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Exigență și răspundere muncitorească pentru

REALIZAREA PLANULUI
LA PRODUCȚIA FIZICĂ Șl LA EXPORT

Mai sînt trei săptămînl pînă la 
Încheierea acestui an dominat de 
mobilizatoare obiective economice 
și sociale. Fiecare zi care a mai 
rămas pină la ora bilanțului are 
o importanță cu totul deosebită 
pentru indeplinirea sarcinilor de 
producție pe anul 1980, pentru 
lichidarea răminerilor în urmă, 
în vederea realizării întregului 
fond de marfă stabilit și pre- 

( gătirii în bune condiții a producției ț 
f anului 1981. Toate aceste sarcini ’ 

, majore au fost subliniate cu preg- 
Mianță de secretarul general al 
,, «btidulul la recenta consfătuire de 
j ,cru de la C.C. al P.C.R.

Ne bucură, desigur, veștile pe 
tare le primim din toate colturile 
țării in legătură cu succesele re
marcabile obținute de oamenii 
muncii din fahrici și uzine, de pe 
șantiere și ogoare, din institutele de 
cercetări și inginerie tehnologică. 
Este remarcabil faptul că un număr 
de 35 de județe și municipiul Bucu
rești au anunțat îndeplinirea pla
nului la producția industrială pe 
întregul cincinal, dispunind de 
condiții pentru realizarea unei 
producții suplimentare de cîte- 
va zeci de miliarde lei, concre
tizată în produse fizice absolut ne
cesare economiei naționale, bunei 
aprovizionări a populației cu măr
furi de consum și exportului. Suc
cese asemănătoare au raportat pină 
acum și oamenii muncii din întregi 
ramuri industriale, cum sint con
strucția de mașini, industria ușoară, 
economia forestieră și industria 
materialelor de construcții.

Dar oricit de importante ar fi 
aceste succese obținute pină in 
prezent, trebuie să spunem că in 
fiecare unitate. în fiecare județ și 
ramură industrială dispunem de po- 

l sibilități și condiții concrete pen

tru ca ele să fie substanțial îmbo
gățite pină la sfîrșitul anului. Iată 
de ce valoarea fiecărei zile sporește 
mult tocmai datorită sarcinilor 
mari pe care le mai avem de reali
zat pînă la încheierea anului. Iar in 
acest context, așa cum s-a subliniat 
la recenta consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R., realizarea inte
grală a producției fizice la fiecare 
sortiment, în fiecare întreprindere 
se detașează ca o sarcină majoră. 
Nici un moment nu trebuie pierdut 
din vedere că toate produsele, toate 
sortimentele au o destinație precisă 
in mecanismul dezvoltării econo
miei naționale, fabricarea lor con
stituind o necesitate imperioasă. 
Pretutindeni, in fiecare unitate — 
și cu atît mai mult în întreprinde
rile cu restante la un produs sau 
altul — întreaga activitate trebuie 
'să fie bine organizată și sincroni
zată, astfel încit printr-o folosire 
judicioasă a potențialului tehnic și 
uman să se obțină zilnic rezultate 
maxime la realizarea producției 
fizice, corespunzător cerințelor eco
nomiei. Și, desigur. în condiții de 
calitate ireproșabilă, cu consumuri 
materiale și energetice cit mai re
duse. cu eficientă economică cit 
mai ridicată.

Concentrarea eforturilor pentru 
realizarea integrală a sarcinilor la 
export — iată o altă sarcină majoră 
pusă de conducerea partidului în 

■ fața colectivelor de oameni ai mun
cii. în acest sens, la recenta con
sfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ministerelor, organelor ju
dețene de partid. întreprinderilor să 
ia toate măsurile necesare pentru 
realizarea planului la export — do
meniu in care sarcinile de plan tre
buie considerate minime — șă

identifice noi posibilități pentru su
plimentarea producției la export. 
După cum s-a precizat, întreprin
derile care nu vor realiza prevede
rile la export pe această lună vor 
lucra în luna ianuarie în coptul 
anului 1980. Este o măsură care 
izvorăște din cerința majoră de a 
se asigura resursele valutare nece
sare economiei pentru importul de 
materii, prime, materiale, utilaje 
complexe, pentru dezvoltarea ei in 
continuare. Este limpede că indepli
nirea planultji la export trebuie să 
stea zi de zi în centrul atenției mi
nisterelor. centralelor și întreprin
derilor, organelor și organizațiilor 
de partid, intervenindu-se prompt 
pentru soluționarea tuturor proble
melor care apar. Fiecare colectiv 
de întreprindere trebuie să-și facă 
un titlu de mindrie din.a-si onora 
integral sarcinile de livrare la ex
port pe acest an, în conformitate cu 
contractele stabilite, livrind produse 
cu parametri tehnici și calitativi 
superiori, competitive pe piața 
mondială. Concomitent, așa cum a 
cerut secretarul general al partidu
lui. trebuie să se pună capăt tergi
versărilor și să se încheie cît mai 
grabnic contractele la export pe 
anul 1981, atît pe relația țări socia
liste, cit și pe devize libere, pen
tru a se asigura îndeplinirea inte
grală a sarcinilor stabilite.

Zilele care au mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului, pot și trebuie să fie 
marcate prin fapte de muncă deo
sebite, excepționale. Să nu precupe
țim nici un efort, să muncim bine, 
organizat, cu abnegație și elan re
voluționar pentru ca zi de zi planul 
la producția fizică și la export să 
fie îndeplinit și depășit, asigurind, 
totodată, o temeinică pregătire a 
producției anului viitor. . ’

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL ANUAL
• întreprinderea minieră 

Bărbâteni
Oamenii muncii de la întreprin

derea minieră Bărbăteni, din Valea 
Jiului, raportează un prestigios suc
ces : îndeplinirea planului la pro
ducția fizică de cărbune pe anul 1980. 
Realizarea în avans a sarcinilor de 
plan va permite ca pînă la sfîrșitul 
anului să se obțină o producție de 
30 000 tone cărbune cocsificabiL

în telegrama trimisă cu acest pri
lej C.C. ai P.C.R., tovarășului N'icolae 
Ceaușescu se arată : Acest succes 
este rodul muncii stăruitoare, pline 
de abnegație, devotament și răspun
dere comunistă pe care o depunem 
noi, minerii, tehnicienii și inginerii, 
toți oamenii muncii din unitatea 
noastră, pentru indeplinirea hotărîri- 
lor Congresului partidului, a pre
țioaselor și însufletitoarelor indicații 
și îndemnuri pe care dumneavoastră; 
mult stimate . șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ni le-ati dat cu 
prilejul vizitelor în județul nostru, 
în mijlocul minerilor din Lupeni. Vă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că sintem 
călăuziți în intreaga activitate de 
ideile luminoase cuprinse in Progra
mul partidului și ne angajăm să 
depunem eforturi sporite spre a con
tribui la marile împliniri prefigurate 
de Congresul al Xll-lea al P.C.R.

• întreprinderea mecanică 
din Brașov

Colectivul întreprinderii mecanice 
din Brașov a îndeplinit planul anual 
la producția industrială. Avansul 
obținut dă posibilitatea colectivului 
de aici să realizeze pină la finele 
anului o producție-marfă suplimen
tară in valoare de 76 milioane lei, 
concretizată în 150 tone piese tur
nate din fontă și 120 tone piese tur
nate din neferoase, peste 70 tone 
produse plastice pentru uz casnic, 
articole de menaj și gospodărești in 
valoare de 5 milioane lei. peste 
15 000 mp benzi transportoare și cu
rele de transmisie late, jenti pentru 
tractoare etc. (Nicolae Mocanul.

MESAJUL
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

adresat Comitetului orășenesc de partid, Consiliului 
popular și tuturor locuitorilor orașului Agnita

Dragi tovarăși și prieteni, '
Cu prilejul aniversării a 700 de ani de la atestarea 

documentară a orașului Agnita, în numele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Roman, al Consi- 

’ liului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste 
România, precum și al meu personal, vă adresez dum
neavoastră, comuniștilor și tuturor locuitorilor orașului 
Agnita — români, germani și maghiari — un cald 
salut tovărășesc și cele mai calde felicitări.

Prezentă în marile evenimente ale istoriei patriei și 
poporului nostru, Agnita, străveche așezare românească, 
a fost marcată, de-a lungul existentei sale multi
seculare, de ideile luptei pentru libertate socială și 
națională, pentru unitate . statală, pentru dreptate și 
progres. Pe aici au trecut personalități de seamă ale 
istoriei noastre, cum sint Iancu de Hunedoara. Matei 

. .Corvin și Mihal Viteazul, iar locuitorii Agnitel. însu
flețiți de aspirațiile și idealurile întregului nostru 
popor, au fost prezenți in mișcările sociale împotriva 
asupririi feudale, in 1848, pe marea Cîmpie a Liber
tății de la Blaj, la actul Unirii de la 1 Decembrie 1918, 
la marile bătălii de clasă împotriva exploatării și asu
pririi, pentru dreptate socială și libertate națională, 
initiate de Partidul Comunist Român.

Vechea așezare românească, unde încă din primii 
ani ai revoluției a început un efort eroic de construcție 
și dezvoltare, a cunoscut în anii construcției socialiste, 
ca rezultat nemijlocit al transpunerii în viată a poli
ticii clarvăzătoare a partidului nostru de industriali
zare și dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor tării, 
o puternică înflorire pe tărîm economic, social si cul
tural, transformîndu-se intr-un centru, industrial-agrar 
avansat, cu largi perspective de creștere și moderni
zare a forțelor de producție, cu influente pozitive 
directe asupra vieții si muncii locuitorilor săi. asigu- 
rîndu-se ridicarea continuă a nivelului lor de trai ma
terial și spiritual.

. Cunosc și apreciez rezultatele deosebite pe care oa
menii muncii din Agnita, in frunte cu comuniștii, le-au 
obtinut în îndeplinirea sarcinilor actualului plan cinci

CÂRAȘ-SEVERIN .......... "
Noi tipuri de macarale pentru porturi

După executarea In 
ultimii ani a unor 
lucrări de investiții 
importante la între
prinderea de construc
ții metalice din Boc
șa, colectivul acestei 
unități a desfășurat și 
continuă să desfășoare 
o muncă susținută 
pentru lărgirea sor
timentului produselor 
de înaltă complexitate 
tehnică. Pe lingă sub-

ansamblele pentru ex
cavatoare de mare pu
tere, echipamentele 
hidromecanice, podu
rile pentru căile fe
rate și șosele și uti
lajele metalurgice, 
constructorii de ma
șini de aici participă 
din plin și la dezvol
tarea capacității por
turilor noastre dună
rene și maritime, prin 
realizarea (după cum

se vede în fotografia 
alăturată), a diferite ti
puri noi de macarale 
plutitoare și de chei 
cu capacități de 5, 10 
și 16 tone-fortă. In 
aceste zile, colectivul 
întreprinderii, care și-a 
îndeplinit planul anual 
la export, livrează noi ■ 
produse partenerilor 
de peste hotare.
(N. Cătană).

nal, realizînd o producție industrială suplimentară de 
peste 190 milioane lei, materializată in. numeroase pro
duse noi și reproiec-tate, de calitate superioară, din 
care multe exportate și apreciate in peste 25 de țări 
ale lumii.

Apreciez cu satisfacție contribuția organizației de 
partid a orașului, care a desfășurat o intensă activitate 
de mobilizare și unire a eforturilor oamenilor muncii 
pentru valorificarea la un nivel tot mai inalt a marelui 
potential material și uman al așezării, creșterea apor
tului industriei și agriculturii orașului la progresul 
economiei noastre naționale.

Exprim convingerea că, in continuare, printr-o mun
că și mai intensă desfășurată de organizațiile de partid, 
de consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și in
stituții, se va asigura o participare tot mai largă a 
muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și specialiștilor 
la solutionarea problemelor producției, la conducerea 
întreprinderilor, o amplă mobilizare a forțelor pentru 
a realiza producții suplimentare in acest an. pentru în
deplinirea prevederilor cincinalului 1981—1985. a isto
ricelor hotăriri ale Congresului al Xll-lea al partidului.

La sărbătorirea celor 700 de ani de atestare docu
mentară a orașului dumneavoastră, vă adresez, dragi 
locuitori ai Agnitei. indemnul de a munci cu și mai 
multă răspundere și pasiune pentru a asigura înfăp
tuirea exemplară a tuturor sarcinilor ce revin unități
lor economice și sociale ale orașului, pentru dezvol
tarea multilaterală a acestei puternice așezări in plin 
progres.

Sporindu-vă eforturile, să faceți totul ca orașul 
Agnita să devină zi de zi tot mai prosper și înfloritor, 
mai bine gospodărit, să ofere tuturor' locuitorilor săi 
condiții tot mai bune de muncă și de trai, să vă aduceți 
o contribuție și mai mare la propășirea patriei noastre 
socialiste, la înfăptuirea mărețului Program de‘ făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism.

Vă doresc tuturor noi și tot mal mari succese în 
muncă și vă adresez din. inimă multă sănătate și 
fericire !

NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET PREZIDENȚIAL
*

privind conferirea „Ordinului Muncii" clasa I 
orașului Agnita, județul Sibiu

Cu prilejul împlinirii a 700 de ani de la prima atestare 
documentară a orașului Agnita, pentru activitatea rodnică 
depusă de locuitorii orașului în anii construcției socialiste 
și pentru realizările obținute în înfăptuirea politicii parti
dului și statului,

Președintele Republicii Socialiste România decre
tează:

Articol unic. — Se conferă „Ordinul Muncii" clasa I 
orașului Agnita, județul Sibiu.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

DECRET PREZIDENȚIAL 
pentru convocarea Camerei legislative a consiliilor populare
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Ca țara mea aripa mai larg
să și-o deschidă

Vreau să rămin in toamnă ca frunza in
cristal, 

să-i fiu acestei toamne valahe mărturia 
ți să mă joc de-a bruma ca blana 

de-astragal 
prin anul ce împarte in patru veșnicia.

Căci e clasicitate in toamnă. Un poet 
anunță ora ca pe un carmen saeculare 
cînd gloria ii umblă frumos prin alfabet 
ți genialitatea il face rupt din soare.

Eu stau in umbrâ-i ca un învățăcel plătind 
cu fructe și cu miere maestrul ce 

îndeamnă, — 
pe tablele cerate plimbind condei de-argint 
și-ncărunțind la lecții, de mi se face 

toamnă.

In virsta omenirii să fi rămas păstor 
cu oile de aur prin blinda-mi Argolidă 
aș fi trimis balade de cin spre viitor 
ca țara mea aripa mai larg să și-o deschidă.

Dar am ajuns tomnatic brumatul cărturar 
cu turmele schimbate in litere latine, 
fintina Blanduziei adusă in pahar 
mi se rezumă ca un principiu pur, in sine.

Cum sâ-ndrăznesc intrarea în iarnă? Gerul 
clar 

și aspru al ideii de sus, mă depășește.
Mă tem de filosoful care-aș putea să par 
așa că stau in toamnă visind gospodărește.

Vreau să rămin in toamnă ca frunza in 
cristal, 

ca strugurele-n vinuri, ca teiul cald în miere, 
să simt deasupra timpul cu nevăzutul val 
și sub călcîie marna, telurica-i putere.

Al. ANDRIȚOIU

I*
4

î
ț

4

țț
*

țj4

V
4

J
IJ i4

In temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975 privind Congresul, Camera legisla
tivă și conferințele consiliilor populare, ................ ’

Președintele Republicii Socialiste România decretează:

Articol unic. — Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare in ziua de 
17 decembrie 1980.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
ÎȘI REIA LUCRĂRILE ÎN PLEN
Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările in plen ale sesiunii a doua 

a celei de-a opta legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate joi, 18 decembrie 
1980, la ora 10.

0 ÎMTlMPLARE CARE PUTEA SĂ NU St INTÎMPLE
...dacă familia și opinia publică s-ar fi înfîlnit 

pe același drum, al răspunderii
în dimineața de 6 Iunie, copilul 

Gheorghe Stăvaru din Drobeta-Tur- 
nu Severin a intrat la întreprinderea 
de electricitate a orașului să achite 
costul curentului electric. Din clipa 
aceea, părinții nu mai aveau să-l 
vadă timp de 11 săptămînl încheiate. 
Au întrebat de el pe la toti vecinii 
și cunoscutii. pe la colegii lui de 
școală și pe la prietenii lui de joacă, 
au anuntat miliția orășenească, l-a 
căutat și aceasta cu mijloacele ei 
prin toate cartierele. Zadarnic ! A 
intrat atunci in 
acțiune miliția ju
dețeană, care, 
după ce s-a con
vins că dispăru
tul nu se află pe 
teritoriul Mehe- 
dințiului, a înști
ințat Inspectora
tul General al 
Miliției. Și, ast
fel, de la Bucu
rești a fost difu
zat la toate mili
țiile județene din 
țară ordinul de 
„a se lua măsuri 
pentru găsirea mi
norului Gheor- 

. ghe Stăvaru, zis
Gigi, în vîrstă de 12 ani, cu urmă
toarele semnalmente... vizibile și în 
fotografia anexată...". In tot acest 
timp, prin Drobeta-Turnu Severin, 
unde dispariția copilului devenise 'de 
notorietate publică, circulau zvonuri 
fel de fel. care înghețau inima ma
mei și-așa suferindă de o boală cro
nică. Dar în 21 august copilul Gheor
ghe Stăvaru și-a făcut apariția în 
oraș, viu și nevătămat. Era a 77-a zi 
de la dispariția sa.

întrebat unde a fost șl ce-a făcut 
In acest răstimp, copilul a spus tu
turor aceeași poveste, cu un cioban 
care l-ar fi momit, i-a luat banii, a 
cumpărat bilete de tren si l-a dus în 
București, iar de aici la Piatra Neamț 
și apoi in mai multe sate din jur, 
terorizîndu-1 și punîndu-1 să mun
cească pentru a-i da Iui cîstigul. El, 
copilul, n-a făcut nimic rău. a lucrat 
In cinste șt s-a întors cînd a putut 
scăpa de „protector". Drept dovadă 
a bunei sale comportări, iată, a adus

și o scrisoare In care se arată negru 
pe alb : „Noi. conducerea fermei Vă
leni de la I.A.S. Girov. județul 
Neamț, vă aducem la cunoștință fap
tul că elevul Stăvaru Gheorghe a fi
gurat la ferma noastră in lunile iu
lie și august 1980. A fost cuminte, 
ascultător și a executat și unele lu
crări agricole manuale. Am dori să 
știm dacă a ajuns înapoi la dumnea
voastră". Semnează ing. Eugen Bu- 
zarin. I.A.S. Girov, ferma Văleni, ju
dețul Neamț.

Străduindu-se să răspundă cu tot mai multă promptitudine și soli
citudine semnalelor șt sugestiilor primite de la cititori, redacția va 
folosi observațiile și propunerile făcute in scrisori — pe lingă cele
lalte rubrici — fi prin rubrica Ancheta „Șcînteii" la sugestia cititorului. 
Așteptăm, in acest sens, ca — prin scrisori, prin vizite la redacție sau 
prin alte mijloace — să fim informați despre cit mai multe experiențe 
bune de popularizat sau deficiențe a căror înlăturare impune interven
ția ziarului.

Preluind o sugestie făcută de cititorul Gheorghe Dogaru din Dro
beta-Turnu Severin, astăzi publicăm ancheta de față.

De ce și cum a dispărut minorul 
Gheorghe Stăvaru ? La Drobeta- 
Turnu Severin, îndelungi discuții cu 
copilul, cu mama sa. cu organele de 
miliție, cu directorul scolii gene
rale nr. 14 și cu diriginta clasei a 
Vil-a E, ca si cercetarea .sumedeniei 
de declarații inconciate la dosarul 
respectiv au condus Ia concluzia 
logică, îmbrățișată și de miliție și 
confirmată de linele antecedente, că 
elevul Stăvaru Gheorghe n-a fost 
momit și luat de nimeni. A plecat 
de-acasă din proprie voință, așa cum 
mai făcuse și cu vreo trei ani înain
te, cind a fost găsit prin Orșova, asa 
cum mai făcuse și in toamna prece
dentă. cînd s-a dus la bunica lui. in 
satul Dîrvari. De data aceasta, a in
tenționat să meargă la o soră a ta
tălui său. la Bacău, dar nestiindu-1 
adresa a continuat drumul cu trenul 
prin părțile Neamțului pentru a-si 
găsi un loc unde să lucreze. Pentru 
ce să-și caute însă de lucru prin

depărtări un copil incă mic; cu o si
tuație școlară bunicică, perfect sănă
tos la minte (chiar istet), care are 
familie, are unde dormi, ce mînca si 
ce îmbrăca 1 Motivul repetatelor 
evadări este explicat limpede in
tr-urla din declarațiile cuprinse- la 
dosar : „Tatăl minorului, condamnat 
la locul de muncă pentru o perioadă 
de 8 luni, deseori vine la domiciliu 
în stare de ebrietate, neglijează fa
milia. își bate soția si copiii. Dese
ori, copiii rămin fără supraveghere, 

doar în grija so- 
rei lor. minora 
Nicoieta, părinții 
aflîndu-se prin 
restaurante". Așa
dar. .ciobanul n-a 
fost decît o plăs
muire. inventată 
de copil abia la 
întoarcere pentru 
a motiva plecarea 
și' a nu fi bătut 
pentru dispariție. 
Susține această 
ipoteză și refuzul 
lui de a-I mai. ve
dea pe tată : „Nu 
vreau' să-I mai 
văd. Ce dacă îi 
pare rău. Cînd 

mă bătea cu pumnii în cap nu-i 
părea rău de mine ? Decît să 
mă schingiuiască iar. mai bine 
mă întorc la Neamț, unde am fost 
tratat ca om !“ SI întărește această 
ipoteză un alt fapt : la I.A.S. Girov 
băiatul a încasat pentru munca de
pusă. semnind state de plată în bună 
regulă. 1 030 lei — ceea ce repre
zintă cu aproximație costul hainelor 
pe care și le-a cumpărat la Piatra 
Neamț, si cu care s-a înapoiat (o ca
nadiană. o flanelă și o pereche de 
blugi), plus fostul biletului de tren 
pină la Drobeta-Turnu Severin.

Cum. necum. Gigi a ajuns în satul 
Tibucani — Neamț. ..Te-ai ascuns de 
miliție ?“ — l-am întrebat. „Nicide
cum — mi-a răspuns. I-am și cunos
cut pe tovarășii milițieni Toma si 
Apostoaie. cu care mă împrieteni-

Gheorqhe MITROI
(Continuare in pag. a Il-a)

Rădăcinile 
„coloanei infinite"

Există un „Joc de 
societate" care, in a- 
fara unor exagerări 
stupide — de pildă : 
„ce diferență este in
tre o maimuță și un 
săpun", cu 'răspunsul : 
„săpunul face clăbuc, 
maimuța nu" — poate 
totuși pune întrebări 
cu miez și da lămuriri 
asupra unor probleme 
cituși de puțin minore.

De pildă : citeam 
zilele acestea în volu
mul „Retrospective li
terare" al lui Teodor 
Virgolici un intere
sant studiu, unde se 
analizează cu aprin
dere problema pusă in 
secolul trecut, deci al 
XIX-lea. a diferenței 
ce există intre roman 
și nuvelă. Analiză 
fără dezlegare, căci 
s-a opinat atunci cum 
că nuvela ar fi o po
vestire mai scurtă ca 
uri roman. Atît. To
tuși. Teodor Virgolici, 
cu destulă Ironie, fără 
însă să dea el însuși 
o definiție diferenței, 
dă numai titlurile 
unor nuvele scrise în 
acea vreme, mai lungi 
ca ale unui roman 
scris tot atunci. Aș 
îndrăzni să revin asu
pra acestui „joc de 
societate" și să am și 
o părere asupra dife
renței dintre o nuvelă 
și un roman, lăsînd la 
o parte dimensiunile : 
cred că nuvela descrie 
pur și simplu o în- 
timplare, fie ea cit de 
lungă și senzațională, 
pe cind un roman va 
descrie desfășurarea, 
evoluția unui om sau 
a unei societăți. In
tr-un roman asistăm 
nu la o întimplare, ci 
la o transformare. Dar 
să continuăm ..jocul".

De data asta voi 
pune eu întrebarea :

„ce diferență există 
între un mare talent 
șl un geniu ?"

Instinctiv, oricine iși 
dă seama că există 
o diferență esențială. 
Și totuși definiția fa
mine vagă, bijbîie.

De atîtea ori am au
zit : „cutare e un 
mare talent, aproape 
un geniu..." Am mai 
auzit : „Splendid, o o- 
peră masivă, impor
tantă, genială !“.

Din nou aș lua asu- 
pră-mi nu numai să

însemnări de
Henriette 

Yvonne STAHL

pun întrebarea, ci să 
caut a da o definiție. 
Cred, a? opina, că ge
niul nu e cel ce dă 
fie chiar o operă ma
sivă. importantă, ci 
cel ce sparge cadrele 
cunoscute pînă în 
acea clipă si dă lu
mii ceva nou. o în
torsătură nouă in 
artă, știință sau poli
tică, o sensibilitate 
total nouă, o direcție 
nouă, care va pecetlui 
epoca. Abia în urmă 
vor sări marile talen
te. care vor umple cu 
opera lor. cu cazna lor 
anii ce urmează.

Samuel Beckett este 
un mare talent mo
dern ; el nu este to
tuși geniu. Genial a 
fost Kafka, cel care 
a pecetluit epoca lite
rară a secolului XX 
cu întrebările, dureros, 
fără răspuns.

In sculptură. Incon
testabil Rodin e un 
mare talent Statuile 
lui sint la îndemlna

emoțiilor armonioase ; 
Brâncuși însă e ge
niul epocii noastre, al 
secolului XX. El este 
cel care a pecetluit 
epoca lui cu o sensi
bilitate revoluționară 
absolut nouă, de răs
cruce. „Coloana infi
nită" s-a înălțat ca o 
năzuință fără sfîrșit 
„Pasărea măiastră" cu
prinde orice posibili
tate visată. Brâncuși, 
în „Muza adormită", 
dă certitudinea armo
niilor perfecte, acce
sibile ființei umane.

Stilul lui Brâncuși, 
cu lucrările lui. care 
la început, cînd s-au 
ivit, au umplut de ui
mire lumea Întreagă, 
reprezintă o putere 
estetică perfect adec
vată timpurilor mo
derne. în năzuințele 
ei cele mai vitale. în- 
tr-atit vitale, necesare, 
incit acel „stil" Brân
cuși s-a adaptat intr-o 
transformare practică 
a cotidianului pînă în 
linia modernă a auto
mobilelor. a avioane
lor, a aparatului gran
dios ce a zburat spre 
lună. Oricine poate 
recunoaște analogia 
stilului intre zborul 
spre lună și „Coloana 
infinită", precum in 
liniile de desăvîrșită 
simplitate a „Muzei 
adormite", în miste
riosul ei surîs de feri
cire fără prihană, se 
poate căuta efortul 
făcut practic în cele 
mai umile obiecte, mo
bile casnice.

Brâncuși e omul e- 
pocii noastre, e pro
totipul unor aspirații 
ale generațiilor seco
lului XX, este afir
marea In sculptură a
(Continuare 
in pag. a V-a)
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izvorul forfei de înrîurire a propagandei
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Veți mai auzi 
de Viorela...

Ateneul Tineretului din Ca
pitală. Gong I

— Liniște, vă rog ! Sala e pli
nă și concertul începe imediat. 
Pină la primele aplauze nu mai 
puteți intra...

— Păi, noi...
— N-o să așteptați prea mult. 

Auziți ? Cintă Viorela l E con
certul ei!
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— Cine-i Viorela ?
— O fetiță de 13 ani, de la Li

ceul de artă „George Enescu" | 
din București — ne-a spus, la 
sfirșit, profesoara ei, Cătălina ■ 
Popovici. O elevă pe cit de si- I 
litoare la învățătură, pe atît de ’ 
talentată pianistă, care te incin
tă, pur și simplu, cu muzica lui 
Enescu, Liszt, Chopin... Și mai | 
rețineți că, la concursurile la

, care a participat pină acum, | 
Viorela a fost premiată și lau
reată nu numai pentru interpre- * 
tare, ci și pentru compoziție. . 
Deci, la 13 ani, Viorela e și com
pozitoare. I

— Viorela și mai cum ?
— Viorela Ciucur. Rețineți-i | 

numele. O să mai auziți de ea. 1
Abia așteptăm !

Ultimul arbore

După 45 de ani de munci, fără 
nici o absență, cel mai iscusit și 
cel mai vestit dintre toți fores
tierii Sucevei, șeful de brigadă 
Lazăr Găină, Erou al Muncii 
Socialiste, și-a luat rămas bun 
de la ferăstrău și țapină. Sărbă
torind evenimentul ieșirii sale la 
pensie, colegii i-au elogiat hăr
nicia, măiestria, modestia. înain
te de a-i inmina însemnele tra
diționale pentru oamenii pădurii 
— șuba și bastonul — cei de față 
(mulți dintre ei „absolvenți" la 
școala acestui veritabil dascăl in 
ale meseriei) l-au invitat pe 
sărbătorit să doboare ultimul 
arbore. Operațiunea — surprinsă 
in această fotografie oferită citi
torilor rubricii noastre — a fost 
executată cu precizie și iuțeală, 
ca in anii tinereții sale De unde 
și urarea tuturor : „Viață lungă 
și tinerețe fără bătrinețe !“.
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Cum, în ce măsură și prin ce mo
dalități contribuie studiul politico- 
ideologic la realizarea unei legături 
strinse, trainice intre teorie și prac
tică, la înarmarea cursantilor în ve
derea înfăptuirii sarcinilor deosebit 
de complexe cu care vor fi confrun
tați în anul 1981 ? Acesta a fost 
obiectivul investigației întreprinse în- 
tr-o serie de organizații de partid din 
Slatina și din care s-au desprins unele 
concluzii de mai largă aplicabilitate 
privind căile de creștere a eficienței 
învățămîntului de partid.

Semnificativ pentru tendința gene
rală de ancorare în problematica de 
cea mai stringentă actualitate în pra
gul deceniului 9 ni se pare însuși fap
tul că, în aceeași lună, majoritatea 
cursanților din „orașul aluminiului" 
și-au ales ca temă de dezbatere pe 
aceea referitoare la obiectivul fun
damental și liniile directoare ale dez
voltării economico-sociale a Româ
niei stabilite de Congresul al XII-lea 
pentru viitorul cincinal. Important 
este însă, firește, nu doar ce. ci cum 
s-a discutat.

Dacă — dincolo de particularitățile 
inerente decurgînd din sfera de pre
ocupări atît de variată a unor orga
nizații de partid cum sînt cele de la 
secțiile I și III electroliză, tura A, a 
întreprinderii de aluminiu, sculărieși 
folii, întreprinderea de prelucrare a 
aluminiului (I.P.A.), Spitalul județean 
sau filiala Băncii de investiții — am 
încerca să stabilim numitorul comun 
al dezbaterilor la. care am asistat, 
l-am afla neîndoielnic în efortul de 
a le imprima acea fuziune organică a 
teoriei cu practica, singura în măsură 
să valideze utilitatea socială a stu
diului politico-ideologic.

Să concretizăm. La cele două 
cursuri de „Probleme fundamentale 
ale economiei politice..." de la între
prinderea de aluminiu a fost meritul 
propagandiștilor faptul că. după elu
cidarea tezelor principiale ale temei, 
au orientat discuțiile spre precizarea 
direcțiilor în care trebuie concen
trate strădaniile organizațiilor de 
partid respective, pentru a asigura 
realizarea exemplară a prevederilor 
cincinalului. Au fost relevate astfel 
ca obiective prioritare în condițiile

specifice ale Întreprinderii — cea mal 
mare consumatoare de energie din ju
deț, poate și din țară — reducerea 
sistematică a consumului acesteia, în
tărirea ordinii și disciplinei, aplica
rea corectă a tehnologiilor de către 
întregul colectiv. Pe aceeași linie, la 
I.P.A., secția sculărie, accentul a fost 
pus în mod judicios, în discutarea 
temei menționate, pe necesitatea pro
ducerii în cadrul secției a unor piese 
de schimb în scopul reducerii impor
tului, precum și al creșterii gradului 
de prelucrare a aluminiului.

Pilduitoare pentru interesul pe care

prinse tn materialul bibliografie In
dicat dealtfel pentru studiu), fără a 
accentua măcar succint unele dintre 
cele avînd o contingență directă cu 
specificul colectivului, cu preocupă
rile cursanților. Nu ar fi fost oare 
mult mai util să-i fi ajutat la înțe
legerea motivației unor orientări, la 
elucidarea unor idei și principii teo
retice, la clarificarea esenței procese
lor și fenomenelor care au loc în eta
pa actuală de dezvoltare a societății 
noastre, să-1 fi Îndrumat spre legarea 
studiului de problematica concretă cu 
care este confruntată întreprinderea

Din experiența organizațiilor de partid din Slatina
îl stîmește în rîndurlle cursantilor 
abordarea deschisă, frontală, a unor 
aspecte nevralgice în domeniul res
pectiv de activitate a fost dezbaterea, 
la filiala Băncii de investiții, a moda
lităților de a spori aportul acesteia 
la realizarea cerințelor autogestiunii 
financiare. La fiecare punct al temei, 
clarificarea laturii teoretice era ur
mată de analizarea concretă a în
datoririlor „de serviciu" privind in
tervenția fermă, controlul financiar 
operativ, menite să asigure scurtarea 
duratei Investițiilor, respectarea ter
menelor de intrare In funcțiune, ge
neralizarea acordului global, comba
terea oricăror manifestări de birocra
tism care îngreunează aplicarea prin
cipiilor noului mecanism economic.

Desigur, nu toate merg ca pe roate, 
în contrast izbitor cu cele menționate 
s-a desfășurat cursul „Probleme fun
damentale ale economiei politice..." 
la secția prelucrări mecanice a în
treprinderii de utilaj pentru indus
tria alimentară. Ce-i drept, totul a 
fost corect în expunerea intro
ductivă (mult prea lungă) a pro
pagandistului, dar el nu a reu
șit să stirnească interesul cursanților, 
să-i determine să-și exprime părerea 
deoarece, în fapt, s-a limitat la sim
pla „prezentare" necomentată a do
cumentelor de partid, la reproducerea 
mecanică a prevederilor acestora (cu

pe planul promovării progresului teh
nic, creșterii eficientei economice ?

Aceeași optică deficitară și-a pus 
amprenta și pe desfășurarea cursu
lui „Probleme fundamentale ale edu
cației revoluționare, patriotice..." la 
Școala generală nr. 2, în tentativa, 
iluzorie, de a cuprinde „totul", fie
care din punctele și subpunctele te
mei, propagandista nu a izbutit decît 
să imprime discuțiilor un caracter 
deopotrivă școlăresc șl formal.

Zadarnic am tot așteptat ca discu
țiile să înceteze a pluti tn „norii 
abstracțiunilor", generalităților și să 
„aterizeze" In problematica realități
lor vil cu care se confruntă zl de zl 
cadrele didactice. Oricît de ciudat ar 
părea, din nenumăratele aspecte pri
vitoare la sarcinile organizațiilor de 
partid pentru realizarea noului cinci
nal (dealtfel judicios dezbătute) nu a 
fost omis decît... acela care ar fi tre
buit să constituie miezul dezbaterilor, 
potrivit însăși denumirii cursului. 
Este vorba despre corelația dintre 
dezvoltarea conștiinței socialiste si 
realizarea obiectivelor cincinalului, 
despre imperativul creșterii aportului 
cadrelor didactice la educarea revolu
ționară a tineretului, la cultivarea 
atitudinii înaintate față de muncă, a 
voinței de a învinge greutățile, la sti
mularea sentimentului responsabili
tății sociale.

Sînt carențe de orientare care re
liefează necesitatea acordării unui 
sprijin mai mare noilor propagandiști, 
scurtind perioada „rodajului", a adap
tării la un nivel superior de exi
gență. Dealtfel, din cele relatate de 
tovarășii Maria Ghițulică, secretar al 
comitetului județean de partid, și Gh. 
Zamfira, directorul cabinetului jude
țean pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă, am dobîndit ima
ginea unui larg ansamblu de măsuri 
vizind perfecționarea calitativă a în- 
vățămîntului de partid. Apar semni
ficative în acest sens repartizarea 
tuturor cadrelor de conducere. înce- 
pînd cu secretarii comitetului jude
țean de partid, ca propagandiști răs- 
punzînd nemijlocit de activitatea 
cursurilor încredințate ; organizarea 
unor consfătuiri pentru schimb de 
experiență între propagandiști în ora
șe, ca și în consiliile agroindustria
le ; stabilirea unui program-cadru al 
punctelor de informare și documen
tare politipo-ideologică ; preocuparea 
de a imprima propagandei un mai 
accentuat caracter științific prin dez
voltarea activității laboratorului so
ciologic de cercetări interdlsclolinare 
care funcționează pe lingă cabinetul 
județean. Demne de semnalat ni se 
par, deopotrivă, pregătirea unei „mese 
rotunde" consacrate modalităților de 
educare materialist-științifică a tine
retului, precum și editarea unei bro
șuri în sprijinul propagandei ateiste 
(conținînd o tematică orientativă, 
prezentarea cerințelor metodologice, 
înfățișarea efectelor misticismului pe 
plan social, a modalităților de laici
zare a unor datini).

Evident, atingerea țelului propus 
depinde de perseverenta cu care se 
va trece pretutindeni de la proiecte 
la acțiuni efective, ca si -de desprin
derea concluziilor practice decurgînd 
din adevărul axiomatic că elementul 
esențial al ridicării pregătirii politi- 
co-ideologice a cursanților îl consti
tuie. în ultimă instanță, studiul In
dividual, orientat cu pricepere, sta
tornic, spre întărirea legăturii cu 
viața, cu practica socială.

Tudor OLARU 
Emilian ROUĂ

Noul spital din Molnești, cunoscut oraș al petroliștilor

Cele două fete 
ale medicamentului

ÎN LUNA CADOURILOR : Daruri plăcute, 
daruri utile

între 1—31 decembrie, în întrea
ga țară se desfășoară tradiționala 
lună a cadourilor, prilej pentru ma
gazinele comerțului de stat de a 
oferi cumpărătorilor un larg sor
timent de mărfuri de sezon.

Pentru copii, unitățile comerciale 
și raioanele specializate pun la dis
poziție o mare diversitate de ju
cării mecanizate, din metal și mase 
plastice (cu arc sau motoraș), ma- 
șinuțe, avioane, rachete, jucării din 
material textil, din lemn, .mase 
plastice sau cauciuc și multe altele, 
deopotrivă distractive și educative.

La rîndul lor, magazinele cu pro
duse cosmetice dispun de un bogat 
evantai de articole, între care

gama „Egreta", cuprlnzînd apă de 
colonie, parfum, pudră compactă, 
lac de unghii; gama „April" — e- 
mulsie hidratantă, loțiune tonică 
pentru ten, cremă hidratantă de zi 
și de noapte.

Pentru toaleta bărbaților se re
comandă gama „Faun", destinată 
îngrijirii corpului, părului și pielii 
capului; diferite creme de ras — 
Călin, Triumf. Farmec, Select, Per
la; loțiuni cremă după ras în am
balaj tip spray — Adam, Bob, Far
mec, Select, Perla, Preria,

Cadouri plăcute pentru femei pot 
fi și articolele de podoabă : 
broșe, brățări, mărgele, clipsuri sau 
cercei.

(Urmare din pag. I)
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Iscusință 
și finețe

Pirogravura este noua pasiu
ne a profesorului de limba și li
teratura română. Victor Pop, 
din Satu Mare, cunoscut pină 
acum doar ca un talentat artist 
in metaloplastie. Pentru ca lu
crările să se distingă prin finețe

și un plus de atracție, el a 
conceput și realizat un ingenios 
dispozitiv, ce i-a devenit un 
auxiliar de neprețuit, cu care 
plăsmuiește opera filigranată cu 
mii de incrustări de mare rafi
nament Așa este și această lu
crare, intitulată „Nuntași", care 
face parte din ciclul „Datini de 
nuntă din Oaș" tmpreună cu 
alte lucrări, ea este In aceste zile 
admirată intr-o atractivă expo
ziție personală deschisă la Casa 
județeană a personalului didac
tic.
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sem“. „Așa 'e. tovarășe milițian 
Toma ?“ — aveam să pun întrebarea, 
direct, peste cîteva zile, chiar în se
diul postului de miliție din Tibucani. 
„Așa este. Știți, ne-am sesizat că. e 
un copil străin pe la familia Moise, 
l-am căutat, l-am cunoscut, ne-a 
spus că a venit de la Drobeta-Turnu 
Severin și l-am lăsat în pace, fiind
că n-a comis nici o faptă rea" (!). Am 
mers și in comuna Girov» pe terito
riul căreia se află ferma unde a lo
cuit și a lucrat cel mai mult timp 
băiatul din Mehedinți. Miliția de 
aici n-a știut de existenta lui. A aflat 
abia intr-un tîrziu. cînd a fost sesi
zată oficial de la centru, s-a dus să-l 
caute' și nu l-a găsit. Plecase deja. 
Și a raportat: „Verificat. Nu s-a 
găsit" (!!).

Ce atitudine au avut oamenii de Ia 
I.A.S. Girov ? La ferma Văleni — 
unde am ajuns împreună cu directo
rul I.A.S. și cu corespondentul 
„Sclnteii" pentru județul Neamț, co
legul nostru Constantin Blagovici — 
purtăm o discuție cu însuși inginerul 
Eugen Buzarin. cel care-i dăduse co
pilului Stăvaru acea scrisoare de 
bună purtare. Aflăm, astfel, că tot 
ceea ce declarase și ne povestise co
pilul fusese adevărat. într-o bună 
zi, printre muncitorii veniti de la 
Davideni, sosise și acest băiat 
sprinten în mișcări și la minte. 
Șeful ‘ fermei, inginerul Buzarin 
șl soția sa — ei înșiși părinții unui

băiat de 12 ani, aflat mai încolo, la 
Piatra Neamț — s-au înduioșat de el 
și l-au oprit prin preajmă. Desigur, 
l-au întrebat de nume, de acte și ce 
rost poartă prin acele părți. Băiatul 
a spus sincer cum îl cheamă, dar a 
mai spus că ar fi orfan, de la casa 
de copii din Drobeta-Turnu Seve-

din proprie Inițiativă la casa de copii 
din Drobeta-Turnu Severin, de unde 
au aflat că nu figura acolo numele 
de Stăvaru Gheorghe. Deși băiatul 
îșl manifestase dorința să rămînă la 
fermă pină cînd încep cursurile șco
lare, in ÎS septembrie, „părinții 
adoptivi" l-au pus piciorul in prag :

0 intîmplare care putea 
să nu se întîmple

rin, șl că a primit Învoire de acolo să 
meargă să lucreze în timpul vacan
tei. A adăugat că ar avea si bilet de 
voie, bilet ce ar fi rămas însă la 
un cioban cu care călătorise pînă 
aci. Inginerii l-au pretins să-1 caute 
pe cioban și să aducă adeverința, 
după care s-au luat cu treburile 
campaniei agricole. Cînd gi-au mai 
adus aminte de hirtie, iar i-au ce
rut-o. el iar a amînat. Altfel, copi
lul era harnic, ascultător, se împrie
tenise cu tractoriștii, cu ceilalți mun
citori. care-1 îndrăgeau și-l luau 
pe-acasă pe la ei. Totuși, vremea 
trecea și inginerii Buzarin nu erau 
tocmai liniștiți: atunci, au telefonat

să aducă biletul de voie de la cio
ban. că altfel nu-I mai țin acolo. Gigi 
a răspuns că se întoarce acasă, a 
mulțumit și a fost lăsat să plece.

...Acum, elevul Gheorghe Stăvaru 
se află din nou la casa părinților săi 
si urmează mai departe cursurile 
școlare, ca si cînd nimic nu s-ar fi 
întîmplat. Nu vi se pare însă că 
ancheta făcută de noi prin locu
rile pe unde a umblat el aproa
pe o vară — dar nimănui nu i-a 
venit ideea să-1 îndrepte îna
poi, spre casa părintească — 
pune întimplarea într-o altă lumină ? 
Și nu vi se pare că gestul — necu
getat, e adevărat — al unui copil de 
a fugi de-acasă putea fi evitat ? Dar

cum ? Cele petrecute în familia Stă
varu ne arată limpede cit de dure
ros poate schimba destinul unui co
pil nesăbuința unor părinți. Evident, și 
în acest caz se poate spune — si se 
spune — că vinovat este copilul. Care 
a fugit. Dar tata și mama care au 
tulburat profund si zguduitor clima
tul moral din căminul lor nu sînt 
mai vinovati pentru că și-au împins 
fiul (chiar dacă n-au intenționat 
direct aceasta) spre o evadare din 
micul infern în care trăia ? Auzim 
adesea pe părinți vorbind despre co
piii lor : le-am dat' mîncare, i-am 
îmbrăcat, i-am îngrijit, ce mai vor? 
Mai vor și căldură sufletească, mai 
vor și o ambiantă umană sănătoasă, 
ocrotitoare, luminoasă. Gheorghe 
Stăvaru n-a avut-o și a plecat s-o 
caute aiurea. Din fericire, n-a 
ajuns vagabond ; a avut ceva bun in 
el. a dat și peste niște oameni care 
s-au purtat frumos cu el si s-a sal
vat. Dar putea să nu se salveze. 
Cine ar fi răspuns atunci ? Si în fata 
legii, și in fata conștiinței ar fi fost 
chemată la răspundere familia — 
care a fost și rămîne cea dintîi scoa
lă a omului. Avem dreptul să uităm 
acest lucru gsential ?

Cu această întrebare — adresată 
atît celor numiți mai sus în cazul 
copilului Stăvaru Gheorghe. cît si 
opiniei publice pentru alte trecute si 
viitoare cazuri — încheiem rîndurile 
noastre despre o întîmolare care pu
tea să nu se întîmple. dar bine că 
s-a încheiat cu bine.

La Începutul secolului nostru, me
dicamentele puteau fi numărate pe 
degetele celor două mîini, pentru ca 
în prezent să depășească cifra, de 
200 000 (după datele O.M.S.). Despre 
consecințele acestei „explozii" a 
medicamentelor ne-a vorbit prof. dr. 
docent Valentin STROESCU, șeful 
catedrei de farmacologie din Institu
tul medlco-farmaceutic București.

— Datorită progreselor înregistra
te în diferite domenii ale științei și 
tehnologiei, putem spune că în pre
zent, teoretic vorbind, se pot obține 
pe, cale sintetică o infinitate de sub
stanțe care — tot teoretic vorbind — 
ar putea deveni tot atitea medica
mente. Acesta este numai aspectul 
cantitativ, dar mai este și cel cali
tativ, anume al realizării unor medi
camente foarte active — subliniez, 
nu neapărat foarte eficace — dar 
care de multe ori prezintă un risc 
mai mare, în sensul că la adminis
trarea lor apar o serie de tulburări 
sau reacții adverse, secundare. Aces
te fenomene nedorite fac în ultimii 
ani obiectul multor cărți de patologie 
iatrogenă, respec
tiv boli produse 
de folosirea ne
adecvată a me
dicamentelor.

— In aceste con
diții, atît medi
cul, cit și bolna
vul se află in situația de a avea de 
ales și de a ști exact ceea ce este 
adecvat bolii, fără a face abuz.

— Nu este un lucru ușor nici pen
tru specialiști. La această concluzie 
am ajuns și în urma unei cercetări 
efectuate pe două mii de pacienți 
din două clinici medicale. în marea 
majoritate a cazurilor, medicamentele 
erau folosite rațional și corect. Dar 
sînt și situații cînd se administrea
ză nejustificat substanțe antiinfec- 
țioase (antibiotice și sulfamide) la 
cipca 40 la sută din bolnavi, După 
opinia, mea, un procent foarte mare.

— Totuși de ce se administrează 
Ih acest mod ? Oare medicii nu cu
nosc riscul acestor practici ?

— Uneori medicul este pus în si
tuația să rezolve repede cazul. Vreau 
să spun Insă că asemenea abuzuri 
sînt mai frecvente în rîndul bolna
vilor care iau antibiotice fără reco
mandare medicală. Pentru că ele 
sînt în adevăr utile, dar numai in 
cazul infecțiilor bacteriene și numai 
cu avizul medicului.

— Ce consecințe au asemenea prac
tici ?

— în aceste condiții devine tot 
mai frecventă rezistența microbilor 
față de antibiotice, apar alergii la' 
penicilină sau la diferite substanțe. 
De fapt, se constată că în toată lu
mea se face abuz de antibiotice și 
așa se explică de ce antibioticele au 
o „viață" foarte scurtă : pe măsură 
ce microbii devin mai puțin vulnera
bili, mai rezistenți față de antibio
tice se realizează antibiotice mai pu
ternice și cu cit acestea sînt consu
mate mai mult, cu atît microbii devin 
mai rezistenți. Este deci o cursă con
tinuă între microbii mai rezistenți și 
antibioticele tot mai active, mai 
eficace, dar cu un risc crescut.

— In sezonul rece, o serie de boli, 
cum este de pildă reumatismul, devin 
mai supărătoare. Ce conduită trebuie 
adoptată ?

— Printre medicamentele cu folo
sire excesivă se numără și prepara
tele cortizonice, indicate în boli cu 
lnflamații cum sînt unele boli reu
matismale, în fenomene alergice, 
boli interne, de ochi, piele etc. 
Fără îndoială că ele reprezintă o

medlcație foarte utilă, foarte activă, 
dar și cu unele riscuri. Abuzul de 
cortizon poate duce la insuficiența 
secreției de hormoni cortizonici de 
către organism, iar atunci cînd nu i 
se mai administrează medicamentul, 
pacientul devine un bolnav endocrin. 
Substanțele din grupa cortizonului 
pot provoca ulcer, diabet, osteopo
roză, pot favoriza infecțiile etc. dacă 
nu sînt folosite adecvat. Cînd cor
tizonii sînt administrați în exces 
există riscul să apară o boală iatrȘ>> 
genă (provocată de medicament)’, plai 
severă decît suferința anterioară Bu- 
matismală, de exemplu. Nu aș lori 
să reiasă din cele arătate pînă aici 
că medicamentele sînt nocive sau 
inutile, ci numai să subliniez că 
ele trebuie folosite cu multă grijă.

— Si aspirina, atît de cunoscută și 
răspindită, se pare că intră în cate
goria medicamentelor care cer pru
dență...

— Acidul acetilsallcilic (sau aspiri
na), cunoscut de 80 de ani, îșl dove
dește fără tăgadă și azi eficacitatea. 
Ea rezistă și în prezent concurentei, 

deși există antlin- 
flamatoare (ca fe- 
nilbutazona, indo- 
metacin etc.) mai 
active, dar șl cu 
un risc mai mare, 
în ultimii ani as
pirina a căpătat

însă o „viață" nouă, pentru că i s-a 
descoperit un nou efect terapeutic.

— Cum s-a ajuns la redescoperirea 
aspirinei ?

— Se știa de mulți ani că aspirina 
consumată în exces poate declanșa 
hemoragii interne. S-a căutat să se 
vadă de ce și s-a constatat că ea are 
proprietatea de a inhiba, de a frina 
funcția unor componente ale singe- 
lui (trombocite) cu rol important în 
oprirea hemoragiilor. Or. această pro
prietate prezintă și interes terapeutic, 
pentru că inhibarea acestor tromboci
te poate fi utilă pentru prevenirea 
bolilor tromboembolice (în care se 
formează cheaguri la nivelul vaselor). 
Din acest motiv aspirina este larg fo
losită pentru prevenirea complicațiilor 
prin coagulare intravasculară post
operatorie, pentru prevenirea infarc
tului de miocard, a accidentelor cere- 
brovasculare. Dar această folosire 
largă a evidențiat și riscurii ei : au 
devenit mult mai frecvente ’bură- 
rile gastrice (la nivelul stom jului), 
accidentele hemoragice. Există azi o 
tendință de abuz, de aceea consider 
că sînt necesare unele recomandări.

— Cum se administrează corect 
aspirina ?

— Ca farmacolog, pot să spun că un 
singur comprimat are efectul de in
hibare a funcției trombocitelor timp 
de 2—3 zile, efect demonstrat experi
mental. Deci este suficient un com
primat la 2 zile, cel mai devreme, or 
în majoritatea cazurilor se prescriu 
2—3 comprimate pe zi, în mod nejus
tificat.

în ce privește administrarea, ma
joritatea oamenilor iau comprimatul 
cu puțină apă ori chiar fără apă. în 
aceste condiții, mici fragmente de as
pirină pot ajunge in peretele stbma- 
cului, unde pot produce iritații și 
chiar sîngerări. Pentru evitarea aces
tor efecte nedorite, aspirina trebuie 
luată numai după ce a fost desfăcu
tă în puțină apă, și apoi se bea un 
pahar cu apă : pe cît posibil să nu 
se administreze pe stomacul gol. As
pirina este un medicament excelent, 
dacă este administrată corect.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

De ce-1 tolerau?

I
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Rubrică realizată
Petre POPA 
și corespondenții

de

„Scinteii"
I

Provocîndu-se, în plină noapte, mare 
hodorogeală la cotețul de păsări, proprie
tarul a ieșit afară și a văzut o mogildeață 
strecurîndu-se pe poartă. Tocmai trecea 
o patrulă a miliției pe șoseaua Orhideelor, 
incit a fost o nimica toată să se pună mina 
pe hoț. La circumscripția 14, identificarea 
confirmă așteptările; capturatul. Capotă 
Spiru, era un fidel abonat la cazierul ju
diciar: 7 condamnări în 11 ani. Felul ru
dimentar în care „acționase", cu zgomot 
mare și încet de picior, infirma însă expe
riența. Era clar — pînă și ca infractor C.S. 
era la apusul „carierei".

Găinăria eșuată a permis, în schimb, să 
se lămurească unele dispariții bizare din 
raza de activitate a circumscripției de mili
ție. S-a lămurit. în sfirșit, cine era vino
vat de furtul unor obiecte pe care un hoț 
obișnuit nu le-ar fi luat în seamă: un că
rucior de bagaje din Gara de Nord, alt 
cărucior, pentru ambalaje, de la restauran
tul „Bucegi". un hîrdău cu un ficus de pe 
scara unui bloc. Necunoscutul care se opin
tise cu aceste lucruri, intr-un tîrziu gest 
reflex al năravurilor de odinioară, era Ca
potă Spiru. Cu tot ridicolul lor. aceste „ope
rațiuni" nu puteau fi realizate decît tot 
în faptul nopții. Ce făcea ziua și serile al
coolicul decrepit (după cum se pronunță 
expertiza psihiatrică)? Dădea o mină de 
ajutor prin curțile restaurantelor. Făcea 
deci parte din acea categorie de „anga
jați" particulari ai ospătărimii, care nu lip
sesc nici de pe lîngă „aprozare"* nici de pe 
lingă depozitele de lemne.

Cît de potrivnică civilizației comerțului 
este existența acestor sateliți ai schemelor 
de încadrare rezultă și din declarația dată 
în procesul lui C.S. de către responsabilul 
restaurantului „Retezatul" ; „Spirică apuca

berea din fața clienților, se lua la harță cu 
personalul și consumatorii, inspecta servie
tele celor ce lipseau temporar de la masă, 
iar cînd se burzuluia, vîntura amenințări 
cu răzbunarea lui și a prietenilor săi, vin- 
zători de semințe".

Iată cine influențează uneori gradul de 
civilizație al unor localuri. Iar responsa
bilul restaurantului tăcea și tolera — și al
ții ca el, de asemenea.

Falsa iluzie 
a aventurierilor

Bătaia in geam a fost atît de violentă, 
incit părinții au sărit din pat ca arși. S-au 
uitat pe fereastră — nimic. Au deschis 
ușa — doar aerul rece al nopții de iarnă. 
Cînd s-o închidă la loc, o voce care se voia 
severă le-a tunat din stradă:

— Vezi că ai o scrisoare lîngă ușă !
Apoi au auzit pași depărtîndu-se in fugă. 

Da, Ii se lăsase un bilet scris pe o foaie 
de aritmetică: „Dragă tăticule și mămicu- 
ță. Cred că v-ati dat seama de ce n-am 
venit acasă (...). Vă rog din inimă să le 
dați banii. Dacă Încercați ceva in plus sînt 
foarte mulți. Casa e înconjurată de ei și 
mă omoară. Dați-le toți banii care-i avem 
și aurul la locul indicat (...)“. Urmau amă
nunte despre cruzimile cu care era ame
nințat adolescentul in caz de refuz. Scrisul 
și semnătura băiatului lor de 15 ani. Un 
post-scriptum agramat, cu litere de tipar, 
pecetluia amenințările cu vulgarități din 
partea infractorilor : „Ascultămă (...înju
rătură) dacă încerci vreo figură cu miliția 
îl omor pe fitu și pe urmă cădeți și voi. 
Ai grijă! La transformator la „2“ cu toți 
banii și auru".

Părinții s-au repezit spre camera copii
lor. Cel mic dormea la locul lui. Cel mare.

semnatarul biletului, lipsea. Se înțelege că 
n-au șovăit nici o clipă și, firește, au a- 
nunțat autoritățile. După ce s-au convins 
că nu e o farsă, lucrătorii de miliție s-au 
prezentat la fața locului. Chiar în timpul 
în care mașina albastră staționa în fata 
locuinței, răpitorii s-au convins că nu re
zistă cacialmaua și l-au eliberat pe răpit. 
Fără dificultate au fost prinși și ei.

Cine erau? Doi hoșmalăi din cartier. 
Drăghicl Florian. 20 de ani. și Stroe Aurel, 
19 ani. Se înțelege că o asemenea faptă nu 
putea fi pritocită decît în starea de spleen 
tipică indivizilor fără ocupație. Pînă atunci 
existenta lui S.A. nu fusese pigmentată 
decît de arbitrarea încăierărilor dintre 
„puști", iar D.F. năzuia, palid, doar să ur
meze o școală de... liftieri. Răpirea a fost 
ridicol concepută și tot ridicol executată, 
inspirată după prea „educativele" filme 
polițiste occidentale. Ademenind victima cu 
semnalul fluierat cu care prietenii îl che
mau la plimbări nocturne, l-au atacat și 
Imobilizat în condiții care îmbinau îndrăz
neala cu caraghioslîcul. Din recuzita fap
tei nu lipseau măsurile chirurgicale, leuco
plastul. gluga, dar mai era și un cățel care 
se-ncurca printre picioarele răufăcătorilor, 
îneît unul dintre ei a trebuit să-I lase pe 
răpit și să fugă pînă acasă, să-și închidă 
potaia. Dintre arme nu lipsea obișnuitul 
cuțit „ca-n Colentina", dar împungeau 
coasta victimei și cu țeava unui pistol... 
jucărie. Au folosit un automobil, ca să-1 
învîrtească pe răpit pe străzi, să nu-și dea 
seama unde-1 duc; insă pînă să scoată 
D.F. mașina din garajul „babacului", au 
așteptat, cu răpit cu tot. într-un parc, iar 
după ce „bătrînul" a stins lumina, au adus 
mașina prin împingere, să nu se audă mo
torul; nu-i exclus să fi împins ța ea și ră- 
pitul ș.a.m.d.

Eroii Kidnappiitgului, cu mintea încinsă 
de aventurile de pe ecrane, vor avea acum 
posibilitatea de a se răcori. Nu numai din 
cauza anotimpului, ci pentru că nu s-au 
ales cu o executare „la un loc de muncă"

(eum acceptaseră, probabil, drept cea mai 
rea variantă), ci au fost condamnați la pe
depse propriu-zise, destul de severe, ispă
șind acum ani de închisoare.

Recursul ciudat
Un proces de tăgada paternității cum 

nu s-a mai văzut. Că tatăl din acte nu este 
și părintele real al copilului era unanim 
admis, și de el, și de soție, de care se des
părțise, în fapt, mai de mult, și de concu
binul acesteia — adevăratul tată. Dar în 
asemenea cazuri legea e fără echivoc: co
pilul născut cît timp căsătoria nu este le
gal desfăcută are înscris ca tată pe soțul 
mamei. Deci trebuia un întreg proces, in
trodus de tatăl din certificat, în care mama 
să-și recunoască adulterul, iar adevăratul 
tată să-și recunoască respectiva calitate, 
pentru ca actele să fie puse în concordan
ță cu realitatea.

Pînă aici lucrurile au urmat obișnuita fi
lieră: reclamație, citații, interogatoriu. 
„Este cu neputință ca eu să fiu tatăl mi
norului născut în 1972 de către fosta mea 
soție — scrie în acțiune. Sînt despărțit de 
pirită din luna august 1971, dată de la care 
eu n-am mai văzut-o (...). De nașterea co
pilului am aflat cu ocazia unei plîngeri 
făcute de pirită la miliție în luna septem
brie 1979, pentru condamnarea mea că nu 
plătesc pensie de întreținere".

Da. mama copilului formulase și o ase
menea plîngere, probabil pentru a urgenta 
introducerea acțiunii de tăgadă, pe care, 
cum spuneam, numai tatăl oficial o putea 
intenta. Iată și interogatoriul luat mamei 
în procesul de tăgadă a paternității:

— Recunoașteți că din anul 1971 ne-am 
despărțit în fapt?

— Da.
— Recunoașteți că In 1975 am divorțat?

— Da.
— Recunoașteți că nu eu sînt tatăl mi

norului ?
— Da.
Actualul soț a dat declarație că se recu

noaște tată. Acțiunea a mers conform aș
teptărilor și a fost admisă pe loc. Ciudă
țenia abia a urmat Obținînd cîștig de cau
ză, reclamantul — „tatăl" tăgăduitor — s-a 
apucat să facă recurs. „Subsemnatul nu am 
cunoștință de acest proces. Arăt că sub
semnatul sufăr de miopie avansată și nu 
pot să citesc decit cu ochelari, pe care în 
momentul semnării acțiunii nu-i aveam 
asupra mea". Dar fusese la proces! Dar 
făcuse declarații cu voce tare și ascultase 
declarații făcute cu voce tare! Ce rost a 
mai avut acest recurs, respins fără șovăia
lă ? Șicană? Sau disperarea de ultim mo
ment a omului care se trezește spre apusul 
vieții fără nimic In urmă-i ? Fără un copil 
care, cel puțin pe hirtie, să fie al lui...

Din caietul 
grefierului

„ln prezent a rămas de soluționat pro
blema rezolvării celor două probleme: ușa 
și țeava de scurgere".

(Pretenții formulate prin acțiunea 
5127/80 introdusă la Judecătoria sec
torului 4).

„Pirita bea, apoi se ceartă și cu mine, și 
cu copiii, și cu vecinii in bloc, cu călătorii 
in tramvai și chiar și cu obiectele neînsu
flețite".

(Din acțiunea de divorț nr. 4853/80 
— Judecătoria sectorului 4).

Sergiu ANDON
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ÎNDATORIRI DE MARE 1NSEMNÂTATE ALE LOCUITORILOR DE LA SATE

Pentru buna aprovizionare a populației:

LA FONDUL DE STAT 
cit mai multe produse agroalimentare

Tot ce a mai rămas pe cîmp 
din recolta acestui an să fie 
grabnic strîns și depozitat!

Cu toate condițiile grele cu care 
•-au confruntat incă din primăvară, 
cind semănatul porumbului a dat 
naștere celei mai încleștate bătălii, 
lucrătorii ogoarelor din Bărăganul 
ialomițean au realizat o producție 
mulțumitoare la această cultură.

Rezultatele obținute prin eforturi 
făcute în zile și nopți fără odihnă 
sînt materializate acum în cantitățile 
de porumb ce sînt livrate la fondul 
de stat, obligație pe care cooperatorii 
ialomițeni o consideră datorie de 
onoare.

în toate cooperativele agricole de 
producție, discuțiile purtate de către 
consiliile de conducere, activiștii de 
partid și de stat cu cooperatorii și 
mecanizatorii au determinat pe „oa
menii brazdei" să înțeleagă că numai 
prin îndeplinirea exemplară a obli
gațiilor contractuale și livrarea unor 
cantități suplimentare la fondul de 
stat își fac datoria și pun umărul la 
buna aprovizionare a populației de la 
orașe, a clasei muncitoare, care nu 
'recupețește nici un efort pentru sa

tisfacerea nevoilor mereu creseînde 
ale locuitorilor satelor cu produse in
dustriale, punînd la dispoziția lucră
torilor gliei mașini și utilaje agricole 
de înalt randament. în consiliul unic 
agroindustrial Grivița, consiliu care 
a încheiat primul recoltarea și pre
darea obligațiilor contractuale, se li
vrează acum suplimentar importante 
cantități de porumb la fondul de stat. 
Demn de subliniat este faptul că 
cele patru cooperative agricole de 
producție de pe raza consiliului și-au 
depășit producțiile planificate șl an
gajamentele asumate.

C.A.P. Miloșești, pe suprafața de 
869 hectare cultivată cu porumb pen
tru consum, a realizat la neirigat o 
producție de 8 665 kg porumb boabe 
la hectar. în timp ce se încărcau 
autocamioanele și remorcile pentru a 
pomi spre baza de recepție, am avut 
o scurtă convorbire cu președintele 
unității, Aureliu Cioc, care ne-a 
spus : „Am realizat o producție bună, 
dar nu pe măsură sudorii vărsate 
pentru fiecare știulete de porumb. 
De nu ne-ar fi bătut piatra, am fi 
realizat un vagon de boabe la fiecare 
hectar. La fondul de stat șl F.N.C. noi 
trebuia să predăm, conform contrac
telor, care pentru noi sînt lege. 4 688 
tone, dar în condițiile în care în unele 
județe producția de porumb nu s-*a 
putut realiza, datorită condițiilor cli
materice foarte vitrege, vom livra 
suplimentar încă 1 300 tone. Coopera
torii noștri au înțeles că aceste can
tități se vor transforma în 
alimentare ce vor îndestula 
zionarea noastră, a tuturor".

în aceeași unitate, un grup
peratori, printre care Stoica Jipa, un 
adevărat artizan al productiilor-re- 
cord de porumb. Vasile Neagu, Petca 
Jipa și Constantin Necula. discutau 
cu inginerul-șef, Gheorghe Mihai, 
toți fiind unanim de acord că livrînd 
aceste cantități de porumb la fondul 
de stat, în mod suplimentar, se gîn- 
desc la copiii lor, muncitori la orașe, 
care trebuie să fie aprovizionați cît 
mai bine. Pînă miercuri, cele 1300 
tone pe care s-au angajat să le li-

produse 
aprovi-

de coo-

vreze suplimentar vor fi în hamba
rele statului, hambare ale celor ce 
muncesc — cum susțineau cu fermi
tate toți.

Cooperativele agricole de produc
ție din Grivița, Smirna și Traian nu 
s-au lăsat mai prejos față de unitatea 
vecină din Miloșești și livrează supli
mentar însemnate cantități de po
rumb. Și cum cuvîntul țăranului din 
Bărăganul ialomițean înseamnă fap
tă, mijloacele de transport fiind gata 
pregătite, s-a trecut la încărcarea lor 
pentru a porni spre bazele de re
cepție.

La fel procedează și cooperatorii 
din consiliul unic agroindustrial An- 
drășești, unde cantitatea de porumb 
ce va fi livrată suplimentar va fi de 
aproape 2 000 tone. în frunte se si
tuează cooperatorii din Gheorghe 
Doja, care în acest an au bătut toate 
recordurile în materie de producție, 
la porumb, în condiții de neirigare : 
9 088 kg boabe la hectar. Ei sînt 
urmați îndeaproape de cooperativele 
agricole din Reviga și Rovine, unități 
care și în anii trecuți au valorificat 
suplimentar către stat importante 
cantități de porumb.

Din consiliul unic Ciulnita. cele 
mai mari cantități de porumb vor fi 
livrate suplimentar de către coope
rativele Ciulnița și Buiești. unități 
care și-au Realizat producțiile plani
ficate, obținînd și importante depă
șiri.

Cind scriem despre unități care au 
răspuns printre primele privind con
tribuția suplimentară la fondul de 
stat, nu trebuie să uităm cooperati
vele agricole de producție din Grin- 
du, Munteni-Buzău, Borcea, Săpu- 
nari (o plăcută surpriză — care rea
lizează 8 040 kg porumb boabe la hec
tar, într-un an mai greu decît cei în 
care abia-abia producea 5 000 kg la 
hectar). Ștefan Vodă, Ghimbășani, 
Mărculești, Sărățeni.

Pentru ca în cel mult cind zile 
toate unitățile să livreze obligațiile 
contractuale, precum și cele din an
gajamentul suplimentar, comanda
mentul județean pentru agricultură a 
hotărît ca activiștii de partid și de 
stat stabiliți pentru fiecare unitate 
să urmărească și să îndrume întrea
ga muncă, în special a mijloacelor de 
transport, care trebuie să fie utiliza
te cu maximă efidență, lucru ce se 
poate realiza prin asigurarea unor 
formații de încărcători și descărcători 
bine pregătite, în așa fel îneît fie
care mijloc de transport să realizeze 
4—5 drumuri pe zi. La bazele de re
cepție se lucrează de la orele 7 la 20, 
și pătulele pentru descărcare au fost 
cu minuțiozitate pregătite. Felul în 
care se lucrează în aceste zile la li
vrarea obligațiilor contractuale și a 
unor mari cantități suplimentare de 
porumb ne dă garanția, argumentată 
prin fapte, că lucrătorii ogoarelor îa- 
lomițene știu să gindească și să înfăp
tuiască politica partidului și statului, 
pentru o cit mai bună aprovizionate 
a populației, pentru creșterea conti
nuă a nivelului de trai al întregului 
popor.

Unitățile agricole din județul 
Buzău acționează cu răspundere 
în aceste zile pentru îndeplinirea 

a obligațiilor contrac- 
livrarea suplimentară la

integrală 
tuale și 
fondul de stat a unor importante can
tități de produse. O atenție deose
bită se acordă realizării fondului 
stat la porumb. Producțiile mari 
porumb obținute in 
cooperativele agricole 
Smîrdanu au permis 
livreze la fondul de ..... .............
duble față de cele planificate. Sub
stanțiale depășiri ale obligațiilor 
contractuale au înregistrat, de ase
menea, cooperativele din Vîlcelele, 
Brădeanu, Padina, Cochirleanca, Glo- 
deanu Siliștea, Clondiru, Nicolești, 
Robești ș.a. Analizînd temeinic sta
diul îndeplinirii obligațiilor la fondul 
de stat în raport cu producția reali
zată, cooperativele agricole din 
Pogoanele, Blăjani, Racovițeni, Glo- 
deanu Sărat, Florica. și Breaza au 
găsit resurse pentru a suplimenta

de 
de 
de 
și 
să

acest an
Smeeni 

acestora 
stat cantități

livrările cu cantități de porumb cu
prinse între 100 și 300 tone.

Asemenea acțiuni, sprijinite de or
ganele agricole, de consiliile popu
lare, de organele și organizațiile de 
partid se desfășoară acum și în alte 
cooperative. Se asigură astfel con
diții ca livrările de porumb la fondul 
de stat, care pînă vineri seară însu
mau 65 418 tone, față de 70 000 tone 
planificate, să se încheie in 
cinci zile.

în județul Buzău, care a 
integral cantitățile stabilite
fondul de stat la grîu și le-a depășit 
cu 7 000 tone la orz, urmînd să-și 
onoreze obligațiile contractuale și la 
porumb, se acționează, totodată, ener
gic pentru asigurarea fondului de 
furaje prin folosirea tuturor resur
selor pe care le oferă cîmpul, pre
cum și 
a unor 
dăriile 
năilă).

patru,

realizat 
pentru

pentru livrarea suplimentară 
produse realizate în gospo- 
populației. (Dumitru Dă-

Crește contribuția gospodăriilor
populației

Sătenii din comuna Recea-Maramureș 
au suplimentat cantitățile de produse 

livrate la stat

Stringerea tuturor produselor care se mai află pe cimp 
— sfeclă de zahăr, coceni, varză — transportul și depozi
tarea acestora sint lucrări de maximă urgență și însem
nătate, care trebuie incheiate in citeva zile. De aceea este 
necesar ca în fiecare comună, in fiecare unitate agricolă,

de partid, consiliile populare să Întreprindă 
pentru mobilizarea la lucru a cooperatorilor

organizațiile 
largi acțiuni 
și mecanizatorilor, a tuturor locuitorilor satelor astfel ca 
roadele unui an de muncă, să fie puse la adăpost cit mai 
repede, fără nici o pierdere.

IERI, ÎNTR-O COMUNĂ 
alimentar, în vreme ce

DIN ILFOV: Unii „recoltau" de la magazinul 
pe cîmp erau multe produse nerecoltafe

Cum se acționează pentru creșterea 
contribuției membrilor cooperatori, in 
general a gospodăriilor populației de 
la sate la sporirea cantităților de pro
duse agroalimentare livrate la fondul 
statului 1 Iată ce ne-a răspuns la 
această întrebare tovarășul Arghir 
Vălenaș, primarul comunei Recea din 
județul Maramureș :

— Deși comuna Recea — ne in
formează interlocutorul — este o 
așezare suburbană, locuitorii ei își 
orientează activitatea gospodărească 
și spre dezvoltarea zootehniei. Avem 
în comună, în prezent, peste 2100 de 
bovine. De asemenea, la fiecare casă 
există un număr de păsări și porci, 
ceea ce asigură necesarul de consum 
în gospodăria proprie, precum și 
disponibilități în vederea livrării la 
fondul de stat. Iată cum în 11 luni 
din acest an noi am livrat din gos
podăriile populației 
stat 151 tone carne 
de numai 136 tone, 
iar pentru anul 1981
încheiate cu țăranii un număr de 73 
de contracte Ia acest produs.

Noi am dezbătut — zice interlocu
torul — la nivelul consiliului comu
nal al F.D.U.S. problema posibilită
ților de a suplimenta prin achiziții 
de la populație livrările de produse

cetățeni

Trecem prin mai multe comune 
ilfovene. Porumbul, celelalte culturi 
s-au recoltat și pus la adăpost. Mai 
sint de transportat 9 000 tone sfeclă 
de zahăr aflate in grămezi acoperite 
pentru a fi ferită de îngheț. în citeva 
zile se va incheia și transportul 
sfeclei.

Mergem să vedem și ce ne spune 
cîmpul. Organizatorul de partid al 
consiliului agroindustrial Ciorogirla, 
tovarășul Emil Pomană, și inginerul- 
șef Marin Crăciunescu ne pun in temă 
de la bun început. „Avem 203 trac
toare, din care 165 pentru 'arături și 
transportul produselor, iar din aces
tea azi lucrează 50 ; celelalte stau din 
lipsă de motorină".

Cooperativa agricolă Bolintin-Deal. 
La primărie, omul de serviciu, singu
rul. dealtfel, ne spune că primarul 
e la cimp, la coceni. Birourile sint 
goale. La sediul cooperativei agricole, 
la fel — birourile închise. Am zice 
„semn bun" dacă nu am întilni zeci 
de oameni, cu sau fără rost, pe stră
zile comunei ; unii stăteau chiar în 
fața punctului alimentar așteptind ora 
deschiderii. Imagine cel puțin nefi
rească într-o localitate cu mari 
posibilități pentru dezvoltarea agri
culturii. cu oameni care dispun de 
grădini în care pot produce de toate 
pentru consumul propriu, cît si pen
tru a vinde statului anumite cantități 
de produse.

In citeva minute numărăm cam 
70—80 de oameni care aproape de 
ora prînzulul nu văzuseră cum arată 
cîmpul. Aflăm că oamenii sînt la 
lucru, la strîns coceni, pe tarlaua 
Roșia. Acolo, într-adevăr, întîlnim pe 
primarul Marin Calomfir și ing. Ion 
Neagu, președintele cooperativei agri
cole. „Strîngem de zor. zice primarul, 
în vreo cinei zile terminăm. Avem 
experiență, prin octombrie cînd am 
făcut mare mobilizare am strîns co
cenii de pe o sută de hectare într-o 
singură zi. Atunci trebuia să semănăm 
grîul. Acum...". O echipă de coope
ratori încarcă o remorcă cu coceni. 
Mal suflînd în pumni, mai încălzin- 
du-se preț de o clipă la un foc ală
turat, cooperatoarele Anghelina Ni- 
colae, Constanta Marica. Elena 
Iliescu, Silvia Badea, Florica Pivni- 
ceru și Maria Ion încarcă coceni. La 
ora zece, mecanizatorul Ion Dumitru 
era la al șaselea transport. „Bine ar 
fi să mai pună mina pe snopi si cei 
ce pierd timpul pe ulițe", zicea una 
din cooperatoare.

Ciți locuitori are comuna ? „6 500, 
zice primarul. Să vedeți, avem multi 
zidari, vreo 3 500. Cooperatori activi 
sînt 400. Azi avem in cîmp numai 
80". Puțini, dacă ținem seama că în
ghețul și zăpada și-au făcut apariția, 
iar pe cîmp mai sînt peste o sută de 
hectare de coceni, parte în glugi, 
parte netăiați. Or. este absolut ne
cesar ca toți locuitorii comunei, con
form Legii organizării muncii si pro
ducției in agricultură, legilor ne
scrise și tradițiilor de hărnicie ale 
țărănimii, să participe, cu mic, cu 
mare, la stringerea recoltei, să nu se

lucrează

- . <»■
«o®

Una dintre echipele de cooperatori de la C.A.P. Bolintin Deal 
la transportul cocenilor

anpiardă nimic din roadele unui 
de muncă.

A strînge grabnic recolta, iar 
cenii — furaj valoros — fac parte__
recoltă, presupune folosirea intensă 
a mijloacelor de transport. Comuna 
Bolintin-Deal are zeci de atelaje, dar 
nu am întîlnit decît citeva căruțe în
cărcate cu coceni. Un căruțaș se în
dreaptă spre cimp la ora 10. La citeva 
sute de metri, un altul. Stan Gheor- 
ghe, a rămas „în pană" lingă tarlaua 
de coceni. Pană nu în sens automo
bilistic, ci pană de... caiele pentru 
potcovit caii. „Nu se află caiele. sînt 
marfă rară“, ne lămurește căruțașul. 
Iată un produs solicitat care ar tre
bui să se afle în nomenclatorul pro
ducției 
dustrie

Cum 
caniceî 
coceni, ____  . v___ ____
drei abia a sosit, nu intră în brazdă 
pentru că fără remorcă nu poate 
lucra cu combina C.S.U. Vin dinspre

co- 
din

sat alte două tractoare, le 
pe drumul de tară, dar tot 
morci. Deci nici acestea nu vor putea 
lucra. Un alt tractor, venit de la 
Bolintln, îl întîlnim la sediul S.M.A. 
Ciorogirla. Mecanizatorul Gheorghe 
Voinea zice : „Am venit după moto
rină, dar n-am găsit decît ulei. Dus 
și Întors, bat drumul de pomană 8 
km". Una peste alta, tractoarele cu 
combine fără remorci și tractorul cu 
remorci dar fără combină ar fi putut 
aduna citeva zeci de. tone de coceni.

în județul Ilfov mai sînt de strîns 
și transportat coceni de ne circa 
18 000 hectare. Calitatea acestui furaj 
este superioară anilor precedenți, dar 
tergiversarea lucrărilor poate duce la 
degradarea lut Un argument în plus 
pentru a nu considera recoltarea în
cheiată pînă nu să transportă și ulti
mul snop de coceni pentru zooteh
nie, cit și pentru executarea ară
turilor.

tntîlnim 
fără re-

curente a unităților de in- 
mică !
funcționează mijloacele me- 
La marginea unei tarlale cu 
mecanizatorul Stefan Casan-

la fondul de stat pe acest an. pe 
anul viitor și am examinat măsurile 
ce se impun. Am pornit de la pre
misa că rezultatele de pînă acum în
dreptățesc suplimentarea acestor 
livrări. Pînă în prezent, în Lăpușel 
avem încheiate 146 contracte, în 
Săsar — 113, în Bozînta — 43, în 
Mocira — 39, iar în Recea — 87, nu
mai pentru carne. Aș vrea să men
ționez aici numele unor
care au încheiat contracte cu statul 
pentru unu-trei animale din gospo
dăriile proprii : Vasile Șerban, Mihai 
Măgurean, Avram Sărmășag, loan 
Gherasim și alții. Sarcina noastră 
este ca pină la finele anului să mai 
livrăm în total 135 porci, precum și 
importante cantități de came de pa
săre.

Sîntem hotărîți să acționăm cu 
sprijinul cetățenilor pentru exami
narea concretă a posibilităților ce le 
avem în vederea valorificării la fon
dul de stat a surplusului de produse 
vegetale și animale din fiecare gos
podărie, dar și să pregătim de pe 
acum condițiile necesare pentru 
creșterea producțiilor, așa cum am 
procedat cu fertilizarea și reînsă- 
mințarea celor 550 hectare de pășu
ne. (Gheorghe Susa).

în obiectivul
C. BORDEIANU

fotocriticii
către fondul de 
de bovine, fată 
cit era prevăzut, 
avem de pe acum

Mlhai VIȘOIU

REDUCEREA CONSUMURILOR SPECIFICE Troctoare imobilizate din cauza lipsei de motorină la S.M.A. Ciorogirla

- un antidot al efectelor scumpirii materiilor prime
Agențiile de presă internaționale transmit zilnic știri care anunță o 

deteriorare vizibilă a conjuncturii economice internaționale. Creșterea pre
țurilor la materiile prime creează greutăți serioase in stabilirea stra
tegiei dezvoltării. Ce producem și cu ce producem sint probleme la or
dinea zilei în orice țară, fie ea bogată sau săracă. Dar poate tocmai in 
noianul știrilor cotidiene nu am putut desprinde tendința fenomenului in 
ansamblul lui. Iată de ce am solicitat tovarășului dr. Iulian DANESCU. 
director adjunct al Institutului de economie mondială, să ne prezinte un 
tablou sintetic cu privire la evoluția rezervelor șl a prețurilor la materiile 
prime și cîteva din cerințele actuale ale dezvoltării economice.

— Care sint ultimele aprecieri pri
vind rezervele mondiale la principa
lele materii prime '!

— îndeosebi in ultimii ani s-au 
emis multe opinii referitoare la pe
ricolul epuizării resurselor de ma
terii prime. în prezent se pare că 
S-a ajuns la o concluzie destul de 
realistă. Astfel, sp apreciază că du
rata de exploatare a rezervelor ac
tuale la unele materii prime de bază 
ar fi de 30—35 ani la țiței, 45—50 ani 
la gazele naturale, peste 250 ani la 
minereul de fier, 60 ani la cupru, 50 
ani la cositor, 70 ani la nichel. 250 
ani la bauxită, 40 ani la plumb, 30 
ani la zinc. Rezultă deci că rezer
vele de țiței, gaze naturale și în ge
neral de metale neferoase sint des
tul de reduse. Desigur, ca urmare a 
descoperirii unor noi resurse, a per
fecționării tehnologiilor de lucru, vo
lumul rezervelor se poate modifica. 
Totodată, datorită progresului teh
nic devin exploatabile zăcăminte cu 
conținuturi tot mai scăzute în sub
stanțe utile. Toate acestea presupun 
însă și cheltuieli din ce în ce mai 
mari pentru prospecțiuni geologice și 
exploatare. Așa, de pildă, investiția 
specifică pentru extracția unei tone 
de cupru a crescut de la 1 300 — 1 500 
dolari in anul 1955, la peste 6 300 
dolari in prezent. Cert este că epo
ca materiilor prime ieftine a trecut. 
Se pune însă întrebarea : cine dis
pune de tehnologii avansate și uti
laje perfecționate, care să permită 
exploatarea zăcămintelor situate la 
adîncimi tot mai mari sau cu conți
nut redus in substanțe utile ? Răs
punsul este clar : țările puternic in
dustrializate. Iar multe țări în curs 
de dezvoltare devin dependente nu 
numai de materii prime, ci și de teh
nologiile necesare pentru extrage
rea minereurilor.

— Dezvoltarea in ritm susținut a 
economiei noastre, așa cum prevede 
planul pe anul 1981, deși presupune 
un volum considerabil de importuri 

de materii prime, este necesară ?i 
pentru a se putea asigura pe mai de
parte mijloacele lelinice necesare în
săși industriei extractive.

— Perfect adevărat, dar acesta 
este numai un aspect al problemei ;

Ce relevă o analiză a conjuncturii economice mondiale

ppntru noi, importul de materii pri
me este o necesitate economică obiec
tivă. Țara noastră nu dispune de su
ficiente resurse proprii de materii 
prime de bază pentru a acoperi ne
cesarul în continuă creștere al in
dustriei. Iar dinamismul economiei 
este una din condițiile esențiale 
pentru transformarea țării noastre 
dintr-o tară în curs de dezvoltare 
într-o țară mediu dezvoltată, pen
tru creșterea in continuare a ni
velului de trai șl satisfacerea com
plexă a nevoilor materiale și 
spirituale ale populației. Realizăm 
astăzi peste 13 milioane tone oțel 
transformat de industria construc
toare de mașini intr-o gamă largă 
de mașini, utilaje și mijloace de 
transport; industria ușoară, reali
zează peste un miliard mp de țesă
turi de toate tipurile ; industria chi
mică și petrochimică (cu o producție 
în acest an de 8 ori mai mare de
cît in 1965) cunoaște o dezvoltare 
fără precedent, asigurînd o paletă 
extrem de largă de produse, de la 
carburanții necesari rețelei de trans
porturi sau de la complexul de în
grășăminte și antidăunători pentru 
agricultură pină la produsele de 
mare finețe utilizate in industria 
farmaceutică. Desigur, toată aceas
tă activitate industrială înseamnă 
prelucrarea unor materii prime de 
bază : petrol, minereu de fier, cocs 
metalurgic, bumbac ș.a.. materii pri
me care sint asigurate în mare parte 

din import Așa cum arăta tovară
șul Nicolae Ceaușescu în căvîntarea 
rostită la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., anul acesta importăm 15 mi
lioane tone țiței. 2 800 000 tone cocs, 
16 milioane tone minereu de fier. 
932 000 tone fosforită. 46 000 tone cu
pru ș.a.

Fenomenul în sine a] creșterii im
portului de materii prime nu con
stituie un aspect negativ ; el reflec
tă creșterea potențialului economiei 
românești, a capacității sale de pre
lucrare. Este de domeniul evidenței 
că țări puternic dezvoltate industrial, 
profund dependente de importul de 
materii prime de bază, realizează 

profituri mari din prelucrarea com
pletă a acestor materii prime și din 
exportul pe piața internațională a 
produselor cu grad înalt de prelu
crare. în acest sens, este semnifica
tiv faptul că țările capitaliste in
dustrializate importă 90—95 la sută 
din totalul minereurilor și metalelor 
comercializate pe piața internațio
nală. In același timp, acest grup de 
țări dețin insă și o pondere de circa 
60 la sută din exportul mondial de 
minereuri și metale. Situația pare 
paradoxală, dar este pe deplin ex
plicabilă dacă ținem seama de repar
tiția inegală pe glob a resurselor 
naturale de materii prime și ener
getice.

— Afirmați mai înainte că vremea 
materiilor prime ieftine a trecut. 
De ce ?

— Pentru că aceasta este realita
tea. în special in ultimii ani, prețu
rile materiilor prime au crescut 
mult, reflectînd situația de criză și 
instabilitate acută din economia 
mondială. Ca importatoare de ma
terii prime, economia românească nu 
poate să nu fie influențată de fe
nomenele economice care au loc pe 
plan mondial. Se cunoaște cert că 
prețul țițeiului este astăzi de aproape 
20 de ori mai mare decit în 1970, 
prețul cărbunilor cocsificabili s-a tri
plat, iar cel al minereului de fier a 
crescut de la circa 15 dolari tona in 
1970 la peste 28 dolari tona în pre
zent. Prețul bumbacului, care con

stituie una din principalele materii 
prime pentru industria noastră tex
tilă și care se asigură in mare mă
sură din import, a crescut de la 667 
dolari/tonă în 1970, la peste 2 100 do
lari/tonă.

tn consecință, nu există produs al 
cărui cost să nu fie influențat de 
creșterile prețurilor la materiile pri
me. Fie prin faptul că materiile pri
me intră efectiv in compoziția pro
duselor finite (fierul în produsele me
talice, bumbacul in cele textile etc.), 
fie că au contribuit la realizarea lor 
(de exemplu, consumul de îngrășă
minte chimice, antidăunători, carbu
ranți ș.a. pentru produsele agricole), 

fie că pentru producerea lor s-a con
sumat energie (deci materii prime 
energetice). A menține, îfi aceste con
diții, un control strict asupra prețu
rilor produselor finite nu este, fi
rește. nici simplu și nici ușor.

— Se poate trage deci concluzia că, 
în cazul economiei noastre, sporirea 
prețurilor la materiile prime trebuie 
să conducă in mod inevitabil la creș
terea costurilor produselor finite sau 
la deteriorarea balanței comerciale a 
țării ?

— Nu, în nici un caz. Efectul ne
gativ al creșterii prețurilor la ma
teriile prime asupra ansamblului ac
tivității economice poate șl trebuie să 
fie redus la minimum. în acest sens, 
se întreprinde un uriaș efort la ni
velul întregii economii naționale, e- 
fort orientat și dirijat cu claritate de 
Directivele Congresului al XII-lea al 
P.C.R., de indicațiile date de secre
tarul general al partidului. Mă refer 
îndeosebi la complexul de măsuri 
luate pentru reducerea consumurilor 
specifice de materii prime și ener
gie. economisirea strictă a carbu
ranților, restructurarea producției 
industriale și a exportului, în sensul 
orientării către ramurile de virf și 
realizării unor produse de înaltă teh
nicitate. în felul acesta, cheltuielile 
pentru materii prime scad in mod 
relativ și crește ponderea muncii vii.

Aș vrea să ilustrez această idee 
dind cîteva exemple Dacă o tonă de 
oțel costă 300—400 dolari pe piața in

ternațională, produsele industriei con
structoare de mașini, care nu au o 
tehnicitate prea ridicată, au o valoa
re de 800—1 000 dolari/tonă. în cazul 
acestor produse, minereul de fier, 
cocsul metalurgic, feroaliajele și ma
teriile prime energetice importate 
pentru realizarea oțelului au o pon
dere mare in totalul cheltuielilor și, 
deci, eficiența lor economică este in
fluențată puternic de prețul materii
lor prime. Mașinile-unelte cu un inalt 
grad de automatizare sau control e- 
leclronic au insă o valoare de peste 
10 000—15 000 dolari/ tonă, elementele 
de automatizare și mecanică fină 
ajung la 50 000—60 000 dolari/tonă, iar 
unele produse electronice sau de teh
nică aviatică depășesc 100 000 do
lari/tonă. Iată deci că volumul chel
tuielilor efectuate pentru importul 
materiilor prime și realizarea unei 
tone de oțel are o pondere din ce în 
ce mai mică în valoarea totală a 
acestor din urmă categorii de pro
duse. Același lucru este valabil pen
tru produsele chimiei fine de sinteză, 
cu valori mari pe unitatea de volum. 
Cu alte cuvinte, in contextul scumpi
rii materiilor prime este vital necesar 
ca industria noastră să se orienteze 
spre ramurile de înaltă tehnicitate, 
să realizeze produse cu un grad su
perior de prelucrare, in care ponde
rea principală să o dețină munca vie, 
investiția de inteligență. Creșterea 
valorii exportului prin ameliorarea 
structurii sale calitative poate com
pensa, astfel, creșterea costurilor la 
importul de materii prime. Tocmai de 
aceea Directivele Congresului al 
XII-lea al partidului prevăd dezvol
tarea în ritmuri înalte a electronicii, 
mecanicii fine, a producției de ma- 
șini-unelte complexe, a chimiei de 
sinteză etc. Firește, procesul de modi
ficare structurală a economiei, res
pectiv a ofertei la export, nu se poate 
realiza peste noapte ; este un proces 
dificil, îndelungat, care cere efor
turi deosebite. Experiența acumu
lată și nivelul atins în prezent de 
economia țării noastre fac însă posibil 
acest proces, iar realizarea progra
melor prevăzute pentru cincinalul 
1981—1985 va însemna un uriaș pas 
înainte în această direcție.

Convorbire realizata de 
Ion TEODOR

Mecanizatorul Ștefan Casandrei cu tractorul șl combina in marginea tarlalei 
de coceni așteaptă remorcile, care nu mai sosesc

Deși cîmpul ii așteaptă, stau la taclale pe ulițele comunei Bolintin Deal
Foto : E. Dichiseang
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Ținuta profesionala a criticii
= George MUNTEANU : =

Prestigiul 
noilor sinteze

Este bine cunoscut ade
vărul intuit in mai multe 
rinduri de către înțelepți 
de demult. însă formulat cu 
limpezime și impecabilitate 
logică abia de către înte
meietorii socialismului ști
ințific : „istoria se repetă, 
însă de pe o bază nouă“. 
Asemenea adevăr poate fi 
recontrolat — cu multe ar
gumente ori constatări ine
dite — și prin evoluția din 
recentele trei-patru lustre 
a criticii și istoriei literare 
românești.

Putem începe. într-aces- 
tea. chiar printr-o înca
drare periodologică vizind 
patru stadii de dezvoltare 
a criticii și istoriei literare 
românești moderne. Primul 
stadiu ar fi al pre-criticii 
și pre-istoriei literare ro
mâne moderne; e o fază de 
aproximare a domeniului 
specific de investigație, de 
intuire încă fulgurantă a 
problemelor ce erau de pus 
atunci și a metodelor ce 
puteau duce la rezonabila 
rezolvare a lor. de începu
turi de statornicie a 
unei terminologii apropiate 
ș.a.m.d. A doua fază, în- 
cepînd cu Maiorescu. Ghe- 
rea și studioși de al doilea 
plan, după aceea continuînd 
cu Iorga, Ibrăileanu. alții, 
pînă la sfîrșitul primului 
război mondial, e a delimi
tării. cit se putea pe atunci 
de precise, a domeniului, 
problemelor generale și mai 
particulare, metodelor spe
cifice de investigație (este
tică, sociologică, istorică, 
psihologică etc.), a desco
peririi unei terminologii 
investigative ce a rămas 
valabilă în multe privințe 
pînă azi. A treia fază, înce- 
pînd cu Lovinescu, Vianu, 
G. Călinescu și continuind 
pînă pe la sfîrșitul celui de 
al doilea război mondial 
prin Pompiliu Constanti- 
nescu, Vladimir Streinu, 
Șerban Cioculescu și încă 
multi alți cercetători din 
strălucita pleiadă interbeli
că. e a maturizării, a atin
gerii stadiului „clasic" prin 
excelentă al criticii și isto
riei literare românești, care 
au depășit în acest stadiu 
și vrajba „metodologică", și 
ambiguitățile > de limbaj 
specific (nu totdeauna și de 
punere a problemelor), do- 
vedindu-se larg deschise 
spre orice alte discipline 
moderne ce puteau să le 
devină auxilii de preț și în- 
coronîndu-și eforturile prin 
opere monumentale, de va
loare recunoscută astăzi ca 
mondială de către cunoscă
tori ai limbii și culturii 
noastre de pe nu Importă 
ce meridiane. în fine, al 
patrulea stadiu de dezvol
tare a criticii șl istoriei li
terare românești moderne 
este cel de după Eliberare, 
traseul lui distingîndu-se 
prin două etape (considera
te în linii mari). Prima 
etapă, de pînă spre 1965. a 
fost una de asimilare a 
concepției general-revolu- 
ționare despre lume — ma
terialismul dialectic și is
toric — cu bune intuiții, 
dar și cu nereușite, unele 
inerente marii cotituri ce 
trebuia efectuată în eindi- 
rea asupra specificității 
obiectului de cercetare, în 
reevaluarea arsenalului in- 
vestigativ, în făurirea unei 
terminologii operatorii pe 
măsură (dogmatism pro
letcultist. sociologism vul
gar. iar spre sfîrșitul res
pectivei etape — tot felul 
de „novatorisme" structu- 
ralizante. stilisticizante etc., 
explicabile prin luarea de 
contact cam pe nepregătite 
cu aspecte, discipline, me
todologii și „meta-metodo- 
logii" ivite în iureșul revo
luției tehnico-științifice

postbelice). A doua etapă, 
dest'ășurindu-se de aproxi
mativ cincisprezece ani în
coace. pînă în contempora
neitatea nemijlocită, s-a 
caracterizat și se caracteri
zează prin încheierea pro
cesului de asimilare nesu
perficială, în profunzime, a 
concepției materialist-dia- 
lectice și istorice despre 
lume, prin evaluarea lucidă 
a metodelor de investigație 
„clasice", „moderne" ori 
„ultramoderne", prin adap
tarea, prin integrarea func
țională a acestora în sin
teze metodologice noi.

Iată, credem, o primă ve
rificare în domeniul ce ne 
preocupă a adevărului uni
versal valabil potrivit că
ruia „Istoria se repetă, nu
mai că de pe o temelie 
nouă". Numeroase alte a- 
testări și exemplificări, 
oricînd posibile, ar cere un 
spațiu considerabil, așa in
cit pentru moment ne vom 
restrînge la cîteva sugestii 
și posibile teme de medita
ție. De pe o temelie nouă 
vrea să însemne, in cazul 
actualei școli de critică și 
istorie literară românească, 
și neignorarea a tot ce s-a 
înfăptuit înainte la noi du
rabil. inclusiv a ceea ce. la 
un lucid examen, se dove
dește deschizător de per
spective pe plan mondial, 
dar și asumarea cutezătoa
re. mereu lărgitoare de 
perspective, a inițiativei de 
a lua totul de la capăt, prin 
verificarea pe cont propriu 
a ceea ce s-a realizat îna-

■ inte șl se înfăptuiește as
tăzi. Exemple, în această 
privință, rezultate ? Poate 
fi relevat, întîi. faptul că 
s-a asigurat și se asigură 
într-o măsură din ce în ce 
mai mare, cu sistemă, o 
bază documentară fără pre
cedent înainte vreme pen
tru actualii cercetători din 
domeniul istoriei și al criti
cii literare. Pe de altă parte, 
e pe cale de dispariție spe
cia de „cercetători" care, să 
zicem, rînduia pe masa de 
lucru cinci-șase tratate de 
Istoria literaturii române 
(alcătuite în trecut), spre a 
scrie eu ajutorul exclusiv 
al acestora pe o a șaptea. 
Frecventarea surselor de 
prima mînă (manuscrise 
studiate integral, opere ne
reeditate și devenite verita
bile rarități, arhive Întregi 
ș.a.m.d.), recitirea — din 
perspectiva de azi — a tu
turor operelor unui autor 
sau aparținînd unor peri
oade considerate în totali
tatea lor, studierea inte
grală a referințelor critice 
au devenit regula de neabă
tut pentru majoritatea ce
lor din actuala școală de 
critică și istorie literară ro
mânească. Mari înlesniri, 
în acest sens, au devenit 
posibile datorită politicii 
editoriale a statului nostru, 
orientate pe toate planurile 
spre lucrul temeinic si de 
anvergură. Marea ediție 
critică a operelor lui Emi- 
nescu începută de Perpessi- 
cius a ajuns, datorită pre
luării ei de către cercetă
torii de la Muzeul literatu
rii române, la volumul al 
IX-lea. Operele lui Sla
vici, datorită inițiativei 
editurii „Minerva" în pri
vința „seriilor de autor", au 
ajuns, de asemenea, la al 
IX-lea volum. Editura „U- 
nivers" (dar și altele) tra
duc nu numai opere clasice, 
dar și orice „scriere-pilot" 
contemporană, din dome
niul beletristicii, al teoriei 
literare, al criticii și istoriei 
literare. De așa manieră o 
fac. încît, pe cind lucra în 
Franța, autorul acestor 
rînduri s-a văzut obli
gat să explice libraru
lui ce-i oferea drept 
„ultima noutate" editoria
lă „Teoria literaturii" de

Wellek si Warren că acest 
op fusese tradus în româ
nește cu patru ani înainte. 
Ce rezultă din toate a-1 
cestea ? Că, în acest de 
al patrulea stadiu de dez
voltare a criticii și istoriei 
literare românești, concep
tul de critică și istorie lite
rară „totală" s-a transfor
mat, pentru majoritatea 
exponenților domeniului 
nostru, dintr-un pios dezi
derat într-o realitate incon
testabilă. Poate că mai 
există cronicari literari 
permanenți care-și scriu 
foiletoanele săptămînale a- 
jutîndu-se cu năravul „de-a 
răsfoitelea". Oricum, ei tind 
să devină tot mai mult niș
te exemplare de muzeu 
geologic. în schimb, despre 
uriașa operă a lui Sado- 
veanu s-au scris numai în 
cîțiva ani peste cinci cărți 
de tip modern-monografic, 
aproape fiecare remarcabi
lă în felul ei. După strălu
ciți! exegeți din epoca in
terbelică si de mai înainte, 
despre „marii clasici" se 
credea pînă la o vreme că 
nu a mai rămas mare lucru 
de zis. Și iată că în ulti
mele vreo trei lustre au a- 
părut noi scrieri excelen
te — nu neapărat „răstur
nătoare de perspective" 
(ceea ce. la urma urmelor, 
e un nonsens), totuși bogat 
întregitoare, lărgitoare de 
perspective. Observația e 
valabilă pentru toate peri
oadele literaturii noastre, 
de la — cum se exprima 
G. Călinescu — „origini" 
pînă „azi". Iar așa fiind,

lucrindu-se durabil. în lar
gă perspectivă de compa
rare cu alte literaturi, nu 
doar coeficientul de inedit 
din multe scrieri românești 
actuale de critică și istorie 
literară este apreciabil, dar 
însăși prioritatea literaturii 
și culturii române în pune
rea și rezolvarea unor com
plexe probleme iese din ce 
în ce mai mult la iveală. 
Nu incidental și nu velei
tar, conceptul de „protocro- 
nism" a devenit cu putință 
de elaborat în anii noștri.

Conchizind : în condiții 
obiective corespunzătoare, 
o corespunzătoare creștere 
a simțului de răspundere 
printre criticii și istoricii 
noștri literari. înfăptuiri 
pe măsură, un „stil" supra- 
îndividual distinct al ac
tualei școli românești de 
critică și istorie literară — 
monumental, o creștere în 
complexitate a problemelor 
de pus și de rezolvat nebă
nuită înainte. Ceea ce nu e 
de mirare decît ca suprem 
paradox fecund. Fiindcă, de 
ne gîndim bine, orice mare 
problemă rezolvată sau în 
curs de rezolvare iscă o su
medenie de noi probleme 
ce-și așteaptă dezlegarea ; 
cunoștințele omenești spo
resc în progresie aritmeti
că, pe cind, paralel, cele 
ce rămîn de cunoscut spo
resc în progresie geometri
că. Sub semnul acestui pa
radox fecund, deschizător 
de perspective la nesfirșit, 
se situează critica și isto
ria literară românească în 
acest al patrulea stadiu al 
dezvoltării sale.

—— G. DIMISIANU:. ------

Judecata 
de valoare - 

finalitate 
a demersului analitic

O discuție despre direcți
ile mari de acțiune ale 
criticii în momentul de față 
cred că este firesc să por
nească de la. împrejurarea 
că ne aflăm, după cele 
aproape patru decenii stră
bătute, la capătul unui 
ciclu de evoluție literară.

Astfel stînd lucrurile, i se 
Impune criticii actuale, ca 
una din preocupările de 
primă importanță, să dove
dească o dată mai mult, 
prin argumentări bogate, 
întemeiate pe criterii fer
me, prin situări valorice 
poate mal drepte decit s-au 
făcut pînă azi, prin nuan
țate analize și răbdătoare 
aprofundări, organicitatea 
desfășurării literare româ
nești de după 1944. Este 
timpul să prolifereze acele 
lucrări critice de largă 
concepție în care epoca să 
fie privită complex, în 
toată diversitatea relațiilor 
de influențare ce au legat 
cultura de evenimentele 
social-politice, în procesul 
complicat, nu lipsit de con
tradicții, al afirmărilor și 
negărilor, răsfrîngere a unor 
împrejurări caracteristice. 
Poate fi un lucru prea 
comun această invocare a 
istoriei în explicarea tra
seelor culturii, dar mi se 
pare că este o perspectivă 
ce încă trebuie consolidată, 
prin aplicări riguroase și 
obiective, în chip necesar, 
nu formale și nenuanțate, 
ciftn adeseori s-a întîmplat 
în trecut. Au circulat apoi, 
mai voalat sau mai expli
cit, un număr de soluții 
autonomiste în evaluarea 
dezvoltării literare, ceea ce 
impune criticii, o dată mai 
mult, refortificarea punc
tului de vedere istoric, re
afirmarea limpede, bogat 
argumentată, deschis pole
mică dacă e cazul, a con-

cepțiel care consideră ex
presiile culturii in relația 
lor indisolubilă cu formele 
vieții materiale, cu socialul 
și istoria.

Situîndu-se netulburată 
pe astfel de poziții, cri
tica va reuși neîndoiel
nic să ajungă la imagini 
pe deplin clarificate asu
pra diferitelor momente 
din cuprinsul celor patru 
decenii și, încă mai impor
tant, va izbuti să se edifice 
asupra organicității între
gului proces. Anii de 
început, mai tulburi, incerți 
în tendințe, sînt sub em
blema epocii de trecere, 
care marchează toate do
meniile, purtind încă sem
nele instabilității și gene- 
rînd o serie de fenomene 
neprielnice : dislocări, rigi
dități, abrupte desfaceri 
din albia tradiției, nefirești 
transplantări de experiențe 
din alte culturi ș.a.m.d. Tot 
ce a urmat cunoaște însă 
perspectiva nici un moment 
diminuată a emancipării 
și regăsirii echilibrului. 
Mai intîi prin lente miș
cări de progres, prin acu
mulări abia perceptibile, 
apoi mereu mai viu. mai 
dinamic, mai bogat, litera
tura și artele trăiesc pro
cesul deschiderii, al afir
mărilor plurale, al stabi
lizării pe fundamente si
gure, în consonanță cu pre
facerile generale din viața 
națiunii, cu noul curs al 
existenței în anii socialis
mului. Astăzi, procesul ne 
apare ireversibil, fericit 
încurajat de orientările 
date culturii de Congresul 
al IX-lea al partidului, 
culturii la fel ca tuturor 
domeniilor vieții națio
nale, potrivit fazei social- 
politice în care ne aflăm: 
de împliniri mature și de 
consolidare, de sedimentări

și de cristalizare a tendin
țelor, de afirmări de sine 

-stătătoare la capătul unui 
lung șir de experiențe și 
acumulări.

Constatăm așadar că îm
prejurările momentului, sta
diul de acum al dezvoltării 
literare reclamă criticii, 
imperios, încordarea energi
ilor către scopuri de siste
matizare ?i sinteză, către 
viziunile ordonatoare, către 
acele construcții intelec
tuale capabile să impună 
un sentiment al ansamblu
lui, să stabilească filiații și 
corespondențe, ponderea 
specifică si căile de inte
grare a valorilor noastre in 
circuitul european și mon
dial.

Este vremea ca aseme
nea lucrări să se înmul
țească, dind impuls unor 
vaste acțiuni recuperatoare. 
Dar nu, desigur, în detri
mentul analizei, nu descu- 
rajînd critica dedicată ac
tualității imediate, angajată 
în dificile acțiuni de pros
pectare. Fiindcă aici se 
ajunge în unele intervenții : 
aclamînd sintezele, unii 
dezavuează, nu vedem pen
tru ce, efortul analitic, im
plicarea în imediat, sub 
plictisitor de mult vehicula
ta formulă a „foiletonismu- 
lui". Dar fără această de
votată dăruire, fără această 
perpetuă deschidere spre 
fenomenul literar de sub 
privirile, noastre pe care în
cearcă să-1 înscrie în scara 
de valori sînt oare cu pu
tință sintezele? Să mai spu
nem o dată că E. Lovinescu, 
G. Călinescu și alți impor
tanți critici și-au făurit 
marile construcții ordona
toare absorbind materia a- 
nalizelor, să amintim iarăși 
marea contribuție la defini
rea epocii sale literare a 
unui Pompiliu Constanti- 
nescu, autor ideal de ana
lize, exponent prin excelen
tă al atît de blamatului 
„foiletonism" ? Pentru mine 
e limpede un lucru : hotă- 
rîtoare este calificarea de
mersului, fie el analitic sau 
sintetic, autoritatea intelec
tuală a celui care îl între
prinde, justețea reperelor și 
forța argumentelor de care 
dispune.

Ațintită așadar, firesc, 
spre acțiunile retrospective, 
încurajată să se dedice sin
tezelor, critica nu-și poate 
diminua contactele cu ac
tualitatea. Este cazul, dim
potrivă, după cit ne dăm 
seama, să-și activizeze încă 
mai mult resursele de in
tervenție dinamică, angajin- 
du-se în confruntări și 
dezbateri, lansîndu-se în ac
țiuni prospectoare, devotin- 
du-se producției curente cel 
puțin în egală măsură cu 
ceea ce întreprinde in di
recția retrospectivelor. Căci 
a „istoriciza" totul uitind 
prezentul imediat sau tre- 
cîndu-1 într-o ordine se
cundă, e limpede că ar fi o 
atitudine fără sens și de 
aceea nu pot decît să sur
prindă unele reacții dispre
țuitoare față de critica ac
tualității, aceea care, prin 
intermediul revistelor in 
primul rind, este chemată 
să afirme sau să conteste 
argumentat, să încerce pri
mul gest de propulsare a 
noilor opere in orbita valo
rilor, să „riște" un act de 
evaluare, judecata de va
loare.

Știindu-și mobilurile și 
spațiul de acțiune, critica 
mai are însă de luptat cu 
propriile limitări și inerții, 
dificultăți ivite așa-zicind 
din interior : viziunea prea 
tehnică și restrins descrip
tivă a multor articole, stă
ruința altora intr-un auto
nomista anacronic și mai 
ales ineficient prin tenta
tiva iluzorie de a izola este
ticul de alte elemente ce 
compun realitatea creației, 
insuficienta subliniere a 
mesajului operei și în ge
nere încă prea timidele în
cercări de a urmări litera
tura în toată profunzimea 
implicațiilor sale filozofice 
și politico-sociale. E de aș
teptat apoi să sporească 
aplombul criticii în pronun
țarea judecăților de valoa
re, franchețea și aspectul 
angajant al caracterizărilor, 
pasiunea confruntării de 
idei.

• AU

Narcisismul critic sau patima
Regăsim, uneori, și 

în critică, fenomene 
de contaminare. Adi
că, în fața unui volum 
de poezie, de pildă, 
constatăm că. pe 
alocuri, criticii eu su
ficientă experiență cad 
într-un veritabil ex
taz. devenind cu o vo
luptate inexplicabilă 
intermediari supuși, 
care scaldă cu lungi 
șiraguri de epitete 
cărți altfel puțin dă
ruite de autorii lor cu 
mari farmece artistice. 
Si dacă am depășit 
anotimpul „ah-urilor“ 
sau al „oh-urilor“ cri
tice. fraza lungă, con
torsionată, amestee 
neologistic derutant nu 
numai pentru cititor 
dar chiar pentru cel ce 
o scrie, se instalează 
confortabil în fotoliul 
criticii de unde eu 
greu se urnește. Un 
exemplu recent ne 
oferă o cronică din 
„Amfiteatru", nr. 11, 
1980. „Mitologii savan
te". Despre cartea 
unui poet, „o voce dis
tinctă în peisajul ti
nerel generații lirice"

cum ne asigură criti
cul, mare amator de 
tălrriăciri savante, se 
dezlănțuie un labirin
tic comentariu, la 
capătul căruia îți este 
foarte greu să te lași 
convins că ai în față 
cu adevărat un volum 
remarcabiL Prețiozita
tea duce adesea la 
confuzie: „poezia pare 
să fie un limbaj al 
spiritului (...), un lim
baj al inițierilor sau 
inițierea prin limbaj 
și mitologie. Treptele 
acestea (ale poeziei — 
n.n.) pot fi regăsite pe 
măsură ce poetul se 
debarasează de accep
țiunea euclidiană a 
termenilor și a comu
nicării, incercind ma
rea schismă neeucli- 
diană. Un fapt cotidian 
capătă proporțiile unei 
mitologii a neputinței 
in fata comunicării". 
Urmează exemplifi
carea în versuri a 
„neputinței comuni
cării" și o nouă ex
clamație a criticului : 
„Dimensiunea incal
culabilă și intangibilă

0 PERSONALITATE POLITICĂ ȘI CIUTIJRALĂ 
DE SEAMĂ A ISTORIEI NOASTRE

Militînd cu consecvență, de-a lungul întregii sale 
existențe, pentru deplina egalitate în drepturi a tuturor 
oamenilor muncii din țara noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — Partidul Comunist 
Român acordă o deosebită prețuire tradițiilor revolu
ționare, vieții, muncii și operei personalităților politice 
și oamenilor de cultură progresiști ridicați din rându
rile naționalităților conlocuitoare. Le cinstește cu convin

gerea că aceasta slujește cunoașterii și apropierii dintre 
oamenii muncii români și cei de altă naționalitate, re
prezintă un factor important de întărire a unității și 
frăției tuturor fiilor națiunii noastre socialiste. Cu a- 
ceste ginduri este omagiată acum, cind se împlinesc 
patru sute de ani de la nașterea sa, personalitatea prin
cipelui transilvănean Gabriel Bethlen.

In constelația politică a secolului 
al XVII-lea, aflată în țările române 
sub semnul moștenirii lui Mihai Vi
teazul, principele Transilvaniei Ga
briel Bethlen deține, alături de Matei 
Basarab și Vasile Lupu, un rol de o 
însemnătate primordială. Venit la 
domnie în 1613, adică după un de
ceniu și mai bine de la înlăturarea 
sistemului politic înfăptuit de Mihai 
Viteazul, domnul care recîștigase 
independența țărilor române și reali
zase prima lor unire, Bethlen conso
lidează orientarea principatului în 
sensul întăririi autonomiei interne și 
lărgirii libertății de acțiune pe plan 
extern. împrejurările de la începutul 
acelui veac, dominat de înfruntările 
dintre Imperiul otoman și Imperiul 
habsburgic, facili
taseră ascenden
tul nobilimii în 
viața politică, a- 
runcaseră provin
cia într-o stare 
de anarhie și 
haos care punea 
în pericol, o dată 
mai mult, existen
ța statului suveran, 
în aceste condiții interne oscilante și 
în circumstanțele create de acordul 
intervenit între cele două imperii, la 
mijlocul deceniului întîi al secolului 
al XVII-lea, Bethlen a înțeles că în
tărirea puterii centrale era unica so
luție pentru afirmarea suveranității 
principatului. înscăunat cu acordul 
nobilimii, ce socotea că va fi un docil 
instrument al regimului nobiliar, el 
se dovedește, contrar așteptărilor, un 
principe decis să domnească și să 
guverneze, capabil, prin iscusința lui 
politică, să îngrădească regimul no
biliar, să afirme o politică suplă în 
raport cu Imperiul otoman, să spo
rească prestigiul țării.

Restrîngînd prerogativele marii no- 
bilimi maghiare, atrăgînd nobilimea 
mică și mijlocie, protejînd orașele li
bere, obligînd nobilimea să restituie 
statului domeniile princiare înstrăi
nate de predecesori, supunîndu-le po
sesiunile la impozite, el a creat o 
bază socială menită să ducă la un 
nou echilibru și a limitat totodată 
puterea economică a marii nobilimi. 
Asemenea măsuri au fost completate 
printr-o administrare rațională a do
meniilor princiare. Potrivit rațiunilor 
statului, Bethlen a stabilit ordinea în 
economie, în administrația de stat, a 
căutat noi căi de sporire a resurselor 
economice, dezvoltînd industria ex
tractivă, acordînd privilegii mineri
lor, stimulînd comerțul. El schițează 
prin politica lui o orientare în care 
sînt evidente principiile unui mer
cantilism incipient, favorabil consoli
dării economice a puterii centrale.

Principatul Transilvaniei în vre
mea lui Gabriel Bethlen oferea, în 
prelungirea secolului al XVI-lea, 
realitățile unui regim organizat pe 
stări și în care se consolidează siste
mul constituțional al „națiunilor" po
litice privilegiate și religiilor recu
noscute, sistem discriminatoriu în 
continuare față de români. în acest 
cadru, populația românească majori
tară rămînea în afara vieții consti
tuționale, nerecunoscută sub aspect 
politic și religios. Problema româ
nească se impune însă în secolul al 
XVII-lea, mai cu seamă din vremea 
lui Bethlen tot mai mult factorilor 
politici, intervenind tot mai des în 
preocupările puterii centrale, în die
tă și în politica religioasă.

400 DE ANI DE LA NAȘTEREA PRINCIPELUI 

TRANSILVĂNEAN GABRIEL BETHLEN

Sîmbătă a avut loc, la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste Româ
nia, o sesiune științifică consacrată 
lui Gabriel Bethlen. principe al 
Transilvaniei în perioada 1613—1629, 
de la a cărui naștere se împlinesc în 
aceste zile 400 de ani.

Desfășurată sub egida Academiei 
Republicii Socialiste România și 
Academiei de științe sociale și poli
tice. manifestarea a fost prezidată de 
prof. dr. docent Ladislau Banyai, 
vicepreședinte al Academiei de științe 
sociale și politice, membru al Birou
lui Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară. Au fost pre
zentate următoarele comunicări : „Ro-

Principe realist, născut și trăit o 
bună bucată de timp in mijlocul 
masivei românimi hunedorene, 
Bethlen a manifestat mai mult decît 
oricare dintre predecesorii săi o ati
tudine de înțelegere față de românii 
transilvăneni, conștient că în înfăp
tuirea politicii sale era nevoie de 
concursul românilor, care precumpă
neau între locuitorii țării, și de o 
strînsă legătură cu celelalte două 
țări românești. înclinat spre planuri 
confesionale de anvergură sud-est- 
europeană, principele se gîndește 
chiar de la începutul domniei la cal- 
vinizarea ortodoxiei românești arde
lene, făcînd intervenții directe la 
patriarhul constantinopolitan Chirii 
Lucarias. „Pentru a se face lucrui 
bine și în liniște — îi răspundea pa
triarhul — ar trebui înainte de toate 
să se rupă legătura de sînge și de iubi
re, care, deși într-ascuns, dar in felul 
cel mai strîns, leagă pe românii din 
Ardeal cu locuitorii Țării Românești 
și Moldovei. O prefacere de lege la 
cei dinții n-ar ingădui-o niciodată 
domnii vecini din aceste două 
țări...". Pe bună dreptate s-a obser
vat că principele, „calvin hotărit fără 
îndoială, dar prea bun om politic 
pentru a jertfi interesele sale con
vingerii religioase" — cum scria Iorga 
— 'renunță la aceste planuri nerealis- 
te în favoarea altora care țineau sea
mă și de existența unei strînse soli
darități de neam a românilor de o 
parte și de alta a Carpaților. Acor
dînd privilegii Mitropoliei Ardea
lului și preoților români, pe drumul

★

Iul Istoric al principelui Gabriel 
Bethlen și politica sa culturală" 
(prof. dr. docent Ladislau Banyai) : 
„Principatul Transilvaniei în timpul 
lui Gabriel Bethlen și relațiile sale 
cu Moldova și Tara Românească" 
(acad. Ștefan Pascu) ; „Transilvania 
și războiul de 30 de ani" (prof. dr. 
Camil Mureșan) ; „Concepția lui 
Gabriel Bethlen privind refacerea 
vechii Dacii, continuare a actului 
istoric întreprins la anul 1600 de 
Mihai Viteazul" (dr. Ion Caproșu) ; 
„Situația socială a Transilvaniei în 
secolul al XVII-lea" (dr. Thomas 
Năgler) ; „Dezvoltarea economico- 
socială armonioasă a tuturor regiuni-

Frumuseți ale meleagurilor sucevene
Cum aveam să aflăm la Oficiul 

județean de turism Suceava. în pri
mele zece luni ale acestui an, fru
moasele meleaguri ale Bucovinei au 
avut nu mai puțin de 189 000 oas
peți, numărul acestora continuînd să 
crească. De ce ? Pentru că, indife
rent de anotimp, unitățile de turism 
din județul Suceava asigură condi
ții optime pentru practicarea turis
mului în tot cursul anului.

în prezent, munții și obcinele Su
cevei au îmbrăcat straie albe de 
omăt, iar îndrăgostiții de drumeții 
și sejururi plăcute în peisajul mi
rific al Carpaților nord-estici nu se 
dezmint, de aceea, cabanele și com
plexele turistice din zonă sînt 
solicitate tot mai mult.

Cabana Runc, bunăoară, situată 
pe dealul cu același nume din Vatra 
Dornei, este mereu plină de mu
safiri, amatori ai sporturilor de

iarnă, ei putînd practica schiul sau 
săniușul pe pîrtiile din apropiere, 
special amenajate. Tot mai căutată 
în sezonul rece este și cabana Ra- 
rău, situată pe masivul Rarău. ce 
străjuiește din depărtări, maiestuos, 
Cîmpulungul Moldovenesc ; acolo 
unde aerul ozonat al înălțimilor în
seamnă curată sănătate, împrejuri
mile permițind turiștilor să practice 
în bune condiții sporturile de iarnă.

între unitățile de acest tip. am
plasate în mijlocul naturii, în locuri 
ale căror priveliști fermecătoare 
nu-și pierd niciodată strălucirea, 
un loc aparte îl ocupă cabana Zu- 
greni. Aici, pe malul Bistriței, pe 
șoseaua ce leagă Vatra Dornei de 
Broșteni, în liniștea munților, co
cheta cabană cucerește turistul în- 
demnindu-1 la popas și odihnă. (Gh. 
Parascan).

vorbelor goale
a ideilor șl a infinitu
lui ca boltă pascaliană, 
pare să preocupe in 
cel mai înalt grad 
poezia...", acea poezie 
văzută ca „inițiere, 
așa cum reiese din 
metalimbajul pe care 
poetul îl anină deasu
pra versurilor sale" și 
care „presupune cu
noașterea citorva din 
posibilitățile ei cripti
ce, din redescoperirea 
semnelor primordiale 
ale magiei". Se regă
sesc astfel, după opi
nia criticului, „clarita
tea misterioasă a cu- 
vîntului", „cimpul de 
semnificații al poeziei 
de acest tip... se mă
rește și se rarefiază pe 
măsură ce ideile ajung 
la înălțimi de neatins 
sau se confundă cu 
sentimentul eternității 
și al inaccesibilității". 
Avem. în concluzie, un 
„autor de mitologii 
parnasiene", de un 
„hermetism orfic".

Toată această criti
că prin care se de
monstrează insistent, 
cu mijloace hiperboli

ce, unicitatea volumu
lui „însăși esența or- 
fică a Poeziei" pune 
mai puțin sau deloc 
în valoare calitățile 
liricii cercetate, trans-

formînd actul critic, 
printr-o revărsare ne
controlată, într-un ti
pic act de narcisism 
exegetic, care nu con
vinge și care, sub fal

durile prețiozităților, 
nu are cum comunica 
cu adevărații cititori 
de poezie.
Emil VASILESCU

Comentarii la afișul

Cui folosesc erorile plastice ?
Există, o știm cu to

ții, o îndelungată și no
bilă tradiție a cerami
cii românești. Nu ne 
vom referi în aceste 
puține cuvinte nici la 
prețioasele vestigii ale 
culturilor neolitice, 
nici la minunatele 
exemplare ale cerami
cii feudale sau la pie
sele variate ale cera
micii populare atît de 
binecunoscute tuturor. 
Vom aminti doar stră
daniile contemporane 
ale artiștilor care lu
crează sau doar cola
borează cu întreprin
derile specializate in 
producția ceramicii ; 
vom aminti rezultate
le. elogios apreciate de 
toată lumea. înregis
trate în numeroasele 
ediții ale simpozioane
lor de ceramică ce au 
avut loc pînă acum ; 
vom aminti existenta, 
în toate manifestările 
colective de arte deco

rative, a unor obiecte 
ceramice menite să 
instaureze armonia, 
raționalitatea. spiri
tualitatea în lumea 
creată de om. Sînt o- 
biecte cu rol funcțional 
sau doar decorativ care 
poartă în ele răspun
suri la nevoi estetice 
și educative complexe.

Iată de ce devine 
cel puțin ciudată apa
riția în vitrinele unuia 
din magazinele noas
tre specializate în pre
zentarea ceramicii de 
bună calitate a unor 
obiecte lipsite de orice 
calitate estetică. In lu
minoasele și încăpă
toarele vitrine ale ma
gazinului Stirex de pe 
Calea Victoriei bibe
louri înfățișînd ciobă
nași și fete (în reali
zarea cărora au fost 
ignorate elementare 
reguli privind propor
țiile corpului ome

nesc), iepuri și ogari 
de porțelan, cupluri de 
băutori veseli, farfurii 
cu țărăncuțe strident 
colorate și multe alte
le cutează să aspire la 
statutul de „operă de 
artă". O dovedesc de
altfel prețurile extrem 
de ridicate la care sînt 
oferite publicului. Dar 
numai preturile. Pen
tru că, altfel, aceste 
„opere" nu se supun 
nici unei rigori esteti
ce. Și. riscînd să-i 
supărăm pe autori, 
vom afirma că pre
zenta, aici în inima 
Capitalei, a unor ase
menea erori plastice 
nu este de natură să 
stimuleze în vreun fel 
(comercial sau artistic) 
publicul. Și ar fi poa
te cazul să ne între
băm alături de atîtea 
alte voci ale bunului 
simț : cui folosesc ?

Marina PREUTU

Afișul teatrelor bucu- 
reștene se dovedește 
(chiar la o statistică 
parțială, referitoare la 
un interval redus), ne
așteptat. as spune: 
deosebit de bogat și, 
sub multe aspecte, 
chiar variat. Numai 
teatrele de proză (intre 
care nu am inclus și pe 
cele ce dau spectaco
le pentru copii) au 
programat în luna 
noiembrie peste 350 
de spectacole. inclu- 
zind aproape 100 titluri. 
(Cîteva exemple : a- 
proximativ 80 de spec
tacole — Naționalul ; 
55 de spectacole — 
Teatrul „Bulandra" ; 
70 de spectacole — 
„Teatrul Mic" șl „Tea
trul Foarte Mic" ; 65 
de spectacole — Tea
trul „C. I. Nottara").

Pînă aici lucrurile 
stau foarte bine. Și to
tuși. o întrebare se im
pune a fi formulată : 
Ce rol joacă. între a- 
cestea. piesa româ
nească ?

In perioada aminti

tă : din cele 21 ti
tluri ale Teatrului 
„Național", doar 8 au 
fost românești. Din 
cele 11 titluri progra
mate de „Bulandra", 
doar 6 au fost româ
nești. Sînt si teatre 
care stau mai bine. 
Așa, de pildă, din cele 
13 titluri programate 
la „Nottara" 9 au fost 
românești. La Giulești, 
din 16 titluri, 11 sint 
românești.

Situația nu e cu mult 
mai bună în ce pri
vește frecventa pro
gramării autorilor noș
tri. La Național, recor
dul absolut al progra
mărilor îl deține — 
cine credeți ? Vreun 
Caragiale, ori Vallejo ? 
Nu ! „O scrisoare 
pierdută" a fost repre
zentată o dată — 
„Fundația" de patru ori, 
in schimb „Cavoul de 
familie" a unui mo
dest autor francez a 
avut parte de 8 re
prezentații — la sala 
cea mică, dar cea mai 
mare din cele în func
țiune. La . „Teatrul

teatral
Mic", din 34 de specta
cole 14 sînt cu piese 
de autori români, la 
„Teatrul Foarte Mic", 
raportul este 33 la 6. In 
schimb, merită lăudat 
in acest sens Teatrul 
„Nottara", unde din 65 
de spectacole, 45 sint 
semnate : Caragiale,
Baranga, Mazilu, Lo
vinescu, Mircea Ștefă- 
nescu, Sidonia Drăgu- 
șanu. Leonida Teodo- 
rescu.

în ansamblu. pe 
scenele Capitalei do
mină piesele străine și 
reprezentațiile cu ase
menea piese.

Desigur, statistica în 
materie de artă nu 
spune prea mult...

Totuși, ne întrebăm, 
cum se împacă o ast
fel de situație cu mi
siunea teatrelor de a 
include în repertoriul 
fiecărei stagiuni 70 la 
sută creații originale ? 
Nu teatrele în gene
ral, ci fiecare teatru în 
parte !

Natalia STANCU /

deschis de politica transilvăneană a 
Iui Mihai Viteazul de protejare a 
ortodoxiei, se accentuează în vremea 
sa raporturile prietenești cu Țara 
Românească și Moldova și. totodată, 
inițiativele de sprijinire a spiritua
lității românești ardelene de către 
domniile muntene și moldovene. 
Interesat în politica de colaborare 
a Transilvaniei cu Țara Româ
nească și Moldova, Bethlen, potri
vit unor relatări contemporane, le 
voia de fapt unite, ceea ce i-ar fi dat 
posibilitatea, mărturisește un izvor, 
de a se declara „Rege al Daciei". In
tențiile lui Bethlen, politice sau reli
gioase, atestă incă de la începutul 
domniei, cind împreună cu Ștefan 
Tomșa și Radu Mihnea se jurau 

„frați pină la 
moarte", linia po
litică de solidari
tate a țărilor ro
mâne, statornici
tă de Mihai Vi
teazul și conti
nuată în secolul 
al XVII-lea sub 
forma unor siste
me de alianță. 

Erau toate aceste ginduri și intenții 
încă o dovadă că realitatea etnică — 
unitatea de neam și de limbă a româ
nilor în Transilvania, Tara Româ
nească și Moldova — se impunea te’ 
mai mult minților luminate, alimeț- 
tind proiecte, imprimîndu-și pecetea 
asupra conduitei politice a coțidțfcă- 
torilor vremii.

Personalității principelui Bethlen 
i se asociază și merite însemnate de 
ordin cultural, printre care întemeie
rea Colegiului de la Alba Iulia (mu
tat apoi la Aiud), punîndu-se astfel 
bazele unui învățămint academic de 
valoare europeană prin profesorii pe 
care i-a atras. în paranteză fie spus, 
printre profesorii colegiului s-a nu
mărat poetul german Martin Opitz, 
cel care — semnificativ fapt — avea 
să închine o întreagă lucrare, din 
păcate azi pierdută, Daciei. La ace
lași colegiu se vor forma și umaniști 
români, precum Mihail Halici din 
Caransebeș, posesor al unei renumi
te biblioteci etc.

Istoriografia română, de la Miron 
Costin la Nicolae Iorga, a așezat la 
loc de frunte personalitatea principe
lui Gabriel Bethlen, subliniindu-i di
mensiunile statuare, măreția izvorîtă 
din înțelegerea adevăratelor proble
me ale timpului său, realismul, spiri
tul de înțelegere pentru cei de alt 
neam și limbă, atașamentul pentru 
pămîptul țării. Sînt calități pentru 
care și noi cei de astăzi îl cinstim 
ca o personalitate de seamă a istoriei 
acestor meleaguri.

Pompiliu TEODOR

lor țării, rezultat al politicii științifice 
a Partidului Comunist Român de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în tara noastră, 
baza trainică a egalității depline în 
drepturi a oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate" (dr. Zoltan 
Szekely).

Au participat membri și membri 
corespondenți ai Academiei Republi
cii Socialiste România, membri al 
Academiei de științe sociale si poli
tice. cadre didactice, cercetători din 
București, Cluj-Napoca, Iași. Sibiu șl 
Sf. Gheorghe, un numeros public.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

8,30 Tot înainte î
9,05 Film serial pentru copii jy „Pis

truiatul “ — ultimul episodț
9,40 Omul și sănătatea

30,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii — întîlnire cu 

Chopin
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15.10 Telesport
17,15 Ecranizări — Caragiale. „O noap

te furtunoasă". Cu : Al. Giugaru, 
St. Iordănescu-Bruno, Radu Beli- 
gan, Florica Demion. Regia : Jean 
Georgescu

18,25 Șah. Realizator maestra Internațio
nală Elisabeta Polihroniade

18,40 Micul ecran pentru cei mici 
19,00 Telejurnal
19,20 Antena „Cîntării României*. Spec

tacol prezentat de județul Timiș
20.30 Film artistic : „Plăcerile orașului". 

Premieră TV. O producție a stu
diourilor franceze

22.10 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ — Pagini de mu
zică românească

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

12,00 Din folclorul popoarelor
12.50 Reportaj „T“
13,05 Melodii populare
13.20 Teatru TV : „Erau foarte tineri". 

Scenariu de Pop Slmion
15,05 Profil pe 625 de linii. Selecțiunl 

din emisiunile de varietăți
16,05 Desene animate
16.30 Documentar artistic ; „Urme din 

trecut". Producție a studiourilor
. canadiene

17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Setată muzicală TV (continuare) 
21.00 Mozaic (reluare)
22,10 Telejurnal • Sport
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16,00 Emisiune în limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Actualitatea economică
19,40 Documentar științific : Incursiune 

în lumea atomului. Producție a 
studiourilor engleze BBC

20.30 Roman foileton : „Mîndrie și pre
judecată*. Ultimul episod

21,25 Cadran mondial
21.50 Clntec drag am adunat — cu Ma

rla Butaciu și Ion Dolănescu
22,10 Telejurnal
22.30 închiderea programului

In atenția telespectatorilor care 
urmăresc programul 2 de tele
viziune : in perioada 8—22 de
cembrie se vor efectua o serie 
de lucrări tehnice la emițătorul 
din București care difuzează 
programul 2 de televiziune. Ca 
urmare, în perioada menționată, 
va funcționa numai programul 
1 TV.
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ADUNARE FESTIVĂ LA AGNITA TELEGRAMĂ SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

cu prilejul împlinirii a 700 de ani de la prima atestare documentară a orașului
Agnita, străveche așezare româ

nească din Transilvania, situată 
geografic chiar în inima țării, a îm
plinit 700 de ani de la prima sa ates
tare documentară. Evenimentul se 
adaugă aniversărilor similare ale 
altor așezări ale patriei, ațestind îm
preună vechimea, permanenta și con
tinuitatea neîntreruptă a poporului 
român pe ambele versante ale Car- 
paților, bogăția civilizației care a 
prins viață pe aceste meleaguri din 
timpuri imemoriale, tradițiile puter
nice de viață și organizare obștească 
ale poporului român de-a lungul is
toriei. In cronologia bogată a tradi
țiilor de luptă și muncă ale agnitenilor, 
un loc de primă însemnătate îl are 
angajarea lor entuziastă în epopeea 
luminoasă a socialismului, edificatoa
re fiind în acest sens participarea 
lor, in anul 1947, pe frontul pașnic al 
șantierului național Agnita—Botorca. 
în anii glorioși ai construcției socia
lismului, vechiul bastion al breslelor 
s-a transformat vertiginos. în ritm 
cu toată țara, beneficiind din plin de 
politica înțeleaptă și clarvăzătoare 
promovată de partid pe linia dezvol
tării armonioase a tuturor așezărilor 
țării, a antrenării lor plenare în pro
cesul dinamic și efervescent al edi
ficării noii societăți. Astfel, ca ur
mare a unei judicioase politici de in
vestiții și sistematizare. Agnita a de
venit un important centru economic 
și spiritual al județului Sibiu, al 
României socialiste.

Cu acest prilej aniversar a avut 
loc, sîmbătă, o adunare festivă, la 
care au participat un mare număr de 
cetățeni — români, germani, maghiari 
— din oraș și din alte localități.

în deschiderea adunării, tovarășul 
Vasile Bărbuleț. prim-secretar al 
Comitetului județean Sibiu al P.C.R.. 
președintele Consiliului popular ju
de» ’■n, a citit Mesajul adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu Comitetu
lui orășenesc de partid, Consiliului 
popular și tuturor locuitorilor orașu
lui ‘ ........................................
cei 
cu 
de

Agnita. Mesajul a fost primit de 
prezenți cu deosebită însuflețire, 
profundă bucurie, cu sentimente 
mîndrie patriotică. Cu entuziasm

și satisfacție a fost primit, de aseme
nea, Decretul prezidențial, prin care 
orașului i-a fost 
Muncii" clasa I.

La adunare au 
tovarășa Victoria 
al comitetului orășenesc de partid, 
primarul orașului Agnita, Constantin 
Ionescu, director al Întreprinderii 
de mănuși și ciorapi. Gerda Weber, 
maistru la fabrica de încălțăminte și 
pielărie, loan Pîrvu, secretarul comi
tetului de partid al fabricii de utilaje 
și accesorii. Aurel Mateiu, director al 
liceului din localitate, șl Silvia Cio- 
botaru, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Cisnădie, primarul 
orașului.

în continuare a luat cuvîntul pri
mul secretar al Comitetului jude
țean Sibiu al P.C.R. în numele co
muniștilor, al tuturor locuitorilor 
județului, români, germani, ma
ghiari, el a exprimat calda mulțumire 
și recunoștință partidului și statului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, pentru grija statornică pe care 
o poartă dezvoltării orașului Agnita, 
județului Sibiu, întregii patrii, spo
ririi continue a bunăstării tuturor 
celor ce trăiesc și, muncesc pe aceste 
meleaguri românești.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participantii la adunare au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tn care se arată, printre 
altele : Acum, cînd orașul Agnita 
sărbătorește aniversarea a 700 de 
ani de atestare documentară, organi
zația orășenească de partid, toți 
locuitorii acestor meleaguri — ro
mâni, germani, maghiari — animați 
de un luminos patriotism și nețărmu
rită bucurie, adresăm mulțumirea 
noastră fierbinte partidului, dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
părintească ce o purtați destinului 
nostru șl al bătrînei noastre urbe 
întinerite de anii socialismului, de 
munca înfrățită și eliberată de orice 
fel de exploatare, pentru înalta 
distincție acordată și pentru caldele 
aprecieri și îndemnuri cuprinse în

conferit „Ordinul
cu

mai luat 
Gal dean.

cuvtntul 
secretar

mesajul ce ni l-ați adresat 
această ocazie aniversară.

Prin munca si visele noastre în
drăznețe pentru a căror chezășie 
știm că stă far călăuzitor neobosita 
dumneavoastră veghe, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae 
luptător încercat, militant 
pentru destinele păcii și 
în lume, pentru prezent 
noi, toți cetățenii 
noastre urbe, azi sărbătorită, 
în cuget și simțiri. nu 
cupețim nici un efort și facem totul 
ca progresul și prosperitatea să ca
pete noi dimensiuni — cele ale noii 
calități. Actuala configurație social- 
economică și culturală a orașului, cu 
deosebire dezvoltările din ultimii 15 
ani. n-au fost și nu sînt fapte izolate, 
ele au trăinicia marilor edificii ale 
socialismului.

Cu satisfacție si mîndrie patriotică 
vă raportăm că am realizat cincina
lul.— pe întreaga industrie a orașu
lui — la data de 21 august a.c., cre- 
înd astfel posibilitatea de a obține, 
pînă la finele anului, o producție su
plimentară de aproape 200 milioa
ne lei.

în aceste clipe sărbătorești — se 
arată în încheierea telegramei — 
toți cetățenii orașului Agnita. ro
mâni. germani, maghiari, în frunte cu 
comuniștii, ne angajăm solemn, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, să nu precupețim nici un 
efort în mobilizarea și valorificarea 
tuturor resurselor umane și materia
le de care dispunem pentru înfăp
tuirea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, conștienți fiind 
că totul este spre binele nostru, spre 
fericirea urmașilor noștri, spre înăl
țarea în demnitate și respect a pa
triei.

Ceausescu, 
clarvăzător 
destinderii 
și viitor, 

multisecularei 
uniți 
pre-

★

Adunarea festivă a fost urmată de 
un spectacol cultural-artistic, susținut 
de formații din localitate participante 
la Festivalul național „Cîntarea 
României".

Consfătuire pe teme de circulație IERI, LA CARIERA

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minls- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a transmis o tele
gramă de condoleanțe lui Diego 
Freitas Do Amaral, viceprim-minis- 
tru și ministru al afacerilor externe 
al Republicii Portugheze, în legătură 
cu încetarea din viață a premierului 
portughez. Francisco Sa Carneiro, în

Cronica
La Ministerul Comerțului Exterior 

și Cooperării Economice Internațio
nale a avut loc, sîmbătă dimineața, 
semnarea Acordului comercial și de 
plăți între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Liban.

Acordul prevede consolidarea și 
dezvoltarea relațiilor comerciale, 
asigurarea unor condiții favorabile 
accesului reciproc al produselor din 
cele două țări. Părțile Se angajează 
să ia măsurile necesare pentru a faci
lita negocierea de înțelegeri, aranja- 
mehte și contracte comerciale, în
deosebi pe termen lung, între între
prinderile și firmele din cele două 
țări, participarea la tîrguri și expo
ziții internaționale, stabilirea de

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 

și 10 decembrie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor, în
deosebi la începutul intervalului. Cerul 
va fi temporar noros. Vor cădea pre- 

.cipitații locale, mai ales sub formă de 
ninsoare în jumătatea de nord a țării 
și sub formă de ploaie, lapovlță și nin
soare în rest. Vîntul va sufla moderat, 
cu intensificări în zona de munte, 
spulberînd pe alocuri zăpada. Tempe-

care se spune : „Am aflat cu tris
tețe știrea încetării tragice din 
viață a primului ministru al guver
nului portughez, Francisco Sa Car
neiro, in urma unui accident de 
avion. Vă rog să primiți. Excelentă, 
sincere condoleanțe și să transmiteți 
familiei îndoliate profunda noastră 
compasiune".

zilei
contacte comerciale și schimburi de 
specialiști. ’’

Din partea română acordul a fost 
semnat de Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, 
de Samih 
Libanului la

iar din partea libaneză 
El-Baba, ambasadorul 
București.

★

Zilei Naționale a Fin- 
Bergman, ambasadorul 
la București, a rostit o

Cu ocazia 
landei, Olll 
acestei țări 
cuvîntare la posturile noastre de 
radio șj televiziune.

(Agerpres)

râturile minime vor fl cuprinse între 
minus 12 și minus 2 grade, în nordul ță
rii, și între minus 6 și plus 4 grade în 
rest, iar temperaturile maxime vor osci
la între minus 3 și plus 7 grade, local mai 
ridicate. Izolat, în sudul țării, condiții 
de polei. Ceață locală. In București : 
Vremea va continua să se încălzească 
ușor, mai ales în primele zile. Cerul 
va fi mal mult noros, favorabil preci
pitațiilor slabe, mai ales sub formă de 
ploaie. Vînt moderjat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între minus 3 
și zero grade, iar cele maxime între 2 
și 5 grade. Izolat, condiții de polei în 
zonă. (Margareta Struțu, meteorolog de 
serviciu).

Rădăcinile „coloanei infinite"
(Urmare din pag. I)

A REPUBLICII COASTA DE FILDEȘ

Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș
A XX-a aniversare a proclamării independentei Republicii Coasta de 

Fildeș îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român, 
al guvernului și ai meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de noi succese poporului ivorian prieten, pe 
calea dezvoltării sale economice și sociale independente.

Sint încredințat că, pe baza înțelegerilor convenite împreună, relațiile de 
între țările noastre se vor extinde și 
popoarelor noastre, al politicii de pace,

prietenie și cooperare statornicite 
aprofunda tot mai mult în interesul 
destindere și înțelegere in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ieri. 6 septembrie, 
a avut loc in Capitală 
o consfătuire consa
crată educației rutiere 
a copiilor și tineretu
lui. sub egida organe
lor de resort ale Mi
nisterului Educației și 
învățămîntului. Mi
nisterului de Interne 
— Inspectoratul gene
ral al miliției. Comi
tetului Central al 
Uniunii Tineretului Co
munist Si Consiliului 
National al Organiza
ției Pionierilor. La 
consfătuire au partici
pat reprezentant! al 
inspectoratelor școla
re. cadre didactice.

activiști al organiza
țiilor de tineret și de 
pionieri, ofițeri din 
formațiunile de circu
lație ale organelor de 
miliție, reprezentanți 
ai instituțiilor de edu
cație și cultură, ai 
unor organizații 
masă și obștești.

Participantii la con
sfătuire au examinat 
pe larg formele și 
metodele de instruire 
și de educație rutieră 
a copiilor și tineretu
lui din unitățile de 
învătămînt de toate 
gradele, constatlnd că 
măsurile întreprinse 
in vederea formării la 
elevi a deprinderilor

de

de a circula discipli
nat au exercitat un 
rol pozitiv în promo
varea normelor 
conduită rutieră 
ventivă.

Consfătuirea a 
liniat rolul însemnat 
al scolii, organizațiilor 
U.T.C. și de pionieri, 
al părinților în in
struirea si educarea 
copiilor și tineretului 
ca participanți disci
plinați la traficul ru
tier. stabilind noi mă
suri pentru perfectio
narea si creșterea efi
cientei activităților de 
instruire si educație 
rutieră a tinerei ge
nerații.

CARBONIFERĂ JILȚ-SUD

de 
pre-
sub-

A intrat in funcțiune 
o linie tehnologică 

de mare capacitate

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
C.C.E. LA HANDBAL MASCULIN

Steaua București a cîștigat primul meci 
cu Kolinske Slovan Liubliana

Aseară, la Palatul Sporturilor și 
Culturii din . Capitală, s-a disputat 
meciul tur din cadrul „Cupei Cam
pionilor Europeni" la handbal mas
culin dintre echipele Steaua Bucu-

rești și Kolinske Slovan Liubliana, 
campioana Iugoslaviei. Sportivii ro
mâni au terminat învingători cu sco
rul de 20—18 (10—10).

Returul partidei se va disputa la 14 
decembrie, la Liubliana.

Sîmbătă, 6 decembrie, la cariera 
Jilț-Sud din bazinul carbonifer al 
Gorjului a 
important : 
celei de-a 
intrarea in 
cavatorului 
de mare capacitate. Cel de-al doilea 
excavator puternic, destinat lucrări
lor de decopertare din această ca
rieră. a părăsit platforma de montaj 
și se afla în drum spre frontul de 
lucru.

Prin intrarea tn funcțiune a circui
telor de benzi aferente celor două 
excavatoare se asigură, odată cu 
creșterea volumului de excavați!» 
continuitatea extracției de lignit in 
carieră la aproape 10 000 tone zilnic, 
cărbune ce este expediat direct, pe 
benzi, spre punctul de incărcare în 
vagoane de la Mătăsari. Cariera 
Jilț-Sud, din care s-au 
aceste zile primele tone de lignit, 
va ajunge, spre sfîrșitul viitorului 
cincinal, la o capacitate egală cu 
actuala capacitate productivă a în
tregului bazin minier al văii Mo- 
trului. (Dumitru Prună).

carbonifer al 
avut loc un eveniment 

încheierea montajului 
doua linii tehnologice și 
stratul de cărbune a ex- 
1 400—01. utilaj complex

extras in

i

căutării noastre spiri
tuale de pace. Intre a 
ajunge tehnic efectiv 
pe lună și a căuta să 
dăm viată posibilități
lor noastre spirituale 
de pace nu există de- 
cît o diferență de mo
dalitate. nu de esență. 
Sculptura lui Brâncuși 
cuprinde un adevăr 
primordial grăit in 
piatră.

Acest „stil" Brâncuși, 
care a cucerit lumea, 
cuprinde clar in el. e- 
moționant, rădăcini di
recte, simple ale origi
nii țăranului Brân
cuși, ale țăranului ro
mân. „Colo'ana infini
tă" nu este numai 
zborul spre lună, spre 
Infinit, este si stîlpul 
casei românești, stîlpul 
pridvorului unde s-a 
născut Brâncuși ; iar 
„Pasărea măiastră" e 
ivită din amintirea 
poveștilor cu Făt-Fru
mos, care va cuceri co
moara fericirii perfec
te, simbol al eternei 
năzuințe omenești clar 
cuprinse 
poporului 
Brâncuși 
niciodată
țăran român.

tn poveștile 
român. Căci 
nu a uitat 

că e român.

Pe Brâncuși l-am 
cunoscut personal în- 
tr-o seară, la o recep
ție dată în onoarea 
lui de Milita Petrașcu 
în București. Femeile 
erau in rochii de sea
ră, bărbații în . smo
ching și frac. Brâncuși, 
într-un costum de pjn- 
ză albă, ce amintea, 
fără greș, portul țără
nesc. Dealtfel, așa se 
îmbrăca Brâncuși ori
unde. Nici la Paris nu 
a cedat vreunei mode. 
A rămas statornic în 
originalitatea lui. au
tentică, nobil țără
nească. Vorbea fran
țuzește curent, dar cu 
accent străin, cu gre
șeli. dar eu un far
mec deosebit. Ce spu
nea cuprindea întot
deauna viziunea Brân
cuși pînă în cele mal 
neașteptate 
....la mine în atelier, 
un elev... un 
can miliardar... venea 
să învețe... era bol
nav de nervi... voia 
să se sinucidă. își 
mărginea inspirația 
artistică cu neuraste
nia lui. I-am spus : 
Cum te poți plictisi 7 
Nu-ți dai seama că 
pămîntul este stea 
între stele și că um-

detalii
ameri-

blă în infinitul ceru
lui. cu tine cu tot 7" 
Intr-adevăr. Brâncuși 
avea smerita larghețe 
de spirit să ducă în
frățirea pînă la stele.

Lui Brâncuși nici 
mațeria nu-i părea 
moartă.

Dacă tn laborator 
savantul mînuie forța 
ascunsă în atom, Brân
cuși. în atelier, vrăji
tor al materiei aparent 
moarte, știa cu 
cîntecul mîinilor 
al iubirii lui 
viață, o viață 
armonie.

O evoluție 
ca și în știință, dove
dește Incontestabil un 
progres posibil, gene
ral. Este o pecetluire 
a calității pămintului, 
a oamenilor care 11 
locuiesc, o speranță 
de armonie. Privind 
sculptura Iul Brân
cuși se naște speranța 
că omul va ști să res
pecte viata cu care a 
fost hărăzit.

Brâncuși s-a așezat 
prin elanul spre 
în eternitate,în 
rire.

Brâncuși s-a 
pe pămîntul 
nesc și nu a 
niciodată acest

des
tui, 

să-i dea 
nouă, de
tn artă,

frumos 
nemu-

născut 
româ- 
negat 

lucru.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Sîmbătă. la Tg. Mures. în ca

drul Jocurilor balcanice feminine de 
handbal, echipa României a întrecut 
cu scorul de 21—12 (10—4) selecțio- 

reprezentativa
cu
cu

nata Bulgariei, iar 
Iugoslaviei a cîștigat 
2d—16 (11—11) meciul 
tineret a României.

scorul de 
formația de

republican• Ieri. în campionatul ----
de rugbi. Steaua a învins cu 22—15 
(12—3) pe Farul Constanta. în timp 
ce Sportul Studențesc a dispus cu 
9—6 de Rapid.
• Selecționata de hochei pe gheață 

a tării noastre va susține în zilele 
de 10 și 11 decembrie la București 
două partide cu echipa Poloniei. In- 
tilnirlle se vor desfășura pe pati
noarul artificial din parcul sportiv 
„23 August" cu începere de la 
ora 17,30.
• La Evry. tn apropiere de Paris, 

a luat sfirșit prima parte a campio
natelor internaționale de tenis de 
masă ale Franței. In proba pe echi
pe. la masculin, victoria a revenit 
selecționatei R. P. Chineze, care a 
întrecut în finală cu 3—0 echipa 
Franței. Proba feminină a fost cîș- 
tigată de echipa R. P. Chineze, în
vingătoare cu 3—2 în fata formației 
R.P.D. Coreene.

In primul tur al probei de simplu 
femei. Eva Ferenczi (România) a 
eliminat-o cu 3—0 pe Corinne Delhay 
(Franța), iar Marla Alboiu, cea de-a 
două jucătoare româncă prezentă la 
această competiție, a dispus cu 3—0 
de Saunot (Franța). In turul secund, 
cehoslovaca Hrachova a invins-o cu 
3—0 pe Maria Alboiu.
• tn semifinalele turneului Inter

național feminin de tenis de la 
Sydney, Pam Shriver (S.U.A.) a ln- 
trecut-o cu 6—2. 6—4 pe Sylvia 
Hanika (R. F. Germania), iar Wendy

Turnbull (Australia) a eliminat-o cu 
2—8. 6—2, 7—6 pe cehoslovaca
Hana Mandlikova, care în sferturile 
de finală cîștigase cu 6—2, 6—2 par
tida cu Virginia Ruzici (România).

<• După cum s-a mai anunțat, 
„Turneul campioanelor" la tenis, 
care va avea loc intre 7 și 12 ia
nuarie la Washington, va reuni pe 
primele opt jucătoare ca urmare a 
turneelor din acest an ale circuitu
lui internațional. In prezent, pe pri
mul loc în clasament se află Hana 
Mandlikova cu 1 670 puncte, urmată 
de Chris Evert Lloyd — 1 425 punc
te. Martina Navratilova — 1190
puncte. Tracy Austin — 1 175 puncte, 
Andrea Jaeger — 1 115 puncte,
Wendy Turnbull — 1 080 puncte,
Virginia Ruzici — 1 065 puncte, Pam 
Shriver — 195 puncte. Dianne From- 
holtz — 655 puncte. Ivanna Madruga 
și Mima Jausovec cu cite 615 puncte. 
După cum se poate constata, jucă- 
toarea româncă Virginia Ruzici este 
calificată pentru „Turneul campioa
nelor".
• Cîștigînd și partida de dublu:

Lendl, Smid — Panatta. Bertolucci 
3—6, 6—3, 3—6, 6—3, 6—4. echipa
Cehoslovaciei conduce cu 3—0 în 
meciul cu formația Italiei pentru 
finala competiției de tenis „Cupa 
Davis", ce se dispută la Praga. Asi- 
gurindu-și acest avantaj decisiv, in
diferent de rezultatele ultimelor două • 
partide de simplu, selecționata Ceho
slovaciei cucerește prestigiosul tro
feu „Salatiera de argint" pentru pri
ma pară.
• Sîmbătă, la Atena, în prelimi

nariile campionatului mondial 
fotbal _ . 
echipa Italiei a învins cu scorul de 
2—0 (1—0) formația Greciei. Au mar
cat : Antognoni (min. 10) și Scirea 
(min. 81).

de
(grupa a 5-a europeană),

BRAȘOV • La Brașov s-a 
Încheiat „Săptămina științei și 
tehnicii brașovene". Manifestări
le, devenite tradiționale, desfă
șurate in cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României", au 
cuprins printre altele o consfă
tuire pe tema „Noutăți actuale 
și de perspectivă în tehnica de 
calcul", expoziția județeană de 
creație științifică de masă 1980, 
o sesiune de comunicări tehni- 
co-științifice, faza județeană a 
concursului de creație tehnico- 
științifică pentru tineret' etc. 
(Nicolae Mocanu).

ARGEȘ • Consiliul orășenesc 
de cultură și educație socialistă 
Topoloveni a organizat sîmbătă 
la casa de cultură din localitate 
simpozionul cu tema „Sistemul 
valorilor morale in etapa făuri
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate și a înaintării 
României spre comunism". La 
Clubul tineretului din Pitești a 
avut loc dezbaterea „Cartea de 
identitate a României socialiste 
— munca". (Gh. Cirstea).

SATU MARE • Colectivul 
secției maghiare a Teatrului de 
Nord a prezentat în premieră 
piesa „Portița de scăpare" a 
dramaturgului maghiar Gyârfas 
Miklos, in regia lui Kovacs 
Adam și scenografia Agnetei 
Szatmari • Fotocineclubul „Ve
nus" care activează la clubul ti
neretului din Satu Mare găzdu
iește în acesie zile, in holul ci
nematografului Victoria, expo
ziția de fotografii ale membrilor 
fotocineclubului „Bălvănyos" din 
Tg. Secuiesc. (Octav Grumeza).

BUZĂU • Secția de propa
gandă a comitetului județean de 
partid a editat broșura „Tribu
na experienței înaintate in eco
nomisirea materiilor prime șl 
energiei". Broșura prezintă mo
dul in care unele unități indus-

triale din județ au obținut re
zultate deosebite în ceea ce pri
vește reducerea importurilor, 
creșterea producției obținute din 
fiecare tonă de metal, reintrodu
cerea în fabricație a materiilor 
prime și materialelor refolosibi- 
le, recondiționarea pieselor de 
schimb și subansamblelor, valo
rificarea resurselor energetice 
secundare, utilizarea unor noi 
surse de energie. (Dumitru Dă- 
năilă).

CONSTANȚA • Sub titlul 
„Itinerare dobrogene", în unită
țile agricole din județul Con
stanța se desfășoară cea de-a

CARNET CULTURAL
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patra ediție a lunii dedicate me
canizatorilor, in cadrul căreia au 
loc numeroase manifestări cul- 
tural-artistice, expuneri și dezba
teri pe probleme ale politicii 
noastre interne și externe, spec- • 
tacole, consfătuiri de lucru pe 
teme profesionale, prezentări de 
filme artistice și documentare. 
(George Mihăescu).

CARAȘ-SEVERIN • La Băile 
Herculane a avut loc o sesiune 
de comunicări științifice pe tema 
„Origini și continuitate autohtonă 
în sud-vestul Banatului", la care 
și-au dat concursul cadre didac
tice și cercetători din București, 
Cluj-Napoca, Arad, Timișoara și 
Caraș-Severin. (Nicolae Cătană).

NEAMȚ • Liceul Industrial 
nr. 3 din Roman a sărbătorit 
zilele acestea un secol de la în
ființare. Intre manifestările or
ganizate cu acest prilej a avut 
loc și o sesiune de referate și 
comunicări, la care au participat 
cadre didactice, elevi și foști 
elevi ai liceului. (Constantin 
Blagovici).

VASLUI • La Vaslui s-au 
desfășurat lucrările unei consfă
tuiri medicale interjudețene or
ganizate de filiala Vaslui a 
U.S.S.M., direcția județeană sa
nitară, în colaborare cu Uniunea 
societăților de științe medicale, 
pentru cadre medii din țara 
noastră. Pe tema „Profilaxia in
fecțiilor intraspitalicești", specia
liști și cadre medii din spitale, 
clinici, centre de cercetări, la
boratoare de analiză, precum și 
de educație sanitară din Bucu
rești, Iași, Bacău, Făgăraș, 
Vaslui, Birlad, Huși și din nu
meroase alte localități din țară 
au prezentat comunicări și re
ferate științifice. (Crăciun 
Lăluci).

MUREȘ • Cu prilejul mani
festării „Decada muzeelor ju
dețului Mureș", programată 
în perioada 5—14 decembrie, 
la liceul industrial din Tg. 
Mureș a fost organizată 
o seară muzeală cu tema 
„România — stat socialist unitar 
și independent", urmată de un 
program artistic susținut de elevii 
liceului gazdă. Cu același pri
lej, la Fabrica de pielărie și mă
nuși din localitate a fost ver
nisată expoziția intitulată „Pic
tura contemporană românească", 
organizată de Muzeul de artă din 
Tg. Mureș. (Gh. Giurgiu).

IALOMIȚA • în sala Casei 
de cultură a sindicatelor din 
municipiul Slobozia, Teatrul 
popular din localitate a prezen
tat in premieră piesa „Mobilă și 
durere" de Teodor Mazilu, în re
gia lui Valeriu Grama. Este cea 
de-a 10-a premieră pe care a- 
cest colectiv de artă dramatică, 
alcătuit din oameni de profesii 
diferite — muncitori, tehni
cieni, ingineri, cadre didacti
ce. economiști — o oferă iubito
rilor de teatru. (Mihai Vișoiu).

• „VIAȚA" PNEURI
LOR. Dacă în urmă cu ani 
„viața" pneurilor nu depășea 
10 000 kilometri, odată cu fabri
carea de pneuri întărite (cu pin- 
ză din fibre de otel), rezistența 
și durata de utilizare au crescut 
de peste șase ori. depășind une
ori chiar 100 000 km. Cercetări 
recente ale specialiștilor vest- 
germanl au depistat însă că și 
aceste cauciucuri rezistente 
un dușman, și anume 
care, deși se află in 
mici în atmosferă. își 
volumul sub acțiunea radiațiilor 
ultraviolete, atacînd cauciucul 
anvelopelor. Au fost puse la 
punct adaosuri eficiente împo
triva acestui proces, ca de pildă 
un strat de protecție care se în
noiește continuu prin rulajul

au 
ozonul, 

cantități 
sporește

roții si care prelungește „viața" 
pneurilor.
• PORCI PITICI PEN

TRU LABORATOARE. Oa- 
menii de știință de la filiala 
din Siberia a Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. nu ‘și-au propus 
să obțină porci cu o greutate 
mare, nici scroafe cu o prolifi
citate sporită, ci. dimpotrivă, 
porci pitici. De ce 7 Pdrcul re
tine de multă vreme atenția 
specialiștilor în medicina expe
rimentală care studiază pe ani
male noi metode de tratament 
pentru diverse boli umane. Sînt 
folosite, desigur, pentru expe
riențe și numeroase alte viețui
toare, începînd cu musca Dro- 
sofila și terminind cu delfinul, 
dar porcul se dovedește a fi 
deosebit de util pentru studie-

rea a numeroase boli. El repre
zintă însă pentru experimenta
tori și un inconvenieift : e ne
cesar să se lucreze cu animale 
adulte, iar acestea au o greutate 
prea mare. Iată motivul pentru 
care oamenii de știință din nu
meroase țări se preocupă de ob
ținerea unor porci miniaturali. 
Cei obținuți la filiala din Si
beria a Academiei de Științe a 
U.R.S.S. se nasc in greutate de 
numai 300 grame (un purcel o- 
bișnuit cîntărește la naștere 1,2- 

kg), iar la vîrsta de 6 luni 
doar 12-15 kg, față de 70-78 
cit ating porcii obișnuiți.
• AVERTISMENTUL 

DIN... FRIGIDER. Pentru 
persoanele lacome și cu tendințe 
spre obezitate, care nu își pot 
frîna pofta de mîncare, făcînd

1.4 
au 
kg

-rr

DE PRETUTINDENI
dese incursiuni la... frigider, o 
firmă franceză a realizat un in
genios dispozitiv, care se poate 
monta în interiorul oricărui ase
menea... utilaj. Imediat ce ușa 
frigiderului este deschisă, o voce 
pe un ton plin de mustrare spu
ne : „Iar nu te poți stăpîni 7 Nu 
ți-e rușine 7 închide ușa și mai 
tîrziu ai să-mi mulțumești". Se 
presupune că persoana respecti
vă. plină de remușcări, va proce
da in acest fel...

© ENCICLOPEDIE 
COSMONAUTICĂ.
U.R.S.S. se află în curs de tipă
rire o enciclopedie consacrată

cosmonauticii. Ea va cuprinde 
peste 3 000 de articole și 1 000 
de ilustrații si va oferi informa
ții detaliate asupra aparatelor 
de zbor și programelor spațiale 
ale tuturor statelor angajate in 
explorarea spațiului cosmic, 
date privind tehnica spațială, 
biografii ale cosmonauților si ex- 
perților in explorarea spațiului 
cosmic.
• URMĂRI ALE PO

LUĂRII. In golful Laholm, cit 
și in alte zone ale țărmului sue
dez, plajele sînt invadate de ani
male marine moarte, aruncate 
de valuri. Arici si stele de mare, 
crabi și scoici, toate aceste vie
tăți de pe fundul mării sînt vic
time ale poluării accentuate, ca 
urmare a deversării in mare a 
unor ape reziduale, bogate în

Preocupat, ca șl alte 
popoare ale Africii, 
să depășească starea 
de înapoiere moștenită 
din trecut, poporul 
ivorian — care sărbă
torește astăzi împlini
rea a douăzeci de ani 
de la proclamarea in
dependenței naționale 
— a obținut o serie 
de succese pe linia 
dezvoltării economice 
și sociale, a valorifi
cării marilor bogății 
naturale ale țării. 
Dacă înainte de 1960, 
în Coasta de Fildeș e- 
xistau doar cîteva în
treprinderi industria
le, astăzi numărul lor 
se ridică la cîteva 
sute, realizînd circa 27 
la sută din produsul 
intern brut. O dezvol
tare rapidă a cunos
cut, de asemenea, a- 
gricultura, sector în 
care lucrează circa 80 
la sută din populația

o producțieactivă. Cu 
de circa 300 000 tone 
de cacao, tînăra repu
blică de pe țărmul 
Atlanticului se află pe 
primul Ioc în rîndul 
țărilor producătoare.

Coasta de Fildeș va 
continua să înregistre
ze și în anii ce vin 
importante realizări. 
Cel de-al VII-lea Con
gres al Partidului De
mocratic. desfășurat 
recent la Abidjan, fă- 
cînd o amplă analiză a 
drumului .străbătut de 
poporul Ivorian în ul
timele două decenii, a 
preconizat dezvoltarea 
în continuare a eco
nomiei. cu accent pe 
modernizarea agricul
turii, democratizarea 
vieții politice interne, 
stimularea învățămîn- 
tului, științei, culturii.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
prietenie și solidarita-

te cu țările Africii, 
România socialistă ur
mărește cu interes 
realizările obținute de 
poporul' ivorian pe li
nia făuririi unei vieți 
noi și a consolidării 
independenței. între 
tara noastră șl Repu
blica Coasta de Fildeș 
s-au statornicit relații 
de rodnică cooperare, 
care cunosc un 
mereu ascendent 
urmare 
dintre
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Felix 
Houohouet-Boigny. A- 
cordurile și înțelege
rile realizate cu aces
te prilejuri au dat un 
puternic impuls dez
voltării conlucrării bi
laterale pe cele mai 
diverse planuri. în 
interesul ambelor țări 
și popoare, al păcii, 
progresului și înțele
gerii internaționale.

curs 
ca 

a ÎQtilnirilor 
președintele

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ.

le point
„Condamnați? nicotinei
© In fumul de țigară — cel puțin 1 350 de elemente nocive ® Un 
calcul simplu : cu numai două țigări pe zi, viața fumătorilor 
se scurtează cu doi ani și jumătate • Costul fabulos al unei 

practici profund nocive
Creșterea consumului de țigări în 

lume a fost de-a dreptul vertiginoasă. 
Pentru a ne mulțumi cu un singur 
exemplu, al Franței, de pildă : un 
miliard de țigări vîndute în 1 900 ; 65 
miliarde în 1970 ; 83 miliarde în 1978. 
Iar pe plan mondial, în 1977 s-au 
vindut patru mii de miliarde de 
țigări...

însăși această creștere uriașă a 
consumului și efectele sal© tot mai 
nocive asupra sănătății mondiale au 
provocat o conștientizare tot mai 
largă a riscurilor pe care le repre
zintă țigara. Din obicei inofensiv, 
simbol ăl „virilității", fumatul tinde 
să fie privit tot mai mult ca o 
adevărată toxicomanie, un flagel so
cial de o tot mai mare amploare. 
Iar campaniile lansate în întreaga 
lume împotriva acestei practici devin 
tot mai numeroase.

Modificarea din ultimii 30 de ani a 
atitudinii față de fumat are la origine 
mai multe constatări făcute în 
această perioadă : pe de o parte, 
mal buna cunoaștere a mecanismului 
și nocivității fumatului; pe de altă 
parte, cheltuielile pe care le presupun 
afecțiunile contractate pe această 
cale.

Două din elementele principale ale 
fumului de țigară — nicotină și oxi
dul de carbon — se află la originea 
unor grave tulburări cardiovascu
lare. Oxidul de carbon alcătuiește 
împreună cu hemoglobina un compus 
stabil — carboxihemoglobina — care se 
comportă în sîngele marilor fumători 
ca un adevărat corp străin, provocînd 
tromboze și infarct. Există însă multe 
alte elemente constitutive ale fumu
lui de țigară. Pînă în prezent au fost 
izolate 1 350, dar se presupune că 
numărul lor se ridică la 100 000 ! 
„Dacă mai punem la socoteală, pe 
lingă gudroane — afirma prof. Andre 
Dufour, președinte al Comitetului 
francez împotriva tabagismului — și 
acidul cianhidric, arsenicul, amonia
cul, o mică doză de alcool metilic și 
o anumită cantitate de poloniu ra
dioactiv. vom avea oricum o viziune 
destul de completă — și tragică — 
asupra compoziției fumului pe care il 
inhalează fumătorul".

Nu ne poate lăsa indiferenți nici 
o altă cifră ; din cele 481 de substanțe 
cancerigene izolate de un savant 
englez, în afară de una singură, toate 
pot fi Identificate în fumul de țigară I

In plus, fumul conține și substanțe 
iritante care încetinesc, paralizează 
și mai apoi distrug cilii vibratili din 
mucoasa respiratorie a alveolelor 
pulmonare. Acțiunea bactericidă sau 
expulzatoare desfășurată, de obicei, 
de această mucoasă fiind anulată, 
microbii și particulele cancerigene 
pot să se depună ușor tn bronhii.

Sînt lesne de imaginat efectele pe 
care le provoacă cele 2 000 de țigări 
fumate în medie anual de un francez, 
3 000 de un englez și 4 000 de un 
american. Cel care fumează un 
pachet de țigări pe zi, de la vîrsta 
de 15 ani și pînă la 45 de ani are 
la activ 200 000 de țigări, iar la 55 de 
ani 300 000 ! Făcînd aceste calcule, 
dr. Pierre Theil, de la Academia 
franceză de medicină, consideră că

fosfor și azot, provenind din in
dustrie și agricultură. Aceste 
elemente favorizează o prolife
rare anormală a unor alge 
și tipuri de plancton care 
consumă in cantitate excesivă 
oxigenul, ceea ce are ca urmare 
asfixierea vietăților marine.

• STRĂVECHE CIVI
LIZAȚIE SUDANEZĂ. Re- 
cent s-a încheiat la Berlin o con
ferință consacrată străvechii cul
turi sudaneze a regatului Kuș, 
care a înflorit intre secolele al 
IX-lea i.e.n. și al IV-lea e.n.. în 
spațiul cuprins intre Assuan și 
Khartoum. Cei 70 de oameni de 
știință din 17 țări participanți la 
întilnire au evidențiat gradul 
înalt de Civilizație atins de acest 
stat, ce-și avea capitala la Me- 
roe. Datorită puternicei dezvol-

tări a meșteșugurilor, negoțului 
și culturii — scrierea folosită 
aici era superioară chiar celei 
hieroglifice a Egiptului antic — 
se consideră că regatul Kuș este 
una din cele mai vechi și mai 
evoluate culturi africane, alături 
de Egipt.

• UN NOU TEST AL 
AVIONULUI SOLAR. -So
lar Challenger", aviomul solar 
construit în S.U.A., a zburat timp 
de peste 90 de minute la o alti
tudine de aproximativ 1 000 de 
metri. Zborul a fost considerat 
un succes și datorită faptului că 
cerul a fost tn mare parte aco
perit, captatorii instalați pe ari
pile și fuselajul aparatului pri
mind doar 55 la sută din lumina 
solară obișnuită.

două țigări pe zi scurtează viața fu
mătorului cu doi ani și jumătate ; un 
pachet — cu 5—6 ani, două pachete — 
cu 7—10 ani. Statistica engleză a lui 
Doll și Hill nu face decit să confirme 
aceste concluzii : din 100 de nefu
mători în virstă de 35 de ani, 69,7 la 
sută vor fi încă în viață la 70 de 
ani ; în schimb, pentru fumătorii a 
două pachete pe zi, proporția scade 
la 46 la suță.

în Franța, iiin 70 00d\ de decese
anuale puse pe seama tabagismului 
de către Institutul național al sănă
tății și cercetării medicale 20 000 se 
datorează infarctului miocardic, 15 000 
bronșitei și 33 000 cancerului. Tot 
mai multi oameni de știință din do
meniul medicinii denunță fumatul — 
prin intermediul televiziunii, al presei 
scrise. Alarmați de proporțiile pe 

. care le-a luat tabagismul sînt însă și 
economiștii. Consecințele medicale 
ale acestuia devin foarte costisi
toare. Intr-un singur an, în Franța 
au fost tratați de bronșită cronică da
torată fumatului două milioane de 
persoane, ceea ce a reprezentat 15—20 
milioane de zile de lucru pierdute, 
55 000 de spitalizări, 2 000 de cazuri 
de invaliditate definitivă și mai mult 
de 15 000 de decese. Costul anual al 
banalei bronșite cronice, fără să intre 
în calcul și cancerul datorat tot fu
matului, a fost evaluat la 3 miliarde 
de franci.

Demn de semnalat este și faptul că. 
spre deosebire de alte flageluri care 
nu compromit decît sănătatea victi
melor lor directe, tabagismul e 
„altruist" : el se ocupă și de cea a 
vecinilor ! Un nefumător lucrînd in
tr-o atmosferă saturată de țigările 
fumate cu moderație de cîțiva colegi 
absoarbe în mai puțin de o dimineață 
echivalentul a două țigări. Inhalarea 
aceasta repetată de-a lungul unui 
an. poate sta la originea unor tulbu
rări grave ale sănătății.

In ce privește mitul filtrului, în 
pofida zgomotoaselor reclame, pro
tecția pe care o oferă acesta este me
diocră. Un fumător de țigări cu fil
tru, a calculat prof. Wald, de la 
Oxford, absoarbe cu 40 la sută mai 
puțină nicotină, dar cu 28 la sută 
mai mult oxid de carbon, despre care 
se știe că este mult mai periculos...

Putem trage concluzia că sînt de pre
ferat pipa sau trabucul 7 Răspunsul 
e afirmativ doar in măsura in care 
consumatorii nu inhalează, în gene
ral. fumul. Recente studii americane 
subliniază însă că pentru cancerul 
esofagului și al limbii tocmai acești 
fumători prezintă o mai mare pre
dispoziție.

Singura soluție valabilă este renun
țarea la fumat. Iar pentru ca fumă
torii să renunțe la viciul lor, ei tre
buie să fie bine informați. Campa
niile inițiate de Organizația Mon
dială. a Sănătății dau rezultate 
tot mai încurajatoare. în Franța, 
indicele de creștere • a vînzărilor 
anuale a scăzut de la 20 la 4 la 
sută, două milioane de francezi lă- 
sindu-se de fumat in ultimii trei ani.

In prezent, in multe țări campania 
antitabac îi vizează mai ales pe 
elevii de 10—11 ani, iar scopul este 
acela de a obține „generații de nefu
mători", singurul mijloc de a pune 
capăt unui flagel care altfel va marca 
secolul XX ca lepra evul mediu.

Lupta va fi greu de purtat pentru 
că puternicele firme producătoare de 
țigări nu rămin inactive. In pre
zent, acestea pregătesc o subtilă 
campanie pe tema progreselor înre
gistrate de medicină. „Un cancer al 
bronhiilor se formează in decurs de 
20 de ani. Peste 10 ani insă această 
boală va fi vindecabilă. De ce să vă 
privați atunci de plăcerea de a 
fuma ?“. Prin astfel de cuvinte se 
face un adevărat pariu iresponsabil 
asupra viitorului. E adevărat că peste 
citiva ani, anumite forme de cancer 
vor putea fi vindecate. Tot atit de 
posibil e ca peste 50 de ani să nu 
se realizeze vreun progres A accepta 
un astfel de pariu înseamnă deci a 
face o opțiune foarte riscantă. De 
ce nu ar avea in vedere tot mai 
multi opțiunea pe care o propune în 
acest an Organizația Mondială a 
Sănătății : lrAlegefi : tutunul iau 
sănătatea
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COMITETUL PENTRU PROBLEMELE JURIDICE

AL ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

ADOPTAREA PRIN CONSENS A REZOLUȚIEI 
INITIATE DE ROMÂNIA 

privind reglementarea pașnică a diferendelor interstatale
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres) 

— Importanta inițiativă a României 
consacrată reglementării prin mij
loace pașnice a diferendelor dintre 
state a condus la adoptarea prin con
sens, de . către Comitetul pentru pro
bleme juridice al Adunării Generale, 
a rezoluției pregătite de delegația ro
mână asupra acestui principiu car
dinal al relațiilor internaționale. Pro
iectului de rezoluție — care a întru
nit sufragiile unanime ale statelor 
membre — 1 s-au alăturat, tn calita
te de coautoare, delegațiile altor 28 
de țări.

Această inițiativă este o expresie a 
Îndelungatelor și consecventelor pre
ocupări ale țării noastre, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de a 
contribui. In spiritul principiilor care 
călăuzesc politica externă româneas
că. la găsirea unor soluții politice — 
pe calea tratativelor — problemelor 
litigioase dintre state, la asumarea de 
către O.N.U. a unui rol mai activ în 
prevenirea și soluționarea pe căi paș
nice a acestor probleme. Din inter
vențiile celor 79 de delegații care au 
luat parte la examinarea acestui 
punct al ordinii de zi în comitet s-a 
desprins înalta apreciere de care s-a 
bucurat această inițiativă românească 
din partea statelor membre. subli- 
niindu-se atît eforturile perseverente 
și activitatea susținută desfășurată de 
România pentru soluționarea concre
tă a unor stări de conflict si tensiune 
ce periclitează pacea și securitatea în 
lume, cit și actualitatea deosebită a 
propunerii țării noastre.

Luînd. cuvintul în cadrul dezbateri

lor, reprezentantul României, amba
sadorul Teodor Marinescu, a relevat 
că rezoluția adoptată reprezintă ur
marea firească a rezoluției adoptate 
de Adunarea Generală, tot la propu
nerea României, prin care s-au pus 
bazele amplei dezbateri din acest an. 
Pornind de la „îngrijorarea profun
dă față de persistenta stărilor de con
flict și apariția a noi surse de di
ferende și tensiune în viața interna
țională, în special față de tendința 
crescîndă de recurgere la forță și a- 
menințarea cu forța, precum și de 
escaladare a cursei înarmărilor", re
zoluția „cheamă încă o dată toate sta
tele să respecte cu strictețe, în rela
țiile lor internaționale, principiul că 
statele își vor rezolva diferendele lor 
internaționale prin mijloace pașnice, 
în așa fel îneît pacea și securitatea, 
precum și justiția să nu fie puse în 
pericol". Prin prevederile sale, a ară
tat ambasadorul român, rezoluția asi
gură continuarea eforturilor de ela
borare a unei declarații asupra re
glementării pașnice a diferendelor 
dintre state in cadrul Comitetului 
special al Națiunilor Unite pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolului or
ganizației, care se va întruni în pri
ma parte a anului viitor, și apoi la 
următoarea sesiune a Adunării Ge
nerale.

Adoptarea el face ca problema 
reglementării pașnice a diferendelor 
să fie reînscrisă pe ordinea de zi a 
viitoarei sesiuni a Adunării Gene
rale, asigurîndu-se, astfel, condițiile 
necdsare pentru a se aborda și alte 
aspecte ale acestei probleme.

IN CONSILIUL DE SECURITATE

Raport al secretarului general al O.N.U. 
în problema cipriotă

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a prezentat Consiliului de 
Securitate un raport în problema ci
priotă în care subliniază că în cursul 
convorbirilor intercomunitare s-a 
ajuns, in citeva chestiuni practice, la 
puncte de vedere comune. în docu
ment se apreciază că. deși au făcut 
progrese lente, convorbirile înterco-j 
munitare — reluate la 9 august, după 
o întrerupere de peste un an _■— sînt 
constructive, faza actuală urmînd să 
se încheie la 10 decembrie.

Secretarul general al O.N.U. a re
comandat Consiliului de Securitate

reînnoirea pentru o nouă perioadă de 
șase luni a mandatului Forței Națiu
nilor Unite de menținere a păcii în 
Cipru, care expiră la 15 decembrie, 
apreciind că prezenta acesteia „ră
mine necesară în ce privește atît 
asigurarea calmului in insulă, cît și 
crearea condițiilor în egre căutarea 
unei reglementări pașnice poate fi 
cel mal bine promovată". Totodată, 
secretarul general al O.N.U. a reco
mandat reducerea cu aproximativ 
15—18 la sută a efectivelor O.N.U. în 
Cipru, precum și alte măsuri. în ve
derea reducerii cheltuielilor legate de 
prezența acestor forțe în insulă.

Evoluția complexului spațial sovietic
ItfOSCOJ’A 6 (Agerpres). — Pre- 

zentind activitatea de nouă zile 
în spațiu a. cosmonauților sovie
tici Leonid Kizim, Oleg Makarov șt 
Ghennadi Strekalov la bordul com
plexului orbital „Saliut-6“ — „So- 
iuz T-3“ — ..Progress-tl“. agenția 
T.A.S.S. relatează că echipajul re
stabilește cu succes sistemele _ de 
bord ale complexului. Lucrările 
respective se desfășoară în strinsă

legăturii cu inginerii și proiectanta 
care au lucrat la construcția stafiei 
„Saliuț-6“.

Ziua de sîmbătă a fost, consacrată 
întreținerii și verificării echipa
mentului de termoreglare. In pro
gram a figurat, de asemenea, înlo
cuirea unor elemente ale alimen
tării electrice a compresoarelor uti
lizate pentru completarea cu com
bustibil a motoarelor.

de argint"
...Anzii bolivieni. Un ocean de lu

mini tremurind in amurg in mijlocul 
unui podiș rece și inospitalier, sus
pendat undeva aproape de cer. De 
cum cobori pe aeroportul „El Alto" 
din La Paz. situat la 4 080 de metri 
înălțime, ai senzația că timpanele 
sint gata să-ți pleznească, asociată 
cu cea de sufocare iminenlă. Trece 
repede, dacă-ți temperezi mișcările. 
Aici, pe „acoperișul Americii", aerul 
rar obligă plămihii și inima să lu
creze de zor, soarele orbește în tim
pul zilei, iar transparența atmosfe
rei înșală vederea : o cocioabă de 
lut, o lamă pâscînd ori o stincă la 
mulți kilometri distanță apar apro
piate. ca și cum le-ai . ’ ‘ 
binoclu. Maiestuosul pisc Illimani, 
etern inzăpezit, situat la vreo 40 km 
de capitală, se ridică amenințător 
deasupra orașului. Lipsa completă a 
copacilor — care nu pot rezista ma
rilor variații de temperatură dintre 
zi și noapte — ca și vinturile în
ghețate ce mătură neostoit imensul 
podiș („Altiplano") fac și mai de
zolant peisajul acesta aproape sele
nar. de o singură culoare gălbui- 
cenușie. cuprinzînd cam o zecime 
din suprafața țării și aproape jumă
tate din locuitori. De aici, cobori nd 
vreo trei sute de metri pe șoseaua 
întortocheată, la 
verdele unui pilc de eucalipți sfîșie 
pentru o clipă monotonia cromatică 
a solului și a locuințelor cu inva
riabilii lor pereți de chirpici.

în oraș, oriîncotro te-ai îndrepta, 
urci sau cobori. Lucru mare să în
tilnești un locșor drept în acest 
imens cazan înclinat, unde diferența 
între marginea înaltă și cea joasă 
întrece un kilometru. Pe deasupra 
lui. de pe platou, vinturile aduc va
luri de praf gălbui, iar cind plouă, 
norii gri se lasă grei ca un capac, 
provocînd o senzație opresivă.

Deosebirile de condiție socială 
sînt etalate „în scară" : cu cît un 
cartier e mai sărac, cu atît se află 
mai sus pe coastele abrupte. Privi- 
legiații locpiesc jos. in cartierul 
Colocoto sau Miraflores, așezate în 
partea centrală, spre fundul ..cău
șului". adică in orașul propriu-zis, 
cu clădiri în stil spaniol, cu citeva 
tentative de zgîrie-nori. cu bulevar
de și piețe. De la artera centrală, la 
stingă și la dreapta urcă pieziș 
străzi care, peste citeva zeci de me
tri. devin străduțe și apoi veritabile 
ulițe de țară, fără canalizare și chiar 
fără lumină electrică. Pe povirnlșuri 
se înșiră căsuțele de lut cu acoperiș 

tablă ondulată. în „barrio 
(cartierul de jos) se vorbește

privi prin
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Lucrările Congresului P. C. din Austria
VIENA 8 (Agerpres). — Sîmbătă, 

8 decembrie, s-au deschis la Viena 
lucrările 
Partidului 
analizează 
congresul' . , .
zent și urmează să dezbată sarcinile 
P.C.A. pentru perioada următoare și 
să adopte unele modificări la Statu
tul partidului. Congresul va alege 
noile organe de conducere ale parti
dului. *' ,

în prima parte a lucrărilor congre
sului, tovarășul Franz Muhri, pre
ședintele partidului, a prezentat ra
portul Comitetului Central „Pentru

Congresului al 24-lea al 
Comunist din Austria, care 
activitatea partidului de la 
precedent și pină în pre-

unitate de acțiune împotriva dreptei, 
pentru democrație, pace și socialism", 
după care au început dezbaterile în 
legătură cu problemele înscrise pe or
dinea de zi.

La lucrările congresului participă 
delegații ale unor partide comu
niste și muncitorești din străinătate.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație formată din 
tovarășii Ilie Rădulescu, secretar al 
Comitetului Central al partidului, 
conducătorul delegației, și Ion Cum- 
pănașu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., director general al Agenției 
române de presă „Agerpres".

Congresul P. C. Sanmarinez
SAN MARINO 6 (Agerpres)

5 decembrie 
San Marino, 
lea Congres 
Sanmarinez.

La congres 
organizațiilor P.C. Sanmarinez și, ca 
invitați, delegații ale celorlalte parti
de din San Marino, precum și ale 
unor partide comuniste și muncito
rești, ale unor partide socialiste și 
social-democratice.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ion Totu, 
membru al C.C. al P.C.R.

în prima zi a lucrărilor, tovarășul 
Umberto Barulli, secretar general al 
P.C Sanmarinez, a prezentat rapor
tul C.C. în care se face o analiză a

La 
la 

X-
1980 s-au deschis, 

lucrările celui de-al 
al Partidului Comunist

participă delegați al

actualei situații internaționale, pre
cum și a participării comuniștilor la 
Guvernul Republicii San Marino, a 
luptei partidului pentru apărarea in
tereselor oamenilor muncii, adopta
rea de reforme înnoitoare, unitatea 
forțelor democratice în vederea trans
formării progresiste a societății.

în a doua zi a congresului, din 
partea Partidului Comunist Româh, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost adresat de 
către reprezentantul P.C.R. comuniș
tilor sanmarinezi, tuturor oamenilor 
muncii din San Marino un cald 
salut tovărășesc, precum și urări de 
succes deplin în desfășurarea lucră
rilor congresului.

SCHIMBURILE CULTURALE
parte integrantă a colaborării popoarelor europene

Intervenția reprezentantului țării noastre la reuniunea general- 
europeană de la Madrid
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LA CAIRO a avut loc schimbul Instrumentelor de ratificare a Conven
ției dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii 
Arabe Egipt pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale 
cu privire la impozitele pe venit, semnată la București, la 13 iulie 1979. 
Schimbul s-a efectuat intre Mahmud Samir Ahmed, subsecretar de stat în 
M.A.E. egiptean, și Ion losefide, ambasadorul țării noastre la Cairo.

proprii edituri specializate din 20 
de țări, intre care și România. 
Standul țării noastre cuprinde o 
bogată colecție de cărți dedicate 
celor mici.

MADRID 6 — Trimisul Agerpres 
N. Chilie transmite : La reuniunea 
de la Madrid, în grupul de lucru 
care analizează problemele legate 
de întărirea cooperării în domeniul 
culturii, educației, informației și al 
contactelor umane, dezbaterile s-au 
concentrat, în ultimele ședințe, pe 
discutarea modului de aplicare a 
prevederilor din Actul final referi
toare la schimbul de informații între 
statele participante.

Reprezentantul român s-a referit 
la importanta deosebită acordată de 
România amplificării schimburilor de 
informații în toate domeniile cu 
celelalte state participante, subliniind

rolul acestor schimburi în mal buna 
cunoaștere și apropiere a popoarelor 
continentului. în stimularea progresu
lui fiecărei țări și. pe această cale, 
în întărirea securității europene. în 
concepția tării noastre — a relevat 
vorbitorul — edificarea securității 
europene trebuie să faciliteze calea 
spre o largă circulație a valorilor 
materiale si spirituale ale fiecărui 
popor, a cuceririlor științei și tehnicii, 
a rezultatelor cunoașterii umane, asi- 
gurînd, în același timp, o informare 
corectă a opiniei publice asupra si
tuației din fiecare .tară, condiție 
esențială pentru dezvoltarea încrede
rii între națiuni.

Noi victime ale violențelor in Salvador
SAN SALVADOR 6 (Agerpres). — 

în Salvador au fost înregistrate noi 
victime omenești, ca urmare a valu
lui de violentă politică persistent de 
mai multă vreme în această tară. 
După cum informează agențiile Pren- 
sa Latina. A.F.P. și U.P.I., patru fe
mei, originare din S.U.A., care se gă
seau in Salvador cu prilejul unei mi
siuni religioase, au' fost . răpite Și 
împușcate.

Departamentul de Stat a anunțat că 
guvernul S.U.A. a hotărît să suspende 
orice fel de ajutor pentru Salvador ca 
urmare a asasinării celor patru cetă- 
țene. Totodată, s-a hotărît trimiterea 
în Salvador a unei misiuni diploma
tice pentru a se informa asupra cir
cumstanțelor morții celor patru femei.

Colonelul Adolfo Majanoc, unul din 
cei doi membri militari ai Juntei mili- 
tar-civile de guvernămînt din Sal
vador, a declarat, la Ciudad de Pana
ma. unde întreprinde o vizită de mai 
multe zile, că asupra sa se fac pre
siuni din partea elementelor de( 
dreapta din sînul sau din afara for-' 
țelor armate salvadoriene pentru a 
demisiona din juntă — transmite 
agenția E.F.E.

Pe de altă parte — relatează agen
ția — ministrul de externe Salvado
rian. Fidel Chavez Mena, aflat și el 
la Ciudad de Panama, a declarat pre
sei că Partidul Democrat Creștin din 
Salvador își va retrage reprezentanții 
săi din juntă și din guvern dacă în 
termen de 48. de ore nu se va găsi o 
soluție politică pentru criza și violen
ta politică internă din țară.

L8

PRIMIRE LA BELGRAD. Pre
ședintele Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. Lazar 
Moisov, a primit, la Belgrad, dele
gația Partidului Social-Democrat 
din R.F. Germania. condusă de 
Hans Juergen Wlschnewski. vice
președinte al P.S.D. în cursul con
vorbirii care a avut loc — relevă 
agenția Taniug — a fost subliniat 
interesul celor două partide pentru 
dezvoltarea în continuare a coope
rării prietenești dintre U.C.I. și 
P.S.D., dintre R.S.F. Iugoslavia și 
R.F. Germania. Au fost discutate, 
de asemenea, probleme ale relații
lor internaționale.

PROTOCOL ROMANO-CENO- 
SLOVAC. La Praga a fost sem
nat protocolul de colaborare din
tre Consiliul ziariștilor din Româ
nia și Uniunea cehoslovacă a zia
riștilor pe perioada 1981—1985 și 
planul de colaborare pe anul 1981 
dintre cele două organizații.

GRECIA ȘI PIAȚA COMUNA, 
într-o conferință de presă desfășu
rată la Atena, ministrul de externe 
al Greciei, Constantin Mitsotakis, a

declarat că aderarea Greciei la Pia
ța comună nu va modifica cu nimic 
politica externă a tării sale. „Poli
tica de cooperare cu statele balca
nice, a continuat el, este primită 
favorabil de partenerii noștri euro- 
peni“. în legătură cu relațiile gre- 
co-turce, Mitsotakis a afirmat că o 
serie de litigii între cele două țări 
vor trebui să fie reglementate îna
inte de aderarea oficială a Greciei 
la C.E.E., ce Va avea loc la 1 ia
nuarie 1981.

EXPOZIȚIE DE CARTE PEN
TRU COPII. La Luanda, capitala 
Republicii Populare Angola, a fost 
inaugurată o expoziție internațio
nală de carte pentru copii, organi
zată in cinstea primului Congres 
extraordinar al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii., Participă cu exponate

CONGRESUL PARTIDULUI LI- 
BER-DEMOCRAT DIN R.F.G. Tn 
discursul inaugural al lucrărilor 
celui de-al 31-lea Congres ordinar 
al Partidului Liber-Democrat din 
R.F.G., care se desfășoară la Miin- 
chen, președintele . acestuia. Hans 
Dietrich Genscher, a reafirmat ata
șamentul P.L.D. față de actuala coa
liție guvernamentală cu Partidul 
Social-Democrat. Pe de altă parte, 
participanții la congres au reales, 
cu 333 voturi pentru, 22 împotrivă 
și 14 abțineri, pe Hans Dietrich 
Genscher în funcția de președinte 
al P.L.D.

AL PORTUGALIEI, 
au avut loc simbăti 

oficiale ale fostului

FUNERALHLE FOSTULUI PRIM- 
MINISTRU ’ 
La Lisabona 
funeraliile
prim-ministru al Portugaliei, Fran
cisco Sa Carneiro, decedat joi seara 
in urma unui accident de avion.

PRODUCȚIA MONDIALA DE CEREALE. Potrivit estimărilor cuprinse în 
raportul periodic al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație e" ■ 
Agricultură (F.A.O.), producția mondială de cereale a sezonului 1980—1ShT 
va fi de 1 416 miliarde tone, cu 9 milioane tone mai mică față de sgzoftul 
precedent. Documentul arată, de asemenea, că țările lumii a treia vor fl 
nevoite să-și sporească importurile de produse alimentare pentru a asigura 
consumul intern, ca urmare a scăderii producției de cereale.

Primul ministru al Turciei
despre situația politică 

și economică a țării 
Măsuri energice pentru com
baterea acțiunilor teroriste

ANKARA 6 (Agerpres). — Intr-o 
' conferință de presă ținută sîmbătă 

la Ankara, primul ministru al Tur
ciei, Biilent Ulusu, a relevat că, în 
țară, calmul și ordinea au fost resta
bilite, reducîndu-se substanțial 
mărul victimelor violenței 
El a precizat că au 
măsuri energice pentru
acțiunilor teroriste, fiind 
meroși membri ai unor 
tremiste. De asemenea, 
fiscată o mare cantitate 
muniții.

în ce privește situația economică 
a țării, Biilent Ulusu a arătat că ex
porturile au crescut cu 20 la sută In 
luna 
luna 
eași 
altă 
rata
sfîrșitul acestui an de la 100 la apro
ximativ 40 la sută.

nu- 
politice. 

fost adoptate 
combaterea 
arestați nu- 
grupări ex- 
a fost con- 
de arme șl

septembrie și cu 32 la sută in 
octombrie, comparativ cu ace- 
perioadă a anului trecut. Pe de 
parte, premierul a precizat că 
inflației se va reduce pînă la

ORIENTUL MIJLOCIU
• Israelul a hotărît reexpulzarea celor doi primari palestinieni • Manifestații 

de protest ale studenților de la universitățile din Cisiordania

Lacrimi pe „centura

spaniola. Aici sînt ministerele, ma
gazinele, vilele. în puzderia de 
„barrios altos" (cartierele de sus) se 
vorbesc ayamara și quechua. fiind 
locuite de indieni și metiși — 
„cholos".

îmbrăcămintea Indienilor — des- 
cendenți din creatorii unei străluci
te civilizații care a dominat altipla- 
nul cu multe secole înaintea con- 
chistel — e un festival de culori vio
lente (roșu, galben, violet, portoca
liu), un veritabil șoc vizual, proba
bil o expresie inconștientă de răz
vrătire contra peisajului anost, un 
fel de compensație psihologică. în- 
tiîetatea aparține, bineînțeles, femei
lor. Ele au fizionomii rotunde și 
ochi migdalați. Poartă pălării de 
fetru asemănătoare jobenului, grele 
fuste multicolore suprapuse, in for
mă de clopot. „poncho" la fel de 
pestriț șl veșnicul șal înnodat la 
spate. în el duc totul : diverse o- 
biecte, alimente, copilul. Chiar și a- 
tunci cind nu au nimic de dus. in- 
dienele tot Î6i înnoadă șalul. Reflex 
ancestral.

în afara perimetrului select, ora
șul pare un etern bazar, cu prăvălii 
și tarabe care ocupă străzile înguste 
pină la intrarea in locuințe. Luațl 
individual, vinzătorii practică un co
merț modest : cîte o legătură de 
ceapă, cițiva cartofi, un pumn de a- 
rahide...

în jurul bisericii San Francisco, 
cocoțată pe o coastă, mișună întot
deauna — îndeosebi în zile de hram 
— lumea săracă, atrasă de „farma
ciile" vracilor din celebrul trib Cal- 
lauaiha. Cunoscuți sub acest nume 
Încă de pe vremea imperiului incaș, 
vracii iși au satele intr-o zonă din 
nord-estul lacului Titicaca. De acolo 
aduc leacurile lor misterioase pen
tru oamenii care nu au cu ce plăti 
un medic sau și-au luat nădejdea 
de
cu --------- ---------- -------- .
cănașe sigilate cu smoală — oferă 
remedii pentru multe maladii, dar 
nu se limitează la asta. Două fi
gurine albe care se țin de mînă 
sînt talisman destinat ** !
ghinionul în dragoste, 
ceva, la fel de curajos, 
sărăciei : citeva oițe 
le cumperi și te așezi 
Icoana Sfintei Fecioare 
pe vei dobindi o stină tntreagă de 
oi adevărate. Dacă săracii nu se Îm
bogățesc așa (dovadă că tot vin), in
dienii aceștia au in schimb leacuri 
eficace, verificate de generații — de 
bolnavi șl de vraci. Acesta este

la el. Tarabele vracilor — pline 
ierburi, rădăcini, cutiuțe și bor-

să elimine 
Iată și alt- 
leacul anti- 

de lut. De 
alături de 

de Guadalu-

a Anzilor
„mercada india" — un caleidoscop 
de culori, zgomote și mirosuri, unde 
se amestecă vînzători, pungași, po
lițiști și mai ales „cholos", care vor
besc despre problemele lor finan
ciare. Căci indianul are totdeauna 
probleme financiare, care de care 
mai insolubile.

Palatul prezidențial din piața Mu
rillo e o Construcție solidă, in stil 
colonial. Frumoasă, dar nu prea in- 

-treținuiă, căci chiriașii ei s-au mu- 
•tat. de regulă, înainte de a termina 

vreo renovare. De fapt, in „Palacio 
Quemado" („palatul ars") stă înscri
să toată istoria recentă a furtunilor 
politice din Bolivia. în ultimul de
ceniu clădirea a cunoscut numai re
forme parțiale și neterminate, căci 
titularii au fost siliți s-o abandone
ze în 
zice-se 
gete la

Avar 
m intui' 
rănii indieni. Pe suprafețele ințele- 
nite cresc doar smocuri rare de iar
bă țepoasă, păscute 
lame și oi. Pentru a 
lot de pămînt. acesta 
de pietre, din care 
garduri. Pe loturile curățate și în
grădite asemenea unor fortificații, 
se cultivă quinoa — o cereală andi
nă — porumb, ovăz și mal ales car
tofi dintr-un 
șui cartofilor 
se crede.

între patru ___  _  _T ____
înălțime, acolo unde nici jneapănul 
nu reușește să crească, dai de așe
zări omenești gravitînd In jurul mi
nelor de cositor. Sînt bordeie minus
cule, in care se tnghesuie familiile 
numeroase ale minerilor. Așezări 
pierdute in spațiu. împrejur — sin
gurătate. înăuntru — mizerie. Hua- 
nuni. Siglo Veinte, Potosi și atîtea 
alte locuri, azi piloni ai cositorului, 
făceau parte odinioară din legenda
ra „centură a argintului", întinsă pe 
o mie de kilometri.

Rînduielile seculare 
aceste meleaguri un 
cea mai mare parte a 
nerale a alimentat safe-urile aface
riștilor străini, iar restul a servit 
pentru întreținerea oligarhiei. Pute
rea elitei autohtone este doar pre
lungirea mecanismului international 
care a făcut din Bolivia ceea ce este, 
iar exploatarea minieră — canalul 
prin care s-a scurs vitalitatea tării.

în 1544 era descoperit marele ză- 
cămînt de argint de la Cerro Rico. 
lingă Potosi. De aici, ca și de Ia mi
nele din sud și sud-est, unde secole

grabă — chiar în pijama, 
— înainte de a putea să
estetica interioarelor.
din cale afară se arată 
pietros al altiplanului cu

cu-
pă- 
ță-

de modestele 
cultiva un mic 
trebuie curățat 
indienii ridică

soi minuscul, strămo- 
de pretutindeni, cum
și cinci mii de metri

au impus pe 
dublu tribut : 
resurselor mi

TEL AVIV 6 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație făcută presei, minis
trul israelian al justiției, Moshe 
Nissim, a arătat că guvernul israe
lian a hotărît să-i expulzeze din nou 
pe primarii palestinieni ai orașelor 
cisiordaniene Hebron și Halhoul, 
Fahd Kawsme și, respectiv, Moham
med Milhem. Cei doi primari au 
fost expulzați la 3 mal, dar la 14 
octombrie au revenit pe teritoriul 
Cisiordaniei, fiind internați intr-o 
închisoare din Israel.

BEIRUT — Cei doi primari pales
tinieni ai orașelor cisiordaniene Heb
ron și Halhoul, Fahd Kawsme și, 
respectiv, Mohammed Milhem. au 
sosit sîmbătă la Beirut, după ce au 
fost expulzați vineri seara din Cisior
dania.

într-o conferință de presă organi
zată la sosire, aceștia au declarat că 
ordinul de expulzare 
apreciind că această 
monstrează că Israelul ______
rezoluțiile Națiunilor Unite sau ape
lurile secretarului general al O.N.U. 
și ignoră cererile opiniei publice in
ternaționale.

este ilegal, 
hotărî re de- 
nu respectă

med Milhem, relatează agențiile 
France Presse și Associated Press. 
Cele mai puternice acțiuni de pro
test au avut loc la universitatea din 
Bir Zeit, inchisă cu citeva 
în urmă de autoritățile 
israeliene.

Armata israeliană a 
manifestanții folosind gaze lacrimo
gene.

săptămini 
militase

împrăștiat

NAȚIUNILE UNITE - într-o de
clarație dată publicității la Națiu
nile Unite, secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, iși exprimă 
îngrijorarea față de faptul că gu
vernul israelian a hotărît să confir
me ordinul de expulzare a doi pri
mari palestinieni din Cisiordania, 
transmit agențiile France Presse și 
U.P.I. Reamintind rezoluțiile Consi
liului de Securitate în această pro
blemă, secretarul general al O.N.U, 
cere autorităților israeliene să revi
nă asupra deciziei de expulzare.

La poalele masivului Potosi, comoară de argint și cositor a Boliviei

TEL AVIV — Studenții de la uni
versitățile din Cisiordania, teritoriu 
ocupat de Israel in urma războiului 
din 1967, au organizat sîmbătă ma
nifestații de protest împotriva hotă- 
rîrii guvernului israelian de a ex
pulza din nou pe primarii palesti
nieni ai orașelor Hebron și Halhoul, 
Fahd Kawsme și, respectiv, Moham-

BEIRUT — într-un comunicat 
publicității de agenția W.A.F.A.. 
tată de agenția France Presse. 
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei declară că decizia de expulzare 
a celor doi primari palestinieni din 
Cisiordania dovedește că autoritățile 
israeliene nu țin cont de rezoluțiile 
Națiunilor Unite sau de apelurile 
secretarului general al O.N.U. Cei 
doi primari palestinieni au fost ex- 
'pulzați în pofida statutului lor legi
tim de reprezentanți aleși în locali
tățile lor, se arată în comunicat»

dat 
ci- 

Or-

de muncă zac congelate, cuceritorii 
spanioli au extras atîta argint, incit, 
cum ne asigură unele calcule, din el 
s-ar fi putut face un pod pină la 
Madrid. Dacă e greu de spus cit de 
exacte sint asemenea calcule, rămi
ne cert că munții Boliviei 
cu lacrimile și presarăți 
atîtor „mi'tayos" forțați să 
mine, aproape fără a ieși 
față, cîte cinci ani.

Oricit de devastatoare, jefuirea ar
gintului n-a fost decît primul act, 
dintr-o dramă mai
După „boom“-ul aurului de la mijlo
cul secolului trecut, S.U.A, trăiau in
tens emoțiile unei goane după ar
gint, Întețite de descoperirea filonu
lui fabulos de la Comstock (Nevada), 
în 1874. în căutarea febrilă a altor 
zăcăminte, capitalul nord-american 
cobora apoi in America de Sud, 
creînd linii de acces spre rezervele 
Anzilor. Mine părăsite de mult erau 
redeschise, altele noi. mai producti
ve, intrau în funcțiune. De astă dată, 
operația era controlată de „regii 
prosperității" (Bonanza Kings), prin 
„Bank of Nevada" și, ceva mal tir- 
zlu, „Bank of California".

Ca în orice secvență finală a unui 
western clasic, 
s-au pierdut la 
pulberea fină 
ceda locul altor 
cositor, și azi principala bogăție bo- 
liviană. Exploatarea ei a lăsat prea 
puțin pentru folosul național. E 
drept* că. unul din cei trei „baroni" 
ai cositorului, Simon Patifio (ceilalți 
doi erau Hoschild $1 Aramayo), a 
ajuns cîndva să ocupe locul cinci pe 
lista celor mai bogați oameni din 
lume, dar plătea statului bolivian un 
impozit anual de... 80 de dolari, iar 
țara a pierdut o mare parte din bo
găția nerenovabilă. Chiar după na
ționalizarea minelor, in urma revo
luției din 1952. „baronii cositorului" 
și asociații lor din străinătate au 
continuat să cîștige, căci controlau

sint udați 
cu oasele 
lucreze in 
la supra-

îndelungată.

cavalerii „bonanzei" 
orizont, învăluit! în 
a istoriei, pentru a 
briganzi, profilați pe

rafinarea metalului. Poate de aceea, 
in zonele miniere nu întilnești con
strucții demne de reverența posteri
tății. Marile mărturii zac sub pă
mînt. iar deasupra rămine partea 
precară, omul, cu așezările sale, cu 
ziduri semidistruse, cu cimitire 
abandonate.

Țărani sau mineri, indienii aya- 
mara și quechua — cele două mari 
comunități ce alcătuiesc majoritatea 
populației — sint mîndri și tăcuți. 
Din căsuțele de lut te privesc bătrini 
cu fața de pergament, tineri și adulți 
cu trăsături aspre, mestecind eterna 
frunză de coca spre a alunga foamea 
și senzația de frig.

tn partea de sud a lacului Titicaca 
străjuiesc ruinele severe de piatră ce 
marchează centrul unei străvechi ci
vilizații.' iar pe întinsul lucitor al 
lacului se văd vestigiile altei civili
zații. de vîrstă la fel de incertă, a 
trestiei : insule plutitoare locuite de 
un popor misterios. Sînt „urușii", 
cei mai săraci oameni din lume. 
Soarta lor depinde de „totora" (tres
tie), cum numesc ei planta binefăcă
toare ce le servește de fnaterie pri
mă universală, folosită la construirea 
colibelor, pirogilor în formă de gon
dole. a insulelor plutitoare — acele 
colonii de locuințe ușoare care se 
frămîntă neliniștite deasupra undelor 
încrețite de vint.

Cîteodată. o asemenea insulă pre
cară este mistuită de foc. Urușii — 
acum foarte puțini și amestecați cu 
indienii ayamara — așteaptă resem
nați în pirogi. Apoi se apucă să-și 
facă alta. Existenta lor atîmă de 
peștele lacului și de cormoranii do
mesticiți. Nimeni nu știe de unde 
vin acești ciudați gondolieri, nici 
măcar ei. Se spune că trăiau aici 
încă înaintea incașilor. Locuitori la
custri ce nu știu să înoate. înspăi- 
mîntați de adincimea lacului pe care 
plutesc de cine știe cîte secole.

Vasile OROS

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
A 
ț 
ț 
ț 
ț 
I 
A 
A

ț 
ț 
ț 
ț

I 
I 
ț 
ț 
ț 
ț

Un simplu troc k
m ?Uj>°cCUm SB ve<^e’ Personajul nu va fi invitat la reuniunea dă la 
Madrid. E drept, s-ar fi ridicat unele probleme tehnice, ținînd seama 
că respectivul nu este vizibil cu ochiul liber și trebuia plasat, împreună 
cu pupitrul, sub obiectivul microscopului - dar era interesant de văzut 
pe unde ar fi scos cămașa. Deși, in general, viermișorii, inclusiv cei 
microscopici, sînt impudici și umblă fără cămașă.

Și totuși, are tupeul să conteste un șir de drepturi fundamentale 
ale omului.

In primul rînd. dreptul la apă. Viermișorul microscopic pătrunde 
direct prin pielea omului, atunci cind acesta se scaldă sau merge 
desculț prin apă, prin noroi, șanțuri de irigații etc.; și se simte atît 
de bine în contextul uman, incit perforează vasele sanguine, unde se 
reproduce, depunind mii de ouă care trec în țesuturi și provoacă leziuni 
fatăle. Incit, pină la urmă, viermișorul ajunge să conteste încă un 
drept, destul de important, al omului - acela de a face umbră 
pămîntului.

Aceasta ar fi o descriere, cam sumară, a unei maladii cumplite, 
numită Bilharzioză ; în lume sînt peste 300 de milioane de bolnavi, toți 
in țările sărace din Africa, Asia, America de Sud.

...Așa incit este de înțeles satisfacția cercetătorilor unei renumite 
firme de produse farmaceutice din Europa occidentală, care au reușit 
să pună la punct un medicament denumit „Oltiprase". Un medicament 
capabil să-i dea la cap, definitiv, ticălosului de viermișor.

S-a ridicat însă o mare obiecție. Nu din partea unor apărători ai 
drepturilor fundamentale ale paraziților, ci din partea a însăși condu
cerii marelui concern, care a apreciat că producția „Oltiprase-ului" nu 
este rentabilă financiar. Deoarece piața de desfacere o constituie niște 
„țări prea puțin solvabile".

In numele, deci, al dreptului fundamental al omului (la profit) 
firma n-a mai trecut la fabricarea medicamentului și i-a închis bine 
in casă de fier rețeta - secret comercial. Sărăntocii n-au decît să 
piară, spre prosperitatea viermișorului. Care a aplaudat fericit decizia 
și ar fi strips bucuros mina membrilor consiliului de administrație 
dacă aceștia n-ar fi fost prea temători (știți, trece prin piele...).

Dor, recent, atți cercetători au făcut o altă descoperire : in hema
tiile sîngelui există o enzimă, denumită „Atpază", care guvernează 
metabolismul grăsimilor. Cind „Atpaza" e deficitară, se instaurează obe
zitatea ; cind e suficientă, omul rămine slab, oricit ar minca.

In aceste condiții, s-ar putea face o propunere :
Ținînd seama că țările dezvoltate - economic și gastronomic — 

pot realiza „Oltiprase-ul" ;
avînd in vedere că populația „Lumii l-a" cheltuiește mult pentru 

regimuri de slăbire, cure dietetice și tratamente împotriva obezității ;
luind in considerație că țările din „Lumea a lll-a" nu dispun de 

mijloacele financiare pentru cumpărarea „Oltiprase-ului“, dar dispun 
din belșug de „Atpază", enzima slăbirii, așa cum dovedește aspectul 
scheletic și famelic al populației,

ar fi cit se poate de rațional să se organizeze un troc - enzimă 
contra medicament, să se schimbe „Atpaza" pentru „Oltiprase".

Spre mulțumirea Lumii bogaților, a Lumii săracilor, a Lumii nr. 1, 
nr. 2, nr. 3, nr. Etc. - adică a tuturor lumilor lumii noastre.

Și nici n-ar mai fi nevoie ca la reuniunea de la Madrid să fie 
chemat viermișorul și pus să dea socoteala comportărilor sale, scan
daloase chiar șl pentru lumea paraziților.

Și nici să se caute cu microscopul unde este umanismul.
N. CORBU

in general, viermișorii, inclusiv cei
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