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ÎNVĂȚĂMÎNTUL ROMÂNESC
în fața unor noi răspunderi, a integrării

In fiecare județ,

in fiecare
unitate agricolă

energice cu cercetarea și producția
acest cincinal trebuie să trecem la o nouă etapă de dezvol
tare, să ridicăm patria noastră pe noi culmi de progres și civiliza
ție, să realizăm o nouă calitate a muncii și vieții. Invățămintului ii
revin sarcini deosebit de importante în înfăptuirea acestui obiectiv
strategic trasat de Congresul al XII-lea al partidului".

NICOLAE CEAUȘESCU

condiția principală
pentru sporirea
producției zootehnice
In pagina a lll-a, re

A devenit o nobilă tradiție ca inau
lalte domenii ale invățămintului su
pentru dialogul lor permanent cu
gurarea fiecărui nou an de invățăperior — să înscrie o contribuție si
studenții in amfiteatre și laboratoare.
latări din județele Călâ
mint să se desfășoare sub cele mai
mai înaltă pe terenul de producție al
Cu sprijinul nemijlocit al cadrelor
inalte auspicii, intr-o atmosferă de
specialității lor. prin preluarea unor
rași și Vrancea.
didactice, studenții înșiși sint chemați
sărbătoare, dar și de activizare și
responsabilități precise — ca șefi de
să sporească în noul an valoarea
concentrare a energiilor tuturor sluji
fermă, pentru agronomie, de pildă —
contribuției lor productive, să parti
torilor școlii și tineretului studios. Ca
și obținerea de rezultate economice
cipe. individual sau in echipe mixte
și in anii precedenți, începutul nou
exemplare, apte să valideze statutul
de cercetare și proiectare, la so
lui an de invățămînt 1981—1982 a
social al cadrelor didactice. Identifiluționarea optimă a problemelor
*
avu
loc in prespecifice dome
ALEXANDRIA
zet,
secretaru
niilor lor de spe
lui general al —
cialitate. Trebuie
partidului,
1
să se aibă per
Producție sporită
varășul Nicolae
manent în vedere
Ceaușescu, a to
faptul că toți cei
cu consumuri reduse
varășei
Elena
care au pășit în
Ceaușescu, a al
noul an pe porțile
Colectivele unităților econo
tor conducători de
facultăților,
în
mice din municipiul Alexandria
partid și de stat
amfiteatre, labo
au realizat, in perioada care a
Vizita de lucru a
ratoare, in atelie
trecut din acest an, printr-o mai
șefului statului efectuată cu acest pri
cam aici marea răspundere si pre
rele de producție au îndatorirea
bună organizare a muncii și
lej în marele centru industrial, știin
țuire cu care au fost învestiți sluji
să obțină rezultate mereu mai bune,
creșterea productivității muncii,
țific și universitar Craiova a prilejuit
torii invățămintului superior și, prin
pe măsura exigențelor majore ale
o productie-marfă industrială
întilnirea cu cadre didactice, cu eievi
chiar acest fapt, instituirea unui
deceniului științei, tehnicii, calită
suplimentară în valoare de peste
și studenți în climatul fertil, specific
examen de onoare, prin susținerea
ții și eficienței. Aceasta implică
52 milioane lei. Totodată, prin
dialogului permanent cu poporul, recăruia întregul corp profesoral uni
eforturi intense din partea fiecă
aplicarea unor măsuri de redu
liefind incă o dată prețuirea deose
versitar își va spori incontestabil au
rui student, o exemplară disci
cere a consumurilor, s-au obți
bită de care se bucură școala și sluji
toritatea științifică și morală. Expeplină a muncii, a studiului aprofun
nut economii de 710 tone metal,
torii ei, rolul hotărîtor al înVățămin- . riențele fructuoase obținute in acest
I 306 MWh energie electrică și
dat, pentru însușirea temeinică a
tului in formarea tinerelor generații
sens, unele dintre ele apreciate șl în
5 900 tone combustibil conven
concepției revoluționare, materialist
in spiritul muncii creatoare, al devo
timpul vizitei în unități craiovene de
tional.
Printre întreprinderile
dialectice despre natură și societate,
țiunii pentru cauza socialismului,
învățămint, confirmă faptul că este
care au contribuit la aceste re
a
celor
mai
noi
cuceriri
ale
științei
și
pentru progresul continuu al patriei.
nu numai necesar, dar și pe deplin
zultate se numără întreprinde
tehnicii contemporane, pentru pu
Conștienți de această nobilă îndato
rea de rulmenți, întreprinderea
posibil ca profesorii universitari să
rire, de înalta încredere pe care le-o
nerea
in
valoare
a
întregului
potende panouri și tablouri elec
preia răspunderi concrete de produc
acordă societatea, cadrele didactice,
trice. Filatura de bumbac. (Stan
ție, care -eă se reflecte nemijlocit in
Mihai IORDANESCU
milioane de elevi și studenți de pe
Stefan).
rezultate economice și științifice su
intreg cuprinsul țării au început noul
(Continuare în pag. a IlI-a)
perioare — argumentele decisive
an de învătămînt sub semnul hotărîrii ferme de a aiunci cu abnegație, de
a se pregăti temeinic în vederea în
făptuirii importantelor obiective pe
care Congresul al XII-lea al partidu
lui le-a pus în fata școlii de toate
SATU MARE : Locomotive de mină cu performanțe superioare
gradele.
Aceste mobilizatoare cerințe străbat
ca un fir roșu cuvîntarea tovarășului
De pe linia de montaj tt în
Nicolae Ceaușescu, rostită la marea
treprinderii „Unio" Satu Mare
adunare populară de la Craiova. Prin
a ieșit locomotiva de mină cu
forța ei de sintetizare, prin claritatea
nr. 3 000. Colectivul întreprinde
și pregnanța cu care a reliefat direc
rii, preocupat de ridicarea ne
țiile principale de acțiune. cuvîn
contenită a gradului de competi
tarea constituie un prețios îndreptar
tivitate a mașinilor și utilajelor
teoretic și practic pentru ca școala
românească să se integreze cu rezul
destinate industriei miniere, a
tate superioare in efortul întregului
realizat noi tipuri de locomotive
popor îndreptat spre realizarea unei
de mină cu performanțe tehniconoi calități în activitatea social-eco
functionale înalte, deosebit de
nomic- ,i cultural-educativă. Vocația
apreciate atît in țară, cit și la ex
social ca cel dintîi atribut al învăport. Ultimele tipuri de locomo
țămirfi lui, manifestată cu consec
vență die-a lungul istoriei școlii noas
tive pentru subteran realizate
tre, iși află astăzi cea mai înaltă în
aici au un consum redus de
truchipare în procesul integrării încombustibil, un randament su
vățămintului de toate gradele cu
perior în funcționare si incorpo
producția și cercetarea — concepție
modernă, revoluționară despre for
rează o cantitate de metal sub
marea și valorificarea superioară a
stanțial diminuată. Un calcul
cadrelor, științific fundamentată de
arată că fiecare a 6-a locomotivă
secretarul general al partidului.
este realizată acum din metal
în această perspectivă. în cuvtneconomisit.
(Octav Grumeza).
tarea rostită la Craiova. tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
Foto : Gh. lancu
sitatea ca profesorii din invătămintul
agronomic — ca dealtfel și din cele-

£ Pe marginea cuvintării tovarășului Nicolae Ceaușescu
la deschiderea noului an de învătămînt

IN ZIARUL DE AZI : • Deschiderea Festi

valului

internațional

„George Enescu"
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Cutezătorul zbor
Cu puține zile inainte de începerea noului an școlar
s-a organizat o interesantă și semnificativă expoziție
a realizărilor tehnico-științifice ale pionierilor și școla
rilor din Moine ști. O expoziție ca atîtea altele din di
ferite colțuri ale țării, întrunind — sub emblema tu
telară a pasiunii creatoare, cultivate cu stăruință Și
pricepere de școală și organizația de pionieri incă din
anii primelor visuri și avinturi — nu numai roade ale
hărniciei și sirguinței aplicate, ci și ale fanteziei și
imaginației însuflețite de aspirația spre mai bine.
Un fapt care ne-a reținut insă cu deosebire atenția
se petrecea nu in incinta propriu-zisă a expoziției, ci

intr-un parc din apropierea ei. Doi pionieri ale căror
lucrări de radiofonie și aero-navomodelism abia le ad
mirasem sub vitrinele standurilor — Petre Spălam și
George-Lucian Berbecea, de la Școala generală nr. 4
din cartierul Albotești, buni prieteni și colegi — se
pregăteau să lanseze o ingenioasă „rachetă" miniatu
rală meșterită de ei in zilele vacanței, rachetă al cărei
„combustibil" îl constituiau niște filme vechi prin a
căror ardere se formau jeturi menite s-o propulseze
spre înălțimi, Și — spre uimirea trecătorilor din parc,
opriți in loc de curiozitatea firească de a vedea de
_........in. .......
ce. sint
stare acești copii năzdrăvani — „racheta",
după citeva clipe de ezitare, și-a luat zborul intr-un
elan vertical, ajungînd rapid la înălțimea de peste
50 de metri.
Trebuia să-i contempli. In acele clipe, pe cei doi mici
și îndrăzneți născocitori : priveau spre „rachetă" cu o
fericire indescriptibilă, de parcă ei înșiși și-ar fi luat,
odată cu ea, zborul spre tăriile neîntinate de nici un
nor. Și in privirile lor, luminate de fascinația înălți
milor, se întrezăreau de fapt năzuințele și destinele
unei întregi generații formate de partid pentru cute
zătorul zbor al elanurilor și faptelor creatoare.

Vicțor BÎRLADEANU
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In mod perseverent, partidul șl sta
tul nostru au inițiat măsuri importan
te - pe plan economic, social, orga
nizatoric, legislativ - stimulind afirmarea
femeilor in viața socială, consacrind, tot
odată, recunoașterea contribuției mul
tilaterale pe care femeile o aduc... și
o- pot aduce intr-o măsură mereu crescindă in toate sferele de activitate.
In industrie, bunăoară, femeile repre
zintă acum peste 40 la sută din tota
lul personalului muncitor ; activitatea lor

Este unanim cunos
cut și recunoscut rolul
maistrului in conduce
rea procesului de pro
ducție. Totuși, femeile
reprezintă doar apro
ximativ 4 la sută din
totalul maiștrilor. De
ce 7
— Din cele circa 40
de unități constructoa
re de mașini pentru
care pregătim cadre,
in clasele de maiștri,
dacă am avut, in toată
istoria instituției. 2—3
absolvente aie claselor
de maiștri. Asta deși
multe din meserii au
un pronunțat speci
fic feminin — comple
ta afirmația directo
rul grupului școlar
„Unirea" din București.
— Nu am avut și nu
avem nici In acest an
vreo
candidată
la
școala de maiștri, ne-a
spus directorul adjunct
al grupului școlar „23
August".
în rîndurile persona
lului muncitor de la
Întreprinderea „23 Au
gust" din Capitală pro

se caracterizează prin nivelul ridicat de
pregătire profesională și conștiinciozita
te, reflectgt in calitatea muncii, in aportul vizibil, atit In sectoarele direct
productive, cit și la conducerea locu
rilor de muncă, o unităților, centrale
lor Industriale și chiar ministerelor. A
Încetat să mal fie motiv de uimire
faptul că dincolo de ușa pe care scrie
„director" sau „ministru" se află o fe
meie. Ceea ce contează este competen

centul de teniei este
de 30 la sută. Peste 80
la sută din ele lucrează
în sectoarele direct
productive. Este cu pu
tință ca. dintre cele
mai mult de 3 000 de
femei care lucrează in
diferite secții ale în

Așa să tie? Pentru
lămurirea
lucrurilor
ne-âm adresat chiar
celor in cauză:
— V-ați gindit vreo
dată să deveniți mais
tru? — o intrebăm pe
Joița Teodoroiu. con
trolor de calitate la

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, la 16 sep
tembrie, pe tovarășul llias lliou, pre
ședintele Uniunii Democratice de
Stingă din Grecia — E.D.A.. care, la
invitația C.C. al P.C.R.. face o vizită
in țara noastră.
La intrevedere a luat parte tova
rășul Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.
în numele său și al conducerii Uniunii Democratice de Stingă din
Grecia — E.D.A., tovarășul llias
lliou a adresat tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena

ța, spiritul de bun organizator, presti
giul in fața oamenilor.
Nu ne aflăm in fața unui proces în
cheiat. Există încă importante rezerve
pentru a mări contribuția femeilor la
viața economică șl socială. Există încă
și unele neconcordanțe, piedici birocra
tice și chiar prejudecăți disimulate care
diminuează acest aport. De o aseme
nea anomalie se ocupă și ancheta de
față.

— De ce nu ați dus
intenția pină la capăt?
— Sinceră să fiu.
am renunțat văzind că
se pune mai multă
bază pe bărbați. Si
apoi, n-a venit nimeni
să-mi propună.
Maria Ciobanu este

• Femeile reprezintă peste 40 la sută din totalul personalului
muncitor din industrie • Pentru a ajunge maistru, textilista
trebuie să devină mai intii... lăcătuș ?
treprinderii, să nu
poată ti selecționate
citeva. dintre cele mai
bune, care să tie pre
gătite pentru această
funcție ?! Fără Îndoială
că nu.
— Pur și simplu nu
ne-am gindit, recu
noaște șeful serviciu
lui
personai-învățămint. Cred că nici
ele nu doresc o aseme
nea răspundere. Com
plexitatea atribuțiilor
unui maistru este bine
cunoscută.

sculărie. secție care re
comandă de la sine pe
muncitorii ei și. cu
atit mai mult, pe acela
sau aceea care poartă
răspunderea
calității
produselor.
— Nu numai că m-am
gindit. dar am și vor
bit cu colega mea.
Georgeta
Iordache.
despre aceasta. Soțul
meu este maistru la
axe cardanice. Cred
că as ti capabilă să
mă descurc la fel de
bine ca el.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit pentru sentimentele exprima
te și a rugat să se transmită condu
cerii Partidului Socialist Costarican.
tuturor militanților partidului un sa
lut prietenesc. împreună cu urări de
noi succese poporului costarican in
lupta pentru dezvoltare democratică,
independentă a țării, pentru bunăstare
și progres.
în timpul convorbirii, tovarășii
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, și
Alberto Salom Echeverria, secretar ge
neral al Partidului Socialist Costari
can. au procedat la un schimb de pă(Continuare in pag. a V-a)

președintele Uniunii Democratice de Stingă din Grecia-E.D.A.

PROMOVAREA FEMEILOR 1N PRODUCȚIE

George Bacovia

călduros, împreună cu urări de sănă
tate și succes in activitatea pe care c
desfășoară în fruntea partidului și
statului român. Exprimind gratitu
dinea pentru prilejul oferit de a vizita
România, oaspetele a avut cuvinte de
înaltă prețuire față de succesele re
marcabile obținute de poporul roman
in dezvoltarea economică și socială a
țării sub conducerea P.C.R.. a secre
tarului său general, subliniind, tot
odată, puternicul prestigiu de. care se
bucură tovarășul Nicolae Ceaușescu
pe plan internațional, pentru ampla
activitate pe care o desfășoară în
scopul consolidării păcii, securității,
independenței
și cooperării în
întreaga lume.

Tovarășul llias lliou,

Ce stimulează și ce frînează

• 100 de ani de la nașterea poetului
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu-'
nist Român, a primit, miercuri, pe
tovarășul Alberțo Salom Echeverria,
secretar general al Partidului Socia
list Costarican, care, la invitația C.C.
al P.C.R.. efectuează o vizită de prie
tenie în țara noastră. Oaspetele a fost
însoțit de tovarășul Luis Carlos Al
varado, secretar regional al P.S.C.
La întrevedere a luat parte to
varășul Virgil Cazacu. membru al
Comitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.
Secretarul general al Partidului
Socialist Costarican a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu. in nu
mele conducerii partidului, un salut

controlor de calitate în
aceeași secție. Ca rec
tificator are cea mai
înaltă încadrare. Dar
nici la ea nu s-a gindit
nimeni să o propună,
deși e dornică de în
vățătură.
Aceste dialoguri re
levă o primă cauză a
slabei cuprinderi a fe
meilor in școlile de
maiștri : pasivitatea unor factori care răs
pund de pregătirea
oadreîor, insuficienta
preocupare — din nein-

credere, din comodita
te — pentru punerea
in valoare a resurselor
existente in vederea
formării viitoarelor ca
dre ale producției din
rindul femeilor.
Dar o altă cauză, și
mai stranie, se întîlnește în sectoarele de
muncă specific si preoonderent feminine. La
„Electroaparataj" stăm
de vorbă cu tovarășa
Elena Oană, președinta
comitetului
sindica
tului:
— în cele două secții
de montai lucrează
numai femei, dar din
17 maiștri 16 sint băr
bați. După ani de stă
ruință. in fine, anul
acesta, cu mare greu
tate. am reușit să tri
mitem la școala de
maiștri o a doua fe
meie.
— Vorbiți de stăru
ințe.
de
greutăți...

Rodica ȘERBAN
(Continuare

Ceaușescu un salut călduros și cele
mai cordiale urări. Totodată, oaspe
tele a exprimat satisfacția de a se
reintilni cu conducătorul partidului
și statului român, de a vizita din nou
România, dind o înaltă apreciere
realizărilor obținute de poporul
român in edificarea socialistă a tării,
politicii externe promovate de Româ
nia. contribuției remarcabile a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la so
luționarea constructivă a probleme
lor complexe ce confruntă lumea con
temporană. la cauza păcii, destinde
rii. securității. înțelegerii și colaboră
rii între națiuni.
Mulțumind, tovarășul Nicolae
Ceadșescu a adresat, la rindul său, un

cald salut președintelui Uniunii De
mocratice de Stingă din Grecia —
E.D.A., conducerii partidului, precum
și urări de succes, de prosperitate și
bunăstare poporului grec.
în timpul convorbirii au fost puse
în evidentă preocupările, celor două
partide, precum si bunele relații
dintre P.C.R. și E.D.A., dintre Româ
nia și Grecia Și a avut ioc un
schimb de păreri in probleme
actuale ale vieții politice interna
ționale. A fost reliefată dorința co
mună de a extinde și aprofunda in
viitor raporturile de colaborare din
tre P.C.R. și E.D.A., in folosul
(Continuare in pag. a V-a)

Literatura și pasiunea pentru nou
Citind sau recitind
astă-vară citeva roma
ne noi sau mai vechi,
precum și citeva cule
geri de nuvele mai re
cente sau apărute in
ultimii ani ale colegi
lor mei de breaslă, mi
s-a relevat din nou un
adevăr peren: valoarea
și vraja adevăratei li
teraturi rezidă in su
flul de viață puternic
ce străbate construcția
epică, mai exact in re
levarea specificului epocii, a timpului pe
care-l trăim. Dar, evi
dent. conceptele „su
flu de viață" sau „spe
cificul epocii" au un
cimp de esențe. Subli
niez acest fapt deoare
ce consider că ele ris
că să devină simple
clișee, dacă nucleul,
miezul lor dinamic nu
sint supuse unei anali
ze temeinice.
Firesc, însemnele epocii se întrupează ar
tistic prin expunerea
in proza epică a
conflictelor
specifice
timpului
care-I
pe
trăim. După părerea
mea, conflictul din
proza epică nu este sinonim cu expunerea
mecanică a contradicțiilor legice ale oricărei existențe sociale.
în viziunea artistică,
substanța acestor con
tradicții determină sau
nuanțează esența unui
șir de alte contradic
ții din zona etică a
conștiinței
contem
poranilor, ale compor
tamentului lor, care au
o deosebită importanță
pentru un scriitor.
Conflictele etice pu
ternice, dramatice con
feră multor opere re
cent apărute autenticiy tate, suflu de viață

cuceritor. Nu este vor
ba nicidecum de texte
savante, moralizatoa
re și nici de lecții de
etică pe care literatura
nu-și poate propune să
le ofere, ci de o întru
chipare artistică a li
niilor de forță ce se
confruntă In conștiin
ța
contemporanilor
noștri, care la rindul
lor se traduc concret
în trăsături de carac
ter, in modalități de
comportament; în atiOpinii

de SZASZ Jănos
TT

tudini. Desigur, un
scriitor implicat In epocă, in timpul pe care-1 trăiește nu este, un
observator
impasibil
al incleștărilor dintre
purtătorii diferitelor atitudini etice. Angaja
rea și implicarea orga
nică in viața poporu
lui, a colectivității din
care face parte permit
înțelegerea clară a
gravitației ideilor și a
idealului etic, a sensu
lui revelator al con
flictelor. Aceasta este
principala sursă de
inspirație a scriitorului
militant, angajat, dor
nic să contribuie la
modelarea unor relații
umane înaintate, care
se formează prin ne
garea activă a atitudi
nilor și a comporta
mentelor de depreciere
a semenilor, prin afir
marea unei poziții fer
me.
ce
veștejește
egoismul, cupiditatea,
trindăvia, fanfaronada
ipocrită, lașitatea biro
cratică, elitismul înfu

murat, slugărnicia lip
sei de opinie. Firesc,
el opune simultan acestor manifestări ati
tudinile și comporta
mentele
concordante
cu Codul nostru etic,
cu atitudinile compor
tamentale specifice so
lidarității
interumane: dăruirea revolu
ționară, pasiunea crea
toare, simțul de dato
rie față de colectivita
te, inițiativa ce nu se
teme de riscurile nou
lui, curajul de a
parcurge
drumurile
nebătătorite.
Conflictele etice se
desfășoară nu de pu
ține ori în interiorul
universului individului. Ce pasionantă este
scrutarea acestui univers, a drumului desăvirșirii sau al eșecuiui unui personaj într-un proces sinuos și
complex, a cărui miză
majoră este însăși adevărata devenire umană, libertatea de a
deveni
oameni
de
omenie, proces care
nu poate fi înfățișat
sau explicat nicidecum
prin acea concepție
simplistă potrivit că
reia există doar alb și
negru în forme imaculate.
Sint convins că valoarea supremă a unei
literaturi o conferă
puterea sa de a iradia
pasiunea pentru nou,
pentru efortul de per
manentă
autodepășire ce caracterizează
timpul pe care-1 trăim,
aici
și acum, in
România socialistă. O
astfel de literatură, re
flectă lumina puterni
că a frunților ridicate
ale oamenilor care iși
făuresc propriul destin^/
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Roata morii
...luminează

I
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Dintr-o veche moară de apă,
în gospodăria cetățeanului Victor Petrean din satul Galați, ju
dețul Alba, a mai rămas doar...
roata. Ani de zile respectiva
roată a stat abandonată. De
cîtva timp insă, gospodarul,
meșter intre meșteri, fiind deo
potrivă priceput la zidărie, timplărie și dulgherie, a amenajat,
după un proiect propriu, cum
s-a priceput el, o... microhidrocentrală. Cu alte cuvinte... a dat
apă la roată. Are acum energie
electrică îndestulătoare pentru
gospodăria lui și a fiicei sale.

Flăcări și flori

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate in concordanță cu legile țării,
principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Sprijin concret și eficace pentru
buna organizare a muncii
De la Combinatul de îngrășăminte
chimice Valea Călugărească — Pra
hova, o scrisoare adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu arăta că în
unitate există upele neajunsuri în
desfășurarea activității productive.
Datorită organizării necorespunză
toare a încărcării și descărcării ma
teriilor prime sau produselor, a evi
dentei defectuoase a vagoanelor
aflate în combinat se plătesc anual
milioane de lei penalizări pentru
imobilizarea acestora. De asemenea,
se arăta că materiile prime sosite
la combinat, cit și produsele ce se
expediază nu sint cîntărite cu răs
punderea necesară, aducindu-se ca
urmare serioase pierderi unității.
Secretarul general al partidului a
indicat ca scrisoarea să fie dată
spre soluționare secretarului C.C. al
P.C.R., președintelui Consiliului
Central de Control Muncitoresc al
Activității Economice și Sociale și
prim viceprim-ministrului de resort
al guvernului. La verificări au
participat și reprezentanți ai Comi
tetului județean Prahova al P.C.R.,
ai Ministerului Industriei Chimice
și Ministerului Transporturilor si
Telecomunicațiilor. S-a constatat că.
în bună parte, afirmațiile din scri
soare sînt întemeiate. In plus, s-a
constatat că există dezordine la În
cărcarea și descărcarea vagoanelor
cu materii prime și produse finite.

uzură înaintată a liniilor din incin
ta combinatului, lipsă de sistemati
zare a fronturilor de lucru.
Raportul de cercetare precizează
totodată soluțiile stabilite. Astfel,
concomitent cu măsurile de îmbu
nătățire a organizării muncii. Mi
nisterul Industriei Chimice. în co
laborare cu Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, va urgen
ta execuția lucrărilor de investiții
de la antestația de cale ferat'ă Va
lea Călugărească. în vederea punerii
in funcțiune inainte de termen a
acestui obiectiv ; totodată. prin
Trustul de construcții-montaj și re
parații pentru industria chimică va
asigura efectuarea în cursul aces
tui an a reparațiilor curente și ca
pitale necesare la liniile de cale fe
rată din incinta combinatului ;
ambele ministere vor organiza
cursuri de calificare pentru perso
nalul de la transporturi din cadrul
combinatului ; Ministerul Industriei
Chimice va asigura condițiile de in
troducere in plan a lucrărilor pri
vind amenajarea liniilor și rampe
lor. precum și îmbunătățirea acti
vității de încărcări, descărcări și
transporturi interne din combinat.
Se precizează că atit concluziile re
zultate, cit și măsurile luate au fost
discutate în cadrul colectivului de
conducere al combinatului și la Co
mitetul județean
Prahova al
P.C.R.

Din cercetările întreprinse a re
zultat că, intr-adevăr, inspectorulșef al Inspectoratului silvic Teleor
man are in proprietate personală 40
de stupi amplasați laolaltă cu stupii
Ocolului silvic Alexandria și îngri
jiți de stuparii ocolului sjlvic. Pen
tru mutarea stupilor proprii nu a
plătit in nici un an contravaloarea
transportului.
De fapt, la respectivul inspectorat,
toți stuparii — 620 familii în 1980 —
își țin stupii proprietate personală
la un loc cu cei ce aparțin unității,
fapt ce creează posibilitatea săvirșirii de nereguli? în schimb. în timp
ce producția medie pe familia de al
bine a ocolului silvic este de 9 kg
miere, la unii stupari lucrători în
cadrul ocolului s-au trecut medii
de... 15 kg miere. Așa se face că
activitatea sectorului apicol s-a în
cheiat in anul trecut cu o pierdere
de 1,1 milioane lei, in contrast cu
ciștigurile — consistente — ale stuparilor individuali.

Cercetările au confirmat si cele
lalte aspecte relatate în scrisoare —
privind folosirea mașinii inspectora
tului in interes personal, procu
rarea de benzină in mod ilegal, fa
voritisme față de unii lucrători ai
ocolului, existenta uno/ nereguli și
mari neajunsuri la crescătoria de
fazani și potirnichi Drăgănești, Ca
urmare, s-au luat măsurile necesare
de recuperare a pagubelor de la cei
vinovati : totodată, s-a stabilit desti
tuirea și sancționarea pe linie de
partid a inspectorului-șef Ion Zan
fir, a secretarului organizației de
bază, Ion Diaconu/’a șefului secto
rului apicol. Aurel Trașcă, pre
cum și sancționarea pe linie de
partid și administrativă a contabiluJui-șef, Ion Dragomir. a șefului
Ocolului silvic Alexandria. Sergiu
Dumitrescu. De asemenea, s-a hotărît ca Departamentul silviculturii
să inițieze controale la toate sec
toarele apicole din tară apartinînd
acestuia, pentru a preveni comite
rea de asemenea nereguli.

Noul magazin universal din Zimnicea

Foto : Sandu Cristian
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AZI VÂ INFORMAM DESPRE:

Dezvoltarea prestărilor de servicii
pentru populație în perioada 1981-1985

I
I
I
I
I
majoritatea celor 11 500 de noi uni
Intre sectoarele chemate să-și adu
tăți care vor lua ființă in actualul
că o contribuție sporită la îmbunătă
I
cincinal să fie amplasate la parte
țirea calității vieții în noul cincinal,
I
rul
blocurilor de locuințe, in cartie
un loc important revine — alături de
Noi perspective
re, iar pentru acele servicii care pri
producția bunurilor de consum, con
strucția de locuințe, comerț, sănătate
vesc întreținerea și repararea obiec
I
telor voluminoase și a instalațiilor să
I
ș.a. — serviciilor pentru populație.
se asigure executarea prestațiilor .la
Ele sînt menite să răspundă solici
domiciliul solicitanților. Un alt exem
tărilor celor mai diverse ale cetățe
orașului Baia de Arama
I
plu : volumul de activitate al unită
nilor, exigențelor sporite, cerințelor
I
>
ților de spălat și curățat chimic ur
unei vieți /noderne, civilizate, cores
mează să se dubleze pină in ap.ul
punzătoare eforturilor generale ale
1985, în principal prin organizarea Ti
societății de ridicare a nivelului de
I
pentru etapa 1976—1980), nu au fost
Intr-o
scrisoare
adresată
tovară

I
ateliere mici, pe cartiere, dotate ă
trai material și spiritual al oamenilor
realizate.
șului Nicolae•Ceaușescu se relata că
utilaje care să permită autoservirea,
muncii.
în vederea dezvoltării economicodezvoltarea economică a orașului
in paralel cu diversificarea servicii
Atenția specială acordată servicii
sociale mai accelerate a orașului și
Baia de Aramă și a unor comune
I
lor
publice
in
actualul
cincinal
re

lor oferite de unitățile mari deja
I
învecinate — Ponoarele, Obirșia, comunelor învecinate și pentru fo
existente
(spălatul, curățatul și re
zultă
din
ritmul
de
creștere
—
de
14,7
losirea mai eficientă a resurselor
Cloșani și Izverna — nu se reali
pararea covoarelor, ale blănurilor
la sută anual, superior celorlalți indi
materiale și de muncă existente în
zează la nivelul obiectivelor stabi
naturale și artificiale, călcatul lenje
catori economici. Dealtfel, ritmul sta
I
I
zonă s-a propus realizarea. în ac
lite, intrucît unele ministere nu au
bilit pentru creșterea serviciilor publi
riei spălate la domiciliu etc).
tualul cincinal, a următoarelor
înfăptuit obiectivele economice pre
Un loc important îl ocupă în pro
ce în perioada 1981—1985 este cel mai
văzute in etapa 1976—1980,
, obiective de investiții mai impor
înalt ritm în acest domeniu din toți
gram și măsurile de îmbunătățire a
tante : deschiderea și punerea in
I Căpșuni
La indicația secretarului general
I
anii
construcției
socialiste.
Drept
re

condițiilor
de petrecere cit mai plă
al partidului, scrisoarea a fost dată exploatare a_ zăcămîntului de mi
Deznodămintul „cu ac" al unei
zultat, la sfirșitul cincinalului, fieca
cută a timpului liber de către oa
nereuri
cupriîere,
dezvoltarea
cen

spre
examinare
secretarului
de
re

menii muncii. Astfel, in sfera servi
re cetățean va beneficia anual, în me
sort al C.C. al P.C.R. și președinte trului de preindustrializare a masei
I înNu septembrie!
die. de un vo
ciilor de turism șl
lui Comitetului de Stat al Planifi lemnoase, crearea unei secții pentru
este o glumă, ci un expe I
lum de prestări
agrement se pune
produse de uz gospodăresc și pen
cării, aspectele relatate fiind cerce
riment al cadrelor didactice de
de servicii de
accentul pe dez
tru prestări de servicii către popu
tate de un colectiv format din luintimplări cu albine și stupari
la Universitatea din Craiova.
peste 3 000 lei, • Ritmul de creștere a voltarea si mo
I Locul
lație.
c ători ai Comitetului pentru Pro
experimentului — stațiu I
ceea
ce
înseam

dernizarea bazei
Potrivit acestor propuneri. în
blemele Consiliilor Populare, ai
nea climaterică Rînca, județul
nă cu aproxima serviciilor publice în ac materiale din ju
C.S.P. și Consiliului popular al ju etapa 1981—1985 s-ar asigura, com
Gorj, situată la o altitudine de
tiv 50 la sută mai tualul cincinal
rul orașelor, pe
cel mai extinderea
dețului Mehedinți.
parativ cu anul 1980, creșterea cu
Așa cum este cunoscut, statul nos atribuie — producții mult mai mari,
600 metri. In cadrul grădinii I
I 1botanice
mult decît in
actica
peste 72 la sută a producției globale
deci și venituri in consecință
în raportul întocmit se arată că
tru nu numai că înlesnește, ci si sti
montane, amenajată
anul 1980. Aceas intens din toți anii con vitalilor de inîn cincinalul precedent, pe baza industriale pe locuitor și cu peste
mulează creșterea animalelor mici, si cum albinele lor ar fi mai haraici cu ajutorul gorjenilor, spe
ta va asigura un
chiriat materiale
prevederilor de plan și ale schiței
70 la sută a personalului muncitor.
obținerea unor venituri suplimen nice decît celelalte.
cialiștii craioveni au plantat în I
spor ide confort strucției socialiste • în sportive, ambarI acest
Aceste practici nu sint izolate — de sistematizare, in localitate s-a De asemenea, pentru îmbunătățirea
tare pe această cale. Cu o singură
an, pe un lot de 150 metri
pentru
fiecare
nautice.
condițiilor de viață ale locuitorilor
centrul atenției: calitatea cațiuni
condiție : la baza veniturilor să se arăta intr-o scrisoare adresată realizat un complex pentru creșpătrați, incepînd din luna iunie,
om al muncii,
rulote, pe amenase propune realizarea a peste 400 de
stea munca, cinstea. Caracterizare tovarășului Nicolae Ceaușescu — ci • terea bovinelor cu o capacitate de
două soiuri de căpșuni. Nu s-au
in și diversificarea prestații jarea de parcuri
posibilități
15 000 capete pe an și o secție de
apartamente in blocuri, cu dotările
ce nu se poate aplica practicilor se împletesc și cu alte procedee
I aplicat
nici îngrășăminte, nici I
plus de petrece
distractive pentru
comerciale, social-culturale si lu
unora dintre lucrătorii Inspectora abuzive, inspectorul-șef folosind timplărie. De asemenea, au fost
amendamente. Plantele au ajuns
re cit mai utilă lor, apropierea unităților copii, terenuri de
mașina șl garajul unității in scopuri date în folosință blocuri de locuit crările tehnico-edilitare aferente.
tului silvic Teleorman. în frunte cu
repede la maturitate și acum, în
și plăcută a tim de locuințele cetățenilor sport ș.a.
Se poate astfel spune că preve
inspectorul-șef. ing. Ion Zanfir, personale, însușindu-și benzină pe cu 124 apartamente, fiind in curs
septembrie, căpșunile sint nu I
In cadrul -mă
pului liber, creș
căi incorecte etc.
de execuție complexul de alimen
derile de. plan vor asigura dezvol
mai bune de mincat. Ele nu se
care-și cresc albinele nu doar la un
terea
gradului • Noi măsuri pentru dez surilor generale,
Scrisoarea
a
fost
repartizată
spre
tație
publică
cu
52
locuri
de
cazare.
tarea
în
continuare
a
orașului
și
deosebesc ca mărime, și formă,
loc cu ale obștii, ci și pe seama soluționare secretarilor de resort ai
urmăresc ageneral de civi
Totodată, raportul . confirmă că
zonei învecinate, condiții mai bune
de cele cultivate in condiții eco
prestărilor de care
acesteia. Cînd este vorba însă de
propierea trepta
lizație, de bună voltarea
C.C. al P.C.R., constituindu-se un unele obiective economice, a părti
de- muncă și viată cetățenilor din
I
logice
normale,
in
schimb
sint
tă a condițiilor
I mai aromate șl mai gustoase.
stare
materială
venituri, respectiv de recolta de colectiv de activiști de la C.C. al
nind de Ministerul Industriei Ușoa
aceste locuri.'
servicii la sate
și spirituală.
de muncă si viată
miere, respectivii stupari indiviP.C.R. și Comitetul județean Te
re (ca filatura de lină pieptănată și
Este și motivul pentru care in
ale
locuitorilor
Pentru corela
leorman al P.C.R.
Neculai ROȘCA
fabrica de pasmanterie, prevăzute
duali obțin — sau mai precis iși
anul viitor experimentul va cu I
din mediul rural
rea
posibilităților
I prinde
o suprafață de 10—15 ori
de cele ale orășenilor, se vor înmulți
economiei cu cerințele populației a
mai mare. Și va fi tot la înălți
cu circa 8 500 unitățile prestatoare din
fost elaborat un program special
me, așa cum se așteaptă să fie
comune, iar în satele unde nu se
privind dezvoltarea prestărilor de
I
I și recolta.
servicii pentru populație in perioa
justifică din punct de vedere econo
în cooperația de consum
da 1981—1985, program adoptat de
mic și financiar înființarea de unități
cu program permanent se vor folosi
Marea
Adunare
Națională
odată
cu
planul național unic de dezvoltare
atelierele mobile, deplasindu-se pe
I „Clientul" de la I
riodic meseriașii din centrele de co
economico-socială a tării, ca parte
Tehnici
moderne
pentru
evidența
mună sau din centrul agroindustrial
componentă a acestuia.
miezul nopții
al zonei. Pentru a da posibiljtote să
In cadrul acestui program s-a sta
I După ora de închidere a ma I
tenilor să-și valorifice super? pro
bilit, ca obiectiv principal, sporirea
priile- produse, unitățile din
roorgazinului universal din Tirgu
ofertei unităților prestatoare în pas
și prelucrarea datelor
dinea Ministerului Agriculturii i In
cu nevoile, în continuă creștere, ale
frumos, trecătorii au observat I
dustriei Alimentare vor asigura ex
I divid
înăuntru, printre rafturi, un in
populației. Prin dezvoltarea și per
tinderea activităților de industriali
care „muncea" de zor. La
fectionarea cu prioritate a serviciilor
Economia noastră națională, aflată
din partea Institutului central de in
zare a produselor obținute de către
care înregistrează in prezent rămineri
o privire mai atentă, ei și-au
formatică, pe linia dotării cu tehnică
în plin progres, impune utilizarea în
I
producătorii agricoli : sfeclă de za
în urmă, îndeosebi a serviciilor de
dat seama că individul se face
de calcul, a proiectării și utilizării
măsură din ce în ce mai mare a me
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Dar Nițu a zis-o tare și în fața
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cuveneau pe drept banii
___ a_ __
fost I eu peste 8 000 de mașini electrice și
mina acestei sarcini, se prevede ca
Mihai IONESCU
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tacă din rîndul muncitorilor înca
ori. chiar din sectoarele indirect propersonal de specialitate și prin care
Bihor, făcea semne au
muncitoare
destoinice,
cu
prestigiu,
ducției
:
viitorii
maiștri
trebuie
reductive!
drați
in ultima _șau penultima catego- ,
altfel,
așa
spune
și
legea.
Atunci.
se
asigură
prelucrarea
mecanizată
și
toturismelor care treceau pe
care ar face față in mod exemplar
rie de încadrare din rețeaua tarifară
lingă el să-l ia, să ajungă mai I automată a datelor. Au fost proiec
cerințelor școlii și funcției de maistru.
a ramurii — indiferent de locul de
tate și introduse la toate unitățile aI repede
acasă, peodată. spre el
muncă propriu-zis. de specificul ac
plicatii și subsisteme informatice a— Atunci, de ce nu le trimiteti să
s-a
îndreptat
autoturismul
tivității pe care viitorii maiștri ur
decvate diferitelor activități (comerț,
candideze la examenul de admitere?
l-BH-685, dar nu pentru a opri.
PROMOVAREA
FEMEILOR
ÎN
PRODUCȚIE
I
mează să o coordoneze. Aceasta în
respectiv venea tot
producție-prestări servicii, achiziții,
— Pentru că... nu putem!
I Autoturismul
seamnă,
practic, închiderea accesului
mai aproape de el. tot mai
personal, financiar-contabil. obștești),
Un răspuns incredibil, mai ales la
spre funcția de maistru a multor
aproape. pini l-a lovit si l-a.
*
generali
Ca
urmare,
s-a
asigurat
o întreprindere din subramura elec
meserii exercitate cu precumpănire
la pămint. Nu s-a mai I zarea prelucrării mecanizate a date
trotehnicii, în care muncitoarele dețin
I trint.it
cruțați dintre muncitorii care au ob
de femei : montaj in industria elec
Iată un exemplu. Ultima promoție
veti intreba, cum se ajunge la ase
sculat. Și nici n-a mai putut fi
o
pondere
foarte
însemnată.
Aceeași
lor la toate unitățile cooperației de
ținut ultima sau penultima categorie
tronică și electrotehnică, textiliste.
de maiștri textiliști a Liceului in
menea situații aberante ?
salvat.
stare
de
lucruri
—
și
in
alte
do

nu din alte meserii, ci in profesia in
dustrial nr. 6 „Filatura românească
muncitoare in confecții ș.a.ni.d. S-au
A rămas acolo, pe marginea I consum, se execută prelucrarea auto
Ni s-a răspuns că ele ar fi impuse
menii. De pildă, in școlile de maiștri
care vor lucra ca maiștri. Punct de
de bumbac" din București are 37 de
purtat numeroase discuții, s-au uti
in timp ce. aut.oturisde o anumită ..interpretare a Legii 6“
mată a datelor de la toate coopera
I drumului,
ale
industriei
chimice
—
domeniu
in
vedere
ce
poate
fi
intilnit
în
adrese
lizat destule argumente — or, fap
absolvenți.
Dintre
aceștia
doar
7
au
mul care-l accidentase fatal dis
(din 1977) privind rolul și atribuțiile
tivele și uniunile județene ale coope
care, de asemenea, sint foarte multe
oficiale, semnate de persoane din
tele. viața arată limoede că persis
fost recrutați dintre filatoare. Majo
păruse. La volan se afla Pavel
maistrului.
Este
vorba
de
art.
23
al.
2,
rativelor
de
consum.
Se
continuă
in
muncitoare
—
doar
6 la sută din
conducerea departamentelor econo
ritatea provin din meserii in care se
tenta confuziei în aplicarea legii ba
Chirilă. contabil-sef la Uzina de I
care prevede o serie de condiții, prin
cursanți sint femei, Chiar si in to
troducerea programelor de prelucra
mice respective.
lucrează nu cu firele, ci cu... fierul.
rează efectiv calea spre promovarea
alumină din Oradea, care va da
tre care : „Recrutarea candidaților
dustria
ușoară,
unde
pește
70
la
sută
re automată a datelor și la cele 774
femeilor in meseria de maistru in
— Sint mai buni maiștrii proveseamă in fața legii atit pentru
Punctul de vedere al Ministerului
pentru admiterea in școlile de maiștri
din
forța
de
muncă
o
reprezintă
feniți din alte profesii ?
activitățile deservite cu preponde
comiterea' accidentului, cit si I cooperative de credit, realizindu-se
Educației și tnvătămîntului — care
se tace din rîndul muncitorilor (...)
meile,
in
școlile
de
maiștri
ponderea
rentă
de ele. Oare specialiștii, sesi—
Ei.
cum
?
1
Maiștrii
trebuie
I pentru fuga de la locul acestuia. astfel
generalizarea prelucrării au
poartă' răspunderea unitară a pregă
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zind aceste neconcordante, nu puteau
aleși din rîndul celor mai buni
categorie de încadrare". Pe marginea
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Să recunoaștem, nu e deloc ușor ca
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rezultate au fost obținute
viața și cu cerințele ei și. pe baza
care lucrează aproape numai femei
pre mecanismul războaielor, dar
Au ieșit la pensie doi vestiți
constructori de furnale — Ion
Băcescu și Constantin Huidin,
de la întreprinderea de con
strucții și montaje siderurgice
Galați.. In activitatea lor de-o
viață ca fierari-betoniști, ei au
fost cei care au urcat, centime
tru cu centimetru, furnalele Hu
nedoarei și cele șase ale Gala
ți ului.
— Dintre toate cite le-am fă
cut — ne spuneau cei doi —
mindria noastră este ultimul
furnal gălățean, care e șl cel mai
mare din țară. A fost nevoie de
o muncă titanică și de pricepere.
O să avem ce povesti copiilor
și nepoților.
fină atunci, oamenii flăcărilor
nestinse i-au sărbătorit pe cei
doi la cea mai înaltă tempera
tură a prețuirii, le-au dăruit
flori parcă desprinse cjiii șarjele
cuptoarelor și le-au adresat,
drept urare, să fie..... tari ca fie
rul și iuți ca oțelul, la anul și la
mulți ani".

I

»

și corespondenții „Scinteli"

pe baza măsurilor luate pe parcurs
de CENTROCOOP cu «priiin electiv

sau in care meseriile au un specific
feminin să cauți cu luminarea doar-

numai țesătoarea cunoaște secretele
țesutului, poate aprecia calitatea pin-

consecințe practice : e vorba de ul
tima sau penultima categorie pentru

tima categorie de încadrare a mese
riei în care s-au calificat (subl. ns.)

concluziilor desprinse, să formuleze
precizările absolut necesare ?

/
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—In fiecare județ, in fiecare unitate agricolă

ASIGURAREA FURAJELOR
condiția principală pentru sporirea producției zootehnice
Din producția agricolă a acestui an se prevede
ca unitățile agricole socialiste să asigure aproape
trei milioane tone de fin și zece milioane tone
de nutrețuri însilozate. în desfășurarea acestei
importante lucrări numeroase unități agricole, o
serie de județe au acționat și acționează hotărît
pentru a stringe, însiloza și depozita cantități
mari do .furaje spre a asigura dezvoltarea mai
puternică a sectorului zootehnic, creșterea pro
ducției de carne și lapte. Acum, in plină toamnă,
în perioada optimă de recoltare și însilozare a
Bxitrețurilor, datele existente la Ministerul Agri
culturii arată însă că, față de cantitățile stabilite,
există rămineri in urmă. Pînă lâ 12 septembrie,
in unitățile agricole de stat au fost însilozate
1,4 milioane tone de furaje, reprezentind 76 Ia
sută din plan ; la rindul lor, cooperativele agri
cole au insilozat aproape 4 milioane tone de
nutrețuri — 49 la sută. La fin. cantitățile depo
zitate in întreprinderile agricole de stat repre
zintă 66 la sută din cele planificate, iar in
cooperativele agricole — 73 Ia sută.
La consfătuirile de lucru pe problemele agri
culturii de la începutul anului, la Brașov și.

recent, la București, secretarul general al parti
dului a subliniat în mod deosebit sarcina ce
revine organelor de partid și agricole. Ministe
rului Agriculturii de a asigura integral furajele
necesare zootehniei. Cu atit mai mult cu cit, in
anul viitor, odată cu realizarea unei producții
sporite de carne și lapte, se prevede creșterea
efectivelor de bovine și ovine. într-o serie de
județe, trăgindu-se învățăminte din situația
iernii trecute, s-a acționat intens pentru echili
brarea balanței nutrețurilor. In județele Călărași,
Iași, Mehedinți, Sălaj, Ialomița și Galați coope
rativele agricole au asigurat integral sau în cea
mai mare parte cantitățile de fin stabilite. In
alte județe insă, cooperativele agricole au depo
zitat cantități mici de fin : Giurgiu — 33 la sută.
Prahova — 44 la sută, Maramureș — 53 la sută.
Mult rămase in urmă sint lucrările de însilozare
a furajelor in județele Prahova, Teleorman,
Brăila, Neamț. Giurgiu.
în județele rămase în urmă, organele agricole,
conducerile unor consilii agroindustriale și uni
tăți agricole nu se ocupă stăruitor de organizarea
și desfășurarea muncii formațiilor de mecaniza

CĂLĂRAȘI:

Din cimp, operativ la fermele zootehnice!
Tinindu-se seama de învățămintele
Iernii trecute, cind unele ferme zoo
tehnice au rămas cu depozitele goa
le. fiind nevoite să cumpere fin și
alte nutrețuri, anul acesta, în județul
Călărași, au fost luate măsuri de pre
venire a unei astfel de situații. Spe
cialiștii direcției agricole si din consi' / agroindustriale. împreună cu cei
. /unități au reanalizat balanța nu
trețurilor în fiecare cooperativă agri
colă și complex zootehnic, stabilind
cantitățile necesare la fiecare sorti
ment, cit și posibilitățile de acope
rire. Pentru creșterea cantităților de
fibroase continuă irigarea lucemei și
se va cosi otava și unele suprafețe
de pe care se recoltează culturile de
toamnă. Pînă la data de 12 septem
brie, cooperativele agricole au depo
zitat 43 000 tone de fin. fată de 35 800
tone cite s-au prevăzut. Există incă
serioase rămineri in urmă la inși iri
zarea furajelor. Din cantitatea tota
lă de 270 000 tone, cooperativele agricole au insilozat doar 50 000.
Vegetația din cimp constituie. în
această perioadă, o resursă impor

tantă pentru echilibrarea balanței
furajelor. Ce se întreprinde pentru
strângerea și depozitarea tuturor re
surselor de nutrețuri 7 La Brincoveni. Gurbănești. Borcea II. Luica,
Stupinele, formațiile de mecaniza
tori. împreună cu echipele de coo
peratori au realizat integral sarcini
le înscrise in graficele de recoltare
și depozitare a furajelor. La C.A.P.
Gurbănești. stocul de fin însumează
928 tone, depășind cu aproape 300
tone’ cantitatea necesară, iar la C.A.P.
Valea Argovei. odată cu recoltarea
s-au balotat si depozitat 450 tone
vreji de leguminoase.
Pe cimp există însă mari resurse
de furaje. Pentru strîngerea lor este
necesară folosirea mai intensă a uti
lajelor din dotarea S.M.A. Dar une
le dintre acestea nu funcționează. La
C.A.P. Valea Argovei, cele două
combine autopropulsate tip C.A.F. se
defectează frecvent. Secția de meca
nizare nu are asigurate vindrovere si
cositori mecanice mai simple si ușoa
re. cu lățime mare de ly.csju si ran
dament superior. De aici și necesi-

tori și cooperatori la recoltarea furajelor, nu
asigură utilizarea mijloacelor mecanice și de
transport la întreaga capacitate de lucru. In
multe unități agricole nu se ține seama că
urmează o perioadă cînd timpul nefavorabil,
ploile sau brumele pot determina degradarea
furajelor în cimp. Acum este necesar ca
toate plantele de nutreț, întreaga cantitate de
masă verde din cimp și livezi, din poienile
pădurilor și din zona căilor de comunicație, tot
ceea ce poate fi utilizat in hrana animalelor să
fie strins și depozitat cit mai repede, fără pier
deri. Cu maximă grijă trebuie strinse toate
celelalte resurse vegetale — frunze și colete de
sfeclă, resturi legumicole, coceni și capitule de
flcarea-soarelui. Esențial este, acum, ca organele
județene de partid să îndrume consiliile popu
lare, direcțiile agricole și consiliile unice agro
industriale, conducerile tuturor unităților agri
cole să acționeze energic pentru ca să fie strînsă, transportată și depozitată în fermele și com
plexele zootehnice întreaga cantitate de furaje
necesare, pînă la viitoarea recoltă.

tatea ca toate utilajele de recoltat
furaje să fie reparate operativ si utilizate din plin. în prezent, ne spu
nea directorul Trustului S.M.A.. Laurențiu Năstăsescu. 13 combine C.A.F.
sint defecte, iar 400 de remorci nu
pot fi folosite din lipsă de anvelope.
Dar și o bună parte a utilajelor aflate in stare de funcționare. în loc
să fie folosite zi de zi la recoltarea
furajelor pentru iarnă, aduc nutre
țuri pentru consumul curent si ..ser
vite" animalelor la grajduri. O astfel
de practică dăunătoare poate 'fi intilnită în multe unități. între care
cooperativa agricolă Modelu. unde
iarna trecută au existat greutăți se
rioase în ceea ce privește furajarea
normală a animalelor. Președintele
unității, ing. Mircea Mierlan. apre
ciază că stocul de fin și nutrețuri în
silozate este insuficient. Totuși, in
ziua raidului numeroase remorci și
căruțe transportau masă verde și

sfeclă furajeră pentru consumul cu
rent și nici o tonă pentru perioada
iernii.
în județul Călărași există și alte
unități agricole ale căror cadre de
conducere nu au tras nici un fel de
învățăminte din cele petrecute -iarna
trecută, cînd au rămas fără furaje.
Pentru hrana celor 870 taurine și
1 200 ovine cooperativa agricolă Gîldău are în stoc abia 200 tone, fîn,
350 tone paie și o cantitate mică de
nutreț insilozat. Toate acestea nu ajung însă animalelor nici pînă Ia ju
mătatea iernii. Mai mult, datorită
depozitării necorespunzătoare și în
târzierii transportului, o parte a nu
trețurilor s-a degradat. Poate fi echilibrată în scurt timp balanța fu
rajelor ? Evident, da I In cimp exis
tă sute de tone de paie netranspor
tate, iar masa verde abia a început
să fie însilozată.

VRANCEA:

Iarna să găsească ieslea plină!

Există în județul Vrancea unități
agricole care și-au echilibrat de pe
acum balanța furajeră — între aces
tea fiind și complexul de creștere a
vacilor de la Mărâșesti. La acest
» complex se asigură pentru iarnă 500
tone fin. 800 tone grosiere, 6 000 tone
nutrețuri suculente. Ele sint consi
derate „stoc intangibil" cu destinație
precisă : hrănirea celor 1 230 taurine
din noiembrie pină in luna mai a
anului viitor. Semn că s-au tras în
vățăminte din dificultățile intimpinate iarna trecută cind, din cauza
lipsei furajelor, producția de lapte a
scăzut foarte mult. Pentru economi
sirea stocului de furaje, o parte din
vițele și vaci hrănite la grajd au
fost scoase la pășunat.
Dar analizele efectuate arată că
din cele 126 000 tone furaje care tre
buiau să fie însilozate, pină la 12
septembrie, cooperativele agricole au
insilozat doar 51 400 tone, iar la
fin din 29 900 tone necesare s-au de
pozitat 14 200 tone.
Nu există oare furaje pe cimp ?
Dimpotrivă, sint destule, dar nu se
acționează perseverent pentru strân
gerea lor. La ingrășătoria de tau* rine de la Golești există un defi. cit de peste 200 tone fin și 18 000
C.A.P. Sovata, județul Mureș, se lucrează cu forțe sporite la recoltarea
tone nutrețuri suculente. Cum vor fi
furajelor
Foto : Koncz Jănos
îngrășate sau măcar scoase din iarnă

cele 6 500 taurine aduse din zeci de
cooperative agricole ? Este imperios
necesar ca acum, cind timpul de
strîngere a furajelor este deosebit de
favorabil, conducerea complexului să
ia măsuri de completare a stocurilor
pentru iarnă.
In acest scop, trebuie să fie puse
In stare de funcționare toate utila
jele. „Numeric, avem utilaje sufi
ciente — 24 de combine C.S.U. și 10.
combine autopropulsate, dar nu fa
cem fată solicitărilor datorită lipsei
unor piese de schimb — ne spunea
tovarășul Constantin Caretaș. direc
torul S.M.A. Mărtinești. Din 4 com
bine E-280 — utilaje de mare" randa
ment — două sînt defecte, una ’ nu
are curea lată, iar celeilalte îi lip
sește axa planetară. Numeric, există
și suficiente mijloace de transport,
dar din 34 remorci 18 nu pot fi uti
lizate din cauză că lipsesc cauciucu
rile".
Intrucît reporterul, neprevăzător
(avind la el doar un stilou și un car
nețel) nu verțise aici și cu axe pla
netare, curele late și cauciucuri pen
tru remorci, l-a întrebat pe tovarășul
director : „Dacă situația este atit de
gravă, de ce nu mergeți dv. să le
procurați.?"

Prin extinderea mecanizării muncii:

PRODUCTIVITATE ÎNALTĂ m abataje
MAI MULT CĂRBUNE la suprafață
In luna iulie a acestui an la mina
din Uricani s-a petrecut un eveni
ment deosebit pentru industria car
boniferă a țării : intrarea în produc
ție a celui mai mare complex meca
nizat de abataj. Intrat în dotarea mi
nei, in urma indicațiilor secretarului
general al partidului, date cu ocazia
vizitelor de lucru in Valea Jiului,
noul complex mecanizat este compus
din 63 de secții, cu o înălțime de
420 metri, care sînt suținute de patru
stilpi cu o portanță de 100 tone fie
care. Combina de tăiere a stratului
de cărbune este comandată prin ra
dio și — fapt unic în țară — poate
lucra la o înclinare de 28 de grade.
Se poate spune că, practic, introdu
cerea marelui complex mecanizat in
subteran a constituit o adevărată
premieră în tehnica minieră de la
noi din țară, un examen al iscusin
ței colectivului de mineri și specia
liști din Uricani.
Zeci de oameni. între care și cei
60 de viitori manipulanți ai acestui
„mastodont" din metal, l-au montat
și demontat la suprafață pentru a-i
afla și a-și însuși tainele acestui com
plicat utilaj de mare randament.
Apoi au muncit zi și noapte, neîn
trerupt. pentru cit mai grabnica lui
intrare în producție. Fiecare zi cîștigată la montaj, in subteran. însem
na 1 000 tone cărbune cocsificabil.
— Am așteptat cu emoție pornirea
acestei uzine subterane — ne spunea
maistrul electromecanic Ilie Amorăriței, șeful brigăzii care a preluat de
la început marele complex mecani
zat. Era în joc prestigiul nostru, al
tuturor celor care l-au transportat și
montat în abataj. Spre mindria noas
tră, din primele secunde de la por
nire și pină in momentul de față
totul a decurs perfect. Dar cred că
interesează mai mult cum ne-am or
ganizat brigada și cum lucrăm cu
acest complex.
— Vă ascultăm și notăm!
— Comitetul de partid, conducerea
minei a acordat o deosebită atenție
organizării brigăzii ce deservește
acest complex. In componența bri
găzii au intrat 60 de mineri, lăcătuși
și electricieni din care peste 30 sînt
policalificați. Pentru fiecare schimb
a fost repartizat cite un maistru de
abataj care are ca ajutor un șef de
schimb. Pentru rezolvarea operativă
a problemelor de orice natură ce pot
apărea, conducerea schimbului este
încredințată fie unui maistru de spe
cialitate minieră și unui șef de
schimb cu pregătire electromecanică,
fie unui maistru electromecanic îm
preună cu un șef de schimb miner.
Brigada are în componența sa 5 com
bined, iar în fiecare schimb lucrează
și un hidraulician. îndrăznesc să
spun că cei 60 de ortaci ai mei con
stituie o formație de lucru omogenă,
bine pregătită profesional, capabilă
să asigure exploatarea la parametri
superiori a complexului.
— Tot din rîndul acestei brigăzi
sint numite echipe de mineri specia
litate care realizează din timp gale-’
n.riîIĂ dg,'., cap și de l&ză, pre-1
cum ■ și intersecțiile tehnologice —
intervine în discuție inginerul Iacob
Stoica, șeful sectorului II. De aseme
nea. cite doi manipulanți pe fiecare
schimb răspund de funcționarea
transportoarelor pe întregul traseu
pină la deversarea cărbunelui in

siloz. Trebuie să precizez că pentru
fiecare schimb in parte există întoc
mit un program riguros. Astfel, ciclograma de lucru prevede 3 schim
buri pentru tăiere și dirijare și un
schimb pentru revizia utilajelor com
ponente ale complexului. Respectarea
întocmai a tehnologiei de lucru, a operațiilor ce se execută pe fiecare
schimb este verificată permanent de
către un inginer din partea sectoru
lui, iar pentru asigurarea funcționă
rii în bune condiții a utilajelor sint
repartizate cadre tehnico-inginerești,
cu o bogată experiență in domeniul
electromecanicii și a lucrului cu
complexe mecanizate, care acordă asistența tehnică necesară ori de cite
ori este nevoie.
— De ce este necesar ca să se re
partizeze la intervale scurte un
schimb pentru efectuarea reviziilor?
Nu se pierde timp pentru producție?
— Nicidecum! Tocmai așa realizăm
producții mari pentru că acordăm

rență, cu îndîrjire chiar, pentru
introducerea masivă a mecanizării la
această mină. Problema care ne inte
resează: care este eficiența utilizării
noului complex?
— După numai două luni de cind
funcționează, obținem producții de
virf cu acest complex — ne spune
interlocutoruL In medie, se realizea
ză 16 tone cărbune pe post. Dar la
Sfîrșitul lunii august și începutul lunii
septembrie am obținut producții de
virf, de cite 27—28 tone pe post.
Practic, s-a dovedit că prin tăierea a
trei fîșii in trei schimburi, se pot
realiza 1 400 tone de cărbune, ceea
ce reprezintă mai mult de 40 la sută
din producția minei! Este lesne de
înțeles ce a insemnat punerea in
funcțiune a acestui complex pentru
mina noastră: dacă pină în iulie
eram mereu sub plan, din iulie am
început să dăm cărbune cocsificabil
peste prevederi. Numai în august am
extras cu 4 000 tone de cărbune mai
mult decit sarcina de plan. Și în această lună vom extrage cărbune
peste prevederi. In plus, prin intparea
in exploatare a complexului, s-au
Din experiența
redus 26 de posturi auxiliare, oamenii
întreprinderii miniere fiind repartizați la alte locuri de
muncă.
Uricani
După înalta școală a mecanizării a
Lupeniului, iată și minerii din Uri
cani dovedesc vocație pentru meca
nizarea lucrărilor de tăiere și eva
cea mai mare atenție funcționării ucuare a cărbunelui din abataj. De
tilajelor — ne răspunde maistrul
altfel. creșterea ponderii producției
principal Traian Nan. Aș spune chiar
de cărbune extras cu complexe me
că niciodată nu s-a pus un accent
canizate — de la 22 la sută cit era
atit de mare pe respectarea cu stric
in anul 1979 la 42 la sută la în
tețe a programului de revizii. în
ceputul anului viitor — exprimă pre
schimbul prevăzut pentru revizii ve
ocuparea insistentă a întregului co
rificările se execută cu minuțiozitate
lectiv de mineri și specialiști de Ia
și răspundere. în plus, am introdus și
Uricani pentru extinderea pe scară
reviziile de o jumătate de oră. ia
cit mai largă a mecanizării. Produc
începutul fiecărui schimb, ale între
tivitatea muncii a crescut in abata
gului flux de benzi ce se întinde pe
jele mecanizate de la 6 tone pe post
o distanță de 3 km.
in 1979. la 14,5 tone pe post in luna
Se știe că pentru a se lucra cu
august a acestui an. Și. in timp ce
randament maxim in subteran este
efortul fizic se reduce, cîștigul mediu
nevoie ca evacuarea cărbunelui să se
lunar al unui miner a crescut. Mun
efectueze ritmic. Cum s-a asigurat
cind cu hărnicie, utilizînd cu price
această cerință tehnologică?
pere zestrea tehnică din dotare, din
— De Ia bun început — ne spune
care face parte și acest mare com
inginerul Remus Vlad — au fost
plex mecanizat, minerii Uricanilor
luate măsuri tehnice și organizato
își îndeplinesc sarcinile de plan,
rice concrete pentru ca fluxul de
livrind suplimentar pînă acum 740
benzi să realizeze neîntrerupt evacua
tone cărbune. încă o dovadă că pro
rea producției din abatajul mecani
cesul de mecanizare amplă a activi
*
zat. Au fost asigurate interblocaje. a
tații în minerit inițiat și urmărit
fost pus la punct sistemul de semna
perseverent de conducerea partidu
lizare. Aș mai adăuga și faptul că
lui, de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
întregul flux este deservit de un
se soldează cu rezultate dintre cele
personal calificat, temeinic instruit.
mai bune, determinînd creșterea
De fapt, pentru a preveni orice
producției de cărbune, concomitent
neajuns, pentru a putea lua în per
cu îmbunătățirea substanțială a con
manență „pulsul" acestui mare com
dițiilor de muncă și de viață ale
plex a fost realizat și înfăptuit un
minerilor.
sistem informațional acustic complet
Am reținut. în final, o propunere
— prin telefonie și interfoane ce sint
pe care o fac minerii din Uricani: dat
plasate pe întreg parcursul tehnologic
fiind faptul că asemenea complexe
din subteran. La dispeceratul minei,
mecanizate de mari dimensiuni se
un tablou sinoptic asigură urmărirea
află in funcțiune și in bazinul Gorcontinuă a funcționării întregului
jului ar fi util un schimb de expecomplex, de la tăierea stratului cu
combina, la transportul cărbunelui pe . riență pe problemele introducerii in
subteran. întreținerii și asigurării
fluxul de benzi și prin puțul cu
ȘchițF șf pînă lă silozurile de încăl ■ fuiîțțibnării' riguroase a acestor mocare a vagoanelor cu cărbune»
1 derrie instalații. Propunere intere
Notăm aceste date pe măsură ce
santă, binevenită, pe care o facem
parcurgem complicatul proces tehno
publică pe această cale.
logic de producție. La sfîrșit discutăm
cu inginerul Carol Schreter, directo
Sabin CERBU
rul minei Uricani. unul dintre spe
corespondentul „Scînteii
*
cialiștii care au acționat cu perseve
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10 milioane MWh
de la atingerea
capacității finale
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aplicate corect și la timp!
în aceste zile, premergătoare insămîntării cerealelor de toamnă,
O atenție deosebită trebuie acordată administrării corecte a îngrășă
mintelor, factor important în obținerea de recolte superioare. La re
centa consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. cu cadrele din cerce
tarea și invățămintul agricol, tovarășul Nicolae Ceausescu a subliniat
din nou importanța executării corecte a lucrărilor agricole, incepind
cu aratul și pregătirea solului. In scopul obținerii unui spor maxim
de cereale la fiecare kilogram de ingrășămint, specialiștii din unitățile
agricole sînt chemați să respecte Întocmai tehnologiile de produc
ție elaborate. întrucit Institutul de țercetări pentru cereale și plante
tehnice Fundulea este protagonistul acestor valoroase „îndreptare", am
solicitat precizări din partea directorului său științific, ing. dr. docent
CRISTIAN HERA.
— Finalizate pentru toate zonele
pedoclimatice din țara noastră, aceste
tehnologii de cultură pentru cereale
și plante tehnice — ne spune inter
locutorul nostru — conțin ca veri
gă deosebit de importantă adminis
trarea rațională, diferențiată de în
grășăminte organice și chimice. Di
ferențierea trebuie făcută pe specii
de plante, iar in cadrul lor pe soiuri
și hibrizi. Adaptarea Ia specificitatea
fiecărei zone ecologice a acestor tehnologii-cadru revine direcțiilor gene
rale agricole și stațiunilor experi
mentale de profil. O modalitate de
aplicare a lor pentru toate culturile o
realizăm prin organizarea la institut
sau in centrele de perfecționare a
cadrelor din agricultură a unor in
structaje cu ingineri din diferite uni
tăți productive. Pe scurt, ne străduim
să-i facem pe lucrătorii din agri
cultură să fie conștienți de faptul că
numai prin respectarea normativelor
elaborate de cercetarea științifică,
îngrășămintele chimice aplicate pot
duce la sporuri substanțiale de re
coltă.
— Cum explicați faptul că în ulti
mii ani, in condiții de cercetare, pen
tru fiecare leu investit in îngrășă
minte se realizează, in medie, un
venit de 3—8 lei, iar in condiții de
producție doar de 1—4 lei ?
— Consider că principala cauză
rezidă in faptul că nu se respectă
întocmai normele tehnice stabilite
de cercetarea științifică agricolă în
utilizarea îngrășămintelor. Astfel. în
multe cazuri £je se administrează
fără să se țină seama de elementele
nutritive din sol, de cerințele soiu
rilor și hibrizilor cultivați, la care
Se adaugă neajunsurile determinate
de aplicarea lor nediferențiată și ne
uniformă. De asemenea, in multe
unități de producție mai lasă de do
rit, depozitarea și manipularea îngră
șămintelor, cauze ale unor pierderi
estimate la 5—15 la sută. In acest
«ens, trebuie subliniat că o respon

sabilitate sporită se așteaptă din
partea sectoarelor de chimizare din
cadrul consiliilor agroindustriale.

blemele agriculturii, sintem. hotărîți
să luăm măsuri ca fiecare unitate agricolă din țară să beneficieze cit
mai urgent de concursul nostru di
rect. în același timp, vom urgenta aprofundarea cercetărilor în vederea
diferențierii dozelor de îngrășă
minte pentru
fiecare solă in
parte, pentru fiecare soi și hi
brid cultivat. Se impune să dezvol
tăm cercetările în domeniul fixării
biologice a azotului, mai ales de că
tre culturile de leguminoase. în ve
derea reducerii dozelor de îngrășă
minte chimice cu azot, mari consu
matoare de energie. Totodată, tre
buie dezvoltate cercetările privind

Cerințe care trebuie respectate pentru
obținerea de recolte sporite în 1982
Aș dori să insist asupra necesității
aplicării îngrășămintelor cu fosfor
cel tirziu acum, in această perioadă,
pînă la începerea insămințării ce
realelor de toamnă. Coeficientul de
utilizare a fosforului din ingrășămintele aplicate înainte de semănat
e de cel puțin 5—6 ori mai marc
decit dacă acestea s-ar aplica in
cursul perioadei de vegetație. Se în
țelege că tot acum trebuie să se acorde o atenție deosebită și aplicării
îngrășămintelor organice.
— Considerați că specialiștii din
cercetare au soluționat problemele
producției la nivelul cerințelor ?
— Am transmis din timp tuturor
direcțiilor generale agricole norma
tivele privind tehnologiile de cultu
ră a cerealelor și plantelor tehnice
pentru toate zonele pedoclimatice
din țară. Cercetătorii noștri au ela
borat, împreună cu stațiunile de pro
fil, la cererea mai multor județe care
ne-au solicitat, în urma unor studii
la fața locului, broșuri detaliate pri
vind tehnologia de cultivare a prin
cipalelor culturi de cimp, adaptată
condițiilor din aceste județe pe anii
1981—1982. Cu aceasta nu înseamnă
că au fost soluționate problemele
producției la nivelul cerințelor. Mo
bilizați de apelul adresat nouă, spe
cialiștilor din cercetarea agricolă, de
către tovarășul Nicolae Ceaușescu la
recentele consfătuiri de lucru pe pro

aplicarea îngrășămintelor odată cu
apa de irigare, folosirea îngrășămin
telor lichide.
— Precizați, vă rog, ce înseamnă
noua revoluție in agricultură pentru
un cercetător științific din domeniul
dumneavoastră de activitate ?
— Pentru noi, noua revoluție în
agricultură trebuie să înceapă cu îm
bunătățirea substanțială a concepției
de elaborare a tematicilor de cerce
tare, care să conducă la salturi ca
litative, concretizate in elaborarea de
noimetode de utilizare a îngrășămin
telor, de raționalizare a consumurilor
de energie, de creștere a coeficienți
lor de utilizare a substanței active
din îngrășăminte. Satisfacția unui
cercetător nu trebuie să se rezume la
publicarea lucrărilor lui. la bunele re
zultate de pe loturile experimentale.
Bucuria lui cea mai mare trebuie să
fie nu atit obținerea rezultatului ca
atare, ci generalizarea lui în condiții
de producție. în acest spirit, la recen
tele consfătuiri de lucru pe proble
mele agriculturii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu ne-a adresat nouă, specia
liștilor, indicații foarte clare.
— Cum se reflectă această concep
ție in activitatea concretă a colecti
vului dumneavoastră ?
— Iată doar două exemple din ac
tivitatea noastră de pină acum. Mai
intîi, generalizarea in condiții de pro
ducție a metodei de aplicare a îngră-

șămintelor pe rind, odată cu semă
natul, elaborată in urma cercetărilor
noastre (demarate în 1964 și care con
tinuă și in prezent),'cu îngrășăminte
marcate cu izotopi stabili și radio
activi. Prin aplicarea noii metode la
porumb, sporul de recoltă realizat in
medie, pe 5 ani, a fost de 620 de kg
boabe la hectar. De menționat că da
torită creșterii substanțiale a ■ co
eficientului de utilizare a îngrășă
mintelor de către plantă — mai mult
decit în cazul fosforului — noua me
todă permite reducerea cu circa 20 la
sută a cantității de îngrășăminte fo
losite pe unitatea de suprafață. Al
doilea exemplu se referă la progra
mul, de fertilizare elaborat, pe baza
datelor experimentale obținute in
ultimii 10 ani, în colaborare cu In
stitutul de pedologie și agrochimie,
în vederea sprijinirii unităților agri
cole. Cu ajutorul unor formule sim
ple de calcul, care pot fi rulate pe
calculatoare electronice, se poate
stabili cantitatea de ingrășăminte ce
urmează a ti aplicată pe fiecare par
celă in parte. Aplicat ■ in 1980 pe
circa 800 000 de hectare, progra
mul a condus la o raționalizare a con
sumului de îngrășăminte, la creșterea
producțiilor pe unitatea de suprafață
cu 300—500 kg la hectar (la porumb
și griu) și cu 200—300 kg Ia hectar la
floarea-soarelui. O dovadă in plus că.
atunci cînd sint luate in considerare
și aplicate creator recomandările fă
cute de știință, rezultatele — in ca
zul nostru recoltele — sint pe mă
sura așteptărilor. Iar apelul pe care
îl fac la respectarea cu rigurozitate
a normelor stabilite de cercetare tre
buie să găsească rezonanța cuvenită
la toți specialiștii din agricultură;
chiar din aceste zile cind începe însămînțarea cerealelor de toamnă.
Pentru a reduce costul fertilizării
solurilor e necesar ca, fără întîrziere, îngrășămintele chimice să fie aplicate corect, in completarea îngră
șămintelor naturale. In fața agricul-,
turii, a cercetării de profil, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a pus sarcini pre
cise, nu numai de perspectivă, ci ime
diate, menite să influențeze conside
rabil recoltele anului viitor. Este deci
o inaltă datorie pentru noi toți ca incă
din aceste zile să facem totul pentru
ca recoltele anului 1982 să fie la
înălțimea cerințelor dezvoltării con
tinue a producției agricole.
Convorbire realizată de

Ioana DABU

Colectivul întreprinderii „Steaua roșie” din Capitolă se preocupă intens
de modernizarea producției, de asimilarea unor produse noi. In profilul
actual al unității figurează fabricarea de aparate și dispozitive hidraulice
necesare industriei constructocre de mașini-unelte românești. In fotogra
fie : atelierul de rectificare a pieselor pentru dispozitivele hidraulice
Foto : Agerpres

Ieri, la pupitrul de conțrol al
funcționării blocurilor energetice de
la Termocentrala Rovinari s-a înre
gistrat realizarea unei producții de
energie electrică de 10 milioane
MWh. Este cantitatea de energie
electrică furnizată de acest puternic
obiectiv industrial, de la data
atingerii capacității finale. în prima
parte a anului 1979, și pînă in pre
zent. Tînărul colectiv de energeticieni de la Rovinari a acționat cu
tot mai multă răspundere în ve
derea înfăptuirii indicațiilor date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu oca
zia vizitelor de lucru in această
unitate privind creșterea siguranței
în exploatare și îmbunătățirea para
metrilor funcționali ai grupurilor
energetice. în prezent, se aplică cu
succes o serie de adaptări și perfec
ționări tehnologice ce vizează creș
terea debitului morilor de cărbune,
imbunătățirea procesului de ardere,
mărirea puterii blocurilor energeti
ce, reducerea pînă la eliminare a
consumului, de păcură. (D. Prună).

Invățămintul românesc în fața unor noi răspunderi,
a integrării energice cu cercetarea și producția
(Urmare din pag. I)

țial studențesc de creație. Ia înălți
mea condițiilor de care beneficiază
astăzi tineretul universitar din
România.
îndatorirea ca întregul sistem de
învățămint, de la instituțiile preșco
lare la ceie universitare, ca fiecare
instituție de învățămint, fiecare co
lectiv didactic, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, să realizeze**o
nouă calitate a muncii, a creației a
fost reliefată de secretarul general al
partidului și din perspectiva ridicării
necontenite a nivelului de pregătire
științifică, tehnico-profesională și de
cultură a tuturor oamenilor muncii,
în această ordine de idei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a spus : „Este ne
cesar să acordăm mai multă atenție
activității de pregătire profesională și
tehnică, de ridicare a cunoștințelor
tuturor oamenilor muncii. Să fim
consticnti că numai avind o inaltă
pregătire profesională, tehnică și
științifică in toate domeniile vom
putea realiza marile sarcini ce ne
stau in fată". Și este neîndoielnic că
reușita acestui proces, in desfășura
rea căruia sint antrenali milioane de
oameni, practic întreaga populație
activă a țării, are ca fundament
obiectiv valorile de instrucție și de

educație pe care școala de țoate
gradele este chemată să le integre
ze personalității fiecărui tinăr. se
sprijină pe aptitudinea de autoperfecționare necesară fiecărei nbi ge
nerații.
în perspectiva acestui obiectiv, sta
tuat in Programul partidului că in
dicator esențial al progresului între
gii națiuni socialiste, școala româ
nească este datoare să-și onoreze
răspunderile ce-i revin în onera de
instrucție și educație, toți slujitorii
ei trebuind. în acest scop, să-si autoperfecționeze stilul de muncă, să-și
situeze întreaga activitate sub sem
nul creației sociale cu cele mai a'dînci implicații in modul de gindire
și de acțiune al noilor generații de
constructori, de specialiști. Spiritul
revoluționar se cere manifestat deo
potrivă in cultivarea celor mai înalte
idealuri, a străduinței și capacității
tuturor membrilor societății de a le
împlini, cit și in eradicarea totală
din realitatea cotidiană a scolii a
formalismului, comodității de gindire
si de faptă, a mentalităților înapoia
te și influentelor străine, retrograde.
Patriotismului școlii românești,
probat de-a lungul Veacurilor prin
nesfârșitul șir de slujitori devotați ai
catedrei, prin exemplul generațiilor
de elevi și studenti. îi corespunde

astăzi, în condițiile socialismului, o
■naltă școală a patriotismului socia
list. Țelul suprem al învățământului
nostru se identifică legitim cu preocu
parea statornică de a pregăti pe toți
fiii României socialiste, fără deosebire
de naționalitate, nu numai ca buni
specialiști. dar în egală măsură ca
devotați cetățeni idealurilor societă
ții noastre, ca patrioți înflăcărați,
gata de orice sacrificiu pentru apă
rarea independenței și integrității tă
rii. Făcîndu-și din voința de a-și
sluji poporul, patria, in orice împre
jurări. idealul hotăritor al muncii și
vieții lor, manifestindu-se in per
manență ca revoluționari, trăind,
muncind și luptind ca adevărați re
voluționari și patrioți inaintați, tine
rii elevi și studenti aflați acum pe
băncile școlilor și facultăților se vor
afirma ca oameni de nădejde ai pre
zentului și viitorului poporului
nostru.
Actualitatea și caracterul major al
tuturor acestor sarcini cer ca între
gul corp didactic, precum și milioa
nele de elevi si studenti să desfășoa
re in noul an de invățămint. sub
conducerea organizațiilor de partid
din școli și facultăți, o activitate
tot mai bogată, creatoare, pe măsura
încrederii și dragostei cu care sint
înconjurați de întregul nostru popor.

/
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IERI, A ÎNCEPUT LA BUCUREȘTI

100 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI GEORGE BACOVIA

POET AL CONDIȚIEI UMANE

A IX-a ediție a Festivalului
internațional „George Enescu"
Miercuri seara, sub cupola Ate
neului Român au răsunat primele
acorduri ale celei de-a IX-ediții a
Festivalului internațional George
Enescu".
Au participat tovarășii Hie Ra
dulescu. secretar al C.C. ăl P.C.R.,
Maria Groza, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Mihn'ea
Gheorshiu. președintele Centrului
national ppntru promovarea priete
niei si colaborării cu alte popoare.
Petre Brâncuși, președintele Uniu
nii compozitorilor și muzicologilor,
personalități ale vieții noastre cultural-artistice.
Această ediție a festivalului în
cununează bogata suită de mani
festări omagiale prin care a fost
marcată, atit in. țară, cit și in nu
meroase alte țări de pe toate me
ridianele, împlinirea a 100 de ani
de la nașterea lui George Enescu.
Viața și activitatea celui mai
mare muzician român, semnifica
țiile actualei ediții a prestigiosului
festival ce-i poartă numele au fost
evocate, cu prilejul concertului
inaugural, de tovarășa Suzana
Gâdea, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.,
președintele Consiliului
Culturii și Educației Socialiste.

După ce a adresat un călduros lind cu o putere puțin obișnuită in
salut tuturor participanților la cel întreaga istorie a muzicii marile
de-al IX-lea Festival internațional cuceriri ale tuturor epocilor, el a
..George Enescu". vorbitoarea a știut să adauge acestora propriile
arătat că organizarea festivalului, realizări în domeniul compoziției,
a celorlalte manifestări inițiate cu artei interpretative, educației mu
prilejul aniversării a 100 de ani de zicale. gindirii despre menirea ar
la nașterea marelui compozitor tei sunetelor in edificarea păcii și
reflectă elocvent grija permanentă înțelegerii intre popoare. Viața și
a ‘ partidului și statului nostru, înfăptuirile lui George Enescu sint
personal a tovarășului Nicolae pentru iubitorii muzicii din Româ
Ceaușescu, secretarul general al nia și de peste hotare, pentru toți
partidului, președintele republicii, exegeții de ieri și de azi un model
față de valorile autentice ale cul desăvirșit de dăruire în serviciul
turii. prețuirea de care se bucură răspîndirii frumuseților artei in
activitatea artistică, sprijinul per cercurile cele mai largi ale publi
manent acordat oamenilor de artă cului, de exigență și putere de
și cultură din țara noastră.
muncă, de generozitate cu semenii
Subliniind că in cursul acestui săi, cu muzicienii din toate gene
an atit in țară, cit și in străină rațiile, un exemplu de abnegație
tate au fost consacrate sărbătoririi in lupta pentru libertatea și pros
centenarului nașterii lui George peritatea patriei muzicianului, pen
Enescu numeroase manifestări, tru o lume a păcii și demnității
vorbitoarea a spus : „Fiu al pâ- umane. Opera lui George Enescu
mintului românesc, George Enescu este unanim considerată ca o măr
a crescut in spiritul dragostei turie strălucită a muzicalității cu
nețărmurite pentru glia străbună, care este înzestrat poporul român,
căreia i-a dedicat arta sa. în înscriindu-se în ansamblul culturii
spiritul dragostei profunde pen universale cu atribute distincte,
tru poporul in mijlocul căruia
s-a născut. pentru istoria și originale. Patriotismul fierbinte,
cultura națională, pe care le-a cîn- convingerile profund democratice,
tat in creații nemuritoare. Asimi- altruismul militant ale lui George

CONCERTUL INAUGURAL
„Omenirea trebuie să
învețe să fie fericită. Ar
tistul dezvăluie omenirii
calea spre bucurie, ferici
re si pace“. Sint ginduri
enesciene definitorii pen
tru crezul său estetic, etic
și social. Sint idei sub
semnul cărora, ieri seară,
sub cupola Ateneului Ro
mân, in acordurile Sim
foniei a IlI-a in do maior
de George Enescu, a fost
inaugurată seria manifes
tărilor din cadrul celei
de-a IX-a ediții a festi
valului ce poartă numele
marelui nostru muzician.
Mesajul de nobilă ținută
umanistă pe care il
transmite lumii artistice
contemporane Festivalul
„George Enescu" este
semnificat si de conținu
tul Simfoniei a IlI-a ta
do major opus 21. scrisă
ta. perioada 1916—1918,
mărturie copleșitoare a
eroismului si existenței
umane, a puterii cu care
oamenii izbutesc să învin

gă vicisitudini, pentru tri
umful binelui și adevăru
lui. Introducerea In fina
lul simfoniei a vocilor
omenești explică și adincește cu șt mai multă vi
goare caracterul ei pro
gramatic, făcind din acest
opus rin adevărat imn în
chinat umanității. Orches
tra simfonică si corul fi
larmonicii
bucureștene,
sub bagheta dirijorului
Mircea Cristescu, au res
tituit această lucrare pu
blicului cu măiestrie si
admirabilă
pătrundere.
Măreția gravă si lirismul
primei părți, vigoarea
desfășurărilor sonore din
cea de-a doua parte, at
mosfera de adincă recule
gere. de calmă meditație
Si sublimă înălțare spiri
tuală din partea a IIl-a
s-au identificat cu voința,
sensibilitatea și muzicali
tatea interpretilor, care
s-au ridicat astfel la nive
lul prestigiului lor.
In atmosfera omagială

a concertului inaugural
s-a înscris și piesa ..Oma
giu lui George Enescu"
semnată de Theodor Grigoriu. Legătura profundă
a autorului cu melosul
autohton ni se dezvăluie
de la primele acorduri ale
acestui opus aflat cu de
liberare in sfera, in gene
ral vorbind, a stilului
enescian. Elocvența sub
tilă a texturilor eterofonice, fluiditatea discursu
lui și plasticitatea expre
siei, de o poetică aparte,
au preocupat colectivul
de interpret! — orchestră
șl dirijor — marcind și
acest moment important
al serii.
Lucrarea concertantă a
fost celebrul Concert in si
bemol minor pentru pian
și orchestră de Ceaikovski, încredințat de
data aceasta nu ingi puțin
celebrului pianist ameri
can Byron Janis. Facilita
tea uimitoare, claritatea
și distincția cu care cintă

acest muzician, atribute
de ordinul virtuozității, iși
au corespondent intr-o
sensibilitate aparte, intr-o
atitudine estetică origi
nală.

Vasile DONOSE
In cadrul primei zile a
festivalului au mai avut
loc, pe scena Operei Ro
mane, un spectacol cu
opera „O noapte furtu
noasă" de Paul Constantinescu, in interpretarea
artiștilor primei noastre
scene lirice, precum și
prezentarea baletului „La
piață" de Mihail Jora, in
tr-o nouă versiune core
grafică, susținut, in aceeași sală, de balerini ai
operei.
De asemenea, in holul
Ateneului Român a fost
organizată o expoziție do
cumentară care înfățișea
ză aspecte semnificative
din viața și activitatea lui
George Enescu.

școala simbolistă la care Bacovia a
aderat de la început : „Cafeneaua
/ Cu visători damnați. / Trecut-au
ani, / Simbolism, / Curentul deca
dent. / Broșuri. / Bijuterii rare.
: Paradoxe, / Bizarul, / Seri, Nopți,
/ Efuzii de parfume / și nuanțe.
/ Orașul dominant". Se recunosc
citeva din aspectele poeziei lui
Macedonski, aluzii la poeții numiți
de Verlaine blestemați (damnați),
la poezia nestematelor, la princi
piul nuanței din arta poetică a ace
luiași Verlaine. Nimic din toate aces.tea în „Și. toate", elegie în ton
romantic, crepuscular : „Muguri au
dat pe ram, — zadarnic. I In a mea
inimă e toamnă" !
Maeștrii poetului sint mărturisiți
în poeziile „Amurg" din 1904 (Tra
ian Demetrescu), „Amurg" din „Co

Enescu s-au concretizat in opera
muzicală, cutezătoare prin aportul
înnoitor, priit ridicarea pe trepte
înalte a măiestriei creatoare și in
terpretative.
Odată cu înflorirea culturii in
România socialistă, opera lui Geor
ge Enescu a cunoscut și cunoaște
marea prețuire care i se cuvine.
Festivalul internațional care'poar
tă numele marelui muzician, insti
tuit în. anul 1958, reunește trienal
forțe artistice de valoare din
România și din muite țări ale lu
mii, care cinstesc la București și
în alte orașe ale țării noastre me
moria marelui artist. Cea de-a IX-a
ediție a festivalului, organizată an
ticipat pentru a marca centenarul
nașterii lui George Enescu. in ca
drul căruia se va desfășura și un
simpozion de muzicologie,- se do
rește a fi un eveniment proemi?
nent, in măsură să releve dimen
siunile cuprinzătoare ale arte:
enesciene, ale muzicii românești
contemporane, ce cunoaște astăzi
succese fără precedent in cadrul
dezvoltării de ansamblu a vieții
spirituale din patria noastră socia
listă".
(Agerpres)

de Alexandru PIRU

Se împlinește un veac de la naș
terea lui George Bacovia. Cuprinsă
in calendarul UNESCO, alături
de alte mari personalități ale spi
ritului uman, această aniversare re
confirmă încă o dată prețuirea ce
se aduce unui poet de mare origi
nalitate, situat în primul rind al
valorilor culturii românești. Niș
meni, la noi. cind vorbește de poe
zia română a acestui secol nu uită
să alăture lingă numele lui Arghezi.
Blaga, Ion Barbu sau Al. Philipp-.de.
pe cel al lui George Bacovia. De o
simplitate derutantă, cu o expresie
sobră de esență clasică, saturată de
modernitate, poezia lui Bacovia s-a
impus definitiv publicului larg.
Poetul George Bacovia, pe nu
mele adevărat George Vasiliu. năs
cut acum o sută de ani, la 4/17 sep
tembrie 1881 în Bacău (de unde și
pseudonimul său. numele latin al
orașului, descoperit in dicționarul
lui Hașdeu), a avut o existentă rea
lă singulară, in totul absorbită de
cea literară.
Opera lui Bacovia (cinci volume
de poezii în timpul vieții și unul
de proză) iși are centrul de greutate
in primele două decenii ale seco
lului. Toate piesele cuprinse in vo
lumul „Plumb" (1916), în număr de
cincizeci, precum și treisprezece
poezii din „Scintei galbene" (1926)
și șapte din volumul „Cu voi" (1930)
datează din perioada 1899—1916.
Prima poezie, „Și toate", apărută
în „Literatorul" lui Macedonski,
n-a fost pusă în volumul „Plumb",
ci în „Comedii in fond" (1936) cu
piese în majoritatea lor din perioa
da de început. Nici o poezie din vo
lumul „Stanțe burgheze" (1946) nu
a apărut anterior în periodice. Una,
intitulată „De artă", se referă la

Agenda festivalului
• Astă-seară. două interesante
întilniri Ia Ateneul Român : la ora
17. cu violonistul sovietic Vladimir
Spivakov, care, acompaniat la pian
de Boris Behterev, ne propune un
recital Beethoven-Schubert, iar la
ora 20, cu Filarmonica din Dresda
dirijată de Herbert Kegei. avind
ca solistă, în Concertul nr. 3 pen
tru pian și orchestră de Prokofiev,
pe Annerose Schmidt.
• La Sala mare a Palatului (ora
19), in spectacolul Operei Române,
„Lacul lebedelor", vor fi protago
niști balerinii cubanezi Josefina
Mendez si Pablo More.
8 în prim plan : muzică româ
nească. In studioul de concerte al
Radioteleviziunii, Ia ora 17. se va
putea audia opera ..Crăiasa zăpe
zilor". semnată de tinăra compozi
toare Liana Alexandra, laureată a
numeroase concursuri internaționa
le. Interpretează ansamblul ,.Musica rediviva", dirijat de Ludovic
Baci ; iar in sala de concerte a
Conservatorului „Ciprian Porumbescu", cvartetele ..Eufonia" din
Tg. Mureș și „Timișoara" propun
audiția unor lucrări semnate de
Enescu. Zeno Vancea. Ion Dumi
trescu și Mircea Hoinic.

Prezențe de prestigiu pe scena tradiționalei
manifestări muzicale
Tn urmă cu 23 de ani. cu
dorința de a sublinia ceea
ce inseamnă cu adevărat o
astfel de manifestare pen
tru tara-gazdă.
pentru
viata artistică a lumii. Da
vid Oistrah aprecia prima
ediție a Festivalului inter
national „George Enescu"
„ca ne un eveniment de
primă importanță in via
ta internațională", care va
contribui „in mod larg
la popularizarea creației
si stilului interpretativ al
unui artist de anvergu
ra lui George Enescu. unul
dintre fiii cei mai glorioși
ai poporului român ; a fost
nu numai un mare artist,
ci și o inimă mare, a cărei
amintire nu se va șterge
niciodată
din
sufletele
noastre"...
Și nu trebuie decît să ne
aducem aminte că ne sce
nele de concert au suit, cu
aȘtfel de prilejuri, și Me
nuhin. și Claudio Arrau, și
Szeryng și Sir John Barbi
rolli. si Benzi și... Că sub
bagheta lui George Enescu
s-a împlinit acel moment
rarisim in care Menuhin și
Oistrah și-au alăturat arcu
șurile pentru a inălta spre
iume acea nobilă muzică
împletită de Bach în cele
brul său „Dublu concert",
omagiu geniului enescian
și înălțătoarei idei de a
uni inimile prin Muzică.

...Septembrie 1981. S-a
dat gongul celei de-a IX-a
ediții a Festivalului inter
national ..George Enescu".
sub semnul împlinirii a 100
de ani de la nașterea ma
relui muzician. în unspre
zece zile se vor putea ur
mări 44 de concerte sim
fonice camerale, spectacole
de operă, de balet... O sea
ră de muzică veche va pu
tea fi urmată de un recital
de chitară, de evoluția
unui ansamblu de balet, de
un spectacol cu „Tosca". în
timp ce la Ateneul Român
va începe un recital de
pian, in studioul de con
certe al Radioteleviziunii
se va încheia un concert
de muzică românească, la
Opera Română se va re
prezenta ..Hamlet" de Pas
cal Bentoiu... 44 de mo
mente muzicale in care ne
vom reintilni cu maeștri ai
artei interpretative româ
nești : Ion Voicu. Mircea
Cristescu. Iosif Conta. Lu
dovic Baci. Ion Baciu. Va
lentin Gheorghiu. Emil Si
mon. David Ohanezian.
Marin Constantin. Emilia
Petrescu. Cornel Trăilescu.„. in care vom aplauda
cunoscute ansambluri din
centrele artistice ale tării,
in care vom putea cunoaș
te si mai bine arta unor
distinși muzicieni veniti de

pretutindeni să participe la
aniversarea celor 100 de
ani de la nașterea „Lucea
fărului muzicii românești".
Astfel, după Byron Janis
(S.U.A.) îl vom asculta pe
Li Min Cean — celebrul
pianist din R.P. Chineză,
care in ultimii a.ni a avut
răsunătoare succese in
peste 22 de țări, care a
lansat interpretări de re
ferință ale unor opusuri
enesciene. Vom urmări evolutia tînărului violonist
sovietic Vladimir Spivakov,
laureat al concursurilor in
ternaționale de la Paris.
Geneva, Montreal, pretu
tindeni apreciat pentru
tehnica sa strălucitoare,
pentru temperamentul său
ardent. Ne propune un re
cital de chitară Leo Bro
uwer (Cuba), compozitor
și interpret care abordează
muzica clasică, dar se pre
ocupă și de transcrierea
unor piese modeme, in
'timp ce ansamblul de balet
„Eurithmeum", din R. F.
Germania, vrea să lanseze
o nouă transpunere spec
taculară a operei „Oedip"
de. George Enescu. Un mo
ment de muzică veche ne
vor oferi membrii ansam
blului polonez „Fistulatores et tubicinatores varsovienses" ; mai bine zis. o
sultă de momente care

descriu lumea sonoră a
secolului al XII-lea oină la
barocul timpuriu, oină la
prima jumătate a secolului
al XVII-lea. O altă intîlnire. pe care sigur o
vom retine : cea prilejuită
de chitaristul englez Julian
Bream, laureat al premiu
lui Edison (cele mai bune
producții discografice ale
anilor 1969. 1974). cu dis
tincții primite de la Aca
demia americană pentru
înregistrări a artelor și
științelor, remarcat pentru
rafinamentul cu care tăl
măcește pagini de John
Dowland. Britten. Henze.
Bennett etc. Și. în egală
măsură, momentul de con
cert pe care il va susține
organistul Karl Erik Welin
(Suedia) — Fantezia ele
giacă pentru orgă si or
chestră de Serocki. in
compania orchestrei sim
fonice a Filarmonicii „Ba
natul" din Timișoara — un
muzician care se preocupă
de descoperirea a noi po
sibilități tonale ale acestui
instrument complex care
este orga.
Urmărim din nou pro
gramul festivalului. Ală
turi de celebrii soliști re
marcăm prezenta unor re
numite companii, ansam
bluri. formații. Ne vor fi

oaspeți dansatorii compa
niei americane de balet
„Lar Lubovich", care, este
știut, propun viziuni sceni
ce asemănătoare tehnicii
vitraliului, nu o dată fiind
aplaudați pentru perfecta
stăpînire a tehnicii clasice,
împletită cu posibilitățile
moderne de expresie. De
asemenea. Filarmonica din
Dresda — intr-un excep
tional program : Beetho
ven. Brahms. Prokofiev,
Paul Dessau și Enescu :
Uvertura de concert op. 32.
Rapsodia I în la major,
la pupitru fiind Herbert
Kegel, una dintre figurile
proeminente ale artei diri
jorale din R.D. Germană,
discipol al lui Karl Bohm,
și Teatrul Mare Academic
de Operă și Balet al
U.R.Ș.sJcu prima sa garni
tură de soliști (V. Piavko,
Tamara Milașkina. Iuri
Mazurok, Elena Obraztova.„). oferindu-ne pe scena
Operei Române : ..Dama
de pică" si ..Iolanta" de
Ceaikovski, „Mozart și Salieri" de Rimski-Korsakov.
...44 de momente muzica
le. întilniri cu Arta, sub
semnul aniversării a 100 de
ani de la nașterea celui
mai mare muzician român.

\
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medii in fond" („Ce vremuri atit de
fericite / Mă-ndeamnă, singur, să
stau — / Spre toamnă,' duioase sus
pine / Din Eminescu, Heine si Lenau...“), un „Sonet" din 1907. (Ed
gar Poe, Verlaine). „Finiș" din 1911,
(„Departe, in cetate viața tropota...
/ O. simțurile-mi toate se enervau
fantastic, / Dar in lugubrul sălii
pufneau în ris sarcastic / Si Poe, și
Baudelaire și Rollinat"). O singură
dată semnalăm la Bacovia cores
pondențele baudelairiene. viziunea
universului din perspectiva unității,
percepția sinestezică in care imagi
nile vizuale coincid cu cele olfacti
ve. de mișcare și de culoare („Pri
măvara... I O pictură parfumată cu
vibrări de violet" in poezia „Nervi
de primăvară" din 1915).
Verlaine iși intitulează unul din
primele sale volume de versuri
„Poeme saturniene". Simbolismul
magic asociază planeta Saturn cu
plumbul (ca metal), sulful (ca mi
ros) și galbenul (cit despre culoa
re). Cind Bacovia își alegea, prin
urmare, titlul primului său volum
„Plumb", trimiterea era la Verlai
ne. Operînd in nucleul plumbului,
dăm. după alchimiști, peste mercur,
care e un aur degradat. De aceea.
Macedonski scria despre autorul
poeziei „Plumb", citită în cenaclul
său in 1,903 : „Poete scump, pe
frunte / Porți mindre foi de laur
/ Căci singur pină astăzi, / Din
plumb făcut-ai aur".
Deși poetul susține că violetul, ca
și cenușiul, s-a strecurat in versu
rile lui necalculat, putem presupu
ne că a fost ales ca o sugestie de
sfîrșit, această ultimă culoare a
spectrului solar fiind și o culoare
de doliu („Amurg violet"). Simbo
listica e frecventă.
Valoarea lui Bacovia stă în ca
pacitatea lui de trăire și simboli

zare a senzațiilo", emoțiilor, neli
niștilor și terorilor de necunoscut.
O temă centrală a poeziei bacoviene este solitudinea, nu aleasă de
poet, ci impusă lfti de o lume os
tilă, inacceptabilă, lumea burgheză
față de care e silit la aversiune
(„Ego" : „Tot mai tăcut și singur
/ in lumea mea pustie — /Și tot mai
mult m-apasă / O grea mizantro
pie.)
O ciudată conștiință a damnării, a
neputinței de a protesta față de cri
mele burgheze, a reducerii la tă
cere și izolare ne intim pină în
„Poemă finală" : „Eu trebuie să
beau, să uit ceea ce nu știe nimeni,
! Ascuns în pivnița adincă. fără a
spune un cuvînt. / Singur să fumez
acolo, neștiut de nimeni, / Altfel, e
greu pe pământ..."
Revolta, în poezia lui Bacovia, e
numai schițată, exprimată învăluit
sau prin intermediul unui tablou
precum cel al unei cafenele din
„Seară tristă", unde o ceată de pro
letari visează la lumi himerice, ascultînd cîntecul barbar, dar plin de
jale, al unei femei. Interesant e că
și iubita poetului citește probleme
sociale, afectată și ea de ecourile
„de revoltă și de jale" pricinuite de
o lume „eronată", strimb alcătuită
(„Plumb de toamnă").
Poetul e zguduit de un plîns in
tern. nedezvăluit, pentru cei învinși
din taverne si mansarde sau rătă
citori tăcuți pe străzi. („Vobiscum").
Capodopera destinului straniu pe
care-1 trăia acest poet se află in
poezia „Furtună" din 1924. inclusă
in volumul „Cu voi" : „Prin codrii
Bacăului / Vijiie vintul / Și-ntunecă
lumea / Un cer ca pămîntul — / Și
codru pe codru / Se umple de clo
cot / Iar toamna în hohot / Le cin
tă prohodul... / Și parcă mă chea
mă. / De crengi atirnind. / Avesalomi gemînd / Cu plete-ncilcite...
De spaimă mă prind / Priviri rătă
cite, Și mintea, de zgomot, / Nimic
nu-nțelege... / Și-aș vrea ca să mor
/ Ca Romulus rege. / Uitat, legen
dar... / Cuprins de-o furtună. / Pier
dut să dispar / Prin codrii Bacău
lui..." Poet al condiției umane ame
nințate și umilite de o societate ne
dreaptă și oprimantă, Bacovia face
să rămină în poezia română, printr-o voce lirică de o acută moder
nitate. toate nuanțele suferinței si
ale refuzului unei lumi măcinate
de grave inechități sociale. Năzuin
ța spre o lume mai bună și mai
dreaptă exprimată și in solidarita
tea sa cu cei mulți și oprimați se
va implini, iar poetul o va mărtu
risi cu ultimă răsuflare a vocii lui
lirice : , „Sint fericit... / Frumos /
Este cerul / Senin..."
La o sută de ani de la naștere,
asistăm la pe. deplin meritata apo
teoză a poetului George Bacovia.

SOLIDAR CU VIITORUL
I
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Smaranda OȚEANU

Proletar al condeiului,
insă unic ales pentru a ex
prima într-un mod absolut
singular condiția umană,
peorge Bacovia a trăit în
imperiul și în adîncul du
rerii ca o perlă neasemuită
în scoica de pe fundul mă
rii. Nervii, oboseala și, mai
ales, geniul ce le-a chel
tuit pentru a-și exprima
viața presupun un traseu
comparabil numai cu lentoarea străbaterii materiei
de la ipostaza de cărbune
la cea de diamant.
Deși nici un critic res
pectabil n-ar accepta să
scrie despre un poet mare
fără a-i categorisi opera
într-unul din curentele epocii in care a trăit, con
tează mai puțin limitarea
creației prin inventarierea
arsenalului lingvistic, me
taforic (simbolist in ca
zul lui Bacovia), decît con
ținutul ultim, de nedefinit
și inefabil, analog cu jarul
viu perpetuu de sub ce
nușa din poveste. Pentru
că, descoperită de culori și
parfumuri, poezia sa rămine ca o arteră prin care
ființa călătorește ca printr-un tunel al destinului.
Dacă arta
simboliștilor
francezi avea drept bază
suferința
orgolioasă in
urma căderii ultimului lor
imperiu, arta lui Bacovia
se datorează propriei lui
suferințe, care l-a însoțit
de-a lungul întregii vieți.
A-ți comunica
durerea
proiectind-o pină in fibrele

și structura categoriei ire
ductibile a materiei (Aud
materia plingind) înseamnă
a vedea în Bacovia pe unul
din cei mai mari poeți ai
timpului său și a recu
noaște artei sale meritul de
a fi fost expresionistă
înaintea multor poeți con
siderați precursori ai ex
presionismului.
Volumul
său fundamental „Plumb",
apărut în 1916, cu simbo-

bunie / Foame, plinset
mondial... / Pe cind lasăamurgul flăoări / Pe-un fi
nal ce se anunță /Pe-un
decor miliardar". Bacovia
nu a simpatizat numai cu
cei umili și revoltați, ci —
prin condiția sa umană —
se credea unul de-al lor,
deci solidar cu ei : „Eu
sunt un monstru pentru
voi / Urzind un dor de vre
muri noi, / Și-n lumea

de Gheorghe PITUȚ

lismul său recunoscut în
deobște, ilustrează in egală măsură o viziune a
lumii proprie curentului amintit mai sus.
Poet de o delicatețe in
finită, geniul lui Bacovia
preferă să disimuleze propria-i suferință, atribuin
d-o orizontului tăiat dia
metral de corbi, parcurilor,
străzilor deșarte, florilor,
zidurilor închise de ziduri,
chipurilor pale de ftizie de
dincolo de ferestre, în
sfîrșit materiei unui „uni
vers in destrămare". Dar
poetul se simțea tovarăș cu
toți dezmoșteniții prole
tari, compătimind cu ei și,
ce e mai imoortant, considerîndu-se chemat să ex
prime el și condiția exis
tențială a contemporanilor
săi : „Dar notează-n car
tea vremii / Filozoful pro
letar : / Greve, singe, ne

voastră-abia încap... / Dar
am să dau curind la cap.
// O, dormi adine, mereu,
așa, / In vise dulci, hidos
burghez, / Oftind, palate
de-ți lucrez, / &u știu și
bine-a dărima".
Dacă lectura poeziei bacoviene relevă « la un
prim nivel semantic un
monolog monoton, caracte
ristic celor ce „vorbesc
singuri", poetul care se evidențiază drept mesager al
suferinței universale, se va
vedea că se adresează me
reu cuiva din jurul său.
că nevoia adincă de comu
nicare, (mobil și prim im
bold al artei) conferă me
sajului său o direcție pre
cisă (de preferință iubita)
și că aparentul monolog
devine un dialog subtil.
Consonanța
existenței
damnate cu existența ce
lorlalți -.semeni, care nu-și

pot exprima condiția, de
vine în cazul marelui poet
un act de mare responsabi
litate, anume acela de a
fi reprezentantul sau ex
presia (prin cuvînt) a vie
ții colective.
Oricîtă deznădejde
ar
comunica eroul liric bacovign, oricît de claustrată
j-ar fi viața, modalitatea
dialogată a mesajului său
pare să proiecteze pe cea
sau pe cel destinat să-1
primească într-un spațr''
oțrotit, intr-un viitor nea-,
tins de diluviul ce-1 ame
nință pe poet. Din cel mal
înalț punct de vedere,
grija poetului față de fiin
ță se manifestă, prin . co
municare, tocmai față de
ceilalți semeni care-i vor
recepta mesajul, iar această grijă nu poate fi în
țeleasă decît ca atitudine a
solidarității sale cu viito
rul.
Un punct final și luminos
al creației celui ce s-a con
siderat ca făcind parte
dintre deznădăjduiții că
rora li se potrivea con
statarea : „...noaptea
ne
ducea in noapte", ne-a lă
sat George Bacovia în Cogito :
„Mi-am
realizat
/ Toate profețiile / Politice.
/ Sunt fericit... / Frumos
/ Este cerul / Senin, sau
mînios. / Un aforism ce
lebru / Te face să trăiești...
/ Nu-i miini, / Nici ' azi,
/ Nici ieri,— / Timpul..."

„Univers bacovian“
„ROMANIA-FILIVr prezintă:
ANA

La Bacău, în așezămintele de
cultură, in școli. întreprinderi și
instituții au loc adunări omagiale,
șezători literare, simpozioane, se
siuni de comunicări, programe ar
tistice prilejuite de împlinirea unui
veac de la nașterea scriitorului.
Președintele comitetului județean
de cultură și educație socialistă.
Petru Enășoaie. ne-a furnizat ci
teva amănunte despre modul cum
a fost organizat centenarul Bacovia
in orașul de la care și-a împrumu
tat poetul numele.
„Prima acțiune de amploare este
simpozionul „Bacovia în contempo
raneitate", organizat la biblioteca
județeană eu participarea scriituri
lor locali, a redactorilor de la
revista „Ateneu", cu cadre didactice,
iubitori ai cărții. Intre 24 și 26 ale

Șl „HOȚUL"

O producție a Casei de filme 5
Scenariul : Francisc Munteanu. Decoruri și costume : arh. Dodu Bălășoiu.
Muzica : Anton Șuteu. Imaginea : Dumitru Costache-Foni. Regia : Virgil
Calotescu. Cu : Gabriel Oseciuc, Amza Pellea, Carmen Galin, Dorina
Lazar, Castel Constantin, Stela Popescu, Aurel Giurumia, Radu Gheorghe,
Alexandru Arșinel, Papii Panduru, Dinu Manolache, Constantin Dinulescu.
Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografica
„București".

TULCEA. • în Parcul Monu
mentului din Tulcea s-a redeschis
Muzeul de istorie și arheologie. In
urma efectuării unor lucrări de re
novare, s-au organizat expoziții în
cele două pavilioane care atestă
mărturii ale continuității vieții pe
pămîntul nord-dobrogean din cele
mai îndepărtate timpuri și pină in
zilele noastre. Un loc important
ocupă prezentarea realizărilor și
perspectivelor de dezvoltare ale ju
dețului Tulcea in toate domeniile
de activitate. • Formațiile artistice
ale Casei de cultură a sindicatelor
din Tulcea au inițiat o suită de
spectacole artistice in unitățile eco
nomice din județ. Primul spectacol

a avut loc la întreprinderea de
construcții de nave și utilaj tehno
logic. Și-au dat concursul taraful
„Delta Dunării" și formații de dan
suri populare. (Neculai Amihulesei).
SIBIU 9 în frumoasa comună
sibiană Săliște a fost vernisată o
expoziție de sculptură monumen
tală in lemn ale cărei lucrări, rea
lizate de artiști plastici din Bucu
rești, Cluj-Napoca, Iași, Oradea.
Slobozia și Sibiu, constituie primele
piese ale parcului de sculptură in
curs de organizare de la Șanta-Săliștea • La Mirșa-Avrig a fost
inaugurat un nou și modern club

muncitoresc pentru harnicii si talentații constructori de mașini de
aici, precum și pentru membrii lor
de familie. Dotările — intre care o
sală de spectacole cu 300 de locuri,
cabine de proiecție, bibliotecă, săli
pentru șah și diferite alte jocuri
— conferă clubului condiții din cele
mai bune pentru desfășurarea urrei
bogate activități cultural-educative.
(Nicolae Brujan).
BRAȘOV • Ansamblul folcloric
„Crai Nou" ai Casei pionierilor și.
șoimilor patriei din Brașov, distins
cu premii la ambele ediții ale Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei", a plecat zilele trecute într-un

turneu peste hotare. El va susține
mai multe spectacole in localități
din Austria, R.F.G. și Franța (N.
Mocanu).
DÎMBOVIȚA • Zilele acestea, la
Tirgoviște se desfășoară festivalulconcurs al brigăzilor artistice „Oa
meni și fapte in marea întrecere".
La actuala ediție a acestei presti
gioase manifestări participă 115
formații din toate județele și din
municipiul București. în afara con
cursului, vor avea loc spectacole in

marile unități industriale din ju
deț. (Gh. Manea).
GORJ • Timp de zece zile, in
mai multe localități din județ s-a
desfășurat cea de-a 5ra ediție a
festivalului cultural-artistic și spor
tiv al sindicatelor gorjene. Intre
altele, au avut loc spectacole cultu
ral-sportive pe stadioanele din Tg.
Jiu. Motru si Rovinari, simpozioa
ne. expuneri, serate culturale la clu
burile muncitorești de pe platforma,
minieră, vernisajul expoziției de
pictură și sculptură a taberei națio
nale de la Săcelu. Manifestarea, or
ganizată de Consiliul județean al
sindicatelor Gorj. s-a incheiat la

lunii curente va avea loc cea de-a
5-a ediție a Festivalului literar-artistic ..George Bacovia", amplă ma
nifestare culturală, la care și-au
anunțat participarea un mare număr
de scriitori, critici literari, oameni
de cultură și artă din intreaga tară".
Spicuim din programul festivalului:
vernisarea unei interesante expozi
ții de artă și literatură intitulată
„Univers bacovian". sesiunea de
comunicări și referate care se va
desfășura sdb genericul „Centenar
Bacovia". lansarea unor căhți con
sacrate operei lui Bacovia. specta
colul de muzică și poezie inspirat
din lirica poetului, recitaluri de
poezie la statuia lui Bacovia. întil
niri ale scriitorilor cu oameni ai
muncii din industrie și agricultură.

Casa de cultură din Tg. Jiu cu
spectacolul cultural-artistic „La iz
vorul de lumină", prezentat de an
samblul de cintece și dansuri
„Doina Motrului". (D. Prună).
BOTOȘANI • Cenaclul literar
„Mihai Eminescu". ce iși desfâșoa,ră activitatea în cadrul bibliotecii
județene, a scos de sub tipar primul
număr al publicației sale „Amfi
trion". ce reunește creații remarca
te in actuala ediție a Festivalului
național „Cîntarea României". (Sil
vestri Ailenei).
ARGEȘ • Formațiile artistice ale
Casei de cultură a sindicatelor din
Pitești au susținut rnn nou și fru

La căminele culturale din Sascut,
Săucești. Răchitoasa. ca și la clubu
rile muncitorești din Comăhești și
Bacău, la liceul care ii poartă nu
mele vor fi organizate .șezători și
seri literare, iar Ia Tescani — un
colocviu de muzica și poezie dedicat
lui George Bacovia. In pregătirea
acestei prestigioase manifestări cultural-artistice. devenită de acum
tradițională, băcăuanii au renovat
și îmbogățit colecția casei memo
riale in care a trăit și a muncit
poetul, au organizat noi standuri de
cărți, au reditat pliante, plicuri și
plachete cu chipul lui Bacovia. Sub
tipar se află un număr omagial al
revistei’ social-culturale „Ateneu",
revistă fondată, după cum se știe,
de poetul George Bacovia. (Gh.
Baltă).

mos spectacol in fața constructori
lor șantierului hidrotehnic „Capra"
de pe Transfăgărășan. In aerul tare
și proaspăt al inălțimilor au răsu
nat melodii îndrăgite de muzică
populară și ușoară, ritmuri de dan
suri populare, poezii patriotice.
(Gheorghe Cirstea).
VASLUI • La Vaslui â avut Ioc
ședința de constituire a cenaclului
artelor „Barbu Ștefănescii Delavrancea" al filialei asoțiației juriș
tilor din județ. Dezbaterea teoretică
inițială a fost susținută de criticul
de artă Ion FrunzStti, in prezența
unui mare număr de participanțl.
(Petru Necula).
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Tovarășul Alberto Salom Echeverria,
secretar general al Partidului Socialist Costarican
(Urmare din pag. I)

reri cu privire la activitatea și pre
ocupările actuale ale celor două parti
de. precum și asupra unor aspecte ale
vieții politice internaționale.
In acest cadru s-au exprimat satis
facția fată de evoluția ascendent^ a
bunelor raporturi statornicite între
Partidul Comunist Român și Partidul
Socialist Costarican, precum si dorin
ța de a extinde și întări aceste rela
ții in interesul prieteniei și colabo
rării dintre România și Costa Rica,
dintre poporul român și poporul cos
tarican. în folosul cauzei păcii, secu
rității. independentei, progresului și
colaborării intre națiuni.
Schimbul de vederi în probleme ale
vieții internaționale a scos in evi
dentă necesitatea ca toate statele, in
diferent de sistemele lor sociale și
politice, să acționeze pentru oprirea
agravării situației pe plan mondial,
pentru reluarea și continuarea cursu
lui spre destindere și pace, pentru

soluționarea pe cale politică, prin tra
tative. fără folosirea forței și ame
nințării cu forța, a tuturor conflic
telor, pentru consolidarea dialogului
intre-națiuni și crearea unui climat
de încredere in relațiile interna
ționale.
în timpul convorbirii. tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Alberto Salom
Echeverria au reliefat importanța vi
tală a opririi cursei înarmărilor și
adoptării urgente de măsuri eficiente
de dezarmare generală, și în special
de dezarmare nucleară, de stopare a
producerii armei cu neutroni și a am
plasării de noi rachete în diferite re
giuni ale lumii, precum și necesita
tea lichidării fenomenului subdezvol
tării și făuririi unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să asigure
dezvoltarea liberă și independentă a
tuturor popoarelor, potrivit aspira
țiilor lor legitime de progres și bună
stare.
A fost subliniată, de asemenea,
importanța pe care o au pentru
pacea și înțelegerea internațională

consolidarea securității și dezvolta
rea colaborării in Europa și in în
treaga lume.
Totodată, a fost reliefată însemnă
tatea luptei popoarelor din America
Latină pentru realizârea unor adînci
prefaceri pe plan economic și social,
pentru dreptul de a dispune de pro
priile bogății naționale, in vederea
dezvoltării libere și independente,
potrivit voinței și intereselor lor le
gitime.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Alberto Salom Echeverria
au relevat necesitatea întăririi colabo
rării între partidele comuniste și
muncitorești, partidele socialiste, social-democrate, între toate forțele
progresiste, democratice in lupta
pentru lichidarea asupririi. împotriva
imperialismului, colonialismului și
neocolonialismului, pentru dezvolta
rea liberă și independentă a tuturor
statelor, pentru întărirea păcii, secu
rității și colaborării în lume.
întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Tovarășul Ilias Iliou,
președintele Uniunii Democratice de Stingă din Grecia—E.D.A.
(Urmare din pag. I)

ambelor partide, țări și po
poare. în interesul păcii și coope
rării in Balcani, in Europa și în în
treaga lume. S-a apreciat că ampli
ficarea relațiilor dintre P.C.R. și
E.D.A. contribuie la dezvoltarea con
lucrării multilaterale dintre Româ
nia și Grecia — pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific. cultural și
in alte domenii de activitate — ia
întărirea prieteniei tradiționale din
tre poporul român și poporul elen.
Atordi.id aspecte esențiale ale
adu Ții politice internaționale,
tova ți Nicolae Ceaușescu și Ilias
Iliou au relevat preocuparea celor
două partide față de încordarea exis
tentă pe plan mondial, ca urmare a
politicii de forță, împărțirii și reîm
părțirii sferelor de influență și de
dominație, intensificării fără prece
dent a cursei înarmărilor, care creea
ză pericole grave la adresa inde
pendenței și suveranității popoare
lor, a păcii mondiale.
Schimbul de păreri a evidențiat

Cronica zilei
Miercuri, delegația Partidului Libe
ral din Canada, condusă de președin
tele .partidului. Norman Mac Leod,
care ne vizitează țara la invitația
Consiliului Național al F.D.U.S., a fost
primită de Nicolae Giosan, președin
tele Marii Adunări Naționale. Cu acest prilej a fost evidențiată buna
colaborare dintre parlamentarii ro
mâni și canadieni și s-a exprimat do
rința ca această conlucrare să se dez
volte și în viitor.
Tn aceeași zi, delegația Partidului
Liberal din Canada a avut o întreve
dere cu Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor
Externe. Au fost examinate perspec
tivele dezvoltării schimburilor econo
mice și ale cooperării româno-canadiene, precum și unele probleme ac
tuale ale situației internaționale. O
deosebită atenție a fost acordată pro
blemelor dezarmării și securității eu
ropene, necesității încheierii cu
succes a reuniunii de la Madrid pen
tru reluarea politicii de destindere și
,,ț{re a procesului de edificare a
^ytâtii și de dezvoltare a colabo■n S Europa.
fost prezent Peter McLaren Ro
berts, amfc isadbrul Canadei la Bucu
rești.
★

Cu prilejul Zilei naționale a State
lor Unite Mexicane. însărcinatul cu
afaceri ad-interim al acestei țări la
București, Moises Torres Serrano, a
Oferit, miercuri, o recepție.
Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
loan Ceterchi și Ion Lăzărescu, mi
niștri, Maria Groza, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Doina Ardare, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice
internaționale, deputați în Marea
Adunare Națională, reprezentanți ai
altor ministere și instituții centrale,
organizații de masă și obștești, oa
meni de cultură și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră,
»lți membri ai corpului diplomatic.
★

Ministrul resurselor minerale și
gospodăririi apelor din Republica
Botswana, doamna dr. G. K. T. Chieps,
aflată in vizită in țara noastră, la in
vitația Ministerului Minelor, a fost
oaspetele unor colective de muncă
din sectorul extractiv din județele
Prahova și Hunedoara. Cu acest pri
lej au fost cunoscute nemijlocit ac
tivitatea și unele rezultate ale unită
ților respective și au fost investigate
posibilitățile de cooperare bilaterală
in domeniul minier,

faptul că, in aceste condiții deose
bit de complexe, se impune, mai
mult ca oricind, întărirea luptei po
poarelor, a forțelor revoluționare,
progresiste, înaintate de pretutin
deni, a opiniei publice pentru opri
rea încordării internaționale, pentru
rezolvarea pe cale politică, prin tra
tative. fără folosirea forței sau ame
nințării cu forța, a stărilor conl’lictuale, a tuturor diferendelor dintre
state, pentru reluarea și continuarea
politicii de destindere, de colabo
rare și respect al independenței na
ționale, pentru pace, pentru oprirea
cursei înarmărilor, pentru dezarma
re, în primul rînd dezarmare nuclea
ră, pentru democratizarea relațiilor
internaționale, pentru făurirea unei
noi ordini economice mondiale.
în cursul convorbirilor s-au examinat. de asemenea, probleme re
feritoare la securitatea si cooperarea
europeană. în acest sens a fost sub
liniată necesitatea încheierii cu re
zultate pozitive, concrete, a reuniu
nii de la Madrid, care să asigure
convocarea conferinței pentru întă-

rirea încrederii si dezarmării în Eu
ropa. S-a apreciat că este necesar
să se facă totul pentru încetarea am
plasării de noi rachete cu rază me
die de acțiune, pentru oprirea pro
ducerii și amplasării în Europa a
bombei cu neutroni.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român și președintele
E.D.A. au reliefat Însemnătatea dez
voltării colaborării in Balcani, a
transformării acestei regiuni într-o
zonă a bunei vecinătăți, a înțelege
rii Si cooperării bilaterale si mul
tilaterale. S-a considerat că intensi
ficarea relațiilor dintre țările balca
nice si îmbunătățirea în continuare
a atmosferei în această regiune pot
influenta pozitiv întregul climat po
litic din Europa și din lume.
S-a subliniat necesitatea întăririi
conlucrării între partidele comunis
te. socialiste, social-democrate. între
toate forțele progresiste, antiimperialiste in lupta pentru cauza păcii, des
tinderii si colaborării internaționale,
întrevederea a decurs într-o
atmosferă caldă, prietenească.

consacrată împlinirii a 150 de ani
de la înființarea Spitalului militar central
lui, prof. dr. docent Constantin Ar
seni. președintele Academiei de ști
ințe medicale, prof. dr. docent Mann
Voiculescu, președintele U.S S.M.,
general-maior, dr. Alexandru Po
pescu, șeful' Direcției medicale a
Ministerului Apărării Naționale, general-locotenent (r) dr. docent Eu
gen Mareș, din partea medicilor mi
litari in rezervă, general-maior Lu
cian Ionescu, din partea militarilor
din garnizoana București, și locote
nentul major Andrei Vicentiu, se
cretarul organizației U.T.C. din Spi
talul militar central.
Intr-o atmosferă însuflețitoare, a
fost adresată o telegramă TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în
care se spune : „Participant» la adu
narea festivă consacrată împlinirii a
150 de ani de la înființarea Spitalului
militar central — medici, farmaciști
și alte cadre de specialitate — își ex
primă profunda recunoștință și aleasa
prețuire față de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate, pentru mi
nunatele condiții create afirmării tot
mai puternice a științei medicale ro
mânești, pusă in slujba sănătății po
porului, a bunăstării și fericirii lui.
Vă raportăm, tovarășe comandant su
prem, că sintem angajați cu toa
tă priceperea și răspunderea in no
bila activitate consacrată înfăptuirii
neabătute a sarcinilor rezultate pen
tru armată din documentele celui
de-al XII-lea Congres al partidului,
din opera dumneavoastră teoretică
și practică.
Urmind exemplul dumneavoastră
de muncă și viață, de slujire cu de
votament și abnegație a intereselor
vitale ale națiunii noastre socialiste,
vă asigurăm că vom acționa cu toată
competența pentru transformarea ac
tului medical intr-un moment de ma
ximă responsabilitate și inaltă probi
tate profesională. In posturile de
onoare ce ne sint încredințate vom
promova cu perseverență și inaltă
exigentă principiile eticii și echității
socialiste, ale deontologiei medicale,
vom sluji cu nețărmurit devotament
cauza construirii societății socialiste
multilateral dezvoltate și a comunis
mului pe pămintul românesc, vom
contribui cu toată priceperea noastră
la întărirea capacității de apărare a
Satriei dragi — Republica Socialistă
omânia".

★

Cu prilejul centenarului nașterii
scriitorului chinez Lu Xun, Institutul
român pentru relațiile culturale cu
străinătatea. Asociația de prietenie
româno-chineză și Uniunea scriitori
lor au organizat miercuri după-amiază. in Capitală, o manifestare cultu
rală.
Manifestarea a fost deschisă de Ion
Popescu-Puțuri, președintele Asocia
ției de prietenie româno-chineză.
Despre viața și opera lui Lu Xun a
vorbit scriitorul Constantin Chiriță,
iar actorul Dinu Ianculescu a recitat
din lirica poetului chinez. A urmat
filmul artistic „Regretul trecutului",
ecranizare a studiourilor chineze
după o nuvelă a lui Lu Xun.
Au participat reprezentanți ai
I.R.R.C.S., Asociației de prietenie
româno-chineză și Uniunii scriitori
lor, ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură, un
numeros public.
Au fost prezent! Chen Shuliang,
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

BUZĂU : Măgura — XII
*
Duminică a avut loc cel de-al
XII-lea vernisaj al taberei de
sculptură in aer liber de la Măgura
(Buzău). Au participat numeroși lo
cuitori ai satelor din Împrejurimi, ță
rani cioplitori in piatră din Ciuta,
sculptori, oameni de cultură.
Vernisajul a fost urmat de un
spectacol susținut in amfiteatrul na
tural de la Măgura de formații artis
tice din județul Buzău, laureate
ale Festivalului național „Cintarea
României".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18,
19 și 20 septembrie, tn țară : Vreme
rece, îndeosebi in prima parte a inter
valului. Cerul va fi variabil, cu înnorărl mal accentuate în nordul și estul
țării, in primele zile, cînd vor cădea
ploi care vor avea și caracter de
averse. în rest, ploi locale. La munte,
precipitațiile vor fi șl sub formă de lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla slab

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Popular Revoluționar Mongol,
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular
Hl Republicii Populare Mongole
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere imi oferă plăcutul prilej de
a vă adresa, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român,
al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și
al meu personal, sincere felicitări și calde urări de sănătate, viață lungă și
fericire.
Poporul român urmărește cu simpatie și se bucură sincer de înfăptuirile
obținute de poporul mongol, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar
Mongol, în frunte cu dumneavoastră, pe calea făuririi bazei tehnico-materiale
a socialismului, in dezvoltarea științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai
material și spiritual al celor ce muncesc.'
Exprimînd încrederea că extinderea și aprofundarea colaborării priete
nești, multilaterale, dintre România și Mongolia corespund intereselor con
strucției socialiste în cele două țări, cauzei generale a socialismului, indepen
denței și păcii, vă adresez din toată inima stimate tovarășe Juriijaaghiin
Țedenbal, urarea de noi și mari succese în activitatea dumneavoastră in con
ducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol și a Republicii Populare
Mongole, consacrată dezvoltării și înfloririi continue a patriei socialiste.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Vizita delegației Adunării Populare
a Republicii Populare Bulgaria
Tovarășul Gheorghe Pană, membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al
P.C.R., primarul general al Capitalei,
a avut, miercuri dimineața, o întreve
dere cu delegația Adunării Populare
a Republicii Populare Bulgaria, con
dusă de tovarășul Stanko Todorov,
membru al Biroului Politic al C.C. al
P.C. Bulgar, președintele Adunării
Populare.
în timpul întrevederii s-a exprimat
satisfacția fațșâ de bunele relații exis
tente între partidele, țările și po
poarele noastre, evidențiindu-se rolul
determinant în evoluția lor mereu
ascendentă al convorbirilor și înțele
gerilor dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov.
în continuare, primarul general al
Capitalei a înfățișat oaspeților o se
rie de realizări pe linia dezvoltării
economice, social-culturale, urbanis
tice și edilitar-gospodărești a Capita
lei, precum și unele aspecte din acti
vitatea și preocupările de viitor în
aceste domenii.
La întrevedere a participat Virgil
Teodorescu, vicepreședinte al Marii
Adunări Naționale.
Au fost prezenți Petăr Danailov,
ambasadorul Bulgariei la București,
și membri ai ambasadei.
- ‘
*
In onoarea delegației Adunării
Populare a R. P. Bulgaria, primarul
general al Capitalei a oferit un dejun.
★

ADUNARE FESTIVĂ
Miercuri dimineață a avut loc, în
Capitală, adunarea festivă consacra
tă aniversării a 150 de ani de exis
tență a Spitalului militar central.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al forțelor ărinate,
s-au transmis un călduros salut și
felicitări intregului personal medico-sanitar de către tovarășul Ion
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.
Cu prilejul acestei aniversări, prin
Decret prezidențial semnat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, s-a confe
rit Spitalului militar central Ordinul
„Meritul Sanitar" clasa I, pentru
contribuția deosebită adusă la ocro
tirea sănătății personalului militar
și a populației, dezvoltarea cercetă
rii științifice medicale, instruirea și
perfecționarea profesională a cadre
lor medico-sanitare.
Organizației Uniunii Tineretului
Comunist a spitalului i-a fost înminat Drapelul C.C. al U.T.C., iar or
ganizației sindicale Diploma pentru
activitatea deosebită desfășurată in
rîndurile oamenilor muncii din par
tea Uniunii sindicatelor din institu
țiile administrative si consiliile
populare.
în cuvintul său, generalul-locotenent Constantin Olteanu, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul
apărării naționale, relevind meritele
deosebite dobindite de această pres
tigioasă instituție sanitară a alina
tei, in cele cincisprezece decenii de
existență, a subliniat răspunderile
ce revin corpului medico-sanitar
pentru înfăptuirea sarcinilor rezul
tate din documentele celui de-al
XII-lea Congres al partidului, din
directiva comandantului suprejn al
forțelor noastre armate.
Comandantul Spitalului militar
central, general-maior dr. Florian
Vlad, a evocat momente importante
din viața și activitatea acestei insti
tuții sanitare a armatei, contribuția
ei la progresul științei și practicii
medicale românești.
în cadrul adunării festive au
rostit cuvinte de salut tovarășii prof,
dr. docent Eugen Proca, ministrul
sănătății, Pantelimon Găvănescu,
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistrul pentru problemele tineretu-

Tovarășului JUMJAAGHIIN TEDENBAL

pină la moderat, cu unele Intensificări
în estul țării și zonele de munte. Tem
peratura in creștere ușoară la sfîrșitul
intervalului. Minimele vor fi cuprinse
Intre 2 și 12 grade, iar maximele intre
12 și 22 de grade, mal ridicate In ul
timele zile. Dimineața, local, ceață. In
București : Vreme rece, mal ales în
prima parte a intervalului. Cerul va
fi temporar noros. va ploua, îndeosebi
în primele zile. Vînt moderat. Tempe
ratura în creștere ușoară spre sfîrșitul
intervalului. Minimele vor fi cuprinse
între 4 și 8 grade, iar maximele vor os
cila între 16 și 20 de grade, mai ridicate
în ultimele zile. (Ileana Mihăilă, me
teorolog de serviciu).

în cursul aceleiași zile, delegația
parlamentară din R. P. Bulgaria a vi
zitat noile cartiere de locuințe din
București, expoziția de mobilă a

tv
PROGRAMUL 1

9,00
10,20
10.35
10.55
11,50
12,10
12.35
12,45
16.00
16,05
16.55
17,15
18,00

Teleșcoală
Muzică ușoară
Omul și sănătatea
Roman foileton : „vîntul speran
ței". Reluarea episodului 3
Moment folcloric
Tribuna TV.
Telex
închiderea programului
Telex
Viața școlii
Șlagăre dansate
Viața culturală
Agenda
Festivalului
„George
Enescu"

★

Tovarășul Emilian Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprimministru al guvernului, președintele
Comitetului de Stat al Planificării,
președintele părții române in Comisia
mixtă guvernamentală româno-bulgară de colaborare economică și tehnico-științifică, a avut, miercuri, o
întrevedere cu delegația Adunării
Populare a Republicii Populare Bul
garia, condusă de tovarășul Stanko
Todorov, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele
Adunării Populare..
Cu acest prilej a fost relevată im
portanța deosebită a schimbului de
vizite la cel mai înalt nivel care con
tribuie la dezvoltarea relațiilor de
prietenie și cooperare pe multiple
planuri dintre România și Bulgaria,
în cursul întrevederii a fost eviden
țiată evoluția ascendentă a raportu
rilor economice și tehnico-științifice.
subliniindu-se realizările obținute în
cooperarea româno-bulgară în dome
nii de interes reciproc, examinindu-se, totodată, • posibilitățile de ex
tindere a acesteia în viitor. S-a ară
tat, in același timp, că promovarea
susținută a conlucrării bilaterale este
in folosul ambelor țări și popoare, al
progresului și prosperității lor. al
cauzei socialismului și păcii.
La întrevedere au luat parte Virgil
Teodorescu, vicepreședinte al Marii
Adunări Naționale, precum și Petăr
Danailov, ambasadorul Bulgariei la
București.
*
(Agerpres)
18,20 Fotbal international. Rezumatele
meciurilor disputate miercuri In
cupele europene intercluburi
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.30 Actualitatea economică
20,00 Din sălile de concert și de spec
tacol ale Festivalului internațional
„George Enescu"
20.30 Ora tineretului
21,15 In lumea enigmelor
21,40 La izvoarele cintecului
’ S '
22,05 Telejurnal
ț

NICOLAE CEAUȘESCU
România pe drumul construirii
societății socialiste multilateral dezvoltate
voi. 21
Editura politică
------------------------------------------------- \----------------

ȘCOALA SE ANGAJEAZĂ
Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu
Cu ocazia deschiderii noului an
de invățămint, un mare număr de
colective de cadre didactice, elevi și
studenți din universități, institute
politehnice, licee, școli generale, din
alte unități de învățămînt din întrea
ga țară au adresat telegrame Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România.
Subliniind că au urmărit cu un
deosebit interes cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, transmisă cu
prilejul deschiderii anului de invățămînt 1981—1982, semnatarii telegra
melor arată că aceasta constituie un
îndreptar prețios în activitatea iristructiv-educativă de viitor a între
gului tineret studios din țara noas
tră, în formarea profilului moral-po
litic și pregătirea acestuia pentru
muncă și viață. în cuprinsul tele
gramelor se dă glas sentimentelor
de cea mai aleasă recunoștință pentru
grija deosebită pe care partidul și sta
tul nostru, personal tovarășul Nicolae
Ceaușescu o manifestă permanent
față de tînăra generație a țării, pen
tru îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de studiu, pentru ridicarea șco
lii românești pe o treaptă superioară,
pe măsura cerintalor dezvoltării
României contemporane.
Este afirmată, în același timp, ade
ziunea deplină la valoroasele indica
ții și orientări ce se desprind
din cuvîntarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, rostită, la 15 septembrie,
la marea adunare populară de la
Craiova, document ce conferă noi di
mensiuni activității politico-ideologice, instructive, științifice și cultu
rale a elevilor și studenților din țara
noastră.
Miile de cadre didactice de Ia orașe
și sate exprimă hotărîrea lor nestră
mutată de a-și intensifica eforturile
pentru transpunerea în viață a va
loroaselor idei ce se degajă din do
cumentele de partid privind formarea
de specialiști care, pe lingă o pregă
tire profesională temeinică, să fie
călăuziți de o conștiință revoluționa
ră comunistă, de cele mai profunde

sentimente patriotice, să-și aducă o
valoroasă contribuție la clădirea vii
torului comunist al patriei.
Mergind pe linia legării tot mai
strinse a învătămîntului cu cerce
tarea și producția, cadrele didactice
vor acționa și pe mai departe, se
arață in telegrame, pentru realizarea
unui invățămint modern, angajîndu-se, cu acest prilej, să militeze, cu
un înalt spirit de responsabilitate co
munistă pentru traducerea ân viață
a politicii partidului nostru privind
perfecționarea și modernizarea con
tinuă a procesului instructiv-educativ
în România.
La rindul lor, studenții și elevii se
angajează ca in anul de invățămint
abia început să obțină rezultate din
tre cele mai frumoase, atît la învăță
tură. cit și în activitatea de cercetare
științifică și în practica productivă, să
fie permanent la curent cu noul, să
devină cetățeni cu o pregătire temei
nică, superioară, constructori activi
ai socialismului și comunismului.
Din telegrame se desprinde, de ase
menea, faptul că profesorii și tinere
tul studios au permanent un strălucit
exemplu de comunist și patriot în
persoana secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
luptătorul neobosit pentru propășirea
țării, a națiunii noastre socialiste.
Călăuziți de acest luminos exemplu,
cadrele didactice, cei ce invață pe
băncile școlilor și facultăților se an
gajează cu fermitate să-și consacre
toate energiile pentru ca noul an de
studiu să marcheze un însemnat pas
înainte in direcția îmbunătățirii con
ținutului procesului instructiv-educa
tiv, in perfecționarea învătămîntului
nostru de toate gradele.
Intre ideile formulate cu claritate
în telegrame se distinge și aceea pri
vind adeziunea totală a intregului
corp profesoral, a tineretului din
școli și facultăți la politica internă și
externă a partidului și statului nos
tim, admirația nemărginită față
de activitatea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. fiul cel mai iubit al națiu
nii noastre, ce-și pune întreaga viață
în slujba înfloririi României, a cau
zei păcii și înțelegerii între popoare.

Tragere excepțională Pronoexpres
în agențiile Loto-Pronosport și de pentru a căror atribuire se vor efec
Ia vînzătorii volanți ai acestora se tua opt extrageri în două faze,
pot procura bilete pentru tragerea însumînd 44 de numere. Costul
excepțională Pronoexpres de dumi
biletelor este de 6 sau 15 lei varian
nică 20 septembrie 1981. Participan- ta simplă, acestea din urmă avind
ții au șanse multiple de a obține
drept de cîștig la toate extragerile.
autoturisme „Dacia 1 300“ și „Skoda
Se poate juca și pe variante com
120 L“, mari cîștiguri în bani (sume
binate sau combinații „cap de pod",
variabile și fixe) și excursii in
achitate sută la sută sau în cotă de
R.D. Germană sau R.P.Bulgaria,
25 la sută.

PROGRAMUL II

17,00 Festivalul Internațional „George
Enescu"
19,oo Telejurnal
19.30 Limba șl literatura română
20,00 Festivalul internațional „George
Enescu"
22.05 Telejurnal

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 16 SEPTEMBRIE 1981

Extragerea 1 : 16 32 43 45 27 5.
Extragerea a II-a : 37 10 17 14 30 1.

DUPĂ PRIMA MANȘĂ ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Opțiuni pentru o toamnă cum n-a mai fost
Comportări bune, jocuri frumoase, victorii clare ale fotbaliștilor noștri : Universitatea
Craiova — Olimpiakos Pireu 3—0 • Dinamo București — Levski Spartak Sofia : 3—0
F.C. Argeș — Apoel Nicosia : 1—1
Toți cei ce iubim )— cu patimă sau
cu singe rece — acest joc sportiv
minunat care este fotbalul, așteptăm
în fiecare an. cu emoție și speran
ță, sezonul internațional de toamnă,
cind echipele de club pornesc în
trecerea lor europeană. Cu deosebi
re însă l-am așteptat și îritimpinat de data aceasta : nu numai pen
tru că dorim să depășim primele tu
ruri cu toate cele trei formații de
club ce ne reprezintă (a patra — Poli
Timișoara — „clacînd" încă din pre
liminarii). cl mai ales pentru că a>cum, in toamna 1981, echipa națio
nală are de susținut cele trei parti
de din care-i trebuie patru puncte
pentru a se califica la „Mundialul"
spaniol din vara viitoare. Iată de ce
ne interesa în plus dacă. în special
Universitatea Craiova și Dinamo
București, vor putea demonstra că
fotbalul românesc are potențialul și
moralul să abordeze cu o stenică și
justificată pretenție de victorie di
ficilele confruntări apropiate cu echipele naționale ale Ungariei (23
septembrie la București) și Elveției
(10. octombrie la București : 11 no
iembrie in deplasare). Este o satis
facție lesne de înțeles pentru noi toti
că echipele de club — fanion ale
fotbalului nostru la această oră, ele
cuprinzind si numeroși tricolori ■—
au jucat bine in prima manșă a cu
pelor europene, au făcut jocuri fru
moase și au învins cu scoruri re
confortante.
Campioana tării. UNIVERSITATEA
CRAIOVA, a avut în Olimpiakos Pi
reu (de șapte ori campioană a Gre
ciei, ciștigătoarea Cupei balcanice,
formație cu șapte internaționali mai
vechi sau mai noi și cu aureolă de

lui contururile unei caroserii cu vedit astfel că ele aveau o bază
o foarte mică rezistență frontală, reală. în cadrul unor explorări
care are o uimitoare asemănare arheologice, de pe fundul mării
cu o banană. Insușindu-și suges au fost aduse la suprafață apro
tia mașinii electronice de calcul, ximativ 700 de lespezi de piatră
proiectanta au realizat un astfel cu inscripții. Aceste lespezi or
de model experimental. Rezul namentau un vechi palat. Destatul a fost de-a dreptul surprin cifrînd inscripțiile, arheologii au
zător : noul automobil realizează putut stabili că palatul respectiv
o economie de benzină de 20 la a fost construit în anii 1232—
sută.
1233 și se numea „Bendergala",
ceea ce înseamnă „Cetate în
chisă".

• „ATLANTIDA"
CASPICII. în golful Baku,

învingătoare a unor mari echipe eu
ropene) un partener de joc greu de
învins. Jucind atletic, grupindu-se
bine in apărare (mai ales pe zona cen
trală). fotbaliștii greci nu s-au pier
dut cu firea in fața repetatelor șarje
craiovene, astfel că la pauză tabela
de marcaj arăta numai 1—0. deși era
gata, gata să se mai schimbe de încă
cinci ori datorită gazdelor și o dată
datorită oaspeților. In această primă
parte a jocului, Cîrțu (care a înscris,
in minutul 7. după o cursă individua
lă „pigmentată" cu trei driblinguri, o
fentă și un șut pe jos în coltul scurt),
Crișan (care a „croșetat" de citeva
ori întreaga apărare din fața sa). Bă
lăci (in permanentă periculos, deși
cam individualist) au constituit — îm
preună cu Țicleanu și Beldeanu, bine
veniți din spate — un „cvintet" de
clasă intr-adevăr europeană. După
pauză insă jocul s-a mai liniștit, craiovenii au Început să plimbe mingea
mai mult, fotbaliștii oaspeți, au ieșit
mai des în atac. Antrenorul Ion Oblemenco a avut, atunci, inspirația unor
schimbări de jucători eficiente : Irimescu în locul lui Donose și Geolgău
în locul lui Cîrțu. Jocul s-a mai în
viorat și au venit încă două goluri :
min. 67, chiar prin noul intrat Irimescu (din pasul scurt dat de Bălăci
la o lovitură liberă) ; min. 90 prin
Țicleanu (care a preluat in poartă
mingea respinsă de portar la un pu
ternic șut al lui Irimescu).
DINAMO BUCUREȘTI (ce ne re
prezintă în Cupa U.E.F.A.) a reușit să
ajungă la 3—0 încă înainte de pauză.
Evoluînd pe linia impresionantelor lor
comportări din această perioadă, fot
baliștii conduși de pe margine

DE PRHUTINDENI
Alvina, a adus pe lume 51 de co
pii, ceea ce reprezintă un record
în materie. Dintre copiii Leontinei, 36 au fost băieți și 15 fete.
Primul copil din această familie
s-a născut cînd mama sa avea
doar 14 ani, după care au ur
mat de patru ori tripleți și de
șapte ori gemeni. 42 din copiii
Leontinei Alvina sint în viață.

• PREMIERĂ ELEC
TRONICĂ. Firma japoneză

• FAMILIE NEOBIȘ
• AUTOMOBILUL I- de la Marea Caspică, și-a făcut
„Sanyo" a anunțat că specialiștii
DEAL ? Un grup de proiec- apariția o insulă. Legendele NUITĂ. O chiliancă în vîrstă săi
au pus la punct prima dio
tanți italieni a realizat, cu aju populare azerbaidjene spun că

----------------- A apărut volumul:-------------------
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torul computerului, o formă pe această insulă ar fi existat
• PRIMUL FILM DIN nouă
de automobil. Computerul
un oraș care a fost însă
ZIMBABWE. în tînărul stat a desenat pe ecranul display-u- cindva
înghițit de apele mării. S-a do
african Zimbabwe se toarnă
filmul „Iarba care cintă", ope
ră a regizorului Michael Raebrun, in colaborare cu o echi
pă de cineaști din Zambia. Această primă producție cinema
tografică din Zimbabwe are la
bază o carte care înfățișează
perioada cînd in țară se men
țineau legile segregației rasiale
și opresiunea comunității mi
noritare asupra populației ma
joritare.

Combinatului de prelucrare a lemnu
lui Pipera și a asistat la un spectacol
folcloric.

5

de 55 de ani, pe nume Leontina

dă de tip „Led" (Light Emitting

de antrenorul Nicușor și în teren
de jucătorul Dinu au pus de la
început probleme greu de rezol
vat partenerilor de la Levski Spar
tak Sofia (chiar dacă aceștia au
beneficiat tot timpul de aportul a
cinci internationali din recentul meci
România — Bulgaria). După două
suturi ce anunțau pericolul („semna
te" de proaspătul selecționat Augus
tin) și după o „bombă" a lui Custov.
Dudu Georgescu deschide scorul, in
minutul 13 șutind dintr-o bucată, din
aer, după un ,.un-doi“ cu Augustin.
Oaspeții ripostează cu atacuri „tăioa
se", dar portarul Moraru este atent
și excelent, cum îl știm. Din păcate,
Dudu Georgescu trage prea incet și
telefonat un penalti (portarul res
pinge in corner), dar ii revanșează
Dragnea, care in minutul 37 trimite
cu capul in plasă mingea centrată de
Țălnar. Repriza se încinge, ratează
Dudu. ratează Dragnea și Augustin,
ratează și bulgarul Iskrenov — ceea
ce nu mai face, totuși, Dudu Geor
gescu în minutul 40 cind lovește min
gea cu capul din plonjon și înscrie in
coltul lung. Fluierul de arbitru care
anunța pauza putea anunța si finalul
meciului, fiindcă în repriza a doua
nu s-a- mai întîmplat nimic de con
semnat. Fotbaliștii bulgari au ieșit la
joc, ai' noștri au șutat de citeva ori
periculos, dar portarii n-au putut fi
învinși nici de-o parte, nici de cea
laltă.
Sigur. 3—0 acasă înseamnă un re
zultat de prestigiu, care conferă se;
rioase șanse de promovare in turul
următor. Cupele europene însă au
cunoscut sumedenie de exemple cind
în deplasare s-au pierdut calificări

Diode), capabilă să emită lu
mină albastră, culoare greu de
obținut tehnic. Dioda ..Led" este
un semiconductor miniaturizat
si rezistent, capabil să trans
forme instantaneu energia elec
trică in lumină, în varianta sa
monocoloră sau bicoloră, ea
este deja mult folosită în rețe
lele stereo sau in alte aparate
electrice, dar pină în prezent
nu putea emite decît culorile
roșu și verde. Prin combinarea
celor trei culori de bază —
roșu, verde si albastru — se pot
obține toate nuanțele utilizate
in fotografia color sau in tele
viziunea în culori. Pentru mo
ment. această diodă se va folosi
la avioane si automobile, dar
principalul ei domeniu de utili
zare va fi televiziunea.

avute „în buzunar". La Sofia (în 29
septembrie) și ia Atena, de fapt în
portul Pireu (in 30 septembrie), dinamoviștii și studenții craioveni nu vor
fi întîmpinați cu flori, vor întîlni
ambiții fierbinți de revanșă și spec
tatori înfierbîntati de dorința califi
cării. Păstrăm credința că Univer
sitatea Craiova. Dinamo București,
ca și F,C. Argeș (aceasta la Pitești)
vor juca încrezătoare în forța lor si
în șansa lor. Ele au această posibili
tate si această îndatorire.
Pină atunci, jucătorii care sint se
lecționați în Iotul național, din aces
te echipe, ca și ceilalți tricolori din
lot. vor avea de susținut cel mai
greu si mai important meci din acest sezon al fotbalului românesc :
cu reprezentativa Ungariei. Avem
ferma convingere că talentatii noștri
jucători vor ști să se mobilizeze și să
se exprime la adevărata lor valoare,
făcîndu-ne ca în luna ^noiembrie să
putem spune, asemeni poetului, că
pentru fotbalul românesc „niciodată
toamna nu fu mai frumoasă" 1
La Nicosia, in primul tur al „Cu
pei U.E.F.A.", echipele Apoel Nico
sia și F.C. Argeș Pitești au termi
nat la egalitate : 1—1 (1—1).

Gheorqhe MITROI
★

• Noua ediție a cupelor europe
ne la fotbal a început cu unele sur
prize. Astfel. în „Cupa cupelor", echipa cipriotă Paraiimni din Fama
gusta a întrecut cu 1—0 pe Vasas
Budapesta, iar în „Cupa U.E.F.A.",
Dynamo Tirana a dispus cu 1—0
de Carl Zeiss Jena. Alte rezultate :
„Cupa campionilor europeni" :
Widzew Lodz — Anderlecht Bruxel
les 1—4.
„Cupa cupelor" : Dinamo Tbilisi —
Graz 2—0.
„Cupa U.E.F.A.": Zenit Leningrad —
Dynamo Dresda 1—2; Rostov pe Don —
Ankaragucu (Turcia) 3—0 ; Tatabanya — Real Madrid 2—1 ; Aris
Salonic — Sliema Wanderers (Mal
ta) 4—0 ; Neuchâtel Xamax (Elve
ția) — Sparta Praga 4—0.
(Agerpres)

niu „de virf" al medicinii, anu
• CIUPERCILE ÎN me
în microchirurgie. Ele pot
TREC CEAIUL I Cultivarea ajuta chirurgii la salvarea de
de ciuperci comestibile consti
tuie, in Japonia, o ocupație din
ce în ce mai răispindită. Foarte
rentabilă și căutată totodată s-a
dovedit o varietate ce crește pe
trunchiuri in putrefacție : Lentisnus Edodes. Producția de ase
menea ciuperci a crescut in așa
măsură, incit exportul acestora
a ajuns să întreacă chiar și pe
acela de ceai, produs agricol
tradițional în această țară.-

• LIPITORILE Șl MICROCHIRURGIA. MiJloc
tradițional de tratare a unor
maladii, lipitorile și-au găsit
recent aplicație intr-un dome

getelor sau altor organe reteza
te in urma accidentelor. Chi
rurgii, folosind microscoape pu
ternice, pot coase arterele sub
țiri, restabilind astfel circulația.
Dacă se permite insă acumula
rea unei presiuni in sjrtere, se
formează cheaguri de singe dar
dacă acest lucru poate fi evitat
un anumit timp, atunci cot pul
poate forma noi vase de singe,
care vor absorbi sîngele din ar
tere, dind degetului cusut șansa
de a se vindeca. Lipitorile sint
folosite cu succes de medicii
francezi pentru a suge sîngele
scurs în timpul unor ' operații
estetice, precum și la unele
transplanturi de piele.
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PRACTICA A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
în capitala Indiei a fost lansată lucrarea in cinci volume

„DIN GINDIREA SDOAIPOUTICĂ A PRESEWNTtlUI
ROMÂNIEI, NICREAE CEAUSESCU
rul Agriculturii, a arătat
că „bravul popor al Româ
niei, care a dus lupte gre
le împotriva nazismului, a
muncit cu hotărire pentru
realizarea planurilor de
dezvoltare economică și
socială". După ce a evi
dențiat unele similitudini
în politica externă a
României și cea a Indiei,
el a subliniat meritele de
osebite ale președintelui
Nicolae Ceaușescu în
lupta pentru pace in lume,
.ilustrate și de acordarea.
ca urmare a acestei con
tribuții, a distincției „Om

al anului 1980 — pentru
pace".
In continuare, secreta
rul general al Partidului
Congresul Național In
dian. S. 8. Mahapatra, a
exprimat adinca admirație
față de politica externă a
României și de personali
tatea președintelui Nicolae
Ceaușescu, insistînd asu
pra faptului că atît India,
cit și România militează
pentru promovarea în
viața internațională a acelorași principii : egali
tatea în drepturi, respec
tul independentei și su
veranității naționale, nea
mestecul în treburile in
terne și rezolvarea pe
calea tratativelor a tutu
ror problemelor interna
ționale.
Prefața la seria celor
cinci volume, semnată de
reputatul om de știință
indian prof. dr. Ram Naresh Trivedi, președintele
departamentului de știin
țe politice al Universită
ții din Ranchi, evidențiază
cu căldură puternica per
sonalitate de om politic
de talie internațională
a președintelui Nicolae
Ceaușescu, contribuția sa
la definirea conținutului
epocii actuale, la desci
frarea sensurilor marilor
mișcări și mutații din lu
mea contemporană, capa
citatea sa de analiză știin
țifică a semnificațiilor
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profunde ale prefacerilor
ce au loc în viața inter
națională, gindirea vie,
originală, spiritul novator
și clarviziunea analizelor
sale.
Apreciind
că
opera
președintelui
Nicolae
Ceaușescu este un model
de abordare teoretică, cu
profunde implicații prac
tice, a marilor și compli
catelor probleme ale lu
mii contemporane, auto
rul își exprimă satisfacția
de a fi scris prefața la
această carte, pe care o
recomandă cu cea mai

mare căldură concetățeni
lor săi. intrucîț ea conține
teze de înaltă Paloare cu
privire la definirea epocii
contemporane, a fenome
nelor fundamentale, a
proceselor și tendințelor
obiective ale lumii con
temporane.
„Prin tot ceea ce face
spre binele și fericirea po
porului român, pentru
gloria României, pentru
triumful cauzei păcii,
președintele Nicolae
Ceaușescu a devenit un
simbol al celor mai arză
toare idealuri ale libertă
ții, păcii și progresului
națiunii române, ale lumii
contemporane", subliniază
autorul prefeței.
Primul volum din serie
— ;, PROCESE Șî TEN
DINȚE FUNDAMENTA
LE ALE DEZVOLTĂRII
MONDIALE
CONTEM
PORANE" — înmănun
chează texte ce pun în
evidență mutațiile majore
intervenite in raportul
mondial de forțe, contu
rează un tablou veridic al
epocii contemporane, ofe
rind răspunsuri la marile
întrebări șl probleme care
confruntă omenirea, a.rgumentind cu o /nare forță
necesitatea transformării
lumii pe baze noi, revo
luționare.
Volumul al doilea
— „POLITICA INTER
NAȚIONALĂ A ROMÂ
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La Frankfurt (Republica Federală
Germania) poliția a împrăștiat cîteva
zeci de manifestanți care stînjeneau
circulația la baza militară Eschborn.
In Olanda, participanții la o demon
strație de protest s-au instalat in apropierea Ambasadei americane din
Haga, purtind pancarte care condam
nau decizia de a se fabrica bomba cu
neutroni, tn ultima vreme, guverne
prietene din Europa occidentală s-au
aflat in defensivă și lobby-ul anti
nuclear s-a pus in mișcare după ce
adfninistrația S.U.A. a hotărit să
înceapă producerea bombei cu neu
troni. „Statele Unite au redeșteptat
mișcarea antinucleară din Europa și
o alimentează in continuare", afirma
Hylke Tromp. profesor de științe
politice la Universitatea din Gro
ningen.
Pacifiștii europeni au ieșit pe
■trăzi incă din anii ’50, odată cu de
monstrațiile pentru interzicerea bom
bei atomice. In spatele demonstra
țiilor și altor acțiuni din Europa se
află o tendință pacifistă mai profun
dă, ceva ce se apropie de o ma
joritate tăcută împotriva bombei.
Redute ale neutralismului ca Aus
tria. Elveția și Suedia au evitat în
totdeauna cursa înarmărilor nuclea
re. In flancul de nord al N.A.T.O.,
• liderii Danemarcei și Norvegiei ple
dează in favoarea unei zone denuclearizate in Scandinavia. Guvernul
de coaliție din Belgia este amenințat
de o minoritate antinucleară perse
verentă, in timp ce Germania occi
dentală și mai ales Olanda sînt pa
ralizate de dezbaterea in problema
dacă să se accepte sau nu noile ra
chete ale N.A.T.O. „Pershing-2“ și
„Cruise". Chiar și în Marea Britanie,
unde guvernul a aprobat public
bomba cu neutroni americană, în

particular se speră că Marii Britanii
nu i se va cere să stocheze vreuna
din ele.
La începutul acestui an, consilie
rul S.U.A. pentru problemele secu
rității naționale, Richard Allan,
avertiza că comentariile nefavora
bile ale aliaților în probleme de
apărare ar putea slăbi „frontul occi
dental". S.U.A. au criticat pe aceia
dintre aliați care se opun bombei
cu neutroni. Dar pacifiștii din Eu
ropa occidentală manifestă o teamă
crescindă că progresele tehnologice
întăresc posibilitatea unui război
nuclear la ei acasă.
Forțele favorabile dezarmării, care
s-au raliat pentru a contribui la frînarea producerii bombei cu neutroni
în timpul administrației Carter, au
început să se regrupeze din nou in
1979, cind N.A.T.O. a votat in favoa
rea amplasării a 108 rachete „Pershing-2“ și 464 rachete „Cruise" pe
teritoriul european. Desfășurarea acestor forțe ale N.A.T.O. este progra
mată în 1983. an devenit ținta cam
paniei celor ce luptă pentru interzi
cerea bombei. „Umbrela antinuclea
ră" este destul de amplă, incluzind
socialiști, ecologi și congregații re
ligioase. Și influența sa este în creș
tere. -Dacă mișcarea pentru pace nu
este repede dezamorsată, s-ar putea
ca după 1981 ea să amenințe instala
țiile de rachete „Pershing-2“ și
„Cruise"», afirma un diplomat ameri
can din Bonn.
Militanții de rînd ai mișcării pro
vin in mare parte din rindul tinere
tului. tncepind cu squatterii din Ber
linul occidental și Ziirich și terminind
cu șomerii din Londra, tinerii ne
mulțumiți resping valorile societăți
lor lor și se tem pentru viața lor în
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NIEI DE PACE, PRIETE
NIE ȘI COLABORARE
CU TOATE POPOARE
LE" — ilustrează activi
tatea internațională a
partidului și statului ro
mân, corespunzind pe de
plin intereselor funda
mentale ale poporului
nostru, cauzei luptei for
țelor progresiste și revo
luționare din întreaga
lume pentru promovarea
unei politici noi, demo
cratice, pentru făurirea
unei lumi a păcii și
a dreptății, pentru o nouă
ordine economică și poli
tică în lume.
Cel de-al treilea volum,
avînd titlul „DEZAR
MAREA — NECESITATE
VITALĂ A ÎNTREGII
OMENIRI", conține texte
care evidențiază că cea
mai imperioasă îndatori
re ce stă în fața ge
nerațiilor de astăzi este
aceea de â depune toate
eforturile pentru reali
zarea dezarmării, pentru
excluderea definitiva a
războaielor din viața so
cietății și instaurarea fer
mă a păcii.
Intitulat „CONTRIBU
ȚIA ROMÂNIEI LA RE
ALIZAREA UNUI SIS
TEM TRAINIC DE SECU
RITATE ȘI COOPERARE
ÎN EUROPA", volumul
al patrulea prezintă prin
cipalele elemente ale con
tribuției
României,
a
președintelui
Nicolae
Ceaușescu la edificarea
securității pe continent,
la promovarea eforturilor
bi și multilaterale in dife
rite domenii, pentru sta
tornicirea unor raporturi
noi între statele eu
ropene.
Cel de-al cincilea vo
lum, care poartă titlul
„LICHIDAREA SUBDEZ
VOLTĂRII, A DECALA
JELOR DINTRE STATE,
FĂURIREA NOII OR
DINI ECONOMICE IN
TERNAȚIONALE, PRO
BLEME
CARDINALE
ALE ZILELOR NOAS
TRE", pune accentul pe
acele schimbări care pot
și trebuie să asigure o
dezvoltare neîngrădită și
pe baze noi a cooperării
între națiuni.
Apariția, în India a ce
lor cinci volume se înscrie
în ampla suită de iniția
tive editoriale. întreprinse
pe plan internațional pen
tru cunoașterea gindirii
politice a președintelui
Nicolae Ceaușescu în do
meniul relațiilor interna
ționale, a politicii externe
promovate de Partidul
Comunist Român și de
statul român, a aspirații
lor de pace și colaborare
ale poporului nostru. Ea
reprezintă, totodată, o
vibrantă
chemare
pe
care Republica Socialistă
România — prin glasul
președintelui său, Nicolae
Ceaușescu — o adresează
popoarelor, parlamentelor
și guvernelor tuturor sta
telor. oamenilor politici,
forțelor revoluționare, de
mocratice și progresiste,
maselor populare de pre
tutindeni de a nu precu
peți nici un efort pentru
a asigura pacea și securi
tatea internațională, a
dezvolta larg colaborarea
și cooperarea pașnică, a
edifica o lume mai dreap
tă și mai bună.

BELGRAD 16 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Ștefan An
drei, a efectuat, la invitația secreta
rului federal pentru afacerile exter
ne al Republicii Socialiste Federative
Iugoslavia, Iosip Vrhoveț, o vizită
oficială de prietenie în Iugoslavia,
în perioada 14—15 septembrie 1981.
Președintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, Serghei Kraigher, a primit
pe ministrul Ștefan Andrei, care, cu
acest prilej, a transmis un mesaj
prietenesc din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România.
Ministrul român al afacerilor ex
terne s-a întilnit și cu Stană Dolanț,
membru al Prezidiului C.C. al U.C.I.
Ministrul Ștefan Andrei și secreta
rul federal Iosip Vrhoveț au efec
tuat un schimb cuprinzător de pă
reri privind dezvoltarea relațiilor
bilaterale și problemele actuale in
ternaționale. Ei. au constatat cu sa
tisfacție că relațiile dintre cele două
țări se dezvoltă cu succes pe bazele
stabilite în cadrul intîlnirilor tradi
ționale româno-iugoslave la cel mai
înalt nivel, în spiritul prieteniei, bu
nei vecinătăți și înțelegerii recipro
ce. Cele două părți au reafirmat hotărîrea de a dezvolta în continuare
colaborarea reciprocă, subliniind în
mod deosebit necesitatea intensifică
rii colaborării economice de lungă
durată. Cei doi miniștri au expri
mat îngrijorarea față de agravarea
încordării situației internaționale.
Ei au subliniat’ necesitatea angajării
active a tuturor țărilor în favoarea
păcii, securității internaționale; in
staurării unei noi ordini economice
internaționale, încetării cursei înar
mărilor și a înfăptuirii unei dezar
mări reale, nucleare și clasice, pre
cum și pentru o colaborare interna
țională pe bază de egalitate. S-a
subliniat că pentru reluarea și întă
rirea destinderii este necesar ca toa
te țările să respecte cu strictețe in
relațiile dintre ele principiile inde

pendenței, suveranității, integrității
teritoriale, egalității în drepturi,
neamestecului in treburile interne,
nefolosirii forței sau a amenințării
cu forța, rezolvării pe cale pașnică,
prin negocieri, a tuturor- conflicte
lor dintre state, al dreptului fiecărui
popor de a-și stabili căile proprii de
dezvoltare, participării pe bază de
egalitate a tuturor țărilor la rezol
varea problemelor internaționale.
Miniștrii au reafirmat hotărîrea
României și Iugoslaviei de a contri
bui constructiv și în viitor la reali
zarea acestor scopuri.
Cele două părți au acordat o aten
ție deosebită problemelor edificării
securității șl colaborării în Europa.
S-a subliniat necesitatea ca reuniu
nea de la Madrid să se încheie cu
rezultate pozitive, care să dea un
nou impuls realizării tuturor preve
derilor Actului final de la Helsinki,
să stabilească convocarea Conferin
ței pentru întărirea încrederii și
dezarmare în Europa și să asigure
continuitatea procesului general-european început la Helsinki.
în cadrul convorbirilor a fost sub
liniată hotărîrea celor două părți de
a contribui activ și în viitor la în
tărirea relațiilor de bună vecinătate
și la promovarea colaborării bilate
rale și multilaterale in Balcani in
diferite domenii, în concordanță cu
principiile Actului final de la Hel
sinki.
Ministrul Ștefan Andrei și secre
tarul federal Iosip Vrhoveț au ex
primat convingerea că vizita și con
vorbirile, care s-au desfășurat într-o
atmosferă de prietenie, înțelegere și
reșpect reciproc, vor contribui la în
tărirea relațiilor româno-iugoslave,
la dezvoltarea multilaterală a co
laborării și bunei vecinătăți.
Ministrul afacerilor externe, Ște
fan Andrei, a invitat pe secretarul
federal pentru afacerile externe al
R.Ș.F.I., Iosip Vrhoveț, să facă o vi
zită oficială în România.
Invitația a fost acceptată cu
plăcere.

Întîlnire tovărășească
Tovarășul Ștefan Andrei, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, s-a întilnit cu to
varășul Stâne Dolanț, membru al
Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.
în cadrul convorbirii s-a efectuat
o informare reciprocă cu privire la
unele preocupări actuale ale celor

două partide în edificarea socialistă
și s-a făcut un schimb de păreri
asupra unor probleme internațio
nale actuale.
La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă' de caldă prie
tenie, au fost prezenți ambasadorul
țării noastre la Belgrad, Nicolae
Mihai, și ambasadorul Iugoslaviei la
București, Trifun Nikolici.

Programul economic al guvernului
francez în dezbaterea parlamentului
PARIS 16 (Agerpres). — Primul
ministru al Franței, Pierre Mauroy,
a prezentat, in Adunarea Națională,
programul economic al guvernului,
care apreciază, potrivit agenției
France Presse, că „prioritatea numă
rul unu" o constituie lupta impotriva
șomajului — fenomen care afectează
în prezent in Franța. 1,8 milioane de
persoane.
Potrivit programului guvernamen
tal, noua creștere economică trebuie
să se ordoneze in jurul unui plan, al
unui buget activ și al unui sector de
stat dinamic, reprezentind un adevă
rat motor pentru întreaga economie.
Bugetul va avea un căracter „stimu
lativ", și nu „recesionist". Finanțarea
sa va fi asigurată printr-un sistem
fiscal mai echitabil, prin instituirea
de impozite sporite asupra venituri
lor mai mari.
Crearea de noi locuri de muncă, în
afara celor oferite direct de sectorul
de stat, trebuie să fie asigurată printr-o relansare a unor lucrări de am
ploare și printr-o recucerire a pieței
interne.

în legătură cu extinderea sectoru
lui de stat, programul apreciază că
ea este necesară în cadrul acțiunii
economice a guvernului, care trebuie
să-și exercite controlul asupra între
prinderilor cu rol important.
Pentru soluționarea problemei șo
majului, se are in vedere, între altele,
stimularea activității întreprinderilor
mici și mijlocii și ameliorarea struc
turilor lor financiare prin acordarea
de împrumuturi, simplificarea forma
lităților necesare creării de noi între
prinderi, ameliorarea eficacității sub
vențiilor pentru dezvoltarea regio
nală, stimularea investițiilor vizind
crearea de noi locuri de muncă.
★

BRUXELLES 16 (Agerpres). —
Franța va prezenta partenerilor ei
din C.E.E. propuneri privind reforma
Pieței comune, ținînd cont de orien
tarea noului guvern, socialist, a anun
țat Andre Chandemagor. secretar de
stat pentru problemele europene.

era nucleară. Grupurile religioase
sint tot mai mult atrase spre miș
carea pentru pace tocmai pentru a
combate aceste sentimente fataliste.
Europa occidentală obișnuia să se
încline in fața părerilor Washingto
nului în ceea ce privește confrunta
rea strategică in Europa ; dar rolul
pe care trebuie să-1 joace continen
tul european devine tot mai mult
subiect de dezbateri serioase în ca-

Recunoașteri semnificative
ale presei occidentale
drul consiliilor unor importanți
aliați din N.A.T O.
SCANDINAVIA : ■ Norvegia și
Danemarca, ambele bine aprovi
zionate cu armament convențional al
N.A.T.O., intenționează să nu intro
ducă arme nucleare pe teritoriile lor
in timp de pace. Ele se opun chiar
să garanteze că vor stoca bomba in
caz de război. Dezarmarea este o
problemă politică majoră, susținută
de mișcarea femeilor pentru pace
(numărând 500 000 membri), care a
organizat marșul spre Paris, și de
un grup norvegian denumit „Nu, ar
melor atomice !“. Premierul norvegi
an și omologul său danez pledează
în favoarea unei zone scandinave
denuclearizate, după modelul celei
din America Latină.
BELGIA : Un puternic amalgam
de grupări politice și religioase
antinucleare afectează șubredul gu
vern de coaliție, care a hotărit să aprobe o parte din noile rachete „Per
shing" și „Cruise". Biserica catolică
joacă un rol central in mișcarea pen
tru pace. La Antwerp, mișcarea ca

A O.N.U.
• Reprezentantul Irakului, Ismat Kittani, ales președinte al se
siunii • Apeluri la intensificarea eforturilor în vederea soluționă
rii problemelor majore ale vieții internaționale • Republica Va
nuatu — al 155-lea membru ai O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).
— Luind cuvîntul în deschiderea lu
crărilor celei de-a 36-a sesiuni a
Adunării Generale a O.N.U., Rudiger
von Wechmar (R.F.G.), președintele
sesiunii precedente, a adresat un apel
„guvernelor tuturor țărilor membre
ale Națiunilor Unite să dea dovadă
de hotărire in vederea menținerii pă
cii și securității in lume". El și-a ex
primat speranța că O.N.U. va consti
tui cadrul în care vor fi reluate ne
gocierile privind limitarea cursei în
armărilor, în primul rînd a armelor
nucleare strategice.
Referindu-se la problemele dezvol
tării, Riidiger von Wechmar a ex
primat regretul în legătură cu lipsa
unor rezultate semnificative în cadrul
negocierilor economice globale între
țările dezyoltate și cele în curs de
dezvoltare. în context, vorbitorul a
arătat că unele state occidentale au
refuzat continuarea discuțiilor cu re
prezentanții țărilor aparținînd lumii
a treia, care cer o restructurare ge
nerală a relațiilor economice inter
naționale. „în aceste momente. ■ cind
în lume au loc schimbări accelerate,
a afirmat vorbitorul, stabilitatea eco
nomică și politicile economice pozi
tive sint decisive pentru stabilitatea
politică și succesul raporturilor poli
tice interstatale". De aceea, a spus
în continuare von Wechmar. este ne
cesară o reajustare a relațiilor inter
naționale, într-un fel nou de abor
dare globală a problemelor critice ale
dezvoltării. Acum este mai necesar
ca dricînd să se ia în considerare în
mod atent interesele mutuale ale Nor
dului și Sudului, dată fiind interde
pendența între problemele contem
poraneității, să se rezolve prin dia
log problemele de natură să asigure
stabilitatea situației internaționale.
In continuare, Adunarea Genera
lă a O.N.U. a procedat la alegerea
prin vot a președintelui actualei se
siuni. Intrucit după cel de-a! doilea
tur de scrutin primii, doi candidați
au întrunit un număr egal de vo
turi, președintele a fost desemnat,
potrivit regulamentului Adunării Ge
nerale, prin tragere la sorți. Prin
această procedură, Ismat Kittani, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al Irakului, a fost ales pre
ședinte al actualei sesiuni a Adu
nării Generale.

Lucrările Adunării Generale a O.M.T.
ROMA 16 (Agerpres). — La Roma
mului Ia eforturile pentru pace. în
se desfășoară lucrările celei de-a
țelegere si cooperare internațională.
IV-a sesiuni a Adunării Generale a
Luind cuvîntul in cadrul dezbate
Organizației Mondiale a Turismului
rilor generale, șeful delegației româ
(O.M.T.).
ne a prezentat aspecte ale experien
Ca o apreciere a realizărilor Româ
ței tării noastre în domeniul activi
niei în domeniul turismului si a con
tății turistice, poziția de principiu a
tribuției aduse de tara noastră la
României privind principalele proble
activitatea organizației, șeful .delega
me de pe agenda reuniunii. Vorbi
ției române. Ion Tudor, prim-ad
torul a subliniat concepția României,
junct al ministrului turismului, a
a președintelui Nicolae Ceaușescu,
fost ales vicepreședinte al adunării.
potrivit căreia soluționarea proble
Pe ordinea de zi a dezbaterilor
melor complexe cu care se confrun
tă astăzi omenirea reclamă întărirea
sînt înscrise probleme privind orien
rolului O.N:U„ al altor organizații in
tarea activității pentru anii următori,
ternaționale. participarea activă a tu
aplicarea declarativi de la Manila
turor statelor la viata irolitică in
referitoare fă turismul international,
ternațională. la promovarea păc" •->
pregătirea viitoarei reuniuni mondia
cooperării pe planeta noastră, if J.ole din Mexic si a altof acțiuni me
cordantă cu interesele ficcăi’., p
nite să amplifice contribuția turis
por.
’ v /
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Consultări în vederea formării noului cabinet✓

Sursa menționează, pe de altă parte,
existența unor puncte divergente
intre cele trei formațiuni politice,
menționind că, in cazul in care nu se
va ajunge la o soluție de compromis,
liderul Partidului Conservator. Kaara
Willoch, intenționează să formeze un
guvern monocolor minoritar.

tolică pentru pace „Pax Christi" con
duce „International Peace Informa
tion Service", instituție financiară a
mișcării pentru pace. Partidul Socia
list Flamand antinuclear deține intre
1—5 locuri in ambele camere ale
parlamentului și 5 din cele 25 de
locuri in cabinet.
OLANDA : Cînd „Interchurch
Peace Council" s-a alăturat recent
mișcării „Opriți bomba cu neutroni !“,
formînd o grupare ce reunește 400
organizații pacifiste diferite, a luat
ființă cel mai important, chiar dacă
controversat, lobby oacifist al Alian
ței atlantice. Pe plan intern, pacifiș
tii olandezi sint sprijiniți de Partidul
Social-Democrat in parlament. For
țele antinucleare l-au contracarat
pe premierul creștin-democrat An
dreas Van Agt, care este in favoa
rea desfășurării a 48 noi rachete
..Cruise" și „Pershing" pe teritoriul
olandez. După alegerile dfh luna
mai, Van Agt nu a putut forma o
coaliție.’
GERMANIA OCCIDENTALĂ:
Potrivit sondajelor, o mică ma
joritate a vest-germanilor este in
favoarea desfășurării noilor ra
chete ale N.A.T.O. .pe teritoriul
lor. Dar pentru cancelarul Schmidt
problema este că o , mare parte
a propriei lui baze politice, din
cadrul P.S.D., se opune acestei
desfășurări. Pe lingă social-democrații de stingă, pacifiștii vestgermani cuprind ecologi, intelec
tuali, grupuri religioase și cițiva mi
litari. Schmidt însuși a urmat o li
nie echivocă, aprobind desfășurarea
noilor arme in 1983, cu condiția, ca
și Washingtonul să continue nego
cierile cu Uniunea Sovietică privind
limitarea armelor. Adversarii lui
antinucleari speră să impună adop
tarea unei rezoluții care să interzică
rachetele Ia viitorul congres, de la

Mîinchen, din luna aprilie, al socialdemocraților. Votul va fi strîns și,
dacă va pierde, Schmidt amenință
că va demisiona.
MAREA BRITANIE: în timp
ce premierul Margaret Thatcher și
conservatorii rămin ferm atașați ideii
de staționare a 160 rachete „Cruise"
in sudul Angliei, liderul opoziției,
Michael Foot, a virat clar spre stin
gă. Laburiștii cheamă la dezarmare
Est-Vest si la „opoziție necondițio
nată" față de rachetele „Cruise",
bombele cu neutroni și toate cele
lalte armamente nucleare, britanice
sau americane. Pacifiștii britanici au
asigurat conducerea intelectuală a
mișcării incă de cind Bertrand
Russell a fondat in 1958 campania
sa pentru dezarmare nucleară. Acum
conducătorul este E.L. Thompson
și organizația sa se numește Dezar
marea Nucleară Europeană.
Mișcarea vest-europeană pentru pa
ce are o nuanță de antiamericanism :
protestul se întemeiază pe faptul
că noile arme ale N-A.T.O. nu sint
numai nucleare, ci și de proveniență
americană. Sentimentele antinuclea
re abia dacă au atins Franța, care
desfășoară o forță de șoc nucleară
de producție proprie și dezvoltă un
focos cu neutroni francez. Ca țară
ce nu este membră a aripii militare
a N.A.T.O., Franța nu va primi noile
arme nucleare.
Ministrul american al apărării,
Caspar W. Weinberger, consilierul
Casei Albe. Edwin R. Meese. și con
silierul pentru problemele securității
naționale. Richard Allan, au tendin
ța să minimalizeze disidenta euro
peană. Dar Departamentul de Stat
este îngrijorat că febra antinucleară
din Europa ar putea amenința rea
lizarea unui consens in cadrul
N.A.T.O. in ce privește desfășurarea
noilor tipuri de arme pe teritoriul
european.

în discursul său, Ismat Kittani a
apreciat că lucrările celei de-a 36-a
sesiuni a Adunării Generale se des
fășoară intr-o perioadă in care rat
porturile internaționale „se află în
tr-o situație critică". El a arătat că
O.N.U. trebuie să îndeplinească un
rol important în îmbunătățirea cli
matului internațional. în soluționarea
firoblemelor ce confruntă omenirea,
n context, președintele Adunării
Generale a exprimat opinia că o
cale eficientă de întărire a rolului
O.N.U. o reprezintă asigurarea trans
punerii in viață a rezoluțiilor sale.
In acest sens, vorbitorul a eviden
țiat importanța pe care ar avea-o
aplicarea rezoluțiilor Națiunilor Uni
te privind Orientul Mijlociu, intre
care cele care se referă la dreptul
poporului palestinian la autodeter
minare și la crearea unui stat pro
priu, independent, la încetarea ocu
pării ilegale de către R.S.A. a teri
toriului Namibiei și accesul neintîrziat la independență al poporului nami bian. „De asemenea — a declarat
Ismat Kittani — este necesar să fie
transpuse in viață hotăririle O.N.U.
privind dezarmarea, cu atit maimuți
cu cit sintem martorii unei noi spi
rale a cursei înarmărilor nucleare".
Vorbitorul a subliniat, totodată,
marea insemnătate a eliminării deca
lajelor economice și a stării de sub
dezvoltare, pe calea instaurării noii
ordini economice mondiale.
Tn încheiere, președintele sesiunii
Adunării Generale a adresat un apel
tuturor membrilor O.N.U. să-și aducă o contribuție efectivă la re
ducerea încordării internaționale si
la rezolvarea problemelor a 'prr ''ț»te
ih * lume.
®
‘ '
iTu.
Tn cadrul aceleiași ședințe . . st
ales Biroul Adunării Generale, com
pus din 21 vicepreședinți si pre
ședinții celor sânte comisii princi
pale ale adunării.
La recomandarea Consiliului de
Securitate. Adunarea Generală a
hotărit în unanimitate să admită ca
nou membru al O.N.U. tînărul stat
Republica Vanuatu. în acest mod,
fostul condominion franco-britanic.
cunoscut anterior sub numele de Noi
le Hebride si situat în Oceanul Pa
cific. care și-a dobindit independen
ta la 30 iulie 1980. a devenit cel de-al
155-lea stat membru al Națiunilor
Unite.

Turismul — mijloc de cunoaștere între popoare

NORVEGIA
OSLO 16 (Agerpres). — Cele trei
partide care au întrunit majoritatea
absolută in noua componență a Stortingului norvegian, ales la 13 și 14
șeptembrie — Partidul Conservator,
Partidul de Centru și Partidul Creș
tin Popular — au început consultările
in vederea formării unui cabinet de
coaliție, transmite agenția U.P.I.

p

LUCRĂRILE SESIUNII A XXXVI-A A ADUNĂRII GENERALE

încheierea vizitei ministrului rumân
al afacerilnr externe în Iugoslavia

„Majoritatea tăcută" - împotriva înarmărilor atomice!
Săptămânalul „Newsweek" publică un articol in care evidențiază
creșterea, in Europa occidentală, a mișcării impotriva proiectelor de in
tensificare a. cursei înarmărilor, Redăm mai jos extrase din articol:
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' EXPRESIE A INTERESULUI PROFUND FAJĂ DE OPERA TEORETICA $1 ACTIVITATEA

DELHI 16 (Agerpres).—
La „Centrul international
indian“, din Delhi, a avut
loc o adunare, în cadrul
căreia au fost lansate cele
cinci volume ale lucrării
„DIN GINDIREA SOCIAL-POLITICA A PRE
ȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
NICOLAE CEAUȘESCU",
apărute în India, in edi
tura „Mosaic Publications
Press". Evenimentul edi
torial răspunde interesului deosebit de larg în
rindul opiniei publice in
diene, dorinței de a cu
noaște opera teoretică și
activitatea practică a pre
ședintelui Republicii So
cialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu,
contribuția activă pe care
conducătorul partidului și
statului nostru o aduce la
soluționarea marilor pro
bleme ale contemporanei
tății.
In prezidiul adunării au
luat loc Bal Ram Djakher, președintele Camerei
Populare a parlamentului
indian, S. S. Mahapatra.
secretar general al Parti
dului Congresul Național
Indian, R. V. Swaminathan, ministru de stat
la Ministerul Agriculturii,
Ashok Sen, președintele
Asociației de prietenie
India-România. membru
al parlamentului, M. N.
Seth, secretarul general
al asociației, precum si
ambasadorul român la
Delhi, Dumitru Niculescu.
De asemenea, la ma
nifestare au participat
J. R. Hiremath, secretar
in Ministerul Afacerilor
Externe al Indiei, coordo
nator al diviziilor Europa
de vest șl de est. membru
al parlamentului, func
ționari superiori din in
stituții centrale indiene,
personalități ale vieții social-culturale și științifice
din India, cadre didactice,
ziariști, oameni de afaceri,
studenți. Au fost prezenți
șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Delhi,
un numeros public.
Sala a fost pavoazată cu
portretele
președintelui
României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și ăl
primului ministru indian.
Indira Gandhi, cu drape
lele naționale ale Româ
niei și Indiei.
în cadrul adunării, se
cretarul general al Parti
dului Congresul Național
Indian, S. S. Mahapatra,
a inmînat președintelui
Camerei Populare a parla
mentului indian. Bal Ram
Djakher,
și
celorlalți
demnitari indieni cite un
set din volumele lucră
rii președintelui Nicolae
Ceaușescu.
Luind cuvîntul. pre
ședintele Camerei Popu
lare a parlamentului, Bal
Ram Djakher, a elogiat
realizările remarcabile ob
ținute de România in
scurta perioadă de 37 de
ani care a trecut de la
eliberare, menționînd că
aceasta constituie un exemplu pentru India in ce
privește dezvoltarea eco
nomică a țării. India și
România, a arătat el. au
legături tradiționale, strinse și se pronunță îm
preună pentru pace. înțe
legere internațională, și,
socialism.
R. V. Swaminathan, mi
nistru de stat la Ministe
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MANIFESTARE LA BEIJING CONSACRATA CENTENARULUI
ENESCU. La Palatul de cultură al naționalităților din capitala R. P. Chi■ neze a avut lac miercuri o adunare festivă consacrată aniversării a 100 de
Iani de la nașterea marelui muzician român George Enescu. Manifestarea a
fost organizată sub egida Comisiei pentru relații culturale cu străinătatea.
Ministerului Culturii, Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea, Asociației de prietenie China — România și Uniunii compozitorilor
I
din R.P. Chineză. Despre semnificația evenimentului, despre viata si creația marelui muzician au vorbit Zhen Xinren, vicepreședinte al Comisiei
pentru relații culturale cu străinătatea, și Zfcao Feng, vicepreședinte al
I
Uniunii compozitorilor, precum și Florea Dumitrescu, ambasadorul Româ
niei la Beijing. Orchestra simfonică a Filarmonicii centrale a R.P. Chineze
I
a prezentat un concert cu lucrări din creația lui George Enescu.

ț

PAVILIONUL ROMÂNIEI LA
TIRGUL INTERNAȚIONAL DE LA
ZAGREB a fost vizitat de Metod
Rotar, secretar federal pentru comerț exterior, președintele părții
iugoslave in Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare econo
mică. în timpul vizitei, oaspetele a
scos in evidență nivelul tehnic al
exponatelor prezentate.
COLABORARE
IN
DOMEMUL CINEMATOGRAFIEI ÎNTRE
ROMANIA ȘI R. D. GERMANA.
La Berlin a fost încheiată înțelegerea de colaborare in domeniul
cinematografiei pentru perioada
1981—1985 dintre Republica Socialistă România și R. D. Germană. Documentul prevede realizarea unor retrospective ale
filmului. participarea la festivaluri organizate in cele două țări,
intensificarea schimbului de expe
riență in domeniul economiei și
tehnicii producției de filme, preștarea de servicii etc. Din partea
română, ințelegerea a fost semnată
de Marin Stanciu. director general
al Centralei „România-film". iar
din partea R.D.G.. de Hoirst Pehnert, adjunct al ministrului culturii.
LA PHENIAN au avut loc convorbiri intre o delegație a Adună
rii Populare Supreme a R.P.D. Coreene, condusă de Hwang Jang
Yop, președintele Comitetului Per
manent al adunării, si o delegație
parlamentară iraniană, condusă de
A. H. Rafsanjani, președintele
Majlisului.
ALIANȚA ELECTORALA TN
ANGLIA. Conferința anuală a Parti
dului Liberal din Marea Britanie,
reunită miercuri in localitatea Llan
dudno. a hotărit să formeze o alianță electorală cu Partidul SocialDemocrat. Modalitățile exacte ale
alianței vor fi stabilite in lunile
viitoare prin negocieri intre condu
cerile celor două partide.
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DEZVOLTAREA
RELAȚIILOR
UNGARO-KUWEITIENE.
Șeicul
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emirul Kuweitului, și-a incheiat vizita oficială in R. P. Ungară,
efectuată la invitația lui Pal Losonczi, președintele Consiliului Pre
zidențial al R. P. Ungare, tn cursul
vizitei, șeful statului kuweitian a
avut convorbiri cu Janos Kadar,
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.. și
cu alte oficialități ale tării-gazdă.
cu care a examinat căile de dezvol
tare a relațiilor de colaborare din
tre Ungaria și Kuweit, precum și
unele probleme internaționale de
interes reciproc.

UN SEMINAR INTERNAȚIO
NAL PE PROBLEMELE DEZAR
MĂRII și-a început lucrările la
Nairobi. Participă reprezentant) din
numeroase state ale Africii și ai
unor organizații internaționale. Ma
nifestarea se înscrie in cadrul pre
gătirilor pentru cea de-a doua se
siune specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată dezarmă
rii, programată pentru 1982.
CONFERINȚA PARTIDULUI DE
STÎNGA-COMUNIȘTII DIN SUE
DIA a avut loc la Stockholm. Au
fost examinate, cu acest prilej,
probleme privind pregătirea con
gresului partidului, programat pen
tru 20—24 noiembrie a.c.
CONVORBIRI INTERYEMENITF.
LA NIVEL ÎNALT. Comunicatul
comun dat publicității la Sanaa la
încheierea vizitei pe care președin
tele Prezidiului Consiliului Suprem
al Poporului al R. D. P. Yemen Aii
Nasser Mohammed, a intreprins-o
in' Republica Arabă Yemen, subli
niază hotărîrea celor doi șefi de stat
de a continua consultările și nego
cierile bilaterale în vederea realiză
rii unității celor două părți ale Ye
menului.
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