fotosinteză, 
1,3 tone de oxigen și absoarbe 1,8 
tone de bioxid de carbon, omul de azi 
știe totuși că pădurea reprezintă, pe 
lingă o mină de „aur verde", o ade
vărată uzină de aer curat, un prețios 
filtru pentru noxele pe care industria 
le răspindește în natură, cel mai bun 
mijloc de prevenire a inundațiilor, 
a alunecărilor de teren.

Chiar dacă nu știe exact că, prin 
JÎ’ Simplul fapt că există, pădurea pro

voacă In jurul ei o creștere cu 200— 
300 kg a producției de griu la hec
tar, omul zilelor noastre cunoaște, in 
general, calitatea vegetației forestiere 
de a reține apa, de a asigura umidi
tate constantă.

Prea puțini sint însă cei care știu, 
fie și cu aproximație, că procentul 
de împădurire a munților noștri este 
de numai 50—60 la sută, la dealuri 
gradul de împădurire a scăzut la 
15—20 la sută, iar in cîmpil pădurile 
nu mai reprezintă decit masive răz
lețe.

Iți ceea ce privește ponderea fon
dului forestier în suprafața ’țării. 
România, odinioară vestită pentru 
codrii săi fără sfirșit, se situează as
tăzi, ca urmare a tăierilor neraționale 
din anii regimului burghezo-moșie- 
resc, pe locul 20 în Europa.

Tocmai pornind de la această si
tuație, „Programul național pentru 
conservarea și dezvoltarea fondului 
forestier in perioada 1976—2010“ pre
vede limitarea tăierilor anuale în in
tervalul 1976—1985 la 20 milioane de 
metri cubi, corespunzător posibilității 
pădurii, astfel îneît intr-o perioadă 
de 15—20 de ani să se amelioreze 
echilibrul pădurilor noastre pe „cla
se" de virstă, compoziție etc. Recente 
documente de partid prevăd ca în 
deceniul 1981—1990 să fie împădurite 
400—425 mii hectare.

Fără îndoială că specificul pădurii, 
ciclul foarte lung de creștere — 
decenii și uneori sute de ani pină să 
ajungă la stadiul de exploatare — 
face ca rezultatele să se lase înde
lung așteptate. Există insă și tendința 
ca pentru toate situațiile negative din 
fondul forestier să se dea vina exclu
siv pe „moștenirea din trecut" și să 
se treacă cu vederea unele greșeli 
care se comit în gospodărirea fondu
lui forestier (tăieri peste posibilită

țile unor păduri, tăieri rase pe pante 
mari ș.a.), asupra cărora documen
tele Congresului al Xll-lea al parti
dului atrag atenția.

Or. fiecare astfel de greșeală se 
plătește scump. Iar pierderile nu 
se traduc numai în metri cubi 
de masă lemnoasă compromisă, ci și 
Intr-o ciuntire a „plăminului verde" 
prin care respirăm cu toții. Foarte 
ușor de degradat, dar foarte greu

nerabilă pe cale naturală. De pildă, 
în Culmea Șesele din Retezat, conti
nuă interlocutorul nostru, ciobanii au 
incendiat prin 1946 jnepenișurlle, care 
abia în prezent încep să se reinstaleze, 
timid, pe terenurile puternic erodate 
între timp. Nu este cazul să fie in
clus in fondul forestier și protejat 
prin lege acest prețios scut vegetal 7“ 

Și nu numai în problema jnepeni- 
Șurilor — susțin specialiștii — ar tre-

degradare datorat năsunatului. prac
tică extrem de dăunătoare pentru 
acestea. Este important de subliniat 
că prin pășunatul in păduri se aco
peră doar o parte din nevoile zooteh
niei. în schimb, pierderile pe care le 
înregistrează fondul forestier sînt 
foarte mari", aprecia Teodora Anca, 
secretar științific al secției de silvi
cultură a Academiei de științe agri
cole și silvice.
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Ca să poată ocroti, 
PĂDURILE 

TREBUIE OCROTITE

de refăcut, vegetația forestieră Iși are 
legile ei, care, odată încălcate, duc la 
reacții negative, în lanț.

„Cercetări întreprinse de Academia 
Republicii Socialiste România, in Ul
timii 4—5 ani, în zona Prislop — Ma
ramureș, au scos în evidență calitatea 
rarisimă a jnepenișului. această man
ta modestă a Carpaților noștri, care. 
Contribuind la regularizarea cursuri
lor de apă, ferește de inundații tere
nurile din aval, pină șl... Delta Du
nării, releva Dorin Girlea, cercetător, 
membru al Comisiei pentru ocroti
rea monumentelor naturii din cadrul 
Academiei. Acest covor vegetal nu 
trebuie distrus. Cu atît mai mult cu 
cit în lume nu există, pină la ora ac
tuală, metode artificiale de refacere 
a acestei specii cu funcții de protec
ție inestimabile și atît de greu tege-

® Silvicultura — un domeniu care nu-i privește 
doar pe silvicultori ® Căi — nefolosite — de dezvol
tare a fondului forestier • Un hectar de perdele 
echivalează cu 20—30 hectare de teren agricol

bui realizată o conciliere Intre agri
cultură și Silvicultură.

în folosința comunelor șl a 
diferitelor unități agricole socialiste 
există multe terenuri cu o productivi
tate deosebit de scăzută — intr-un 
trecut mai îndepărtat aconerite cu 
păduri — în prezent folosite în spe
cial ca pășuni. Deși ocoalele silvice 
ar oferi cu ușurință material săditor, 
de împădurire și asistenta tehnică 
necesară, ele avînd. de altfel, aseme
nea sarcini prin „Programul națio
nal", oamenii se mulțumesc cu peti
cele acoperite cu iarbă, unde pasc 
oile, fără Să-și dea seama că le-ar 
fi ușor să lase generațiilor viitoare 
păduri adevărate, în locul unor în
tinderi Sterpe.

„Chiar și multe din pădurile exis
tente sînt supuse unui fenomen de

De fiecare dată cînd nu se reali
zează o armonioasă corelare a efor
turilor ce se fac în domeniul agri
culturii, gospodăririi apelor și silvi
culturii apar o Serie de fenomene 
nedorite — au ținut să sublinieze 
numeroși cercetători.

Iată un exemplu in acest sens t 
efectele de colmatare produse in
tr-unui din lacurile de acumulare din 
jurul Piteștiulul — zonă modestă in 
păduri — se datorează atît defrișării 
din trecut și gospodăririi neraționale 
a pădurilor din bazinul Argeșului, 
cit și lipsei unor perdele de protec
ție, terenurile fiind folosite în cea 
mai mare parte pentru agricultură, 
fără suficiente măsuri antierozionala.

Or. perdelele de arbori asigură o 
adevărată „irigație verde", pe lingă 
faptul că ajută la distribuirea unifor

întreprinderea de utilaj chimic 
din Capltalâ. Aspect din secția 

cazangerie
Foto : S. Cristian

mă a zăpezii sau la reducerea târlei 
vintului.

„Pornind de la ldeea justă că fie
care palmă de pămînt trebuie folo
sită de agricultură, și tocmai In spri
jinul ei, se cuvine avut în vedere fap
tul că, implantlndu-se astfel de per
dele, se -răpește» doar 1—1,5 la sută 
din suprafața agricolă, dar s-ar cîști- 
ga mult în tone recoltă și In stabili
tatea ei. afirma dr. docent Ion Lupe, 
membru corespondent al Academiei 
de științe, agricple.șl silvice. O perdea 
reprâzintă doar maximum 5 rindurl 
de arbori — respectiv o Asie de 10 
metri — care nici pentru agricultură 
si nici pentru lacurile de acumulare 
nu trebuie să fie continuă".

Calculele specialiștilor sint dt se 
poate de concludente : prin plantarea 
unui hectar cu perdele, surplusul de 
produse agricole obținute echivalează 
cu 20—30 hectare teren agricol.

In zona cu dune nisipoase Sado
va—Bechet—Corabia există o rețea de 
perdele forestiere pe 80 000 hec
tare, a căror implantare a fost 
costisitoare și anevoioasă. Ne
atent întreținute, ele se degradează 
In prezent tot mai mult. Ar putea fi 
desigur salvate, dacă fiecare briga
dier de cîmp ar fi însărcinat nu nu
mai cu ogorul, dar și cu întreținerea 
„scutului de arbori".

La ședința de lucru de la C.C., din 
septembrie 1979, consacrată perfec
ționării activității din domeniul eco
nomiei forestiere și materialelor 
de construcții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat, din nou, să 
se ia măsuri pentru ca extin
derea fondului forestier să ser
vească totodată la protejarea mediu
lui înconjurător, la consolidarea solu
lui împotriva eroziunii. Extinderea șl 
îngrijirea fondului forestier — așa 
cum Încearcă să demonstreze rtndu- 
rile de față — pentru a fi eficientă, 
trebuie să-i preocupe atît pe silvi
cultori, cit și pe agronomi, pe toți cel 
care au contingență cu pădurea, 
cu agricultura și cu zootehnia, 
conducted la definirea unei stra
tegii practice, de ’ largă perspecti
vă, menită să determine îmbogățirea 
patrimoniului forestier al țării.

Ioana DABU

(Urmare din pag. I)

rurglce, în funcție de calitatea elec
trozilor, de calitatea fierului vechi și 
de priceperea oțelarilor. In special 
ptlrt Calitatea muncii OțelarilOr se ex
plică diferențele de consumuri dintre 
combinatul hunedorean, unde este de 
0,8 kg electrOZi/tonă oțel, față de 
12,3 kg/tonă la Tîrgoviște șl 15,5 kg/ 
tonă la „Oțelul roșu". în legătură cu 
calitatea fierului vechi, nu întrevedem 
nici o îmbunătățire cită vreme nu se 
vor aplica prevederile legale ca fie
care unitate economică Să sorteze șl 
să pregătească corespunzător metalul 
trimis oțelăriilor. Pentru îmbunătă
țirea calității electrozilor am luat 
măsuri de dotare corespunzătoare a 
Fabricii de electrozi de la Slatina, dar 
efectele se vor resimți în cei de-al 
doilea semestru al anului viitor.

— Tn acest an, producătorilor de 
țevi, tot din eubordinea Ministerului 
Industriei Metalurgice, nu li s-au asi
gurat ritmic fi integral cantitățile de 
țagle necesare de către combinatele 
siderurgice. De aceea au apărut și 
restante la producția de țevi. De ce și, 
mal ales, care va fi situația îrt 1981 ?

— O atare situație a fost determi
nată de existența unor „locuri în
guste" lâ producătorii de țagle, com
binatele siderurgice din Reșița și Hu
nedoara. Am luat măsuri de între
gire a Capacităților de producție șl, 
trt anul 1981, hU vor mai fi probleme 
de ftâturâ Celor din I960 în privința 
asigurării țagletor.

— Vă propunem si ne referim acum 
la situația desfacerii producției de 
metal in âni/l 1981. tn două convorbiri 
eu reprezentanții întreprinderii de 
utilaj chimie „Grivița roșie" Bucu
rești și Combinatului siderurgic din 
Gatați s-a relevat faptul că, pină 
acum, practic, nu s-n contractat nici

o cantitate din producția de metal a 
anului viitor, ceea ce are repercu
siuni asupra pregătirii activității eco
nomice in ambele unități. De ce S-a 
Intirziat Contractarea metalului 1

— Intr-adevăr, cei mai mulți bene
ficiari au depus din vreme cererile 
de metal pe sortimente Și tipodimen- 
siuni. Dar au făcut și o serie de mo
dificări ulterioare la cererile inițiale. 
Chiar acum am primit o solicitare de 
acest gen de la Centrala industrială

tal a anului 1981 trebuie mai ferm 
orientată spre fabricația unor sorti
mente de metal de valoare inaltă. 
Competitive la export. Ce garanții 
există că anul viitor va fi îndeplinii 
Cu rigurozitate programul de asimi
lare in fabricație a sortimentelor de 
metal pentru industria navală, de uti
laje tehnologice ți autovehicule, care 
pînă in acest an s-au importat 7

— Programele de asimilare in fa
bricație s-au desfășurat în mod co

atenția asupra ușurinței cu care pro- 
iectanțti din industria construcțiilor 
de mașini prevăd utilizarea oțelurilor 
aliate, $1 cînd 6e justifică, și cînd nu, 
și a cerut să se revizuiască proiec
tele și să se promoveze larg soluțiile 
constructive pe bază de oțel-carbon. 
Dacă acestea se făceau la timp, nu 
s-ar fi intirziat echilibrarea balanței 
de metal.

— Care este situația balanței de 
metal la această dată ?

CONTRACTELE ECONOMICE
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de utilaj chimic șl rafinării, din care 
face parte și întreprinderea „Grivița 
roșie . Totuși, nu aceasta ne-a împie
dicat să trecem la emiterea reparti
țiilor. Prima CaUză 0 constituie defi
nitivarea abia cu cîteva zile in urmă 
a sarcinilor de export și import la 
metal de Către organele centrale de 
sinteză. Mai concret, am primit sar
cina de a asigura un export supli
mentar.

— Ați primit o sarcină suplimentară 
valorică de export, nu o sarcină can
titativă. Pentru d o indeplini este ra
țional să oferiți la export sortimente 
de valoare superioară. Cu alte cu
vinte, eficient este să Vindeți la ex
port produsele la un preț mediu pe 
tonă ‘apropiat de cel la care impor
tați o tonă de metal.

— Ca să producem sortimente su
perioare de metal ar trebui să avem 
capacități de producție adecvate.

— Există, tovarășe ministru, și alte 
păreri — anume că producția de me

respunzător, așa incit nu se întrevăd 
dificultăți serioase în privința pro
ducerii sortimentelor de metal Care 
înlocuiesc importul șl care, dealtfel, 
sint incluse ca resurse in balanța de 
metal.

— Ați afirmat că anumite modifi
cări în structura balanței de metal a* 
fi o cauză a intlrtierii emiterii repar
tițiilor la metal. Ce alte cauze au in
tervenit 7

— O altă cauză a constitult-0 ne- 
coneordanța dintre cererile mai mari 
de oțeluri aliate din parter, benefi
ciarilor,* îndeosebi din industria con
strucțiilor de mâșini, și sarcina de 
plan pe 1981 la aceste oțeluri, care 
este mai mică.

— Cînd s-a definitivat sarcina de 
plan la oțeluri aliate ?

— Cu două luni în urmă. Dar ce
rința reducerii consumului de oțeluri 
aliate nu trebuia să-i surprindă pe 
beneficiari, intrucît cu mult timp mai

— Problemele echilibrării balanței 
de metal pentru semestrul I 1981 au 
fost clarificate. S-a încheiat elabora
rea programului de fabricație la țevi 
și trefilate, au fost emise repartițiile, 
iar la 27 noiembrie a.c. începem con
tractarea, care se va efectua la sediul 
producătorilor și va dura pînă la 
17—20 decembrie a.c. Celelalte repar
tiții pentru metal vor fi emise pină 
la sfîrșitul acestei săptămini. astfel 
incit săptămina viitoare să înceapă 
contractarea.

— Practic, clnd apreciați că se va 
încheia contractarea metalului!

— Cel tîrziu pină la 25 decem
brie a.c.

— Dar »or mai fi de soluționat și 
eventualele neînțelegeri precontrac- 
tuale 1

— La acțiunea de contractare ce se 
va desfășura in principalele unități 
producătoare urmează să participe 
cîte un reprezentant al ministerului

Înainte conducerea partidului a atras nostru, care va avea competenta să

acționeze prompt pentru soluționarea 
neînțelegerilor precontractuale. Din 
cîte cunosc, iși vor trimite reprezen
tanți la fața locului și ministerele 
beneficiare, precum și Ministerul 
Aprovizionării, astfel incit nici un 
beneficiar de metal să nu plece de la 
producător fărâ a fi perfectate toate 
clauzele contractuale.

— tn concluzia, cum apreciați sta
diul actual al pregătirii producției din 
ldSl in metalurgie ?

— Stadiul actual al pregătirii In
terne a fabricației asigură suportul 
necesar îndeplinirii sarcinilor de plan. 
Pentru realizarea producției planifi
cate de metal va trebui să urmărim 
îndeaproape și să asigurăm condiții 
pentru intrarea în funcțiune la ter
men a unor noi capacități, pe produc
ția cărora s-a contat la fundamen
tarea balanței de metal. îndeosebi 
pentru semestrul doi al anului 
viitor. O altă problemă Importantă : 
avem prevăzut un program de re
parații la principalele utilaje și in
stalații. Pînă acum. In privința apro
vizionării cu piese de schimb mai sint 
multe probleme de soluționat. Intru- 
cît producătorii din construcțiile de 
mașini nu acceptă execuția anumitor 
repere sau tergiversează Încheierea 
contractelor. Cu toate acestea, con
tăm că în anul 1981 vom derula con
tractele cu beneficiarii mal bine dectt 
am făcut-o In 1980.

— Deci beneficiarii dv. pot fi liniș
tiți tn privința asigurării metalului T

— Chiar întru totul nu. Sînt unele 
sortimente la care nu am găsit Încă 
soluția de echilibrare ■ necesităților 
cu resursele. Căutăm In continuare 
cele mai bune rezolvări.
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O lecție a istoriei, o condamnare 

mereu actuală a ororilor fascismului
Cu patru decenii în urmă, în 

după-amiaza zilei de 27 noiem
brie 1940, o echipă de legionari 
l-a ridicat pe profesorul Nicolae 
Iorga sub pretextul unei cercetări. 
A doua zi, în apropierea comunei 
Strejnic, în margine de drum, a fost 
găsit cadavrul însîngerat al ma
relui învățat. In istoria ei de bar
barie și oroare. Garda de fier adău
gase o nouă crimă. Ăsasinînd pe 
creatorul unei opere științifice de 
proporții prodigioase și de excepțio
nală valoare, pe savantul care avu
sese o contribuție masivă și decisi
vă la cunoașterea trecutului neamu
lui său, pe unul dintre cei mai re
marcabili îndrumători ai vieții spi
rituale și culturale românești, Gar
da de fier și-a vădit încă o dată 
adevăratul ei chip, ca organizație 
teroristă de tip fascist, opusă inte
reselor și aspirațiilor poporului ro
mân ; o buruiană crescută din să- 
mînța urii și cultivată de fascismul 
internațional, în primul rînd de na
zism, pentru a-i folosi roadele otră
vite împotriva României.

Ntcolae Iorga’a fost un titan prin 
dimensiunile grandioase ale operei 
sale științifice și literare (peste 
1 300 volume și broșuri și 25 000 de 
articole). Viziunea istorică a lui Ni
colae Iorga a fost — ce e drept — 
limitată de absența solidului fun
dament teoretic pe care îl oferă ma
terialismul istoric, tributară, în 
bună măsură, concepției idealiste ; 
dar, prin neobișnuit de larga va
rietate a domeniilor și direcțiilor 
In care s-a manifestat geniul său 
creator și prin noutatea fecundă a 
vederilor și concluziilor sale știin
țifice, el a adus contribuții funda
mentale în „toate domeniile studierii 
trecutului societății umane (istorie 
economică, politică, militară, insti
tuțională, culturală etc.), ceea ce l-a 
făcut pe George Călinescu să-1 nu
mească „un specialist total, un is
toric care a sorbit apa tuturor".

Nicolae Iorga a reprezentat ilus
trarea cea mai concludentă a tra
diției militante a istoriografiei ro
mânești, a angajării devotate și to
tale în slujirea intereselor superioa
re ale-poporului român prin scrie
rile istorice și activitatea politică. 
Nicolae Iorga și-a început „mese
ria de istoric" (expresia îi aparține 
lui M. Bloch, marele istoric francez 
executat de naziști) lntr-un moment 
cînd supremul obiectiv al luptei în

Gh. BULGAR!

„Eminescu. Coordonate istorice 
și stilistice ale operei*

In lingvistica ro
mână de azi Gh. 
Bulgăr s-a impus prin 
studii fundamentale de 
stilistică și limbă li
terară. El a cercetat 
sistematic problemele 
limbii literare in con
cepția scriitorilor ro
mâni, a elaborat mai 
multe antologii dedi
cate acestei probleme, 
a colaborat la reali
zarea unor dicționare 
de mare utilitate. In
tre aceste preocupări 
un loc aparte îl dețin 
studiile dedicate de 
Gh. Bulgăr complexe
lor probleme ale limbii 
și stilului creației emi
nesciene (Momentul E- 
minescu in dezvoltarea 
limbii române literare, 
1971, De la cuvînt la 
metaforă in variantele 
liricii eminesciene, 1974, 
Icoane vechi și icoane 
nouă, Antologie de 
publicistică eminescia
nă, în colaborare cu 
Al. Melianu, 1974, Pa
gini vechi despre Emi
nescu, 1976).

Eminescu. Coordona
te istorice și stilistice 
ale operei, apărut re
cent în prestigioasa co
lecție „Eminesciana" 
(coordonatorul colecției 
— Mihai Drăgan) a e- 
diturii „Junimea" as
piră să configureze mai 
precis, din perspectiva 
unor noi evaluări, di
mensiunile gindirii și 
fanteziei creatoare ale 
poetului. Sumarul căr
ții însumează contri
buții precum Filologie 
și istorie in manu
scrisul eminescian 2257. 
O componentă istorică 
in "publicistica Iui Emi
nescu. O treaptă nouă 
a limbajului emines
cian — numele de me
tale, Despre sinonimia

lexicală in variantele 
eminesciene etc. Ast
fel de contribuții re
liefează puternic vi
ziunea cosmică a gîn- 
dirii poetului, caracte
rul vast și demnitatea 
filozofică a preocupă
rilor sale. In strînsă 
relație cu filozofia sa 
umanistă se află ex
presia mereu înnoită a 
fanteziei poetice, a 
idealurilor etice și po
litice din care s-a ali
mentat scrisul său. 
Gindirea, arta și ex
presia lingvistică a 
concepțiilor teoretice 
ale lui Eminescu sînt 
urmărite de Gh. 
Bulgăr pe baza mărtu
riilor de arhivă, a pu
blicisticii și manus
criselor puse în relație 
cu dezvăluirile bio
grafice și artistice ale 
laboratorului poetic, a 
variantelor, a rezulta
telor remarcabile ale 
numeroaselor investi
gații de' specialitate din 
ultimele două decenii.

Semnificativ pentru 
modul cum operează 
Gh. Bulgăr în inter
pretările sale este stu
diul intitulat O treap
tă nouă a limbajului 
poetic eminescian. Sint 
analizate aici raportu
rile stilistice existente 
între poeziile Povestea 
codrului, Povestea te
iului, Singurătate și 
Departe sint de tine 
apreciate, pe bună 
dreptate, ca un mo
ment esențial al evo
luției lirismului emi
nescian. Cele patru 
poezii au același punct 
de plecare. Trecerea 
treptată, de la o pri
mă schiță, în versuri 
albe, a unei narațiuni 
romantice cu lungă se
dimentare în conștiin

Radu CÂRNECI:

„Secțiunea de dor*
Radu Câmeci, selec- 

tîndu-și în colecția 
„Cele mai frumoase 
poezii", editura „Alba
tros", versurile celor 
16 volume publicate 
pînă acum, a dat un 
examen critic remarca
bil, renunțînd la 7 vo
lume ce-ar reprezenta, 
cel puțin cantitativ, 
„opera" de o viață a 
unui poet mai puțin 
prolific. Petru Poantă, 
In prefața antologiei, 
reține cele două mari 
linii tematice ale poe
ziei pe care o comen
tează, natura si erosul, 
dominantă fiind ulti
ma, dusă cu abilitate 
pînă la panerotism. 
După opinia sa, lirica 
acestui poet ar fi mar
cată de un fel de ro

mantism solar, epicu
reic.

în bibliografia ver
surilor lui Radu Câr- 
neci se pot reține, ca 
puncte de reper, punc
te ce-i caracterizează 
evoluția, două cărți, 
„Grădina în formă de 
vis" (1970) și „Temerile 
lui Orfeu" (1978). A- 
mintim că poetul a de
butat cu volumul „Noi 
și soarele" (1963), ade
văratul debut fiind 
însă cartea ce apare 
doi ani mai tîrziu. 
„Orgă și iarbă", etapă 
de Ia care pornește și 
antologia de față. Ușu
rința cu care scrie i-a 
adus acestui poet spon
tan un pericol al dilu- 
ției și debordării ver
bale. Literat cu un e-

tregului popor român era desăvirși- 
rea unității naționale. El a înțeles 
că, rămînind fidel adevărului isto
ric, trebuie să pună opera sa de is
torie în slujba acestui înalt ideal 
național. Prima sa sinteză de isto
rie națională, apărută in 1905, con
stituie o prefigurare pe plan istorio
grafie a Marei Uniri din 1918 ; ex- 
primîndu-și răspicat gindul de a 
scrie istoria națiunii române, de a-i 
urmări „mersul ei lăuntric", marele 
istoric oferea o tratare unitară, 
peste pluralismul statal șl diviziu
nile politice impuse de vicisitudi
nile vremurilor, a istoriei poporului 
român, care năzuia la reunirea tu
turor fiilor săi intr-un singur stat.

Erudit, cunoscător al trecutului 
poporului său, Nicolae Iorga a știut 
mai bine decît oricare altul că is
toria nu este numai un trecut care 
se reconstituie de către istorie, ci 
și un prezent care devine istorie și 
că, în plămada ei, istoricul poate și 
trebuie să joace un rol de seamă, 
ca educator al poporului, ca stimu
lator al patriotismului său, ca mi
litant politic. Marile exemple ale 
înaintașilor au dobîndit prin el o 
uriașă forță mobilizatoare ; în zi
lele de restriște din timpul primu
lui război mondial, cind dușmanul 
bătea la porțile Moldovei, singurul 
colț de țară rămas liber, Nicolae 
Iorga a rostit în parlament cuvin
tele lui Petru Rareș : „vom fi ce-am 
fost și mai mult decît atît", expre
sie a încrederii în resorturile pro
funde ale unui popor, care, așezat 
„în calea răutăților" nu s-a temut 
de ele, ci le-a înfruntat cu bărbăție.

Apărarea independenței și a inte
grității României a fost pentru ma
rele cărturar o îndatorire sacră, că
reia i-a consacrat întreaga sa forță 
intelectuală. în Garda de fier, Ni
colae Iorga a văzut „maimuțăreala 
periculoasă a lucrurilor din afară, 
care nu puteau fi introduse la noi 
și care nu se puteau aclimatiza aici". 
El nu s-a lăsat înșelat de agitația 
gălăgioasă, de falsele sloganuri 
care se încrîncenau să acrediteze o 
ideologie reacționară, profund 
iresponsabilă ; în toate acestea el 
a văzut, cu ochiul care străbate 
toate deghizările, ceea ce era de 
văzut : un „grețos dezmăț al unor 
tineri descreierați și al unor bătrini 
căzuțl in copilărie", care aveau 
„apucături de bandiți", străini de 

ța poetului, la poezia 
cu rimă, în care succe
siunea momentelor de
vine concentrată și 
limpede, este ajutată 
de selectarea unor e- 
pitete și metafore din 
registrul popular vechi, 
cu accent aparte pe 
antiteza multiplă. Cu- 
vintul și metafora iși 
sporesc valențele ex
presive de la o etapă 
la alta. Implicarea 
omului în natură și 
atribuirea unei mișcări 
afective umane ele
mentelor ei conferă 
noi virtuți textelor. E- 
lementele și construc
țiile populare sau hi
perbolice, repetițiile 
familiare și locuțiunile 
limbajului curent su
gerează tot mai mult 
chinul găsirii cuvîntu- 
lui potrivit, al formei 
stilistice adecvate. Di
versele etape ale ela
borării celor patru 
texte analizate de
monstrează în mod im
presionant? procesul 
perfecționării artei po
etice la Eminescu.

In studiile sale, Gh. 
Bulgăr aduce erudiție 
lingvistică și filologică, 
un lung exercițiu in
terpretativ, o înțelege
re subtilă a aspectelor 
specifice ale discursu
lui liric. In vasta bi
bliografie dedicată ma
relui poet care se 
completează anual cu 
zeci de studii noi, ro
mânești și străine, vo
lumul lui Ghr Bulgăr 
Eminescu. Coordonate 
istorice și stilistice ale 
operei ește o contribu
ție deosebit de utilă, 
de o exemplară ținută 
științifică.

Mlhall 
DIACONESCU

vident simț critic, 
Radu Câmeci și-a dat 
seama de acest pericol 
și, începînd cu volu
mul „Oracol deschis" 
(1971), și-a micșorat 
debitul, înscriindu-se 
într-o tendință de con
densare binevenită ca 
metodă la un poet atît 
de cursiv și de multi
form, dar fiind ame
nințat prin compensa
re de un pericol re
vers — o ușoară con
ceptualizare.

Critica literară carac
terizează în mod una
nim lirica lui Radu 
Câmeci drept,o „heral
dică a iubirii", pornind, 
desigur, de la fondul 
poeziei, dar și de Ia 
titlul unui volum din 
1975 — „Heraldica iu

sufletul românesc și servi ai Inte
reselor străine.

Nicolae Iorga a smuls „vestmîn- 
tul patriotard" al legionarismului și 
l-a arătat în toată goliciunea lui — 
un biet papagal repetînd frînturi de 
idei în vorbe învățate la școala 
nazismului de Ia Berlin. In Reichul 
nazist, marele istoric român a văzut 
cel mai primejdios dușman al păcii 
și securității continentului. El a 
avertizat asupra caracterului nefast 
al politicii de expansiune al Ger
maniei hitleriste, care, învocînd 
un pretins „spațiu vital", pregătea 
un măcel mondial pentru a-și in
staura hegemonia: „Reapare, in 
forma cea mai crudă — scria 
Nicolae Iorga — vechea teorjț că 
statele mici n-au dreptul Ia inde
pendență, că ele cad in spații vitale 
și se pot mărgini pe hartă ca să se 
știe in al căreia din statele mari 
trebuie să cadă". El a denunțat 
climatul de violență și teroare prin 
care fascismul și coloana a, V-a 
legionară pregăteau realizarea pla
nurilor de subjugare a României.

In acele vremuri întunecate, 
Nicolae Iorga și-a exprimat încre
derea în forțele sănătoase ale po
porului român, în masele popu
lare : „Din fericire, ...masa cea 
mare a poporului românesc din 
toate strateie și mai ales din atît de 
Înțeleptul strat de Jos rămine in
diferentă față de toate strigătele de 
pasiune" și față de îndemnurile la 
actele de violență, pătate cu sînge. 
In rezistența „temeiului națiunii" 
față de, această ideologie a urii și 
crimei, Nicolae Iorga vedea garan
ția că „viitorul nostru poate fi 
privit ca pe deplin asigurat".

Lupta curajoasă a lui Nicolae 
Iorga Împotriva hitlerismului și 
fascismului român i-a atras ura 
înverșunată a căpeteniilor naziste 
și a năimiților lor din România. 
Ilustrul învățat a fost ținta a nu
meroase atacuri injurioase și ame
nințări care nu l-au intimidat și 
nu l-au putut abate de la ceea ce 
considera a fi datoria unui pa
triot Și atunci „bătrînul brad", 
cum se caracteriza Iorga insuși, a 
fost retezat printr-o crimă abjectă 
care ne umple de aceeași oroare și 
astăzi, la patru decenii de la săvîr- 
șirea ei.

Nicolae Iorga a fost martirizat 
pentru că a luptat pentru demni
tatea și libertatea omului, pentru 

birii". Primele volume 
captau, la modul voit 
naiv, solarități panna- 
turiste : „Va veni pri
măvara, desigur, / ne 
vom întoarce în copi
lărie, / copaci fiind, 
ne-om inunda cu mu
guri, /■ ne vom prefa- 
ce-n iarbă pe cimpie..." 
(Gind înapoi). Sau : 
„Noaptea, iarba se face 
de taină / mă ia de 
mină neagră si dîrză / 
și plecăm, coborim in 
rădăcini și acolo / ne 
unim trupurile și sin- 
tem / dulce țărină..." 
(Iarba verde, acasă).

In ultimele volume, 
pannaturismul devine 
treptat panerotism. 
Poetul se „cucerniceș- 
te“'în dragoste ca un 
„ingindurat prinț", dar 
poemelor le lipsește, 
la început, un mini
mum de sensibilitate 
tragică autentică. Tra
gismul lor pare lucrat 
onorabil, dar e tragis
mul unui literat : 
„Septembrie mor va- 
lurile-ncet / și verile 
se-nchid in noi comoa-

Anghel DUMBRĂVEANU!

Anghel Dumbrăvea- 
nu iși începe culegerea 
antologică din colecția 
„Cele mai frumoase 
poezii" cu volumul 
„Iluminările mării" 
(1964), reținînd din 
cărțile anterioare doar 
cîteva poeme, domi
nanta selecției consti- 
tuind-o ultimele două 
apariții : „Singurăta
tea amiezei" (1973) și 
„Diligenta de seară" 
(1978). Cu alte cuvinte, 
poetul optează pentru 
poemele mai puțin 
cursive, care rețin a- 
tenția nu atît prin fra
zarea muzicală, cît 
prin fiorul lor medi
tativ.

Mircea Tomuș, In 
prefață, vorbind de 
rapida comunicabilita- 
te a poeziei lui An
ghel Dumbrăveanu, 
identifică aparența co
municabilului lejer cu 
o cursă ; această poe
zie, afirmă prefațato
rul, „spune cam ceea 
ce nu pare a spune". 
Caracterizarea e vala
bilă mai ales pentru 
cea mai recentă fază 
a producțiilor acestui 
poet, faza meditativă.

Iată, comparativ, 
cele două etape, fără o 
cronologie fixă și si
metrică, ale poeziei 
lui Anghel Dumbră
veanu. Un Desen de 
iarnă din volumul 
„Pămîntul și fructele" 
(1964) e de-a dreptul 
un poem sentimental, 
uzînd de o descripție 
aproape clasică : „De 
două zile ninge cu 
stele mari pe Olt, / 
Colinele visează suav 
sub cerga moale / Și 
parcă sint mai tinăr, 
mai pur, mai dezin- 

ră, 1 iar glodurile vor 
să nu mai doară / 
ne-mbrățișăm tăcuți cu 
gind ascet. I I Să-n- 
genunchem femeia mea 
spre lună / si lacrima 
S-o plingem împre
ună..." (Septembrie 1 
nior valurile-hcei).

Mai ales volumul 
„Temerile lui Orfeu" 
modifică în mod orga
nic starea poeziei lui 
Radu Cârneci și unda 
de neliniște (fără să fie 
vorba de angoasă) ce 
străbate sensibil pasta 
acestei cărți vine să 
ofere mai multă auten
ticitate și modului său 
madrigalesc și inspira
ției naturiste, reluată. 
Relația metaforică mi
tologică rămîne în con
tinuare un cod simbo
lic : „Vîntul, dragostea 
mea, vîntul ! dansa cu 
tine, dansa frumos ! și 
nu simțeam, nu sim
țeai vintul / intre noi 
doi / pumnal melo
dios".

Poetul meditează a- 
cum asupra existentei

„Poeme*
volt / Cum rătăcesc 
cu ochii prin sunete 
ovale, I / Aud prin 
iarba arsă de ani încet 
cum treci, / Și dege
tele tale lung părul 
mi-l resfiră. / Cum 
peste noi coboară cris
tale moi și reci, / Eu 
mina-mi trec prin as- 
tre ca pe-o albastră 
liră...". în cea de-a 
doua fază a poeziei 
apare abia sugerat 
sentimentul unei neli
niști existențiale care 
transferă comuniunea 
erotică într-o lume 
reală, o abstrage din 
imperiul himerelor so
lare și sensibilitatea 
poetului parcurge dis
tanța dintre madrigal 
și elegie : „Intre noi 
sint zăpezi și nisipuri, / 
Miine, poate pustiuri, 
oceane, i Niciodată ui
tarea. / / Sub icoana ta 
imi încep ziua. / Aripa 
mea crește din umă
rul tău. / M-au închi
nat mării, aprig și 
pur. / Să fiu și să nu 
fiu învins. / / Intre noi 
sînt zăpezi și nisipuri. / 
Mine poate cerul că
zut. / Doar bucuria 
de-a traversa noap
tea, / Să-ți ies înainte 
pe celălalt țărm, I 
Unde niciodată uita
rea...". (Niciodată ui
tarea).

Cele două teme ob
sedante ale poeziei lui 
Anghel Dumbrăveanu 
sînt marea și dragos
tea, ambele concepute, 
metaforic, drept niște 
himere perfecte. Dar 
dragostea e definită și 
ca o himeră intangibi
lă, ca toate „realități
le" ideale, mai amăgi
toare decît toate hime
rele umane : „Pînă

demnitatea și libertatea națiuni
lor. Lupta și jertfa lui au o sem
nificație deosebită în condițiile 
actuale, cînd asistăm la încercări 
ale cercurilor celor mai reacționare 
din diferite țări capitaliste de a 
reînvia fascismul. In fața agra
vării dificultăților cauzate de criză 
și a radicalizării maselor, aceste 
cercuri recurg la neofascism, scon- 
tînd că prin vechile diversiuni ale 
rasismului și șovinismului, prin 
teroare și asasinate, vor obține ac
centuarea destabilizării politice și 
netezirea drumului către dictatură. 
Exploziile din gara de la Bologna, 
de la Oktoberfest de la Miinchen, 
din fața sinagogii de la Paris, arată 
că extrema-dreaptă este la lucru. 
Organizații și grupuscule de ex
tremă dreaptă proliferează în lumea 
capitalului întocmai ca celulele 
unui cancer. Unele dintre ele nu 
fac nici un secret în privința ideo
logiei care le inspiră, precum așa- 
numita „Uniune mondială a națio- 
nal-socialismului", care invocă „au
toritatea spirituală a lui Adolf 
Hitler". Izvoarele și modelele de 
inspirație sînt lesne de recunoscut 
nu numai prin zvasticile arborate 
de membrii lor, ci mai ales prin 
aceeași ură față de om, democrație 
și cultură, prin aceleași violențe 
și asasinate, care au adus trista 
faimă a cămășilor negre și a celor 
brune. Sîngele care curge astăzi 
din nou este un avertisment. Mili
oanele de victime ale nazismului 
ne învață o teribilă lecție a isto
riei : fascismul este un dușman 
înverșunat al omului și al libertății 
lui, care trebuie răpus oriunde 
și sub orice formă se manifestă.

Fidel concepției revoluționare și 
tradițiilor sale de luptă antifascistă. 
Partidul Comunist Român con
damnă și combate toate variantele 
și deghizările fascismului și neo- 
fascismului, avertizează asupra 
primejdiei pe care o reprezintă 
această nefastă ideologie și face 
apel la toate forțele democrate din 
lume să stîrpească această doctrină 
a urii, căreia i-au căzut jertfă mi
lioane de oameni, pentru ca nici
odată să nu se itnal repete crime 
odioase precum aceea de acum 
patru decenii, să nu se mai repete 
imensele suferințe pe care fascis
mul le-a cauzat omenirii.

Dr. Florin CONSTANTINIU

umane, lntr-un mono
log sincer și grav : „E 
toamnă, vezi, mă înțe
lege bine ; / eu md 
despot spre • rămîne 
pur; / mă curăț de 
splendori și de rugine 
/ cum toate se purifi- 
că-nprejur. f! Fă-te 
frumoasă pentru ziua 
aceea / cind ca o frun
ză te vei face vis, ! 
cind va cădea din cer 
în humă zeea l aseme
nea cocorului ucis". 
(Clipa suspendată).

în evoluția ei interi
oară, poezia lui Radu 
Cârneci merge de la 
madrigalul de taină la 
elegia plină de între
bări ; chiar dragostea 
nu mai e o simplă fe
ricire solară, ci o me
ditație interiorizată, a- 
flîndu-și rațiunea in
tr-o neliniște, para
doxal, stenică „In 
lumina mea uneori am 
greșit I asemenea ma
gului chinuit de-ntre- 
bări, / de căutări obo
sit, i de necuprinsele 
mereu depărtări...". (A- 
semeni magului).

unde voi ajunge să te 
caut / Cu cămila mea 
prin pustiu ? / Ești mai 
departe ca steaua și-n 
lume / Cineva spune că 
e foarte tîrziu". (Oră 
și întrebare).

Contopirea intre cele 
două „mistere" poetice 
— cel marin și cel ero
tic — este un laitmotiv, 
mai ales al ultimului 
volum, „Diligenta de 
seară", fondul principal 
de poezie al antologiei : 
„Pornind să te caut 
am intilnit marea, / 
Dezolantă și goală, răs
colită de gînduri pus
tii. / De-acum, mi-am 
zis, viața mea va fi 
asemenea ei — IO aș
teptare continuă...". 
(Vocile mării).

Acuzat de o pozitivă 
calofilie, Anghel Dum
brăveanu se îndreaptă 
în ultimele poeme spre 
o fantazare meditativă, 
grațioasă, mai sub- 
stanțializată ca fond și 
mai sincopată în for
mă : „îmi plecară prie
tenii pe mare / Fără 
visle și fără dorința 
întoarcerii. ! Eu rămân 
bogat in riuri și fagi, / 
Așteptind ținutul unui 
timp nezămislit, / Dar 
mai presus de înțele
sul acesta / E fe
meia care m-așteaptă 
/ Cu virsta țărinii". 
(Cu virsta țărinii).

Marea și dragostea, 
cele două coordonate 
ale volumelor publica
te pînă acum, nu-i ofe
ră poetului o stare 
apolinică, generatoare 
de stanțe caligrafice, 
ci o stare dionisiacă, 
interogativ-umană, de 
o gravitate ce ține, în 
primul rînd, de neli
niștea omului modern.

Emil MÂNU

BRAlLA • La Teatrul drama
tic „Maria Filotti" a avut loc 
premiera piesei „Noaptea pe 
asfalt" de Teodor Mănescu. Re
gia spectacolului este semnată de 
Gheorghe Miletineanu, iar sce
nografia de Mihai Mădescu. 
• Librăria „Mihai Eminescu" a 
găzduit lansarea a patru noi 
apariții editoriale., Dintre acestea 
două aparțin unor scriitori brăi- 
leni : Gheorghe Lupașcu. căruia 
i-a apărut volumul de versuri 
„întoarcerea arlechinului" și 
Ion Stoenescu — „Iarna tîrzie" 
— proză scurtă, precum și volu
mele de versuri ale lui Mircea 
Micu — „Murind pentru prima 
dată" și „La munte și la mare... 
parodii". (Cornelia Ifrim). *

DOLJ • La Casa de cultură a 
studenților din Craiova a fost 
vernisată prima expoziție națio
nală de artă de inspirație popu
lară organizată sub auspiciile 
Centrului universitar din locali
tate. Sînt prezentate peste 50 de 
lucrări In lemn, măști populare, 
pictură și sculptură semnate de 
studenți — artiști amatori din 
centrele universitare Iași, Tg. 
Mureș, Timișoara și Craiova. De 
o deosebită apreciere se bucură 
obiectele realizate din lemn 
care cuprind mese sculptate, po
lițe, cuiere, abajururi, casete, 
rame pentru tablouri, oglinzi cu 
casetă, truse de birou etc. 
(Nicolae Petolescu).

IAȘI • In cadrul manifestă
rilor „Săptămînii cărții științifi
ce și tehnice", care se desfă
șoară la Iași, au fost lansate 
cărțile „Polimeri biocompatibili 
și biologic activi" de acad. Cris- 
tofor Simionescu și Valeria Gor- 
duza, culegerea de studii „Me
moriile secțiilor științifice (to
mul II, seria IV), volumul 
„Probleme moderne de tehnica 
impulsurilor" de D.D. Sandu și 
altele. • La Muzeul de artă, 
aflat în sălile Palatului culturii 
din Iași, s-a vernisat retrospec
tiva de pictură Otto Brisse, pri
lejuită de sărbătorirea a 90 de 
ani de la nașterea pictorului. 
Expoziția cuprinde aproape 200 
de lucrări din cele peste 3 000 
lăsate moștenire de acest mare 
artist plastic. (Manole Corcact).

HUNEDOARA • La Deva, 
sub genericul „Cetate nouă — 
în sărbătoare", se desfășoară 
manifestările din „Săptămîna 
culturii și educației socialiste". 
Oamenii muncii din întreprinde
rile municipiului participă la ac
țiuni politico-ideologice. dezba
teri ne teme ale eticii și echită
ții socialiste. Sînt organizate zile 
dedicate muzicii, teatrului, știin
ței și tehnicii, educației patrio
tice. (Sabin Cerbu).

SATU MARE • „Munca poli
tică de masă în slujba realizării 
sarcinilor de producție" este 
titlul unei tipărituri editate de 
secția de propagandă a comite
tului județean de partid în care 
este sintetizată experiența orga
nelor și organizațiilor de partid 
sătmărene din unități industria
le, precum și din alte județe. 
Sînt popularizate forme și mij
loace ale muncii politice de ma
să privind economisirea materii
lor prime, materialelor, energiei 
electrice, combustibilului, utili
zarea integrală a capacităților de 
producție, recuperarea și valori
ficarea resurselor materiale râ- 
folosibile, stimularea creației 
tehnico-științifice de masă, ge
neralizarea inițiativelor munci
torești. (Octau Grumeza).

BACAU • Sub genericul „Să 
trăim și să muncim în chip co
munist" la cluburile, muncito
rești și casele de cultură din 
orașele Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Moinești, Comănești, Slă- 
nic Moldova, precum și la mai 
multe cămine culturale au avut 
loc, din inițiativa secției de pro
pagandă a comitetului județean 
de partid, o suită de acțiuni cul
tural-educative : dezbateri, ex
puneri, simpozioane etc., menite 
să contribuie la formarea și dez
voltarea omului nou. Ele att fost 
urmate de filmul documentar 
„Pledoarie pentru muncă, cinste, 
omenie" realizat de clubul „Uni
rea" al casei de cultură „Vasile 
Alecsandri" din Bacău. (Gh. 
Baltă).

ROMĂNIA-FILM prezintă: „VINĂTOABEA DE VULPI“

O producție a Casei de filme cinci. Un film de Mircea Daneliuc, al cărui scenariu este semnat de Dinu 
Săraru și Mircea Daneliuc, după romanul „Niște țărani" de Dinu Săraru. Decorurile sînt realizate de Magdalena 
Mărășescu, costumele de Oltea lonescu. Sunetul: ing. Horea Murgu. Montajul: Maria Neagu. Imaginea: Călin 
Ghibu. Rolurile sînt interpretate de Mitică Popescu, Mircea Diaconu, Valeria Seciu, Zaharia Volbea, Aris
tide Teică, Gheorghe Cozorici, Sofia Vicoveanca, Constantin Sava, Andrei Codarcea, Bob Călinescu, Nicolae 
Niculescu, Flavius Constanținescu. Filmul a fost realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București".

Concept modern, cu înaltă finalitate socială
(Urmare din pag. I)

exercita o activitate productivă con
cretă, utilă societății, ci îngroșau de 
regulă rîndurile funcționarilor. In 
marea lor majoritate, liceele au în 
prezent profil industrial sau agroin
dustrial. Aceasta corespunde mai 
bine nevoilor societății, numărul și 
profilurile liceelor dintr-un anumit 
județ corelîndu-se cu nevoile forței 
de muncă diversificat calificată din 
acel județ, astfel incit absolvenții 
care nu urmează invățămîntul supe
rior să aibă posibilitatea să fie în
cadrați în muncă potrivit pregătirii 
lor. Așezarea învățămîntului supe
rior pe baze noi, revoluționare a con
dus, în primul rînd, la o restructu
rare a specializărilor în funcție de 
nevoile economiei și culturii noastre 
naționale. Au fost înlăturate specia
lizările prea înguste, asigurîndu-i-se 
viitorului specialist un profil larg, 
în care științele fundamentale — ma
tematica. fizica, chimia și biologia — 
ca și disciplinele tehnice generale — 
mecanica, rezistența materialelor, teo
ria mecanismelor și organe de ma
șini, hidraulica, termotehnica, elec

FARMECUL SIMPLU
AL NARAȚIUNII

„Arta lui Oleg Sa- 
vostiuk și a lui Boris 
Uspenski face parte 
din categoria acelor 
fenomene artistice și 
sociale fără de care 
reprezentarea noastră 
despre noi înșine și 
despre viața patriei 
noastre în ultimii 15 
ani ar fi incompletă. 
Varietatea conținutu
lui expoziției acestor 
artiști corespunde cu 
sentimentul ce-1. nu
tresc în prezent oame
nii sovietici față de 
pace, subliniind ’ și a 
63-a aniversare a Ma
relui Octombrie" — 
scrie M. Lazarev în 
catalogul expoziției 
celor doi pictori so
vietici de la Galeriile 
„Orizont". Destinată 
să facă cunoscute pu
blicului românesc pre
ocupări actuale ale 
artiștilor din țara 
prietenă, lucrările a- 
cestei expoziții reali
zate de doi dintre ar
tiștii poporului ai 
U.R.S.S. ilustrează în, 
același timp q, înde
lungă și singulară co
laborare a lor atît în 
domeniul afișului, cît 
și al picturii.

Formați sub directa 
îndrumare a lui Mi
hail Ceremnih (unul 
din adevărații deschi
zători de drum în do
meniul afișului revo
luționar), cei doi ar
tiști au aflat în tradi
țiile afișului sovietic 
din anii ’20 limbajul 
simplu, clar, elocvent 
menit să răspundă 
unor cerințe de mare 
însemnătate politică. 
Regăsim în sălile de 
la subsolul Galeriilor. 
„Orizont" afișe precum 
„12 aprilie 1961", „V.I. 
Lenin", afișul pentru 
expoziția unională 
„Rusia Sovietică" și 
altele, care au consti
tuit. în momentul a- 
pariției lor, forme efi
ciente ale graficii po
litice.

Deși mai puțin pre
zent din punct de ve
dere numeric în actua
la expoziție, acest gen 
artistic de maximă fi
nalitate propagandis
tică - a constituit și 
constituie în activita
tea lor un domeniu 
predilect cu notabile 
și numeroase creații. 
Este important de 
menționat această la
tură a preocupărilor 
celor doi artiști pentru 
că ecouri ale ei (ima
ginea sintetică, dară, 
felul în care este pusă 
culoarea), ca și fru
moasele tradiții ale 
picturii revoluționare 
conturate în anii ’20 le 
întîlnim în selecția de 
pictură — de fapt 
punctul de maxim in
teres al acestei întregi 
manifestări.

Lucrările din ciclu
rile „Carelia" și „Oa
menii Careiiei" mar
chează colaborarea 
celor doi artiști \jn

realizarea unei imagini 
cuprinzătoare a vieții 
desfășurate aici. Pei
sajul, atît de specific al 
locurilor, frumusețea 
și armonia lor au fost 
evocate cu mijloacele 
unei stilizări din care 
nu lipsesc eoouri ale 
artei populare ruse. 
Viguroase, de o anu
mită monumentalitate, 
cu o insistență deose
bită pe imensitatea 
albastră a cerului, 
„Lacul negru", „înain
te de furtună", „Ținu
tul lacurilor", pentru 
a da doar cîteva exem
ple, atestă nu numai 
raportarea la o reali
tate bine cunoscută, cl 
și predilecția pentru 
o pastă colorată, den
să și prețioasă, pentru 
puternice contraste de 
lumini și umbre.

Regăsim. aceeași e- 
nergie a expresiei și 
în lucrările pe care 
Oleg Savostiuk le sem
nează singur in actua
la expoziție. Un cald 
și echilibrat lirism.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală.
10,00 Roman foileton : „Mlndrie și pre

judecată". Reluarea episodului 3. 
10,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Școala, Ia școala noii calități. 

Muncitor... anul I.
16,45 Reportaj pe glob : Itinerar ghanez. 
17,05 Viața culturală.
18,15 Fotbal internațional.
18,35 Desene animate : Kum-Kum — 

episodul 21.
19,00 Telejurnal.
19.20 Actualitatea economică.
19,40 Ora tineretului.

trotehnica, electronica și automatica, 
desenul tehnic etc. — să aibă o pon
dere importantă. Aceasta, ca viitorul 
specialist să se poată orienta ușor in 
ritmul accelerat de dezvoltare a știin
ței și tehnicii contemporane.

Documente recente ale partidului 
apreciază că etapa de reașezare pe 
baze noi a învățămîntului de toate 
gradele s-a încheiat și că în conti
nuare este necesar să se îmbunătă
țească conținutul procesului de in- 
vățămînt, în sensul ca acesta să re
flecte cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii contemporane. In atin
gerea unui atare scop un rol impor
tant îl deține efortul de împrospă
tare continuă a cunoștințelor predate, 
incorporarea în lecții și cursuri a tot 
ceea ce este nou și înaintat în știin
ță și tehnică pe plan mondial. îmbu
nătățirea conținutului învățămîntu- 
lui înseamnă, de asemenea, perfec
ționarea metodelor de predare, astfel 
îneît prin acestea să stimulăm con
tinuu creativitatea fiecărui elev sau 
student, să-1 deprindem să se întrebe 
mereu „de ce să-i dezvoltăm 
atenția, spiritul de observație, gin
direa, spiritul critic, dorința de per

ET PLASTIC
■

dar și o viziune deco
rativă însoțesc aceste 
lucrări. „Samovarul 
albastru" (de o ritmi
că tectonică si totoda
tă muzicală), „Păduri-; 
le albastre" și „Pescă
rușii", „Primăvara și 
toamna", „Gerul" și 
„Prima zăpadă" sînt 
pentru el tot atitea 
puncte de pornire, tot 
atitea lucrări în care 
privitorul poate desd-, 
fra o nuanțată întîlni-. 
re între ipostazele li
rice și cele epice ale 
sensibilității artistice.^ 
Confluenta lor în ca
drul acestor imagini 
cu efecte clare, percu
tante, indică o dată mai 
mult tradiția solid 
constituită a comunii 
cărilor cu natura, tra
diție pe care atît Oleg 
Savostiuk, cit si Boris 
Uspenski au știut să 
o păstreze cu statorni
cie, să o interpreteze" 
conform propriei în
zestrări artistice.
Marina PREUTU

. 20,30 O imagine a Cosmosului. Docu
mentar științific

21.10 Pagini din istoria ’teatrului româ
nesc.

22.10 Telejurnal.
PROGRAMUL 2

17,00 Radar pionieresc.
17,25 Ecranizări — Sadoveanu : „Balta

gul" (I).
18,15 Album coral
18.30 Publicitate.
18,40 Omul și sănătatea (reluare). / 
19,00 Telejurnal. /
19,20 Buletinul rutier al Capitalei* *
19.30 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii.
21.30 Din cartea naturii
22,00 Moment ' folcloric cu Ion Cristo- 

reanu.
22,10 Telejurnal.

fecționare. Cu atît mai mult cu cit 
în condițiile in care ritmul dez
voltării științei si tehnicii este de
osebit de- accelerat, invătămînțul 
nu poate asigura întregul bagaj 
de cunoștințe de care va avea 
nevoie în viață viitorul specialist De 
aceea, specialistul de astăzi este 
dator să se instruiască continuu, iar 
pentru aceasta are nevoie de price
peri și deprinderi corespunzătoare pe 
care numai în anii de scoală le poale 
dobindi. In țara noastră este legi
ferat ca la intervale de cel mult cinci 
ani să fie organizate diferite forme 
de reîmprospătare a cunoștințelor, 
de la studiul individual și pînă la 
cursurile postuniversitare. Desigur, 
acestea constituie forme periodic^, 
organizate, de perfecționare, dar se 
impune ca fiecare specialist — pînă 
la urmă fiecare om al muncii — să 
nu aștepte aceste forme de perfecțio
nare, ci să se instruiască continuu.

Integrarea învățămintului cu cer* 
cetarea și producția constituie una 
din marile achiziții pe care le-a fă
cut școala noastră de toate grade le 
în fructuoșii ani ai construcției so
cialiste în patria noastră.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am fost mișcat de simpatia pe care ați exprimat-o față de tara mea 

cu ocazia celei de-a XXVI-a aniversări a declanșării luptei de eliberare 
națională.

în numele poporului algerlan, al F.L.N, șl In numele meu personal, vă 
mulțumesc sincer șl vă rog să primiți cele mai bune urări pentru dumnea
voastră și pentru poporul român. Sint convins că relațiile dintre țările noastre 
nu vor Înceta să se dezvolte pentru binele popoarelor noastre, pentru instau
rarea păcii, egalității în drepturi și progresului in lumea întreagă.,

Cu înaltă considerație,
CHADLI BENDJEDID

Secretar general al Partidului F.L.N., 
Președintele

Republicii Algeriene Democratice ți Populare

PREZENTAREA DE CONDOLEANȚE LA AMBASADA CANADEI
La Ambasada Canadei din Bucu

rești a avut loc, miercuri la amiază, 
prezentarea de condoleanțe în le
gătură cu Încetarea din viață a lui 
Jules Leger, fost guvernator general 
al Canadei.

în numele președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al Consiliului de Stat și al 
guvernului român, a transmis con
doleanțe tovarășul Gheorghe Radu

lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat x

La prezentarea condoleanțelor au 
participat Cornel Mihulecea, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, și Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere și au semnat in cartea 
de condoleanțe.

(Agerpres)

Cronica zi fel
- »

A apărut, in limbile maghiară și germană, volumul

DIN GÎNDIREA ECONOMICA 
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, 

NICOLAE CEAUȘESCU: 
Finanțe - prețuri - monedă

Editura politică

Primire la C.
La 26 noiembrie, tovarășul Virgil 

Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Român, l-a pri
mit pe Antoine Ndlnga'Oba, membru 
al C.C. al Partidului Congolez al 
Muncii, ministrul educației naționa
le. Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri privind relațiile 
dintrp Partidul Comunist Român și 
Pa !■' iui Congolez al Muncii, expri- 
m»‘ i-se dorința reciprocă de a 
dezvo. "a continuu raporturile dintre 
cele două partide, în spiritul stimei 
și respectului reciproc, in interesul

C. al P.C.R.
poporului român și poporului congo
lez, al cauzei păcii, independenței, 
colaborării și cooperării internațio
nale. Au fost convenite și semnate 
Acordul și Programul de cooperare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Congolez al Muncii.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă prietenească, cordială, a 
participat Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R. A 
fost prezent Laurent Mann, ambasa
dorul Republicii Populare Congo la 
București.

Consfătuire privind activitatea universităților 
cultural-științifice

în zilele de 25 șl 26 noiembrie a 
avut loc în Capitală Consfătuirea pe 
tară privind activitatea universități
lor cultural-științifice în anul de in- 
vătămînt 1979—1980 și sarcinile ce 
revin pentru îmbunătățirea conținu
tului ■ și creșterea eficientei acestor 
forme de educație politică, științifică 
si tehnică a maselor, în lumina do
cumentelor Congresului al XII-lea al 
partidului. Au participat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Consiliului Central 
al U.G.S.R.. C.C. al U.T.C.. ai comi
tetelor județene de cultură și educa
ție socialistă și consiliilor județene

ale sindicatelor, președinți ai consi
liilor pentru activitatea politico-edu- 
cativă din mari Întreprinderi, rectori 
ai universităților cultural-științifice.

Rapoartele prezentate, urmate de 
dezbateri, au evidențiat aspecte im
portante ale activității universităților 
cultural-știintifice. rolul acestora in 
educarea materialisteștiințifică a ma
selor, în perfecționarea cunoștințe
lor de cultură generală și profesio
nale ale oamenilor muncii. A fost 
analizată programa noului an de ln- 
vățămînt și au fost prezentate o se
rie de expuneri.

(Agerpres)

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a primit, miercuri 
dimineața, delegația Comitetului Mi
litar de Salvare Națională din Repu
blica Islamică Mauritania, condusă de 
locotenent de marină Dahane Ould 
Ahmed Mahmoud, ministru însărcinat 
cu permanența la C.M.S.N., ministrul 
informațiilor.

în timpul convorbirii a fost efec
tuată o trecere în revistă a stadiului 
actual al relațiilor economice bilate
rale, evidențiindu-se posibilitățile 
menite să conducă la impulsionarea 
cooperării in diferite domenii de in
teres reciproc, precum și a schimbu
rilor comerciale.

★

Din activitatea partidelor 
progresiste, democratice 

din noile state independente 

FRELIMO în fruntea luptei pentru înfăptuirea 
programului revoluției mozambicane

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

ÎS șl 30 noiembrie. In țară : Vremea va 
fl în general umedă șl se va răci. Cerul 
va fi mal mult noros, vor cădea ploi 
temporare in cea mal mare parte a 
țării. In a doua parte a Intervalului, In 
nordul țării precipitațiile vor fi și sub 
formă do lapovlță și ninsoare. Vîntul

va sufla moderat cu Intensificări izolate 
In zona de munte, temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre minus 3 șl 
plus 8 grade, iar valorile maxime vor 
oscila Intre 3 și 13 grade. Pe alocuri se 
va produce-ceață la Începutul interva
lului. In București : Vremea va deveni 
In general umedă. Cerul va fl temporar 
noros. Va ploua mal ales in a doua 
parte a intervalului. Vint moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 2 șl 5 grade, iar maximele Intre 
7 șl 10 grade. Ceață dimineața șl seara. 
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).
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De ce bate pasul pe loc gimnastica
la locul de muncă?

în „Cupa 
României" la fotbal

De la publicarea in „Scinteia" a 
articolului „10 minute pe zi pentru 
vigoare și sănătate" (9 februarie 
1977) sint, lată, aproape patru ani. 
Un timp suficient pentru îndreptarea 
stăriMr criticate atunci. Ne așteptam 
deci ca acum să găsim o situație în 
evident progres. Din păcate însă, n-a 
fost așa.

Sigur că șl in prezent sint colec
tive care practică sistematic acest 
gen accesibil de relaxare la orele de 
vîrf ale muncii. De pildă, cele cîteva 
sute de repansatoare de la Întreprin
derea de stofe „Dorobanțul" din Plo
iești. Și oele 53 de fete de la oficiul 
de calcul au început să practice gim
nastica la locul de muncă ; acum ele 
regretă că n-au făcut aceasta mai 
de mult. Vești asemănătoare mai 
avem și de la întreprinderea de pos
tav „Azuga". unde 40 la sută din 
personalul muncitor practică acum 
gimnastica ; președintele comitetului 
sindicatului de la întreprinderea de 
mecanică fină dip Sinaia ne-a asigu-, 
raț și el că muncitorii de la. montaj, 

i cejâ controlul de calițâte, desefeto- " 
rii tehnici, care au o muncă mal 
statică, ies în curte la aer curat și 
înviorare. Dar cel mai edificator 
exemplu este cel al muncitorilor 
de la întreprinderea mecanică Plo- 
peni. Aci. la vremea cind publicam 
articolul anterior doar 800 de oameni 
practicau gimnastica. Astăzi — ne 
informează tehnicianul Ion Radu, 
președintele asociației sportive „Me
talul" — sint peste 3 000, gimnastica 
extinzîndu-se în sectoarele de mon
taj general, C.T.C.. la compartimen
tul de ooncepție. Avem 28 de instruc
tori, foști voleibaliști, handbaliști, 
fotbaliști etc., care cultivă perma
nent în rîndul oamenilor dragostea 
pentru mișcare fizică în aer liber. 
Medicul asociației sportive, Ilie Va- 
sile, ne-a confirmat că toți cei ce fac 
imnastică sint mai vioi și mai plini 

c • sănătate decît multi dintre cei ce 
nu practică acest sport. Iar lăcătușii 
de la montaj Constantin Pîrvu si Ni
colae loniță ne declarau că randa
mentul muncii lor a crescut de cind 
la jumătatea timpului de lucru se 
relaxează prin puțină gimnastică, 
afară. în aer curat. Dealtfel, și din- 
tr-o consfătuire organizată anul tre
cut la Sinaia pe teme de randament 

4n muncă a reieșit că, la sectorul 
montaj al întreprinderii de mecani
că fină, minimum un procent de 
productivitate se datorează gimnas
ticii la locul de muncă.

...Sint, toate acestea, suficiente ar
gumente convingătoare care ar fi 
trebuit să conducă la creșterea inte
resului, in primul rind al factorilor 
de conducere din întreprinderi, pen
tru gimnastica la locul de muncă. 
De ce nu a sporit totuși corespun
zător acest interes 7 Căci așa arată 
o situație : în 1977, în Prahova prac
ticau gimnastica in jur de 30 000 de 
oameni din 38 de unități industriale. 
Angajamentul consiliului județean al 
sindicatelor, publicat de noi. era ca in 
decursul anilor numărul să crească 
mult mai mult și extinderea să se 
facă la cel puțin 60 de unități. Care 
este astăzi situația 7 Se constată un 
regres vizibil. Acum se practică 
gimnastica în 31 de unități, cu un 
număr de oameni ai muncii simțitor 
micșorat : 12 000. Tovarășul Stelian 
Dumitrescu, de la Consiliul județean 
al sindicatelor Prahova, ne spunea : 
„Dureros e faptul că și acolo unde 
se încetățenise acest bun obicei, in- 
trînd, ca să zic așa, in reflex — oa
menii au Încetat să mai practice 
gimnastica de 10 minute. Spre exem
plu, la „Intex“-Păulești, repansatoa- 
rele nu mai fac nimic. Cei aproape 
I 000 de desenatori tehnici și proiec- 
tanți de la Întreprinderea „1 Mai"- 
Ploieștl, la fel. O situație similară

și Ia întreprinderea de utilaj chimic 
Ploiești, unde de cîtăva vreme 1 200 
de oameni nu mai practică gimnas
tica. Și exemple se 1 mai pot cita".

— Dar căror cauze se datorește 
acest regres 7 V-ați ocupat multi ani, 
Si știu cit suflet ați pus, pentru ca să 
intre in obișnuința oamenilor aceas
tă relaxantă mișcare de cîteva mi
nute.

— Așa este. Dar de unul singur 
nu poți face mare lucru. Vă amin-

După patru ani 
de la publicarea 

unui articol

tiți. ați participat la o plenară acum 
trei ani și ceva. S-au stabilit atunci 
o seamă de măsuri pentru înviora-j

sportului de farsnecial
â "gimnasticii la locul de muncă, în 
unitățile industriale prahovene. Un 
plan bun, dar care nu s-a aplicat 
deloc sau aproape deloc. Unii pre
ședinți de comitete sindicale au așe
zat planurile in sertar și le-au uitat 
acolo, iar nimeni nu i-a tras la răs
pundere.

Intr-adevăr, așa stau lucrurile. 
Atît la nivelul orașelor, cit și la ju
deț, uhele acțiuni prevăzute în pla
nul de măsuri nu s-au mal realizat. 
Un exemplu : s-a făcut un film in
structiv despre gimnastica la locul 
de muncă. El a fost prezentat o dată 
în plenară, dar de atunci zace unde
va la casa de cultură a sindicatelor. 
Sigur că era o bună cale de propa
gandă dacă era difuzat în toate în
treprinderile, dar așa ceva nu s-a 
făcut. S-ar fi putut, de asemenea, 
așa cum se stabilise, să se realizeze 
schimburi de experiență între co-

lective. să se prezinte și alte mate
riale documentare la cluburi munci
torești, la 
mune sint 
realizeze 
mult mai
C.N.E.F.S.-ul a încetat să mai trimi
tă în Prahova material propagan
distic Ajutător. în concluzie: s-a 
făcut ceva, dai** foarte puțin, nereu- 
șindu-se in acest fel să se oprească 
regresul. N-au fost active nici cele 
120 de asociații sportive. (Acestea. în 
paranteză fie spus, s-au ocupat mai 
mult de echipele de fotbal). Activi 
nu s-au dovedit nici o parte din me
dicii de întreprindere, care ar fl 
avut un cuvînt greu în stimularea 
gimnasticii de care vorbeam.

— Care feste perspectiva 7 — îl 
întrebăm pe tovarășul Dumitrescu.

— Consiliul județean al sindicate
lor Prahova a avut de curind o 
plenară. In cadrul el s-au reluat in 
dezbatere și probleme privind gim
nastica la locul de producție,..ea fac- 

i, toț, aptiV An creșterea rantțametovlui 
în muncă și izvor de vigoare ai’ să-? 
nătate.

Faptul că s-a discutat din nou intr-o 
plenară sindicală la nivel de județ 
cauzele unui regres și posibilitățile 
de relansare a 
de muncă nu-1 
cum s-a văzut, 
discute și să se ____________  ___
în continuare trebuie să se acțio
neze consecvent pentru ca pe toate 
treptele de responsabilitate să se 
treacă de la Intenție la fapt. Acest 
lucru se cere să fie în atenția consi
liului județean al sindicatelor. Ar fl 
vorba, în ultimă instanță, numai de 
voință și bunăvoință, atît din partea 
responsabililor, cit și a viitorilor 
participant Ia... 10 minute pe zi 
pentru vigoare și sănătate !

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

cărnine culturale (în co- 
mulți navetiști), să se 
o propagandă vizuală 
eficientă în unități. Și

gimnasticii la locul 
deloc rău. Dar, după 
nu-i suficient să se. 
întocmească un olan.

Miercurl s-au desfășurat meciu
rile șaisprezecimilor de finală din 
„Cupa României" la fotbal, com
petiție care are ioc 
„Daciadei". Șapte din 
chipe din divizia A 
sit din această fază ---- ,—,—
Sticla Arieșul Turda (divizia C) a 
eliminat cu 2—1 (2—1) pe F.C. Baia 
Mare, iar C.F.R. Craiova (divizia C) 
a învins cu 3—1 (2—1) pe 'F.C.M.
Galați. O mare surpriză a furnizat 
echipa Unirea Oradea (participantă 
la campionatul județean), care a cîș- 
tigat, după prelungiri, cu 4—2 (1—1),
2— 2) jocul cu Progresul Vulcan 
București. Gloria Bistrița (divizia B) 
a dispus cu 4—1 (2—1) de A.S.A. Tg. 
Mureș.

Deținătoarea trofeului. Politehnica 
Timișoara, a învins la Roman cu
3— 1 (2—0) pe Laminorul (campiona
tul județean). La Sibiu, Corvinul 
Hunedoara a întrecut cu 1—0 după 
prelungiri pe Dinamo București. Uni
cul punct a fost marcat în minutul 
114 de Petcu. F.C. Constanța a cîști- 
gat cu 1—0 (0—0) jocul cu Politeh
nica lași. Celelalte rezultate: Ener
gia : Gh. - Gheorghiu ' - Chimia
Rm. Vîlcea 0—1 (după prelungiri) •; 
Energia Slatina — S.C. Bacău 0—2 
(0—2); Minerul Șunculuș — F.C.M. 
Brașov 0—5 (0—3); Laminorul Nă
drag — Steaua 2—9 (0—3); Olimpia 
Rm. Sărat - F.C. Olt 1-2 (1-2); 
Viitorul Gheorghenl — Sportul stu
dențesc 0—1 (0—1) ; Automecanica 
București — F.C. Argeș Pitești 1—2 
(0—0); Caraimanul Bușteni — Uni
versitatea Craiova 0—1 (0—1); Jiul 
Petroșani — Universitatea Cluj-Na- 
poca 0—1 (6—0) (meci disputat la 
Orăștie).

Astăzi, la sediul federației va avea 
loc prin tragere la sorți stabilirea 
meciurilor „optimilor" de finală, care 
sint programate miercuri 3 decem
brie.

sub egida 
cele
au
competiția.

18 e- 
pără-

Tovarășa Cornelia Filipaș, vlce- 
prim-ministru al guvernului, a primit 
miercuri după-amiază ,pe tovarășul 
Gheorghi Karamanev. ministrul co
merțului Interior și al serviciilor din 
Republica Populară Bulgaria^

Au fost abordate aspecte privind 
dezvoltarea în continuare a colaboră
rii reciproce, îndeosebi în domeniul 
extinderii și diversificării schimburi
lor de bunuri de larg consum.

A participat tovarășa Ana Mureșan, 
ministrul comerțului interior.

A fost prezent Petar Danailov, am
basadorul R, P. Bulgaria la Bucu
rești.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit, miercuri, 
pe LI Giong Mok, adjunct al minis
trului afacerilor externe al R.P.D. 
Coreene, care efectuează o vizită în 
tara noastră, la invitația conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe,

Cu acest prilej s-au examinat 
unele probleme privind dezvoltarea 
și aprofundarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și R.P.D. 
Coreeană, s-a efectuat un schimb de 
păreri asupra unor probleme inter
naționale actuale de interes reciproc.

La primire, desfășurată Într-o at
mosferă caldă, prietenească, au 
participat Gheorghe Dolgu. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, șl 
Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București.

★
Delegația Camerei de comerț din 

Danemarca, condusă de Ernst Calle
sen, directorul general al camerei 
care se află în țara noastră, a avut 
convorbiri la Camera de comerț și 
industrie a Republicii Socialiste 
România si a purtat tratative la în
treprinderi românești de comerț ex
terior în vederea încheierii de con
tracte la export și import. în special 
în domeniile construcțiilor de mașini, 
chimiei, metalurgiei, industriei lem
nului și materialelor de construcții.

Delegația a fost primită, miercuri, 
de Ion Stanciu. adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Cu acest 
prilej ș-au stabilit măsuri pentru 
creșterea și diversificarea schimburi
lor comerciale dintre România și 
Danemarca, precum și pentru dez
voltarea cooperării economice dintre 
cele două țări șl pe terțe piețe.

(Agerpres)
'''''' ' u'Si’âbi)
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PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA
DIN 26 NOIEMBRIE 1980

Extragerea I : 4 6 19 38 17 18.
Extragerea a II-a ; 33 1 36 41 25 15.
Fond total de cîștigurl 1 386 737 lei, 

din care 500 000 lei report la cate
goria 1.

într-o cuvlntare rostită In cadrul 
sesiunii Adunării Populare, pre
ședintele partidului FRELIMO și al 
Republicii Populare Mozambic, Sa
mora Machel, a releyat că in etapa 
actuală de dezvoltare a țării — edifi
carea democrației populare — obiec
tivele principale constau în consoli
darea independentei naționale și a 
puterii populare, crearea bazelor po- 
litico-ldeologice și social-economice 
ale socialismului. Această orientare 
se află in strînsă concordantă cu pre
vederile programului FRELIMO, care 
stabilește ca țel principal al partidu
lui „suprimarea exploatării omului 
de către om și realizarea condițiilor 
pentru edificarea în Republica Popu
lară Mozambic a bazelor politice, ma
teriale și ideologice ale socialismu
lui", precizîndu-se că partidul con
cepe construirea noii societăți ca „o 
luptă de lungă durată".

Partidul revoluționar Frontul de 
Eliberare a Mozambicului (FRELIMO) 
are două date de naștere. Pruna — 
iunie 1962, cind reprezentanți ai ță
ranilor patrioți, ai intelectualității 
legate de popor și ai clasei munci
toare, pe atunci aflată de-abia la în
ceputul formării sale, au creat o or
ganizație care, doi ani mai tîrziu. a 
ridicat poporul mozambican la lupta 
armată Împotriva colonialiștilor por
tughezi, luptă care a durat peste 
zece arii. Cea de-a doua dată — fe
bruarie 1977, cind a avut loc al trei
lea congres al FRELIMO. în cursul 
căruia a fost proclamată crearea, pe 
baza frontului, a unei noi organizații 
— partidul FRELIMO.

Ca și multe alte partide revolu- 
ționar-democratice, FRELIMO repre
zenta, pină la congresul al treilea, o 
mișcare social-politică destul de 
largă, fiind de fapt un front național, 
a cărui sarcină fundamentală era 
alungarea colonialiștilor, eliberarea 
politică a tării. Pe atunci, compoziția 
de clasă a frontului era determinată 
tocmai de necesitatea înfăptuirii 
acestei sarcini. în etapa respectivă. 
FRELIMO nu numai că a condus 
lupta de eliberare națională, ci a des
fășurat, totodată, o intensă munca in 
zonele eliberate, unde trăiau aproxi
mativ un milion de mozambicani. In 
acele zone au fost create noi organe 
ale puterii, o nouă structură adminis
trativă șl un sistem de învățămint, 
s-a desfășurat o vie activitate cultu
rală. în acest fel s-a dobîndit o pre
țioasă experiență, s-a format nucleul 
de conducători.

în cursul luptei împotriva colonia
liștilor. sub conducerea FRELIMO, 
s-au născut și s-au întărit forțele ar
mate revoluționare, care au dobîndit 
o mai bună pregătire atît militară, 
cit șl politico-ideologică. Chiar în 
etapele inițiale ale luptei armate 
pentru neatîrnare, conducătorii 
FRELIMO au stabilit și au dezvoltat 
legături cu .partidele comuniste și 
muncitorești, inclusiv cu Partidul 
Comunist Român.

Atît In anii războiului de eliberare, 
cit și în perioada de după procla
marea independentei. FRELIMO a 
avut o importantă contribuție la lupta 
antilmperialistă dusă de popoarele 
Africii.

în perioada care a trecut de la Con
gresul al III-lea al FRELIMO s-au 
înfăptuit o serie de prevederi ale pro
gramului adoptat atunci șl ale statu
tului. în prezent. In întreaga tară se 
desfășoară activitatea de creare a or

ganelor șl organizațiilor de partid. Au 
fost înființate organizații de partid in 
provincii, iar acum procesul continuă 
la nivel raional și al organizațiilor 
de bază. în vara acestui an existau 
deja peste 300 de organizații de par
tid. inclusiv 90 orășenești, efectivul 
partidului fiind de 15 000 de membri 
și 6 000 de candidați. In țară func
ționează șapte scoli de partid, intra 
care o școală centrală și alta inter- 
provincială. Se află in curs de extin
dere rețeaua învățămîntului de partid 
din întreprinderi si instituții.

Așa cum releva președintele 
FRELIMO, procesul creării partidului 
celor ce muncesc din Mozambic în- 
tîmpină nu puține greutăți, datorate 
în primul rînd nivelului general scă
zut de dezvoltare a tării, lipsei de 
cadre cu pregătire corespunzătoare. 
Puterea revoluționară a primit ca 
moștenire de la colonialiști o-mulți
me de probleme din cele mai com
plexe : 95 la sută din locuitorii țării 
erau analfabeți ; durata medie a vie
ții nu depășea 41 de ani ; jumătate 
din numărul copiilor mureau Înainte 
de a împlini cinci ani. într-o țară cu 
zece milioane de locuitori existau 
doar 100 de medici. 27 de agronomi, 
36 de medici veterinari. Colonialiștii 
au distrus sau au scos din țară un 
mare număr de mașini și utilaje, au 
distrus parțial documentația tehnică 
ș.a. Ca urmare, multe întreprinderi 
fie că au • fost închise, fie că func
ționau doar cu o parte S' potențialu
lui lor productiv. Pe ansamblu, pro
ducția industrială a scăzut cu 50 la 
sută.

Sub dominația colonială, economia 
Mozambicului era strîns legată de cea 
a Republicii Sud-Africane si a Rho- 
desiei (astăzi Republica Zimbabwe). 
De aceea, Închiderea frontierelor cu 
țările în care domnesc regimuri 
rasiste a adus tării însemnate pre
judicii. Ca tară „din prima linie", 
Mozambicul independent a acordat 
un larg sprijin patrioților din Zim
babwe, ceea ce a avut ca urmare 
repetate atacuri din partea trupelor 
rhodesiene împotriva Mozambicului, 
în zonele de frontieră. S-au adăugat 
calamitățile naturale — puternicele 
inundații produse in 1978 in bazinul 
fluviului Limpopo (principala zonă 
cerealieră), apoi seceta puternică din 
acest an.

Complexitatea deosebită a proble
melor, ascuțirea luptei de clasă în 
țară i-au determinat pe conducătorii 
FRELIMO să înfăptuiască o serie de 
măsuri urgente, îndreptate spre con
tinua întărire a partidului din punct 
de vedere organizatoric și politico- 
ideologic, în scopul creșterii rolului 
său conducător în societate, în acti
vitatea economico-administrativă. în
tre altele, în cadrul ministerelor și 
altor instituții, ca și in întreprinderi 
au fost create comitete de control și 
disciplină, care să conducă lupta îm
potriva sabotajului, birocratismului 
și corupției.

Președintele Samora Machel subli
nia că numai un partid puternic din 
punct de vedere organizatoric, cu o 
mare coeziune a rîndurilor sale și cu 
trainice legături in rindul maselor 
poate mobiliza poporul la Îndepli
nirea numeroaselor sarcini dificile, 
la depășirea grelei moșteniri a trecu
tului colonial, la dezvoltarea țării în 
direcția socialismului. Tocmai un 
asemenea partid creează astăzi revo- 
luționarii din Republica Populară 
Mozambic.

------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------}-------------------

Oameni aflăți într-o perpetuă stare de veghe
(Urmare din pag. I)

unsa o investiție de circa 
milion de lei.

— Care este trăsătura 
principală a acestui nou tip 
de miner 7 — il 
Antoniu Duban.

— Răspunderea 
știința datoriei 
ceea ce are în dotare pen
tru fructificarea capitalului 
investit, pentru obținerea . 
unor randamente capabile 
să justifice efortul întregit 
țări depus în vederea ușu
rării muncii lui și a ridică
rii calității acesteia.

Inginerul Titus Costache, 
unul dintre cei mai ardenți 
promotori ai introducerii 
noilor procedee tehnice de 
exploatare in minele din 
Valea Jiului, adaugă : „Tre
buie să existe o relație 
strînsă între om, timp, in
vestiție și randament. îna
inte dădeam 7—8 tone 
pe post de miner, acum, in 
aceleași condiții de zâcă- 
mint dăm in medie 14 tone, 
dar vom putea ajunge la 
18—20 în viitorul apropiat, 
cind mecanizarea va fl ge
neralizată.

Sint 14 mine in Lupeni cu 
18 straturi de cărbune. Un 
nou puț cu schip iși ridică 
turnul care va atinge în fi
nal o cotă cu zece metri 
mai înaltă decît hotelul

întreb pe

și con
tată de

„Intercontinental" din Bucu
rești, dominînd încrengă
tura de galerii suprastrati- 
ficate de la 450 de metri 
adincime. Se execută mon
tarea instalației de televi
ziune cu circuit închis, se 
creează noi brigăzi complexe 
in care „trupa de mecani- 
zați" — cum le spune 
maistrul mecanic Teodor 
Boncalu — trebuie să se 
compună din tehnicieni tot 
unul și unuL „La ce 
duce asta 7“ — îl întreb. 
Meșterul pare să aibă răs
punsul pregătit. Zice : „Nu 
mai există al meu și al nos
tru, ci totul este al fiecă
ruia !“ îi cer să-mi explice. 
„Ce este de explicat 7 To
tul e simplu, ca in viata pe 
care ne-o facem cu mina 
noastră : omul implicat. 
Omul neindiferent. Omul 
pe care îl privește totul. Și 
munca, și etica, și discipli
na, și telul de atins, dar 
mal ales modul de a trăi și 
de a acționa ca parte a în
tregului".

— Șl gindesc multi ast
fel 7

— Nu l-am numărat dar, 
într-o zi, și nu prea tîrziu, 
aceștia vor fi covîrșitoarea 
majoritate.

— Ce îi face pe oameni 
să gîndească astfel 7

— Realitatea. Ne-a lăsat 
cineva ceva cu sfoara din 
cer 7 Nimeni. A făcut ci-

neva cu țara asta filantro
pie 7 Nimeni. Tot ce avem, 
cu greu și cu sudoare am 
făcut, deci totul ne impli
că, nu putem spune că asta 
ori aia nu ne privește. 
Cind omul devine conștient 
de acest lucru, și iertati-mă 
c-o zic pe șleau, dar tre
buie să fii găgăuță ca să 
nu-ti dai seama de asta, 
restul vine de la sine.

în cele 14 mine din Lu- 
peni sint 160 de kilometri 
de galerii. Cit să străbați 
pe sub pămint distanța de 
la București la Brașov. Și 
cinci mii de capi de fami
lie care iși trag plinea din 
minele orașului de pe Jiu. 
Și vreo trei mii de pensio
nari care, deși au trăit 
cindva în „Valea Plingerii", 
nu vor să plece de pe vatra 
lor. Azi există în Lupeni 
8 000 de locuințe, cu apar
tamentele din blocurile 
?roprietate de stat cu tot.

n anul 1980 s-au mai con
struit peste o mie de apar
tamente, urmind ca viitorul 
cincinal să adauge orașului 
alte trei mii, majoritatea 
concentrate în jurul noului 
centru civic din zona Băr- 
băteni și din „vechiul" car
tier al Viitorului. Toate 
locurile în Liceul minier din 
Lupeni sint ocupate. S-au 
reînființat cursurile serale 
la Institutul de mine din 
Petroșani pentru a se da

posibilitatea ridicării califi
cării tuturor celor 
rijează complexele 
tinere mecanizată, 
sorul Pavel Aron _
ne : „învățămintul minier 
a fost sensibilizat de noile 
tehnici de extracție, care 
au implicații directe în 
condiția umană a mineru
lui. Am putea spune că în
săși mina devine o facul
tate. E drept, praful de căr
bune tot negru e. dar ceea 
ce strălucește acolo, in 
subteran, nu mai e sudoa
rea muncii abrutizante, ci 
inteligenta omului. Cum vă 
explicați altfel faptul că, la 
liceele de specialitate din 
Valea Jiului și la institut, 
avem an de an un număr 
tot mai mare de candidați 
față de numărul locurilor 
scoase la concurs? Oamenii 
simt că meseria de miner 
este o meserie de viitor".

Unde este „Valea Plinge- 
rii“ din care, un cărturar, 
spunea cîndva că n-a putut 
decît să prindă din zbor 
„cîteva frînturi de gemete"?

Jiul curge tot pe aici, dar 
tocmai in acest loc. datorită 
omului care l-a cîntat și l-a 
căinat, l-a plîns și l-a ali
nat, iși părăsește identita
tea strict geografică 
nind o legendă in 
de rtu. Năvalnică 
multuoasă ca Însăși 
minerilor.

care di- 
cu sus- 

Profe- 
ne spu-

deve- 
formă 
și tu- 
inima

De pe o macara
(Urmare din pag. I)

și în Adjud a început să se constru
iască mult, are nevoie de mine, am 
autorizație pe toate tipurile de ma
carale., Așa că termin aici ce mai e 
de făcut și mă întorc lingă ai mei"), 
în timpul lui liber — dar cit timp 
liber poate avea, astăzi, in București, 
un constructor? — citește, ascultă 
muzică, vede cîte un film, se uită la 
televizor, merge la spectacole. Numai 
că de zece ani, de cind este con
structor, s-au ridicat atîtea blocuri, 
incit timpul liber al lui Petru Teletin 
înseamnă mai ales denumirile lor: 
blocul 12 A, blocul P15, blocul... („Mai 
mult și mai mult mi-am petrecut 
timpul liber pe macara, numai că 
nu am dormit in ea. De aceea noi, 
macaragiii, ne gospodărim bine in 
cabinele noastre, vara avem grijă să 
meargă cum trebuie ventilatorul, iar
na radiatorul, geamurile să nu fia 
sparte, obloanele să se fixeze bine, 
etanș, altfel cum?"). Cind nu mane
vrează macaraua și cind nu se gîn- 
dește la părinții lui, pe care nu i-a 
mai văzut acasă, la ei. de un an de 
zile, Petru Teletin privește lumea. De 
unde este îi vede pe oameni mici, 
grăbiți ; mașinile ît par la fel. ca în- 
tr-un joc de copii în care el și numai 
el este Guliver. Un Guliver care con
struiește pentru el, nevăzut, acolo, 
sus, in umbra brațului de macara, 
casele noi ale orașului. Un Guliver 
modest, cu gesturi liniștite, sigure, 
care se confundă cu macaraua-tum al 
cărui stăpin sau „alter ego" este el. 
Petru Teletin, un om care altfel nu 
este nici prea înalt șl nici prea voinic. 
Un om care nu urcă și nu coboară cit 
liftul niciodată. Macaraua nu are lift.

Cu competență și spirit gospodăresc... 
aparatajul electric — in cantități sporite, cu cheltuieli 

materiale reduse
Rezultatele obținute în perioada 

care a trecut din acest an situează 
întreprinderea de aparataj electric 
pentru instalații din Titu printre 
unitățile industriale fruntașe ale ju
dețului Dîmbovița. De pe benzile 
de montaj ale acestei întreprinderi 
moderne a ieșit, peste prevederi, 
aparataj electric pentru instalații 
de joasă tensiune în valoare de 7 
milioane lei, iar prin reducerea 
cheltuielilor materiale cu 3 lei la 
1 000 lei producție-marfă s-a înre
gistrat un spor la producția netă 
de 15 milioane lei. Realizarea ritmi
că a producției fizice planificate și, 
mai ales, preocuparea pentru ridi
carea parametrilor tehnico-calitativi 
ai produselor au asigurat acestora 
un grad sporit de competitivitate, 
au permis îndeplinirea în bune con
diții a planului de export.

în legătură cu acest bilanț rodnic, 
tovarășul Traian Ariton, secretarul 
comitetului de partid, a ținut, dealt
fel, să precizeze că realizările sint 
o urmare firească a priceperii și 
spiritului gospodăresc cu care se 
muncește în secțiile de producție 
și în compartimentul de concepție 
pentru a se pune pe deplin in va
loare tehnica din dotare și tehno
logiile' avansate. Astfel, se acțio
nează in direcția creșterii continue 
a productivității muncii. Pe această 
cale s-a obținut cea mai mare parte 
a sporului de producție. Au fost 
găsite și aplicate noi metode de or
ganizare mai bună a producției și 
a. muncii, de ridicare a randamen
tului utilajelor. Mașina de bobinat,

bunăoară, care a fost modernizată, 
are acum patru posturi de lucru, in 
loc de numai unul, cit avea atunci 
cind'a fost adusă din import ; în 
prezent se finalizează un proiect 
pentru montarea semiautomată a 
suporților de siguranță, iar in cu
rind se va reorganiza fluxul de fa
bricație în secția montaj după o 
concepție mai rațională.

La secția mecano-energetică, in
ginerul Lucian Patru ne invită să 
privim luminatoarele mari din pla
fonul halei monobloc. La prima ve
dere, nimic deosebit „Pină nu de 
mult, aceste ferestre n-au existat — 
ne lămurește inginerul. Din această 
cauză ardeau, cit e ziua de mare, 
pentru a asigura lumina necesară, 
3 000 de corpuri de iluminat. Acum 
avem lumină naturală la toate locu
rile de muncă, iar consumul zilnic 
de energie electrică s-a redus cu 
750 kWh". Dar grija pentru valori
ficarea superioară a materialelor și 
energiei se manifestă sub cele mai 
variate forme. Resturile tehnologice 
rezultate la prelucrarea bachelitei, 
polistirenului, PVC-ului și ABS-u- 
lui se reintroduc în procesul de fa
bricație ; uleiurile, utilizate aici in 
cantități Însemnate, se recuperează, 
cum este și firesc, dar un colectiv 
de specialiști și-a propus să meargă 
mai departe in această direcție, să 
pună la punct un procedeu de re- 
folosire.

...Cu competență și spirit gospo
dăresc, producătorii de aparataj 
electric din Titu au reușit să pro
ducă mai mult și cu cheltuieli ma
teriale reduse. (Gheorghe Manea)

© MAȘINA PERFEC
ȚIONATĂ DE RECOLTAT 
CARTOFI. Un om de știință 
lsraelian a realizat o mașină 
perfecționată de recoltat cartofi, 
sfeclă, diferite rădăcinoase, care 
poate separa produsul respec
tiv de bucățile de pămint lipite 
de el. Principiul folosit este 
acela al „flotării". potrivit că
ruia. după cum se știe, elemen
tele mal ușoare se separă de e- 
lementele mai grele prin cufun
darea Intr-o baie lichidă. Acest 
procedeu nu a fost folosit în a- 
gricultură, intruclt cufundarea 
intr-un lichid riscă să ducă la 
putrezirea legumelor respective. 
Problema a fost rezolvată prin

folosirea de nisip în locul lichi
dului. S-a descoperit că atunci 
cind se trece un curent de aer 
prin nisip acesta se comportă 
aidoma unul lichid — făcînd 
ca produsul respectiv, cartofii, 
sfecla etc., să floteze in partea 
superioară a unei tobe rotitoare, 
de unde sint apoi colectați in 
recipiente speciale, în timp ce 
bulgării de pămint. pietricelele 
etc. cad la fundul tobei, de unde 
sint apoi evacuate. Pe lingă 
faptul că ritmul de recoltare 
crește foarte mult, se realizează 
și o serioasă economie de forță 
de muncă, o singură mașină 
puțind efectua operațiile de se
parare care necesitau pînă acum 
operații manuale solicitind 70 da 
muncitori.

• SUPERCONFORT 
ELECTRONIC. Chiar dacă 
în exterior nu arfe nimic. spe
cial în comparație cu imobilele 
din jur, în interior însă, casa 
construită la periferia orașului 
Bruxelles de inginerul francez 
Pierre Sardo se dovedește o 
adevărată „împărăție" a electro
nicii. în fiecare ungher există 
cîte un terminal de calculator. 
Astfel, apăsînd pe un buton aflat 
în camera de zi, in bucătărie 
începe să se Încălzească apa in 
ibric, iar apăsînd pe un altul, să 
curgă apa — de o anumită tem
peratură, pină la un anumit ni
vel — In cada de baie. Dispozi
tive electronice trezesc fiecare 
membru al familiei In parte la

ora dorită, reglează temperatura 
din interior și iluminatul, iar 
prin intermediul cablurilor În
tinse în iarba dip grădină, 
conduc chiar mașina de tuns 
iarba. Specialistul francez a In
trodus în calculator 200 de pro
grame, intre acestea figurind, 
firește, și acelea care, în caz de 
incendiu sau spargere, alertează 
pompierii sau poliția.

• „DALLASOMANIA". 
Debutul părții a două a seria
lului TV „Dallas Ewing", care a 
bătut in America toate recordu
rile de telespectatori înregistrate 
pînă acum — întrucît, după mal

multe luni de „suspans", s-a 
putut afla în fine cine l-a îm
pușcat pe J.R. — a coincis cu o 
extraordinară proliferare a unor1 
produse secundare care poartă 
ca marcă distinctivă inițialele 
eroului principal al serialului. 
In magazinele de articole pentru 
bărbați se vînd astfel „ca plinea 
caldă" tricouri, cămăși, blue- 
jeans, butonL pălării de cowboy 
etc. pe care sint imprimate Ini
țialele J.R. O fabrică de produse 
cosmetice a lansat pe piață o 
apă de colonie și o loțiune pen
tru bărbierit, iar o fabrică de 
băuturi — un nou sortiment da 
bere purttnd numele J.R. Ewing.

O adevărată psihoză care a și 
primit un nume pe măsură : 
„Dallasomania".

• „ANUL GRIPAL" 
1980/1981 • Date din cele 
mal diverse privind gripa — 
focare, epidemii, tulpini virale 
aflate in circulație etc. — sint 
colectate in mod sistematic din 
anul 1947. Două mari centre de 
supraveghere a gripei — unul la 
Londra și altul la Atlanta, în 
S.U.A. — împreună cu alte 107 
centre repartizate în 72 de țări, 
furnizează informații Organiza
ției Mondiale a Sănătății, care, 
pe baza acestora, editează la 
Geneva un buletin săptămlnal. 
Acest sistem internațional da 
detectare și supraveghere face

posibilă prepararea din timp a 
unor vaccinuri. Conform infor
mațiilor O.M.S. în lama 1980/ 
1981 vor „circula" patru virusuri, 
dintre care trei noi (B/Singapo- 
re, A/Brazilia, A/Bangkok). Se 
constată totodată că nivelul de 
imunitate al populației față de 
gripă a scăzut datorită absenței 
unor epidemii importante în anii 
precedenți.

• BETON CU... SIN
GE. Pentru construirea unor 
noi tronsoane ale metroului pa
rizian, inginerul francez Charles 
Laleman a realizat un nou tip 
de beton ultraușor, în compozi
ția căruia intră, pe lingă ciment, 
singe obținut la abator. Betoa- 
nele sint cu atît mai ușoare, sa

știe, cu cit în masa lor este în
globată o cantitate cit mai mare 
de. bule microscopice de aer; or, 
singele s-a dovedit, potrivit cer
cetărilor, un „vehicul" care an
trenează bulele de aer cu mult 
mai multă eficacitate decît 
plastifianții clasici utilizați in 
acest sens. Pe lingă faptul că a- 
ceste betoane revin cu 15—20 la 
sută mai ieftin decît betoanele 
ușoare obținute prin alte meto
de, răspîndirea uniformă a ae
rului evită formarea microfisu- 
rilor atit de dăunătoare. în plus, 
se rezolvă pe această cale șl o 
serioasă problemă de poluare a 
apelor provocată prin deversa
rea, in flecare an, a unei mari 
cantități de singe provenit de la 
abatoare.
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI
ROMÂN, TOVARĂȘUL ILIE VERDEȚ,

Continuarea convorbirilor oficiale
BELTING 26 (Agerpres). — Cores

pondență de la loan Erhan : La Pa
latul Adunării Naționale a Reprezen
tanților 
miercuri, 
tovarășul 
mitetului_____ ______  _
P.C.R., prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, care 
face o vizită oficială de prietenie în 
R. P. Chineză, și tovarășul Zhao 
Ziyang, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al C.C. al

Populari au continuat, 
convorbirile oficiale dintre 

Ilie Verdeț, membru al Co- 
Politic Executiv al C.C. al

P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze.

în același spirit de lucru, de înțe
legere reciprocă, prietenească, au fost 
examinate probleme privind dezvol
tarea și adîncirea cooperării econo
mice și tehnico-științitice dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză. S-a efec
tuat, în continuare, un schimb de pă
reri asupra unor aspecte majore ale 
situației internaționale actuale.

Convorbiri economice

IN R. P. CHINEZĂ
feră caldă, prietenească, s-a toastat 
în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășului Hua 
Guofeng, pentru continua dezvoltare 
și întărire a prieteniei și colaborării 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre 
poporul român și poporul chinez 
prieten.

Depunerea unor 
coroane de flori

româno-egiptene

DELHI 26 (Agerpres). — O nouă lucrare, consacrată gindirii social-politice 
și personalității de inalt prestigiu și prețuire in lume a președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a ieșit de sub tipar in In
dia. Intitulat „ROMANIA ȘI PREȘEDINTELE CEAUȘEȘCU", volumul, apărut 
in editura „International Reporter", ilustrează gindirea realistă, creatoare a 
șefului statului român in elaborarea politicii interne a partidului și statului 
nostru, a politicii externe românești, pusă in slujba marilor idealuri ale con
temporaneității : pace, cooperare, securitate, o lume mai bună și mai dreaptă.

cu- 
care 
și-a 
fără

întrevedere

Sub auspiciile Societății 
de prietenie „India—Ro
mânia”, la „Centrul inter
național indian”, din 
Delhi, a avut loc ceremo
nia prezentării, oficiale a 
volumului, în prezența lui 
Bal Ram Djakher, pre
ședintele Camerei Popu
lare (Lok Sabha), Pranab 
K. Mukherjee, ministrul 
comerțului și industriei o- 
țelului, prof. S. S. Mohapa
tra, membru al parlamen
tului, secretar general al 
partidului de guvernămînt 
— Partidul Congresul Na
țional Indian (I) — care 
semnează și prefața cărții, 
R. V. Swaminathan, mi
nistru de stat la Ministe
rul Agriculturii, M. N. 
Seth, secretarul general al 
Asociației de prietenie 
„India—România”, mem
bri ai parlamentului, pre
cum și a ambasadorului 
României la Delhi, Dumi
tru Niculescu. 
prezente, de 
personalități 
culturale din 
riști, oameni 
cadre didactice și stu- 
denți, membri ai corpu
lui diplomatic, un nu
meros public.

Luînd cuvîntul cu acest 
prilej, autorul volumului, 
prof. Raj Baldev, redac- 
tor-șef al editurii „Inter
national Reporter”, cunos
cut publicist indian, 
spus : „Impresionat 
gindirea creatoare 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu atitz în dome
niul problemelor vieții in
terne, domeniu 
România, deși 
mică, a făcut 
uriașe, cît și pe 
ternațional, unde Româ
nia joacă permanent un 
rol vital în promovarea 
cauzei păcii și destinderii 
în lume, m-am decis să 
asigur apariția acestui 
volum.

Perioada de cînd pre
ședintele Ceaușescu se 
află în fruntea Partidului 
Comunist Român și_a Re
publicii Socialiste 
nia se inscrie in 
poporului român 
mai dinamică și 
că etapă a 
rii sale social-economice. 
Președintele Nicolae 
Ceaușescu nu numai că 
și-a dedicat întreaga sa 
capacitate șl energie dez
voltării socialiste a Româ
niei în toate sferele vieții 
sociale și economice, ■ ci, 
în același timp, s-a dove
dit a fi o personalitate ca
pabilă să ofere lumii un 
sistem de gîndire și ac
țiune pe deplin original, 
in scopul adoptării măsu
rilor corespunzătoare pen
tru rezolvarea marilor 
probleme ce confruntă in 
prezent omenirea”.

în cuvîntul său. Pranab 
K. Mukherjee a arătat : 
„Mă simt onorat să parti
cip la ceremonia lansării 
volumului unui mare 
gînditor politic pe plan 
internațional — președin
tele Nioolae Ceaușescu. 
între India și România 
există relații foarte apro
piate în domeniile econo
mic și politic. Recent am 
vizitat România și am 
avut cinstea să port discu
ții cu președintele 
Ceaușescu în unele pro
bleme de interes comun. 
Politica României este un 
exemplu pentru toate ță-

Au fost 
asemenea, 

ale vieții 
India, zia- 
de afaceri.

rite în curs de dezvoltare. 
Convorbirile cu președin
tele Ceaușescu, cu o serie 
de miniștri ai guvernului 
român au creat premise 
pentru ca relațiile politice 
și comerciale bilaterale să 
se lărgească tot mai mult. 
Sînt convins că sub 
conducerea președintelui 
Ceaușescu România va 
atinge trepte tot mai 
înalte pe calea asigurării 
bunăstării întregului po
por, iar pe plan extern 
va continua activitatea

particip la desfășurarea 
acestui eveniment plăcut, 
care subliniază legăturile 
prietenești dintre cele 
două țări. Președintele 
Nicolae Ceaușescu este 
un mare conducător al 
lumii oontemporane. îmi 
exprim speranța că ță
rile noastre vor Conti
nua, ca și în trecut, să 
fie alături pentru o con
lucrare sinceră, în spiri
tul înțelegerii reciproce, 
spre binele întregii ome-

în care 
o țară 
progrese 
olan in-

Româ- 
istoria 

ca cea 
rodni- 

dezvoltă-

pentru instaurarea unei 
noi ordini economice in
ternaționale”.

Prof. S. S. Mohapatra, 
prefațatorul volumului, a 
declarat : „Pentru mine, 
faptul că am scris prefa
ța cărții „. 
președintele 
a constituit o 
re. România, 
președintele 
proiectează 1 
nouă 
ceea ce 
popor care trăiește liber 
și independent. România 
este o tară care crede în 
demnitatea națiunilor”.

„Cu ocazia vizitei făcu
te in România — a spus, 
în cuvîntul său, Hatkishan 
Surjeet Singh, membru 
al parlamentului — mi-am 
putut da seama de mari
le realizări obținute an 
de an în dezvoltarea’ eco
nomică și culturală sub 
conducerea înțeleaptă a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu”. „India și 
România împărtășesc a- 
celași punct de vedere în 
ce privește lupta împo
triva imperialismului șl 
asigurarea păcii în lume. 
De aceea, sper că priete
nia indiano-română va 
cunoaște o dezvoltare tot 
mai mare”.

înmînînd ambasadoru
lui țării noastre volumul 
„România și președintele 
Ceaușescu”, Bal Ram 
Djakher, președintele Ca
merei Populare (Lok 
Sabha), a declarat î „Este 
o mare satisfacție să

.România și 
Ceaușescu” 

i mare onoa- 
condusă de 

Ceaușescu, 
In lume o 

viziune asupra a 
înseamnă un

Edltat în condiții gra
fice deosebite, volumul 
„România si președintele 
Ceaușescu” înfățișează, pe 
aproape 200 de pagini, 
structurate în șapte capi
tole tematice, date des
pre tara noastră și dez
voltarea ei sub conduce
rea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, relațiile Româ
niei cu alte țări și politi
ca sa externă, valoroasele 
contribuții ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la 
soluționarea marilor pro
bleme care confruntă u- 
manitatea.

într-un „Cuvint înain
te”, prof. S.S. Mohapatra 
relevă : „Au trecut 15 ani 
de cînd președintele 
Nicolae Ceaușescu. ales 
în funcția de secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, conduce cu 
cutezanță revoluționară, 
înțelepciune politică și 
dăruire patriotică desti
nele poporului, ale tării, 
uriașa operă de construi
re a societății socialiste 
pe pămîntul României, 
întregul popor vede in 
activitatea secretarului 
general, al partidului un 
inalt exemplu de servire 
credincioasă a interese
lor naționale, de clarvi
ziune politică și spirit ști
ințific în conducere. Toți 
acești 15 ani reprezintă 
o epocă distinctă 
spiritul și realizările 
o perioadă de elan 
triotic tumultuos, de 
cese remarcabile în 
te domeniile vieții __ 
ciale. In această tară și

în străinătate acești ani 
au fost numiți „Epoca 
Ceaușescu”, cu alte 
vinte epoca în

> România socialistă 
afirmat, cu o forță
precedent, vocația de a 
trăi in prosperitate, de a 
acționa lucid și ferm, ast
fel incit, astăzi și mîine, 
lumea să devină cu ade
vărat mai bună și mai 
dreaptă”.

„Dovedind o adincă în
țelegere a istoriei, a ten
dințelor și direcțiilor dez
voltării economice și so
ciale a României — scria 
autorul „Cuvîntului ina- 
inte” — președintele 
Nicolae Ceaușescu a adus 
o contribuție importantă 
la definirea și delimita
rea etapelor construcției 
socialiste pe pămîntul 
României și, în special, 
la elaborarea conceptului 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Sînt astăzi bine cunos
cute și apreciate în în
treaga lume foarte Im
portantele contribuții ale 
președintelui Ceaușescu 
in domeniul teoriei șl 
practicii, în definirea și 
promovarea noilor princi
pii ale relațiilor dintre 
state, pentru democrati
zarea vieții și relațiilor 
internaționale, soluțio
narea prin mijloace paș- ' 
nice a tuturor probleme
lor existente intre state, 
constituirea unui sistem 
viabil de securitate șl 
cooperare în Europa, de
punerea de eforturi efec
tive pe calea dezarmării, 
în primul rind a celei 
nucleare, pentru edifica
rea unei noi ordini eco
nomice și politice inter
naționale.

Una dintre calitățile 
esențiale ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu este 
înțelegerea în cel mai 
înalt grad a datoriei și 
responsabilităților față da 
destinele propriului său 
popor, față de umanitate 
în ansamblul său”.

Volunjul inserează, de 
asemenea, aprecieri la a- 
dresa României socialis
te și a personalității 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu aparținînd 
unor șefi de stat și de 
guvern, de partid, altor 
personalități ale vieții in
ternaționale.

Numeroase imagini 
prezintă, alături de as
pecte ale construcției e- 
conomice In țara noastră, 
momente din întilnirile 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu șefi de 
stat și guvern, cu con
ducători de partide.

Apariția în India a unui 
nou volum dedicat gindi
rii președintelui Nicolae 
Ceaușescu, prestigioasei 
sale personalități inter
naționale capătă semni
ficația unui eveniment 
editorial marcant, răs- 
punzind interesului cres- 
cînd al opiniei publice 
din India față de activi
tatea dinamică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
față de rolul său activ pe 
arena mondială, de con
tribuția sa remarcabilă 
la cauza păcii. înțelegerii 
gi progresului tuturor 
poarelor.

★
Cu prilejul lansării 

ciale a noii lucrări
organizat o expoziție de 
carte și de fotografii, în 
cadrul căreia au fost . 
prezentate volume, în 
limba engleză, din ope
ra președintelui Nicolae 
Ceaușescu, apărute in 
tară și în India, precum 
și lucrări ce ilustrează 
realizări ale construcției 
socialiste în România.

Miercuri dimineața, tovarășul Iile 
Verdeț a avut o întrevedere cu to
varășul Deng Xiaoping, vicepre
ședinte al C.C. al P. C. Chinez, pre
ședintele Comitetului Național al 
Consiliului Consultativ Politic Popu
lar al R. P. Chineze.

Tovarășul Deng Xiaoping a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut prietenesc din 
partea conducerii P. C. Chinez și 
cele mai bune urări de sănătate, far 
poporului român succese tot mai 
multe în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Mulțumind pentru caldele cuvinte 
adresate, tovarășul Ilie Verdeț a 
transmis, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a sa personal, 
tovarășului Hua Guofeng și to
varășului Deng Xiaoping, tuturor 
tovarășilor din conducerea de partid 
cele mai calde salutări, precum șl 
urări de succes și prosperitate po
porului frate chinez.

în cursul convorbirilor care au 
avut loc s-a dat o Înaltă apreciere 
dezvoltării continuei a relațiilor de 
prietenie, solidaritate șl colaborare 
dintre cele două partide, țări și po
poare. A fost exprimată hotărârea 
Partidului Comunist Român și Parti
dului Comunist Chinez, a României 
și a Chinei de a acționa și în viitor

prietenească
pentru dezvoltarea pe multiple pla
nuri a raporturilor de strînsă conlu
crare reciprocă, in interesul celor 
două popoare, al cauzei generale a 
socialismului, păcii, independenței și 
colaborării internaționale.

Cele două părți s-au informat re
ciproc asupra preocupărilor actuale 
ale celor două partide în dezvolta
rea economico-socială a țărilor noas
tre și au efectuat un schimb de pă
reri asupra unor probleme interna
ționale de interes comun.

La întrevedere au fost prezenți 
tovarășii Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Florea 
Dumitrescu, ambasadorul României 
la Beijing, și Vasile Șandru. director 
in Ministerul Afacerilor Externe. 
Din partea chineză au participat to
varășii Chen Muhua, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
ministrul relațiilor economice cu ță
rile străine, Chou Zijian, ministrul 
construcțiilor de mașini nr. 1, Wang 
Youpmg, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Yu HOngliang, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Tovarășul Deng Xiaoping a oferit 
un dejun în onoarea tovarășului 
Ilie Verdeț.

La dejun, desfășurat într-o atmos-

nie Verdeț a depus 
. o coroană de 

Monumentul eroilor poporu- 
Piața Tienanmen. O gardă 
a prezentat onorul. A fost 
un imn de slavă eroilor

Tovarășul 
miercuri dimineața 
flori la 
lui din 
militară 
intonat 
patriei.

Tovarășul Ilie Verdeț și membrii 
delegației care îl însoțesc au vizitat 
apoi impunătorul monument ce în
fățișează momente semnificative din 
istoria de luptă revoluționară, pen
tru dreptate, independență și socia
lism a poporului chinez.

La festivitatea din marea piață a 
capitalei chineze erau prezenți nu
meroși oameni ai muncii.

★
Primul ministru al guvernului ro

mân, însoțit de, persoane 
chineze și române, a vizitat, 
tinuare, sala memorială 
Enlai” din cadrul Muzeului 
tiei. unde a depus o ooroană _ 
Ia bustul marelui dispărut, în semn 
de omagiu adus eminentului 
cător de partid și de stat 
porului chinez. Documentele 
aici vorbesc despre viața și 
tatea revoluționară a lui Zhou Enlai, 
fiind prezentate și imagini care re
dau participarea sa la promovarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
între partidele șl popoarele român 
și chinez.

CAIRO 26 (Agerpres). — în cadrul 
vizitei pe care o întreprinde în Re
publica Arabă Egipt, in fruntea unei 
delegații economice. Dumitru Bejan, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, ■ 
fost primit de Abdel Razzak Abdel 
Meguid, ■ vicepremier pentru proble
mele economice și financiare, minis
trul economiei, finanțelor și planifi
cării, și a avut întîlniri cu Hassa- 
ballah Kafrawi, ministrul reconstruc
ției și noilor așezări, și Maher Abaza, 
ministrul electricității.

Cu acest prilej au fost analizate 
stacjiul actual de dezvoltare a rela
țiilor comerciale româno-egiptene. 
precum și perspectivele extinderii ac
țiunilor de cooperare economică. Au 
fost evidențiate posibilitățile creșterii . 
pe mai departe a volumului schimbu
rilor comerciale și a cooperării re
ciproc avantajoase.

Dupâ cutremurul 
din Italia

po-

ofi- 
s-a

COMITETUL POLITIC AL ADUNĂRII GENERALE

A O.N.U. A ADOPTAT PRIN CONSENS

Un nou proiect de rezoluție inițiat de România
privind consecințele 

ale cursei înarmărilor
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 

— Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat prin con
sens un nou proiect de rezoluție ini
țiat de România privind consecințe
le economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și cheltuielilor militare. 
Rezoluția, la care s-au alăturat în 
calitate de coautori alte 23 de state 
din toate regiunile lumii, cere secre- 
tarttlui general al O.N.U. să prezin
te Adunării Generale raportul său 
reactualizat asupra consecințelor eco
nomice și sociale ale cursei înarmă
rilor și cheltuielilor militare.

După cum se cunoaște, acest ra
port, care a cunoscut pînă acum 
două ediții, în 1972 și 1977, are' la 
bază tot o propunere a țării noas
tre. Inițiativa României pornește de 
la preocuparea profundă, larg înre
gistrată și în cadrul dezbaterilor 
la actuala sesiune, față de creșterea

economice șt sociale 
și cheltuielilor militare

fără precedent a cursei cheltuielilor 
militare și a înarmărilor și față de 
consecințele deosebit de dăunătoare 
ale acestor tendințe. Irosirea unor 
fonduri uriașe, care, după cum se 
știe, au atins, în acest an 500 miliar
de dolari, in soopul de distrugere re
prezintă o povară care apasă tot mai 
greu pe umerii tuturor popoarelor, 
împiedică progresul lor economic și 
social, alimentează neîncrederea în
tre state, constituind astfel o sursă 
permanentă de instabilitate, amenin- 
țind pacea și securitatea internațio
nală.

Semnificația politică a inițiativei 
românești este cu atit mai mare în 
condițiile actuale, cînd, paralel cu 
creșterea continuă a cheltuielilor mi
litare, se accentuează fenomenele de 
criză economică, financiară, a ma
teriilor prime și energiei.

Dezbaterile reuniunii general-europene de la Madrid

Este necesară eliminarea tuturor barierelor

pentru 
cadrul 
pentru

GENEVA 26 (Agerpres). — La Ge
neva s-au deschis lucrările celei de-a 
29-a sesiuni a Comitetului 
dezvoltarea comerțului din 
Comisiei economice a O.N.U. 
Europa (C.E.E./O.N.U.).

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
române, Mircea Petrescu, ministru 
consilier, a prezentat principalele 
aspecte referitoare la relațiile comer
ciale ale României cu țările membre 
ale oomlslel. în acest context, a fost 
subliniată ponderea importantă pe 
care țările membre ale C.E.E./O.N.U. 
o dețin în cadrul relațiilor noastre 
comerciale și al acțiunilor de coope
rare promovate de România.

Totodată, reprezentantul român a 
prezentat principalii factori care au 
influențat pozitiv dezvoltarea expor
turilor românești, subliniind în mod 
deosebit importanța creșterii nivelu
lui calitativ al mărfurilor românești, 
precum și preocupările noastre pen
tru dezvoltarea pe o bază stabilă a 
relațiilor economice ale României cu 
țările membre ale comisiei. în ace
lași context, a fost subliniat rolul 
lip portant pe care preferințele vama-

le acordate de țările membre ale 
C.E.E./O.N.U., precum și eliminarea 
restricțiilor cantitative discriminatorii 
le-au avut asupra exporturilor noas
tre.

Reprezentantul român a folosit 
acest prilej pentru a arăta că struc
tura exporturilor noastre în relațiile 
cu aceste țări nu este satisfăcătoare, 
considerind că sînt necesare măsuri 
concrete, de natură să faciliteze ex
porturile românești, în special produ
sele din domeniul construcțiilor de 
mașini. Vorbitorul a insistat asupra 
necesității eliminării In continuare a 
restricțiilor care mal afectează ex
porturile românești, precum și1 asu
pra lărgirii posibilităților de acces ale 
produselor noastre prin îmbunătăți
rea schemelor de preferințe vamale 
generalizate.

De asemenea, reprezentantul român 
a făcut referiri pozitive asupra acti
vității Comitetului pentru dezvol
tarea comerțului, sugerînd, totodată, 
măsuri concrete în direcția Intensifi
cării eforturilor acestuia pentru eli
minarea obstacolelor netarifare, care 
influențează negativ promovarea șl 
dezvoltarea comerțului interregional.

oficiale 
in con- 

„Zhou 
Revolu- 
de flori
condu- 
al po- 
expuse 
activi-

★
în seara aceleiași zile, Ministerul 

Culturii al R. P. Chineze a organizat 
un spectacol de gală în cinstea to
varășului Ilie Verdeț.

• Bilanțul provizoriu indică 
3 000 de morți și 1 900 de 
dispăruți • Guvernul s-a ln- 
trunit pentru a adopta noi 
măsuri în sprijinul sinistrați- 

lor
ROMA 26 (Agerpres). — Activ < 

tile de salvare după devastatoru' - 
tremur produs duminică în italia 
continuă fără întrerupere, la ele fiind 
mobilizați și peste 13 000 de militari. 
Guvernul s-a întrunit miercuri pen
tru a adopta. noi măsuri urgente în 
sprijinul sinistraților. Numărul victi
melor seismului, care a provocat 
mari distrugeri și pierderi de vieți 
omenești pe o zonă de 15 000 km pă- 
trați din sudul țării, continuă să 
crească pe măsură ce echipele de sal
vare acționează in ..localitățile calami
tate. Astfel, potrivit comunicatelor 
oficiale date publicității miercuri la 
Roma, numărul morțiior ajunsese la 
3 000 spre sfîrșitul zilei, cel al dispă- 
ruților la 1 400. iar cel al răniților la 
circa 5 000. Se exprimă insă temerea 
că bilanțul finaL al victimelor ar pu
tea fi chiar mai mare, după cum re
levă agenția ANSA.

MAREA BRITANIE

Șomajul - la cel mai inalt nivel 
din ultimele cinci decenii

LONDRA. Șomajul In Marea Bri
tanic, al cărui nivel depășise deja 
recordul atins în perioada marei cri
ze economice de acum cinci decenii, 
a înregistrat o nouă creștere în luna 
noiembrie, de aproape 5 la sută, ceea 
ce înseamnă că alte 100 000 de per
soane au rămas fără lucru — a anun
țat la Londra un reprezentant al 
Ministerului Muncii. Potrivit datelor

comunicate presei, numărul total al 
șomerilor era la mijlocul lunii noiem
brie de 2 162 877, ceea ce reprezintă 
8,9 la sută din întreaga forță de mun
că a țării. Față de anul trecut, nu
mărul șomerilor în Marea Britanie a 
crescut cu aproape 60 la sută, ceea 
ce dezvăluie o agravare a recesiunii 
economice.

Declarații ale primului secretar al C.C. al P.M.U.K 
la Intllnirea cu sindicatele pe ramură

prin 
sale, 
pa- 

suc- 
toa- 
so-

MADRID — Trimisul Agerpres, N. 
Chilie, transmite : în plenara reuniu
nii general-europene de la Madrid 
au fost prezentate rapoartele privind 
concluziile forumului științific euro
pean de la Hamburg, reuniunii de 
experți de la Montreux în problema 
soluționării pașnice a diferendelor 
dintre state, și reuniunii din capita
la Maltei consacrate dezvoltării cola
borării economice și cultural-științi- 
fice în bazinul Mării Mediterane.

înfățișînd raportul asupra forumu
lui științific de la Hamburg, repre
zentantul R.F. Germania a eviden
țiat rolul important al aoestei re
uniuni în discutarea unor teme de 
interes major pentru dezvoltarea 
cooperării științifice între statele 
semnatare ale Actului final, cum 
sînt energia, agricultura, mediul în
conjurător, medicina și altele. Vorbi
torul a trecut in revistă concluziile 
și recomandările acestui forum știin
țific, apreciind că reuniunea de la 
Madrid are menirea de a conveni noi 
măsuri și acțiuni orientate spre im
pulsionarea și diversificarea colabo-

răril științifice șl tehnice între țările 
participante, inclusiv prin convocarea 
unui nou forum științific pan euro
pean.

Șeful delegației Elveției a prezen
tat concluziile degajate din schimbul 
de vederi care a avut loc la Mon
treux cu privire la elaborarea unei 
metode general acceptabile de regle
mentare pașnică a diferendelor. El a 
subliniat actualitatea și importanța 
deosebită pe care o au aplicarea în 
viață a principiului abolirii forței și 
amenințării cu forța în relațiile dintre 
statele participante, precum și în ra
porturile acestora cu toate celelalte 
țări ale lumii, rezolvarea exclusiv 
prin mijloace pașnice, prin tratative 
și negocieri, a stărilor de încordare și 
conflict, a tuturor problemelor liti
gioase. _

în legătură cu reuniunea de la La 
Valletta, reprezentantul Maltei a re
levat legătura strînsă care există intre 
securitatea europeană 
în zona Mediteranei 
rezultatele dialogului 
capitala malteză.

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 
Agenția poloneză de știri P.A.P. rela
tează că, în cadrul unei convorbiri 
cu activiștii sindicatelor pe ramură, 
Stanislaw Kania, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, a amintit de poziția lipsi
tă de orice echivoc a partidului 
față de mișcarea sindicală. Am sub
liniat în repetate rinduri — a spus 
el — că unitatea mișcării sindicale 
este o mare cucerire a clasei munci
toare. iar sciziunea mișcării aduce 
întotdeauna prejudicii intereselor 
muncitorilor; De aceea scindarea 
mișcării sindicale poloneze este un 
fapt defavorabil. Partidul consideră . 
întreaga mișcare sindicală o impor
tantă parte componentă a sistemului 
democrației socialiste. Totodată, parti
dul se preocupă de unitatea ideolo
gică a acestei mișcări.

în continuare, primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P. a declarat că Polo-

—

și securitatea 
și a. înfățișat 
desfășurat în

din . calea comerțului intre țările europene
Intervenția reprezentantului român la sesiunea Comitetului 

pentru dezvoltarea comerțului din cadrul C.E.E./O.N.U.
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PRIMIRE LA KREMLIN. Miercuri, Leonid Brejnev, secretar general al 
le Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
îharles Percy, senator republican din S.U.A. 

„Uniunea Sovietică se pronunță 
dezvoltării relațiilor cu Statele Unite pe o bază 
agenția T.A.S.S. - și că „este gata să dezvolte 
Unite in mod constructiv, respectîndu-se reciproc 
fiecărei părți”. La rindul său, Charles Percy s-a 
îmbunătățirii relațiilor sovleto-americane și pentru 
larg de probleme de interes reciproc In vederea

C.C. al P.C.U.S., președinteji 
l-a primit la Kremlin pe CI 
L. Brejnev a subliniat cu acest prilej că 
in favoarea întăririi și ’ 
durabilă” - relatează 
raporturile cu Statele 
interesele legitime ale 
pronunțat in favoarea 
examinarea unui cerc 
găsirii unor soluții comune.

PREZENȚE CULTURALE RO
MANEȘTI IN FRANȚA. Teatrul de 
păpuși dm Craiova, care a partici
pat la Festivalul internațio
nal al teatrelor de păpuși și ma
rionete organizat la Vincennes — 
Paris, a susținut o serie, de specta
cole cu piesele „Păcală in satul lui" 
și „Ion Talion".

toral. că 1st va retrage candidatura 
pentru a lăsa cale liberă realegerii 
actualului președinte. Antonio Ra- 
malho Eanes.

L

CANDIDATUL P. C. PORTU
GHEZ LA ALEGERILE PREZI
DENȚIALE, din luna decembrie, 
Carlos Brito, membru al Comisiei 
Politice a C.C. al P.C.P., a decla
rat, la încheierea unui miting elec-

PROCES ANTINAZIST !N 
R.F.G. La Kiel a început, miercuri, 
procesul fostului ofițer SS Kurt 
Asche, din Hamburg, acuzat că In 
perioada august 1942 — decembrie 

,1943 a participat la deportarea a 
peste 24 000 de evrei din Belgia în 
lagărele de concentrare naziste, 
înaintea deschiderii procesuluj a 
avut loc un marș al tăcerii în me

morîa victimelor atrocităților na
ziste, la care au participat aproxi
mativ 300 de persoane.

IN APĂRAREA VIEȚII LIDERU
LUI OPOZIȚIEI SUD-COREENE. 
Premierul japonez, Zenko Suzuki, 
l-a primit pe ambasadorul sud-co- 
reean la Tokio, căruia i-a exprimat 
„preocuparea gravă” a guvernului 
nipon, față de soarta lui Kim Dae 
Jung, liderul opoziției sud-coreene, 
condamnat la moarte sub acuzația 
nefondată de „complot contra gu
vernului”. Zenko Suzuki a declarat 
că Japonia ar putea fi nevoită să 
aplice sancțiuni pe planul relațiilor 
bilaterale și că atît parlamentul, cît 
și opinia publică japoneză ar putea 
reclama o restrîngere a cooperării 
între Coreea de sud șl Japonia, In 
cazul în care Kim Dae Jung 
executat.

“1

ar fi

AL
Win

VIITORUL PREȘEDINTE 
BĂNCII MONDIALE. Alden 
ship Clausen, președinte al „Bank 
of America", a fost desemnat, marți, 
în funcția de viitor președinte al 
Băncii Mondiale. După cum infor
mează agenția France Presse, con
siliul celor 21 directori executivi 
ai băncii a acceptat în unanimitate 
candidatura Iui Clausen. Clausen va 
succeda în acest post Iul
McNamara, care se va retrage 
la președinția Băncii Mondiale 
1 iulie 1981.

Robert 
de 
la

nia populară are nevoie de o puter
nică mișcare sindicală pe ramură. în 
legătură cu sindicatele pe ramură — 
— a spus el — s-au făcut multe 
greșeli, dar ele s-au comis sub pre
siunea situației extrem de grele în 
care trebuie să-și desfășoare munca 
autoritățile. Sintem insă pentru 
dezvoltarea sindicatelor pe ramură.

De asemenea, referindu-se la nu
meroasele voci care exprimă neliniș
tea față de destabilizarea tot mai 
profundă a vieții sociale și politice a 
țării, S. Kania a spus : Ne alar
mează și manifestările de anarhie, de 
dezorganizare a economiei, atacu- A' 
rile împotriva unor persoane. Ne** 
neliniștește și folosirea inatnimen- 
tului grevei, în special 
așa cum se întîmplă la 
grevele afectează ritmul 
vieții țării și obligațiile 
aliați.

instrumea- 
acolo unde, 
căile ferate,’ 
normal al 
noastre de

Pictură și diplomație
a rachetelor — așa 
cum se conturează in 
viziunea unor oameni 
poliției din Occident, 
așa cum încearcă să-l 
zugrăvească, in tonuri
le „războiului rece", 
unii diplomați, potrivit 
informațiilor ce ne 
parvin pe telexurile a- 
gențiilor de presă din 
apropierea muzeului 
Prado din Madrid — 
nu va putea să adu
că „creatorilor" dedt 
oprobriu și dezavuare.

Poafe că „Renoirii 
cu servietă diplomat" 
de la Madrid ar trebui 
să viziteze mai des 
sălile cu Goya din 
muzeul, Prado, unde 
ciclul fantastic de ta
blouri ale acestuia, 
reunite sub titlul „De
zastrele războtului", 
se constituie peste 
veacuri intr-un grav 
avertisment dat ome
nirii. S-ar putea ca 
asemenea vizite re
petate să aibă un 
oarecare efect tera
peutic. Deși, In ma
terie de „oftalmologie 
politică", oamenii cu 
vedere bună, sănătoa
să vor ști, pînă la 
urmă, să ofere celor 
incapabili să scrute
ze orizonturile istoriei 
cele mai eficiente re
medii. Impunind voin
ța lor de armonie pe 
pământ, pentru ca ce
rul Europei să fie me
reu limpede, senin...

Re- 
ser- 
Dar 

VOT- 
Sau

Ați auzit de un 
noir umblind cu 
vieți diplomat! 
de un Rembrandt 
bind la tribună 7
de un Van Gogh rătă
cind pe coridoarele 
„cartierului general" al 
N.A.T.O. din Bru
xelles 7

Nu! Firește, că n-ați 
auzit și nimănui nu 
i-ar veni să creadă in
tr-o asemenea fantas
magorie. Arta s-ar pu
tea „încrucișa" cumva 
cu politica 7 Se știe că, 
deși de-a lungul tim
pului, arta — cea ade
vărată — a exprimat 
frecvent idei in esența 
lor politice, totuși do
meniile nu s-au con
fundat, fiecare avind 
forma sa specifică de 
exteriorizare. Dar, incă 
pe vremea mușcheta
rilor, acel „artist" in 
ale politicii care a fost 
Richelieu afirma că 
„diplomația reprezin
tă o știință ce nu 
înceta să rămină... 
artă !".

Prin urmare, n-ar 
totuși, chiar așa
mirare, dacă unii poli
ticieni din zilele noas
tre ar părea că privesc 
lumea, să zicem, cu 
ochii unor artiști, ai 
unor pictori. Căci iată, 
la adunarea anuală a 
Academiei americane 
de oftalmologie, des- 
fășurată recent la Chi
cago, medicul James ( 
Ravin a făcut o inte
resantă comunicare in 
legătură cu afecțiunile

va 
o

fi, 
de

ochilor de care au su
ferit unii dintre cei 
mai mari pictori ai 
lumii. Diagnosticele 
sale, după veacuri și 
decenii, arată că Ră- 
noir era miop, iar 
Rembrandt pr e sbit, 
Van Gogh avea glau- 
com, in timp ce Claude 
Monet suferea de ca
taractă, fiind ame
nințat cu orbirea. Spe
cialistul american a 
demonstrat insă că ma
ladiile respective, de
parte de a le fi dău
nat creației, dimpotri
vă, au 
nulitatea 
valoarea 
operelor 
logul a

'pildă, că 
cercat, la un 'moment 
dat, să poarte ochelari, 
dar a renunțat imediat 
la ei, declarind priete
nilor că preferă să 
picteze lumea In felul 
cum o vede, sub un 
văl de ceață.

Numai că dacă, e 
drept, operele lui Re
noir, Van Gogh sau 
Monet au fost atit de 
mult apreciate și con
tinuă a fi admirate de 
posteritate, in schimb 
miopia politică, glau- 
comul diplomatic sau 
cataracta militaristă 
nu pot crea opere care 
să se bucure de prețui
rea generațiilor vii
toare. Dimpotrivă, „ta
bloul" Europei de mii- 
ne, dominat de ceațz 
incertitudinilor și de 
umbra amenințătoare

sporit origi- 
și chiar 

artistică a 
lor. Oftalmo- 
amintit, de 
Renoir a in-

Viorel POPESCU
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