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Un nou volum din seria: „Din gindirea 
filozofica a președintelui României" 

NICOLAE CEAUSESCU: 
„Omul și afirmarea personalității 

sale in societatea socialistă11
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Mai repede și cu mai bună organizare,
cu grijă gospodărească și răspundere patriotică

STRÎNGEREA Șl DEPOZITAREA 
NEÎNTÎRZIATĂ A RECOLTEI!9.

Combine în lanul de porumb la ferma nr. 8 Movilița a I.A.S. 
Afumați (județul Ialomița)

Foto : E. Dichiseam!

Lanurile de porumb cunosc în aceste 
zile freamătul muncii 
combine, zeci de mii 
roadele acestui an. 
asemenea sfecla de 
cartofii, fructele și strugurii, 
final al marii bătălii a recoltei desfășurate 
timp de un an. Fiecare bob de 
fiecare fruct însumează în el 
Adunate la un loc, ele formează 
ția agricolă a întregii țări, pentru 
căreia a muncit întregul nostru popor. De 
aceea, t este în interesul țărănimii, al 
nostru, al tuturor, ca roadele cimpului, 
grădinilor, livezilor și viilor să fie strînse 
la timp și fără pierderi, transportate la 
locurile de depozitare, la fabricile care le 
prelucrează sau la piață in vederea bunei 
aprovizionări a populației. Acum, cînd o 
mai trecut o săptăminâ din această cam
panie de toamnă, se poate foce un scurt 
bilanț privind recoltarea.

Floareâ-soarelui a fost strînsâ de pe 
483 145 hectare - 99,6 la sută. In aceste

la cules : mii de 
de oameni string 

Se recoltează de 
zahăr, legumele. 

Este actul

porumb, 
muncâ. 
produc- 
făurirea

zile se adună recolta de pe ultimele 
suprafețe din județele Ialomița, Brăila, 
Timiș.

Porumbul s-a recoltat pe 749 400 hec
tare - 31 la sută din suprafața cultivată, 
această lucrare fiind mai avansată în 
cooperativele agricole din județele Me
hedinți, Olt, Brăila, lași, Botoșani și altele

Sfecla de zahăr se recoltează pe baza 
graficelor întocmite între unitățile agricole 
și fabricile de zahăr. Pină Ieri ea a fost 
strînsă de pe 98 000 hectare - 38 la sută 
din suprafață. Trebuie intensificat, insă, 
transportul, intrucit pe cîmp s-au adunat 
în grămezi cantități importante de sfeclă, 
îndeosebi în județele Bihor, lași, Neamț, 
Botoșani, Sibiu, Mureș.

Cartofii au fost adunați de pe 87 200 
hectare — 87 la sută din suprafață. A 
rămas de strips recolta de pe suprafețe 
mai mari îndeosebi în cooperativele agri, 
cole din județele Mureș, .Brașov, Suceava, 
Sibiu, Hunedoara, Botoșani șl altele.

OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURA!
Folosiți din plin fiecare zi, fiecare oră 

bună de lucru pentru strîngerea și depo
zitarea în cel mai scurt timp și în bune 
condiții a întregii recolte!

Executați lucrările de însămînțare a 
griului și orzului în timpul optim și de 
bună calitate, asigurînd încă de acum o 
bază solida producției din anul viitor!

ÎN PAGINA A II1-A t Alte relatări privind lucrări agricole 
de toamnă din județele Galați, Satu Mare, Buzău $1 Giurgiu.
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Cînd ne vine-n casă oaspe drag, 
Noi, in semn de cinste și onoare, 
li ieșim imbietori in prag
Și-l primim cu pline și cu sare.

Bucuroși la vorbă și la gind, 
Masa așezăm, gospodărește, 
Iară printre toate-n primul rînd 
Piinea mare-n mijloc strălucește

Ea se-mparte, bună, tuturor, 
In felii cit palma țărănească 
Calm, miroase-a holdă, a ogor 
Și a vatră-ncinsă, românească.

Iar în timp ce o mîncăm tăcînd, 
Ca-ntr-un ritual de veșnicie, 
Fiecare mulțumim în gind 
Celor ce-o trudesc și-o fac să fie.
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Izvor de conștiință
11 prind pe maistrul furnalist Toader Costiuc, de 

Combinatul siderurgic Galați, la furnalul 5. 
• — Meștere, te-am căutat la furnalul 6, unde știu 
lucrezi, Voiam...

— Azi poți să vrei orice. Sint de acord, dinainte, 
pentru că am o mare bucurie.

— Care ?
—Furnalul 5 a avut nevoie de ajutorul nostru. Și, 

potrivit obiceiului statornicit aici, am pus mina. cu 
toții. Iar acum, uite, fonta curge nestingherit. Asta-i 
bucuria.
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Reporterul a cunoscut aici, pe platforma siderurgiei 
gălățene, nenumărate chipuri ale bucuriei. Cind schim
bul lui Emil. Petruca a laminat primii metri de tablă 
groasă, chipurile obosite ale oamenilor erau luminate 
de o superbă flacără care purta, desigur, numele bucu
riei. L-am așteptat, odată, la „rădăcina" cauperelor, pe 
sudorul Alexandru Velici care „trăgea" ultima cusă
tură. Cind a venit jos, aducea pe chipul său masiv 
toată lumina soarelui. Lumina asta purta, desigur, nu
mele bucuriei. Împlinise un lucru bun, util tuturor. 
Mii și milioane de oameni din tara noastră trăiesc de 
fapt asemenea momente de satisfacție inaltă. A im- 
.plini opera la care ne-am angajat — socialismul pe 
pămintul României — înseamnă sursa supremelor 
bucurii.

Acum, șarjele din plin, de fontă, de la furnalul nr 5, 
ii învăpăiază frumos obrazul meșterului Toader Costiuc.

— Meștere, nu mă pot abține, iți doresc numai și 
numai asemenea bucurii.

— Mulțumesc. Dar, ia ascultă : parcă voiai ceva ?
— Ce voiam, am aflat meștere. Noroc.
— Noroc.
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Puternic centru muncitoresc, municipiul Baia Mare cunoaște în acești ani o adevărată 
înflorire edilitară

Oamenii sint cei ce înfăptuiesc 
toria, ca și revoluția ; cu ei și prin 
ei se înfăptuiește progresul social, se 
ameliorează neîntrerupt condițiile 
vieții, ale existentei sociale si indivi
duale. Transformind realitatea pro
priei lor vieți, făurindu-și un nou 
destin, oamenii se transformă 
inșiși. Astfel, istoria este 
cimpul activității umane, iar 
activitățile umane' sint liniile 
de forță din care se constru
iește, la rindul șău, cimpul is
toriei. Această legătură indes
tructibilă dintre istorie și con
strucția istorică, dintre om și 
construcția umană n-a putut 
fi niciodată mai ușor descifra
bilă, n-a apărut niciodată mai 
pregnantă în existența milena
ră a oamenilor ca in epoca re
voluției socialiste, a construi
rii conștiente a unei lumi noi, 
bazate pe echitate și dreptate 
socială, pe respectul libertății 
și demnității umane. în acest 
sens, trecerea din imperiul ne
cesității în acela al libertății 
— pentru a utiliza cunoscuta 
formulă ce-i aparține lui En
gels — reprezintă însuși 
cesul ontic de clarificare 
care oamenii il dobindesc asu- 
pra condiției lor proprii, ca- jp
drill social in care personalita- 1:8
tea umană găsește resursele :■ L_,
celor mai adinei transformări, l
a celor mai reale și spectacu- 
loase posibilități ale afirmării 
de sine „Partidul nostru — , ,f:
scria secretarul general al In
partidului, tovarășul Nicolae 1
Ceaușescu — pornește de la 
concepția că socialismul tre- ;
buie să fie societatea totalei 
împliniri a personalității urna- 
ne, in care fiecare' cetățean să 
se simtă stăpin pe destinul 
său. să poată gindi ți acționa ;
nestingherit in folosul progre- 7-'
sului societății". W

Această inserție a gindiril ți 
acțiunii individuale în viața socială, 
această integrare a oamenilor in is
torie, această permanentă Întrepă
trundere dialectică dintre obiectiv- 
subiectiv, dintre spontan-conștient, 
dintre necesitate și libertate și care, 
în toată complexitatea șl multifor- 
mitatea sa, reprezintă miezul pro
cesului ce are loc, ridică în fața cer
cetării probleme teoretice și practi
ce fundamentale, de a căror soluțio
nare depinde însăși configurarea unui 
nou umanism, umanismul revoluțio
nar. Care sint mecanismele profun-

pro- 
pe

pe ei

>.

LUPENI: Suplimentar, 
60 000 tone cărbune 

cocsificabil

de ale acestui proces istoric de 
figurare a unui nou umanism 7 ___
sint parametrii teoretici ai problema
ticii cu care se confruntă astăzi omul 
și care sint căile reale de soluționare 
a acesteia ? în ce structuri ale vieții 
materiale și spirituale a societății își 
găsește locul cel mai potrivit pen-

con- 
Care

1
i ■

■

■

■■

tru dezvoltarea sa proprie, nestinghe
rită personalitatea umană ? Cum 
trebuie acționat și în ce mod pentru 
ca această personalitate să-și poată 
găsi totala ei împlinire, pentru ca, 
așa cum arăta secretarul general al 
partidului, fiecare cetățean să se 
simtă stăpîn pe destinul său, „să 
poată gindi și acționa nestingherit 
in folosul progresului" 7

în întreaga sa activitate de trans
formare revoluționară a societății, 
Partidul Comunist Român a căutat să 
dea un răspuns științific acestor pro-

bleme. căci esența politicii sale, a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, pe care o edificăm în Româ
nia, este, așa cum arăta secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „...fericirea în
tregii națiuni, înflorirea sa multila
terală, bunăstarea omului șt afirma

rea plenară a personalității 
sale, asigurarea pentru ficeare 
membru al societății a unor 
condiții de viață și de muncă 
din cele mai bune, in contex
tul fericirii intregului popor". 
In cadrul acestor preocupări 
cardinale, in configurarea 
unor răspunsuri științific fun
damentate la problemele atit 
de complicate cu care se con
fruntă construcția noii socie
tăți, a unui nou umanism, 
contribuția adusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu se 
dovedește a fi nu numai de o 
excepțională valoare teoreti
că, ci și de o nemăsurată e- 
ficacitate practică. Recentul 
volum antologic tipărit de 
Editura politică, reunind intre 
coperțile sale textele cele mai 
semnificative din opera secre
tarului general al partidului 
nostru referitoare la om și 
afirmarea personalității sale 
în societatea socialistă, este 
în măsură să înfățișeze, din- 
tr-o perspectivă de gîndire 
ce se Îngemănează cu un 
nedezmințit simț al acțiunii, 
in toată amploarea semnifica
țiilor ei, concepția umanist- 
revoluționară a președintelui 
României, contribuția sa de 
mare respirație la soluționa
rea problemelor arzătoare cu 
care se confruntă omul, la 
configurarea cadrului social, 
material și spiritual — cel al 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate — apt să ofere 
cele mai bune condiții de dez
voltare și afirmare a perso

nalității umane.
Cele șase capitole ale antologiei 

(Omul — valoare fundamentală în 
societatea socialistă ; Promovarea 
umanismului revoluționar — scopul 
suprem al politicii Partidului Comu
nist Român ; Crearea condițiilor 
obiective și subiective ale dezvoltă
rii plenare a personalității în socia
lism ; Drepturile și îndatoririle in«

■
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Dumitru GHIȘE
(Continuare in pag. a IV-a)

JUDEȚUL COVASNA A ÎNCHEIAT iNSĂMlNȚATUL GRIULUI
Minerii din Lupeni raportează 

realizarea, • peste prevederile 
plaiiului, in perioada care a 
trecut din acest an, a 60 000 
tone cărbune cocsificabil. Planul 
la producția marfă a fost depă
șit cu 5,5 milioane lei, la pro
ducția netă cu 10,5 milioane lei, 
costul producției de cărbune a 
fost redus cu 4,58 lei pe tonă, 
iar la cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție marfă se în
registrează o economie de 18,40 

- let (Sabin Cerbu).

TG. MUREȘ : Producție 
fizică peste 

prevederile planului
In perioada care a trecut din 

acest an, colectivul de oameni ai 
muncii de pe marea platformă a 
combinatului „Azomures" din 
Tirgu Mureș a realizat supli
mentar însemnate cantități de 
produse utile economiei națio
nale, intre care 4 450 tone amo
niac, 660 tone îngrășăminte cu 
fosfor. 13 000 metri cubi argon. 
Valoarea producției marfă su
plimentare realizate însumează 
70 milioane lei. iar cea a pro
ducției nete — 41,2 milioane lei. 
Este de remarcat că aceste rea
lizări au fost obținute în condi
țiile reducerii cheltuielilor ma
teriale cu 12.2 lei la 1 00,0 lei 
producție marfă și asigurării 
unor indici superiori de func
ționare a instalațiilor și agrega
telor. (Gheorghe Giurgiu).

MUNCA —principalul termen
— Mi s-a spus, tovarășe 

Gheorghe Nicolae. că sinteți 
veșnic in căutarea a ceva 
nou. Aveți mereu întrebări 
— multe incomode chiar 
pentru dumneavoastră — aș
teptați mereu alte răspunsuri 
pentru perfecționarea mun
cii, care, la rindul lor. rostite 
generează noi întrebări...

Sudorul Gheorghe Nicolae, 
de la „Vulcan", se uită atent 
la mine.

— înțeleg ce vreți să spu
neți. Intr-adevăr — șl nu pot 
fi altfel. Dar nu sint din ca
tegoria celor sîcîitori, să 
știți. întrebările mele stir- 
nesc Întrebări ,în conștiința 
celor din juru-mi ; întrebă
rile lor au ecou în conștiința 
mea. Aproape toți sîntem 
așa, Mti, la „Vulcan". Altfel 
nu se poate să fii un bun 
muncitor al zilelor noastre. 
Tot timpul apare ceva nou. 
Nu trebuie să știi, să,înțe
legi. să faci loc noului In su
fletul tău, tn meseria ta 7 Nu 
trebuie să contribui la înlă
turarea vechiului, deranjînd 
totdeauna ceva sau pe 
cineva 7 Ce ne-am face fără 
întrebări, fără nenumăratele 
Întrebări care dau aripi 
muncii noastre 7

— De fapt, ce Înseamnă 
munca pentru dumneavoas
tră 7

— Progres ! Vedeți, bună
starea spre care societatea 
Întreagă, noi toți năzuim —

ecuația
esența luptei partidului nos
tru — se poate prezenta sub 
forma unei ecuații, in care 
principalul termen este 
MUNCA. Și nu o muncă oa
recare, ci una de calitate, pe 
măsura exigențelor crescinde.

— Mai concret.
— Noi realizăm aici ca-

DE
MAI

bunăstării
noastre __ ____
Dumbrăveni, la Călan. 
văzut ce înseamnă să 
oprească din funcțiune 
cazan de 1 000 de tone, 
cauza unei suduri defectuoa
se. De atunci sint de neîn
duplecat cu munca mea și a 
celorlalți. Vrei să trăiești mai

la Rovinari. la
Am 

se 
un 
din

CA SĂ PRIMEȘTI 
LA SOCIETATE TREBUIE 
1NTÎI SA DAI SOCIETĂȚII

sociaan
iK

Unitățile agricole din Județul Co- 
vasna au Încheiat însămintarea 
griului pe suprafața programată 
de 16 900 hectare. Executarea unor 
lucrări 
rea in 
trial a 
losirea 
mare . ___  1____
densității în conformitate cu nor
mele stabilite constituie garanția 
obținerii unei producții la nivelul 
sarcinilor anului viitor. Ca urmare

de bună calitate, respecta- 
fiecare consiliu agroindus- 
asolamentelor stabilite, fo- 
semințelor din soiuri de 
productivitate, asigurarea

a finalizării acestei importante lu
crări, eforturile celor ce muncesc 
pe ogoarele județului Covasna — 
cooperatori, mecanizatori, specia
liști — sint îndreptate spre inten
sificarea recoltării fără pierderi șl 
în timp optim a sfeclei de zahăr, 
depozitarea furajelor, transportul 
și livrarea la fondul de stat a pro
duselor agricole, precum și execu
tarea arăturilor adinei de toamnă 
pe întreaga suprafață planificată.

' (Maria Pâljănos).

Cutia de rezonanță

rape energetice de diferite 
capacități. Lucru delicat, de 
răspundere, 
tri tot mal 
sum redus 
combustibil, 
multă. Exprimate așa, lucru
rile par simple, în realitate, 
lucrul devine din ce în ce 
mai pretențios. Căutăm ne
încetat, inovăm, descoperim 
soluții, le punem în practi
că, uneori ne întoarcem 
unde am plecat, o luăm 
Ia capăt...

— Poate ne relatați 
moment semnificativ.

— Iată unul. Am lucrat 
multă vreme pe șantierele 
tinde se montează cazanele

cerînd parame- 
strinși *— con- 
de material și 
forță tot mai

de 
de
un

bine, vrei un apartament 
confortabil, vrei să-ti fie via
ta mai frumoasă 7 Atunci 
muncește mai bine, nu te 
lăsa pradă inerției si lucru
lui făcut de mîntuială. Ni
mic nu ne Pică din cer. toate 
se fac cu mîinile noastre. 
Școala este gratuită si obli
gatorie. uzina te primește cu 
brațele deschise, o tehnică de 
Înalt randament te așteaptă 
să-i sporești potentele, opinia 
ta este ascultată, hotărăști 
împreună cu ceilalți. învingi 
împreună cu ei. cu forte uni
te. Aceasta este condiția ca 
să primești, potrivit cantită
ții si calității muncii tale, tot 
ce ai nevoie de la societate.

In condițiile tn care al fost 
creditat cu toate posibilități
le reale. în posibilitățile a- 
cestea se află munca tovară
șilor tăi. Nu le-o plăti cu 
lipsă de interes, cu pretenții 
neiustificate de aportul tău 
scăzut.

— Cum pătrund aceste exi
gente calitative la fiedare loc . 
de muncă 7

— V-am spus, este clima
tul nostru de muncă firesc. 
Așa gindește și acționează 
întreaga noastră clasă mun
citoare. întregul nostru po
por. Sudurile efectuate de 
noi sint verificate cu raze X 
si gama : noi înșine trebuie 
să ne verificăm și mai exi
gent. să ne călim în Vastul 
laborator al muncii la focul 
spiritului revoluționar cojnu- 
nist. implinindu-ne ca perso
nalități 
spunea 
Ceausescu.

★
La întreprinderea 

rom" o cunoaștem pe 
ra Lucia Matei.

— Sîntetl foarte tînără si 
conduceți un atelier princi
pal. intr-o meserie veche de 
cind lumea. Cum a fost 
drumul dumneavoastră 7 Bă
nuiesc că a fost fără si
nuozități dacă, la anii dum-

Dlonlsle ȘINCAN

Recent am străbătut 
meleagurile Tîrnavei 
Mici și ale Nirajului. 
Călătoria a fost si de 
această dată deosebit 
de interesantă, deoare
ce a prilejuit un șir 
de intilniri cu munci
tori, țărani, intelec
tuali — români și ma
ghiari — despre tre
burile obștii, proble
mele social-gospodă- 
rești aflate la ordinea 
zilei și. bineînțeles, 
despre literatură. As- 
cultind opiniile, obser
vațiile critice ale ace
lora pentru care 
scriem sau redactăm 
revistele noastre lite
rare. le-am confruntat 
cu practicile, cu punc
tele de vedere ale 
breslei noastre, cu ju
decățile de valoare 
ale criticii literare, cu 
producția literară cu
rentă. într-Un cuvint 
cu tot ce se întîmplă. 
fie pozitiv, fie nega
tiv. în perimetrul vie
ții literare.

Am ascultat cu bu
curie pe oameni din 
Miercurea Nirajului, 
Vărgata, Hodoșa. Sîm- 
briaș, 
Ceuaș 
respect, alteori cu ad
mirație sinceră despre 
unele din creațiile mai 
noi ale literaturii con
temporane din Româ
nia și chiar despre noile 
prodftcții dramaturgi- 
ce prezentate de 
rînd pe 
tre. Mai 
locutori 
din nou 
Inclusiv 
revistei 
al cărei

social-gospodă-

Acățari sau 
vorbind cu

creatoare 
tovarășul

- cum 
Nicolae

„Cesa- 
lngine-

(Continuare in pag. a V-a)

cu- 
scenele noas- 
mulți inter- 
mi-au adus 
aminte că 
din paginile 
„Igaz Szâ", 
redactor-șef 

sint. lipsesc deseori, 
in mod nejustificat, 
lucrări care să ilus
treze mai pregnant e- 
xigențele noii calități 
în creația literară, 
comanda socială atit 
de limpede, științific 
definită de secretarul 
general al partidului 
nostru in mesajul mo
bilizator adresat Con
ferinței naționale a 
scriitorilor, oa și în 
cel adresat revistei 
„Contemporanul", Con
sider că meditația pro
fundă și preocuparea 
concretă pentru a răs
punde acestor cerințe 
este — potrivit expre
siei deosebit de pă
trunzătoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. 
din cuvîntarea rosti
tă la Adunarea festi
vă consacrată celei

de-a 50-a 
a ziarului
— ..datoria 
onoare11. Este o sarci
nă care ne 
pe toți cei 
pe frontul 
România, 
dacă ne 
gîndurile în româneș
te sau în limbile ma
ghiară. germană, sau 
in alte limbi.

Cititorii vor să recu
noască în operele li
terare noi fata auten
tic umană a eroilor 
din zilele noastre, 
destinul unor munci
tori. țărani sau inte
lectuali cinstiți, cu cu
getul curat, educați 
de partid, capabili de

aniversări 
„Scînteia“ 

noastră de
onorează 

oare lucrăm 
literelor din 

indiferent 
exprimăm

însemnări de
HAJDU Gydzo

eforturi eroice, de un 
spirit de sacrificiu ui
mitor, puse in slujba 
cauzei clasei munci
toare, a construcției 
socialismului, a upei 
ordini sociale mai 
drepte, mai umane pe 
plan internațional. E- 
xigenta lor vizează re
prezentarea artistică 
profundă și adevărată 
a unor destine în care 
se pot recunoaște pe 
ei înșiși, viata lor de 
zi cu zi, problemele 
lor umane fundamen
tale, din care pot des
prinde un țel și un 
ideal moral, pot extra
ge noi puteri creatoa
re. Ei așteaptă toto
dată din ce în ce mai 
multe versuri și pe zi 
ce trece mai frumoa
se, pentru a le citi sau 
a le asculta cind se 
recită pe scenele clu
burilor din întreprin
deri, ale căminelor 
culturale din sate, în 
grădinițe, școli, facul
tăți și teatre, in fața 
unui numeros public. 
Creații poetice pline 
de patosul fierbinte 
al dragostei pentru 
patrie șl ținuturile na
tale. iubirea lor feri
cită sau amară, bucu
ria sau tristețea lor ; 
cu alte cuvinte tot 
ceea ce reprezintă 
viața lor, lumea, des
tinul plenar și liber 
al omului acestui 
timp, al societății so
cialiste multilateral

dezvoltate din Româ
nia.

Cutreierind melea
gurile Tîrnavei Mid 
și ale Nirajului, ascul- 
tind vorba dreaptă, 
opinia laconică, dar 
cu atit mai aplecată 
spre esențial in lite
ratură. ale unor cu- 
noscuți, prieteni, rude 
sau ale unor munci
tori și țărani cu fața 
brăzdată. pe care 
aveam impresia că-i 
cunosc de cînd lumea 
deși nu-i întîlnisem 
nidodată. mi s-a în
tărit din ce în ce mai 
mult o convingere pe 
care mț-am format-o 
de mai mult timp : ar 
merita, fără îndoială, 
ar fi util să întreprin
dem un sondaj 
opinie de 
porții cu 
eficiența 
scrisului, organizat 
dus la bun sfirșit 
metodele 
științifice.
fără de Care orice ex
periment scriitoricesc 
curajos, orice curent 
literar tradițional sau 
modern, orice tendință 
estetică, stilistică este, 
după credința mga. 
superfluă. Sint con
vins că de pe 
acestui sondaj de Opi
nie ar profita din plin 
și judeaata noastră de 
valoare referitoare la 
faptul literar in sine. 
Bunăoară, am putut 
constata nu o dată că 
unele volume de ver
suri sau romane apre
ciate de criticii de 
specialitate ca fiind 
„geniale" au fost pri
mite de cititori cu o 
tăcere și o lipsă de 
receptivitate 
Trebuie să 
atenți 
pină acum 
„cutie de rezonanță*  
pe care o reprezintă 
părerile sutelor de mii 
de cititori, despre me
sajul pe care îl con
țin scrierile noastre. 
După opinia mea. nu 
greșim simplificind lu
crurile peste 
dacă punem 
egalității între 
cesul public, 
popularitate și conți
nutul de idei al unei 
lucrări literare.

Datoria noastră de 
onoare, a tuturora, 
scriitori și redactori 
deopotrivă, este să o- 
ferim. cititorilor căr
țile pe care ei le aș
teaptă tu adevărat.

de 
pro- 

la 
a 

Și 
CU 

sociologiei 
Eficientă

mari 
privire 
socială

urma

jenante, 
fim mai 

decit am fost 
la acea

măsură 
semnul 

suc- 
între
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Pia(a bună, ca și ziua bună, se cunoaște de dimineață
• Instantanee matinale într-un mare vad al aprovizionării
• Urmărind cu aparatul fotografic un caz de transformare

a „aprozarului11 în... vie personală

Invitație la Sovata

La sol și la 
paralele

I
I

I

I
I
I

Ecoul Jocurilor mondiale uni
versitare de vară de la București 
nu s-a stins încă. Dovadă : în 
holul localului Direcției sanitare 
a județului Botoșani s-a deschis 
o expoziție de artă plastică. 
Printre exponate se află și a- 
ceastă lucrare a medicului Paul 
Dumitrache.

— La realizarea ei — ne-a 
mărturisit autorul — m-am in
spirat din exercițiile prezentate 
la sol și la paralele de celebra 
noastră gimnastă Nadia Comă- 
neci.

Ghiciți din ce -„materie pri
mă" este făcută lucrarea?

Din rădăcinile unui copac !

La multi ani 
bunicuțo!

I
I

I
I

I

I
I
I
I

Imaginea o prezintă pe 
tușa Rahira Alboi, din Cimpu- 
lung Moldovenesc, care a pășit 
in anul 101 al vieții sale. O via
tă deloc ușoară, dar pe care a 
trăit-o în cinste și demnitate. 
Au venit s-o sărbătorească toți 
cei dragi și apropiați : copii, 
nepoți, strănepoți, stră-străne- 
poți. Din timp, ea și-a pregătit 
casa și toate cele trebuitoare 
pentru sărbătoare. Pentru că — 
am uitat să vă spunem — mă
tușa Rahira nici nu poate con
cepe sd treacă o zi fără să 
muncească. Este secretul — dacă
se poate numi_astfel — celor r 
peste 100 de ani de pini ac-.:m, '»*'  
Mulți înainte ! 1

Iubitori și creatori | 
de frumos

I

I
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Vizitatorii meleagurilor 
rară , frumusețe ale Maramure
șului nu pot să nu admire arta 
cioplitului in lemn, mai ales 
faimoasele pprți de la intrarea 
in gospodării de oameni mindri 
și destoinici. Dar amatorii de 
drumeții intilnesc prin păduri
le maramureșene și altfel de 
sculpturi, cum este și cea sur
prinsă in imaginea de fată de 
loan Herfeg. Este o lucrare a 
unui meșter anonim — poate 
pădurar, poate vinător... O lu
crare cioplită in lemn, pe care 
a incrustat cu dalta, pe o parte 
și pe alta : „Ocrotiți vinatul !“, 
„Ocrotiți pădurea !“

Un îndemn repetat in verita
bile opere de artă ale unor ano
nimi, dar mari iubitori și crea
tori de frumos.

■

I
I
I
I
I

De toate 
pentru... nimeni

I

I
borcane, bidoane și bi- 
roți și ghidoane de bi-

I
I
I
I
I
I

Sticle, 
donașe, ...... 
delete și motorete, schelete de 
trotinete, butoaie, damigene, 
scinduri, cuie, piroane, lăzi de 
ambalaj, becuri arse, pahare 
sparte, tigăi, haine rupte, nas
turi. sirme, oale și ulcioare, sca
une șchioape, geamuri sparte...

Toate acestea și încă multe 
alte vechituri stau claie peste 
grămadă în ..gospodăria" lui G.l. 
de pe strada Tușnad, in apro
piere de centrul municipiului 
Tg. Mureș. Fotoreporterul Koncz 
lanoș a surprins in imagine 
numai o parte din acest talmeș- 
balmeș, totalmente inutil. G. I. 
abia mai reușește si se stre
coare în curte printre atitea ob
stacole pe care singur și le-a 
pus.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „ScinteiF^j

I

I
I
I
I
I

...Piața Unirii dis de di
mineață, la sfirșit de sep
tembrie. Cum e piața ? 
I-am ascultat și am notat 
ce spun cumpărătorii, pro
ducătorii, Vînzătorii de la 
unitățile Gostat și I.L.F. 
„Dacă este adevărat că 
•doamna se cunoaște după 
piață», atunci despre toam
na aceasta se poate spune 
că este intr-adevăr îndes
tulătoare. cu o producție 
abundentă de legume". 
„Cîntare să mai fi fost si 
locuri libere la tarabe, că 
marfă avem din plin".

Mai notăm faptul că este 
ordine, curățenie ; oameni 
în halate albe, ca de per
sonal sanitar, verifică dacă 
peste tot sint puse prețu
rile, dacă se respectă 
mercurialul. Șeful unității 
Gostat nu se „sfiește" să 
pună umărul la descărcat 
marfa. Deși am văzut și 
cusurgii, cărora nici ce 
aleg ei nu le place, și vîn- 
zători prea nervoși, și ma
gazine ale I.L.F.-ului care 
nu se deschid la ora 6 di
mineața, cum scrie pe 
orar, și un șef de unitate 
copleșit de hirtii, și cum- 
părători-hîrciogi care vă- 
muiesc sacoșele noastre, 
ale celorlalți.

Ca în piață ! — s-ar pu
tea spune.

...Petre Olteanu este șe
ful unității Gostat. Are în 
subordine 8 puncte de vin- 
zare și 8 vînzători. Nu l-am 
găsit în birou. Era pe afa
ră la descărcat. Așa că 
n-am apucat să stăm de 
vorbă decît după 8. cînd a 
făcut și el o pauză, să-și 
mai îndrepte spinarea.

— E treabă multă de fă
cut. N-ai timp să fii ,',șei“. 
în fiecare zi primim și vin
dem cam 30—40 tone de

marfă. . Numai astăzi, la 
prima oră. ați văzut și 
dumneavoastră, ne-au ve
nit 6 tone de roșii. 2 tone 
de gogoșari, .1 tonă de vi
nete, alta de morcovi. Ar
dei și ceapă am vindut 
pînă acum peste 3 tone. 
Cartofi mai avem incă de 
ieri 6 tone. Acum ne-au 
venit și 6 tone de struguri.

facă înainte de deschide
rea magazinelor. Sau după 
închidere, pentru a doua 
zi. Noi o știm. Șoferii de 
la „Transcom", nu. Nu știu 
cum să explic, dar pe unii 
dintre ei parcă nu-i inte
resează nici măcar cursele 
și kilometrii făcuti.

Că avea dreptate ne-am 
convins stînd de vorbă cu

I.L.F.. se stă... pur și sim
plu. Se stă pentru că un 
vînzător iși fumează tacti
cos țigara, pentru că altul 
încearcă dulceața struguri
lor, pentru că altul a oste
nit rezemînd niște lăzi cu 
morcovi stricați, și se mai 
„odihnește" după efort, 
pentru că...

Pentru că șeful de uni-

DESFACEREA DE LEGUME Șl FRUCTE IERI, IN CAPITALĂ

© Ieri, in Capitală s-au vindut 2 520 tone de legume și fructe — 
cu 5 la sută mai mult decît simbăta precedentă — 26 septembrie - și 
cu peste 80 la sută mai mult decit in ziua de 3 octombrie 1980.

• In cantități îndestulătoare s-au găsit toate legumele de bază 
pentru aprovizionarea de toamnă-iarnă, precum și importante cantități 
de fructe de sezon.

• S-au găsit, de asemenea, praz, usturoi, ceapă, ca și prune, 
pepeni, nuci, alune ; nu lipseau nici măcar trufandalele... de mai : 
ridichile de lună, fasolea verde, dovleceii, spanacul, salata.

Iar după-amiaza ne întră 
sigur alte 2 tone de ceapă. 
Sper să mai primim și var- 

i ză și albitură și verdeață.
Doar cu usturoiul nu prea 
am speranțe. Ce să vă mai 
spun ? Avem furnizorii 

■ noștri, avem marfă, vînză- 
torilor le place să-și facă 
meseria. Am „învățat" și 
noi de la producătorii in
dividuali să ștergem fru
mos roșiile cu o cirpă și 
nu ne mai e teamă de 
„concurența" lor. Loc de 
mai bine este. Mai ales la 
transport. Știți probabil, ca 
și mine că există o regu
lă : aprovizionarea să se

Mihai Gică, șoferul de' pe 
mașina 23-B-6514. Plecase 
după struguri la I.A.S. 
Urziceni cu o zi înainte, 
ajunsese înapoi în Bucu
rești pe la ora 9 seara și 
dusese frumușel mașina 
plină... la garaj. A doua zi 
plecase de la autobază pe 
la 7 dimineața, făcuse un 
ocol să ia benzină și abia 
la 8 ajunsese și el în pia
ță. Fără comentarii.

...Dacă la unitățile Gos
tat din Piața Unirii se stă 
la rînd, dar nu exagerat, 
pentru că vînzătorii n-au 
altă treabă decit să vindă 
— alături, la unitățile

tate, Valeriu Bătrînu,' ghe
muit printre hirtii, la birou 
— îl incomoda sigur sacul 
de varză de dedesubt, dar 
nu-i venise ideea să o 
pună in vinzăre — are 
„explicații" pentru tot. Nu 
deschide unitatea la 6 di
mineața pentru că „este 
prea întuneric". Nu sint 
prezenți toți cei 18 vînză
tori la program pentru că 
„8 din ei nu sînt oamenii 
I.L.F.-ului. Sint ospătari 
de la I.A.P.L. Segarcea. 
I-a detașat la noi nu știu 
cine. Cui să-i reclami ? 
Vreo patru din ei n-au tre
cut deloc pe -aici". Nu dă

telefon după vinete șl 
după mere, nu face co
menzi și nu se duce în de
pozit după marfă pentru 
că „nu pot să las prăvălia 
și să plec. Sint în centru. 
Vin inspectori, vin con
troale, vin șefi, cine să-i 
întîmpine ?“ Nu este marfa 
cum ar trebui să fie pen
tru că „ce este bun iau ăia 
de la periferie care ies in 
calea șoferilor. La mine nu 
mai ajung decit cu marfă 
care nu se caută". Din 
nou fără comentarii.

...Tocmai ieșisem din bi
roul șefului de unitate de 
la I.L.F., ca să numărăm 
cintarele și punctele de 
vînzare. care nu ieșeau la 
socoteală, precum steagu
rile lui Pristanda, cînd 
chiar la taraba din fața 
ușii surprindem următorul 
dialog între vînzător și un 
cetățean prea grăbit ca să 
respecte rihdul :

— Uite aici șaișpe sute 
și ne socotim noi mai tîr- 
ziu — zicea cetățeanul.
’ — S-a făcut, dar să nu 
mă uiți nici matale pe 
mine cu brinza — zicea 
vinzătorul, băgind sutele 
în buzunarul de la piept.

Am lăsat baltă socoteala 
cu cintarele și i-am cerut 
șefului de unitate explica
țiile de rigoare. Le-a avut 
gata pregătite :

— E șef de cantină. A 
luat cartofi pentru iarnă.

Nu I-am contrazis nici 
de astă dată. Citeva minu
te mai tîrziu și această 
„explicație" se va dovedi 
la fel' de „valabilă" ca și 
celelalte. Constatările — pe 
peliculă — ale colegului 
meu fotoreporterul vor
besc de la sine.

Renumita stațiune balneoclimate
rică Sovata, situată la o altitudine 
de 530 m, înconjurată de munți îm
păduriți. creează condiții propice 
pentru împletirea curei balneare cu 
o odihnă reconfortantă. Stațiunea 
dispune de o modernă și complexă 
bază de tratament, de elegantele 
hoteluri „Sovata", „Aluniș", „Că
prioara". la care se adaugă vile co
chete, confortabile. Sala de specta
cole. clubul, cinematograful, biblio
teca. sala de gimnastică, precum și

numeroasele posibilități de drume
ție spre „Vîrful Cireșului". „Valea 
Sebeșului" și „Cimpul Cetății" sint 
doar citeva mijloace de agrement 
puse la îndemina oaspeților pentru 
petrecerea timpului liber In mod 
plăcut și util.

Locuri și informații suplimentare 
șe pot obține la toate agențiile și 
filialele oficiilor județene de tu
rism. precum si la cele ale I.T.H.R. 
București.

Ce este nou în prevenirea 
și combaterea diabetului

Bănuitul „șef de cantină*  îl ajută pe șoferul de pe 
taxifurgoneta nr. 21-B-7948 să încarce în mașină stru
guri (foto 1). Deci, nici vorbă de cartofi pentru iarnă. 
E adevărat, cantitativ, cam tot atît cit ar fi trebuit 
pentru o cantină. Am numărat cu atenție : 55 de lă- 
dițe, incit abia au mai avut loc in mașină cele .4 
damigene, mari, de cite 25 litri, care anunțau „soarta" 
celor citeva sute de kilograme de struguri Muscat- 
Hamburg, calitatea extra. Un sortiment de care con
ducerea I.L.F. nici nu auzise că s-ar afla pe drum.

Vecinii ? Curioși, 
dar... înțelegători

Strugurii din piață, 
teascul... „anonim”

După ce a străbătut jumătate de București, taxifurgo
neta încărcată „ochi" cu struguri și damigene se 
oprește pe strada Filofteia Gheorghiu nr. 36 ; acasă 
la loader Dumitru, maistru la un trust de construcții- 
montaj (foto 2). Pe. drum,-nimeni nu i-a oprit ca să-i 
întrebe de undș vin,*  țindp se duc... Iar vecinii, la înce
put curioși, odată tffmuriți' că se descarcă struguri, au 
dispă'Ut de după garduri și perdele. Oare ar fi fost 
la fel de indiferenți dacă, dueîndu-se la I.L.F.-ul din 
Piața Unirii, în urma vecinului lor, ca să cumpere pen
tru copii un kilogram sau două din strugurii aceia dulci 
ca mierea, Muscat-Hamburg, extra, care se păstrează 
pentru iarnă, s-ar fi întors cu sacoșa goală ?

Mai curios decît vecinii, reporterul a îndrăznit să in
tre totuși în subiect. Pe ocolite :

- Faceți nuntă ?
Răspunsul a pus însă capăt Oricărui dialog. Pentru 

moment..
- Nu-i treaba dumitale. Vezi-ți de drum I

După ce ne-am continuat documentarea, făcută, după cum' se vede, 
cu ajutorul aparatului de fotografiat, am revenit la unitatea I.L.F. din pia
ță. Marin Buzduga, vinzătorul cu care Toader încheiase tirgul, l-a luat la 
început pe „nu știu" in „brațe". Pe urmă a încercat să ne convingă că, 
pentru a preintimpina o eventuală pierdere, a vindut totuși niște boabe, 
„scuturături", pe care nu le-ar fi cumpărat nimeni.

- De ciți bani ?
- 700. Nici un leu mai mult.
Abia cind i-am spus că asistasem la numărătoarea celor „șaișpe sute" 

a ințeles că nu mai are rost să ascundă adevărul. Și cu un gest brusc, pe 
care in prima clipă nu l-am ințeles, ne-a intins in fața privirii dosul pal
mei stingi, pe care iși „contabilizase" cu creion chimic afacerile : 233 kg 
- 40 lăzi și 98 kg - 15 lăzi.

...La dialogul nostru cu Buzduga a asistat, firește, și șeful unității, sub 
ochii căruia se petrecuse totul. Curioși, s-au strins in jurul nostru și colegii 
săj. In fața evidenței, cel puțin, ne așteptam la o unanimă dezaprobare. 
Nici vorbă. Au fost unanimi, dar in „justificare" : „Nu ne-a zis nimeni să 
nu vindem cu furgoneta. Nouă, conducerea ne spune să vindem. Să fa
cem planul. Este clar

Nu, nu este clar. In numele indeplinirii planului de desfacere nu se

Nu i-am urmat insă „sfatul" și 
pu ne-am văzut de drum. Dimpo
trivă, am văzut altceva : in magazia 
din fundul curții lui T. D. ne-a fost 
dat să dăm peste diferite alte do
vezi ale spiritului său „gospodă
resc". Dintre toate, cea mai dificil 
de explicat a fost proveniența unui 
teasc (foto 3) manufacturat din 
duraluminiu.

- Eh, acolo, niște deșeuri. Le-am 
„procurat" de la „23 August".

- Gata turnate ?
- Nu. De turnat mi le-a turnat 

un prieteij de la altă întreprindere.
...Miliția sperăm că va lămuri, in 

detaliu : cine, ce și cum.

pot încălca legile, etica și echitatea. După un paravan atit de transparent 
nu se pot pune la adăpost lăcomia, cupiditatea, preocuparea exclusivă 
pentru burdușirea propriilor buzunare. Dealtfel, față de o asemenea opti
că „comercială", față de un asemenea punct de vedere exclusiv negus
toresc, însăși conducerea I.L.F. Berceni - intreprinderea tutelară a unității 
nr. 201 din Piața Unirii - a avut aprecieri foarte critice, dar meritate ; a 
luat măsuri severe, dar îndreptățite. (Asupra lor vom reveni pe larg intr-un 
număr viitor al ziarului).

Așadar, iată cum de prea multa „cumsecădenie" a unui lucrător din 
comerț și cu „concursul" larg al unui responsabil „meșter" numai și numai 
în explicații, cite un cumpărător „culant" poate să-și tacă piața și cu... 
taxifurgoneta. In detrimentul celor cinstiți și cumpâtațij sfidind reguli 
elementare de comerț și prevederi legale foarte clare, reușind in 
acest mod, chiar și pentru moment, să conturbe bunul mers al aprovizio
nării. Aprovizionare pentru care, știm cu toții, se fac importante eforturi 
organizatorice, materiale și financiare, lată de ce organele de ordine și 
cetățenii sint datori să ia oricind și oriunde atitudine fermă împotriva 
unor asemerwa manifestări antisociale. Neînsemnate in aparență, grave 
prin consecințe.

Fotoanchetă de Florin CIOBANESCU și Eugen D1CH1SEANU

în acest an s-au desfășurat o se
rie de congrese internaționale care 
au dezbătut cele mai recente cerce
tări științifice, rezultatele bune ob
ținute in prevenirea și tratarea co
rectă a unor boli metabolice și de 
nutriție, dintre acestea diabetul — 
ca 'boală din ce în ce mai frecventă 
— fiind în atenția specialiștilor. Prof, 
dr. docent Iulian MINCU, șeful Cli
nicii de nutriție și boli metabolice 
din București, membru în consiliile 
de conducere ale unor societăți inter
naționale de specialitate, ne-a vorbit 
despre unele aspecte noi privind dia
betul.

— în adevăr, diabetul zaharat a 
devenit, pe plan mondial, o boală 
destul de frecventă : în Franța fiind 
afectată 4 la sută din populație, în 
S.U.A. 5 la sută. în Anglia 4.5 la 
sută, în Venezuela, Uruguay 7 la 
sută etc., ca să dăm cîteva din cifre
le maxime; și la noi în țară s-a 
ajuns de la 0.2 la 
sută cit era în 
1938 la 3.1 la sută 
în prezent.

Aceste cifre în
grijorătoare au 
impulsionat cer
cetări biomedi
cale în întreaga lume pentru a se 
elucida cauzele bolii în vederea pre
venirii apariției ei. în multe țări — 
și Ia noi — s-au făcut progrese în
semnate în cunoașterea diabetului și 
stăpînirea lui, în așa fel incit bolna
vii să ducă o viată normală, respec- 
tind bineînțeles indioațiile medicale.

— Ce progrese s-au înregistrat și 
cum se vor reflecta ele in preveni
rea diabetului ? Cum apreciați aceste 
progrese ?

— Pașii făcuțl sint uriași. Cauzele 
încep să se lămurească și fată de 
anii precedent;, cunoaștem mai mult. 
De pildă, originea virală a diabetu
lui la copii, cu sau fără o predis
poziție ereditară, nu mai este azi 
contestată de nimeni. Rolul obezită
ții in declanșarea diabetului la per
soane în vîrstă de peste 40 de ani 
este de mult bine stabilit si datele 
noi nu fac decît să întărească a- 
ceastă legătură dintre alimentația 
nerațională, în exces, bogată în dul
ciuri și apariția obezității și a diabe
tului. Numai prin combaterea aces
tor doi factori se pot înlătura cel 
puțin 50—60 la sută din noile cazuri 
de diabet.

— Ce noutăți sint in ceea ce pri
vește tratamentul ?

— Și în privința tratamentului s-a 
progresat : insulinele folosite sînt 
din ce în ce mai pure, iar în prezent 
se sintetizează insulina umană, care 
mîine în mod cert va înlocui toate 
celelalte, insullne. Sigur, mai sînt o 
serie de soluții noi, cum ar fi pan
creasul artificial și transplantul de 
celule beta, a căror rezolvare mai ne
cesită timp. în orice caz;, .cu ce 
avem la dispoziție, tratamentul dia
betului la bolnavii de diabet, inclusiv 
la cei peste 40—45 ani, se poate face 
corect.

Cunoscînd rolul unor Infecții la 
nivelul pancreasului în apariția dia
betului. este indicat ca, în cursul a- 
cestor boli, să se evite abuzul de

dulciuri și să se acorde o atenție 
deosebită evoluției bolii infecțioase, 
mai ales la copii. Cunoscînd. de ase
menea. rolul obezității în produce
rea diabetului, combaterea ei în
seamnă implicit și o reducere a po
sibilităților de evoluție a ei spre 
diabet. Prevenirea obezității este de 
fapt cel mai important mijloc prac
tic care ne stă la dispoziție în pre
venirea diabetului. în acest sens este 
foarte important să se cunoască și 
să se respecte alimentația corectă, 
rațională. Acolo unde factorul gene
tic stă pe primul plan se recomandă 
adaptarea la o alimentație și la o ac
tivitate in măsură să prevină apa
riția bolii.

— Știm că in luna septembrie a.e. 
ați fost ales in consiliul de conducere 
al Asociației europene pentru studiul 
diabetului. Cum apreciați această 
alegere ?

— Ea nu constituie altceva decît o 
recunoaștere a 
cercetărilor și pre
ocupărilor din a- 
cest domeniu ale 
școlii românești, a 
valorii rezultatelor 
obținute la noi în 
tară. Pentru că in

adevăr preocupările sint extrem de 
avansate și de cuprinzătoare. înce- 
pînd din acest an a intrat în vigoare 
un program de prevenire si comba
tere a diabetului zaharat, program 
ce vizează Ia nivelul întregii popu
lații combaterea factorilor de risc al 
acestei boli, ca și prevenirea com
plicațiilor ei. Tratamentul este gra
tuit și în fiecare județ există un 
centru specializat în care bolnavii 
sînt îngrijiți și urmăriți să se tra
teze.

— Ce contribuții originale au spe
cialiștii de la noi ?

— Cercetările noastre, de pînă 
acum, multe din ele comunicate la 
manifestări științifice internaționale, 
s-au axat pe probleme stringente, 
legate de apariția și evoluția diabe
tului (probleme de imunopatologie, 
etiopatogenie. acidoze diabetice, an- 
ginonatia diabetică etc). în ce pri
vește cercetarea științifică m-as 
opri, dintre toate rezultatele, numai 
asupra unei acțiuni mai deosebite 
care urmărește prevenirea bolii. 
Pentru aceasta s-au desfășurat cer
cetări epidemiologice de masă, cer
cetări asupra factorilor alimentari, 
virali, cercetări genetice etc. cu sco
pul de a găsi mijloace eficiente de 
prevenire a acestei boli în țara noas
tră. Avem convingerea, pe baza re
zultatelor bune, pe termen lung, ob
ținute pînă acum în toate centrele 
de cercetare din țară axate pe cer
cetări metabolice că — prin trata
mente bine conduse de medicii spe
cialiști. prin asocierea cu un regim 
alimentar cît mai apropiat de cel 
normal și cu exercițiul fizic — vor 
fi mult diminuate complicațiile dia
betului. Numărul bolnavilor de dia
bet este posibil să scadă In viitor 
prin eforturile coningate ale specia
liștilor și ale populației.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Cine pe cine 
înșealâ ?

La prima vedere, răspunsul ar fi relativ 
simplu. Cel care înșeală este totdeauna un 
escroc — cine ar putea să ne contrazică ? 
Și cu ce argumente ? — iar cel înșelat, un 
naiv de bună credință. Cum ar vrea mai 
toate „victimele" să ne copvingă.

Dar cum să-l consideri naiv pe un chili
pirgiu ? Cum să pui pe seama bunei 
credințe — inselate — sperțul, răsplata an
ticipată pentru favoruri, mai mult sau mai 
puțin legale ? Ca dealtfel toat^ celelalte 
afaceri necurate care se ascund,' de obicei, 
în spatele oricărei înșelăciuni. Cum ? !

....Sînt medic primar pediatru la Spitalul 
din Călărași. Am fost înșelat cu suma de 
15 000 lei de către Marinescu Aurel loan în 
următoarele împrejurări. L-am cunoscut în 
anul 1979, luna februarie... fiindu-mi pre
zentat ca șef de cadre la Consiliul Su
perior al Agriculturii (?! —n.n.)... venit la 
Călărași să facă o anchetă în legătură cu 
electrocutarea a 20 de vaci de rasă la 
C.A.P. Călărași. Am fost deci convins (!!!) 
că Marinescu Aurel este șef de Cadre la 
Consiliul Superior al C.A.P. (? !)

în aprilie 1980. după un prealabil telefon 
s-a prezentat la mine acasă în Călărași, in 
jurul datei de 18—20 aprilie 1980. Mi-a 
adus la cunoștință că a fost trimis ca să 
preia postul de (ce credeți ? — n.n.) manda
tar al restaurantului ..Pescarul" din orașul 
Călărași... Mi-a spus că este mai rentabil 
să fie mandatar decît șef de cadre la Con
siliul Superior al Agriculturii. (Și naivul 
I-a crezut ! — n.n.). Tot atunci m-a rugat 
să-l împrumut cu suma de 15 000 lei, 
fiindu-i necesară pentru că cei 85 000 lei pe 
care ii posedă nu-i ajung (sărmanul !) și 
trebuie să depună garanție, iar pe de altă 
parte îi trebuiesc și bani pentru . procura 
alimente în vederea deschiderii -stauran-

tului. (Așa a ajuns un medic primar să 
„crediteze" un posibil „cîrciumar" cu pro
babile „relații" — n.n.). ...Tot eu, la cererea 
Iui Marinescu Aurel. l-am îndemnat pe 
Opran („victima" ulterioară a aceluiași 
escroc — n.n.) să-i dea si el 13 000 lei pen
tru a avea un fond de rulment in vederea 
aprovizionării restaurantului cu vin, bani 
pe care Marinescu ii va restitui în cel mai 
scurt timp..." (Iată-l pe naivul doctor și 
avocat al dialogului — n.n.).

în loc de orice alt comentariu, în final, 
încă un citat din aceeași declarație : „Mai 
menționez că, bazat pe informațiile ce mi 
le-a dat Mi A. in legătură cu soția... am 
introdus acțiune de divorț la 18.09 ’80".

PIS. Divorțul i-a fost admis. Marinescu 
însă nu i-a mai înapoiat împrumutul. Poate 
după ieșirea din penitenciar...

Delapidatorul... 
controlor

Cum a putut Dumitru Ion să delapi
deze 57 711 lei 7 A falsificat grosolan — 
aprecierea, cu care sîntem perfect de 
acord, aparține organelor financiare de 
control — timp de aproape trei ani, în fie
care lună, deconturi. Falsurile n-au fost 
sesizate de nimeni. în pofida unui sistem 
de control preventiv organizat in vreo trei 
trepte, incorectitudinile n-au fost stopate 
pentru că cea mai importantă verigă de 
control era... falsificatorul. La această si
tuație se ajunsese cu concursul larg — 
oferit fără voie, dar oferit — al celor care 
n-au observat la vreme „raționalizările" 
făcute de D. I. în sistemul de evidență al 
transportului navetiștilor.

..-Dumitru Ion a fost mecanic-șef Ia 
Șantierul 2 al ■ Grupului 5 de șantiere din 
București. în această calitate avea și sar
cina de serviciu de a organiza transportul 
săptăminal — la și de la domiciliu — al

muncitorilor navetiști, cu mașini puse la 
dispoziție de I.U.T. Pentru ăsta trebuia să 
întocmească un tabel cu respectivii mun
citori în trei exemplare : unul pentru în
treprinderea care asigura mașina, al doi
lea pentru șofer; al treilea pentru servi
ciul financiar, care urma să rețină mun
citorilor contravaloarea transportului din 
retribuție. Cum a procedat Dumitru ? în 
loc de trei tabele, a făcut unul singur : 
cel strict necesar șoferului. Șeful de echipă 
încasa banii de la muncitori, îi preda lui 
D. I., iar el semna foaia de parcurs ori 
bonul de transport, urmind să depună su
mele la casieria unității. Dumitru a pro
cedat așa pînă in aprilie 1978. Cînd n-a 
mai depus banii la casierie — și a văzut 
că nimeni nu zice nimic. Prinzind curaj, 
a început să modifice deconturile trimise 
de I.U.T. la Grupul de șantiere, scriind, 
la rubrica unde se specifica ce s-a trans
portat, in loc de „transport muncitori", 
„transport materiale". Era o plastografie 
executată grosolan, cu pixul. Numai cine 
nu voia nu putea să vadă. Dar cine să 
vadă ? Așa cum relatam, serviciul de con
tabilitate al Grupului de șantiere a „pa
sat" deconturile, spre verificare, la biroul 
de mecanizare al grupului, care le „pasa" 
mai departe. însuși infractorului. Singurul 
care „verifica" in fapt exactitatea decon
turilor transmise de I.U.T. prin compara
rea lor cu bonurile de transport pe baza 
cărora fuseseră întocmite.

Te și întrebi de ce se mal plimbau ati
tea hirtii pe la cele două servicii de spe
cialitate. dacă de fapt controlul îl făcea 
însuși cel ce trebuia controlat...

Tîrziu, foarte tîrziu
Furtul s-a comis pe data de 5 noiem

brie 1977. De către un autor cunoscut, în 
împrejurări cunoscute. Și sesizate procu
raturii după numai 4 zile. Cu toate aces

tea, judecarea și condamnarea Infractoru
lui s-au făcut abia in mai 1981, fără ca 
instanței să-i fie reproșabilă întirzierea. 
între timp, paguba, ce putea fi foarte bine 
preîntimpinată, a ajuns la 54 592 lei. Iar 
de suportat, pînă una alta — adică pină 
cînd infractorul va. deveni solvabil — o 
suportă ADAS-ul. Pentru a se înțelege 
mai bine acest caz de gravă lipsă de ope
rativitate, iată, telegrafic, principalele mo
mente ale dosarului :

5 noiembrie 1977. Dumitrescu Nicolae, 
șofer profesionist și mecanic amator, ■gă
sește un client ocazional care voia să știe 
dacă la mașina lui „bate" sau nu o plane
tară. Pentru aceasta îi încredințează auto
mobilul să facă un tur prin împrejurimi. 
Dumitrescu se suie Ia volan și ajunge... 
in comuna Păcureți, județul Prahova.

9 noiembrie 1977. Păgubașul depune Ia 
Procuratura municipiului București o plîn- 
gere referitoare la dispariția mașinii sale.

24 noiembrie 1977. Serviciul circulație, 
brigada furturi auto-moto, face un referat 
de neincepere a urmăririi penale. Moti
varea : cazul ar fi de competența unei in
stanțe civile. Soluția este confirmată la 
9 decembrie 1977, de procuratură.

Hoțul folosește mai departe mașina, 
după pofta inimii, o accidentează, o dă la 
reparat la stația de autoservice „Dacia" 
din Ploiești și, după ce mașina este repa
rată, o sustrage fără să plătească nici mă
car reparația. Proprietarul era cel numai 
bun de plată. Și, intr-adevăr, va primi 
nota de plată Ia domiciliu. în fine. în au
gust 1978, mașina, făcută praf, nereparabilă, 
este găsită intr-o șură de paie la domi
ciliul părinților lui Dumitrescu. El însuși 
era ascuns in podul casei. Reținut inițial 
de miliție, va fi totuși pus in libertate. 
ADAS-ul îl va despăgubi pe proprietar 
■cu suma de 54 592 lei.

30 mai 1979.» Procurorul-șef adjunct al 
municipiului București dă o ordonanță de 
infirmare a neînceperii urmăririi penale, 
între timp, hoțul (!) se adresase comisiei 
de judecată, „pentru obligarea păgubașu-

A
lui (!) Gheorghiu Gheorghe la restituirea 
sumei de 20 000", ...contravaloarea repara
țiilor făcute autoturismului.

19 aprilie 1980 : La Circa 14 miliție se în
tocmește procesul-verbal de începere a ur
măririi penale.

22 aprilie 1980 : Aceeași circă de miliție 
întocmește referatul de terminare a urmă
ririi penale.

5 noiembrie 1980 : Se dispune arestarea 
preventivă a inculpatului.

6 februarie 1981 : Procuratura sectoțylui
4 întocmește rechizitoriul și sesizează in
stanța de judecată.

29 mai 1981 : Pentru faptele săvîrșite în 
ziua de 5 noiembrie 1977, inculpatul Du
mitrescu Nicolae este condamnat prin’sen
tința penală nr. 871 a Judecătoriei secto
rului 4 din Capitală la o pedeapsă de 3 ani 
închisoare.

Tirziu, foarte tîrziu.

Din caietul 
grefierului

„In ceea ce privește consumarea de bău
turi trebuie să arăt aici că nu beau mai 
mult decit alții și că soția mea bea și ea, 
insă numai dacă aduc eu".

(Din dosarul nr. 7 573/80, Judecătoria 
sectorului 4)

„Țe-am iubit ca un nebun insă tu. nu 
m-ăi înțeles... Eu nu îți voi purta ranghîu- 
nă așia că rămin cel pe care lai cunoscut 
și lai crezut prost că de fapt prost am fost.

Te las pe drumul tău
Cu drag Costel"

(Scrisoare depusă în dosarul nr.
2 512/81, Judecătoria sectorului 4)

C. FLORIN
,'
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TOATE FORȚELE SATELOR CONCENTRATE ACUM LA C1MP, IN GRĂDINI Șl LIVEZI PENTRU

Stringerea si depozitarea recoltei, alintarea cerealelor de toamnă
Pentru încheierea însămînțărilor 

in limitele timpului optim 
VITEZELE ZILNICE LA SEMĂNAT 

- REALIZATE ÎNTOCMAI!
STADIUL ÎNSĂMÎNȚĂRILOR ÎN 8 JUDEȚE 

DIN SUDUL ȚĂRII; CELE MAI MARI RESTANTE 
LA TELEORMAN, DOLJ Șl CONSTANTA

Județul
Suprafața totală 

planificată cu 
culturi de toamnă

Realizat 
la data de 

3 octombrie
Rămas de 
inșămînțat

Giurgiu 108 350 58 280 50 700
Tulcea 107 240 40 000 67 240
Olt 154 140 85 470 68 670
Călărași 139 970 64 084 74 980
Ialomița 128 070 48 900 79 170
Teleorman 165 260 64 420 100 840
Dolj 185 060 82 500 102 560
Constanța 201 890 59 911 141 980

Din datele furnizate de Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că pînă în seara 
zilei de 3 octombrie culturile de 
toamnă au fost însămînțate pe 
1 958 500 hectare, ceea ce reprezintă 
55 la sută din prevederi. Odată cu 
însămînțarea la timp a legumelor 
și plantelor de nutreț, trebuie in
tensificat la maxftnum ritmul în- 
sămințării griului și orzului, culturi 
cerealiere de bază, care au o mare 
pondere și importanță pentru eco
nomia națională. Aceasta se impu- 
'ne eu atit mai mult cu cit. după 
cum este bine cunoscut, pină la 
termenul stabilit pentru încheierea 
acestei lucrări în zona de cîmpie 
— 15 octombrie — au mai rămas 
doar 12 zile. în această scurtă pe
rioadă, griul trebuie să fie semănat 
pe 1 592 000 hectare — 72 la sută 
din suprafețele planificate, iar or
zul — pe 130 000 hectare, respectiv 
13 la sută din prevederi.

După cum rezultă din tabelul de 
mai sus, in opt județe mari culti

La C.A.P. Pogoanele, județul Buzău, recoltatul porumbului se desfășoară 
din plin Foto : Agerpres

vatoare de cereale din cimpia de 
sud a țării, suprafețele ce au ră
mas de semănat cu griu și orz re
prezintă intre 30 și 70 la sută din 
cele planificate. Ritmul de lușru 
realizat in ultima zi, cu mult sub 
cel prevăzut, arată că în multe uni
tăți agricole din aceste județe tre
buie să se acționeze energic pentru 
a se asigura încheierea semănatu
lui în limitele timpului optim. Ho- 
tărîtor pentru intensificarea semă
natului este ca in fiecare unitate, 
in fiecare județ să se realizeze vi
teza zilnică calculată.

Săptămîna următoare este deci
sivă pentru însămînțarea griului pe 
suprafețe cit mai mari ! Mecaniza
torii și specialiștii, conducerile uni
tăților agricole, consiliile unice 
agroindustriale sînt chemați să ac
ționeze energic, sub conducerea și 
îndrumarea organelor și organiza
țiilor de partid, pentru realizarea 
și depășirea vitezelor zilnice la se
mănat

Măsura hărniciei- 
calitatea semănăturii 
și ritmul de lucru
In județul Galați, semănatul orzu

lui a fost încheiat încă de marți, 
iar sămînța de griu a fost introdusă 
in brazdă pină simbătă pe 26 955 
hectare, din cele 73 500 hectare pre
văzute. .Trebuie arătrft însă că ideea 
de calitate include pe lingă încadra
rea în timpul optim și lucrul bine 
făcut. Or, în această privință, modul 
cum s-a acționat pină acum la pre
gătirea terenului și inșămînțat arată, 
pe lîngă calitatea exemplară a aces
tor lucrări în numeroase unități a- 
gricole, și situații contrare.

Două unități agricole, două moduri 
de lucru. La cooperativa agricolă din 
comuna Costache Negri, în zadar am 
căutat pe una din solele unde urma 
să se- semene griu o singură tul
pină de floarea-soarelui. N-am găsit 
pentru că terenul a fost bine curățat. 
Cooperatorii au tăiat tulpinile, iar ce 
a mai rămas din ele a fost sfărîmat 
cu discul. Reținem că această lucrare 
s-a făcut imediat după recoltare, cînd 
tulpinile erau uscate, fapt ce a per
mis mărunțirea acestora și încorpo
rarea in sol. Plpgurile care au venit 
din urmă au desăvîrșit lucrarea, 
astfel că după discuitul premergător 
semănatului a rezultat un pat ger
minativ bun. Cum se lucra la I.A.S. 
Ivești ? Discurile fiind introduse pe 
terenul plin de bețe ude de floarea- 
soarelui, dar nu imediat după recol
tat, n-au putut să le sfărime. așa că 
plugurile au arat în teren neeliberat. 
Consecința a fost că semănătorile pre
gătite pentru rînduri dese aduceau cu 
ele la capătul tarlalei grămezi de bețe 
de floarea-soarelui. care înfundau dis
pozitivele de inșămînțat.

Discuția despre calitatea lucrărilor 
cu inginerul Gheorghe Savin, direc
torul Trustului S.M.A., a scos in evi
dență necesitatea de a se lucra dife
rențiat, în funcție de condițiile de 
teren si timp de' la o solă la 
alta, de la o zi la alta, de la o pre
mergătoare la alta, dacă acestea au 
fost recoltate mecanic sau manual, 
fapt care reclamă cu atît mai mult 
prezența specialiștilor în cîmp zi de 
zi și chiar noaptea, cînd e nevoie. 
„Tehnologia e generală, dar aplicarea 
e mereu alta în raport de toate aces
te elemente" — a precizat eL Un mo
del de cum trebuie să se alinieze 
orice lucrător din agricultură la ce
rințele momentului ni l-au oferit cei 
15 mecanizatori conduși de inginera 
Irina Gxivei, șefa fermei nr. 13 a 
C.A.P. Grivița. Se ara după porumb 
intr-un teren umed. Plouase cu citeva 
ore înainte și era pericol să iasă „cu
rele". Ca să se evite acest lucru, plu
gurile erau reglate de 2—3 ori pe zi 
și ca adîncime. și ca orizontalitate, iar 
arătura a ieșit curată.

Dacă recoltatul suprafețelor de po
rumb pe care urmează să se semene 
griu a fost încheiat, lucrările de pre
gătirea terenului realizate în procent 
de 70 la sută trebuie și mai mult 
intensificate, mai, ales că la 3 oc
tombrie mai erau de arat 4 900 de 
hectare. Necesitatea de a reduce aces
te decalaje, cit și faptul că o bună 
parte din suprafața arabilă a 
județului Galați se află în zona coli- 
nară au determinat organele agricole 
să intensifice lucrările în primul rînd 
pe aceste terenuri. Ca urmare a creș-, 
terii ritmului de 'lucru în unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale

Ghidigeni, Cuca, Nicorești. Schela 
ș.a., orzul a răsărit uniform, iar la 
semănatul griului se situează peste 
media județului.

Trebuie menționat însă că eforturile 
pentru încadrarea în termenele op
time nu se fac în dauna calității. O 
inițiativă pornită din consiliul agro
industrial Corod și extinsă în întreg 
județul — de a se lucra noaptea la 
arături și pregătirea terenului — dove
dește tocmai acest lucru. 500 de me
canizatori din viticultură, moto- 
pompiștl. mecanici de ateliere, ingi
neri agronomi, primari au realizat, 
în fiecare noapte de la declanșarea 
acestei acțiuni, in medie peste 1 000 
de hectare. După un raid, de noapte 
prin cîteva unități agricole — 
Pechea, Grivița, Piscu, Vameș. Bo
cești, Umbrășești, Băleni, Bujoru. 
Cuca — ne-am oprit la secția 
de mecanizare a C.A.P. Ivești. 
Am surprins aici momentul cînd, 
venind din două direcții opuse, 
cele 14 tractoare au prins in lumina 
farurilor șoseaua, care, pentru o cli
pă, putea fi asemuită ' cu un platou 
de filmare. Erau acolo lng. Eugen 
Enache, directorul S.M.A., și iiigine- 
rul-șef al consili'ului agroindustrial, 
Constantin Toma. „Nu facem rabat la 
calitate, fie noapte, fie zi" — ne-a 
spus directorul. Am mers împreună 
în urma tractorului condus de Ion 
Coman. Plugul era reglat corect și 
lucra la adîncimea prevăzută. La trei 
ore de la intrarea în schimb, reali
zase deja un hectar. De calitatea ară
turii ne-am convins revenind dimi
neața pe aceeași solă.

în lupta pentru calitate, principala 
răspundere revine specialiștilor, care 
au datoria să verifice mereu și me
reu starea tehnică a mașinilor și să 
corecteze eventualele dereglări, să 
participe efectiv la asigurarea bunei 
funcționări a acestora, la respectarea 
întocmai a programului.

Lucian C1UBOTARU

MECANIZATOR 
CU OCHI 

DE AGRONOM
Ștefan Mock, inginerul-șef al 

cooperativei agricole Săcășani, ju
dețul Satu Mare, povestea ‘Citorva 
consăteni „Deși am obligația să 
supraveghez calitatea semănatului, 
ascultați ce mi s-a intimplat. Deu
năzi vine la mine, alergînd intr*un  
suflet, mecanizatorul losif Antal II. 
(In secția mecanizare i se spune 
-veteranul-, căci de 20 de ani nu 
s-a dezlipit de această -meserie a 
plinit- — n.n.J. Mi-a zis că e bai 
mare. Parcela care i s-a repartizat

SATU MARE: în livezi sînt multe fructe; 
trebuie accelerată expedierea ambalajelor

Din livezile unităților agricole ale 
județului Satu Mare s-au strîns 
11 000 tone fructe — circa 60 lâ sută 
din totalul producției evaluate — din 
care s-au transportat 7 000 tone. De 
cîteva zile însă, livrarea fructelor 
decurge mai greoi, deoarece sînt 
asigurate insuficiente ambalaje si. 
într-o anumită măsură, mijloacele 
de transport. La ferma , Jolța a 
I.A.S. Tășnad. cantitatea de mere 
recoltată pe zi a scăzut de la. 120— 
125 de tone (ritm care garanta în
cheierea culesului la' 14—15 octom
brie) la numai 25 de tone. Iar aces
ta nu este un exemplu singular. în 
livezile unor unităti agricole s-au 
format stocuri de fructe. Ce măsuri 
ati întreprins pentru ca acest ne- 
aiuhs să fie grabnic înlăturat ? — 
îl întrebăm pe directorul trustului 
județean al horticulturii.' ing. Ni- 
colae Babici.

BUZĂU: Strugurii în disputa dintre răchită și polietilenă
Podgoriile buzoierie sint pline 

de rod. La Gherăseni se obțin 
22 000 kg struguri la hectar, la Pie
troasele 13 500 kg, la Șaringa — 
15 000 kg. în toate unitățile care 
cultivă viță de vie măsurile luate 
au impulsionat culesul. După cum 
ne spune tovarășul Dan Ștefănes- 
cu, director adjunct al I.V.V. Bu
zău, au fost constituite echipe de 
intervenție pentru buna funcționa
re a instalațiilor la centrele de vi- 
nificație. capacitatea zilnică de 
prelucrare a strugurilor crescînd 
cu peste 500 de tone, iar spațiile 
de depozitare — cu 250 de vagoa
ne. Din cele 14 985 hectare cu vie 
ge rod. •strugurii au fost culeși, 
pină la 2 octombrie, pe 6 000 hec
tare. Întrucît stadiul de coacere 
este avansat, iar precipitațiile au 
devenit mai frecvente în această 
zonă, se impune creșterea ritmului

Concentrare de tractoare pe terenurile C.A.P. Vedea, județul Giurgiu, pentru „condensarea* perioadei arăturilor

Clipe din minutele lungi ale campaniei -
pentru semănat are bulgări mori. 
M-am dus la fața locului și ce să 
mai spun ? Cei care -pregătiseră- 
cu o zi inainte terenul, mecaniza
torii losif Chiorean și Alexandru 
Toth, făcuseră un lucru in pripă, 
superficial. Și mi-am zis : -Ștefane, 
dacă n-ai controlat combina, acum 
pune tu mina și regleaz-o cum tre
buie !». Am pus-o la punct, dar si 
pe ei doi i-am pus să repete lu
crarea. Dar iarăși mi-am zis : ce 
mare lucru este să ai alături un 
mecanizator cu ochi de agronom, 
oameni precum comunistul Losif 
Antal II, care se bat pentru lucrul 
bine făcut, pentru recoltă !“. (Octav 
Grumeza);

„în ludetul Satu Mare, producția 
de mere — cantitativ, dar mai ales 
calitativ — este superioară celei 
evaluate initial. Culesul s-a desfă
șurat bine. Dar în livezi se află 
peste 4 000 de tone recoltate și 7 000 
tone nerecoltate. Faptul că produc
ția este mai mare decît cea evalua
tă a determinat. în parte, lipsa am
balajelor. La intervenția fermă si 
cu sprijinul nemijlocit al comitetu
lui județean de partid, trustul hor- 
tițol si I.L.F. au identificat 60 000 
de boxpaleti si 60 000 lăzi care au 
si fost transportate în fermele po
micole. De asemenea, s-au coman
dat unor unităti cooperatiste si in
dustriale din județ 6 000 de boxpa- 
leti. iar I.F.E.T. Satu Mare va con
fecționa 60 000 de lăzi. Dar -Si in 
condițiile asigurării acestor amba
laje 4 000 tone de mere nu vor pu
tea fi transportate la vreme. O so- 
lutie există si ea s-ar putea mate- 

la recoltare, în ziua raidului nos
tru, pe parcelele Ciobănoaia și 
Ogrăzi ale cooperativei agricole 
Merei lucrau 400 de cooperatori, 
600 de elevi și peste 100 de oameni 
ai muncii din unități economice 
buzoiene. Intens, bine organizat se 
muncește și în alte unități agri
cole.

O problemă căreia mulți viticul
tori buzoieni nu i-au găsit soluție, 
pină acum, este lipsa coșurilor de 
răchită. I.V.V. Buzău a cumpărat 
și distribuit unităților peste 40 000 
de saci din polietilenă. Rezistența 
acestora este însă mică, transpor
tul printre rindurile de vie devine 
mai greoi, iar ritmul de recol
tare scade. „Cred că aproape fie
care unitate agricolă mare cultiva
toare de struguri — ne spune ing. 
Vasile Marica, de la I.V.V. Buzău 
— poate aă-și amenajeze o răchită-

O IDEE
A „CONDENSAT" 

TIMPUL
Socotind tractoarele, măsurlnd din 

ndu suprafața și adunind fiecare 
oră bună de lucru, cei din coope
rativele Daia, Frățești și Remuș 
(Giurgiu) ar fi trebuit să termine de 
arat la sfirșitul lunii octombrie și 
abia după aceea să inceapă semă
natul. Nici nu ne gindim să depă
șim data limită de încheiere <i in- 
sămlnțării griului — ' 15 octom
brie I — și-au spus oamenii. Dar 
cum ? In acea clipă a apărut o idee : 
să concentrăm la un loc tractoarele 

rializa în scurt timp. Județele că
rora le livrăm mere din producția 
noastră ar trebui să ne trimită 
ambalajele necesare. între benefi
ciarii noștri sînt unitățile I.L.F. din 
județele Hunedoara — 2 000 tone. 
Caras-Severin ■— 1 700 tone, precum 
si Capitala (prin I.L.F. B^rceiii și 
Militari. Agrocoop) — 3 000 tone. 
Dar pceste unităti trebuiau să ne 
restituie incă din anii trecuti am
balaje in care am putea Încărca si 
expedia 4 000 tone de mere. Nu au 
răspuns oină acum apelurilor ce 
le-am adresat, deși returnarea am- 
balaielor este o obligație prevăzută 
de' lege".

Dacă-i lege, speră unitățile bene
ficiare câ vor primi fructe dacă se 
tot gîndesc la tocmeală ?

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteli” 

rie și, apelînd la 2—3 pensionari 
pricepuți, să-.și confecționeze sufi
ciente coșuri". Disctrtînd cu cițiva 
președinți de cooperative agricole 
și primari, aceștia recunosc că este 
posibilă confecționarea de coșuri 
in unitățile și comunele de care 
răspund. Mai ales că polietilenei 
din care se fabrică sacii, care se 
rup acum atit de ușor prin vil, i 
se poate da o destinație mult mal 
eficientă in economie.

Dacă nimeni nu contestă avan
tajele răchitei, dar ideea folosirii 
ei este dată uitării de la o cam
panie la alta, vor persevera viti
cultorii buzoieni să cumpere și la 
toamna viitoare alte zeci de mii 
de saci ?

Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteli*  

din întreg consiliul șl să arăm cu 
ele toite in fiecare unitate. Intr-o 
singură noapte s-au strins pe so
lele mari de la C.A.P. Daia 125 de 
tractoare. Tractoriștii au răsuflat 
puțin cind âu sosit de pe drum și, 
cind au apărut zorii, s-au reparti
zat fiecărei „brigăzi de șoc“, cum 
s-au autointitulat, terenurile de 
arat. Ig prima zi s-au tras brazde 
pe 540 hectare, deși spre seară a 
venit ploaie și a rupt din timpul 
de muncă; a doua zi — alte 600 
de hectare, iar in a treia zi arătu
rile s-au terminat pe toate cele 
1 574 hectare. Ideea din' acea clipă 
a „condensat" cu cel puțin 10 zile 
timpul pentru executarea lucrărilor. 
(Petre Cristea).

OPINII PRIVIND PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE
Țara noastră a intrat într-o peri

oadă decisivă pentru transformarea 
economiei sale intr-o economie pre
ponderent intensivă, în care — așa 
cum arăta secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul al II-lea al consiliilor oa
menilor muncii — „calitatea activi
tății la toate nivelurile și organizarea 
producției trebuie să stea in modul 
cel. mai riguros in atenție". Dezvolta
rea economică caracterizată printr-o 
puternică înflorire a unor ramuri in
dustriale, purtătoare principale ale 
progresului tehnic, cunoscute sub 
numele de industrii de vîrf — prin
tre care : electronica, automatica, 
chimia de sinteză de volum mic, teh
nica de calcul, mecanica fină, aero
nautica. energetica nucleară — a 
atras in unitățile de profil importante 
investiții, concretizate și în aparatură 
necesară pentru diverse cercetări, 
determinări sau măsurători Acest 
efort de investiții pentru dotarea mo
dernă a economiei, la nivelul exigen
țelor tehnicii actuale, se cere fructifi
cat în fiecare întreprindere, unitate 
de cercetare-proiectare, centrală, mi
nister prin încărcarea completă a fon
durilor fixe cu atit mai mult cu cit, 
in acest sector al aparaturii din in
dustriile de vîrf, efectul uzurii mo
rale se face foarte repede simțit.

Măsurile luate în ultimii ani pri
vind reducerea importurilor, prin va
lorificarea mai bună a gîndirli și ex
perienței științifice și tehnice româ
nești, au condus la apariția unor apa
rate apropiate sau cu caracteristici 
ce le depășesc pe cele similare pro
duse în străinătate. Totuși, la noi in 
țară se cheltuiesc, an de an, mari 
sume de bani pentru procurarea apa
raturii din import. Ceea ce presupune 
un mare efort valutar. Spre exempli
ficare notăm că laboratorul de la în
treprinderea de mașini grele Bucu
rești are o dotare cu aparatură de 
peste 10 milioane dolari. Un aseme
nea exemplu poate fi multiplicat de 
sute si sute de ori. în același tirrm, 
coeficientul de utilizare a unui în
semnat volum de aparate, in multe 
cazuri, este destul de scăzut.

Pe plan mondial, utilizatorul mo
dern de aparatură este interesat de 
funcție și de cost. Numai că la noi 
institutele de cercetare și de proiec
tare, precum si laboratoarele din în
treprinderile industriale cumpără me
reu aparatură și în cazurile în care 
aceasta este necesară pentru o peri
oadă chiar mai scurtă decît termenul 
ei de funcționare (este necesară pen
tru cîteva zile, cîteva săotămîni sau, 
în cazuri rare, cîteva luni). E drept, 
utilizarea acestei aparaturi se reia, 
dar de cele mai multe ori abia după 
cîțiva ani de zile. Evident, în majori

tatea cazurilor, institutele, întreprin
derile interesate au nevoie in per
manență de aparate necesare efectuă
rii de lucrări de cercetare și de pco- 
iectare-construcție, care, conform da
telor experimentale, în general ad
mise, alcătuiesc în medie 80 la sută 
din fondul de aparatură necesară. 
Totuși, partea aparaturii care se fo
losește numai intr-un timp scurt sau 
rareori ajunge pină la 20 Ia sută. 
Pornind fie și numai de la acest pro
cent — aparatură folosită rareori — 
este limpede că unitățile economice 
ar fi putut economisi importante 
sume de bani dacă instrumentele și 
aparatele ce le sint necesare ar fi fost

Aparatura tehnico-științifică 
- folosită cu eficientă

1

superioară
închiriate pentru perioada necesară și 
nu ar fi obținute prin investiții. S-ar 
îmbunătăți astfel eficiența și gradul 
de utilizare a instrumentelor și a 
aparaturii respective, în plus nu ar 
mai exista acel „lest" generator de 
fonduri, de amortizare, chiar și pen
tru timpul cit nu sint folosite.

Conform Legii nr. 62 din anul 1968, 
lege republicată in anul 1977, cu mici 
excepții, termenul de funcționare a 
aparatelor este cuprins între 12—22 
ani. Dacă insă aparatele necesare 
pentru o perioadă scurtă unei unități 
ar fi procurate intr-uh mod centrali
zat și ar fi predate institutelor in 
mod temporar, in schimbul unei sume 
plătite unei organizații centrale (bi
rou) de închiriere, s-ar putea satis
face în termenul arătat nevoile pen
tru aceste mijloace ale unui număr 
de circa 10 institute, laboratoare, în
treprinderi. tn prezent, aceste aparate 
sint procurate de fiecare dată sepa
rat și pentru realizarea acelorași sar
cini se cumpără un număr de apara- 
taje de zece ori mai mare. Această 
exemplificare, desigur, trebuie consi
derată ca valoare medie.

Gindin d prin prisma cerințelor im
puse de mecanismul economico-fi- 
nanciar, o Întrebare se impune : in 
ce împrejurări darea aparatelor in 

folosință temporară contra plată este 
avantajoasă? Deseori se întîmplă ca 
in cadrul unei teme de cercetare să 
lie necesar să se rezolve și unele sar
cini particulare pentru care nu exis
tă aparatură de măsură corespunză
toare. în cazul soluționării unor ast
fel de sarcini particulare nu este nici 
oportun, nici economic să se procure 
separat aparatele necesare. Se mai 
întîmplă că institutele își procură 
aparate ale căror caracteristici teh
nice le sînt cunoscute numai după... 
datele din catalog sau din scurtele 
prezentări din prospecte. Privind din 
punctul de vedere al utilității, inclu
derea unui astfel de aparat in schema 

de măsurare devine îndoielnică. La 
asemenea întrebări se poate răspun
de numai p'osedind aparatul respec
tiv. Oportunitatea și eficiența impun 
ca parametrii măsurați să fie contro
lați cu ajutorul unor aparate închi
riate cărora li se cunosc performan
tele.

în sfîrșit, se întîmplă deseori ca un 
aparat oarecare să se defecteze in 
timpul exploatării și atunci pentru 
perioada de reparație este necesar să 
se procure un alt aparat din cele de 
rezervă. în interesul asigurării conti
nuității unei operații, apare necesi
tatea procurării unui aparat pentru 
folosirea temporară. Sint doar cîteva 
din principalele cazuri in care darea 
aparatelor în folosință temporară (în
chiriere) contra plată permite să se 
soluționeze sarcinile în mod economic 
și operativ.

în prezent se practică, pe scară re
dusă, intre diferite institute, între
prinderi închirierea prin cooperare. 
Și in cazul acesta închirierea apara
telor este avantajoasă tuturor parti- 
cipanților la respectiva tranzacție. 
Cel care își transferă aparatele este 
avantajat pentru că obține o bună 
parte din suma achitată pentru închi
rierea în perioada în care aparatele 
lui s-ar fi aflat în stadiul „de aștep

tare" ; cel care preia aparatele în fo
losința sa este avantajat pentru că 
aparatele ce-i sint necesare îi sint 
predate pentru timpul necesar, fără 
nici o investiție extraordinară; iar 
unitatea care realizează tranzacția 
este avantajată, pentru că plata pen
tru această închiriere în cooperare îi 
sporește venitul. Aceasta permite, de 
asemenea, folosirea deplină a apara
telor și instrumentelor — care cir
culă de la un beneficiar la altul — 
în corelație cu nivelul tehnic atins în 
perioada respectivă pe plan mondial. 
Avîndu-se în vedere totodată gradul 
accelerat al uzurii morale a aparate
lor. acest ltlcru poate crea premisa 
reducerii in viitor a duratei normate 
de amortizare.

Acordind atenție celor arătate mai 
inainte, precum și faptului că partea 
formei de închiriere în cooperare este 
neînsemnată față de posibilitățile ei, 
se cere in continuare un efort în pri
mul rind din partea posesorilor de 
aparate în vederea unei creșteri im
portante a nivelului actual al rotației 
aparatelor. Dar in primul rind se 
impune necesitatea înființării unui 
centru de închiriere a aparatelor și 
instrumentelor cumpărate din import

Ajunși spre finalul acestor opinii 
ar mai trebui să ne punem citeva in-' 
trebări. Datorită spațiului redus al 
unui articol de ziar, ne vom referi 
numai la una : care ar putea fi forul 
tutelar al acestui centru național de 
închiriere ? Desigur, cel mai indicat 
ar fi să funcționeze ca unitate spe
cializată subordonată Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
care elaborează și coordonează te
mele de cercetare, cunoaște deci ne
cesitățile de aparatură. Se poate rea
liza astfel o politică unitară de inves
tiții în domeniul aparaturii și instru
mentelor, prin care s-ar micșora con
siderabil efortul valutar al țării, s-ar 
obține un plus de operativitate în 
procurarea de aparate și instrumente 
cu rezultate evidente asupra cercetă
rilor, a aplicării rezultatelor lor in 
producție.

Și încă un argument. Odată cu în
ființarea unei asemenea forme de 
procurare centralizată a aparatelor și 
instrumentelor, creșterea^ calității și 
funcționalității aparatelor aduse din 
import va putea deveni superioară 
creșterii numărului lor. Aceasta în
seamnă că in cadrul aparatelor date 
prin închiriere va crește numărul ce
lor complexe, scumpe și moderne, cu 
largi utilizări.

Prof. unlv. dr. Iile VĂDUVA

Reducerea consumului de materiale și energie 

— in obiectivul cercetării

Vîntul și soarele în „tandem energetic'*
în spiritul ideii generoase de integrare a Invățămîntulul cu cercetarea 

și producția, subliniată încă o dată de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la deschiderea noului an de Invătămînt. se 
înscrie și o recentă reușită a unui colectiv de cadre didactice și studenți 
de la Facultatea de electrotehnică a Universității din Craiova. împreună 
eu un grup de specialiști de la Trustul de construcții industriale din loca
litate au reușit realizarea unei instalații-pilot — prima de acest gen din 
tară — de fabricare a înlocuitorilor de zidărie folosind cenușa de termo
centrală și care utilizează pentru acționare energia vîntului și a soarelui. 
De la ing. Petre Stoican, șef de lucrări la amintita facultate, aflăm că :

Noutatea pe care o prezintă acest 
gen de instalație constă în îmbi
narea stocării celor două forme de 
energie — electrică, produsă de un 
generator eolian, și termică, furni
zată de captatoare solare — asigu- 
rînd o continuitate a procesului de 
producție timp de două zile în cazul 
cind nu este soare. Pe această cale 
se produce abur de joasă presiune, 
la o temperatură de 60—70 grade 
Celsius, utilizat la accelerarea us
cării prefabricatelor realizate din 
cenușă de termocentrală și ciment.

Această instalație constituie doar 
un început deoarece intre Universi
tatea craioveanâ și T.C.I. a fost în
cheiat un contract pentru realiza
rea, in imediata vecinătate a în
treprinderii „Electrocentrale", deci 
în apropierea sursei de materie 
primă, a unei instalații industriale 
de fabricare a înlocuitorilor de zi
dărie din cenușă de termocentrală. 
Au și fost executate stația de pre
parare a amestecului, platforma 
tehnologică și s-a montat vibropre- 
sa. Printre altele, instalația indus
trială va dispune de 150 captatoare 
solare plane, 10 captatoare cilindro-

O soluție valoroasă de economisire 
a tablei galvanizate

Printre realizările Institutului de 
proiectări pentru Industria Ușoară 
(I.P.I.U.) ne rețin atenția noile 
elemente de construcții și echipa
mente de ventilație din poliester 
armat cu fibră de sticlă produse 
pentru prima dată tn țară, utilizate 
atît îri irtdustria ușoară, cit și în 
diverse tehnologii din construcțiile 
industriale. Asupra unor detalii 
tehnice sîntem informați de către 
tovarășul ing.. C. Constantinescu 
autorul acestor noutăti. care astă? 

parabolice, un tunel de uscare, O 
turbină eoliană, alte dispozitive.

Iată și cîteva date tehnice ale 
acestei instalații : Este concepută 
să funcționeze 10 ore din 24 și 7 
luni pe an, fără a folosi energie 
din sistemul energetic național, 
asigurînd o producție anuală de 
750 000 elemente prefabricate. Ma
teria primă utilizată este cenușa 
de haldă și cea de electrofiltre, in 
rețetele stabilite utilizînd apă in
dustrială netratată și ciment în 
cantitate redusă cu 50 la sută față 
de cea utilizată Ia obținerea betoa- 
nelor obișnuite. Pentru buna func
ționare a instalației este nevoie de 
numai 8 lucrători, iar utilajele și 
echipamentele se asigură în tota
litate din țară. De asemenea, spa
țiul se reduce de 28 de ori față de 
varianta uscării prefabricatelor u- 
tilizată in prezent. Și, în fine, cos
tul de producție este diminuat la 
jumătate, iar valoarea întregii in
vestiții se recuperează în 2 ani.

Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scinteli"

tac obiectul unor proiecte tip. cu 
caracter departamental sau repu
blican.

Aflăm astfel că prin introducerea 
acestor elemente și echipamente 
în noile oonstructii. unele în exe
cuție (Panciu, Nehoiu, Galați) alte
le date în folosință (Timișoara, Su
ceava, Focșani), s-au realizat eco
nomii de 18 la sută la consumul de 
fier-beton. iar la cel de ciment de 
32 ia sută. Elementele constructive 
cave au determinat aceste econo

mii sint : sorturile-canale și de» 
flectoarele realizate intr-o gamă 
largă de tipodințensiuni.

De asemenea, , folosind echipa
mente din poliester armat cu fibră 
de sticlă (cameră de umidificare, 
bazine de apă) și pereți ușori de 
compartimentare în construcțiile 
unor centrale de climă de mari 
capacități, 250 000—300 000 mc/h 
(proiectate de către specialiștii de 
la întreprinderea de produse cera
mice din Urziceni), cu "care au fost 
echipate unele noi investiții ale 
Ministerului Industriei Ușoare, s-a 
realizat o creștere a productivității 
muncii de 3 ori si o reducere a ma
noperei de 10 ori.

Aria de utilizare a acestui nou 
material a fost extinsă în prezent 
și la realizarea tubulaturii de ven
tilație. pentru toate secțiunile uzi
tate (rotunde, pătrate, dreptunghiu
lare). precum și poturile și piesele 
speciale. Apest lucru permite înlo
cuirea, a mii de tone de tablă nea
gră sau galvanizatâ si a tubulatu-

Elemente de construcții și tubulatură 
din poliester armat cu fibră de sticlă 

rii din P.V.C., care necesită pen
tru fabricare un consum energetic 
mai mare decit poliesterul armat cu 
fibră de sticlă : 12 la sută in ca
zul tablei și aproape 250 la sută 
pentru P.V.C.

în curind, punindu-se la punct 
tehnologia de fabricație în serie, 
noul material se va generaliza și 
în alte sectoare.

Vlaicu RADU
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Un nou volum din seria: „Din gîndirea
filozofică a președintelui României"

NICOLAE CEAUSESCU:
9

„Omul și afirmarea personalității 
sale in societatea socialistă"

(Urmare din pag. I)
dividului In societatea socialistă — 
expresie a libertății autentice, a ma
nifestării personalității creatoare ; 
Formarea și educarea omului nou — 
dimensiune esențială a socialismului 
și comunismului ; Comunistul — mo
del de personalitate revoluționară) în
mănunchează articulațiile ideatice 
principale ale unei întregi concepții 
științifice materialist-dialectice și is
torice cu privire la om și problema
tica sa actuală, o concepție pe de
plin armonioasă și coerentă, istoric- 
concretă, organic legată de experien
ța originală dobindită de țara noas
tră în edificarea lumii noi.

Formă istorică superioară a uma
nismului, umanismul socialist nu 
este, in concepția președintelui 
României, o noțiune sau o concepție 
abstractă, ci o realitate vie, în con
tinuă mișcare, un proces continuu de 
dezvoltare plenară a omului, a vie
ții sale materiale și spirituale. In 
centrul acestei concepții se află 
omul, omul real al unei societăți date, 
ființă vie ce face parte organic din- 
tr-o anume țesătură socială și tem
porală, istorică deci, Cu trebuințe ma
teriale și spirituale determinate, cu 
o conștiință istorlc-formată și care se 
orientează, în gîndire și acțiune, după 
o anumită constelație de valori po
litice, sociale, științifice, cultural- 
■rtistice, morale etc. Pornind de la 
o astfel de abordare istoric-concretă 
a problemelor omului și umanismu
lui, proprie unei gîndiri prin exce
lență creatoare, aptă să înțeleagă, în 
lnterstițiile lui profunde și infinite
zimale, raportul dialectic dintre ge
neral și particular, dintre adevăru
rile generale ale teoriei materialist- 
dialectice și istorice Șl condițiile con
crete ale vieții umane existente In 
țara noastră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu construiește o concepție 
profund originală cu privire la uma
nism și căile înfăptuirii lui, la dia
lectica raporturilor dintre bază și su
prastructură In cadrul procesului de 
formare și dezvoltare a unui om de 
tip nou, a unei noi realități umane. 
„Telul suprem al politicii noastre — 
scrie tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
•ste omul, crearea condițiilor ca mun
citorul, țăranul, intelectualul să se

ARTĂ Șl NATURĂ

Tabăra de sculptura de la Săliște-Sîblu

Prima ediția, de curlnd 
Încheiată, a taberei de scul
ptură de la Săliste. organi
zată de consiliul popular al 
comunei, sub egida Comi
tetului județean de cultu
ră si educație socialistă 
Sibiu. In colaborare cu U- 
niunea artiștilor plastici, 
întărește, prin argumentul 
faptelor de artă, oportuni
tatea continuării si ampli
ficării unui gen de mani
festări care are. la noi. deja 
o tradiție.

înțelegerea adecvată de 
către sculptori a particula
rităților ambiantei respec
tive. a unor trăsături care 
definesc spiritul locului, 
amplasarea lucrărilor in
tr-un cadru natural potri
vit. de o frumusețe aoarte. 
pe o pantă înconjurată de 
coline si văl. de colibe ță
rănești si stlni — adevărat 
„spațiu mioritic" — si nu 
In, ultimul rind faptul că. 
atei, spre deosebire de toa
te celelalte tabere de scul
ptură. se lucrează în exclu
sivitate în lemn ne îndrep
tățesc să credem că tabăra 
de la Săliste va putea să
devină o manifestare cu un

poată bucura de toate binefacerile ci
vilizației. Pentru om făurim baza 
materială, dezvoltăm forțele de pro
ducție, perfecționăm relațiile de pro
ducție, căutăm să așezăm raporturile 
sociale pe baza principiilor marxist- 
leniniste, să înlăturăm tot ceea ce 
se alterează sau umbrește idealul 
echității sociale, al egalității In drep
turi. Făurim societatea socialistă in 
care omul să fie figura centrală, in 
care totul să fie inchinat omului".

Prin definirea acestui om de tip 
nou, înzestrat cu o conștiință înain
tată, socialistă, este așezată de fapt 
Însăși piatra de temelie a concepției 
umanismului revoluționar și, totoda
tă, sint stabilite orientările și direc
țiile fundamentale ale întregii acti
vități practice, politico-ideologice șl 
cultural-educative pe care trebuie să 
le desfășoare partidul, forța condu
cătoare a societății, pentru transpune
rea in realitate a noului umanism. 
Suprimind proprietatea privată asu- 

'pra mijloacelor de producție și li- 
chidînd exploatarea, acționind in di
recția dezvoltării forțelor de produc
ție, a creșterii continue a nivelului 
de trai, așezfnd organizarea vieții so
ciale, a raporturilor sociale pe teme
iurile dreptății și egalității, ale de
mocrației și libertății, societatea so
cialistă multilateral dezvoltată a creat 
premisele obiective și cadrul nece
sar manifestării și dezvoltării depli
ne a personalității umane. Spunem 
„a creat doar premisele", întrucît, in 
concepția partidului nostru, a secre
tarului său general, edificarea omu
lui multilateral dezvoltat reprezintă 
un întreg proces istoric, pe cit de 
complicat, pe atit de lungă du
rată. Prin transformările care au 
loc în baza și suprastructura so
cietății, omul nu se transformă în 
mod brusc și spontan, nu devi
ne în mod automat o ființă nouă, 
înzestrată cu 0 nouă gîndire șl sen
sibilitate, cu o nouă morală. Ființă 
perfeetibilă, omul se transformă — 
devine un „om nou", înaintat, cu o 
înaltă conștiință umanistă, cu o gin- 
dire cutezătoare, revoluționară, capa
bilă să Înțeleagă legile dezvoltării 
sociale, comandamentele istoriei, să 
acționeze in spiritul cerințelor obiec
tive ale progresului — numai în ca
drul unui îndelungat și complex pro

profil distinct intre celelal
te de acest gen.

Creațiile celor zece scul
ptori se constituie intr-un 
ansamblu plastic coerent, 
a cărui unitate este asigu-

conlucrarea fericită. In ma
joritatea cazurilor, cu ele
mentele naturale. înțelege
rea exactă a cerințelor si 
rosturilor sculpturii monu
mentale, ca și a specificu
lui materialului, preferința 
pentru expresia plastică 
esentializată. sintetică, uni
tate ce nu exclude, desi
gur. diversitatea unor ten
dințe si orientări indivi
duale.

Sculptura lui Dan Covă- 
taru. Zbor, sintetizează o 
idee generoasă, de amplă

deschidere spirituală; Iz
vorul lui Ion Rusu ordo
nează spațiul din jur, îl 
modelează și ritmează prin 
desfășurarea spațială a vo
lumelor ; Structura deschi
să creată de Ion Mindrescu 
se impune nu neapărat prin 
masivitatea articulărilor ei 
volumetrice, ci crin forța 
si energia pe care o dega
jă.

Alți sculptori au optat 
pentru tipul de compoziție 
simbolică transpusă in 
limbajul esentializat al for
melor primare.' robuste și 
de o expresivitate frustă. 
Piesa lui Imre Gyenge, 
Corolă, una dintre cele mai 
reușite în ce privește fer
mitatea înscrierii în scatiu, 
cîstigă printr-o amplasare 
care-i pune în valoare mo
numentalitatea. în lucrarea 
lui Gheorghe Terescenco, 
Cocos de munte, se remar
că dinamica volumelor, cu 
tăieturi aspre, pline de for
ță.

O primă,, ediție deci a 
unei 'tabere de sculptură 
care anticipează un verita
bil muzeu în aer liber.

Rodica FOTA

ces Istoric de educație și prin mun
că, prin dobîndirea unei temeinice 
culturi profesionale și culturi gene
rale, printr-un efort constant de 
însușire a științei și culturii, a con
cepției revoluționare despre lume, 
prin participarea activă la viața so
cială și exercitarea Hhertății de a 
alege ,și decide în cunoștință de 
cauză.

Umanismul revoluționar, așa cum 
este el definit in opera teoretică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, vede 
afirmarea și dezvoltarea plenară a 
personalității umane nu Izolat, ci In 
cadrul ansamblului societății, promo- 
vînd principiul rațional și generos po
trivit căruia fericirea personală nu se 
poate realiza încâlcind dreptul la 
fericire al altora, ci numai'In cadrul 
înfăptuirii fericirii generale a po
porului, a umanității. „Pornim de la 
faptul — spune secretarul general al 
partidului — că bunăstarea materia
lă și spirituală a fiecăruia, adevăra
ta libertate nu se pot realiza și afir
ma decit in cadrul bunăstării gene
rale, al libertății și independenței 
întregului popor". Sint surprinse în 
acest fel suporturile teoretice și le
gitimitatea raporturilor organice exis
tente intre individ-societate și, impli
cit, intre național și universal, intre 
dreptul și datoria fiecărui popor de 
a nu întreprinde nimic din ceea ce 
ar putea să dăuneze sau să aducă in 
vreun fel oarecare atingere libertă
ții, suveranității și fericirii altor po
poare. în condițiile de dezvoltare ale 
societății contemporane, problemele 
umanismului nu pot fi gîndite și so
luționate în afara perspectivei legate 
de pacea și securitatea Întregii lumi, 
a colaborării și prieteniei dintre toa
te popoarele. în acest, fel, umanis
mul revoluționar definit *și  conceput 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu do- 
bîndește, pe lingă dimensiunea sa na
țională, și o certă valoare și vocație 
universală.

•) Ion Bănuță : Panora- 
mi-n sălcii plingătoare.

Prin recentul volum antologic din 
gîndirea președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, Editura 
politică ne pune la tndemînă o măr
turie emoționantă a demersurilor În
cununate de succes ale unei reflecții 
filozofice da mare forță creatoare și 
originalitate, pusă in slujba omutui 
ți împlinirii personalității sale.

Gheorghe Terescenco -

PROGRAMUL 1

9,00 Tot înainte I
9,35 Film serial pentru copil : „Jache

tele galbene" — ultimul episod 
10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei 
13,00 Telex
13,05 Album duminical • „Replici... de-a 

lungul umorului" • 14,00 Desene 
animate — Tom șl Jerry • Repor
tajul emisiunii : „Drumuri sud- 
americane : Cloclrlll pe Rlo
Grande", de Aristide Buholu 
• Program de cafă-concert • Tea
tru scurt • Tinere talente • Mo
ment folcloric • Incursiune in 
penibil • Caleidoscop muzical in
ternațional

16,00 șah
16,15 Telesport • Tenls-magazln — se- 

lecțiunl din semifiaalele masculi
ne ale turneului internațional da 
la Flushing Meadow

17.55 Ecranizări din literatura univer
sală : „Cronica amanților săraci.". 
Ecranizare după romanul cu același 
titlu al Iul Vasco Pratolinl. Pro
ducție a studiourilor Italiene.

18.45 Micul ecran pentru cei mici 
19,00 Telejurnal
19,25 Cîntarea României
20.45 Film artistic : „Femela dispărută". 

Premieră TV. Producție a studiou
rilor engleze.

,22,25 Telejurnal

PROGRAMUL I

11.45 Teleșcoală
13,00 Muzică instrumentală
13.30 Reportaj ”81
14,00 La fereastra toamnei — divertis

ment muzical
14.55 Anunțuri șl muzică
15,05 Teatru TV î „Intllnlre peste ani" 

de Lucia Demetrius
18,35 Desene animata
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.25 Telerama
19.55 Serată muzicală TV
20.55 Jurnalul științelor șl al călători

ilor : Muntele sălbatic
21,40 Muzică de jaz
32.25 Telejurnal

LUNI 5 OCTOMBRIE
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune în limba maghiară
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,40 Orizont tehnlco-știlnțlfie
20.25 Roman-foileton : „Vîntul speran

ței" — episodul 6
21.20 Cadran mondial. România șl pro

blemele dezvoltării mondiale (VI)'. 
Doblnzlle excesive — o practică 
nefastă, neocoloniallstă In relațiile 
financiare internaționale

21,45 Cîntece tinerești
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL «

18,00 Seleețiunl din concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii „George 
Enescu"

18,35 Din cartea naturii i Dincolo de 
negură

17,10 Film artistic (reluare) : „Femela 
dispărută". Producție a studiouri
lor engleze

18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19.25 Mozaic (seleețiunl)
20.50 Reîntilnire cu chitaristul cubanez

Leo Brouwer
21.20 Ora tineretului (reluare)
22,05 Telejurnal

„COCOȘ DE MUNTE” 
Foto : Gh. Lăzăroiu

LITERATURA ROMÂNĂ DE AZI,
mărturia

— Este In general acceptată părerea 
că In ultimul deceniu romanul poli
tic românesc a cunoscut — ți cu
noaște — • înflorire deosebită. Ce a 
determinat după părerea dv. această 
tituafie ?

— Nu putem desprinde Înflorirea 
romanului actual de generosul climat 
social-politic al acestei epoci, de ce
rința tot mai bine Înțeleasă spre o 
mai mare responsabilitate a scriito
rului, de datoria lui de a Înfățișa 
nu atit fapte sau eroi exemplari 
mulați lntr-o lumină pură, idilici, 
cit eroi cu o anume exigență 
în determinarea propriei lor con
diții umane, capabili de a descifra 
problemele contemporaneității, cu o 
acută conștiință a destinului lor ca 
eroi, precum și a destinului contem
poran al țării. Desființarea cenzurii, 
măsură revoluționară datorată to
varășului Nicolae Ceaușescu. a dat 
scriitorilor, mai mult ca orieînd. sen
timentul responsabilității lor. al anga
jării plenare in viata poporului. 
Scriitorii nutjesc dorința de a aborda 
in cărțile lor. cu o mare răspundere 
politică, probleme» dintre cele mai 
complicate, chestiuni vitale ale so
cietății socialiste românești. Au apă
rut romane substanțiale și se poate 
vorbi, in contextul climatului amintit, 
despre Înflorirea romanului politic. 
Multe romane pornesc din experien
ța personală, multe se datorează unor 
oameni care s-au implicat direct în 
viața socială a țării și acest lucru 
le dă o greutate de document, o mai 
mare credibilitate. Aș vrea să mai 
observ Insă că la ora actuală au 
apărut multe cărți care au prospectat 
cam aceleași zone. Au început să-și 
facă apariția și clișeele, locurile co
mune, consecință inevitabilă a unei 
tendințe de absolutizare a unor teme 
In dauna altora. Sigur, sint autori 
care pleacă de la realitate și sint au
tori care pleacă de la cărți, de la uni
versuri bătătorite "de alții. Au în
ceput să migreze temele; au în
ceput să migreze și personaje
le și chiar tipurile de structurare 
a romanului au început să treacă de 
la o carte la alta : dacă cineva a des
coperit o formulă nouă, ea a fost pre
luată și de alții considerîndu-se un 
„bun cîștigat"... Firește, este bine că 
s-au încercat mai multe direcții de 
revitalizare a romanului politic actual, 
dar eyed că sintem la o răscruce. ,ln- 
tr-un moment cînd s-ar simți nevoia 
unor noi explorări, unor noi univer
suri ale investigării scriitoricești. Este 
timpul să asistăm la o nouă diversi
ficare, la prospectarea unor noi di
mensiuni ale societății socialiste 
de azi.

— Timpul ți locul universului epic 
din „Viata și opiniile lui Tiron ”B“ 
sint altele decit in romanele pe care 
le-ați scris pină acum : să înțelegem 
că prin ciclul recent inaugurat cu 
„Iepurele țchiop“ ați părăsit uma
nitatea satului contemporan 1 Con
tinuă aceasta să fie o sursă de lite
ratură 1 Prin ce anume ?

— Societatea socialistă de azi în
cearcă o altă omogenizare, un alt tip 
de structurare a mediilor urban si 
rural, care sint mult mai împletite. 
De aceea, nu s-ar putea vorbi foarte 
net de un roman citadin șl de altul 
rural. Așa cum în viată eroii circulă, 
ca în vasele comunicante, intre._celei_ 
două medii, și în literatură îsi trans
mit reciproc moștenirea pe care fie
care o aduce cu sine. Nu se poate 
ignora existenta unei mitologii rdmâ- 
nești, a unei lumi a folclorului nos
tru, a unor idei care au fost fructifi
cate și înainte — de Eminescu. Blaga, 
Eliade. Această mitologie românească 
nu poate pieri odată cu urbanizarea 
întregului spațiu. însă respectarea și 
continuarea tradiției nu pot însem
na izolare de cîștigurile prozei mo
derne. de ideile cele mai Înaintate ale 
secolului nostru, de orizontul științific 
contemporan; Tendința firească este 
aceea de împletire a fondului nostru 
fundamental cu ceea ce este mai nou 
și modern în spațiul gîndirii de azi.

— In „Iepurele țchiop“, unde recon- 
stituiți o perioadă de maximă impor
tantă pentru evoluția social-polițică 
a României, acordați o mare impor
tanță documentului istoric. Chestiu
nea utilizării documentului in crea
tiv. literară preocupă pe multi, atit 
pe scriitori, cit ți pe Critici ți citi
tori : cum vedeți dv. raportul din
tre document ți ficțiune, dintre is
torie ți literatură I

— Este o mare foame a cititorului 
contemporan de document, de adevă
rurile adevărate ale epocilor și cred 
că un scriitor trebuie să țină seama 
de cerințele cititorilor. Adeseori 
scriitorul a preluat multe din atribu
țiile sociologului, istoricului, statis- 
ticianului, ale altor grefieri al istoriei 
și societății și. prin malaxorul care 
se presupune că este condeiul unui 
scriitor, toate aceste adevăruri direc-

angajării re
te, emanate din epocă au prins un 
contur uneori mai ușor digerabil, mai 
ușor de înțeles de marea masă de ci
titori. Dealtfel, nu este un lucru 
nou, se practică în literatura mon
dială de azi, dar a avut strălu
ciți reprezentanți și in trecut. Un 
exemplu strălucit este „Danton“-ul 
lui Camil Petrescu făcut din docu
mentele epocii și dînd astfel o ima
gine a revoluției franceze. Mai vechi 
este „Danton“-ul lui Buchner. în care 
replicile sint exact preluate din .docu
mentele epocii, din arhiva procesului. 
Autorul chiar a fost acuzat, la vre
mea sa. că prea mult reproduce din 
documente și prea puțin, sau aproa
pe deloc, de la el. Dar documentele, 
prin felul cum le-a montat, sint ale 
lui, după cum și viziunea despre Dan
ton și despre acel timp este a lui. Și 
astfel documentele stnt și piese de 
istorie, dar și piese de mare ficțiune.

— Se vorbețte uneori despre pulve
rizarea, dispariția personajului li
terar, ca o categorie estetică iețită 
din uz. Ce înțelegeți dv. prin perso
naj literar ?

— Nu prea cred In dispariția per
sonajului literar, dar cred că perso
najul literar al unei cărți poate fi 
nu numai un om care să poarte, ca 
la Balzac, un nume sau număr la 
pantofi, o serie de date din biogra
fia sa bugetară fixă. Un personaj 
poate fi și o erupție a unei idei, 
ideologii, a unei crize, a unei psiho-; 
logii, cum întîlnim la Dostoievski sau

Convorbire cu
Dumitru Radu POPESCU

la alții. Un personaj poate fi chiar 
Timpul. Un personaj este, în anumite 
cărți documentare. Ziua debarcării 
trupelor aliate. Un personaj este, in 
cartea mea, Ziua de 23 August 
fiindcă in jurul acestei zile se învirt 
toate destinele eroilor. Cartea se 
vrea o reconstruire a destinelor 
anonimilor și personalităților poli
tice ale vremii, ale unor partide si, 
grupări progresiste care, coordonate 
de partidul comunist, au împlinit 
ziua de 23 August.

— Vorbeați mai înainte despre se
tea de document a cititorului izvo- 
rită, la rindul ei, din setea de ade
văr. V-aț intreba nu ce este mai 
important intr-un roman, într-o 
creație artistică : valoarea sau ade
vărul, ci daci valoarea poate fi in
diferentă la adevărul răstit de • 
operă 7

— Am citit că a apărut în Anglia 
o carte a unui istoric, carte care-1 
pune într-o lumină mai blîndă pe 
Richard al III~lea, carte polemică, 
bineînțeles, cu creația lui Shakes
peare. Deci, după cîteva sute de ani 
istoricii vin cu date concrete să in
firme o idee : că Richard al III-lfea 
ar fi fost altfel, mai blind. Dar 
dacă a fost mai blind cu o eltime 
decit in realitate, cred că istoricul nu 
poate Infringe ideea lui Shakespeare: 
pasiunea răului, nebunia puterii Iui 
Richard. Shakespeare n-a fost ne
apărut un istoric, însă adevărul său 
generalizează faptele și personajele șl 
în loc de exemple concrete, de scene 
mai-mult sau mai puțin corecte din 
punct de vedere al cronologiei și al 
fidelității construiește, deci, idei des
pre regi și despre-frumusețea bine
lui, In ultimă instanță. Fiindcă tușa 
apăsată din Richard trezește in spec
tator reversul ei "r o sete de lumi
nă. Lucru care se lntimplă și in 
Caragiale, unde, cum se știe, perso
najul pozitiv al acelei societăți de
crepite este atitudinea publicului, 
risul nostru față de cei de pe scenă. 
Deci iată că adevărul șl valoarea se 
interferează intr-o dialectică proprie 
doar- artei adevărate, Intr-un echili
bru subtil și permanent.

— Vă rugăm td definiți calitatea o- 
rizontului spiritual al omului de azi 
ața cum ti apare el unui romancier, 
unui observator al timpului social 
actual.

— Poate că lucrul cel mai impor
tant ar fi acest efort al omului și al 
societății noastre de a se construi pe 
sine în. niște dimensiuni mai com
plexe, in sensul că omul nu este doar 
omul strict al faptelor sale, prizonie
rul intereselor și al meseriei sale, el 
nu gîndește doar despre faptele si 
mediul său, ci este angajat în faptele 
societății, în destinul țării și chiar 
al lumii. Omul care se formea
ză in societatea noastră nu este 
legat doar de locul său, de me
seria sa, ca de o cetate din 
care zidurile Înalte 11 împiedică să 
vadă ce-1 înconjoară, ci, prin felul an
gajării lui, prin gîndirea sa. prin în
treaga lui pregătire, el participă la 
destinul comunității tntregi. al lumii 
contemporane. Insul Închis în carapa

cea intereselor sale personale, a 
egoismului devine tot mai anacronic 
și trebuie să spunem că in România 
omul nu mat stă cu fruntea în pă- 
mint. ci privește spre orizonturile 
deschise ale libertății sale In cadrul 
societății noi pe care o făurim.

— In climatul literar actual, con
fruntarea de idei are menirea de a 
servi afirmării valorilor, cauzelor ma
jore ale literaturii române. Ca scriitor 
ți ca prețedinte al Uniunii scriitori
lor, prin ce mijloace vedeți stimula
rea in această direcția a dezbaterilor 
literare 7

— Dacă „Galaxia Gutenberg*  l-a 
unit in timp pe scriitori prin cărțile 
lor, prin discuțiile despre cărțile lor, 
prin patosul ideilor ce-i animă ; dacă 
în decursul istoriei intilnim generații 
luminoase, solidare de cărturari, le
gate de construirea unei patrii, de 
construirea unei culturi — să ne gîn- 
dim la generațiile formate în jurul 
marilor evenimente istorice, cum au 
fost cele din jurul anilor '48 sau ge
nerația lui Eminescu sau generația 
din jurul anilor 1918 sau dintre cele 
două războaie ori străluciții reprezen
tanți ai culturii noastre după 23 Au
gust — vom observa că scriitorii re
uniți în această „Galaxie Gutenberg" 
au fast preocupați de saltul valoric al 
țării lor, de rolul tării lor în Europe 
și in lume, de destinele anonimilor 
cuprinși în cărțile lor, de responsabi
litatea pe care o aveau fată de profi
lul moral și intelectual al aproape 
fiecărui cetățean. Sigur că au fost, tot 
în acest timp, dispute literare, au fost 
amendate unele nereușite dar. uneori, 
s-a trecut aș spune dincolo de mar
ginile adevărului și în „Galaxia Gur 
tenberg" și-au făcut apariția mid ga
laxii, perimate de timp, cum ar fi 
bunăoară, ca să amintesc una si cea 
mai importantă, galaxia pe care aș 
numi-o „Galaxia Grama". Părintele 
Grama de la Blaj l-a tras de urechi 
pe Eminescu — pe Eminescu cel care 
a venit pe jos la Blaj ca la o mică 
Romă — a făcut din Eminescu uri 
scriitor al unei literaturi nepatriotice. 
un veleitar, un confuz, a spus chiar 
că literatura lui este un jug pentru 
cultura noastră, „jugul Iui Eminescu". 
Nu de puține ori preoți Grama au 
înveninat în cultura noastră climatul 
literar. Nu e cazul să dau exemple 
dintre cele două războaie, istoricii 
literari le știu mai bine. Aș vrea să 
spun insă că, oricît ar fi scris părin
tele Grama, Eminescu s-a constituit 
încă din timpul vieții sale într-o en
titate indestructibilă a geniului natio
nal, făcînd ridicol efortul denigrato
rului blăjean. Cred că o lumină mal 
echilibrată ar trebui să Înconjoare 
valorile culturale de astăzi, fiindcă 
un climat de respect reciproc, de 
emulație poate duce la mari reușite 
în cultura noastră. Este ceea ce dorim 
cu toții, ceea ce sintem datori po
porului și societății, ceea ce cores
punde progresului culturii si lite
raturii noastre. Aceasta se desprinde 
cu pregnanță din mesajul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Confe
rinței naționale a scriitorilor : „Este 
necesar să se facă totul pentrn 
crearea unul puternle front li
terar unit, care să-și consacre ta
lentul, energia, forța creatoare 
făuririi nnei literaturi demne de 
epoca pe care o trăim, demnă de mi
nunatul nostru popor. Eforturile tre
buie îndreptate spre crearea Iu 
rindurile obștei scriitoricești a unei 
puternice întreceri și emulații pentru 
a da patriei opere ett mai valoroase, 
pentru a îmbogăți patrimoniul nostru 
cultural național".

Sint deci pentru un climat fast, pro
fesional. de comunicare și respect 
față de talent, un climat care să nu 
ducă, desigur, la confuzia unor valori, 
ci să le evidențieze pe cele adevărate 
și să Învingă acele inerții si acele 
umbre ce mai vin din umbra „Ga
laxiei Grama".

Uniunea scriitorilor, revistele, editu
rile. critica literară sint principalii 
vectori asanatori ai vieții literare. 
Criticii îi revin datorii mai mari. 
Subiectivismul creatorilor. firesc, 
fiind vorba de universuri specifice 
atit de diferite intre ele. poate să-și 
găsească profilul în rigoarea criticii, 
in obiectivitatea și în detașarea — CU 
căldură conținută, desigur — a spiri
tului critic. Chiar dacă mari critici 
au fost și ei subiectivi, cum a fost 
și Călinescu. cum a fost și Lovinescu. 
prin complementaritate, prin polifo
nia acțiunii lor critice valorile aii 
ieșit, pentru public, în lumina lor 
adevărată. Deci Vianu. Călinescu. Lo
vinescu. Streinu. Pompiliu Constanti- 
nescu, Cioculescu ne-au lăsat o hartă 
a valorilor adevărate, un echilibru al 
luminilor, echilibru care se cade con
tinuat cu forțele certe pe care astăzi 
le avem.

C. STANESCU
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Cred că aceia care au 
scris despre poezia lui Ion 
Bănuță, și intre ei lumi
nează numele lui Arghezi, 
Călinescu ori Perpessicius, 
nu s-au apropiat îndeajuns 
de cuvintele lui inainte, de 
predosloviile care îi înso
țesc culegerile de versuri. 
Poate fi descoperită acolo, 
în fluiditatea mărturisiri
lor, o cheie care îngăduie 
descifrarea clară a sensuri
lor artei verbului unuia 
dintre cei mai interesanti 
făuritori de tropi estetici 
din literatura prezentului 
românesc. Este, după păre
rea noastră, cu totul exem
plară, evoluția unui poet 
care a început o lungă ca
rieră de la descifrarea ini
țială a alfabetului tainic al 
artei nină la atingerea 
unor trapeze la care poate 
executa salturi acrobatice 
de inoyare lexicală, sintac
tică, metaforică. Această 
vocație profundă care s-a 
născut intr-un sat din Ar
geș, cu toate miturile și 
eresurile fabulosului folclor 
românesc, a traversat un 
arc existențial încordat, de 
luptător pentru artă și re
voluție. neabătut de opri
mări succesive și alternan
te. Niciodată înfrînt in 
crezul lui de mai bine, a 
activat cu intensitate și 
pentru cucerirea datelor 
culturii, demonstrînd o ca
pacitate excepțională de 
a-și însuși valorile spiri

tuale ale lumii. Și a ajuns 
să-și. propună sarcini este
tice comparabile in dimen
siunile lor îndrăznețe, cu

marile monumente literare 
ale lumii. Căci este, desi
gur, o Încercare temerară 
aceea pe care el o între
prinde, cu o constanță ad
mirabilă, cu un crez neștir
bit de nici o tribulație, de 
nici un vînt contrar, de a 
construi un edificiu poetic 
care se revendică de la le
gile cele mai pure ale unei 
geometrii estetice. Narato
rul în versuri. Ion Bănuță, 

Vocația constructivă 
a poetului *)

ca o altă Sheherezada a 
timpurilor prezente, și-a 
propus să scrie o mie și 
una de meditații de artă, 
ca tot atîtea nopți ale po
vestitoarei orientale. Ele 
sint tot atîtea panorame, 
tablete lirice care se vor 
însuma în cele zece volume 
ale dantescului Olimp al 
diavolului. Ca exeget al 
Divinei Comedii, nu pot să 
nu aplaud efortul de sime
trie al autorului român, 
înverșunarea sa de a lăsa 
literaturii o construcție 
gindită șl realizată pe o 
axă arhitectonică exem
plară. Nu poate să fie ig
norată de critici grăbiți nici 
geneza acestei tablete în 
versuri care este panora
ma, echivalentă cu un in
stantaneu fotografic, ctf un 
flash luminos care proiec
tează in afară reflexele in
terioare, lirismul atît de 

particular al unui poet în
zestrat. Oglinzile mici ale 
panoramelor (cu cel de-al 
șaptelea recent volum, 
Panoramă-n sălcii plingă
toare. apărut la Editura 
„Cartea românească", s-a 
aiuns la șapte sute !) ful
geră lumini si umbre asu
pra unei experiențe singu
lare de artă.

Poezia lui Bănuță, și-n 
acest ultim volum al său.

consună cu o mărturisire 
deplină, de o sinceritate 
care nu poate să nu emo
ționeze. Este 'interesant că 
cei mai multi recenzenți ai 
săi subliniază, aproape in 
exclusivitate, caracterul lu- 
dic al versurilor lui Bănu- 
ță și mai puțin neliniștea 
sa in fata universului. 
Pentru că, după părerea 
noastră, in structurile me
ditative ale poeziei sale 
cristalizează temele per
manente existențiale in re
lație cu aventura omului de 
la naștere pînă la moarte. 
Sint fosforescente liniile 
de umbre și lumini care se 
Încrucișează in opera sa, 
pendulările atit de umane 
intre speranțe și dezamă
giri. durerea pentru violen
ta exercitată Împotriva 
demnității umane. Cu pa
noramele sale, tot atîtea 
schițe rapide ale gîndirii

' A 

dinâmice, Bănuță demon
strează o rară puritate de 
sentimente, un spiritualism 
care refuză transcendența, 
un ultrasubiectiyism care 
îl fac, in permanență, să se 
„mire" în fața descoperirii 
treptate a universului. Nu 
se poate insista îndeajuns 
asupra acestei stări lirice 
în fața „lucrurilor", a trăi
rii in poezie cu ochii dila
tați de întrebare, de neli
niște sau mister. Și nici 
ignora fantazia artei lui 
Bănuță care îl consacră 
drept interpretator sensibil 
al poemului scris cu carac
tere misterioase al naturii. 
Ca orice poet adevărat, el 
intuiește taine și poate 
stabili raporturi noi intre 
starea vizibilă și invizibilă 
a realității.

Fluiditatea interioară a 
lirismului său aspiră spre 
muzică, Bănuță dovedind 
remarcabile calități de co
lorist și auditiv. Ar trebui 
cercetate, cu interes, • puri
tatea sensitivă. straniile re
zonanțe ale cîntecului său, 
candoarea Și „umilința" ar- . 
tei sale, variația romanti
cei sale sensibilități.

Prin panoramele sale. 
Bănuță își transmite sen
zațiile în impact cu lumea, 
fiind, prin sugestie muzi
cală, un intermediar intre 
Univers și omul care nu 
este poet. El este, in
tr-adevăr, cum scrie in ul
tima. dea de-a șaptea 6a 
Predoslovie : „un tiu al 
nemulțumirii frumoase, su- 

• ind dintr-o credință fără 
de margini...".

Alexandru BĂLĂCI ,

CRONICA TEATRALĂ
La Naționalul Ieșean s-a 

reluat intr-o nouă varian
tă scenică „Chirita..." Nimic 

,mai firesc: unde, in altă 
parte, dacă nu aici, in casa 
lui Alecsandri, se cuvine să 
se afle, pe afiș, tn perma
nentă, una dintre operele 
de temelie ale teatrului 
românesc? Cu regretul de a 
nu vedea deocamdată (așa 
cum ne-ar fi plăcut să 
vedem) figurind in reper
toriul Naționalului moldav 
mai mult din moștenirea 
teatrală lăsată de marele 
clasic care-i onorează fron
tispiciul, nu putem ocoli 
meritul major pe care și 
l-a cîștigat acest ansamblu, 
în ultimele două stagiuni 
prin reînvierea și relansa
rea clasicilor români și u- 
niversali. Stagiunea trecută 
echipa de Ia Iași l-a redat 
publicului pe Delavrancea 
(„Apus de soare") și pe 
Schiller („Don Carlos"). In 
actuala stagiune sint pre
văzute pe afiș: „Cum vă 
place" de Shakespeare și 
„Jacques Fatalistul" după 
Diderot. Intenția de a clădi 
(împreună cu operele dra
maturgiei contemporane) 
piatră cu' piatră edificiul 
marelui repertoriu Ilus
trează o direcție fecundă 
cu multiple semnificații in 
actul culturalizării publicu
lui. a tineretului in special.

în măsura in care fiecare 
teatru national și fiecare 
ansamblu mai important 
țin tară va leuși. printr-o 
coordonare programatică, să 
reia și să repună tn circui
tul teatral, intr-o competi
ție creatoare, cit mai multe 
vglori reprezentative ale 

trecutului (perspectiva re
pertoriului stagiunii 1981— 
1982 arătin.du-se in acest 
sens îmbucurătoare. în pro
iectele pe tară fiind in
troduse un număr mai 
mare decit pină acuml, 
vom putea asista la îm
plinirea acelui deziderat 
(în favoarea căruia criticii 
au cheltuit multă cerneală) 
de a ne intilni. la sfirșitul

„Chirița în provincie"
de Vasile ALECSANDRI 

la Teatrul Național din lași
stagiunii, cu o adevărată 
antologie teatrală, aptă să 
ofere satisfacții atit artiști
lor, cit și celor mai diferi
te categorii de spectatori.

La 130 de ani de la prima 
ei reprezentare și după atî
tea faimoase și clasice in
terpretări, iată, ne aflăm 
tn fata unei noi Chirite. 
menite să demonstreze si 
unui nou public că Alecsan
dri nu era numai un autor 
vesel și strălucitor, ci și un 
critic profund și virulent. 
Bătaia de ioc la adresa 
condiției spirituale a per
sonajelor din Chirita in 
provincie, a vidului lor in
terior. a ardorii veleitare, a 
automatismului limbajului 
și gîndirii se dovedește a 
nu-și ti pierdut rezonanta. 
Chirita, In primul rind o 
piesă de protagonist (ă), are 

ca reper și argument deci
siv al actualei montări dis
tribuirea Tamarei Buciu- 
ceanu. O alegere mai bună 
nici că s-ar fi putut în
chipui. Succesul de care 
spectacolul s-a bucurat și 
se va bucura, sperăm, 
multă vreme de acum în
colo (turneul in Capitală a 
confirmat din plin) se 
sprijină. în cea mai mare 

măsură, pe Interpretarea 
dată rolului titular. Am 
văzut cum se pot îmbina 
organic și armonios datele 
tradiționale, preluate crea
tor de la ilustre modele, cu 
elemente specifice jocului 
teatr.al modern și cu sti
lul propriu al actriței. Mi
nuțios elaborată, creația 
Tamarei Buciuceanu se dis
tinge prin complexitate. 
Desenul caricatural grotesc 
ai Chiriței este tmbogățit cu 
sugestii noi de viată auten
tică, de notații psihologice. 
Cu impetuozitate, cu vervă 
explozivă, cu farmec, cu 
mult suflet — exploatînd 
legile vodevilului — Tamara 
Buciuceanu a creat, prin 
variație și simt al măsurii, 
un excelent portret scenic. 
Etalîndu-și bonomia aflată 
Ia un pas de ridicol, Chirita

Tamarei Buciuceanu lasă 
să se ghicească însă, sur
prinzător, si drama perso
najului: neputința unul
spirit viu, doritor de pro
gres. de a-și depăși condi
ția. de a trece barierele 
mediului provincial, primi
tiv. retrograd, precum și 
propriile sale limite pro
venite din incultură, din 
prejudecățile unei mentali- 

tăti patriarhale. Caracterul 
contradictoriu al Chiriței 
reprezintă, tn actugla ver
siune ieșeană, acea punte 
capabilă să realizeze legă
tura dintre opera lui Alec
sandri și publicul de azi.

Sigur, acest portret pito
resc, cu trăsături de un 
comic irezistibil, dobîndește 
valoare în raport cu cele
lalte personaje. Cu bune 
efecte comice s-a distins 
compoziția realizată de 
Sergiu Tudose in „musiu 
Șarl“. Autenticitate și haz 
discret a pus Liana Mărgi- 
neanu in rolul Saftei. Im
presie bună a lăsat și in
terpretarea — compoziție de 
mare consecventă — a Iui 
Dionisie Vitcu, deși năs
trușnicul Gulită ar fi cerut, 
totuși, un actor mai tinăr. 
Foarte bun. Ion Chelaru in

\
Ion, feciorul boieresc. Ac
torul a accentuat cu mult 
haz amestecul de trăire ru
dimentară și comporta
ment stilat. Celelalte per
sonaje (unele, cu impor
tante sarcini dramatice — 
Bîrzoi, Leonaș, Luluta) n-au 
evoluat tn jurul Chiriței cu 
toată Încărcătura lor de 
comic.

Netmpllnirile montării 
provin din inconsecventele 
concepției regizorale (Ale
xandru Dabija). Spectaco
lul se desfășoară intr-un 
eclectism stilistic derutant: 
bunele momente tradiționa
le (finalul, cu fiorul său 
nostalgic, fiind dintre cele 
mal reușite) alternează cu 
elemente de stilizare mo
dernistă și cu accente șo
cante de realism împins 
pînă la verism (prezenta in 
scenă a unor animale... 
vii). Scenografia lui Lau- 
rențiu Dumitrașc mate
rializează inconsecventele 
concepției: cadrul alcătuit 
din fișii de lemn curbate nu 
se armonizează cu nimic, 
nici cu mobilierul cu patină 
orientală, încărcat ir de
talii, nici cu costumele rea
lizate tn culori și linii 
moderne, frumoase. Ori
cum. viziunea Inedită asu
pra personajului titular re
prezintă un ciștig incontes
tabil. pe care istoriografia 
românească ii va menționa 
ca un element' de progres 
pe calea dezvoltării realis
te. moderne a teatrului 
nostru, a continuării In ac
tualitate a marilor si crea
toarelor tradiții.

Valeria DUCEA
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Maiestății Sale Regelui MOSHOESHOE II
MASERU

Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Lesotho vă adresez sincere felicitări, 
urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului 
lesothian.

îmi exprim Încrederea că relațiile prietenești care există între țările 
noastre se vor dezvolta și în viitor, în folosul popoarelor noastre, al păcii și 
■'Înțelegerii în lume.

f

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Uie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
primului ministru al Regatului Le- 
»otho, Leabua Jonathan, prin care ii

adresează calde felicitări cu ocazia 
zilei naționale, urări de succes în 
tivitate, de pace și prosperitate 
porului lesothian.

ac- 
po-

Vizita delegației sindicatelor sovietice
Simbătă, tovarășul Cornel Onescu, 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a avut convorbiri cu Alek
sei Ivanovici Șibaev, membru al Co
mitetului Central al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului Central al Sin
dicatelor din Uniunea Sovietică, 
care, la invitația Consiliului Central 
al U.G.S.R., efectuează o vizită de 
prietenie și schimb de experiență in 
țara noastră in fruntea unei delega
ții a sindicatelor sovietice.

Cu prilejul 
s-au desfășurat 
caldă prietenie 
efectuat un larg
ții și experiență privind activitatea 
și preocupările sindicatelor din cele 
două țări, precum și în legătură cu 
unele aspecte din mișcarea sindicală 
mondială. Au fost relevate rolul și 
contribuția pe care sindicatele din 
România și Uniunea Sovietică o aduc 
la înfăptuirea obiectivelor stabilite

convorbirilor, care 
intr-o atmosferă de 
și cordialitate, s-a 
schimb de informa-

Cronica zilei

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE 
DE CIBERNETICĂ

: Simbătă. s-au încheiat la Bucu
rești lucrările Conferinței Naționale 
de Cibernetică, desfășurată sub de
viza „Cibernetica in slujba dezvoltă
rii economioo-sociale a țârii".
• La manifestare, organizată sub egi
da Academiei Republicii Socialiste 
România — Comisia de cibernetică — 
ți Academiei de studii economice — 
Catedra de cibernetică economică —, 
ău participat academicieni, membri 
corespondenți ai Academiei, profesori 
și alte cadre didactice, specialiști din 
toate domeniile economico-producti- 
Ve. dberneticieni. informâtideni. in
gineri. matematideni. economiști, 
biologi și medid.
2. Timp de trei zile, în cadrul lu
crărilor au fost prezentate 130 de co- 
nunicări în plen și în cinci secțiuni. 

Totodată, au fost efectuate intere
sante schimburi de opinii in mesele 
rotunde.

Referatele prezentate au eviden
țiat rolul esențial al conducătorului 
partidului si statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în dezvol
tarea științei conducerii și a ciber
neticii. A fost subliniată, de aseme
nea, contribuția ciberneticii ca știin
ță si practică în producție. în activi
tatea economică și socială a Româ
niei. relevindu-se, în acest context, 
îndrumarea de înaltă competență a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. ilustru savant de 
renume internațional, ce a adus și 
aduce o mare contribuție Ia dezvolta
rea științei românești. Pe parcursul 
conferinței a fost evidențiată eficien
ță economică a utilizării dbernetidi

r a
Timpul probabil pentru zilele de 5, 

S și 7 octombrie : In țară ț Vreme în 
general instabilă și in răcire ușoară in 
a doua parte a intervalului. Cerul va 
ii; schimbător. Vor cădea plod locale 
care vor avea șl caracter de aversă în
soțite de descărcări electrice, mal 
frecvente tn Banat, Crlșana, Transilva
nia și Moldova. In aceste zone cantită-

; MUNCA
(Urmare din pag. I)

în’și a informaticii în producție. în 
treaga economie națională.

La încheierea conferinței, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, a 
fost adoptată o telegramă adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune :

Particlpantii Iși exprimă nemărgi
nita recunoștință și aleasă stimă și 
prețuire față de dumneavoastră, iubit 
conducător al partidului și națiunii 
noastre socialiste, pentru minunatele 
condiții pe care le-ați creat afirmă
rii puternice a științei cibernetice, a 
creșterii permanente a contribuției 
ciberneticienilor, la opera de edifi
care a socialismului multilateral dez
voltat în patria noastră.

Figura dumneavoastră de eminent 
conducător de stat, de militant 
neobosit pentru cooperare Intre po
poare și pace, pentru progres si 
civilizație, pentru dezvoltarea științe
lor, a fost omagiată pe plan interna
țional la cel de-al IV-lea Congres 
pentru cibernetică și sisteme care a 
avut loc la Amsterdam și care a 
hotărît. în unanimitate, să vi se 
confere prima Medalie de Aur „Nor
bert Wiener" a Organizației Mon
diale pentru Sisteme Generale și 
Cibernetică.

Urmînd exemplul dumneavoastră 
luminos de pasiune și cutezanță re
voluționară, de înaltă conduită si 
creativitate științifică și practică, ne 
angajăm cu fermitate să consacrăm 
toate forțele și capacitatea noastră, 
întreaga noastră putere de muncă 
operei de edificare a noii societăți. 

(Agerpres)

tile de apă vor depăși pe alocuri 15 
litri pe metru pătrat în 24 de ore. în 
rest ploile vor fi Izolate. Vtnt moderat 
cu unele intensificări. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 6 șl 16 
grade, iar cele maxime Intre 14 șl 24 
grade, local mal ridicate. In București : 
Vreme In general instabilă și in răcire 
ușoară către sfîrșitul ' ' '"
cerul va fi schimbător. ' 
de scurtă durată. Vlnt 
mele vor fi cuprinse 
grade, iar maximele 
grade. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu).

intervalulUi. 
Vor cădea ploi 
moderat. Mini- 
tntre 12 și 14 
Intre 20 și 23

de partidele comuniste din cele două 
țări pentru făurirea socialismului și 
comunismului.

Evocindu-se bunele relații între 
oamenii muncii și popoarele din cele 
două țări, s-a subliniat că rolul de
terminant în dezvoltarea și, diversi
ficarea acestor relații îl au întilni- 
rile și înțelegerile stabilite între to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și Leonid Ilici Brej- 
nev, secretar general al Comitetului 
Central al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

De ambele părți s-a subliniat do
rința dezvoltării și Întăririi in conti
nuare a bunelor relații de prietenie 
și cooperare între sindicatele și oa
menii muncii din România și 
U.R.S.S., în interesul celor ce muncesc 
din cele două țări, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

(Agerpres)

Simbătă. a avut loc la Asociația de 
drept internațional și relații interna
ționale (A.D.I.R.I.) o masă rotundă, 
în cadrul căreia V. P. Naumov, 
doctor in științe istorice, șef de sector 
la Institutul de istorie de pe lingă 
Academia de științe a U.R.S.S.. a 
prezentat expunerea cu tema „Pro
gramul de politică externă a U.R.S.S. 
stabilit, la cel de-al XXVI-lea Con
gres al P.C.U.S.".

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, cadre 
didactice universitare, cercetători, 
precum și membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

BULETIN RUTIER
Recomandări de Ia Inspecto

ratul General al Miliției 
Direcția Circulație

Orașul celor patru

Jubileu editorial A venit toamna...
La Timișoara a avut loc o festivi

tate prilejuită de apariția celui de-al 
500-lea titlu apărut in Editura 
„Facla" din localitate din anul Înfiin
țării sale — 1972 <— și pînă în pre
zent. Particlpantii. editori, scriitori, 
oameni de stiintă. cultură si artă, 
tipografi, lucrători ai Centrului de 
librării, numeroși cititori — români, 
maghiari, germani, sîrbi — au adre
sat o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune :

..în acest moment sărbătoresc, cind 
facem bilanțul realizărilor, ne min- 
drim cu faptul că cele 500 de titluri 
din domeniile social-politic, istoric, 
beletristic, tehnico-stiintific. 
te in limbile română și ale 
litătilor conlocuitoare, prin 
lor revoluționar, umanist si 
lor artistică si științifică, s-au adre
sat milioanelor de cititori din patria

publica- 
nationa- 
mesaiul 
valoarea

noastră. contribuind Ia formarea 
omului nou. constructor al societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

O condiție hotărîtoare pentru 
succesele înregistrate o constituie 
climatul prielnic în care se desfășoa
ră viata spirituală în tara noastră, 
libertatea de creație care stimulează 
înflorirea nestingherită a tuturor 
energiilor creatoare puse în slujba 
progresului si civilizației, a înaltelor 
idealuri ne care le promovați cu 
atîta demnitate si fermitate în frun
tea partidului si statului nostru. Pe 
deplin constienti de înalta responsa
bilitate în făurirea culturii noastre 
noi. socialiste, ne angajăm fată de 
partid, față de dumneavoastră per
sonal. mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Cteaușescu. să nu precupe
țim nici un efort pentru a vă urma 
îndemnurile înflăcărate ridicînd pe 
noi trepte de lumină facla creației 
românești de pe aceste străvechi 
meleaguri".

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: In opt meciuri
Cel mai important eveniment fot

balistic al zilei de ieri nu s-a pe
trecut pe terenurile noastre, ci toc
mai departe, in Australia, la turneul 
final al campionatului mondial pen
tru juniori, unde, în primul său meci, 
echipa României a terminat la ega
litate cu echipa Braziliei, una dintre 
favoritele turneului. Scorul a fost 
deschis de brazilieni în minutul 70, 
dar după numai două minute Dorel 
Zamfir a egalat. Așteptăm alte vești 
de la tinerii noștri fotbaliști marțea 
viitoare, cind vor juca împotriva 
Coreei de Sud (iâri, aceasta a în
vins Italia cu 4—1).

In campionat, cu ocazia celei de-a 
VIII-a etape, numai două echipe au 
reușit să ciștige puncte în deplasare 
— Dinamo, la Tîrgoviște 1—1 (1—1) 
și CorvinuL la Constanța, de aseme
nea, 1—1 (0—0), ambele după cum se

principalul termen in ecuația bunăstării
neavoastră, vi s-a încre
dințat o astfel de răspun
dere.

— Vă înșelați. A fost 
greii. A trebuit să mă În
ving pe mine însămi. Po
sibilitățile da, au fost toate 
la dispoziția mea, cum' sint 
la dispoziția întregului tine
ret din patria noastră socia
listă. Dar eu am căutat me
reu. Socotisem, la început, 
că în chimia alimentară stă 
idealul meu ; și am eșuat. 
M-am înhămat Să descifrez 
secretele sticlei și ale cris
talului — lucrarea mea de 
diplomă — dar am început 
stagiul de inginer fabricind 
cărămidă. Este necesar, 
uitați-vă ce foame de ma
terial de construcție este ! 
Am „crescut" și mi s-a în
credințat controlul calității 
la ceramică. Și am Învă
țat pe rupte ceramică, pen
tru că nu poți să avizezi 
fără să știi ce. Și am avut 
marea bucurie să descopăr 
frumusețea acestei meserii 
veche de cînd lumea, cum 
ați numit-o, aflînd că, de 
fapt, e veșnic nouă. Mi-a 
fost greu, dar am trăit sa
tisfacții autentice.

— Sînteți optimistă.
—Se poate altfel ? Da, e 

adevărat, unii cred că se 
poate și altfel. Dar se în- 
jșeală, înșelindu-ne și pe 
noi prin nereușitele lor. 
Cui se datoresc aceste ne
reușite ? Nepăsării, indo
lenței. Muncesc în dorul le
alii — cum se spune — și 
’egoismul lor are reflexe 
nefaste, păgubește societa- 
iitea, ne păgubește pe noi 
’toți. Ei uită că fabrica este 
și a lor. că sint și producă
tori și-și închipuie că sînt 
numai beneficiari.

' — Interesantă opinia 
'dumneavoastră privitoare 
jla egoism...

— Din experiența mea de ■
ierurile. Nu poți cere de 
Ta munca celorlalți fructul 

? pentru care nu ai trudit, nu 
ai gîndit, nu ai acționat. 
Fără a-ți da din plin efor

tul ia realizarea obiective-

lor noii calități, te desca
lifici și ca profesionist, si 
ca om. Acesta-i cuvintul 1 
S-a construit mult, avem 
realizări mărețe in toate 
domeniile de activitate. Ți 
se umple inima de mindrie 
pentru chipul nou al pa
triei și al oamenilor ei. Sin- 
tem însă în etapa cind nu 
ne mai mulțumește munca 
făcută oricum, fără ori
zont, fără spirit înnoitor, 
revoluționar. Te uiți la cite 
unul : lucrează corect, dar 
nici o scinteie in plus. E 
totuși/mulțumit de el. Cind 
se ivesc probleme de în
vins — pentru că se ivesc, 
pentru a perfecționa pro
cesul de producție, pentru 
a obține productivități spo
rite, cu inteligență tehnică 
sporită — atunci simți cit 
cintărește inerția nepăsăto
rilor. Contrastul cu cei care 
sînt argint viu este izbitor.

— Cum procedați cu ast
fel de oameni ?

— Nu ne sînt indiferenți. 
Dacă nu admitem noi re
butul material, recuperîn- 
du-1 pină la ultimul pro
cent, vă dati seama că nu 
admitem rebutul uman. Co
muniștii, ca peste tot în 
țara asta, sînt în primul 
rînd al acțiunilor, trezind 
răspunderile, făctnd din 
participarea tuturor la re
zolvarea greutăților sau a 
problemelor noi de 
tare pe care ni le . 
nem, cauza fiecăruia dintre 
noi.

— Cit de larg este cercul 
acestor acțiuni ?

— Cuprind totul. Pină și 
familiile noastre, pentru că, 
să știți, preocupările din 
afara muncii iși au influ
enta lor. Echilibrul în 
muncă este înriurit direct 
de echilibrul din familie, 
dind forță de creație fie
căruia și imbold pentru 
concretizarea ei. Vedeți, ca
litatea vieții nu este dată 
numai de cuceririle mate
riale ale societății, 
beneficiem cu toții, 
sănătatea morală a 
vității, a familiei, 
ceea, tolerantele nu sînt ad
mise. intervenim, ajutăm.

înain- 
propu-

de care 
ci și de 
colecti-
De a-

— Ridicînd necontenit ca
litatea muncii ai satisfac
ția că îți îndeplinești, ca 
om. atributul fundamental
— munca, datoria de onoa
re a fiecăruia dintre noi.

— Frumos spus, tovarășe 
Petre Drăghici. Sînteți șe
ful atelierului turnătorie al 
uzinei „Semănătoarea", 
unul dintre sectoarele • 
cheie. Calitate înseamnă 
frămîntări, căutări. Vorbi- 
ți-ne despre nesomnul celor 
care transformă insatisfac
țiile in satisfacții.

— în fata dificultăților, 
de pildă, nu toți oamenii 
reacționează la fel. Iată, la 
turnarea carcasei ambreia- 
jului la unele combine (re
per 22 371. cum îl numim 
noi), s-au ivit greutăți teh
nice, care ne aduceau re
buturi îngrijorătoare. Cu 
timpul, ajunsesem să ne fie 
frică atunci cind ni se ce
rea turnarea lui. Unii din
tre noi — s-o Ispun direct
— erau în pragul demorali
zării. Fugeau de acest re
per pentru că, în ultimă in
stanță, le diminua cîștigu- 
rile. Au fost chiar și unii 
care au întors spatele...

— înțeleg.
— Am înțeles și noi că, 

ocolind dificultățile, nu re
zolvăm nimic. Dimpotrivă. 
Și le-am luat pieptiș. Or
ganizația de partid a ini
țiat alcătuirea unui colectiv 
de cercetare, căruia i s-a 
alăturat apoi întreg atelie
rul. Am izbutit, aducind 
coeficientul de rebut sub 
cel admis. Eu zic că a fost 
și o infringere a mentalită
ții de a fugi de greu.

— Un interlocutor de-al 
nostru s-a referit și el la 
acest fenomen cam in ace
iași termeni.

— Vedeți ? Dacă vrem !n- 
tr-adevăr să trăim mai 
bine, nu cu retragerea din 
fața dificultăților rezolvăm 
problema, ci cu angajarea 
totală în rezolvarea lor. Lu
crul acesta pretinde efort, 
dăruire, cîteodată chiar sa
crificii. Spunea din nou to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta adunare popu
lară de la Alexandria, că 
este necesar să se înțelea
gă bine că ridicarea conti-

nuă a bunăstării materiale 
și spirituale a poporului 
este nemijlocit legată de 
creșterea venitului național, 
a eficientei economice a în
tregii societăți. într-adevăr, 
munca de calitate este la 
noi criteriul fundamental 
al existentei, definitoriu. 
Sînt însă și din cei care-și 
spun : „i" 
merge"... 
se înghesuie la bunuri. < 
fug de munca necesară i 
alizării acestor bunuri, 
par să uite că trăiesc 1 
tr-o societate a echității.

— Vă referiți la paraziți ?
— La ei. dar chiar și la 

unii mai din preajmă, care 
au uitat de cînd nu s-au 
mai gîndit la o perfecțio
nare în munca lor. Unul, il 
vezi, iși dă și sufletul pen
tru o ideie tehnică nouă, 
altul însă se bosuniflă că el 
nu cîștigă tot atit cit cel 
harnic.

— Cu alte cuvinte, în
cearcă să trăiască pe spi
narea societății?.

— Iar dacă nu sint com
bătuți la vreme, iși creează 
o optică viciată despre via
tă. I-aș spune „consumis- 
tă“. Cum sint cei ce se su- 
praaprovizionează în niod 
absurd. Sau cei ce ajung 
chiar la speculă. Firește,, 
sînt cazuri extreme , și le 
numeri pe degete, dar ele 
mai sînt și le dăm riposta 
fermă. Le-am amintit doar 
pentru a arăta pină unde 
poate duce ruptura intre 
interesul personal și 
general.

— Un alt participant 
ancheta noastră spunea 
bunăstarea este ca o ecua
ție al cărei principal ter
men este MUNCA.

— De acord, dar eu aș 
sublinia că ecuația poate fi 
rezolvată deplin numai 
avind in vedfere că doar 
MUNCA DE ÎNALTĂ CA
LITATE asigură NOUA 
CALITATE A VIEȚII 
NOASTRE, Ia care aspirăm. 
Acesta, socotesc eu, este 
imperativul luptei perma
nente a partidului nostru, a 
întregului popor, pentru 
cucerirea noii calități în 
toate domeniile de activita
te, pentru înflorirea patriei.

.timpul trece, leafa 

. Cum s-ar spune, 
dar 
re- 
Ei 

ln-

cel
ia 
că

• MAREA ARAL - 
UN CRATER URIAȘ ? De’ 
presiunea în care se află Marea 
Arai este un crater uriaș care 
s-a format în urmă cu 40 de 
milioane de ani datorită impac
tului unui meteorit sau al unui 
asteroid. în greutate de sute de 
mii de tone, cu Pămîntul. A- 
ceastă ipoteză a fost emisă de 
doctorul în științe geologice si 
mineralogice Borisov de la In
stitutul de geologie și geofizică 
ăl Academiei uzbece de științe. 
Pină in prezent, se considera că 
depresiunea are o origine tecto
nică. Noua ipoteză se bazează pe 
datele rezultate din explorarea 
ți filmarea fundului mării. De
presiunea are forma precis con
turată a unui crater de prove
niență meteoritică. iar la fund

are bucăți de rocă de granit. O 
asemenea fărimițare a rocii ar 
fi, după părerea lui Borisov, re
zultatul unui impact puternic 
cu o durată de o fracțiune de 
secundă. O primă confirmare a 
ipotezei o constituie faptul că 
sondele forate pe o porțiune a 
fundului mării, devenită uscat 
in urma restringerii oglinzii de 
apă, au dat la iveală bucăți de 
fier și de cogenită. caracteristice 
pentru meteoritirri.feroși".

® O NOUA METO
DĂ DE EXTRAGERE A 
URANIULUI DIN APA 
MĂRII. Specialiștii japonezi 
au anunțat că au pus la punct 
o nouă metodă de extragere a 
uraniului din apa mării. în

acest sens, ei folosesc drept ab
sorbant un filtru din fibre sin
tetice speciale. Cu ajutorul 
acestui dispozitiv se pot 'obține 
în 10 zile aproape 4 miligrame 
de uraniu pentru fiecare gram 
de absorbant. Este o producti
vitate de 20 ori mai mare decît 
a tipurilor de absorbant folosite 
pină acum.
• INTERVENȚIE CHI

RURGICALĂ. Șapte din opt 
degete de la mîini pierdute de 
tînărul american James May Jr., 
într-un accident de muncă, i-au 
fost reatașate cu succes intr-o 
operație la care au participat, 
timp de 46 Ore și jumătate, 44 
de medici, asistenți și tehnicieni, 
s-a anunțat la spitalul „Massa
chusetts General", din Boston. 
Un purtător de cuvint al spita

numeai 16 goluri 
vede în fața unor*  formații ce au pro
movat abia în sezonul acesta. Mai 
departe, exclusiv victorii ale gazde
lor. cu scoruri destul de asemănătoa
re cu acelea din campionatul italian, 
ceea ce dovedește că preocupările 
ultradefensive sint solid instalate la 
echipele noastre cînd joacă pe te
renuri străine.

Prea defensiv a jucat și U.T.A. îm
potriva Stelei, acțiunile ei peste li
niă de centru numărîndu-se pe dege
te. Dacă Steaua, oare a combinat sa
tisfăcător. ar fi încheiat cu bine nu
mai o mică parte a numeroaselor 
atacuri spre poarta bravului Duca- 
dam, chiar și atunci am fi înregis
trat o victorie la scor mare. Așa însă 
consemnăm un minim 1—0 (0—0), 
ca și în partidele Jiul — F.C. Argeș 
și F.C. Olt — A.S.A. Tot la un punct 
diferență a ciștigat și Chimia în fața 
Progresului Vulcan. 3—2, în care 
bucureștenii au avut o revenire pu
ternică după scosul de 3—0 pentru 
gazde. Cu 2—0 au învins S.C. Bacău 
pe Politehnica Timișoara și Sportul 
studențesc pe F.C.M. Brașov. (Să no
tăm și debutul lui Terheș in centrul 
înaintării bucureștene).

Universitatea Craiova și Universi
tatea Cluj-Napoca n-au susținut ieri 
meciuri în campionat, craiovenii 
avind acum două partide restante. în 
clasament, Dinamo București are 12 
puncte (din opt partide). Universita
tea Craiova — 10 puncte (din șase 
partide), F.C. Corvinul si S.C. Bacău 
— de asemenea 10 puncte (clin dte 
opt partide). Pe poziția a treia se si
tuează, cu» cite 9 puncte. F.C. Olt 
(opt partide) și Steaua (șapte parti
de). Etapa viitoare este programată 
la 14 octombrie, avînd drept meciuri 
derbi Steaua — Dinamo și F.C. Ar
geș — Universitatea Craiova.

Valeriu MIRONESCU

Deși, calendaristic, vara a trecut de 
mult, valorile traficului rutier se 
mențin la cote la fel de.ridicate atit 
ziua cit și noaptea. în toate locali
tățile" și în afara acestora. Se circulă 
intens cu autovehiculul și bicicleta, la 
care se adaugă, in aceste zile, utilaje 
agricole, camioane și tractoare an
grenate în bătălia stringerii recolte
lor toamnei și pregătirii celor viitoa
re. De aici, necesitatea de a se ține 
seama de particularitățile pe care le 
prezintă circulația în sezonul de 
toamnă. în primul rînd, datorită 
scurtării zilei, se circulă tot mai mul
te ore în condiții de vizibilitate re
dusă și chiar pe întuneric. Multi au- 
tomobiliști preferă deplasări noctur
ne, subapreciind pericolul la care se 
expjin. Apoi, în aceste zile apar a- 
verse de ploaie în anumite zone, u- 
mezind partea carosabilă a șoselelor 
și făcind-o alunecoasă din cauza pe
liculei de mizgă oe se formează mal 
ales la intersectarea șoselelor cu dru
murile locale și ,în apropierea unor 
unități agricole. Condițiile de circu
lație sînt adeseori afectate • și din 
cauza cetii, fenomen curent în aceas
tă perioadă.

Din păcate, nu toți conducătorii de 
vehicule și pietonii țin seama de a- 
ceste particularități, adaptîndu-și ma
niera de mers la oondițiile respecti
ve. Drept urmare. în ultimele zile a 
crescut frecvența accidentelor, depă
șind în medie 15 pe zi, comise pe 
fondul neglijării ambiantei rutiere. 
Astfel, pe șoseaua Rm. Vilcea — Pi
tești, automobilistul Ion Bărăscu nu 
a adoptat un regim de viteză cores
punzător rulării în siguranță pe timp 
de ploaie. într-o curbă el a frînat 
brusc și autoturismul 1—VL—1855 a 
derapat, proiectîndu-se lntr-un stîlp 
și provocind rănirea gravă a pasage
rului care se afla în autovehicul. Un 
accident în condiții și cauze similare 
s-a petrecut pe raza comunei Mircea 
Vodă, județul Constanța. Autor : șo
ferul Mihai Stoica, cu autobetoniera 
35—B—9147. Urmare : vătămarea pa
sagerului din cabină. Aproape în 
fiecare noapte se produc. în ultimul 
timp, accidente și din pricina unor 
autovehicule în pană, lăsate nesem
nalizate pe partea carosabilă, obsta
cole ce nu sînt sesizate de unii șo
feri din cauza neatenției ori a nere- 
ducerii vitezei autovehiculelor — la 
nevoie chiar opririi — când sînt „or
biți" de lumina farurilor din sens 
opus. în asemenea împrejurări, s-a 
produs recent într-o noapte în jude
țul Satu Mare un accident soldat cu 
trei morți.

renașteri
cărnii, întreprinderea de ciocolată, 
centrul regional de calcul, „Robo- 
'tron“, fie de fabrica de bere, cu o 
capacitate de 600 000 hl anual.

Dezvoltarea industrială avea să 
imprime vieții orașului un ritm 
galopant. O demonstrează, sintetic, 
creșterea' populației, care de la 
41 000 de locuitori în 1969, a ajuns la 
aproape 80 000, în 1980. Karl-Heinz 
Biermann, spedalist în cadrul di
recției regionale pentru construcții 
și gospodărie comunală, se arată a fi 
— ca unul din oamenii care au con
tribuit la elaborarea planurilor de 
dezvoltare a orașului — o adevărată 
enddopedie... statistică. Aflăm 
astfel că orice discuție despre Neu
brandenburg trebuie începută de la 
un element definitoriu : orașul- 
reședință al regiunii cu același 
nume este, și la propriu și Ia figu
rat, cel mai tînăr oraș din R.D.G. 
Populația orașului are o vîrstă me
die de numai 29 de ani 1 Fiecare al 
treilea locuitor al tinerei urbe abia 
a împlinit 18 ani.

BOX
în ultima reuniune a semifinale

lor campionatelor balcanice de box 
de la Pola (Iugoslavia), pugiliștii 
români Gheorghe Preda și Gheorghe 
Butnaru au obținut victorii. Dintre 
boxerii 
pentru 
(categ. 
(categ. 
botaru

români, mai sînt calificați 
gala finală Mircea Fulger 

ușoară), Marinică Ouatu 
mijlocie mică) și Mihai Ciu- 
(categ. semimijlocie).

teatre
• Teatrul National (sala mică) : 
Idolul și Ion Anapoda — 10 ; Cavoul 
de familie — 15 ; Coana Chirița — 20 ; 
(sala Atelier) : Cartea lui lovită — 10 ; 
Gimnastică sentimentală — 15 ; Elegie
— 19.
• Filarmonica „George Enescu" (Ate
neul român) : „Orga și muzica ma
rilor epoci" creatoare". Recital ; Petre 
Csaba — vioară, Dan Grlgore — orgă
— 18.
• Opera Română : O noapte furtu
noasă, La piață — 11 ; Seară vieneză
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu) : O zi de 
odihnă — 10 ; Mobilă și durere — 15 ; 
Undeva, o lumină — 19.30 ; (sala
Grădina Icoanei) : Poezia muzicii ti
nere — 10 ; 15 ; Interviu — 19.30.
• Teatrul Mie : Nebuna din Chaillot
— 10 ; Să îmbrăcăm pe cel goi — 
19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe auto
stradă — 11 ; Mirliala — 20.
• Teatrul de operetă : Leonard — 
10,30 ; My Fair Lady — 19.30.
• Teatrul de comedie : Măseaua de 
minte — 10,30 ; Există nervi — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru) :

lului a declarat că rezultatele 
operației au fost anunțate toc
mai pentru ca „medicii și publi
cul să fie conștienți că acest țip 
de operație este posibil". El ■ a 
precizat că accidentul a avut loc 
la 4 septembrie; operația a în
ceput la citeva ore după acci
dent și numai unul dintre cele 
opt degete pierdute nu a putut 
fi salvat. Degetele tăiate au fost 
ținute intr-o soluție de sare cu 
cuburi de gheață pină' cînd au 
fost atașate la loc.

® HIBRIDAREA CE
LULELOR CU AJUTO

...și „tulburelul"
Nici nu a început bine toamna, că 

au și apărut adepții Iui Bachus. deși 
în rindul conducătorilor auto se re
marcă o tendință de scădere a nu
mărului celor oare se urcă la volan 
sub influența alcoolului. Două testări 
alcoolscopice efectuate în județele 
Hunedoara și Arau au relevat că din 
196 și, respectiv. 78 șoferi au înverzit 
fiola 7 și. respectiv. C. Dintre aceștia, 
4 se găseau la a doua abatere de a- 
cest fel. De asemenea, se produc ac
cidente și din cauza bicicliștilor și 
pietonilor aflați sub influenta alcoo
lului. Este necesară o atitudine mai 
prudentă și mai prevăzătoare din 
partea șoferilor, avînd în vedere că 
sint rare situațiile cînd nu este sesi
zabilă starea alcoolică a unui pieton 
sau biciclist.

Pentru actualul sezon se recoman
dă aprinderea luminii de întîlnire a 
farurilor în prirpele ore ale dimineții, 
în condiții de ceață si la apariția a- 
murgului, evitarea deplasărilor pe 
timp de noapte, folosirea centurii de 
siguranță.

f

Există orașe a căror istorie se 
prelungește in legendă sau. poate 
altfel spus, a căror istorie devine 
legendă. Un asemenea oraș este și 
Neubrandenburg din Republica De
mocrată Germană. Dar, odată defi- 
nindu-i această caracteristică, ne 
vedem contraziși imediat de începu
tul numelui său — „Neu" — care 
înseamnă nou. într-adevăr. cum 
poți spune că un oraș nou a intrat 
în legendă 1 Dar există o explica
ție, care, prin trăsăturile ei esen
țiale, îl apropie de legenda „Păsă
rii Phoenix".

întemeiat in urmă cu peste 730 de 
, ani de un tînăr cavaler, în inima 
unei cîmpii mănoase, orașul avea 
să ajungă după aproape 200 de ani 
la o prosperitate care-i mulțumea 
pe locuitorii lui de-atunci. Și iată-1 
pentru prima dată ras de pe fața 
pămintului. Pentru că — așa cum 
o dovedesc documentele timpului — 
aceasta a fost soarta orașului după 
războiul de 30 de ani ! Și totul a 
fost luat de la început ; cu trudă 
și tenacitate, cu 
puterea pe care ---------------------
de°a-ți rlcXt^l de călătorie din R.D.G
casa. După mai ----------------------
puțin de 100 de . 
ani. Neubrandenburgul redeve
nise iarăși — cum se spune într-o 
cronică a vremii — „unul din cele 
mai frumoase orașe-cetăți din ve
chea provincie Mecklenburg, încon
jurat de un zid de apărare, lung de 
2 300 m și înalt de 3,5 m și de 4 porți 
înalte, care închideau toate intrările 
in oraș". Tînărul oraș învățase să 
se apere împotriva războinicilor.

Următoarele lovituri, pentru că 
au mai fost, au venit din altă parte 
și prin alte mijloace, cînd pînă și 
zidurile de apărare s-au dovedit 
neputincioase. Două incendii, la in
terval de 61 de ani unul de altul 
(primul în 1676, al doilea în 1737), 
au adus din nou orașul în prag de 
ruină. A treia oară Neubrandenbur
gul renaște din propria cenușă. Va 
fi ultima ? Nu. Lovitura cea mai 
puternică a primit-o orașul îrt 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, cînd a fost distrus in pro
porție de peste 80 la sută !

Anii de după război, anii puterii 
muncitorilor și țăranilor, sînt — 
cum era și firesc — anii celei mai 
rapide și mai spectaculoase renaș
teri a orașului. O renaștere "care se» 
clădește și pe o concepție nouă. 
Orașul din inima Mecklenburgului 
trebuie să se nască nu numai cu o 
putere urbanistica nouă, ci si cu o 
putere industrială nouă. Și astfel 
Neubrandenburgul intră In catego
ria orașelor prioritare de investiții 
pe termen lung în domeniul re
construcției. în cei 32 de ani care 
au trecut de la întemeierea Repu
blicii Democrate Germane, pe har
ta orașului au apărut peste 20 de 
obiective industriale de importantă 
naționala sau regională.
- Și astfel; dintr-un oraș renumit -' 
„prin cele patru porți monumen-

•tale. construite 
prin „caracterul său agrar'. 
brandenburgul intră cu pași mari și 
repezi in epoca industrializării. 
Apar, una după alta în anii socia
lismului, uzine și întreprinderi de 
mare importantă pentru dezvoltarea 
sa. Fie că este vorba de uzina con
structoare de mașini pentru indus
tria alimentară, uzina de cauciuc, 
întreprinderea de prefabricate, fie 
de întreprinderea de prelucrare a

în ritmul de re
construcție a ora
șului, în configu
rarea personalită
ții sale urbanisti
ce, în asigurarea 

dotărilor edilitar-sociale necesare 
trebuia pornit de la acest element. 
Și s-a pornit.,60 la. sută din popu
lația Neubrandenburgului locuiește 
astăzi în, apartamentele conforta
bile ale celor 7 cartiere noi, care în
conjoară vechiul centru istoric al 
orașului ca un evantai cu aripile 
deschise in ambele părți. Despre 
reușitele arhitectonice ale noilor 
cartiere vorbesc nu numai impre
siile Vizitatorilor, ci și aprecieri 
autorizate. Cartierele noi sînt denu
mite, datorită modului de amplasa
re și soluțiilor de proiectare adop
tate „cartiere ale soarelui". Dr. Iris 
Grund, arhitecta care a proiectat 
majoritatea cartierelor noi, o fe
meie tmâră ca și orașul, a primit — 
ca o recunoaștere a .ingeniozității 
soluțiilor .noi și funcționale adopta
te în construcția acestora — me
dalia Academiei de arhitectură și 
medalia ce poartă numele celebru
lui arhitect Schinkel, întemeietorul 
arhitecturii clasice germane. în 
acordarea acestor distincții a cintărit 
mult și faptul că fiecare cartier nou 
a fost conceput ca un „mic oraș", 
care asigură locuitorilor toate ce
rințele sociale — de la comerț, 
transport, creșe și grădinițe pină la 
dotările de sport și agrement.

Virtuțile urbanistice vechi ale 
orașului, cu monumentele arhi
tecturii medievale — cele patru 
porți fără egal, prin frumusețea lor, 
pe teritoriul republicii, zidul de 
apărare in care s-a început tn ulti
mii ani încorporarea unor case-vilă, 
adevărate bijuterii de construcție, 
ca și cele noi, despre care am vor
bit, au integrat cu mult succes Neu- 
brandenburgul în „circuitul" călă- 

J toriildr turistic*.  - Pentru așezarea 
sa, pentru monumentele sale, pen-

în stil gotic" șt tțu oamenii sM' (prietenoși si des- 
său agrar". Neu- chiși, ghidurile turistice recomandă,

cu suficiente argumente de convin
gere, vizitarea acestui oraș. Reco
mandare de pare am avut posibili
tatea să ne convingem în zilele în
sorite de la sfîrșitul Iui septembrie 
că beneficiază și compatrioti de-ai 
noștri, în orașul celor patru renaș
teri. oraș al împlinirilor socialiste.

Constantin PRIESCU

Unul din cartierele din Neubrandenburg

/

Idtoata — 19,30 ; (sala Studio) : Pen
siunea doamnei Olimpia — 10,30 ;
Sentimente și naftalină — 19.
A Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Totul tn grădină — 10 ; Anunț Ia 
mica publicitate — 19,30.
A Teatrul evreiesc de stat : EX — 
18,30.
A Teatrul „Constantin Tănase*  
Savoy) : Veselie la Tănase — 
(sală Victoria) : Belmondo al 
— 19,30.
A Teatrul „Ion Vasilescu*  : 
uitucu — 10 ; Jumătatea mea 
treagă — 19,30.
A Circul București : Music hall la 
circ — 10 ; 16 ; 19,30.

(sala 
19,30 ; 
ll-Iea

Vcu- 
e In

cinema
• Ana și „hoțul*  s
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ;
— 9 : 11,15 ; 13,30 ;
• Ștefan Luchian :
11,15; 13,30 ; 15,45; _ _
— 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20.
• „Tridentul" nu răspunde I BU- 
ZESTI — 15 ; 17 ; 19.
• Croaziera : COSMOS — 15,30 ; 17,30 ; 
19,30.
• Program de desene animate —
9.15 ; 11,15 ; Mica Ondina — 13,15 ;

RUL CiMPULUI ELEC
TRIC. Colaboratori ai Institu
tului de medicină de pe lingă 
Centrul vest-german de cerce
tări nucleare au descoperit că 
celulele vii pot fi silite să se 
contopească dacă se acționează 
asupra lor cu un cîmp electric 
cu o anumită frecvență și forță 
a impulsurilor. Variațiile de 
frecvență, forță sau durată ale 
impulsurilor provoacă o distru
gere totală și ireversibilă a 
membranei celulei, provocindu-i 
moartea. Dar savanții au desco
perit că impulsuri cu anumiți 
parametri deteriorează numai

CENTRAL — 9 ; 
18 ; 20, GLORIA 
15,45 ; 18 ; 20,15.

TOMIS — 9 : 
18 ; 20. STUDIO

15.15 ; Alo, aterizează străbunica —
17.15 ; 19,30 : DOINA.
• călărețul electric : PATRIA — 9 ;
11.30 ; 14,30 ; 17 ; 19,30, FAVORIT —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,30.
• Pasărea de foc spațială : SCALA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15. 
CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20, la grădină — 18,45, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Intllnirea lui Făblân Bălint : TIM
PURI NOI — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20.
• Numele meu e iubire : FESTIVAL
— 9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19.
• Escadronul husarilor zburători :
VICTORIA — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Piedone tn Egipt : LUCEAFĂRUL
— 8,45 ; II- ; 13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30. 
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18,15 ; 20,30, CULTURAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Campionul : FEROVIAR —
15.30 ; 18,30.
• Polițist sau delincvent t
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
20,15, DRUMUL SĂRII —
20.
• Moscova nu crede tn lacrimi 
COTROCENI — 14 ; 16,45 ; 19,30.
• Trecătoarea : DACIA — 9 ; 11,15
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Domnișoara Noorie : GRIVITA - 
8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18 ; 20.15.

9 ; 12 ;

EXCEL- 
15.45 ; 18 ; 
15.30 ; 18 ;

16

• Echipajul : LIRA — 15,30 ; 19,
' VOLGA — 9 ; 12 ; 16 ; 19, AURORA

— 9 ; 12 ; 16 ; 19, la grădină — 18,15.
• Cariera mea strălucită : EFORIE
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Procurorul acuză : FERENTARI — 
15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Războiul stelelor : GIULEȘTI — 9 ;
11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 19,45, ARTA — 9 ;
11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 19,45, la grădină
— 19.
• învățătorul : PROGRESUL
18 ; 20.
• lo-ho-ho ; PACEA — 15 ; 17,15 ; 
19,30.
• Zăpada albă a Rusiei : VIITORUL
— 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Regina din Tirnovo : MIORIȚA -r 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
a Pe aripile vîntului : POPULAR — 
15 ; 19.
• Viața e frumoasă ; MUNCA — 
15,30 ; 17,45 ; 20.
• Orele fiicelor — 17,30 ; 19,30 ; Ta- 
lismanul toreadorului — 15,30 : FLA-

» CĂRA.
< Shabanâ :
— 19.
A Alergătorul :
— 19.
A Lancea de
GLORIA — 19.
A Sint timid, dar mă tratez > GRĂ
DINA MIORIȚA — 19.
a Un șerif extraterestru i PARC 
HOTEL — 19.

GRADINA FESTIVA!,

GRĂDINA BUZEȘTI

argint : GRADINA

temporar membrana, iar după 
contopirea celulelor aceasta se 
reface. Se pot contopi astfel 
într-o celulă mare șase celule 
obișnuite. Contopirea de celule 
se realiza și pînă acum de către 
selecționeri, dar cu metode mai 
puțin perfecționate și de o du
rată mai mare. Noua metodă 
ește mai eficientă si rapidă.
• FAUNA DE ACUM 

700 000 DE ANI. După doi 
ani de cercetări, specialiști din 
R.D.G. au descoperit în sudul 
țării, la Werra (regiunea Suhl), 
'o impresionantă cantitate de 
schelete cu o vechime de peste 
700 000 de ani ale unor animale 
puțin obișnuite astăzi in Eu
ropa și anume : hipopotami, ri
noceri, elefanți, bizoni și lei.

Sub un strat compact de nisip 
au fost dezgropate pînă acum 
4 000 de resturi de oase. Pre
zența hipopotamilor în această 
zonă din sudul Thuringiei s-a 
datorat condițiilor climaterice 
deosebite din acea perioadă, in 
orice caz temperaturilor mai 
ridicate decit cele din vremea 
noastră. Primele observații asu
pra scheletelor descoperite duc 
la constatarea că hipopotamii 
de atunci erau mai mari decit 
urmașii lor de astăzi, în timp ce 
leii aveau o statură mai mică.

• CERCETĂRI AS
TRONOMICE. Cercetătorii 
de la Institutul de radiofizică 
și electronică al Academiei de 
științe a Ucrainei au reușit să 
măsoare dimensiunile șl să sta
bilească structura unui quasar

aflat la o distanță de citeva 
miliarde de ani-Iumină de 
Pămînt. Quasarul, a cărui ra
diație de energie este de 10—100 
de ori mai intensă decît a ori
cărei galaxii cunoscute, are o 
structură complexă. în afara 
cîtorva surse compacte, obser
vate mai demult, el cuprinde și 
o regiune întinsă căreia îi, re
vine cel puțin jumătate din 
radiația totală. Stabilirea mo
delului quasarului constituie 
unul din primele rezultate ști
ințifice al sistemului de investi
gații astronomice „Uranus-1“ 
creat în cadrul institutului. 
Cercetările s-au efectuat cu 
ajutorul celui mai mare radio- 
telescop din lume pentru unde 
decimetrice și cu ajutorul unui 
sistem de antene și de aparate 
situat la o distanță de 42 de 
km de radiotelescop.



Cu prilejul reuniunii F.M.I. și B.I.R.D.

Intîlniri ale ministrului român al finanțelor
WASHINGTON 3 (Agerpres) — 

Corespondență de la R. Căplescu : 
Șeful delegației României la reuniu
nea comună a Fondului Monetar In
ternațional și Băncii Mondiale, Petre 
Gigea, ministrul de finanțe, a avut 
o întîlnire cu Jacques de Larosiere, 
directorul general al F.M.I. Cu acest 
prilej au fost abordate aspecte ale 
cooperării dintre România și F.M.I. 
și au fost discutate acțiuni și măsuri 
care să ducă la dezvoltarea continuă, 
a acestei cooperări.

Ministrul român s-a Intilnit, de

asemenea, cu șeful delegației chineze 
la reuniune. Li Baohua, fiind discu
tate probleme privind stadiul actual 
al colaborării in domeniul financiar- 
bancar dintre România și R.p. Chi
neză. schimburile de experiență care 
au avut loc pe acest plan intre cele 
două țări și perspectivele extinderii 
lor in continuare. Toțodată. au fost 
abordate probleme aflate pe ordinea 
de zi a reuniunii și posibilitatea în
tăririi pe mai departe a conlucrării 
româno-chineze în organismele fi
nanciare și bancare internaționale.

Efectele negative ale politicii dobînzilor înalte 
asupra economiei mondiale

Agravarea dificultăților 
țărilor în curs de dezvoltare

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Luind cuvîntul la încheierea re
uniunii anuale comune a Fondului 
Monetar Internațional și Băncii 
Internaționale pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare, desfășurată la Wa
shington. directorul F.M.I., Jacques 
de Larosiere, a evocat gravele di
ficultăți ale țărilor în curs de dez
voltare si s-a declarat de acord că 
„este urgent și necesar să se acorde 
acestor țâri un ajutor, mai mare“.

La rîndul său. președintele 
B.I.R.D., A. W. Clausen, a mențio
nat că în oadrul dezbaterilor s-a 
făcut resimțită neliniștea provoca
tă de consecințele dobînzilor înal
te, iar numeroși vorbitori s-au pro
nunțat împotriva protectionismului. 
El a evidențiat atitudinea „con
structivă" exprimată în cursul dez
baterilor privind necesitatea acor
dării de asistentă țărilor în curs de 
dezvoltare și sprijinul manifestat 
de numeroase delegații în favoarea 
valorificării surselor de energie, 
îndeosebi în țările în curs de dez
voltare neproducătoare de petrol.

O măsură care exprimă 
interesele monopolurilor
PARIS 3 (Agerpres). — Intr-un 

articol publicat în revista „ECO
NOMIE ET POLITIQUE", econo
mistul francez Paul Boccara rele
vă bă politica promovată de Ad
ministrația S.U.A. de a menține ri
dicate ratele dobînzilor are drept

scop consfințirea dominației mono
polurilor americane asupra econo
miilor altor tari. O asemenea poli
tică. scrie economistul francez, vine 
în contradicție cu eforturile fran
cezilor de dezvoltare economică. 
„Exportul" de greutăți economice 
la care recurg S.U.A. duce la 
scumpirea creditelor, face dificile 
investițiile de capital. In condițiile 
stagnării economice din lumea' capi
talistă, scrie autorul, o asemenea 
presiune din afară constituie o pie
dică pentru procesul de transfor
mări inițiat în Franța întrucît cresc 
prețurile la mărfurile importate, 
speculațiile de la bursele de valori 
subminează poziția francului fran
cez. iar datoriile externe ale tării 
sporesc.

Slăbirea unor monede 
naționale

PARIS 3 (Agerpres). — Politica 
monetară a S.U.A.. ale cărei conse
cințe sint resimțite de toate țările 
occidentale, este supusă unor cri
tici tot mai vehemente, scrie coti
dianul francez „LES ECHOS". Mi
nistrul de finanțe nipon, Michio 
Watanabe, a subliniat, intr-o decla
rație făcută agenției Reuter, că 
politica americană a dobînzilor ri
dicate are ca efect reducerea credi
telor de care Japonia are absolută 
nevoie. Nivelul înalt al dobînzilor 
americane, a continuat Watanabe, 
duce la slăbirea yenului, ceea ce 
are un efect inflationist asupra 
economiei nipone.

MAREA BRITANIE

încheierea Conferinței naționale a Partidului Laburist
DEZARMAREA — consacrată ca obiectiv prioritar al politicii 

externe a Partidului Laburist
LONDRA 3 (Agerpres). — Confe

rința națională a Partidului Laburist 
din Marea Britanie, care și-a Înche
iat lucrările la Brighton, a dezbătut, 
timp de șase zile, o gamă largă de 
probleme cu care se confruntă țara 
și mișcarea laburistă.

Conferința a adoptat documente 
importante privind strategia social- 
economică a partidului laburist, care 
vizează limitarea efectelor negative 
ale politicii sociale și monetare, pro
movată de actualul guvern conser
vator.

In cadrul conferinței s-a eviden
țiat necesitatea trecerii neintirziate

la înghețarea bugetelor militare, re
ducerea acestora și trecerea efectivă 
la dezarmarea generală și în primul 
rind a celei nucleare. Vdrbltorii, ca 
și documentele adoptate de conferin
ță au exprimat un NU ! hotărit am
plasării de noi rachete și baze ale 
N.A.T.O. in Europa și au chemat la 
începerea neîntîrziată de negocieri 
privind stoparea cursei Înarmării și 
reducerea arsenalelor militare exis
tente in Europa, precum și în alte 
zone ale lumii. Conferința a hotărit 
ca problema dezarmării să constituie 
un obiectiv prioritar al întregii po
litici externe ce va fi promovată de 
partidul laburist. *

Vizita în. Canada a delegației U.T.C.
OTTAWA 3 (Agerpres). — La 2 

octombrie a început vizita in Canada 
a delegației Uniunii Tineretului Co
munist, condusă de tovarășul Nicu 
CeaUșescu. secretar al C.C. al U.T.C. 
Delegația a fost primită la Toronto 
de Steve Agostino, președintele re
grupărilor de tineret ale Partidului 
Liberal Canadian. Au fost prezenți 
conducători ai mișcării de tineret a 
P.L.C. federal și din provincia On
tario.

Convorbirile dintre cele două dele
gații au cuprins numeroase probleme 
de interes pentru tineretul din cele 
două țări, precum și din mișcarea in
ternațională de tineret.

Tovarășul Nicu Ceaușescu. în cali
tate de președinte al Comitetului 
consultativ al O.N.U. pentru Anul 
internațional al tineretului, a .expus 
gazdelor aspecte privind stadiul

pregătirilor pentru acest important 
eveniment al tineretului lumii.

De asemenea, delegația U.T.C. a 
fost primită și a avut convorbiri la 
sediul Partidului Comunist din Ca
nada cu Sylvie Baillargeon, secretar 
general al Ligii Tineretului Comu
nist din Canada, și s-a intilnit la 
Montreal cu J. Hebert, președintele 
mișcării de tineret Canada-Monde. 
care reunește numeroase organizații 
și cluburi universitare și de tineret 
din. întreaga Canadă.

Vizita delegației U.T.C, In Canada 
este reflectată în programele rețelei 
de radiodifuziune C.B.C., care a pre
zentat ascultătorilor canadieni activi
tatea prestigioasă a României la 
O.N.U. și în alte foruri internaționale, 
consacrată promovării ideilor de 
pace și colaborare in rindurile ti
neretului lumii.

Ignorindu-se imperativul major al dezarmării, aspirațiile

de pace și bunăstare ale popoarelor, în S.U.A. s-a anunțat

Un nou program de înarmări nucleare
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a anunțat, într-o emisiune televizată, 
un program de dublare a forțelor 
nucleare strategice americane, repar
tizat pe șase ani și ridicindu-se la 
uriașa sumă de 180,3 miliarde dolari. 
„Este cea mai amplă sporire a po
tențialului militar al Statelor Unite 
din anii războiului rece și pînă' in 
prezent", subliniază agenția U.P.I. 
In acest cadru, se stipulează în
ceperea fabricării a cel puțin o 
sută de rachete balistice inter
continentale de un nou tip — „MX"; 
construirea a o sută de bombardiere 
strategice nucleare, de asemenea de 
un nou tip — „B-l" ; lansarea nou
lui tip de submarin „Trident", dotat 
cu rachete nucleare „Trident", la fel 
noi; sporirea de la 2 000 la circa

3 500—4 000 a numărului rachetelor 
de croazieră, precum și alte măsuri 
de înarmare cu mijloace tot mai 
sofisticate și, evident, tot mai costi
sitoare.

Printr-o coincidență, guvernul de 
la Washington a anunțat, in aceeași 
zi, închiderea spitalelor publice din 
orașele Seattle, Boston, Baltimore, 
Staten Island (New York) din cauza 
...lipsei de fonduri. Agenția A.P., 
care transmite știrea, reamintește că 
actuala administrație. în cadrul re
ducerii cheltuielilor sociale pentru 
obținerea de fonduri destinate aloca
țiilor militare, a hotărit, printre al
tele. Închiderea a opt spitale si 21 
clinici publice din tară. O parte din 
ele au fost salvate, fiind preluate 
de... armată, care nu duce linsă de 
fonduri.

Portugalia nu- va permite instalarea pe teritoriul său 
a rampelor pentru lansarea de rachete nucleare

LISABONA 3 (Agerpres). — Por
tugalia nu va permite instalarea pe 
teritoriul său a rampelor-pentru lan
sarea de rachete nucleare și nici de
pozitarea de arme nucleare pe teri
toriul țării, a declarat vicepremierul 
și ministrul apărării portughez, 
Diego Freitas do Amarai, într-un 
interviu acordat televiziunii din Li
sabona. Deși Portugalia este mem
bră a N.A.T.O., toate speculațiile 
privind posibilitatea ca ea să permi
tă vreodată lansarea de arme nu

cleare de pe teritoriul său sint ab
solut lipsite de fundament.

In acest context, observatorii po
litici din Lisabona relevau că, re
cent, toate marile cotidiane din ca
pitala lusitană au publicat declarația 
ministrului de externe, Andre Gon- 
zalves Pereira, potrivit căreia infor
mațiile privind desfășurarea de ne
gocieri între reprezentanții guverne
lor portughez și american asupra 
extinderii bazelor și creării de noi 
baze militare ale S.U.A. în Portuga
lia sint inexacte.

„Furtul creierelor" afectează tot mai mult țările 
in curs de dezvoltare

DELHI 3 (Agerpres). — Fenome
nul cunoscut sub termenul de „furt 
al creierelor" a lipsit, în ultimele 
două decenii, țările in curei de dez
voltare de peste o jumătate de mi
lion de oameni de știință, medici și 
alte persoane cu un nivel de pregă
tire superioară, scrie ziarul indian 
„THE NATIONAL HERALD". Coti
dianul atrage atenția asupra perico
lului pe care îl prezintă „furtul cre
ierelor" din țările în curs de dez
voltare, țări care au o nevoie atît 
de imperioasă de cadre specializate 
pentru aplicarea programelor lor de 
dezvoltare națională. „The National 
Herald" notează că statele sărace au 
cheltuit pentru formarea specialiș
tilor racolați de țările industrializate

peste 5 miliarde dolari, sumă care 
se constituie in economii făcute de 
statele bogate pe seama celor in 
curs de dezvoltare. Aproximativ 60 
la sută din aceste cadre sint medici. 
Or, esțe cunoscută lipsa ce o re
simt țările în curs de dezvoltare în 
domeniul specialiștilor in ocrotirea 
sănătății, comparativ cu statele bo
gate. Spre exemplu, în S.U.A. ra
portul intre medici și locuitori este 
de 1 la 550, în timp ce in țările din 
Africa de est acest raport este de 
1 la 17 500, iar în unele state asia
tice situația este și mai gravă.

Ziarul indian relevă că, in ultimii 
ani, in loc să fie stăvilit, acest fe
nomen profund dăunător țărilor în 
curs de dezvoltare s-a accentuat.

CUI SERVESC OBSCURANTISMUL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------

SI PROLIFERAREA SECTELOR?
♦

Destine naufragiate pe țărmul șarlataniei...

REALITĂȚI 
DIN LUMEA 
CAPITALULUI

• La San Francisco, în S.U.A., s-a 
deschis recent un proces ce readuce 
in memoria opiniei publice unul din 
cele mai odioase episoade din activi
tatea sectelor pseudoreligioase, așa- 
numita sinucidere colectivă de . la 
Jonestown, din noiembrie 1978, cind 
peste 900 de membri ai „Templului 
Poporului" au fost împinși de căpe
tenia sectei, Jim Jones, să-și pună 
capăt vieții. Inculpatul actualului pro
ces este Larg Layton — unul din 
zbirii fanaticului predicator si, tot
odată, unul din putinii supraviețui
tori ai acestei tragedii. El este impli
cat in incidentele de la Port Kaituma, 
care au dus la moartea deputatului 
Leo Ryan și a unor ziariști, veniți să 
se convingă la fata locului de adevă
rul despre „infloritoarea misiune 
agricolă" din jungla guyaneză.

• In Brazilia, după arestarea, zi
lele trecute, a 15 membri ai sectei 
Moon, autoritățile federale au decis, 
sub presiunea unor grupuri, de pă
rinți și cetățeni, deschiderea unor an
chete asupra activităților pe care res
pectiva sectă le desfășoară in această 
tară. Secta este acuzată de a atrage 
cu predilecție minori, pe care, după 
ce ii cooptează, ii obligă să cer
șească, fondurile astfel procurate ser
vind înavuțirii patronilor sectei. 
Acesta nu este, dealtfel, primul pro
ces din existenta sectei sud-coreea- 
nului Moon. Azi multimilionar, rezi
dent in S.U.A., el invirte cele mai di
ferite și dubioase afaceri, intrînd 
frecvent in conflict cu legea. Preocu
pările sale se intind de la escrocarea 
oamenilor, mai ales a tinerilor^amă
giți de doctrina „principiului divin", 
și pină la cea mai înrăită propagandă 
anticomunistă.

UN TEREN FAVORABIL. 
Pe ce teren apar și ajung să gă
sească o asemenea audiență sectele 
de acest gen ? Recesiunea economică, 
șomajul in continuă creștere, condi
țiile de trai tot mai precare și. nu în 
ultimul rind. spirala absurdă a înar
mărilor. cu tot cortegiul ei de impli
cații materiale și morale, cu psihoza 
războiului pe care o generează — 
toate acestea sîht de natură să creeze 
o stare de permanentă tensiune și 
nesiguranță, care afectează deosebit 
de acut largi categorii ale tinerei 
generații. Ajunși la o vîrstă cînd fac
tori ce nu mai depind de ei, ci de 
societate, le hotărăsc viitorul, tinerii

se văd confruntați cu probleme din 
cele mai grave, depășind uneori pu
tința lor de înțelegere. Ce li se oferă 
acestor tineri ? In locul unei perspec
tive profesionale — dificultatea ca
lificării și găsirii unui plasament ; in 
locul unui ideal — un vid ; în locul 
unei atmosfere propice universului 
sufletesc — răceală, indiferență, alie
nare. Nu întimplător, sectele își re
crutează adepții tocmai din rindurile 
acestei categorii de vîrstă. Caractere 
în formare, încă labile, in căutarea 
unor certitudini, tinerii cad ușor 
pradă himerelor, soluțiilor iluzorii, 
propagandei mincinoase care le pro
mite ocrotire, căldură și împlinire. în 
cadrul sectelor, ei suportă un veri
tabil „șoc psihic", căci tratamentul 
căruia ii sînt supuși, urmărind totala 
depersonalizare și aservire sufleteas
că și fizică, îi aduce în imposibili
tatea de a-i desluși substratul 
antiuman.

Dacă în anii trecuti presa din țările 
occidentale abunda în știri referitoare 
Ia proliferarea sectelor, la îngrijoră
toarea extindere a influentei lor mai 
ales în rîndul tinerilor, în ultima vre
me apar tot mai frecvente dezvăluiri 
privitoare la abuzurile acestora, la a- 
devăratele scopuri ce se ascund îndă
rătul fațadei mistice, la lipsa de 
scrupule a capilor acestor secte.

PROPRIETARII DE SCLAVI 
ȘI-AR SCOATE ULUIȚI PĂ
LĂRIA ! 1“ cursu^ actualei veri a 
fost consemnat „sfirșitul scandalos al 
unui alt spectacol", cum numește re
vista vest-germană „STERN" destră
marea sectei de la Poona, cqndusă de 
așa-zisul „guru" (înțelept...) Bhagwan 
Shree Rajneesh. Acest oraș, situat la 
180 km de Bombay, devenise în în
chipuirea multor tineri occidentali 
un loc sinonim cu paradisul: dezamă
giți de existenta ce li se oferea, de 
lipsa oricăror perspective, veneau cu 
miile aici. în speranța de a se lecui 
de frustrări, angoase și alienare, cu 
iluzia — intens întreținută de publi
citatea pe care „managerii" sectei o 
făceau — a unei alte vieți și a regă
sirii propriei identități.

Ashram-ul — denumire care în
seamnă comunitate — a devenit cu 
timpul o întreprindere extrem de lu
crativă — pentru elita sectei, firește.

Căci, in ciuda egalității absolute pro
povăduite de „divinul" Bhagwan, 
intre adepți existau discrepante fla
grante. Marea masă a adepților trăia 
în condiții mizere și de promiscuitate. 
In atelierele de aici se produceau, 
muncindu-se din greu, articole din 
cele mai diverse — bluze, robele por
tocalii („uniforma" sectanților), genți, 
ilustrate, articole cosmetice, mărgele.

adepți forma delirului, a extazului. 
După cum notează revista franceză 
„L’EXPRESS", abandonul, renunțarea 
la orice veleitate personală, la dis- 
cernămînt și decizie constituie esența 
celor propagate de „marele maestru" 
al clanului. Iată, de pildă, cum pre
zintă revista „Der Spiegel" o ședință 
de „iluminare intensivă" (!) : ..Pe o 
verandă, stau față in fată 16 adepți.

In plin „extaz mistic*...

pentru a nu mai aminti materialul 
propagandistic produs de editura și 
tipografia proprie. „Privit in mod , 
realist, adică pur economic. -Fundația 
Rajneesh- este de fapt o organizație 
pentru valorificarea trudei neremu
nerate, după o metodă abilă, in fața 
căreia chiar și proprietarii de sclavi 
și-ar scoate plini de respect pălăria", 
scrie revista „DER SPIEGEL".

DE LA „MEDITAȚIE DI
NAMICA" LA „ILUMINAREA 
INTENSIVĂ". Punctul central al 
vieții spirituale a sectei 11 constituiau 
ședințele colective de „meditație di
namică", in cursul cărora „energia" 
Insuflată de „maestru" lua la

de ambele sexe. Tac și se privesc ca 
hipnotizați in ochi. Apoi Iși porun
cesc unul altuia : -Spune-mi cine 
ești!-. Nici un răspuns. -Spune-mi 
cine ești!-. Tăcere. Se aude un gong, 
participanta se deplasează ajungind 
în fața altui partener. Din nou pri
viri prelungi și -Spune-mi cine ești!-. 
Ridicolul ritual începe în zorii zilei 
și durează 18 ore, pină la totala epui
zare psihică și fizică...".

Bhagwan se arăta cu zgîrcenie ad
miratorilor săi. Rar părăsea palatul 
său izolat, prevăzut cu instalații de 
aer condiționat, pentru a se deplasa 
80 de metri pînă la hala de me
ditații, această distantă parcurgînd-o, 
in mod obligatoriu, tn limuzină. Intii, 
un Chevrolet, apoi un Mercedes, și

GENT1ILE DE PRESA 
e scurt

MEDALII DE AUR PENTRU MAȘINI ROMANEȘTI. In cadrul celei 
de-a 37-a ediții a Tirgului tehnic internațional de toamnă de la Plovdiv, 
„Uzina mecanică din Cugir" a primit medalia de aur pentru „Freză de 
danturat FD—250". Aceeași distincție a fost acordată Întreprinderii de 
autocamioane. Brașov pentru „Autotractorul R 19 256 — DFS".

LA BERLIN a avut loc o nouă 
I rundă de tratative în vederea în

cheierii unui acord de colaborare în 
I domeniul științei și tehnicii între

Republica Democrată Germană și 
Republica Federală Germania. 

I (A.D.N. și D.P.A.).
• CONVORBIRI POLONO-BRAZI-
. LIENE. Ministrul de externe al 

R. P. Polone. Jozef Czyrek. și-a în-
I cheiat vizita oficială la Brasilia, 

unde a avut convorbiri cu Ramiro 
I Saraiva Guerreiro. ministrul aface

rilor externe, și cu alți membri ai 
guvernului brazilian. (P.A.P.).

' CEA DE-A 12-A CONFERINȚA 
I LA NIVEL ÎNALT A TARILOR 

MEMBRE ALE LIGII ARABE se 
Iva desfășura între 25 și 28 noiem

brie. în orașul marocan Fez — s-a 
anuntat la Rabat Reuniunea la ni- 

Ivel înalt va fi precedată de o întil- 
nire pregătitoare a miniștrilor afa
cerilor externe, care se va deschi
de la 22 noiembrie.

| ÎNTREVEDERE. Președintele Con
siliului de Stat al Republicii Cuba, 

I Fidel Castro Ruz, a avut o întreve
dere cu președintele Republicii De
mocratice Sao Tomă și Principe, 

. Manuel Pinto da Costa. (Prensa La
tina).
SCHIMBURI CULTURALE FRAN- 

I CO-CHINEZE. La încheierea se-
j siunii Comisiei culturale mixte

francezo-chineze a fost semnat un 
I program privitor la schimburile

culturale bilaterale. Documentul 
stipulează dezvoltarea relațiilor de 
schimb și cooperare pe linie cultu
rală dintre cele două țări. (Agenția 

| China Nouă).
| PRELUNGIREA STĂRII DE

ASEDIU ÎN SALVADOR. în vi- 
1 goare din martie 1980. starea de
. asediu a fost prelungită in Salva

dor cu incă o lună — s-a anuntat, 
■ din sursă oficială, la San Salvador.

Guvernul a motivat măsura prin 
persistenta cauzelor care au dus la 

' suspendarea unora dintre garanțiile 
. constitutionale — informează agen

ția France Prpsse.

LA TRIPOLI a fost dat publici
tății comunicatul comun în urma 
convorbirilor dintre colonelul Mo- 
ammer El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, și președintele Re
publicii Populare Angold. Jose 
Eduardo dos Santos. Documentul 
relevă dorința părților de a dez
volta cooperarea economică bilate
rală In diverse domenii.

CONVORBIRI 1RLANDEZO- 
FRANCEZE. Primul ministru al Ir
landei. Garrett Fitzgerald, l-a pri
mit oe ministrul relațiilor externe 
al Franței. Claude Cheysson. care 
efectuează o viziță oficială la Du
blin. Convorbirile, relevă agenția 
France Presse, s-au concentrat asu
pra, principalelor aspecte ale rela
țiilor bilaterale. De asemenea, in
terlocutorii au abordat probleme 
privind Piața comună.

DEZVOLTAREA ECONOMICA A 
IORDANIEI. Guvernul iordanian a 
aprobat planul de dezvoltare a tării 
oe perioada 1981—1985. transmite 
agenția de presă Petra. Investițiile 
totale prevăzute se ridică la 3,3 
miliarde dinari. Conform criteriilor 
stabilite de plan, se va acorda prio
ritate programelor de dezvoltare 
din domeniile industriei si agricul
turii. infrastructurii, serviciilor so
ciale si proiectelor care asigură 
dezvoltarea raporturilor cu celelalte 
state arabe.

CONFERINȚA a cadrelor de 
CONDUCERE ALE P.S.D. La Bonn 
a început o conferință a cadrelor 
de conducere, la nivel federal și al 
landurilor, ale Partidului Social- 
Democrat din R.F.G. In cadrul dez
baterilor — la care vor lua cuvîn
tul președintele P. S. D„ Willy 
Brandt. și cancelarul federal, 
Helmut Schmidt — vor fi abordate 
probleme privind situația încordată 
din cadrul partidului și pregătirea 
demonstrației pentru pace a P.S.D.. 
programată să se desfășoare la 10 
octombrie, la Bonn.

Conferința Commonwealth-ului de Ia Melbourne
CANBERRA 3 (Agerpres). — La 

conferința Commonwealth-ului de la 
Melbourne, primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a supus unei aspre 
critici politica înarmărilor și confrun
tării pe care o desfășoară statele 
occidentale pe arena internațională. 
Ea a condamnat, in acest context, 
militarizarea continuă a Oceanului 
Indian, chemînd popoarele țărilor 
riverane să se pronunțe pentru trans
formarea acestei regiuni într-o zonă 
a păcii.

Președintele Tanzaniei, Julius Nye- 
rere, a evidențiat că dificultățile 
grave din cadrul economiei mondia
le trebuie să fie soluționate in

comun de țările în cure de dezvol
tare și cele dezvoltate. El a deplins 
incapacitatea actualelor instituții mo- 
netar-financiare internaționale — 
F.M.I. șt B.I.R.D. — de a ajuta țările 
„lumii a III-a“ să scape de sărăcie 
sau de a preveni actuala recesiune 
mondială. De asemenea, președintele 
Tanzaniei a criticat structurile co
merțului internațional actual, în ca
drul căruia „cei săraci vind ieftin și 
cumpără scump", pronunțindu-se 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Poziții similare au adoptat în 
alocuțiunile lor și primul ministru 
din Sri Lanka, M. R. Premadasa, 
președintele Kenyei, Daniel Arap 
Moi, ca și reprezentanții noilor state 
independente Papua — Noua Guinee 
și Samoa de Vest.

RECITAL DEDICAT CENTENA
RULUI GEORGE ENESCU. In ca-
drul manifestărilor dedicate cente- [ 
norului George Enescu, la Biblio
teca română din New York a avut 
loc recitalul artiștilor americani so- . 
prana Alexandra Hunt șl pianistul 
Lloyd Walser. Programul a inclus | 
piese de virtuozitate din opera 
enesciană.

RELAȚIILE MEXÎCANO-CUBA- 
NEZE. Președintele Mexicului. Jose ■ 
Lopez Portillo, l-a prjmit, la Pa
latul „Los Pinos" din Ciudad de • 
Mexico, pe ministrul cubanez al re
lațiilor externe. Isidoro Malmierca 
Peoli, care se află în vizită în 
Mexic — transmite agenția Prensa 
Latina. Au fost abordate aspecte ț 
ale relațiilor bilaterale și ale evo
luției situației internaționale, pre- 1 
cizeazâ sursa citată. ■

PREȘEDINTELE VIITOAREI RE
UNIUNI A F.M.I. Ministrul de fi
nanțe al Kuweitului, Abdel Latif I 
Al Hamad, a fost alșs președinte al | 
viitoarei reuniuni anuale a Fondu
lui Monetar Internațional și Băncii ■ 
Mondiale, care va avea loc in sep
tembrie 1982 la Toronto (Canada) I 
(A.F.P.).
COLABORAREA LATINO-AME- 

RICANA ÎN DOMENIUL ENER- V 
GIEI. Sub egida Organizației la- I 
tino-americane pentru energie I 
(O.L.A.D.E.). cu sediul la Quito, va 1 
fi organizat, in localitatea Cuer- . 
navaCa din Mexic, un seminar ști
ințific cu participarea unor cerce- | 
tători de la centrele specializate 
din țările latino-americane. Vor fl I 
dezbătute probleme privind progre
sele înregistrate in studiul energiei 1 
si căile de participare comună la . 
proiecte de cercetare în acest do- I 
meniu. '

INUNDAȚII ÎN ITALIA. Ploile I 
torențiale care au căzut în ultimele I 
zile în Italia au provocat grave 
inundații, în special în regiunea 
Roma. Potrivit unui comunicat al I 
poliției, zece persoane și-au pier
dut viața, două fiind date dispă
rute. In localitatea Santa Marinela. i 
care este inundată. 84 de copii se 
află blocat! într-un cămin. Circula
ția pe linia ferată dintre Roma șl I 
Genova a fost întreruptă din cauza 
apelor.

U.R.S.S. O hotărîre în 
domeniul dezvoltării 
extracției de cărbune

MOSCOVA 3 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția T.A.S.S., C.C. 
al P.C.U.S. și' Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au adoptat hotărîrea „Cu 
privire la măsurile suplimentare 
pentru accelerarea dezvoltării ex
tracției de cărbune prin metodă ex
ploatării la zi in perioada 1981— 
1990". Hotărîrea trasează Ministeru
lui Industriei Cărbunelui al U.R.S.S. 
sarcina de a realiza o producție de 
cărbune de 315 milioane tone în 1985 
și de 390—400 milioane tone în 1990. 
Intre altele, se prevede sporirea ca-1 
parității de extracție și prelucrare a 
cărbunelui prin construirea și reuti- 
larea fabricilor de înnobilare.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA :

în cele din urmă un Rolls-Royce 
special, blindat — aceste etape co- 
respunzînd de fapt prosperității 
crescinde a „fundației" sale.

UN „ÎNȚELEPT" CARE NU 
DISPREȚUIEȘTE BUNURILE 
LUMEȘTI Ce 1-0 K lmP‘ns p° 
Bhagwan să-și părăsească în acest 
chip bănoasa instituție, adepții 7 Ii 
devenise prea obositoare postura 
(mai corect, impostura) de „înțe
lept"? A vrut să scape de acuzația 
de evaziune fiscală, el datorînd sta
tului milioane de dolari? Cert este 
că, într-o zi de început de vară, 
Bhagwan și cercul restrîns al oame
nilor săi de încredere au părăsit pe 
ascuns Ashram-ul și au plecat spre 
New York. îi urmau Rolls Royce-uJ, 
tipografia, utilajele și... 12 tone de 
bunuri diverse. „In urma sa, para
disul a fost închis ca o prăvălie 
pentru demolare", scrie „STERN". 
Multi dintre tinerii occidentali care 
au trudit pentru „maestru" și i-au 
dat ultimele economii, nu mai au 
nici bani de întoarcere.

• După o vreme a început să se 
zvonească, la Ashram, cum că „divi
nului", „înțeleptului" i-ar merge bine 
in „Lumea Nouă", că locuiește în
tr-un adevărat palat, că a lepădat 
veșmintul portocaliu și că s-a căsă
torit cu fiica unui bogat armator... 
Zvonurile nu sînt rodul, imaginației. 
Bhagwan, despre care un psiholog 
vest-german afirma că „minte decum 
deschide gura, inșeală pe toți, e rău 
și neîndurător", trăiește într-adevăr 
in mai sus-amintitele condiții, la 
Montclair, nu departe de New York, 
după cum dovedesc anunțurile care 
au apărut în reviste occidentale. 
Prin acestea iși tace publicitate. El 
oferă acum spre vînzare „religia" sa, 
concretizată in formele ușor comer
cializabile ale broșurilor, calendare
lor, benzilor imprimate și discurilor, 
afișelor și fotografiilor. Căci, după 
cum remarca „Der Spiegel", „dacă 
la Poona spectacolul s-a terminat, la 
Montclair abia incepe".

Apare astfel evident că feno
menele de criză, degradarea va
lorilor și dlsoluția morală din lu
mea occidentală favorizează apa
riția acelei faune dubioase alcă
tuite din tot felul de proroci, astro
logi, magicieni și căpetenii de secte. 
„Enciclopedia sectelor în ' lume", în 
curs de editare la Paris, inventariază 
peste 1000 de secte active în Occi
dent. Pe măsura proliferării acestora, 
se înregistrează insă și o creștere a 
ripostei opiniei publice. Astfel, de 
pildă, in urmă cu cîteva luni, parti- 
cipanții la o conferință au pus bazele 
unei „Asociații internaționale- pentru 
apărarea familiei și individului", 
care-și propune să lupte împotriva 
sectelor, să anihileze acest fenomen 
social extrem de nociv, care muti
lează atîtea destine. •

Mariana SASARMAN

Cinism neutronic

♦

ț

Dl. S. T. Cohen. Este fizician. Este domiciliat In Statele Unite. Este 
căsătorit. Este un umanist. Este nu numai tatăl copiilor săi, ci și tatăl - i 
desigur, prin procedee diferite - al bombei cu neutroni. .

Este și personajul căruia revista vest-germană „Der Spiegel*  l-a luat 1 
recent un Interviu. Răspunsurile aproape că fac inutil orice comentariu. L 

întrebare: Lucrați cu plăcere la arme 7 _ _ __

*

ț 
ți
s 
V (

* 
*

_______  __ ......... . V 
întrebare : De ce ceilalți copii găsesc ci bomba este îngrozitoare 7 i 
Fiica : Deoarece omoară. Tot ce omoară oameni este îngrozitor. ’

Dl. Cohen : Atunci oamenii sînt monștri, deoarece se ucid reciproc, i 
Fiica : Nu toți. Tu generalizezi prea mult. '
Cohen : Eu consider că toți oamenii sint monștri. i
Fiica : Bine, dar atunci ești și tu unul! ?
Cohen : Natural. )

ț 
este ț 

ț

*

I
N. CORBU ț

J — Ca să fiu cinstit, da. E o preocupare foarte fascinantă.
\ —Ce crede sofia dv. despre bombă 7
1 — Soția mea nu se ocupă de bombă. Ea joacă tenis, se ocupă de gospo-
1 dărie. Bomba cu neutroni e descrisă ca o bombă care omoară oameni dar 
4 cruță bunurile. Dacă sint întrebat — nu este lipsit de moralitate să ucizi 
} oamenii și să ferești avutul, voi răspunde : să cruți avutul civil este foarte 
\ corect. Doriți o Coca-Cola 7
< — Vorbiți despre război In Europa. Eu sint din Europa. Nu ascult
1 aceasta cu plăcere.
I — Logic. Pot doar să adaug că aveți ghinion. Noi avem oceanul.
i Intr-adevăr, mare păcat că europenilor le-a tăiat calea o pisică neagră 
1 și le-a adus ghinion. Sau că s-a născut dl. Cohen.
i — Ce se intimplă cu cei deasupra cărora explodează bomba 7
; — Vor fi grav afectați de o iradiere intensă cu neutroni. Iradierea
ț afectează sistemul nervos central, majoritatea paralizează in cîteva 
i minute. La o distanță mai mare iradierea atacă sistemul digestiv. Apar
* simptomele : grețuri, vărsături, diaree etc.

! — ua, majoritatea ceior am aceste caie
ț aproape de focar mor însă foarte repede.\ - ... ..... .
ț
ț 
î 
(
* 
ț
| r »uu . ukvutvck umvuru. i ui ce umoura vumem esn 
\ La otita lipsă de respect patern a Intervenit intervievatul :

*
ț
l (Discuția gingașă și tandră, de familie, a fost întreruptă de reporter) ;
■ Întrebare : Vă considerați om de știință 7

— Nu mă mai consider. Personal, mă consider un umanist. Nu 
ciudat 7
Nu - căci demult I se putea bănui umanismul neutronic. Dar să-l 
ascultăm o confidență. Foarte semnificativă.

— Care vă este ființa cea mai dragă pe lume 7
— Clinele meu. Dar să nu mă trădați față de soție și copii.
— Poate fi cineva creator lucrlnd pentru distrugere 7
— Scuzați-mă, domnule, bomba cu neutroni ucide oameni, nu este o 

armă distrugătoarț.
Ceea ce este adevărat, nu distruge, ci doar ucide. Dacă distrugea 

monștri, atunci - ținînd seama de înseși autodefinirea sa - atunci cine 
mai acorda interviul ?

ț 
ț 
ț

* 
ț

ț

— După aceea, mor 7
— Da, majoritatea celor din aceste categorii mor după un timp, Cei
— Dar nu este o moarte îngrozitoare 7
— Moartea este întotdeauna îngrozitoare.

Apreciere consolatoare... pentru uzul altora. Câcl pe plan personal :
— Fiul dv. este la marină. Ce ați prefera să-l amenințe, torpiloarele 

sau bomba 7
— Dacă torpila scufundă vasul, atunci fiul meu se poate salva pe o 

plută sau o barcă de salvare. Prin urmare, mi-ar conveni să fie atacat cu 
torpile, nu cu bombe cu neutroni.
Un părinte grijuliu, cu dragoste față de copil. Al Iul, nu al altora, 

întrebare — adresată fiicei lui Cohen, prezentă la interviu : cum reac
ționează colegii tăi de școală 7

Fiica : Eu pe tata II văd complet separat de monstrul de bombă. Dar 
el ll privesc pe tata altfel decit mine.

mai
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