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PÎNÂ LA 15 OCTOMBRIE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, a pri
mit, miercuri, pe Elias Freij. prima
rul arab al orașului Betleem, care
tace o vizită in tara noastră la
invitația Consiliului National al
F.D.U.S.
La întrevedere a participat Aurel
Duma, secretar al Consiliului Natio
nal al F.D.U.S., ministru secretar de
stat la Ministerul Afacerilor Externe.
Oaspetele a transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu, în numele locui
torilor orașului Betleem. un cald sa
lut de prietenie și cele mai bune
urări de sănătate, de succese în ac
tivitatea pe care o desfășoară in
fruntea statului român. în același
timp, el a adresat, tovarășului Nicolae

Ceaușescu profunde mulțumiri pen
tru onoarea de a fi primit, pentru
posibilitatea oterită de a vizita
România și a avut cuvinte de inaltă
apreciere fată de realizările obținu
te de poporul român în edificarea
noii societăți. Totodată, el a expri
mat intreaga gratitudine a locuitori
lor orașului Betleem fată de activi
tatea consecventă desfășurată de
România, de președintele Nicolae
Ceaușescu. pentru o soluționare justă
a problemei palestiniene.
Oaspetele a făcut o prezentare a
preocupărilor actuale ale locuitorilor
orașului Betleem pentru dezvoltarea
economico-socială. exprimind dorin
ța lor de pace și de a se găsi o solu
ție care să ducă la rezolvarea justă a
tuturor problemelor din Orientul
Mijlociu.

GRIUL TREBUIE SEMĂN AT
PE INCA 1200000 HECTARE
în fiecare unitate agricolă, in fiecare județ — viteze de lucru
sporite pentru incheierea acestei lucrări la termen!
O
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Situația - pe zone - în județele cu cele mai mici
suprafețe semănate cu griu pînă la 7 octombrie
ras s a

Din epoca
optimă pentru
însămînțări
MAI SINT

Dintre lucrările agricole care se
execută în acest sezon se detașează,
prin caracterul de urgentă, insămintarea în cel mai scurt timp a
cerealelor păioase. Datorită muncii
susținute desfășurate pe ogoare,
orzul a fost semănat pe 98 la sută
din suprafața planificată. Dar pină
la 15 octombrie — termenul-limită stabilit pentru incheierea
însămințărilor în toată țara —
mai sint doar opt zile, timp în

In zona colinară

Județul

Vrancea
Caraș-Severin
Mureș
Prahova
Dîmbovița

In zona de cîmpie

Suprafața
rămasă de
semănat (ha)

Cit reprezintă
din suprafața
planificată
(%)

24 849
16 700
32 887
19 178
24 924

68
65
61
59
54

care mai sînt de semănat 1 200 000
hectare cu griu. Unele județe din
zona colinară — Vrancea, Prahova,
Dîmbovița, Argeș, Mureș, Alba, Si
biu, Caraș-Severin, Neamț — deși
trebuiau să încheie de mult însămintarea cerealelor păioase. mai au și
la această dată de semănat griu
pe suprafețe întinse. în aceste ju
dețe. semănatul griului trebuie să
se incheie in cel mai scurt timp.
Din această săpiămină. centrul de
greutate al insămintărilor s-a de
plasat in zonele de șes. unde se află
județele mari cultivatoare de cerea
le păioase. însemnătatea deosebită

Suprafața
rămasă de
semănat (ha)

Județul

Timiș
Constanța
Arad
Dolj
Ialomița

a bunei desfășurări a lucrărilor, a
încheierii semănatului la termen
derivă și din faptul că această
mare zonă formează grinarul țării.
Atrage atenția că. deși condițiile
pedoclimatice sint asemănătoare,
există diferente foarte mari de la
un județ la altul. în timp ce in
județele Olt, Giurgiu, Brăila. Bu
zău, Satu Mare semănatul griului
este mai avansat, in județele Timiș,
Arad, Constanța. Dolj, Teleorman,
Ialomița și Călărași există rămineri în urmă nejustificat de mari.
Și în aceste județe, semănatul poate
șl trebuie să fie incheiat la terme-

129
93
71
83
49

nul stabilit. Fiecare unitate agrico
lă dispune de forțele necesare pen
tru a îndeplini exemplar această
sarcină trasată de conducerea parti
dului, sarcină care răspunde inte
reselor dezvoltării economico-șociale a tării, creșterii bunăstării celor
ce muncesc. De aceea, in aceste zile
de virf este imperios necesară in
tensificarea eforturilor mecanizato
rilor, cooperatorilor și specialiștilor
pentru a asigura toate condițiile
astfel ca viteza de lucru la semă
nat să fie realizată și chiar depășită
in fiecare unitate agricolă.
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Zilele trecute presa a relatat îm
prejurările in care un grup de in
fractori a adus avutului obștesc o
pagubă pentru consemnarea căreia
s-a întrebuințat un număr de șapte
cifre (milioane, adică) ; unul sin
gur dintre ei furase peste, un mi
lion de lei... Cu alt prilej am aflat
despre o delapidare de peste opt
sute de mii de lei : altă dată des
pre șase sute — și așa mai departe.
Toate aceste consemnări, pe lingă
meritul lor efectiv — acela de a in
forma și mobiliza opinia publică îm
potriva unor infracțiuni care aduc
mari daune avutului obștesc, al nos
tru al tuturora — pot avea și o
consecință mai puțin previzibilă .
ele riscă să ne
tocească ascuți
șul perceperii, cu
un termen fo
losit de sociologie
„să
banalizeze"
anormalul.
Unii
dintre noi — după
ce iau cunoștință
de o infracțiune
mare — pot ajun
ge să estimeze un
furt de patruzeci
de mii ca fiind
„doar de patruzeci de mii", iar pe
unul, de patru mii ca neexistent. Ce
să mai vorbim de o pagubă de pa
tru sute de lei adusă avutului
obștesc ? Se poate și supăra cineva
pe tine că i-o aduci la cunoștință...
De parcă in definirea noțiunii de
furt există trepte intermediare ! Să
discutăm despre o mentalitate stra
nie. După cum bine știm, încă de
cind eram copii, fie că se vorbește
despre ou. fie că se vorbește despre
bou, operația la care se referă cu
noscuta zicală este desemnată cu
același cuvint : furt. Limba nu are
două verbe pentru a numi o faptă
care înseamnă necinste, indiferent
la scara la care se comite ; nu
există un cuvint pentru „a fura
puțin" șt "’tul pentru „a fura mult",
ci doar cuvintul (infamant pentru
subiect) a fura, pe lingă care se
adaugă „mult" sau „puțin", dar fără
să schimbe cu nimic sensul primar.
Din nefericire, sint și semeni
de-ai noștri care trăiesc cu senti
mentul că sustragerea din avutul
obștesc a unor bunuri de citeva zeci
sau citeva sute de lei nu înseamnă
că respectivul ins a furat, ci doar
că „a ciupit" sau „s-a-nvirtit" sau...
mai știu eu ce o mai fi născocit ar
goul pentru a desemna furtul care
vrea să treacă neobservat, care
ajunge să se deghizeze el insuși in

altceva, într-un fel de năzbitie, de *
fel de a fi al unor băieți de, viață
care... Iar de aici pină la „ce-aveți
cu omul ? Ce e el. Al Capone ? A
spart trenul poștal din Anglia ? A
furat și el 314 lei, mare scofală !“ *
nu-i decit un pas. Și ți-o spune un
om cinstit, om care nici picat cu cea
ră n-ar lua eț insuși cincizeci de bani
ai altcuiva, zare dacă-i vin la loc
25 de bani după ce a vorbit la tele
fonul public nu știe ce să facă, îl
frige moneda de parcă ar fi furat-o.
Poate că la aceasta a contribuit și
faptul că furtul este tratat in două
registre — după mărimea pagubei :
peste o anumită sumă hoțul este
cercetat de miliție și dus la tribu
nal, sub acest ba
rem este încre
dințat comisiei de
judecată din în
treprindere
sau
din comună. Drept 1
care unii și-au
făcut o profesiune
din a sustrage...
’ exact pină la li
mită in care riscă
să suporte rigorile
legii. Fură azi.
fură miine. fură
poimiine șl întllnirea cu Codul pe
nal nu are loc niciodată, Serios
vorbind, la urma urmelor, de ce
tratăm cu două măsuri unul și *
același lucru? Nu făptuim un act
de inechitate 2 De ce la trei lei distanță unul să meargă la închisoa
re. iar altul să fluiere ?
Trebuie, apoi, să ne gindim și la
cei din jurul lor, la tineri, la ca
racterele instabile, la cei numiți
popular „slabi de înger", la toți cei *
care pot fi influențați negativ de
faptul că sustragerea a rămas ne
sancționată. La cei care pot trage
concluzia eronată că insul care fură
un ou nu fură mare lucru...
Dar cine fură un ou — FURA.
Astăzi. Miine vom mai vedea noi ce ț
vom face, dar de ce să acceptăm
astăzi povestea cu oul ? Doar nesti
mabilul, cum zice proverbul, FURA.
Ou sau automobil — asta e o ches
tiune secundară. Chestiunea princi
pală este cea a mentalitătii care le
îngăduie unora să păgubească societatea. Adică, pe fiecare dintre
noi. Iată de ce este necesar ca, in *
numele intereselor noastre, ale tutu
ror, aceste fapte greșit numite
minore să fie judecate cu aceeași
asprime.
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Un cartier de azi cit un întreg oraș de ieri
Municipiul Sfintu Gheorghe, re
ședința județului Covasna din arcul
carpatic, cu înfățișarea lui moder
nă de astăzi, se inaltă pe cele două
maluri ale Oltului ca un important
centru industrial, urbanistic și cul
tural al țării. Numai in cin
cinalul trecut s-au construit aici
aproape 12 000 de apartamente.
S-au înălțat două noi cartiere, ade
vărate orașe noi, fiecare cu cite un

Foto : S. Cristian

număr de locuitori echivalent cu
cei al întregii7 populații a orășelului
de acum trei-patru decenii.
Si in actualul cincinal, municipiul
Sf. Gheorghe continuă șă-și spo
rească zestrea economică' și urba
nistică, asigurind tuturor locuitori
lor săi, români și maghiari, care
trăiesc și muncesc in strinsă înfră
țire. un nivel tot mai ridicat de via
ța, de civilizație. (Păljănos Maria).

De mai bine de un deceniu și jumătate, partidul pune în fața națiunii obiective tot mai complexe, tot
mai îndrăznețe, pentru a căror în
făptuire a fost și este nevoie nu nu
mai de multă muncă, ci și de tot
mai multă gindire novatoare, de ini
țiativă creatoare, de spirit cutezător,
într-un cuvint, de la o etapă la alta,
a devenit tot mai stringentă, nevoia
de cadre cu un înalt nivel de com
petență profesională, cu un larg ori
zont de cultură — politică, economi
că, științifică.
în acest adevăr își are motivația
îndemnul stăruitor al secretarului
general al partidului, adresat in re
petate rinduri tinerei generații, și nu
numai ei, de a învăța, învăța și iar
invăța pentru a putea ține pasul cu
noul, pentru a se manifesta ca revo
luționari in toate domeniile.
încrederea in școală, in învățătură
e o veche și respectată idee la po. porul român. Nu a existat nici o
mare conștiință care să fi formulat
pentru viitorul țării un ideal și care
să fi omis din acest ideal accesul
deplin la școală și cultură, îndemnul
spre invățătură. Astăzi, acest îndemn
este de o acuitate extraordinară pen
tru că, atit cit se poate privi în zarea
viitorului omenirii, nu există cerin
ță mai stăruitor invocată decit aceea
de oameni bine pregătiți și, mai
ales, bine inarmati cu instrumentele
gindirii moderne, novatoare.
în acest context, evident, rolul șco
lii sporește covirșitor. Tot atit de adevărat este însă și faptul că școala
singură nu poate rezolva problema
creșterii inteligenței sociale fără efortul, din ce în ce mai susținut, al
fiecăruia in direcția autoperfecționării pregătirii profesionale, ridică
rii nivelului de cultură generală.
Pregătirea școlară reprezintă, desi
gur, baza elevării inteligenței uma
ne. Ca să producă continuu la para
metri de eficiență cit mai înalți, ea
trebuie să fie neîncetat alimentată
Cu noi și noi cunoștințe, să fie ținu
tă în pas cu vremea, pentru că astăzi

Cu o echipă de control al oamenilor muncii prin magazine și piețe bucureștene
— Pentru zahăr — ne
răspunde alta.
Maria Duțu. șefa de
schimb a magazinului, ne
arată negru pe alb bilan
țul vinzărilor de diminea
ță. Cota de zahăr respec
tivă a fost terminată, cea
de după-amiază intră-n
vinzare la ora 14. Peste
citeva ceasuri.
— în realitate, mal toți
s-au aprovizionat cu zahăr

sau cutare produs. Naivii
plătesc, fac jocul specu
lantului... Opinia publică
ar trebui să fie intransi
gentă față de asemenea
indivizi care încearcă să
dezorganizeze buna apro
vizionare. să-i ia de guler !
— Dar lucrătorii din co
merț ? Nu poartă și ei o
răspundere pentru curmarea
apucăturilor egoiste ?
— Exact asta voiam să

• Mărfuri sint suficiente pentru un consum
firesc, ritmic, nu pentru... „alimentarele perso
nale" ale unor indivizi lacomi și puși pe speculă.
• Se impun reglementări legale care să întă
rească, și in domeniul aprovizionării, spiritul eticii
și echității socialiste.

și de dimineață — ne spu
ne ea. Ba cite unii au mai
luat și ieri, și alaltăieri.
Alții o țin așa de o săptămină. Orice om de bun
simț se întreabă : de ce ?
Pe de o parte, datorită
mentalității aproape hol
năvicioase a unora de a
stoca, asemenea hirciogului, bunurile alimentare.
pînă cind ajung să se stri
ce, in loc să se aprovizio
neze firesc, ca lumea. Pe
de altă parte, unii din cei
ce cară in neștire din ma
gazin o fac in scop de spe
culă. îi vezi cum îi îmbie
pe unii să le vindă la
suprapreț marfa abia achiziționață. Iar ca afacerea să le meargă și mai
bine, pentru a-și rotunji
veniturile ilicite, lansează
zvonuri prăpăstioase că
nu s-ar mai găsi cutare

adevărați coloși, cu diame
trul de pină la 2 metri.
La indicația secretarului
general
al partidului,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, care a vizitat
recent
întreprinderea,
gama de rulmenți va fi
mult lărgită. Astfel, in ac
tualul cincinal urmează să
se fabrice pină la circa
700 de tipodimensiuni,
unitatea dublîndu-și prac
tic producția. Datorită
preocupărilor
susținute
ale specialiștilor, ale în
tregului colectiv, cea mai
mare parte din rulmenți
se realizează in prezent
cu oteluri și materiale in
digene, efortul continuu
pentru reducerea impor
tului de materii prime și
materiale fiind dublat de
acela al asigurării celor
mai înalți parametri de
calitate la nivelul întregii
producții. (C. Căpraru).

condiție esențială a progresului
economic și social

Lăcomiei - replica fermă
a opiniei publice!
înainte de a porni pe
teren, pensionarul Ilie Bă
nică, activist .obștesc in
sectorul 2 din Capitală,
membru al echipei de con
trol al oamenilor muncii,
își
amintește
versurile
unul vechi cintec : ...„Sea
ra cînd venea acasă / Așe
za piinea pe masă / Și-o
tăia in opt. felii / Și ne-o
dădea la copii".
— ...într-adevăr, asta era
piinea drămuită a omului
muncii de acum 35—40 de
ani — completează un alt
membru al echipei, Petre
Păun, controlor de calitate
la ..Electronica". E de re
ținut insă și altceva : nici
unul dintre copiii care-și
primeau bucata de piine
n-ar fi îndrăznit să ia și
din cele ale fraților. I s-ar
fi spus fără ocol ,Ce, numai
tu ești in familie ?“. Odată cu bucata de
piine muncită, ne-am însușit și conștiința că „nu
numai eu sint în familie",
ca și repulsia față de men
talitatea „mie mi se cuvi
ne totul, de alții nu-mi
pasă". Cumpătarea, ome
nia sint calități care ne-au
însoțit intr-o viată de om
în care am realizat cît nici
o generație n-ar fi visat;
am făcut piinea țării mai
bună, mai îndestulătoare.
Cum avea să se vadă pe
parcursul raidului nostru,
opinia de mai sus are o
anume semnificație. Iată-ne la complexul comer
cial Teiul Doamnei 5, din
Colentina. întrebăm una
din femeile aflate în aș
teptare pentru ce stă la
rind.
— Pentru ce-o fi.

In peisajul industrial al
Ploieștiului și-a făcut
apariția, de curind. o nouă
unitate de mare impor
tanță pentru economia
națională :
Întreprin
derea de rulmenți grei,
prima unitate de acest fel
din țara noastră. Dotată
cu mașini-unelte, cu agre
gate, instalații de trata
ment, aparate de măsură
și control de inaltă teh
nicitate, unitatea produce,
pe un flux complet meca
nizat și automatizat, rul
menți de dimensiuni foar
te mari și de rezistență
superioară pentru indus
triile siderurgică, de utilaj
petrolier, minier, tehnolo
gic. In scurtul timp de la
intrarea in producție,
muncitorii, maiștrii și in
ginerii de aici au reușit
să asimileze și să produ
că peste 170 de tipodimensiuni de rulmenți, unii

PERFECȚIONAREA PROFESIONALĂ
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540
301
428
117
340

IMAGINI DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

RUBRICILE NOASTRE : Scrisori ale oamenilor muncii adresate
conducerii partidului ; Faptul divers ; Carnet cinematografic ;
Cronica literarâ ; Sport ; Din activitatea partidelor comuniste
și muncitorești ; De pretutindeni.

In secția de control final al rulmenților

Cît reprezintă
din suprafața
planificată
(%)

Mulțumind pentru sentimentele
exprimate, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a adresat primarului ora
șului Betleem un salut prietenesc și
cele mai sincere urări de succes in
activitatea sa.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
pus poziția consecventă a României
pentru o soluționare globală, pe cale
politică, a problemelor din Orientul
Mijlociu, pentru instaurarea unei
păci drepte și durabile în zonă, reafirmind hotărîrea țării noastre de a
acorda și in continuare sprijin cau
zei juste a poporului palestinian. în
făptuirii aspirațiilor sale de inde
pendentă, pace, libertate și dreptate.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.

adaug; noi toți, care
facem ca mărfurile să
ajungă la cetățeni, avem
nu rolul ide simpli intermediari, nepăsători, ci
datoria dei a contribui
efectiv la o aprovizionare
ritmică, fluentă, echitabilă.
Să nu-i lăsăm pe unii să
ia cu sacul ! Să-i depistăm
pe „profesioniștii" cozilor,
pe speculanții care își
urmăresc scopurile lor ve
roase !
Văzind preocuparea echi
pei de control al oamenilor
muncii pentru aprovizio
narea rațională, fluentă,
unii „clienți permanent!"
la zahăr se justifică prin
„să fie acolo, las’ că nu se
strică", prin vorbe fără
nici o legătură cu realita
tea de la fața locului.
Mărfuri sint, fiecăruia îi
ajunge cantitatea raționa-

lă. Membrii echipei le ex
plică limpede că acumulă
rile excesive ale unora nu
fac decit să deregleze rit
micitatea in aprovizionarea
tuturor. Mai ales că egois
mul acesta exacerbat, în
totală discordanță cu etica
societății noastre, dă apă
la moară elementelor speculative.
...Ce fac unii care acumulează supraprovizii de
zahăr, lipsindu-i in schimb
pe alții ? Cămara, ba chiar
intreaga locuință a cetă
țeanului Mircea Popescu
din strada Comandor Cor
nel Radu a fost transfor
mată in... cramă. în reci
piente se aflau la fermen
tare 250 litri de must. Cu
un adaos consistent de...
zahăr. Alte aproape 250
kilograme de struguri —
gata, de teasc. Alături o
jumătate de sac de zahăr.
De unde și-a procurat „fa
bricantul" o jumătate de
tonă de struguri ? De la
un „Aprozar" din strada
Ștefan cel Mare, dar... nu
mai ține minte numărul.
Ciudat, nu-și amintește
nici vînzătorul de la care
a cumpărat, afirmă el, „la
preț oficial". Iar stocurile
de zahăr ? Zice că a stat
la rind, pe ici, pe colo. Cei
în drept vor face lumină.
...O camionetă încărcată
cu saci și struguri, tot de
masă, își face loc spre
piața Obor. Vreun produ
cător ? Nici vorbă. Deși
Vili-Comel Zamfir, care
însoțește
mașina,
este
dintr-o comună, Axintele,

Laurentiu DUȚA
(Continuare în pag. a II-a)

cunoștințele științifice și tehnice se
„uzează" extrem de rapid. Revoluția
științifico-tehnică in plină desfășu
rare determină dublarea cunoștințe
lor cam la 4—5 ani. Se înțelege că
in asemenea condiții absolventul de
facultate va fi. depășit de cerințele
producției materiale modeme in nu
mai 4—5 ani dacă se va rezuma ex
clusiv la cunoștințele tehnice și ști
ințifice acumulate pe băncile școlii.
De aici, concluzia că invățătură a
devenit azi o activitate in care pau
zele nu mai sint admise. în această
viziune, diploma nu trebuie să re
prezinte punctul final, „lacătul" care
să inchidă o dată pentru totdeauna
orice efort spre învățare, spre autoperfecționare, ci doar o cheie, potri
vită pentru a deschide și. mai larg
porțile cunoașterii. Din păcate, pe
alocuri, se dezvăluie mentalități con
trare, potrivit cărora se apreciază că
odată ajuns pe o anumită treaptă
socială, a fost atins și pragul com
petenței, că nu ar mai fi nimic de
făcut în continuare, refuzindu-se
ideea autoperfecționării. Or, coman
damentul autoperfecționării, al creș
terii gradului de competență profe
sională trebuie să fie o preocupare
cotidiană a tuturor oamenilor mun
cii, indiferent de funcțig și de sec
torul în care activează.
Dacă această cerință se pune as
tăzi insistent tuturor oamenilor mun-

cii, cu atît mai imperioasă este ea
pentru comuniști, intrucit există o
legătură directă între creșterea ro
lului conducător al partidului și ni
velul competentei profesionale și
pregătirii politice, culturale a comu
niștilor. Creșterea rolului conducător
al partidului nu reprezintă un proces
abstract, ci se realizează efectiv în
practica socială, în măsura in care
comuniștii, cadrele de conducere ale
organizațiilor de partid, ale unități
lor economice dovedesc priceperea
necesară pentru a fi adevărații cata
lizatori ai organizării superioare a
muncii, pentru a orienta întreaga ac
tivitate a colectivelor în direcțiile
cele mai fertile pentru progresul economico-social.
Indiscutabil, activiștii ți membrii
partidului, toți oamenii muncii dispun astăzi de condiții dintre cele
mai prielnice pentru a-și desăvîrși
necontenit pregătirea, a-și pune in
valoare propriile aptitudini și forte,
în efortul necontenit pentru autoperfecționare. Totul depinde, deci,
de fiecare om în parte, de modul
cum fiecare, din proprie convingere,
știe să se folosească de aceste con
diții, să Ie fructifice în activitatea
cotidiană, spre binele său și al co-

Ioan ERHAN
(Continuare in pag. a V-a)

Spiritul revoluționar
în literatură și artă
Marea artă a fost dintotdeauna o
narea social-politică a creatorului șl
artă angajată, iar epocile revoluțio
a operei sale, ci vizează însăși natu
nare și de maximă efervescență
ra estetică și axiologică a operei do
creatoare au avut nevoie și au pro
artă. Și aceasta deoarece dramatis
dus o artă și o literatură revoluțio
mul creației nu se reduce la ilumi
nare. Oricine ar încerca să între
nările bruște ale actului artistic, cî
prindă fie și numai o istorie a ca
cuprinde : opțiunea și decizia pentru
podoperelor, ar constata, fără pu
una din variantele posibile, ceea ce
tință de tăgadă, că spiritul revolu
presupune nu dicteu automat supra
ționar, ca forță negatoare și con
realist, ci deliberare conștientă, ale
structivă, totodată, ca model de or
gerea mijloacelor în funcție de scop
ganizare a unor tensiuni sufletești pe
în vederea organizării estetice a
direcția viitorului și a perfectibili
materialului de artă. însăși inten
tății, nu este ceva supraadăugat și
ționalitatea artistică, răsădită in
exterior artei, ci rezultă din țesătura
adîncuri de conștiință, nu este o for
ei cea mai intimă, de natură socială
mă arbitrară de manifestare a li
și estetică. Este una din marile lecții
bertății, ci se realizează prin pro
ale istoriei literaturii și artei ce-și
iecte și comportamente artistice al
găsește în contemporaneitatea noas
tră socialistă, in cele mai de seamă
căror sens revoluționar constă în re
împliniri literar-artistice ale aces
fuzul și condamnarea răului moral
teia. o strălucită
și u ritului estetic,
confirmare și noi _____________ _
a sufletelor și în
ipostaze de reali
tocmirilor strîmzare.
Opinii de Al. TĂNASE
be in dorința ne
La
periferia
strămutată de a
mișcării artistice
îmbogăți
lumea
sau în cercuri
cu un plus de
străine, ostile
<
socialismului șl aromenie și frumusețe. însăși inven
tei sale,. mai stăruie un punct
ția artistică, deși cuprinde o mare
de vedere (izvorît fie din igdoză de imprevizibil, este o luptă
noranță, fie din rea-credință) popermanentă spre_ a_ converti
..-------- reatrivit căruia natura ideologică* și
lui psihic sau istoric în valoare
spiritul revoluționar în artă și lite
artistică, spre a găsi o întruchipare
ratură ar decurge dintr-o ‘ alianță
adecvată și optimă intenționalității
sau dintr-o căsătorie silită cu poli
artistice, Inspirația — momentulticul sau, in cel mai fericit caz, ar
cheie al spontaneității actului artisconstitui tributul plătit de' artă de
ticț—nu rodește,
. și
.. nu
... produce
____ ,
prin
terminismului ei sociologic, incom
ea însăși capodopere, iar uneori "nici
patibil, se susține, cu spontaneitatea
măcar opere de oarecare perenitate,
și libertatea actului creator. Fără a
deoarece ea presupune cultivarea
mai relua discuțiile cu privire la
talentului, eforturi de cunoaștere și
așa-zisa „puritate" sau „impuritate"
de conștientizare a unor imperative
estetică a artei, să consemnăm din
etice și estetice. Inspirația nu este
nou că tot ceea ce, in decursul
un miracol și nici produs al unor
veacurilor, a pătruns în panteonul
refulări de tip psihanalitic, ci re
capodoperelor artistice a fost zămis
zultatul unor tensiuni, al unor cu
lit din fibrele cele mai adinei ale
mulări îndelungate de cunoaștere și
socialului și omenescului, infățișind
valorizare, de angajare revoluționa
proiecte și alternative de existență
ră în marile probleme umane ale
și conștiință negatoare de limite,
timpului istoric actual, ale națiunii
anticonformiste, in care tensiunile
și societății noastre. Ca să nu mai
creatoare și dramatismul intrinsec
vorbim de sensul ideologic-revolual ființei umane iși găsesc întruchi
ționar al idealului artistic privit ca
pări exemplare. Cum ar putea fi
o construcție mentală, parte inte
altfel intr-o societate ca a noastră
grantă specifică a idealului cultural,
in care spiritul civic revoluționar și
întruchipat apoi în opera de artă ca
tensiunea căutărilor noului devin
un sistem de semne a căror desci
un model existențial, un stil de via
frare permite pătrunderea la sensul
ță ? Ceea ce aș dori să subliniez este
operei, la mesajul ei comunicabil.
însă faptul că experiența literarDin acest punct de vedere realitatea
artistică cea mai valoroasă din
ontic-artistică a operei este punctul
România socialistă a pus cu putere
de intersecție a două intenționali
in lumină un adevăr estetic de mare
tăți : a creatorului și a receptorului.
însemnătate pentru toți cei ce do
După G. Călinescu, creația este o
resc să privească și să înțeleagă
clarificare a unei ordini întrevăzute
realitatea artistică a zilelor noastre
în natură, este natura raționalizată,
cu luciditate și comprehensiune,
redevenită inteligibilă și exemplară.
fără prejudecăți deformante : spiritul
Ceea ce te izbește intr-o adevărată
ideologic și revoluționar in artă și
operă de artă este claritatea ei gloliteratură nu are doar un caracter
sociologic, decurgind din condiție(Continuare în pag. a IV-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

iFAPTUL]
| DIVERS;

analizate și soluționate in concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii țață de om

Ora exactă

pe... note
Edilii orașului Dorohoi au omagiat împlinirea unui secol de
la nașterea lui George Enescu
prin punerea in funcțiune a
unui ceas care „interpretează1'
la fiecare „oră exactă" un frag
ment din Rapsodia I.
Racordată la sistemul de radioficare, banda sonoră cu în
registrarea celebrei lucrări se
face auzită in tot orașul.
— Am dorit ca in acest fel —
ne-a spus primarul orașului.
Iile Bordeianu — să arătăm că
și noi, concetățenii marelui
Enescu, ne amintim de el și il
avem lingă inimă nu numai in
anumite ocazii, ci mereu, cel
puțin la fiecare oră exactă.
Care oră este marcată la Do
rohoi cu toată... exactitatea.

La C.C. al P.C.R., pe adresa secretarului general al partidului, so
sesc diferite scrisori privind probleme de o mare varietate — propu
neri importante pentru perfectionarea activității în diverse sfere ale
vieții sociale, sesizări, relatarea unor probleme de interes general etc.
Toate acestea sînt studiate cu atenție si solicitudine, fiind apoi tri
mise organelor de partid si de stat competente spre soluționare, in
conformitate cu legislația noastră socialistă. Tovarășul Nicolae
Ceausescu, secretarul general al partidului nostru, manifestind o grijă
deosebită fată de problemele ridicate de oamenii muncii, trasează
indicații concrete privind persoanele cu funcții de răspundere tn partid
si oe linie de stat care să se ocupe de rezolvarea scrisorilor, urmă
rind apoi, personal, răspunsurile formulate.
Am ales pentru grupajul de fată scrisori ce privesc o temă distinctă
— respectiv probleme ale sănătății populației, domeniu in care isi gă
sește incă o dată expresie grija partidului, a conducătorului său fată
de oamenii muncii, fată de sănătatea lor. omul si problemele sale fiind
scopul principal al politicii partidului si statului nostru.

îmbunătățirea așișțențțri medicale

Merită!
— Auzind eu de la unul și de
la altul și citind prin ziare des
pre foloasele biogazului — ne
spune Emil Berechi din comuna
Lechtnța, județul Bistrița-Năsăud — mi-am pus mintea la
contribuție și mi-am făcut sin
gur o instalație. Am făcut mai
iutii un bazin de vreo cîțiva
metri cubi. Apoi i-am pus dea
supra un capac din tablă arun
cată la fier vechi. Am găsit și
o cameră veche de tractor și
niște furtunuri. Am umplut
groapa cu gunoi din grajdul
propriu, pe care il schimb tot
la trei luni o dată.
- Și?
— Și aragazul din casă arde...
gazul, cite 6—7 ore pe zi fără
întrerupere. , Le-am spus și altor
consăteni să incerte și ei, că
merită.
Intr-adevăr !

a copiilor
Secretarul general al partidului
nostru a dispus ca viceprim-ministrul de resort al guvernului să so
luționeze o scrisoare ce i-a fost adresatâ, referitoare la activitatea
cadrelor medicale de la policlinica
de copii „Mașina de Pline" din sec
torul 2 al Capitalei, care — după
cum se afirma — nu și-ar face da
toria, ar da consultații în mod pre
ferențial și ar folosi in interes per
sonal medicamentele, instrumentele
și aparatura medicală.
Din raportul de cercetare rezultă
că faptele din scrisoare au fost ana
lizate de organele de specialitate
din Ministerul Sănătății și de la
Direcția sanitară a municipiului
București, cercetările întreprinse
dovedind că afirmațiile cuprinse în
scrisoare sint, în marea lor majori
tate, cu totul neîntemeiate. Scrisoa
rea — dealtfel anonimă — conținea,
de fapt, o încercare de denigrare,
bazată pe informații false.
în același timp, cu prilejul cer
cetării au fost analizate prezenta la
program a personalului, punctuali
tatea și disciplina acestuia, aglome
rările la diferite ore din zi. activi

I

Enigma unor
castani
Pe dealul „Copar" din Mintiu
Gherlii, județul Cluj, cresc mai
multi castani comestibili, despre
care bătrinii își amintesc că
au fost plantați cu vreo 50—60
de ani in urmă, in ultimul
timp, cooperatorii de aici au
hotărit să extindă cultura cas
tanilor comestibili, care le-ar
aduce mari venituri și ar pune
in valoare și terenuri improprii
altor culturi. Au plantat puieții
chiar in preajma celor existenți,
i-au îngrijit ca la carte, dar de
fiecare dată s-au uscat. întreba
rea lor : Cum de s-au prins și au
crescut atit de falnici castanii
de pe vremea cind bătrinii de
azi erau... copii ? Ei așteaptă un
răspuns competent din partea
specialiștilor. Cine-i ajută 7

I
I
I
I

Sănătatea

în cei aproape 30 de ani de acti
vitate medicală, din care aproape
20 ca medic cardiolog, relata me
dicul primar Pompiliu Ionescu de la
spitalul „Caritas" din București., într-o scrisoare adresată conducerii
partidului, am observat și studiat
unele boli grave, ca infarctul mio
cardic sau cancerul pulmonar, apă
rute la persoane tinere. Practica a
dovedit că una din principalele
cauze ale acestor maladii, de regulă
nespecifice virstei, o constituie abu
zul de tutun.

31-IS-5417 ; 31-IS-5464 ; 31-IS7618. Trei numere de înmatricu
lare de la trei autobasculante, pe
care lucrează șoferii Iordache
Rusu, Timofte Ioachim si Pavel
Luca din Tg. Frumos. O noapte
întreagă — in loc să parcheze
la garajele
autobasculantele
respective — cei trei au cărat
pămint pentru un cetățean, care
le-a plătit bani gheață. De ce
o fi avut nevoie respectivul ce
tățean de atita pămint, e altă
poveste, dar banii încasați in
timpul nopții de cei trei, nu
le-au ajuns in zori nici măcar să
plătească amenda de rigoare,
usturătoare.
Cu alte cuvinte, ce au luat pe
mere au dat pe pere, plus ce
mai urmează.

Citeva din avantajele oferite în
exploatare de televizoarele cu cir
cuite integrate : durata de folosire
îndelungată, datorită faptului că
6int complet tranzistorizate ; redu
cerea consumului de energie elec
trică cu circa 33 la sută prin îmbu
nătățiri constructive și funcționale;
funcționarea normală, chiar și la
variații mai mari ale tensiunii pe
rețea, datorită încorporării unui sta
bilizator în aparat ; simplificarea
operațiunilor de depanare, prin fo

pierde-varâ

I
I
I
I
I
I
I

Cine poate
da relații ?
... In timp ce tatăl s-a dus să
umple o sticlă cu apă, fiica sa
Angelica, in virstă de trei ani și
șapte luni, s-a rătăcit în șuvoiul
de călători de pe peronul Gării
de Nord din Capitală. Cu toate
investigațiile făcute de el și de
organele de ordine, din ziua de
3 mai și pină acum, fetița n-a
mai fost găsită.
...Venită in vizită la fratele ei,
mama fetiței Otilia-Elena Prundeanu a scăpat-o citeva momente de sub supraveghere și
fetița s-a rătăcit printre trecătorii de pe Șoseaua Giurgiului
din București. De la 31 iulie fetița n-a mal fost găsită.
Rugămintea părinților celor
două fetițe este ca oamenii care
le-au găsit și au avut pină acum
grijă de ele — și pentru care le
adresează calde mulțumiri —
sau cei care pot da vreo rela
ție, să se adreseze lui Ion Dumitroiu, comuna Afumați, ju
dețul Prahova, tatăl Angelicăi,
și, respectiv, Domnicăi Prundeanu, din Drăgănești-Olt, ju
dețul Olt, mama Otiliel — sau
să sesizeze primul organ de miliție.
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Rubrică realizată de

Petre POPA

I—

După ce se referea în mod con
cret la o seamă de boli determinate
sau favorizate de plaga fumatului,
dr. P. Ionescu afirma că ,;efectele
nefaste ale tabagismului se fac re
simțite pe plan social-economic
prin numeroase boli cronice care
duc la pierderea parțială sau totală
a capacității de muncă la un mare
număr de persoane, precum și la
decese premature. Una din măsuri,
după părerea sa, ar fi reducerea
substanțială a suprafețelor cultivate

sumul de tutun înregistrează o ten
dință de scădere continuă, ceea ce
se reflectă și in evoluția volumului
vinzărilor de țigări și produse din
tutun prin comerțul socialist. Tot
odată, Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare a efectuat o se
rie de cercetări cu privire la redu
cerea nocivității tutunului cultivat
in țara noastră, prin ameliorarea
culturilor, creindu-se, astfel, două
noi soiuri, cu un conținut mai scă
zut de nicotină. în procesul de in
dustrializare a tutunului se între
prind măsuri pentru reținerea in
tr-o proporție mai mare a nicotinei
și gudronului prin filtre, sporind
an de an ponderea țigărilor cu fil
tru. De asemenea, pentru anul 1981
s-a prevăzut o reducere cu 5 000
hectare a suprafețelor cultivate cu
tutun.
Desigur, aceste măsuri își au în
semnătatea lor indiscutabilă — dar
hotăritoare rămin înțelegerea peri
colului și voința oamenilor, mai
ales a celor tineri, de a se abține
de la fumat.

Invitație la Hanul Tg. Frumos
Pe drumul national 28 A. în orasul Tg. Frumos, vechi vad co
mercial cunoscut încă din secolul
al XV-lea. la 45 km depărtare de
Iași, s-a dat in folosință un fru
mos complex de alimentație publi
că si cazare, care pune la dispo

fo șprjjinuț diabeticilor
într-o scrisoare adresată condu
cerii partidului, Iosef Strompe, teh
nician la întreprinderea „Electroputere" — Craiova, apreciază că
ar fi posibilă îmbunătățirea condi
țiilor de tratament pentru persoa
nele suferinde de diabet, aflate in
evidență la centrele de boli de nu
triție și metabolism. în scrisoare
se făceau, totodată, unele propuneri
concrete privind medicamentele și
produsele alimentare specifice pen
tru diabetici.
La indicația secretarului general
al partidului, scrisoarea a fost
transmisă spre cercetare viceprimininistrului de resort al guvernului,
ministrului muncii, președintelui
Consiliului Central al U.G.S.R. și
ministrului agriculturii și industriei
alimentare.
în concluziile prezentate se pre
cizează că în programul pe termen
lung pentru prevenirea și combate
rea diabetului zaharat, ca și a al
tor boli de nutriție, ce va fi supus
spre aprobare Consiliului Sanitar
Superior, au fost cuprinse și o se
rie de probleme ridicate de autorul
scrisorii, și anume : asigurarea cu
cadre de specialitate la nivelul ju
dețelor, înființarea de centre de
nutriție și boli metabolice, restruc
turări in serviciul de boli interne
ale spitalelor, in vederea creării
spațiilor de tratament pentru aceste
afecțiuni. îmbunătățirea, activității
de depistare, dispetîsarizare și de
asistență a diabeticilor, lărgirea și
diversificarea sortimentelor alimen
tare indicate pentru diabetici, inclu
siv asigurarea unor meniuri spe
ciale pentru aceștia in unitățile de
alimentație publică și cantine etc.
în răspuns se arată apoi acțiunile
preconizate pentru îmbunătățirea
medicamentației ; se arată că o re

alizare deosebită o constituie insuli
na monocomponent, considerată ca
una dintre cele mai bune in medicația antidiabetică și care in țara
noastră se folosește încă de la apari
ția acesteia. Se apreciază, de aseme
nea, că aparatura automată pentru
efectuarea determinărilor de labora
tor va intra treptat în dotarea la
boratoarelor din țara noastră. Refe
ritor la'terapia cu laser, se preci
zează că această metodă poate fi
utilizată numai de către cadre
cu înaltă specializare, în strinsă colaborare cu specialiștii diabetologi, și nicidecum în mod
curent, la nivel de spital ju
dețean. în ce privește medica
mentul „Doxium", la care se referă
autorul scrisorii, cercetările înde
lungate nu au putut dovedi că ar
exista un beneficiu net pentru bol
navii care au luat acest medica
ment. Ca urmare, comisiile de spe
cialitate nu au propus Ministerului
Sănătății să asimileze acest medi
cament, avînd în vedere efectul său
îndoielnic.
După ce sînt clarificate și alte
probleme privind drepturile de asi
gurări sociale — legislația în vigoa
re în domeniul asigurărilor sociale
și a pensiilor asigură rezolvarea
problemelor ridicate de autorul
scrisorii, incit nu ar fi cazul să. se
modifice actele normative existen
te. ,— răpprțul de cercetare pre
cizează că'Ministerul Agriculturii și'
Industriei Alimentare a stabilit,
prin programele aprobate pentru
anul 1981, realizarea a 169 sortimen
te de produse alimentare dietetice,
inclusiv pentru diabetici, precum și
20 sortimente de băuturi dietetice,
în cantități suficiente.

Neculal ROȘCA

și corespondenții „Scînteii"j

losirea în construcția televizoarelor
a modulelor funcționale, module
care se pot schimba cu operativi
tate.
Garanția pentru buna funcționare
a televizoarelor cu circuite integra
te este de 12 luni. Televizoarele cu
circuite integrate se pot cumpăra în
toate magazinele specializate ale
comerțului de stat. Printre televi
zoarele cu circuite integrate se
află cele cu marca „Olt", „Snagov",
„Sirius" și „Diamant".

—
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Lăcomiei — replica fermă a opiniei publice!
(Urmare din pag. I)

de lingă București. Cu ca
mioneta la piață ? „Poate
mai găsesc și eu niște
struguri". Niște? 521 kilo
grame sint deja în camio
netă ! Sînt cumpărați de la.
I.L.F. Berceni.
— După câte știm, în co
muna
Axintele
sătenii
cultivă și viță de vie, ba
unii aduc ei inșiși struguri
la București. Așa e nor
mal. nu ? — îl întreabă un
membru al echipei de con
trol.
. — Fiecare face ce vrea
cu banul lui — încearcă
omul un răspuns „forte".
Luat din scurt, aplom
bul i se risipește. In ulti
mă instanță face apel la...
ințelegere : „oameni sintem".
— Păi oameni să fim !
...Autogara Obor, Trei
bărbați voinici, lingă trei
saci bine burdușiți, fumează și rid satisfăcuți
ca de o afacere bună.
Ion
Ionescu,
Gheorghe
Vasilescu și Nae Dragomir. Așteaptă mașina
care să-i ducă acasă in co
muna Petrichioaia. „Ați
venit cu marfă să fie pia
ța bogată ?“ „A, nu, am
venit să luăm niște piine".
„Dar la ce vă trebuie cite
un sac de piine ?“ Răs
punsuri poticnite : o nun
tă... o cumetrie... vecini...
rude. Apoi, întrebarea ar
țăgoasă : „Dar ce vă pri
vește ?“ Li se arată legiti
mațiile. își iau sacii la
spinare și se fac nevăzuți.
— Și cind te. gindești că
tocmai acum, cind întreaga
suflare a satelor trudește
pentru plinea țării, niște
bărbați in putere ca ăștia,
in loc să muncească pe
ogor, hoinăresc prin oraș
să-și burdușească sacii cu
piine. Și pentru ce ? Ca
s-o dea la porci 1 Oare
respectivelor
conducerile

unități agricole nu-și con
trolează oamenii să vadă
cu ce se ocupă in plină zi
de lucru ?
...La magazinul alimen
tar din strada Colentina
24, bloc 10, sosiseră de di
mineață 1 500 pungi de
mălai extra. După-amiază
— alte 2 600. „Marfă arhisuficientă" — ne asigură
șefa de unitate, Niculina
Gheorghilă. Deci, nici un
motiv de aglomerație. Și
totuși, rindul din spatele
magazinului nu scade. In
tră în funcțiune un fel de
morișcă ciudată, adică cel
din față, după ce-și pri
mește pungile (cite două,
dar unora li se dau și cite
șase 1), trece din nou la
rind. După această „moriș
că", unii pleacă împovă
rați cu zeci de kilograme
de mălai extra. Unii —
pentru porci. Alții — pen
tru păsări.
— De ce dați atita mă
lai ? — o întrebăm pe vînzătoarea Valerica Rotar.
— Azi e zi de retribuție
și vreau și eu să termin
mai repede — încearcă ea
să se justifice.
— Bine, dar retribuția o
primiți și pentru respecta
rea strictă a regulilor de
comerț. Nu ?
...în drum spre hala
Obor ii intilnim pe maiș
trii Constantin Potop și
Gheorghe Stoica, de la în
treprinderea de mecanică
fină, intorcindu-se din tură.
Cunoștințe
vechi.
Din
una-n alta, discutăm des
pre rolul echipelor de con
trol al oamenilor muncii in
combaterea lăcomiei, a
speculei care se mai mani
festă pe ici. pe colo.
— Sint și eu un cumpă
rător. ca toată lumea, și
am ceva experiență in
treaba asta — zice Con
stantin Potop. Nu vă su
parăți. dar unele echipe
activează incă destul de
formal și fără vlagă. Se

mulțumesc cu un control
superficial, in loc să vadă
cauzele mai adinei ale
unor neajunsuri. Cind ai
mandatul oamenilor mun
cii ți se cere ca, în numele
intereselor lor, să fii mai
pătrunzător și mai comba
tiv. Desigur, să vezi și ha
latul murdar al cite unui
vinzător, dar in primul
rind să vezi dacâ-i sint

care fie că-șî mută „Ali
mentara" la ei acasă, fie
că se țin de speculă, ar fi
necesare și unele regle
mentări legale precise și
ferme. Ele a'r veni atit în
sprijinul controlului, cit și
al opiniei publice, le-ar
spori
eficiența socială,
le-ar stimula să fie mai
combative față de aseme
nea manifestări care, pe

Au făcut „cumpărături" I...
Desen de Ștefan COCIOABA
„curate" miinile. Ce. par
că de ochii frumoși ai cui
va încalcă unii regulile
comerciale, umplind sacii
speculantului ? Vinzători de
soiul ăsta profită neruși
nat, conform unei judecăți
care sfidează opinia publi
că : „Cine-mparte parte-și
face". Dacă s-ar simți con
trolați cum se cuvine, n-ar
mai avea spațiu de miș
care, n-ar mai indrăzni
să-i favorizeze pe indi
vizii egoiști, fără scrupule.
— De acord. Dar aș adăuga și eu un gind care
mă preocupă de la o vre
me — intervine tovarășul
său de muncă. Gheorghe
Stoica. Pentru a putea fi
contracarate și stirpite
practicile unor indivizi

drept cuvint, pot fi soco
tite acte antisociale.
...Cineva din echipă pro
pune pe loc un „test
al necesității" la maga
zinul alimentar din hala
Obor. Se apropia ora cind
începea desfacerea canti
tății de zahăr pentru după
amiază. Conținutul testu
lui ? Li s-a spus cumpără
torilor că cei ce au luat
zahăr de dimineață, și ieri,
și alaltăieri, fiind figuri
bine cunoscute personalu
lui din magazin, vor fi fotografiați pentru a li se
expune pozele. Cineva s-a
urcat chiar pe niște lăzi
cu un aparat de fotogra
fiat (fără film)... Ciudat
lucru : rindul a început să
se micșoreze văzind cu

ochii. Deci, asta era. In
fata unei acțiuni ferme a
opiniei publice, spiritul acaparator șovăie, bate în
retragere.
...Ne încheiem raidul in
amurg, printre grămezile
de fructe și legume din
piața Obor. Roadele toam
nei, ale muncii de pe ogoare se revarsă in sacoșe
spre mesele oamenilor. Un
scurt schimb de concluzii
intre membrii echipei de
control al oamenilor mun
cii :
— După cum am putut
constata, marfă este sufi
cientă — observă Ilie Bă
nică. Cantitățile vîndute
zilnic, pe care le-am no
tat in unitățile controlate,
sînt sporite față de alți
ani. Ceea ce este și firesc:
muncim mai bine, trăim
mai bine. Tocmai de aceea,
la fel de firesc, se cere o
atitudine cetățenească mai
energică, mai combativă
față de cei lacomi și spe
culanți care poluează efor
turile generale. Și, cum
bine zicea tovarășul de la
„Mecanica fină", pe care
l-am intilnit in drumul
nostru, ar fi nevoie in spri
jin și de unele reglemen
tări legale care să întă
rească și in acest domeniu,
al aprovizionării, spiritul
eticii și echității.
— Așa este. Iar exem
plele pe care le-am intil
nit noi azi, și bune și rele,
sint concludente — adaugă
Petre Păun. Cetățenii cu
simțul măsurii și al cum
pătării nu-și fac probleme,
știind că există mărfuri
suficiente pentru o aprovi
zionare firească, normală. •
Aș zice, ca in cântecul ace
la. că societatea noastră
„taie piinea în felii". în 22
de milioane. Iar dacă cineva
incearcă să întindă mina
și asupra a ceea ce nu i se
cuvine, marea noastră fa
milie a muncii e firesc să
intervină și să-l oprească!

ziția vizitatorilor 42 de locuri in
camere confortabile, cu încălzire
centrală. Unitatea mai dispune și
de un restaurant cu terasă, un
restaurant expres, un bar de zi și
o cofetărie.

De ce amărăște apa dulce
viața lacului Techirghiol ?

Televizoare cu circuite integrate

Toamna unui
Tăindu-i calea, Ion Ciorpan
din Buzău (strada Cărămidari
nr. 17) l-a somat pe elevul N.V.
să-i dea ceasul de la mină. Nu
pentru a vedea... mersul timpului. pentru că pe I.C. nu-l interesează cit de încet sau de repede trec zilele, lunile, anotimpurile... Pină la 21 de ani, ciți
are, n-a mișcat un pai. Noțiunea de muncă nu-i spune nimic pe lingă termenii cotidieni :
șpriț, bodegă, scandal. Despre
apucăturile lui am vrut să .
scriem în rubrica noastră acum
cițiva ani, cu prilejul primei
sale condamnări. Ne-am zis atund că e prea tinăr, că are tot
timpul să se îndrepte, așa cum
promisese și in fața oamenilor
legii. Dar una a zis. alta a făcut, pină a ajuns la acest act de
tilhărie sadea, smulgindu-i unui
elev ceasul de la mină. Și acum
culege ce-a semănat.

combaterea

tabagismului

Trei, și toți trei...

i

tatea desfășurată de cabinetele de
specialitate, constatindu-se o seamă
de neajunsuri ca : îndrumarea ne
satisfăcătoare a unor dispensare te
ritoriale, neantrenarea tuturor spe
cialiștilor in deplasări la colectivi
tățile de copii — școli, leagăne și
grădinițe ; lipsa de specialiști' pen
tru unele discipline ca O.R.L., der
matologie, radiologie, și care ar pu
tea fi suplinită printr-o mai bună
organizare și utilizare rațională a
cadrelor de specialitate din dispen
sarul policlinic si din Spitalul cli
nic ..23 August".
Ca urmare, au fost stabilite de
către Ministerul Sănătății măsuri
pentru creșterea responsabilității
personalului medical respectiv, pen
tru angajarea mai puternică a spi
talului clinic „23 August" in spriji
nirea dispensarului policlinic de co
pii „Mașina de Pîine". Totodată,
consiliul oamenilor muncii de la
spitalul „23 August", de care ține
această policlinică, a analizat mo
dul de aplicare a unui ansamblu de
măsuri pentru o mal bună organi
zare a activității acestei unități.

cu tutun, considerînd că, în fapt,
veniturile realizate din această cul
tură sînt mult inferioare in compa
rație cu prejudiciile pe care le pro
duce asupra societății.
Secretarul general al partidului
nostru a hotărit ca scrisoarea să
fie dată spre examinare viceprimministrului de resort al guvernului
și ministrului agriculturii și indus
triei alimentare.
în raportul de cercetare se preci
zează că pentru combaterea fuma
tului au fost Întreprinse o seamă
de măsuri, concretizate atit în re
glementări administrative, cit si
prin acțiuni educative — ca. de pil
dă, adoptarea Legii nr. 3/1978 pri
vind asigurarea sănătății publice,
editarea unor broșuri și altor mate
riale de presă, pliante, afișe, orga
nizarea de emisiuni la radio și te
leviziune. filme de scurt-metraj,
organizarea unor manifestări edu
cative de către organele sanitare și
organizații de masă și obștești
prin care se combate tabagismul etc. Se apreciază că, drept ur
mare a măsurilor întreprinse, con

'

Cindva a fost un golf, un braț al
cință, plajele s-au îngustat, instala
mării întins spre pămîntul fierbinte
țiile de duș cu apă încălzită din lac
al Dobrogei. Nisipurile aduse de va
sint inundate, clădirile au prins igra
luri la țărm au astupat, încetul cu
sie. Ca să se salveze situația, s-a
încetul, porțile golfului, transforrecurs la o soluție extremă, interzisă
mindu-1 într-un lac închis. A început,
de ecologi : scurgerea surplusului in
astfel, un șir întreg de transformări.
mare. Aceasta înseamnă, de fapt, în
A crescut concentrația de săruri a
locuirea apei bogate in substanțe mi
apei, s-au dezvoltat o floră și o faună
nerale cu apă dulce.
specifice nămolului sapropelic. Lacul
Ce s-a intîmplat ? De ce lucrările
a căpătat caracteristici fizice și chi
minuțios pregătite nu au dat rezul
mice fără egal în lume. Oamenii i-au
tatele scontate ? La districtul din Te
spus Techirghiol. Cu timpul, denumi
chirghiol al Oficiului de gospodărire
rea s-a asociat cu celebritatea. Lacul
a apelor — Constanța aflăm că insta
a devenit vestit pentru calitățile tă
lațiile de captare și evacuare a ape
măduitoare ale nămolului său.
lor puse in funcțiune pină la ora ac
Această evoluție, rezumată în cite
tuală lucrează din plin — 24 de ore
va rînduri, s-a produs intr-o perioadă
din 24. Dar ele nu fac față volumului
de dimensiuni geologice, rezultatul
mare de apă dulce care trebuie oorit
fiind un unicat terapeutic mondial,
să se verse in lac. Cauzele : lucrarea
un neprețuit dar așezat de natură in
nu este gata în întregime, la amena
țara noastră. Un dar care se cuvine
jările al căror termen de finalizare
păstrat cu deosebită grijă, cu con
a expirat există unele necorelări, plus
știința că nu întotdeauna mintea și
eterna indisciplină din regimul udă
mina omenească pot reproduce ceea
rilor. De exemplu, pe Valea Izvoare
ce natura a înfăptuit într-o foarte în
lor s-a construit un baraj, dar lucră
delungată perioadă de timp. Rindurile la stația de pompare abia ău în
rile de fată își propun să atragă aten
ceput, îneît dacă aoa din spatele ba
ția forurilor de resort asupra unor
rajului crește cu 60 de cm trece de
neglijențe și tergiversări nejustifica
el revărsîndu-se în lac ; trei din cele
te, asupra unor aspecte de nesocotire
15 pompe de la puțurile de forare din
a legilor în vigoare, neglijențe care,
subteran nu funcționează deloc, aflinprelungite, repetate, se transformă
du-se din luna mai la producător —
în pericole ce amenință acest mira
întreprinderea „Aversa" — pentru a
culos lac.
fi sau înlocuite sau rebobinate. De
Toți cei care au fost în ultimii ani
asemenea, ar trebui urgentată și
pe malul Techirmontarea pompe
ghiolului au ob
lor care preiau
servat o conside
apele de suprafa
rabilă creștere a Un irepetabil dar al naturii, ță ; una din stații
nivelului apei, aeste gata. dar
un minunat mijloc
junsă in unele
pompele așteaptă
perioade șă ițțunde îngrijire a sănătății,
in curtea distric
,de plajele1 și ca
tului ca specialiș
care se cere mai atent
binele de ia băile
tii de la T.C.I.F.
'teci din stațiunile
să le monteze.
ocrotit
balneare rivera
Desigur. întâr
ne. Este vorba de
zierile. necorelăinundarea lacului
rile in executarea
cu apă dulce, provenită îndeosebi din
unor investiții pentru care s-au și
scurgeri și infiltrații de pe unele te
depus eforturi vor fi lichidate, utila
renuri agricole din jur. Scurgerile și
jele vor sfirși prin a fi corespunză
infiltrațiile corespund excesului de utoare. E de neimaginat să fie altfel.
miditate. folosirii neraționale de că
Dar vor fi toate aceste măsuri sufi
tre unele unități agricole a amena
ciente ? Se va opri numai prin efec
jărilor pentru irigații, pe scurt —
tul lor degradarea lacului ?
risipei de apă ce are loc pe mal.
— Presupunînd că toate aceste uti
A fost nevoie de suprainălțarea
laje ar merge din plin, „frontul" de
repetată a plajelor. Bineînțeles, cu
protecție tot nu ar fi suficient fără
cheltuieli și cu eforturi materiale.
o exploatare disciplinată, rațională, a
Dar nu aceasta este marea problemă,
instalațiilor pentru irigat — ne spu
ci faptul că, prin surplusul nedorit
nea tovarășul Aurel Baciu, șeful dis
trictului O.G.A. Techirghiol. Se fac
de apă dulce, este rupt ..mecanismul"
■natural al zonei. Este afectat echili
promisiuni solemne, care adesea sint
brul perfect care există între aportul
uitate. Lucrătorii din sistemul de la
de apă dulce din surse subterane și
Topraîsar .nu se îngrijesc de evitarea
ploi, pe de o parte, și cantitățile pier
pierderilor de apă in această zonă șl
dute prin evaporare —, pe de altă
de folosirea metodelor de udare cu
parte. Deci, creșterea nivelului apei
un debit rațional. Am emis avertis
atrage după sine transformări nedo
mente, vom aplica și amenzi. Dar cu
rite : scăderea mineralizării lacului,
asta n-am rezolvat nimic. Important
apariția substanțelor azotoase (îngră
este să se oprească scurgerea apei in
șăminte chimice), a detergenților și
lac. Căci este absurd să se consume
pesticidelor, cu influență negativă
o dată energie electrică pentru a
asupra florei și faunei furnizoare de
pompa apa in sistemele de irigare și
substanță organică pentru formarea
încă o dată pentru a scoate surplusul
nămolului. Deocamdată, calitățile cu
și a-I returna... tot în sistemul de iri
rative se mențin, dar studiile întoc
gații.
mite de Institutul de medicină fizică,
Afirmația șefului de district nu este
balneoclimatologie și recuperare me
cu nimic exagerată. Am văzut cu
dicală atestă că procesul de degra
propriii ochi cum de pe un teren al
dare a lacului se poate accentua.
i.A.S. Topraisar, amplasat dincoace
Aceste constatări au determinat for
de așa-numitul front de protecție, se
marea, încă din 1978, a unei comisii
scurgeau, nestingherite, adevărate
interdepartamentale, din care fac
piraie de apă ; numai pentru absor
parte toți factorii implicați în protec
birea lor ar fi fost necesare două
ția și exploatarea lacului. Secretarul
pompe. Asemenea probe de nepăsare
acestei comisii, tovarășul Ion Enea,
pot fi intilnite de jur împrejurul la
de la Consiliul Național al Apelor,
cului. Sint dovezi sugestive ale unui
ne-a vorbit despre studiile și cerce
adevăr simplu : interesele prezervă
tările efectuate, despre măsurile pro
rii Techirgțiiolului nu contravin inte
puse pentru diminuarea efectelor ne
reselor unităților agricole din zonă.
gative ale excedentului de apă dulce
Dimpotrivă, concordă cu ele, pentru
din lacul Techirghiol. S-a constatat
că nici o unitate economică nu poate
că excedentul de apă se cifrează la
adopta ca model de eficiență munca
circa 12 milioane mc. Nu trebuie să
Danaidelor.
fii specialist ca să deduci din această
Informat despre risipa de apă șl
cifră proporțiile unei mari risipe :
despre daunele aduse „ghiolului" de
milioane de metri cubi de apă,
unitățile agricole, tovarășul Dumi
pompată cu consum de energie, ca să
tru Anghehna. directorul Direcției
se scurgă in lac !
agricole a județului Constanța, a re
Dar realitățile sint realități. Obseracționat prompt, afirmind că este pe
vindu-se că nu se poate pune prea
deplin posibil și se va realiza o re
multă bază pe folosirea disciplinată,
structurare a culturilor din zonă, o
rațională a amenajărilor pentru udat,
programare mai . atentă a udărilor in
s-au hotărit măsuri suplimentare de
funcție de cerințele de protejare a la
protecție. Una dintre ele este impercului
meabilizarea canalelor de irigație in
Nu putem încheia aceste rindurl
zonele învecinate. In plusț pe baza
fără a remarca necesitatea unei in
unui proiect întocmit de institutul de
tervenții mai energice a consiliului
profil (I.C.P.G.A.) s-au început și sint
popular județean, care deține in mii
in stadiu avansat de execuție lucrări
nile sale toate verigile lanțului de
in valoare de 70 milioane lei vizind
răspunderi și atribuții în această pri
interceptarea și oprirea apelor îna
vință. Agricultura, irigațiile, oficiul
inte de a ajunge in lac. Aceste lu
de gospodărire a apelor, cei ce lu
crări constau in realizarea unui front
crează la realizarea investițiilor pre
de protecție, format din baraje pe
văzute pentru redresarea lacului, toa
principalele văi de scurgere a apei
te sint direct coordonate de acest for.
din izvoare și precipitații, de captare
Este deci posibil să conlucreze mai
a apelor subterane prin forarea unor
bine, mai eficient. Repetabilul dar al
puțuri.
naturii care este Techirghiolul merită
Era de așteptat ca. în acest an, in
efortul de a i se păstra echilibrul și
urma repetatelor recomandări și a in
calitățile curative, atit de necesare
vestițiilor făcute, să se observe o cit
de mică scădere a nivelului apei. In
sănătății oamenilor.
realitate insă, afluxul de apă dulce a
fost mai mare ca oricind. în conse
Rodica ȘERBAN

Depunerile pe obligațiuni C.E.C.
Casa de Economii și Consemnațiuni informează depună
torii că în cadrul manifestă
rilor prilejuite de sărbătorirea
„Săptăminii economiei", obli
gațiunile C.E.C. cu cîștiguri se
pot procura la valoarea lor no
minală, fără diferență de preț,
in tot cursul lunii octombrie.
Depunerile pe obligațiunile
C.E.C. cu cîștiguri se pot efec

tua la unitățile C.E.C. și poștale
din întreaga țară.
La depunerile pe obligațiuni
C.E.C., Casa de Economii și
Consemnațiuni acordă, la tra
gerea la sorți din această lună,
pe lingă cele 11 327 de cîștiguri
in valoare totală de 10 790 000
de Iei și numeroase ciștiguri su
plimentare. Valoarea individua
lă a ciștigurilor este cuprinsă in
tre 50 000 de Iei și 800 de lei.
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MAXIMĂ OPERATIVITATE LA TRANSPORTUL PRODUSELOR AGRICOLE,
TOATĂ ATENȚIA DEPOZITĂRII LOR ÎN CELE MAI BUNE CONDIȚII
OLT
Din cimp, pe un drum scurt
la

baza

de

recepție

In judelui Olt porumbul a fost strins pină
aseară de Pe mai bine de 74 000 hectare — 64 la
sută din suprafața cultivată. Cooperativele agri
cole Scornicesti si Drăgănesti-Olt au încheiat
culesul pe toate cele 800 și, respectiv, 840 hectare. Succesul se datorește bunei organizări a
muncii, folosirii cu randament sporit a forței
mecanice și mobilizării tuturor cooperatorilor la
cules. „Așa cum ne-am propus — ne spune
președintele C.A.P. Drăgănești-Olt, ing. Stan
Macafei — în 12 zile am recoltat porumbul pe
întreaga suprafață. Mai mult de jumătate l-am
strins mecanizat, cu o formație complexă de
mecanizatori, căreia i s-au asigurat mijloacele
de transport necesare. Producția a fost trans
portată imediat din cimp. Primul nostru gind
l-a constituit livrarea in întregime la fondul de
stat a cantităților de porumb prevăzute. Noi am
înțeles aceasta ca o îndatorire de răspundere a
noastră, a celor care lucrăm în agricultură. Așa
cum oamenii muncii din industrie se străduie
să realizeze producția prevăzută in plan, tot așa
și noi, lucrătorii ogoarelor, trebuie să îndepli
nim sarcinile de livrare la fondul de stat. In
acest fel. alături de oamenii muncii de la orașe
vom contribui, fiecare în domeniul nostru de
activitate, la bunăstarea poporului".
Și în alte unități se culege porumbul pe ulti
mele suprafețe, iar transportul recoltei este
organizat astfel incit se asigură livrarea cu
prioritate a cantităților prevăzute pentru fondul
de stat. în consiliile agroindustriale Corabia,
Rusănești, Vișina și Vlâdila realizările la recol
tat sint cuprinse intre 70 și 80 Ia sută. Ritmul
culesului și transportării porumbului crește de
Ia o zi la alta, Lăudabilă este inițiativa locuito
rilor din comuna Osica. Pentru a intensifica
transportul și livrările la fondul de stat, pe
lingă 50 de atelaje ale cooperativei agricole sint
folosite si cele 150 existente in comună. Ele au
fost organizate în coloane, incit transportul se
desfășoară neîntrerupt, se evită orice risipă.
în unitățile agricole din județul Olt trebuie
acționat și mai energic pentru intensificarea
transportului. Spunem aceasta deoarece, potrivit
datelor furnizate de direcția agricolă, pe cimp
se află in grămezi 50 000 tone de porumb.
Aceste cantități trebuie transportate cit mai
repede și depozitate in bune condiții în magazii.

Emllian ROUĂ
corespondentul

„Scînteii"

TELEORMAN
Nici un bob de porumb lăsat

in urma culegătorilor
Pină ieri, 7 octombrie, in unitățile agricole din
județul Teleorman recolta de porumb a fost
strînsă de pe jumătate din suprafețele cultivate.
Cum se acționează pentru transportarea opera
tivă a recoltei in depozite, pentru prevenirea
pierderilor ? Căutăm răspuns acestor intrebări
in unitățile din consiliul agroindustrial Piatra.
Ora 7, la sediu. Președintele consiliului. Con
stantin Ionescu. și directorul S.M.A., Adam Isfă-

nuț. sint gata de plecare în cimp. Pe drum ne
spun că din cele 6 290 hectare cultivate cu
porumb, recolta s-a strins pe 3 500 hectare. La
acea oră, devreme, 140 de cooperatori de la
C.A.P. Viișoara recoltau porumbul. „Am strins
cu combinele producția de pe 305 hectare, iar
cooperatorii — de pe alte 165 hectare, ne spune
președintele cooperativei, Alexandru Popescu.
Ne-au mai rămas vreo 230 de hectare, pe care
le terminăm in jurul datei de 14 octombrie. Cu
cele 11 camioane și 20 de remorci tot ce se re
coltează transportăm imediat la baza de recep
ție". De fapt, așa cum aveam să constatăm,
peste tot s-au luat măsuri pentru ca producția
să fie expediată rapid din cimp. La baza de
recepție se aduce porumbul recoltat in știuleți,
iar depănușatul il fac o parte dintre cooperatori
și elevii.
Pe una din solele cooperativei agricole Piatra
lucra o formație de 7 combine, iar alte trei
erau defecte. Se fac eforturi pentru punerea lor
m funcțiune, dar timpul trece, e ora 10 și incă
nu se efectuase nici un transport la baza de
recepție. Directorul S.M.A. intervine, pune mina
și ii ajută pe mecanizatori să remedieze defec
țiunile. Este bine că directorul pune mina să
repare combine, dar mult mai bine era să nu
' tie nevoie de asemenea intervenții, iar dacă
mai apar, ele trebuie executate prompt pentru
a se înlătura staționările îndelungate, ca in
cazul relatat. Că se impune o intervenție mult
mai energică a personalului de specialitate de
pe atelierele mecanice o dovedește și următorul
exemplu. Pe un teren unde o combină recoltase
porumbul cu o zi înainte rămăseseră risipiți pe
jos mulți știuleți. Pe lungimea a o sută de pași
adunăm 200 de știuleți de porumb. Șeful fermei.
Ion Nătărău, fiind întrebat, ne răspunde tot cu
o întrebare, dar evident stingherit : „Da unde-i
găsirăți, că eu nu-i văzui ?“ Cum să-i vadă
cind in loc să urmărească îndeaproape modul
cum se recoltează, să intervină operativ pentru
înlăturarea risipei, privește combinele trintit
intr-o rină la capătul tarlalei ? Lui, in primul
rind, ii revenea datoria de a organiza aici —
așa cum procedează șefii fermelor vecine —
echipe de culegători care să meargă in urma
combinelor pentru a stringe știuleții rămași.
Acest exemplu criticabil — departe de a fi unic
in județ — pune cu putere in evidență cerința
ca. odată cu intensificarea ritmului tuturor lu
crărilor. mai ales acum cind timpul este incă
frumos, să se acționeze mult mai energic pentru
evitarea oricărui canal care generează risipă.
Neajunsuri la stringerea recoltei de porumb
întilnim și la C.A.P. Suhaia. Maistrul mecanic
Ion Spătaru se străduie să pună in funcțiune
trei combine care stau. Și ne asigură că le va
trimite in lanuri operativ. Dar defecțiunile de
ordin organizatoric ? E ora 12, cele patru auto
camioane nu făcuseră nici o cursă la baza de
recepție. Explicația ni se dă pe loc, pe un ton
atit de indulgent incit parcă și noi ar trebui sâ
înțelegem deficiențele de aici ca pe un fapt
normal: „Mecanizatorii au venit la lucru pe la
ora 10. unul lipsește și acum, nu știm pe unde
o fi. dar vine — vine și el". Președinta coope
rativei agricole, ing. Elena Șină, este însă opti
mistă si ne asigură că toate cele 500 de hectare
pe care a mai rămas porumbul vor fi recoltate
mai devreme de sfirșitul lunii.
E greu de evaluat pe ce se bazează mal mult
optimismul președintei — pe mașinile care in
mod normal ar trebui să funcționeze din plin,
ori ne sprijinul unor oameni care întirzie de la
lucru.

Stan ȘTEFAN

corespondentul

„Scînteii*

Furaje cit mai multe, recoltate

și depozitate fără pierderi

Mijlooce meconice de mare randament folosite la
depozitarea producției la baza de recepție unde
transportă porumbul unitățile agricole din consiliul
agroindustrial Fundulea, județul Călărași
Foto : E. Dichiseanu

In aceste zile de octombrie, cind
se string cele mai multe dintre
roadele, cîmpului, oamenii muncii
din agricultură trebuie să recolteze
și să depoziteze milioane de tone
de furaje — acțiune de mare im
portanță pentru sporirea producției
animaliere, pentru dezvoltarea zoo
tehniei. In repetate rinduri. condu
cerea partidului a indicat ca in fie
care județ, in fiecare unitate agri
colă să fie organizate temeinic pro
ducerea, . strîngerea și depozitarea
furajelor. Intr-adevăr, creșterea mai
accentuată a cantităților de furaje
constituie o sarcină deosebit de im
portantă. deoarece de aceasta de
pind in mod hotărîtor sporirea efec
tivelor de animale și producția ani
malieră. Iată de ce acum. înainte
de a fi prea tirziu. trebuie acționat
energic in vederea echilibrării ba
lanței furajere.
Ce s-a făcut și ce trebuie între
prins in continuare pentru a avea
suficiente nutrețuri pină la viitoarea
recoltă ? Din datele furnizate de
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare rezultă că. pină la 7 oc
tombrie, in unitățile agricole socia
liste, din cele peste 3 milioane tone
de fin prevăzute a se asigura in
acest an s-au depozitat 2,3 milioane
tone. Cele mai mici cantități de fin
s-au depozitat în cooperativele agricole din județele Satu Mare,
VranCea, Giurgiu, Prahova, Hune
doara și Gorj. Deficitul de fin poate
și trebuie să fie substituit cu furaje
însilozate care se asigură tocmai în
această perioadă. Din 16 milioane
tone de nutrețuri planificate pentru
a fi puse in silozuri au fost reali
zate 8 milioane de tone. Rezultate
superioare mediei pe țară la aceas
tă importantă acțiune au coopera
tivele agricole din județele Boto
șani. Satu Mare și Bistrița-Năsăud,
care au însilozat cite 72 la sută
din cantitățile stabilite. Cele mai
reduse cantități de nutrețuri s-au
însilozat in județele Călărași, Dîm
bovița, Prahova, Sibiu, Gorj, Giur
giu. Ceea ce se impune atenției este
faptul că, in județele rămase în
urmă — dar și în altele — nu s-au
tras învățăminte din situațiile intilnite iama trecută cînd o parte din
unitățile agricole au rămas fără nu
trețuri, fiind nevoite să cumpere fîn
produs de alții și să cheltuiască
sume Însemnate în mod neeco
nomic.
Este o situație care impune ca
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, in procente, cantitățile de furaje
însilozate în întreprinderile agricole de stat (cifra de sus) și in coope
rativele agricole (cifra de jos)
organele și organizațiile de partid,
direcțiile agricole din județe, con
siliile populare și conducerile uni
tăților agricole să acționeze cu
toată hotărirea pentru a grăbi re
coltarea și însilozarea nutrețurilor,
folosind ia întreaga capacitate de
lucru, din zori pină in noapte, mij
loacele mecanice și de transport.
Pe primul plan se situează re
coltarea culturilor pentru masă
verde, care pot fi afectate de bru
mă. Acum, cind timpul este deo
sebit de prielnic, în toate fermele
și complexele zootehnice este ne
cesar să se analizeze cu exigență
și răspundere în ce măsură se asi
gură furajele, dacă acestea cores
pund cerințelor si. totodată, să fie
luate măsuri energice, operative
pentru strîngerea întregii canti
tăți de masă vegetală. Altă rezer
vă de furaje o constituie produc
ția secundară rezultată la recolta
rea porumbului, sfeclei de zahăr
și a altor culturi — coceni, frunze
și colete de sfeclă de zahăr, vreji
de legume etc, care însumează mi
lioane de tone. Sint necesare strin
gerea, transportul și depozitarea
lor, concomitent cu producția prin
cipală, pentru a se evita degra

darea acestor resurse vegetale va
loroase și a le putea utiliza in to
talitate in hrana animalelor.
Faptul că și in această perioadă
sint incă unități agricole și județe
care au balanța furajelor defici
tară obligă la măsuri ferme pen
tru a umple silozurile și fînarele,
pentru ca la iarnă fiecare animal
să aibă asigurată hrană corespun
zătoare. la nivelul cerințelor unei
producții sporite de carne și lapte.
Este o sarcină care izvorăște in
primul rind din cerința acoperirii
consumului de produse animaliere
necesare aprovizionării populației
din producția proprie a fiecărui
județ și asigurării livrărilor la fon
dul de stat. Esențial este ca aceas
tă importantă acțiune să preocupe
îndeaproape organele și organiza
țiile de partid, consiliile populare,
conducerile
unităților
agricole,
care trebuie să organizeze exem
plar activitatea formațiilor de me
canizatori și cooperatori repartizate
la recoltarea și însilozarea furaje
lor mecanice și de transport, de
pozitarea în bune condiții și con
servarea fără pierderi a nutrețu
rilor in fermele zootehnice. în toa
te unitățile crescătoare de animale.

C. BORDEIANU
y

Un. succes pe care îl dorim cît mai des înregistrat
în aceasta perioada:

PLANUL PE ACEST AN
A FOST ÎNDEPLINIT
Din evidențele întreprinderii optica
română notăm : in perioada care a
trecut din 'acest prim an al cincina
lului prevederile de plan la produc
ția netă au fost depășite cu 4.6 la
suta, la producția-marfă vindută și
încasată cu 9,5 la sută, iar producti
vitatea muncii cu 2.9 la sută. Sint
realizări care duc ia una și aceeași
concluzie : colectivul Întreprinderii
bucureștene — unitate care are un
aport deosebit de insemnat in proce
sul de modernizare a industriei noas
tre, producind o gamă largă de pro
duse de mare complexitate tehnică —
este puternic angajat in marea între
cere socialistă din primul an al cinci
nalului, hotărit să obțină succese re
marcabile in îndeplinirea planului și
angajamentelor asumate anul acesta
la producția fizică, la indicatorii ca
litativi, de eficiență, ai activității
economice. ■ Iar unul dintre .obiective
le prioritare urmărite aici 11 consti
tuie realizarea și depășirea sarcini
lor cantitative și calitative pe acest
an la export. Un calcul recent efec
tuat de specialiștii întreprinderii este
semnificativ : colectivul acestei uni
tăți economice a îndeplinit planul la
export pe anul 1981 in mai puțin de
9 luni. Un succes cu atit mai presti
gios, cu cit la multe din produsele
întreprinderii producția de export a
crescut în acest an, față de aceeași
perioadă a anului trecut, cu peste
20 la sută. Practic, în această între
prindere. situată intr-o ramură de
vîrf a tehnicii moderne, producția
destinată exportului reprezintă in
prezent peste 40 la sută din produc
ția sa totală.
— întreprinderea noastră dispune
d» o bază tehnică modernă, de teh
nicitate ridicată — ne spune șeful
serviciului plan. ing. Rudolf Burnat.
In același timp, produsele pe care
le fabricăm sint de mare complexi
tate tehnică. Iată de ce, ne-am pre
ocupat și ne preocupăm permanent
pentru a avea muncitori, tehnicieni
șl specialiști cu o înaltă pregătire po
litică și profesională, in măsură să
înțeleagă pe deplin rațiunile econo
mice și politice majore ale sarcini
lor din domeniul exportului, să rea
lizeze, printr-o muncă de înaltă ca
lificare. produse de bună calitate,
competitive pe piața mondială.
Calitatea muncii hotărăște, in mare
măsură, calitatea produselor — un
adevăr bine ințeles la intreprinderea

bucureșteană. De fapt, unul din „se
cretele" realizărilor remarcabile ale
întreprinderii, in domeniul exportu
lui il constituie tocmai eforturile sta
tornice ale comitetului de partid și
consiliului oamenilor muncii pentru
calificarea și ridicarea continuă a
nivelului de pregătire profesională a
personalului muncitor. în acest scop,
pe lingă întreprindere funcționează
o școală profesională, un liceu in
dustrial și o școală de maiștri. Cit
privește răspunderea și seriozitatea
cu care se acționează pentru per
fecționarea pregătirii profesionale a
personalului muncitor, reținem că
in întreprindere au fost organizate
in acest an o serie de cursuri la care
participă aproape 4 600 muncitori,
tehnicieni și specialiști.
— Nu este necesar sâ demonstrăm

La întreprinderea
Optica română
că un export eficient impune o vas
tă activitate de concepție și creație,
un susținut efort pentru înnoirea și
modernizarea produselor și tehnolo
giilor, pentru asimilarea in fabrica
ție a unor produse de inalt nivel ca
litativ, cu parametri tehnico-economici competitivi pe piața mondială
— ne relata inginerul-șet al Între
prinderii, loan Radu.
Este o cerință care se regăsește
pregnant in preocupările cotidiene ale
colectivului întreprinderii și, desigur,
in rezultatele de pină acum. Anual,
aici sint concepute, omologate și in
troduse in fabricația de serie 20—25
produse noi, de inaltă tehnicitate,
.multe dintre ele competitive pe piața
mondială din toate punctele de ve
dere.
Pentru impulsionarea activității de
înnoire și modernizare a producției
și tehnologiilor, in cadrul atelierului
de proiectare, cercetare și tehnolo
gii din întreprindere au fost organi
zate colective specializate pe produ
se, s-a introdus tehnică de calcul
electronic in obținerea datelor nece
sare cercetării și proiectării. De ase
menea, concomitent cu atragerea lar
gă a muncitorilor și specialiștilor din
producție, s-au inițiat acțiuni co
mune cu specialiștii de la Institutul

central de fizică Măgurele, Univer
sitatea din Timișoara și din alte in
stitute, in această privință in între
prindere acumulindu-se o bună ex
periență. care se răsfringe pozitiv
asupra rezolvării unor probleme
tehnice de mare complexitate, re
ducerii ciclului cercetare-producție.
Este un lucru evident că realizind
produse de inaltă calitate, compe
titive pe piața mondială se creează
premise ca ele sâ fie intens solici
tate de partenerii externi. Adeseori
cererile pot depăși capacitățile de
producție existente la un, moment
dat. Situație in care s-a aflat de
multe ori și intreprinderea bucu
reșteană. Soluțiile adoptate ? Alături
de tehnologiile noi, mai productive,
de unele dotări, hotăritoare s-a
dovedit a fi pentru sporirea capa
cităților productive organizarea su
perioară a producției și a muncii.
Un exemplu in acest sens îl consti
tuie secțiile' obiective foto și micro
scopie. Ele au fost organizate intr-o
concepție nouă, pe principiul inte
grării fabricației. Această măsură a
fost însoțită și de distribuirea lu
crătorilor de inaltă calificare in
punctele „cheie" ale procesului teh
nologic. Rezultatele ? în secțiile obiective foto și lentile, întregul spor
de producție s-a obținut pe aceleași
suprafețe productive, asigurindu-se
onorarea integrală și la timp a con
tractelor încheiate la export, precum
și a comenzilor suplimentare.
Despre colectivele de întreprinderi
care îndeplinesc înainte de termen
prevederile de plan pe anul respec
tiv se obișnuiește să se spună că
din acel moment ele lucrează in con
tul anului următor. La intreprinderea
bucureșteană acestei formulări i se
dă o interpretare, cu adevărat, ca
litativ superioară : „Tot ce am pro
dus și vom produce pină la finele
anului pentru export, inclusiv pro
ducția suplimentară — ne spune di
rectorul întreprinderii, ing. Ion Rențea — este in contul acestui an. în
deplinind. înainte de termen sarcini
le la export, avem insă posibilitatea
să ne preocupăm temeinic și din
timp de producția anului 1982 și chiar
a anilor următori,' mâi ales de re
zolvarea problemelor privind Crește
rea competitivității și eficienței pro
duselor pe care le vom exporta".

Ilie ȘTEFAN

Materii prime și energie din resurse proprii, la nivelul cerințelor
dezvoltării economice și sociale a patriei

mecanizare și bună organizare
suprafață; 25000 tone cărbune peste prevederi

in subtiran:
la

Ne-am aflat, din nou, în aceste zile, la mina Lupoaia — una dintre
cele mai puternice „uzine" subterane din bazinul carbonifer al Gorjului.
De-a lungul anilor s-ău consemnat aici prestigioase recorduri de tehnică
minieră, s-au experimentat cele mai avansate tehnologii în materie. în
cincinalul trecut, acest harnic colectiv muncitoresc și-a îndeplinit și de
pășit. an de an sarcinile de producție, livrînd suplimentar economiei na
ționale peste 215 000 tone de cărbune energetic. De-a lungul celor nouă
luni care au trecut din acest prim an al actualului cincinal, minerii de
la Lupoaia au dat dovadă de aceeași consecventă hotărire de a obține
rezultate superioare, situindu-se pe primul loc in întrecerea cu celelalte
colective de mineri din Valea Motrului. Citeva din coordonatele muncii
și experienței acestui harnic colectiv am căutat să le punem in evidență
in convorbirea cu directorul minei, inginerul CLEMENT POPESCU.

— Să pornim, tovarășe director, de
la prezentarea rezultatelor de pină
acum, ale minerilor de la Lupoaia.
— La încheierea lunii septembrie,
deci in nouă luni din acest an, am inregistrat o producție suplimentară de
25 000 tone cărbune, iar la lucrările
de înaintare, un avans de peste 1 000
ml. Este răspunsul prin fapte al co
lectivului nostru ia chemarea pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat-o minerilor de a da patriei cit
mai mult cărbune. Am reușit, tot
odată, să realizăm in plus la pro
ducția netă 4 milioane lei și să ob
ținem economii la costurile de pro
ducție de circa 6 milioane lei.
— Se datoresc, cumva, aceste re
zultate unor condiții de extracție mai
avantajoase ?
— în nici un caz mai avantajoase
față de anii precedenți sau față de
alte zone. Dimpotrivă. Mai bine de
două treimi din volumul producției
acestui an se extrag din straturile
mai „bătrîne", situate in falia a doua,
la adîncimi mai mari, unde condi
țiile de excavare sint mai dificile.
Desigur, randamentul extracției di
feră de la un abataj la altul. Ne
străduim insă să ne dimensionăm
cit mai bine eforturile, să adoptăm
din timp măsurile tehnice și organi
zatorice cerute de situațiile nou ivite
la fronturile de lucru, pentru a asi
gura realizarea necondiționată a sar
cinilor de plan.
— Mai concret, ce loc ocupă orga
nizarea in activitatea colectivului de
la Lupoaia ?
— Firește, atributul și răspunderea
organizării aparțin atit colectivului
de conducere, cît și fiecărui maistru,
brigadier și șef de schimb în parte.
La nivelul minei avem in vedere să
menținem permanent un avans in ce
privește executarea lucrărilor de pre
gătire și deschidere, pentru a avea

asigurate din timp noi fronturi de
lucru. în acest sens aș vrea să men
ționez că de pe acum pregătim două
abataje cu front lung pentru anul
1982. O atenție deosebită acordăm
și lucrărilor. de montaj în subteran,
pentru ca ele să se desfășoare in

— între care cele conduse de comu
niștii Grigore Tutunaru, Constantin
Dăneț, Gheorghe Pigui și Valeriu
Bulgariu — oameni cu înaltă califi
care și conștiință profesională, cu
spirit organizatoric și deosebită pu
tere de mobilizare, ale căror abataje
sint de mai mulți ani „vioara întii"
în bazinul carbonifer al Văii Mo
trului.
— Vă rugăm să detailați această
apreciere.
— Este știut că soarta producției se
decide in subteran de către oamenii
care minuiesc și ingrijesc complexele
de extracție a cărbunelui. Aici,
rolul principal îl are brigadierul.
Dacă el reușește să fie un exemplu
personal, prin muncă și competență,
să organizeze bine activitatea, să
pună în valoare priceperea și ener

La mina Lupoaia-Gorj
flux continuu, în condiții corespun
zătoare. Totodată, efectuăm cu promp
titudine reviziile si reparațiile . ce
se impun, atunci cînd utilajele „trec"
dintr-un abataj intr-altul. Desigur,
hotăritoare sint organizarea activită
ții de zi cu zi, solutionarea promptă
a problemelor ivite la locurile de
muncă. De aceea ne-am străduit —
și considerăm că am reușit — ca fie
care maistru și brigadier să devină
un organizator nemijlocit, compe
tent. al activității in subteran. Avem
instituit un sistem de legătură cu
toate punctele de lucru din galerii și
abataje și pretindem că nici un șef
de sector, maistru sau brigadier să
nu preia schimbul fără a cunoaște
„de la suprafață" aspectele ce tre
buie soluționate in subteran.
— Cum, se explică totuși rezulta
tele diferite de la un abataj la altul 1
— Intr-adevăr, nu toate cele șase
abataje deschise in cimpul nostru
subteran obțin același randament. Di
ferențele sint influențate nu numai
de condițiile deosebite de zăcămint.
ci și de spiritul de organizare, ordine
și disciplină Instaurat la nivelul fie
cărei brigăzi. In această direcție va
trebui să acționăm și mai hotărit.
Avem insă și motive temeinice de
satisfacție pentru că la mina Lupoa
ia s-au format mai multe colective

gia fiecărui membru ai brigăzii,
atunci și rezultatele sint bune. Mai
mult, brigadierii de care aminteam
mai sus au reușit să-și creeze in fie
care schimb cite un nucleu de 3—4
buni tehnicieni, care cunosc toate
secretele utilajului și soluționează
prompt orice defecțiune de natură
mecanică sau electrică. Nu lipsită de
importanță este și ambiția minerească
de a ocupa un loc între fruntași. Să
apelăm la un exemplu. Prin luna
iulie, brigăzile lui Tutunaru și Pigui
au trecut la montarea complexelor
in noi abataje — primul avind con
diții mai dificile, celălalt ceva mai
favorabile. Era de așteptat ca brigada
lui Pigui să încheie mai repede mon
tajul. Am discutat personal cu Tutu
naru ce posibilități de scurtare a
termenului are și, fără să fiu prea
convins, am lansat ideea că el va
termina chiar mai Înainte. S-a de
clanșat, astfel. între cele două bri
găzi o întrecere ambițioasă, munci
torească. Rezultatul? Brigăzile lui Tu
tunaru și Pigui au încheiat montajul
celor două complexe mecanizate la aceeași dată, primul devansînd cu
cinci zile termenul de punere in
funcțiune, celălalt cu 10. Am cîștigat.
astfel, 15 zile pentru producție, in
care s-au extras suplimentar peste
15 000 tone lignit.

— Cunoaștem că la mina Lupoaia
s-au introdus primele complexe me
canizate de fabricație românească.
Care este randamentul acestor utila
je și ce elemente noi, de natură teh
nică, au apărut in ultima vreme ?
— Intr-adevăr, primul complex me
canizat românesc de tăiere, susținere
și transport (CMA-2) a fost luat in
primire de brigada lui Grigore Tu
tunaru, în 1976; ulterior, au fost in
troduse alte complexe similare și la.
noi și în celelalte mine din Valea
Motrului. Pe fondul unei bune ex
ploatări. cu randamente superioare,
noi am făcut pe parcurs unele adap
tări care, mai tirziu, au fost omolo
gate de uzina producătoare. Mă refer,
intre altele, la introducerea intersec
ției mecanizate, modificări la instala
ția hidraulică, îmbunătățirea talpei
stilpilor de susținere, introducerea
unei laterale de protecție și altele.
Ținind seama de toate aceste modifi
cări, uzina din Filipeștii de Pădure a
omologat și a produs, in 1980, cu spri
jinul specialiștilor din Motru. cel
de-al doilea tip de utilaje — com
plexul mecanizat de abataj moderni
zat (CMA-2-M) — din care două au
fost introduse la mina Lupoaia. Com
plexele modernizate au un randa
ment superior cu circa 3 000 tone căr
bune lunar față de cele anterioare
și, în plus, ușurează mult operațiu
nile de manevrare în subteran. La
noi, in bazinul Motru. există șase
complete vechi, scoase din uz, și in
tenționăm ca prin recondiționare și
prin adăugarea elementelor noi. furni
zate de uzină, sâ Ie transformăm in
complexe modernizate.
— Pe fondul acestor preocupări, cu
ce bilanț prevedeți să incheiați anul
1981 ?
— Ne vom realiza ritmic sarcinile
ce ne revin, astfel incit să menținem
avansul cîștigat. Desigur, vom căuta
în continuare soluții pentru a obține
randamente superioare prevederilor
planului. Avem insă in vedere, așa
cum aminteam, că in lunile urmă
toare trebuie să pregătim deschi
derea a noi fronturi de lucru, spre
a crea condiții corespunzătoare pen
tru trecerea la înfăptuirea sarcinilor
de plan din cel de-al doilea an al
cincinalului.

Dumitru PRUNA
corespondentul
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„Vitalitatea artei noastre - strîns legată de viziunea
modernă asupra tradiției și inovației"

.

Pictura lui Brăduț Covaliu. gene
ros prezentată in cadrul unei întregi
secții a Muzeului de artă din Bu
zău, conturează pentru marele pu
blic imaginea unei creații complex
integrate, a unei personalități care
s-a afirmat cu autoritate in cadrul
artei contemporane românești, Re
întors de curînd dintr-o documen
tare in această zonă a tării, artistul
ne-a vorbit despre importanta unor
asemenea acțiuni, despre inestima
bilul material spiritual prin care
ele pot îmbogăți creația unui artist.
„Documentarea din zona Buzău a
fost ca o reîncărcare a bateriilor în
sensul revitalizării unor impresii și
experiențe care pentru artist sint
de o permanentă importantă. Viata
oferă un ferment esențial care iti
dă acroșele necesare pentru o nouă
pornire. Arta poate fi o oglindă a
vieții nu numai printr-o reflectare
directă, ci și pe un alt plan, mai
spiritualizat, mai plin de luciditate.
Contactul cu viața cred că poate
aduce această luciditate a gindirii
plastice, a unei gîndiri estetice și a
sentimentului care prin legătura cu
natura vegetală și tehnică modernă,
dar și cu natura umană ne face să
ne reîntîlnim în noi cu ceva tainic
care ne sensibilizează imaginația,
ne favorizează noi osmoze, ne face
arta mai vulcanică, mai plină de un
fior muzical, inefabil dacă vreți.
Cred că numai dialogul cu natura
se dovedește in stare să dea acel
impuls atit de necesar creației, unei
arte conștiente și reflexive totodată. în această privință, arta figura
tivă contemporană ne-a oferit nu
meroase exemple".
— Care sînt resursele figurativu
lui in arta modernă românească ?
— Mi se pare că avem o artă care
se poate înscrie in general într-un
figurativ-poetic constructiv sau fan
tastic. Interesant în această artă
este că am depășit cu totul, cu ma
turitate. aspectele bucolice. Le-am
depășit în artă pentru că de fapt
le-a depășit și viata. Se poate vorbi
la noi de un figurativ conceput pe
coordonate constructive, dar și de o
anumită poetizare a lui, de o le
gătură directă cu lumea care ne
înconjoară, cu spiritualitatea româ
nească, într-o măsură și cu mitul,
cu istoria, cu impresia puternică
pe care au făcut-o asupra artiștilor
noua Imagine a tării, marile șan
tiere de care este plină astăzi
România. Toate aceste mutatii care
s-au produs in viață au avut loc pe
alt plan și în artă. Dacă ne gîndim
la ultimele mari expoziții vom con
stata că am avut adeseori prilejul
să intilnim această sonorizare a
unor realități contemporane în lu
crări foarte variate ca interpretare
și factură stilistică. De la lucrăridocument s-a trecut, cum era și
normal, la lucrări mai esentializate
ridicate la un nivel de interpretare
obligatorie pentru arta acestui sfîrșit de secol. Sînt numeroși artiștii
tineri ajunși la maturitate creatoa
re. Avem personalități bine definite
in arta noastră contemporană. Mă
întreb însă, privind unele expoziții,
mai puțin cele personale poate.

- Convorbire cu pictorul Brăduț COVALIU —

dacă nu ar fi necesară mai multă
îndrăzneală. Dacă multe din exem
plele de artă sensibilă, de calitate
și conștient urmărită pe plan inte
rior nu ar trebui să-și aibă o pon
dere, cel puțin egală, în creații de
mai mare vitalitate, mai categoric
formulate, mai explozive, creații
care să manifeste curaj, forță de
expresie. Pictura noastră este fără
îndoială de mare calitate și sensi
bilitate. Cred Insă că uneori avem

tait sub alte forme și in diferite
etape ale istoriei artei noastre de
ieri. De pildă. în momentul pe
care-1 reprezintă la timpul lor
N. Grigorescu și Șt. Luchian, față de
G.D. Mirea, ca modernitate și salt
conceptual. Tensiunea interioară
pe care o simțim in lucrările lui
I. Andreescu este un alt exemplu
și nu știu dacă acest mare pictor a
fost depășit astăzi ca profunzime si
ca sonoritate gravă, specifică. în

BRĂDUȚ COVALIU :

o tendință excesivă in a ne con
trola. in a cocheta cu forța artistică
reală de care dispunem, în a ne
pune savant surdina. în artă inte
resează de obicei personalitățile
care fac din tensiunea vieții, bineîn
țeles și din tensiunea trăirii lor, o
tensiune a exprimării. Arta ca si
viata trebuie să fie un freamăt con
tinuu. Mă interesează arta care pal
pită eroic, care nu te lasă să dormi,
care-ti pune probleme de ordin
ideatic, interpretativ, compozițio
nal, tematic, coloristic, expresiv
etc.
— Ce exemple ne oferă, in acest
sens, istoria picturii noastre ?
— Tradiția noastră a păstrat și
ne-a transmis o deosebită conștiin
ță a artei. Această conștiință avind
la dispoziție mijloace moderne, mo
dul de a gîndi contemporan, poate
atinge astăzi limanurile cele mai
inalte, printr-o măreție care a exis-

„Muncitori forestieri"
aceeași ordine de idei, Th. Pallady
ne invată simțul măsurii, pentru ca
pictura lui I. Țuculescu să ofere
pentru expresionismul românesc un
punct de referință. în general însă,
și mă refer la pictură in primul
rind. afirmările pe care le aștept de
la arta românească sint în primul
rind ale viitorului, cu tot respectul
și dragostea pe care le port unei
tradiții care ne-a dat posibilitatea
să gindim totdeauna la nivel euro
pean. Cred, dealtfel, că vitalitatea
artei românești este strîns legată de
o viziune dinamică, modernă asupra
relației dintre tradiție și inovație.
Tradiția nu exclude, ci presupune o
sincronizare cu marile cuceriri ale
artei moderne, dintre care trebuie
să spunem că unele se datorează
unor geniali artiști ai noștri —
Brâncuși, Țuculescu ș.a.
— Cum se poate manifesta speci
ficul românesc, trăsătură atit de

bine definită de toți marii noștri
cărturari, in condițiile acestei sin
cronizări ?
— Astăzi, putem vorbi de o sin
cronizare pe plan general datorită
în primul rind exploziei informa
ționale manifestate și in domeniul
artei, ca și in știință și in alte do
menii ale vieții în general. Dar
ceea ce creează spiritualitatea artei
noastre se poate descifra urmărind,
de pildă, peisajul practicat pe scară
atit de largă la noi și azi. Evoluția
viziunii artistice in acest domeniu,
tipul de colorit, gustul, gindirea
care vin dintr-o îndelungată osmo
ză cu viata și cultuna țăranului,
dar și dintr-o tradiție a repre
zentării peisajului citadin, s-au
schimbat. Viziunea tradițională asu
pra acestui gen, și mă refer aici la
marea noastră pictură interbelică
și la continuatorii ei, a fost preluată
și dezvoltată altfel de cei mai buni
reprezentanți ai generației mele, ca
și de cele următoare. Pe de altă
parte nu cred că putem limita ideea
de specific doar la reprezentarea
folclorică sau la peisaj. Brâncuși, Ia
care există o sublimare a acestui
specific, la care această reprezen
tare a spiritualității românești se
face cu mijloace atit de moderne,
ne furnizează in acest sens un
exemplu strălucit.
Dar pentru a reveni la ideea ini
țială a discuției noastre, aș spune
că mie figurativul îmi oferă ima
ginea specificului cind este bine fă
cut. cind este suficient de logic
structurat constructiv și coloristic.
cind posedă sentimentul spațiului și
frenezia necesară unei adevărate
arte, cind valorifică acea paletă lip
sită de violente, cind găsește acele
sobre tonalități, acele tonuri de
subtil și savant amestec, cind șe
simte in inimă confesiunea și in
construcție logica și pasiunea noas
tră pentru structura riguroasă,
cind adăugăm tot ce am înfăptuit
nou și măreț în anii socialismului.
Nu pot afirma care vor fi formele
expresiei lui viitoare. Nu știu care
va fi marea pasiune a generațiilor
ce vor veni după noi privind mo
dalitățile de exprimare ale acestui
figurativ. Dar va fi un figurativ tot
mai conștient de progresul artei și
umanității, al spiritului, al descope
ririlor ce tin de domeniul vizualu
lui. Spuneam odată, și o cred și
acum, că arta trăiește prin inter
pretare. dar uneori și moare prin
abuz de interpretare. Dar cine îi
poate preciza limitele ? Cred într-o
artă de calitate. Această calitate
care include in echilibrul ei dragos
tea de viată, omul ca o permanență
creatoare. Gindirea umană nu-și
propune nici să elimine figurativul
nici să trăiască doar prin figurati
vul de tip actual. Apreciez tot ceea
ce in artă e făcut cu rigoare. Pre
țuiesc tot ceea ce deschide drumuri
noi ; prețuiesc și figurativul fiind
că el mi-a oferit mijloacele de a
mă apropia de marile permanente
ale artei și adevărului uman.

tv

Investigație

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
— Laborator TVS de chimie. Com
puși al clorului
(clasa a Vin-a)
— Laborator TVS de
biologie.
Activitatea reflexă (clasa a Xl-a)
10,00 — Curs de limba rusă
10,25 — Cabinet TVS de științe sociale.
11,00 Omul șl sănătatea (reluare)
11,20 Roman foileton ; „Vîntul spe
ranței" Reluarea episodului 6
12,15 Pagini din opere
12,35 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
— Matematica
(admitere
tn
treapta a n-a de liceu). Funcția
de gradul n.
— Viața școlii (Emisiune de edu
cație și Invățămint)
— Calitatea
profesorului — cali
tatea
procesului de
educație și
Invățămint.
— Manuale noi de fizică. Dezba
tere
1740 Reportaj pe glob. Panoramic indo
nezian

Marina PREUTU

17.30 Viața culturală
18.35 Desene animate :
„Povestiri din
pădurea verde" Episodul 22
19.00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19.45 Ora tineretului
20.30 In
lumea
enigmelor — serial
științific. Episodul 11
20,55 Pagini
din
istoria
teatrului
românesc : Al. Davila șl
Vlaicu
Vodă.
Prezintă Radu Beligan,
artist al poporului
21.45 Laureați ai Festivalului
național
„Cintarea României"
22,05 Telejurnal
22.30 încheierea programului.
PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19,25 Concertul orchestrei
simfonice a
Radioteleviziunli. Transmisiune di
rectă. Dirijor Lucien De Groote —
S.U.A. Solistă Ilinca Dumitrescu :
In program :
— Weber. — Uvertura la opera „Obe
ron" J
— Paul Constantinescu — Concertul
pentru plan și orchestră
— Brahms — Simfonia
a IV-a. în
pauză : Efigii lirice
21.30 Bogății In oceane — documentar
Producție a studiourilor
engleze
22,05 Telejurnal
22.30 închiderea programului.

Concursul național de poezie „Nicolae Labiș“

Explicitînd mai spre
Prezentată la Festi
valul filmului pentru final imnreiurările in
tineret de la Costi- fracțiunii ce a dus la
nesti. această pro condamnarea tinărului
ducție a Casei numă student la automatică.
Mihai Vasiliu (proce
rul cinci s-a bucurat
deu. deopotrivă, de
de o bună primire din
menținere
a curiozită
partea publicului. Șan
să ne care o poate a- ții. dar si de sublinie
re a faptului că ac
vea si la o categorie
centul filmului nu se
de adulti — ca orice
vrea cel anecdotic),
peliculă care vorbește
Francisc
Munteanu,
despre
adolescenți :
despre greșeală si de autorul scenariului, in
pășirea ei. tentația sistă ne motivațiile,
dar mai ales, ne cir
răului si rezistenta la
cumstanțele unei atari
râu ; despre teribilism,
integrări
fericite in
conformism, prejude
viata
socială. într-o
cată si dragostea ce le
activitate profesiona
ignoră si învinge :
lă. Observațiile si in
despre aspirație si
mai ales dorință, spe tuițiile sale sint ve
ridice.
Turnarea lor in
ranță. așteptare si imrezolvarea
plinire. Un atu in situații.
conflictelor (la nivel
plus al filmului : dis
tribuția ce include de scenariu), ca si
actori tineri si dotati transfigurarea cinema
precum Gabriel Ose- tografică (regia : Vir
ciuc, talente experi gil Calotescu) suferă
insă, nu o dată, de ar
mentate, precum Car
tificializare. In locul
men Galin (aici to
tuși. inadecvat distri aprofundărilor necesa
buită), artiști de va re se recurge, cel mai
loarea și prestigiul lui adesea, la expedieri
Amza Pelea, Dorina mai mult sau mai pu
Lazăr și Draga Oltea- țin captivante. Se în
cearcă. in schimb, o
nu.
comnensare a acestor
în genere, si in des
scăderi prin iocul ac
tule articulații si de
toricesc.
prin
cu
talii. problema filmu
loare, atmosferă, umor
lui e reală si chiar
(poante verbale și al
maioră dacă identifi
tele
provenite
din
căm. dincolo de situanrin accentul
tia-limită (condiția, al montai),
nus — boală a copilă
ternativele. perspecti
riei literaturii.
azi
va tinărului ieșit din
depășită in proză —
tr-o detenție), o temă
oe insolit. Eroii nu-s
mai generală : integra
lipsiți de teribilisme.
rea in muncă a tine
Ieșite din comun sint
rilor (proveniti din
si profesia mamei lui
familii destrămate) și
Mihai
(dialogul verbal
care au apucat de au
și gestic cu mane
făcut un prim pas gre
șit (cum s-a intimplat chinele permițînd, de
in povestea Anei și a altfel, citeva momen
te de haz autentic) șl
„hoțului").

viata șefului de ban
dă. si modul in care
tinărul își face decla
rația de dragoste etc.
Imaginile filmului sint
gindite si izbutite, uneori mai viu — mai
proaspete, mai bogate
în detalii ; alteori rămin sărace, nur si
simplu conventionale
sau căutate. Unii in
terpret! sint impeca
bili. alții — cîteodată
admirabili
altădată
îndrumați spre o sariare ce nu mai e mo
dernă nici în teatru, cu
atit mai mult in film
(așa, de pildă, mimica
lui Oseciuc in scenele
de la începutul fil
mului).
Calitatea inegală a
argumentelor artistice
este incontestabilă. To
tuși. -Ana și „hoțul"»
are — pe porțiuni —
si adevăr, si gravitate,
si tensiune, si umor,
dar mai ales lirism.
El aduce o plăcut de
urmărit poveste de re
dresare morală nrin
muncă si dragoste și
constituie o pledoarie
pentru responsabilita
te. dar si pentru în
credere in tineri, pen
tru sprijinirea si sti
mularea lor si. impli
cit. abandonarea unor
prejudecăți, azi mai
anacronice ca oricind.
Cu mai multe grade
de indulgentă fată de
adevărul fiecărui de
taliu
(comportamentist si psihologic), fată
de verosimilitatea re
zolvării problemelor —
puse, nu o dată, cu
luciditate — filmul se
urmărește cu plăcere.

Natalia STANCE!

Timp de două zile, la Suceava s-au
desfășurat manifestările prilejuite de
cea de-a 13-a ediție a concursului na
țional de poezie patriotică „Nicolae
Labiș". Integrat Festivalului național
„Cintarea României" și organizat sub
egida comitetului județean de cultu
ră și educație socialistă și a centru
lui de îndrumare a creației populare
și a mișcării artistice de masă, con
cursul a fost rezervat autorilor in
virstă de pină la 25 de ani, care nu
au volume publicate. La actuala edi
ție au participat 195 concurenti din
toată țara, care au prezentat peste
1 000 de încercări poetice. La galeria
de artă a avut loc recitalul laureaților, urmat de șezatorile literare or

ganizate la Mălini, satul natal al poe
tului Nicolae Labiș, și la Arbore.
Membrii juriului — alcătuit din scrii
tori. critici literari, redactori ai unor
reviste culturale din București. Iași,
Cluj-Napoca, Oradea. Timișoara și
Suceava — au acordat marele premiu
„Nicolae Labiș" studentei Doina Mihaela Sava din Iași. Premiul Uniunii
scriitorilor a fost decernat profesoru
lui Petru Dunea din Ieud (Maramu
reș), iar premiul I lui Costel Bunoaica, tehnician din Slobozia, județul
Ialomița. Au mai acordat premii re
vistele literate din țară, unele edi
turi. precum, și instituții și foruri cul
turale sucevene. (Sava Bejinariu).

(Urmare din pag. I)

lului, ci și prin apropierea imagina
tivă. in structuri imagistice, a indi
vidualului concret cu semnificație
generală. Negarea artei ca realitate
ideologică-spirituală și cognitivă are
drept corolar : fie obiectualizarea și
tehnicizarea sa maximă, avind ca
echivalent estetic un joc pur al for
melor, fie subiectivizarea maximă,
in sensul detașării totale de orizon
tul lumii obiective, al absenței .ori

bală, unită însă cu impresia spon
taneității. Să adăugăm doar că o
atare impresie este cu atit mai pu
ternică și contagioasă, cu cit in ea
se decantează un mai mare efort
cognitiv și valorizator, conștient,
călăuzit de o viziune critică anga
jată.
Sensul ideologic revoluționar al
artei nu este deci de natură pur ra
țională și cultural-exterioară nucleu
lui ei estetic, ci este o atitudine
spirituală complexă, un orizont bo
gat de ginduri și sentimente, în care
status-ul social al artistului, scriito
rului și particularitățile sale psihice
și stilistice directionează cooperarea
puterilor creative, coagularea și sin
teza unor valori filozofice, estetice
și morale de ordin rațional și afec
tiv. O modalitate precară și zadar
nică de a izgoni din artă adevăru
rile ideologice revoluționare (fără
de care nu se pot constitui nici
adevărurile artistice) este negarea
caracterului ei cognitiv sau, în cel
mai bun caz. reducerea cunoașterii
prin artă la natura concret-senzorială a vieții, limitarea sa la calei
doscopul strălucitor al realității. Or,
arta, atunci cînd este artă mare și
adevărată, pătrunde in miezul rea
lului — ca și știința — dar al unui
real încărcat de omenesc. Cert este
că drumul de la fenomen la esență
nu se realizează numai prin explo
rarea obiectivitătii discursive a rea

sigur, instrumente auxi
liare, izvoare de mai mare
ori mai mică importanță
in alcătuirea sintezelor de
anvergură, a monografiilor
sau a studiilor de strictă
specialitate. Ele sint insă
totdeauna un argument.
Prag de temei al aserțiu
nilor. G. Călinescu și Șerban Cioculescu, reconsti-

E un fapt știut. Subliniat
în numeroase articole, dări
de seamă, mese rotunde.
Procesul de valorificare
a zestrei literare națio
nale cunoaște, în ulti
mii ani, o amploare cu to
tul remarcabilă. Prin edi
țiile ț consacrate scriitorilor
fundamentali. Prin studii
le menite a reliefa con
tribuția acestora la afir
marea spirtiualității româ
nești, mesajul umanist al
operei lor, originalitatea
universului tematic și a
demersului stilistic. Se
poate vorbi astăzi, neîndo
ielnic, de o puternică miș
care editorială, avind ca
scop realizarea mult visa
tului corpus al literaturii
noastre. Mișcare progra
matică asigurată de excelenți
textologi,
dăruiți
muncii de restituire filo
logică și de investigare a
laboratorului de creație
caracteristic scriitorului editat. Muncă de o extraor
dinară complexitate, presupunind nu o dată cerce
tarea manuscriselor, con
fruntarea diverselor va
riante, pină la stabilirea
celei definitive. Trudă de
benedictini. Cum relevabi
lă e, in majoritatea cazu
rilor, calitatea notelor și
comentariilor (adesea ex
haustive) care întregesc
profilul diacronic al ope
rei, destinul ei. Ele constituindu-se in autentice do
sare ale elaborării acesteia
și ale receptării autorului
in timp. Bogăția informa
ției e nu arareori impre
sionantă. Părind să epui

zeze materia existentă. Și
totuși... Bibliografiile vin
să o completeze. Ele, la
nndul lor, oricit de com
plete s-ar vrea, se dove
desc a fi lacunare. Și e fi
resc, pentru că noi acte de
arhivă, corespondență ine
dită, jurnale intime, me
morii se adaugă mereu ca
piese de rezistență in opi-

sul deschis al acestora.
Unele confirmă, altele re
tușează imaginea omului
sau a operei. Anume date
clarifică situații biografi
ce. corectează ipoteze pri
vind împrejurări ale creio
nării cutărei scrieri, nuan
țează atitudini exprimate
ocazional ori risipesc pre
judecăți. Dosarele de care
vorbeam se împlinesc ast
fel, oferind istoricului li
terar (și nu numai lui 1) o
gamă informativă din ce
in ce mai cromatică, punctind nu numai aspecte ale
unei vieți, ci și ale unei
perioade istorice. Docu
mentele literare sint, de-

tuind ciclul vital al lui
Eminescu, respectiv al Iui
I.L. Caragiale, nu le-au
ignorat. Dimpotrivă. Asimilindu-le cu discemămintul de rigoare. E greu
de conceput o carte despre
junimism sau despre să
mănătorism care să nu
țină seama de corespon
dența publicată acum cîteva decenii de I.E. Torouțiu. Sau o monografie des
pre Gala Galaction care să
facă abstracție de recent
tipăritul „jurnal". Portre
tul lui Camil Petrescu, așa
cum se desenează el în epistolele primite de scrii
tor. iși dezvăluie fațete

Cu ultima carte des
pre marele creator al
Baltagului, Fraților Jderi,
Zodiei Cancerului. Hanu
lui Ancutei, Împărăției
apelor. Țării de dincolo
de negură, Nopților de
Slnziene și al altor ne
pieritoare
capodopere,
exegeza sadoveniană sub
formă de cărți a depășit
cifra de 25, astfel că. după
Eminescu, Mihail Sadoveanu pare a fi scriitorul
român cel mai comentat.
Profesorul și istoricul
literar Constantin Ciopra
ga, cunoscător de o indis
cutabilă competență al li
teraturii române a vea
cului nostru, in special al
curentului de la „Viața
românească" (vezi cărțile
despre Hogaș și Topirceanu, precum și tratatul
„Literatura română intre
1900—1918"), se află la
cea de-a treia „sadove
niană" (o variantă a vo
lumului de la „Editura
Tineretului" a apărut și in
limba franceză). Este,
fără îndoială, autorul pre
ferat al criticului, așa cum
pentru Călinescu a fost
Eminescu, pentru Ciocu
lescu, l.L. Caragiale și
Arghezi, pentru Adrian
Marino, Macedonski etc.
în recenta exegeză. înti
tulată „Mihail Sadoveanu. Fascinația tiparelor
originare" (editura „Emihescu"), nucleul gene
rator mi se pare a-1 afla
în următorul fragment
sintetizator : „Cind cu o
acută voluptate a elemen
tarului iși zice PRIMI
TIV, în sensul de apro
piat naturii, autorul ȚA
RII DE DINCOLO DE
NEGURA are in vedere
un. timp al coerențelor,
dar și un spațiu saturat
de mister, in care — fără
vocația metafizică a lui
Eminescu, fără tensiunea
interogativă a lui Blaga
— contactele cu materia
vizează eternul. Replica
adresată de el inchietudinii moderne e o liniște
stabilizată, hotărită, tri
umfătoare, cucerită prin
adeziune la sol — un
mod practic de a opune
efemerului
experiențe
fundamentale. Comporta
mentul creatorului nu e
al unui „căzut in timp",
ci al unui martor pe dis
tanțe imense, de la arhe
tipuri pină la călătoriile
cosmice ; pentru el arbo
rele pe sub care in al
douăzecilea veac lunecă
vehicule grăbite nu e di
ferit de cel care, cu alt
frunziș, veghează mișcă
rile in epic ale păstorului
mioritic (...) ; evenimente
de la sfirsitul mileniului
trecut si destine contem
porane, puse in raporturi
de contiguitate, iși măr
turisesc misterios, simbo
lic, acordul ; filozofia ac
țiunii, reflecția, ethosul și
celelalte au un aer repre
zentativ,
capodoperele
sale fiind, in acest sens,

ca si monumentele emi
nesciene, documente fun
damentale".
Reținînd vibrația discre
tă. elevația intelectuală,
armonia interioară și si
metria frazării. calități
proprii întregii cărți și
care se constituie, pentru
cititor, intr-o lectură ce
delectează spiritual. ne
exprimăm, în același timp,
adeziunea la modul in
terpretării lui Sadoveanu,
la viziunea asupra inega
labilului prozator. După
Constantin Ciopraga. urmind sugestia din Iorga,
Ibrăileanu, Călinescu, Șerban Cioculescu ș.a.. imen
sa operă a scriitorului își
extrage substanța din se
vele adinei, milenare ale
solului natal, din istoria,
etnosul și ethosul româ-

țuit la „Viața româneas
că"), apoi ruși, în primul
rind Korolenko. Turgheniev (în cărțile despre na
tură și lumea rurală),
Cehov (pentru tîrgul pro
vincial), Gogol, Gorki etc.
Critic erudit, C. Ciopra
ga, fără a exalta, necri
tic, Creanga de aur, ne
informează, ceea ce puțini
știau, că treisprezece din
cele șaptesprezece capi
tole din carte, anume cele
referitoare la viața Bizan
țului, urmează de aproa
pe celebra Histoire de
l’Empire byzantin a lui
Charles Diehl, precum și
Figures byzanfines a ace
luiași. Paginile despre
împărăteasa Irina și fiul
său Constantin. Izaurianul sint abundent valori
ficate. Evident, însă, că

Cercetarea literară
în momentul
unor sinteze superioare
----------------------- Aurel MARTIN -------------------------

O valoroasă
lucrare despre
Mihail Sadoveanu
------------------

Pompiliu MARCEA ------------------

nesc. din autohtonie. cum
se exprimă recentul exe
get. Sint astfel convocate
argumente
peremptorii,
abundente, extrase din is
torie. din cărțile populare,
din folclor, din autori an
teriori in vederea probe
lor decisive și, nu o dată,
textul critic ia o turnură
polemică, elegantă și în
același timp fermă față
de unele interpretări, mai
vechi său mai recente.
care-1 făceau pe Sadovea
nu îndatorat mai cu
seamă unor motive mito
logice exterioare (ceea ce.
la urma urmei e firesc,
ținind seama de comple
xitatea prozatorului și de
reacția la inevitabilele
glose ce sint sau pot
părea rutiniere). în acest
sens, amplul capitol des
pre Baltagul este edifica
tor prin aducerea în dis
cuție a cărții despre În
mormântarea la români, in
care vom reintilni întreg
scenariul înhumării lui
Nichifor Lipan, ceea ce
face superflue și în afara
chestiunii aducerea în
discuție a împrumuturilor
mitologice. Nu trebuie
însă, in nici un fel. să în
țelegem că prof. Const.
Ciopraga adoptă o atitu
dine de exclusivism critic
indepărtind. ab initio,
orice modele sau sugestii
din afară. Dimpotrivă, de
cite ori lucrurile sînt evi
dente, referirea la autori
străini, mai ales francezi,
este prezentă : Maupas
sant (din care a și tradus),
Balzac (in Oameni din
lună și nu numai), Anato
le France (atit de pre-

lor mari artiști care, fără amăgiri
deșarte și autoiluzionări, au răscolit
adincuri cutremurătoare ale sufle
tului omenesc, au înfățișat spiritua
litatea umană nu doar in ipostazele
sale maiestuoase, ci in relieful ei
abrupt, cu înălțări falnice spre ce
ruri și cu prăpăstii de necuprins.
Nu poate fi exclus din sfera artei
nici primatul idealului, care înseam
nă privilegierea momentelor sau

„materialul informativ",
ținind de istoria obiecti
vă a Bizanțului, este co
mentat într-o viziune ab
solut personală, in care
nucleul epic este dirijat'
inspre reconstituirea vie
ții dacice din vremea
Deceneilor
din
urmă,
avind ca finalitate de
monstrarea superiorității,
sub raport moral, a Da
ciei antecreștine. înfățișa
rea multiplelor valori ri
tualice și, mai ales, o in
finită poezie a misterelor
ce sălășluiau în peisajul
dacic al Carpaților. Dealt
fel, tiparele „originare"
la care se referă și titlul
volumului sînt în primul
rind traco-dacice, căci
Sadoveanu, pe urmele lui
Hașdeu, Eminescu. Iorga,
Blaga și Pirvan a fost într-adevăr fascinat de ma
tricea etnopsihologiei ro
mânească, fascinație da
torată, poate, înainte de
orice, poeziei „inefabile" a
originilor și arhetipurilor.
Pagini remarcabile, de re
ferință, consacră exege
tul povestirilor sadoveniene (ideea „naivității" în
ceputurilor literare sadoveniene i se pare ea
insăși o naivitate), precum
și romanelor istorice.
O contribuție remarca
bilă a celei mai recente
exegeze despre Sadovea
nu ni s-a părut perma
nenta grijă de identifica
re. in fabulația și tipolo
gia sadoveniană. a unor
intimplări și personaje cu
o existență verificabilă,
unele cu nume ușor
schimbate. După informa
țiile atit de utile ale Pro

lori trandafirii ; nu avem nevoie de
dulcegării artistice. Dimpotrivă, con
siderăm că o astfel de prezentare
idilică a vieții este dăunătoare pen
tru dezvoltarea spiritului și a com
bativității revoluționare a omului
socialist. Dar nu ne trebuie nici o
artă care să nege realitățile, să le
deformeze, prezentindu-Ie in negru,
infățișind in culori cenușii viața și

Spiritul revoluționar în literatură și artă
cărui mesaj, a oricărui sens care
presupune dialog activ al omului cu
lumea. Dar neutralismul ideologicpolitic echivalează in cele din urmă
cu neutralismul axiologic care în
seamnă moartea artei. Natura ideologică-revoluționarâ a artei înseam
nă inainte de toate ridicarea la nive
lul artei a firescului vieții, a dra
melor istorice și existențiale ale
omului, cultivarea și promovarea
noului nu numai la nivelul mijloa
celor de expresie dar și în ceea ce
privește valoarea psihică și morală
a reacțiilor sufletești, a stărilor de
conștiință înfățișate în operă.
în orice operă de artă există o
tensiune între real și ideal. Prima
tul realului, al vieții umane auten
tice, cu umbrele și luminile sale, cu
contradicțiile sale este specifică ace-

tendințelor de glorificare optimistă
a vieții, de elogiere a stărilor de
sublimă armonie clasică, de maies
tate a spiritului triumfător. Să luăm
aminte la aceste cuvinte ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, rostite la
Congresul culturii și educației so
cialiste, ce exprimă un adevărat și
profund crez moral-estetic : „Avem
nevoie de o literatură și o artă care
să redea cit mai colorat și mai di
vers din punct de vedere artistic
realitatea contemporană, viața con
structorilor socialismului, succesele
și bucuriile lor, greutățile și lipsu
rile existente, mentalitățile înapoia
te și viciile condamnabile ale unor
oameni. Sintem revoluționari și nu
dorim opere care să infrumusețeze
* realitatea, să prezinte viața în cu-

munca eroică a poporului nostru. O
asemenea artă are de asemenea un
caracter bolnăvicios și ca atare este
profund dăunătoare".
După cum se știe, intre a shakespeariza și a schilleriza, intre cele
două tipuri de ethos estetic pe care
le presupune, Marx și Engels au
optat pentru cea dinții modalitate,
dar și astăzi există un puternic cu
rent de opinie printre artiști, este
ticieni, critici de artă și literari, pu*
blic, impotriva idealizării estetizante
sau eticizante a vieții, al cărei drum
nu e alcătuit doar din lumini so
lare. Sintem impotriva unei false și
iluzorii conștiințe de sine, fără a
pierde insă din vedere faptul că
fantezia și visul de care arta nu se
poate lipsi nu indică întotdeauna o
falsă conștiință ideologică. Dacă

necunoscute. Ca și acela
al lui Liviu Rebreanu din
La lumina lămpii. Cum
excepțional se anunță și
„jurnalul" acestuia. Exem
plele pot fi înmulțite, pen
tru că interesul acordat de
edituri unor atari texte
este major. E un interes
care vine și in intimpinarea legitimei curiozități a
cititorilor, avizi să știe cit
mai multe in legătură cu
viața șl opera oamenilor
de cultură. Dar in primul
rind unei necesități de na
tură științifică. Nevoii de
a ne putea reprezenta tre
cutul. cu personalitățile
lui, cit mai exact. Valoa
rea unor asemenea docu
mente fiind nu o singură
dată inestimabilă, ele intrind practic, prin insăși
existența lor, in ceea
ce categorial numim patri
moniu. E de adăugat că,
devenind din inedite edite
și din manuscrise file mul
tiplicate, ele se salvează de
la pieire. Publicarea lor e
un act cultural dintre cele
mai însemnate. Scrisorile,
jurnalele
depășindu-și,
prin conținutul lor, condi
ția de simple instrumente
de lucru. Corespondența e
un dialog viu pe teme con
crete, personale, mărturi
sind relații interumane,
temperamentale,
caracte
rologice, stări sufletești
etc., etc., jurnalele sint
mărturii intime, spoveda
nii. Și unele și altele se
parcurg, literar gîndind, ca
niște romane de structură
aparte.

firei Sadoveanu din seria
de Opere, dealtfel reținu
te in mod firesc, noile
identificări, așa de nu
meroase, sînt de natură
să modifice, radical, ima
ginea unui Sadoveanu
„dotat cu o imaginație
abundentă", cum e consi
derat de mai multi co
mentatori grăbiți. în fa
voarea unui observator
atent al vieții, a unui
evocator și a unui poet
al amintirilor.
Cum este de așteptat,
ținind seama în special
de întinderea și comple
xitatea operei sadoveniene. nu putem adera ne
condiționat la toate tezele
și afirmațiile enunțate. în
ceea ce privește, de pildă,
spațialitatea operei sadoveniene, alcătuită din
„trei cercuri concentrice",
între care primul ar fi
Pașcanii natali, după care
ar urma Moldova. apoi
Țara, ne îngăduim să ob
servăm că ochiul sadovenian e mai „ciclopic", că
autorul a străbătut, cu
spiritul sâu, un spațiu in
comparabil mai extins,
zugrăvit cu aceeași infi
nită poezie de care numai
el era capabil. Să ne gindim numai la Măria sa
Puiul pădurii. Țara Kangurului. Cuibul invazii
lor, Uvar, Creanga de
aur,
Divanul persian.
Soarele în baltă. Șoimii,
Olanda, 44 de zile in Bul
garia, Fantezii răsăritene
ș.a. și vom vedea ușor că
spatialitatea sadoveniană
e cu mult mai întinsă,
una din cele mai cuprin
zătoare, cred, din litera
tura veacului nostru (lă
săm la o parte faptul că
și în opere a căror acțiu
ne se petrece în spațiul
carpato-dunărean de pre
dilecție,
personajele
autohtone depășesc frun
tariile ori își atașează o
umanitate ținind de alte
meleaguri, cum se întâm
plă în Frații Jderi. Zodia
cancerului. Venea o moa
ră pe Șiret, Pastele blaji
nilor etc., cu trimiteri in
Lehia, în Balcani, in
Franța sau Austria). Exemplele s-ar putea inmulti. Unele coresponden
te cu opera altor scriitori
români sau străini nu se
susțin cu toată rigoarea.
Similitudinile dintre Ca
zul Eugeniței Costea si
ciclul bengescian al Haliopilor ni s-au părut doar
vag tematice. Evident că
nu toate ideile și tezele
susținute de critic sint
absolut noi. Ar fi și im
posibil în cazul unui au
tor ciclopic, a cărui exe
geză a devenit, ea insăși.
ciclopică. Important este
însă faptul că. prin noua
sa carte. Constantin Cio
praga ne pune la dispozi
ție o sinteză exemplară
in laturile ei dominante,
prin rigoarea și frumuse
țea argumentației despre
„al treilea mare Mihai",
cum l-a numit Arghezi.

este vorba de proiectarea unor vi
suri născute din trăirea și partici
parea eului la un proces de geneză,
de nouă zidire de lume, ele nu au
ca rezultat mistificarea adevărurilor
crude ale vieții, ci potențarea unor
năvalnice porniri ale intelectului și
ale inimii, expresia setei de ideal,
de frumos și sublim a omului faustic din zilele noastre.
Din punct de vedere al calității
artistice și veridicității operei de
artă, este important ca eroii zilelor
noastre să fie zugrăviți „cu paleta
unui Rembrandt in adevărata lor
înfățișare" — după cuvintele Iul
Karl Marx. Este o opțiune pentru o
soluție artistică prin care adevărul
vieții nu e sacrificat de dragul unei
înfrumusețări artificiale a persona
jelor. în marea și adevărata artă
putem vorbi de un paradox : cu cit
sensurile revoluționare ale vieții
sint mai puțin evidente și mai puțin
manifeste sub raport discursiv, cu
cit ele sint mai topite in structurile
specifice, cu atit forța lor de con
vingere, de pătrundere cognitivă și
axiologică este mai mare. Depinde
de o serie de factori culturali, dar,
mai ales, de forța talentului, de ca
pacitatea subiectivă creatoare a ar
tistului. de conștiința sa ideologică
și artistică, în ce măsură crezul filo
zofic revoluționar al nostru devine
crez artistic realizat, iar ideologicul
rațional se convertește în ideologi
cul intelectual și afectiv al operei
de artă. ,
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Primire la primul ministru al guvernului Cronica zilei

Excelenței Sale

Domnului SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

Convorbiri economice româno-bulgare

Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii
slamice Iran iml oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai calde urări
e sănătate și fericire personală, de deplin succes în îndeplinirea atribuțiilor
e mare responsabilitate pe care vi le-a încredințat poporul iranian.
îmi exprim convingerea că raporturile prietenești, reciproc avantajoase,
e strînsă colaborare existente între România și Iran se vor adinei și intenifica în continuare, în interesul și binele popoarelor noastre, al politicii de
ace, destindere și cooperare în lume, de respect al independehței naționale
. tuturor popoarelor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Sosirea în Capitală a unei delegații
a Partidului Socialist Francez
Miercuri după-amiază a sosit în
apitală o delegație a Partidului Soalist Francez condusă de Lionel
>spin, prim-secretar al Partidului
Ocialist Francez, care la invitația
omitetului Central al Partidului Co
munist Român face o vizită în țara
oastră.
La sosire pe aeroportul Otopeni

oaspeții au fast întîmpinați de tova
rășii Virgil Cazacu și Constantin
Dăscălescu, membri ai Comitetului
Politic Executiv, secretari ai C.C. al
P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C.
al P.C.R., de activiști de partid.
A fost prezent Marcel Beaux, am
basadorul Franței la București.
(Agerpres)

Vizita delegației Consiliului Central
al Sindicatelor din Uniunea Sovietică
La invitația Consiliului Central al. rile stabilite între tovarășii Nicolae
.G.S.R., in zilele de 3—6 octomCeausescu, secretar general al Parti
"ie 1981 ne-a vizitat tara o deledului Comunist Român, președintele
itie a sindicatelor sovietice conduRepublicii Socialiste România, și
i de Aleksei Ivanovici Șibaev, preLeonid Ilici Brejnev. secretar gene
•dinteie Consiliului Central al Sinral al Comitetului Central al Parti
catelor din U.R.S.S.
dului Comunist al Uniunii Sovietice,
Delegația a fost primită de tovapreședintele Prezidiului Sovietului
ișul Nicolae Ceaușescu, secretar geSuprem al U.R.S.S., in dezvoltarea
iral al Partidului Comunist Român, ' si aprofundarea prieteniei și colabo
•esedinteie Republicii Socialiste
rării multilaterale dintre cele două1
eman ia.
țări si popoare, pe baza principiilor
. oerioada șederii în România, deegalității în drepturi, respectării in
gatia sindicatelor sovietice a avut
dependentei si suveranității naționa
mvorbiri cu o delegație a Uniunii
le. ale solidarității internaționale.
enerale a Sindicatelor din Româîn acest context s-a reliefat cu
la. condusă de tovarășul Cornel
satisfacție că relațiile româno-sovienescu. președintele Consiliului Centice ne linie sindicală se dezvoltă
aL
continuu la toate nivelurile si in
în cadrul convorbirilor, care s-au
toate domeniile de activitate.
îsfăSurat intr-o atmosferă de caldă
în legătură cu problemele actuale
rietenie si cordialitate., cele două
ale situației internaționale si ale
alegații s-au informat reciproc desmișcării sindicale mondiale s-a ex
re experiența, rolul și principalele
primat năzuința comună a oameni
reocupări ale sindicatelor din cele
lor muncii si sindicatelor din cele
juă țări pentru înfăptuirea hotăridouă țări de a contribui la întărirea
lor congreselor partidelor comupăcii si încrederii între popoare. S-a
iste din tarile respective, despre
relevat că oamenii muncii, sindica
mtributia pe care o aduc Ia deztele. actionind în strînsă unitate, pot
■>1 tarea economică si social-culturaaduce o contribuție mai mare la so
i. la edificarea socialismului si colutionarea problemelor majore ale lu
lunismului in România si U.R.S.S.
mii contemporane, in interesul cla
In cadrul schimbului de păreri a
sei muncitoare, al popoarelor, al
Kst subliniată importanta deosebită
cooperării si înțelegerii intre toate
popoarele.
s care o au intîlnirile și întelege-

ucrările Congresului național de gastroenterologie
Miercuri au început in Capitală
icrările celui de-al IV-Iea Congres
ațional de gastroenterologie, orgaizat sub egida Uniunii societăților
e științe medicale din Republica
ocialistă România. Participă acadelicienl, profesori universitari, cerceitori științifici, medici din clinici,
□itale județene și municipale, pre.im și specialiști din țări europene.
La deschidere au rostit alocuțiuni
rof. dr. Dumitru Dumitrașcu. preșeintele comitetului de organizare a
euniunii, Lidia Orădean. secretar de
tat in Ministerul Sănătății. Nicolae
onescu, secretar de stat la Consiliul
lațional pentru Știință si Tehnoloie, prof. dr. Marin Voiculescu, pre-

ședințele Uniunii societăților de
științe medicale.
Propunindu-și să dezbată o tema
tică de stringentă actualitate, reuniu
nea abordează o serie de probleme ce
ilustrează progresele înregistrate în
ultimii ani in domeniul epidemiolo
gie! și imunopatologiei bolilor diges
tive. al cancerului intestinal. De ase
menea,’ șcbăla românească de specia
litate este prezentă cu valoroase co
municări și rapoarte privind cauzele
cronicizării bolilor digestive, diagnos
ticul precoce și tratamentul canceru
lui intestinal.
Vor fi elaborate programe științi
fice de prevenire și reducere a mor
bidității provocate de aceste maladii.

Tovarășul Iile Verdeț. prim-minlstru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, miercuri, pe
tovarășul Andrei Lukanov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al
Republicii Populare Bulgaria, preșe
dintele părții bulgare in Comisia
mixtă guvernamentală româno-bulgară de colaborare economică și tehnico-științifică. care a făcut o vizită
in țara noastră.
La întrevedere, desfășurată într-o
atmosferă de caldă prietenie, a parti
cipat tovarășul Emilian Dobrescu. viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, președintele părții române
in comisia mixtă.
A luat parte Petăr Danallov, am
basadorul Bulgariei la București.
Oaspetele a rugat pe primul minis
tru să transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, din
partea tovarășului Todor Jivkov. se
cretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria, un salut
călduros și cele mai bune urări.
Mulțumind, tovarășul Ilie Verdeț
a rugat să se transmită din partea
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
călduros salut prietenesc și cele mai
bune urări tovarășului Todor Jivkov.
în timpul convorbirii au fost evi
dențiate, cu deosebită satisfacție, evo
luția ascendentă a relațiilor de strinsă colaborare statornicite între țările
și popoarele noastre, relații care se
dezvoltă in conformitate cu hotăririle
convenite cu prilejul tradiționalelor
întilniri dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov. rezulta
tele bune obținute in diversificarea și

lectivului in care lucrează sau pe
care il conduce.
Ne-am propus să realizăm multe
in acești ani. Dorim ca in cursul
actualului cincinal să facem saltul
spre o nouă calitate in Întreaga ac
tivitate economico-socială, dind va
lențe superioare eficienței economi
co in toate sectoarele producției
materiale, să desfășurăm o nouă re
voluție in agricultură, astfel incit la
jumătatea acestui deceniu România
să iasă definitiv din condiția de țară
in curs de dezvoltare, înscriindu-se
i intre statele cu nivel mediu de
dezvoltare economică.
înfăptuirea unor asemenea obiec
tive cere nu numai continua îmbo
gățire a cunoștințelor, ci statornice
eforturi pentru aplicarea lor în via
ță. pentru îmbinarea pregătirii teo
retice cu cerințele practicii. Acest
imperativ al progresului il avea in
vedere tovarășul Nicolae Ceaușescu
cind recomanda, la consfătuirile de
lucru ne problemele agriculturii și
cercetării științifice agricole, ca
specialiștii, cercetătorii, cadrele di
dactice să participe nemiilocit. prin
munca efectuată pe teren, in uni
tăți productive la creșterea produc
ției agricole, la ridicarea nivelului
de pregătire profesională a oame
nilor muncii din agricultură, aplicînd in practică cunoștințele teore
tice de care dispun. Cerința are
denlină legitimitate pentru oricare
alt domeniu al producției mate
riale.
Viața a dovedit în nenumărate
Împrejurări că nu este posibil să lu
crezi cu succes și eficient decit in
măsura in care reușești să ții pasul
cu tot ceea ce este nou in dome
niul tău de activitate. Criteriul de
verificare a rodniciei eforturilor
pentru autoperfecționare îl consti
tuie rezultatele obținute în produc
ție. Este cit se poate de semnifica
tiv in acest sens cazul unei vestite
întreprinderi sibiene constructoare
de mașini. Unitate cu „probleme"
l_—--------------------- - ----------------- -—

© TITANUL DUBLEA
ZĂ VIAȚA PIESELOR.

ani în șir pe linia eficientei, a în
noirii producției, azi se numără
printre întreprinderile de frunte ale
industriei românești. Saltul in bine
îl datorează tocmai faptului că
acum clțiva ani aici a început pro
cesul redresării uzinei tocmai cu ri
dicarea pregătirii profesionale a
cadrelor, prin larga acțiune de reci
clare. Desfășurată temeinic, direct
în intreprindere, sub conducerea
specialiștilor Academiei „Ștefan
Gheorghiu", acțiunea a cuprins in
tr-o primă etapă întreaga echipă
de conducere, de la noul șl tînărul
ei director pînă la conducătorii for
mațiilor de muncă, apoi și restul
colectivului. Revitalizînd interesul
pentru nou, înîăturind lacunele pro
fesionale, apărute de-a lungul
timpului, această acțiune a permis
ca, azi, Întreprinderea să devină un
etalon al noului, conferind țării
noastre un loc de frunte in lume
în rindul producătorilor de vehi
cule grele. Tocmai faptul că specia
liștii uzinei cunosc astăzi exact sta
diul la care a ajuns tehnica mon
dială în domeniul lor, că muncitorii
au atins un grad înalt de calificare
a permis colectivului să se angajeze
în fața secretarului general al parti
dului. cu ocazia vizitei de lucru
efectuate aici în luna aprilie a aces
tui an, că va asimila in numai citeva
luni utilaje deosebit de complexe,
care așteptaseră prin alte locuri ani
de zile pentru a fi introduse în fa
bricația de serie.
Autoperfecționarea nu este doar o
pirghie puternică pentru accele
rarea progresului țării, ci deopotri
vă și cea mai promițătoare soluție
de ridicare a muncii la un inalt ni
vel de satisfacție, de armonizare a
omului cu cerințele societății, de
implicare in mod competent și
conștient in mersul ei înainte. Ni
mic nu poate da o mai mare satis
facție omului decit faptul de a se
ști capabil să găsească soluții la cele
mai complexe probleme pe care i le
ridică in față munca de zi cu zi. de
a se ști util familiei, întregii co-

tei de funcționare a pieselor, ca
urrmare a aplicării noii metode,
se vor realiza importante econo
mii de laminate ; totodată, ma
șinile vor avea nevoie de mai
puține piese de schimb.

Cercetătorii de la Institutul fizico-tehnic din Harkov al Acade
miei ucralniene de științe au
creat o instalație cu ajutorul că
• COMETĂ ARTIFI
reia se poate aplica un strat de
protecție pe piesele unor mașini CIALĂ. Institutul „Max
și mecanisme, strat care le du
blează rezistenta la uzură. Ele Planck" din R.F.G. elaborează
mentul principal al noii instala aparatura științifică necesară
ții îl constituie un accelerator de unui experiment international
plasmă cu electrod de titan. E- pentru studierea ..vintului" so
vaporindu-se la o temperatură lar. Se prevede aruncarea — de
apropiată celei de pe soare, tita pe un satelit — de ioni de bariu
nul intră in reacție cu azotul și și de litiu in „vintul" solar și în
se depune pe piese sub forma trena magnetică a Pămintului.
unei pelicule subțiri. Cercetările Aceasta va face posibilă cerce
au arătat că prin noua metodă tarea procesului de transmitere
pot fi formate astfel de pelicu a masei în magnetosfena teres
le din cele mai diverse metale tră. Satelitul vest-german va
și aliaje. Prin prelungirea dura transporta substanțele ce vor fi

★

în cursul aceleiași zile, tovarășul
Andrei Lukanov, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia. președintele părții bulgare in
Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară de colaborare eco
nomică si tehnico-științifică. a avut
întrevederi cu tovarășii Cornel Bur
tică. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
si Emilian Dobrescu. viceprim-minis
tru al guvernului, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, pre
ședintele părții române în comisia
mixtă.
Au fost examinate probleme pri
vind extinderea si diversificarea coo
perării economice si tehnico-știintifice. precum si lărgirea schimburilor
comerciale dintre cele două țări ve
cine si prietene, in spiritul hotărlrilor adoptate in cadrul intîlnirilor
româno-bulgare la cel mai înalt ni
vel.
La întrevederi au participat Ion
Tulpan, prim-vicepresedinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, și
Ion Stoian. adjunct al ministrului co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale.
A fost de fată Petăr Danailov,
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești.
(Agerpres)

Conferinfă de presă la ambasada

R. P. D
Cu prilejul celei de-a XXXVI-a
aniversări a creării Partidului Mun
cii din Coreea, ambasadorul Repu
blicii Populare Democrate Coreene la
București, Sin In Ha. a organizat,
miercuri, o conferință de presă. Au
participat redactori ai ziarelor cen
trale, Radioteleviziunii, Agenției ro
mâne de presă „Agerpres", repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, atașați de presă.
Ambasadorul R.P.D. Coreene a
evocat drumul parcurs de Partidul
Munci! din Coreea în cei 36 de ani de
existență, înfățișînd activitatea des
fășurată de poporul coreean, sub con
ducerea partidului, în frunte cu tova
rășul Kim Ir Sen. succesele obținute
în edificarea economico-socială a tă
rii în toate domeniile.
Vorbitorul a exprimat profunda re-

Coreene
cunoștință fată de Partidul Comunist
Român, față de guvernul și poporul
român, care au acordat și acordă un
sprijin activ luptei poporului co
reean, manifestîndu-și solidaritatea
militantă față de aspirația sa legitimă
de reunificare pașnică a Coreei. Arătind că relațiile de prietenie și cola
borare dintre țările noastre cunosc o
amplă dezvoltare în toate domeniile,
politic, economic, tehnico-științific,
cultural, ambasadorul a relevat im
portanta deosebită pe care o au intilnirile dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen
pentru amplificarea acestor raporturi,
în încheiere, ambasadorul R.P.D.
Coreene a răspuns la întrebările puse
de ziariști.

(Agerpres)

Simpozionul rețelelor electrice
La Iași au început ieri lucrările pri
mului Simpozion al rețelelor electrice
din România. Organizat de Ministe
rul Energiei Electrice și Centrala in
dustrială de rețele electrice, pe o du
rată de trei zile (7—9 octombrie),
simpozionul întrunește un mare nu
măr de specialiști din unitățile de
profil, cercetători de la institutele de
cercetare și proiectare din domeniul
energetic și electrotehnic, cadre di
dactice din învățămîntul superior de
specialitate din București, Timișoara
și Iași. în cadrul lucrărilor desfășu
rate in plen și pe secțiuni (7—9 oc
tombrie) se dezbat peste 160 de re-

Perfectionarea profesională
(Urmare din pag. I)

extinderea cooperării economice si in
alte sfere de activitate. S-a apreciat
că succesele înregistrate in dezvolta
rea multilaterală a economiilor na
ționale ale celor două țări conferă noi
dimensiuni conlucrării bilaterale pe
tărim economic, tehnic, științific și in
alte domenii. în interesul României
și Bulgariei, al cauzei socialismului,
destinderii și păcii în Balcani și în
întreaga lume.

lectivități. Efortul continuu de autoperfecționare asigură astfel repu
nerea individului într-o poziție de
demnitate față de el însuși și socie
tate, oferă sentimentul tonifiant al
încrederii in propriile capacități.
Nimic nu poate fi mai potrivnic
demnității umane decit sentimentul
neputinței, al incapacității de a ține
pasul cu exigențele vremii. Omul
bine pregătit muncește, cum se spu
ne, „cit șapte" și nu obosește pen
tru că știe întotdeauna ce vrea, este
eficient în acțiuni. Iar lucrul bine
făcut, cu pasiune, a fost întotdea
una o sursă de mari și multiple
satisfacții.
îndemnul spre autoperfecționare
izvorăște și din nevoia multilatera
lității. Adesea se spune că in con
dițiile „exploziei informaționale" de
azi, specialistul, muncitorul trebuie
să știe „nu multe despre toate", ci
„foarte mult despre domeniul lui
de activitate". O apreciere realistă,
dar numai pînă la un punct. Pen
tru că inginerului, economistului,
muncitorului, maistrului le va fi
greu să știe foarte mult fără să aibă
o perspectivă limpede asupra celor
multe, fără să-și formeze un sistem
de gindire inaintat tocmai prin pre
gătire multilaterală, care să le ofe
re capacitatea de a judeca orice lu
cru, orice situație cu propriul cap.
„Omul muncii de miine, construc
torul societății comuniste, sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tre
buie să fie un bun specialist, un bun
tehnician, un bun inginer, un bun
cercetător și om de știință ; dar. tot
odată, el trebuie să aibă cunoștințe
multilaterale pentru a putea să se
adapteze ușor cerințelor dezvoltării
forțelor de producție, progresului
economiei naționale".
O pledoarie vizionară, izvorită
din adevărul de necontestat că
autoperfecționarea pregătirii profe
sionale, perfecționarea omului se
transformă in perfecționare socială
— țelul major al uriașei opere de
creație înfăptuite de poporul ro
mân sub conducerea partidului.

aruncate tn Cosmos și aparatele
de înregistrare. Un mic satelit
britanic va fi plasat pe o traiec
torie învecinată pentru măsura
rea jeturilor de ioni de la mică
distantă, iar un satelit american
se va afla in magnetosferă. la o
distantă considerabilă de primii
doi pentru a observa urmele io
nilor de la mare distantă. Sate
litul vest-german va face șapte
„injecții" de plasmă în „vintul"
solar. Apoi, la sfirșltul anului
1984 vor fi aruncați ioni care
vor duce la o formație asemă
nătoare cu o cometă, ce va fi vi
zibilă de pe Pămînt și oare va
permite cercetarea interacțiunii
cu „vintul" solar nu numai cu
ajutorul aparatelor cosmice, ci și
de pe avioane și de către sta
țiile terestre.

ferate și comunicări cu problematică
de interes deosebit in buna funcțio
nare a sistemului energetic național.
„Concepții noi privind dezvoltarea
rețelelor electrice de transport și dis
tribuție", „Preocupări pe linia ex
ploatării și întreținerii rețelelor elec
trice, a automatizării protecțiilor și
instalațiilor • de transmisie". „Soluții
de economisire a energiei electrice in
transportul și distribuția energiei
electrice", precum și „Preocupări ale
întreprinderilor de rețele electrice
pentru energetica industrială" sînt
principalele teme ce vor fi abordate
de referenți și participanții la dezba
teri. Diversificarea și nivelul lucrări
lor vor crea cadrul unui larg schimb
de experiență pentru stabilirea celor
mai judicioase soluții de aplicare in
practică a prevederilor directivelor
Congresului al XII-lea al P.C.R. și
ale Programului-directivă de cerce
tare și dezvoltare în domeniul ener
giei pe perioada 1981—1990 și orien
tările oină în anul 2 000. (Manole
Corcăci).

PRONOEX^RES
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 7 OCTOMBRIE 1981 :
Extragerea I : 28 16 14 39 44 26.
Extragerea a Il-a : 19 43 15 10 24 37.

cinema
• întoarcerea la
dragostea dinții :
SCALA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
13,30
20.15,
CAPITOL — 9 ; 11,15
*“ ;
15,45 ; 18 ; 20,15, FAVORIT — 9 11,15 î
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Ana și „hoțul" :
STUDIO — io :
12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20, DACIA — 9 t 11,13 :
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Convoiul : LIRA — 15,30 : 18
_ ; 20.
• Alo, aterizează străbunica s
colUUCDl’il -TROCENI
— 1J
15 ,; 117,15 ; 19.30.
• Ștefan Luchian
* Hu : GIULEȘTI — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45’ ; 18 ; 20. MIORIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Șantaj :
PACEA — 15,30 ; 17,30 :
19.30.
• Duelul :
POPULAR — 15
17,15
19.30.
• Idilă in munții Lu Shan :
CENTRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 î
20.
• Kramer contra Kramer : SALA
MARE A PALATULUI — 15 î 17,30 ;
20,15.
• Hamlet : SALA MICA A PALATU
LUI — 17 ; 20,15.
• Bătrînul enigmatic : TIMPURI NOI
— 9 ; 11,15 • 13.30 ; 15,45 ; 18 : 20.
• Procurorul acuză : BUZEȘTI — 15 ;
17 : 19.
• Soarta Aurei și Argentinei : DRU
MUL SĂRII — 15.30 ; 18 ; 20.
• Călărețul electric : PATRIA — 9 ;
11.30 ; 14,30 ; 17 ; 19,30, BUCUREȘTI
— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30,
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,15.

Miercuri au avut loc convorbiri in
tre Emil Drâgănescu, ministrul turis
mului și sportului, președintele Con
siliului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, șl Ilhan Evliyaoglu, mi
nistrul turismului și informațiilor din
Turcia.
Cu acest prilej au fost analizate
posibilitățile de intensificare a schim
burilor turistice dintre cele două țări.

★

Holul sălii mari a Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale" din Capitală
găzduiește. începînd de miercuri, o
expoziție cu lucrări de scenografie
aparținînd unor artiști din Uniunea
Sovietică.
Organizată sub egida Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, in
cadrul programului de schimburi
culturale dintre România și U.R.S.S..
expoziția oferă publicului din tara
noastră posibilitatea de a cunoaște
citeva dintre cele mai însemnate
creații realizate de scenografii so
vietici. incepind cu * primii ani de
după victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie și pînă in zilele
noastre. Schițe de decor și de cos
tume pentru spectacole de teatru,
operă, balet relevă marea diversitate
a curentelor stilistice întîlnite in arta
scenografică sovietică, etapele dez
voltării acesteia, de-a lungul anilor,
în concordanță cu evoluția concep
țiilor privind arta spectacolului in
ansamblu.
La deschiderea expoziției au asis
tat Ladislau Hegeduș. secretar de
stat la Consiliul Culturii și Educației
Socialiste, artistul poporului Radu
Beligan, directorul Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale". reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe, ai
Consiliului General al A.R.L.U.S.,
artiști plastici, alți oameni de artă și
cultură, un numeros public.
Au fost prezenti L. I. Boiko,
însărcinat cu afaceri ad-interim al
Uniunii Sovietice Ia București, mem
bri ai ambasadei, șefi ai unor misiuni
diplomatice acreditați în tara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic.
(Agerpres)

Știri sportive
FOTBAL
Ieri, la stadionul „23 August" din
Capitală, jucătorii lotului reprezenta
tiv au susținut un joc de antrena
ment în compania echipei bucureștene Metalul.
Formația care a jucat în prima re
priză — marcind trei goluri frumoa
se, prin Georgescu, Dobrin și încă o
dată Georgescu, la o minge „pusă"
de Dobrin — a avut următoarea al
cătuire : Cristian (în timp ce Moraru
a apărat poarta echipei Metalul) —
Negrilă, Ștefănescu, Sameș, Munteanu — Țideanu, Stoica, Iordănescu —
Dobrin, Georgescu, Bălăci. După
pauză au fost introduși pe rind toți
componenții lotului, dintre aceștia
remareîndu-se mijlocașul Augustin
prin forță de joc și puterea șuturilor
sale.

★

Miercuri, la Cluj-Napoca, intr-un
meci restanță contînd pentru etapa a
8-a a diviziei A la fotbal, echipa lo
cală Universitatea a învins cu 3—1
(2—0) pe U.T.A. Au marcat Boca
(minutele 18 și 53), Cîmpeanu II
(min. 31), respectiv Kucla (min. 63).
In urma acestei victorii, echipa
clujeană — totalizînd 10 puncte — a
trecut pe locul 5 în clasament.

BASCHET
în cadrul „Cupei cupelor" la bas
chet masculin (meci preliminar), la
Istanbul echipele Besiktaș și Dinamo
București au terminat la egalitate :
98—98 (50—50). Returul va avea loc
la 13 octombrie la. București.

HOCHEI
în cadrul campionatului national
de hochei pe gheață, miercuri pe pa
tinoarul artificial din parcul sportiv
„23 August" s-a disputat meciul din
tre formațiile bucureștene Steaua și
Dinamo. Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 3—3 (1—1, 2—0,
0—2). Astăzi, de la ora 17, cele două
echipe vor susține o nouă partidă.
• învățătorul : FERENTARI — 15,30
17,30 ; 19.30.
• lntilnirea
Iui
Fâblăn
Bâlint I
VIITORUL •
15,30 ; 17,30 ; 19.30.
•
Echipajul
_
_____
COSMOS — 10 ; 13
16 ; 19, FLACARA — 15,30 : 19,30.
• Escadronul husarilor
zburători
TOMIS — 9 ; 12,15 ; 15.45 ; 19.
• Io-bo-ho ! :
PROGRESUL — 16
18 ; 20.
• Toata lumea e a mea : LUCEAFĂ
RUL — 8,30 ; 11 ; 14 ; 17 ; 20. FESTI
VAL — 9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19, MELODIA
— 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Program de
desene animate
—
9.15 ; 11 ; 12,45 ; 14,30 ; Cariera mea
strălucită
—
16,15 ; 18,15 ; 20,15 :
DOINA.
• Polițist sau delincvent : VICTORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Numele meu e iubire : AURORA
— 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Pasărea de foc spațială
CULTURAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; '15,45 ;
18 ;
20,15, EXCELSIOR — 9f ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15.
• Inocentul : EFORIE — » : 12 ; 1«
19.
• Piedone tn Egipt :
FEROVIAR 9 ;
11,15 ; 13,30 ;
—
15,45 ; 18 ; 20.15,
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15 FLAMURA — 9 ; 11 ; 13.15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20.
• Războiul stelelor : GRIVITA — 9
11.45 ; 14,15 ; 17 ; 19.45.
• Trecătoarea : VOLGA — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Un șerif extraterestra i MUNCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Căpitanul răzbunării ARTA — 9 :
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20-

Din activitatea partidelor
comuniste și muncitorești

AL UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA
Recenta plenară a C.C. a U.C.I. a hotărit convocarea, in luna iunie
1982, a celui de-al XII-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. In legătură cu activitatea de pregătire a congresului, revista
„Komunist" publică un articol al președintelui Prezidiului C.C. al U.C.I.,
Lazar Moisov. Reproducem mai jos extrase din articol.

„In perioada pînă la congres —
scrie autorul — comuniștii Iugo
slaviei, toate organizațiile de bază
și organele Uniunii Comuniștilor au
de făcut față unor sarcini de mare
răspundere. Ei trebuie să desfășoare
o amplă activitate pentru pregătirea
temeinică a congresului — primul
care va avea loc fără tovarășul Tito.
Forul suprem al U.C.I. trebuie să
aprecieze în mod critic și multila
teral rezultatele obținute și situația
actuală a dezvoltării noastre, trebuie
să traseze — pe baza analizei situa
ției economico-sociale și politice din
țara noastră și de pe arena interna
țională — calea pe care vom merge
în continuare, trebuie să deschidă
perspectivele dezvoltării noastre în
continuare pe baza autoconducerii,
să stabilească sarcinile concrete ce
revin comuniștilor în această activi
tate. La congres trebuie să se
examineze în special și în mod con
cret problemele actuale ale dezvol
tării Uniunii Comuniștilor, stabilindu-se in detaliu modul de înfăptuire
a rolului partidului în etapa actuală
a sistemului politic al autoconduce
rii socialiste.
Perioada care a trecut de la Con
gresul al XI-lea s-a caracterizat prin
lupta și eforturile Uniunii Comuniș
tilor, ale clasei muncitoare și oame
nilor muncii pentru edificarea mul
tilaterală a societății noastre socia
liste bazate pe autoconducere, cu
orientarea fermă spre consolidarea
muncii asociate, a rolului conducător
al clasei muncitoare in societate și
a rolului politico-ideologic conducă
tor al Uniunii Comuniștilor. Noua
Constituție, Legea cu privire la
munca asociată, hotăririle Congresu
lui al XI-lea al U.C.I. — care au
adaptat bazele sistemului politic al
autoconducerii socialiste la noile re
lații social-economice — înfăptuirea
inițiativei tovarășului Tito cu privi
re la munca și răspunderea colecti
vă, toate acestea au inițiat procesul
transformărilor majore, democratice
și sociale, care au drept scop edifi
carea comunității producătorilor li
beri asociați pe baza autoconduce
rii. Această dezvoltare tumultuoasă
a fost însoțită de numeroase contra
dicții și dificultăți, urmare inevita
bilă a unor asemenea transformări
profunde. Aceste dificultăți sînt am
plificate de lipsurile economice ge
nerate atît de deficiențele care apar
în procesele noastre interne, cit și
de situația economică și politică
complexă, înrăutățită din lume. Toa
te acestea au determinat și apariția
unei anumite stagnări în dezvolta
rea relațiilor social-economice de
autoconducere în unele sfere ale
muncii și creației, au generat lipsuri
ți o insuficientă productivitate în
muncă.
Problemele actuale sint, fără în
doială, serioase și de mare impor
tanță. Dar comuniștii nu trebuie să
se mulțumească numai să le depis
teze. In activitatea premergătoare
congresului trebuie să se acționeze
mai rapid în direcția analizării cu
curaj și în mod deschis a situației,
a aprecierii critice a rezultatelor,
lipsurilor șl problemelor deschise,
stabilind sarcini concrete de acțiu
ne. Toate organizațiile de bază și
organele Uniunii Comuniștilor vor
trebui să-și orienteze activitatea în
perioada următoare, paralel cu în
deplinirea sarcinilor curente, spre
aplicarea consecventă în practică a
Constituției și a Legii cu privire la
munca asociată, spre înfăptuirea ro
lului conducător al clasei muncitoa
re. In acest sens trebuie să se facă
un pas important înainte în adapta
rea într-o măsură mai mare a acti
vității Uniunii Comuniștilor la noile
relații din societate, imprimîndu-se
un caracter mai concret activității
creatoare a comuniștilor din institu
țiile sistemului politic al autocondu
cerii socialiste.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Filumena Martur ano
—
17 ; 20 ; (sala
Atelier) :
Așteptîndu-1 pe Godot —
19.
• Filarmonica „George Enescu" (Ate
neul român): Concert simfonic. Di
rijor : Mihai Brediceanu, solist : Dan
Grigore — 19,30.
• Opera Română : Giselle — 19.
• Teatrul de operetă : Suzana —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra**
(sala Schitu Măgureanu) : Menajeria
de sticlă — 19,30 ; (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc —
19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Mlrllala — 20.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru) :
Mița tn sac — 19,30 ; (sala Studio) :
Cinci romane de amor
19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) ;
Povestea unei iubiri — '19,30.
• A.R.I.A. (la Palatul Sporturilor șl
Culturii) :
Concert
de
muzică
populară — 18.
• Teatrul „Constantin Tănase" (sala
Veselie la Tănase — 19,30.
Savoy) :
• Teatrul „Ion Vasilescu' : Dar nu e
nimic serios — 19,30.
■ Teatrul „Țăndărică"
(la clubul
Finanțe-băncl) : Aventurile lui PlumPlum — 10.
• Circul București :
Music ball la
circ — 19.30.

amănunțit unele corpuri cerești
obscure din galaxia noastră.

• UN NOU TIP DE
CEAS. Grație unei noi inven

• TELESCOP ELEC
TRONIC. Astronauții ameri

ții. ceasurile japoneze cu afișaj
numeric vor putea fi complet
plate. Spre deosebire de cadra
nele actuale, in care cristalele
lichide conținute intr-un înveliș
de sticlă se grupează in cifre și
litere în funcție de ușoare des
cărcări electrice, inovația intro
dusă constă in a se utili?a un
film ultrasubtire de poliester,
incasahil. de două ori mai ușor
decit cristalele lichide si de trei
ori mai ieftin.

cani au testat cu succes un te
lescop electronic, echipat cu un
computer, care permite compa
rarea automată a fotografiilor
obținute din spațiul cosmic. Te
lescopul are o oglindă cu dia
metrul de 1,82 m și va fi instalat
la Observatorul Universității
Steward, de pe piscul Kitt. de
lingă Tucson, Arizona. Noul
instrument le va oferi oameni
lor de știință posibilitatea să
sesizeze imediat modificările in
tervenite în spațiile siderale și,
totodată, să examineze mai

• COARNE STRĂLU
CITOARE. Zoologii finlandezi
au reușit șă sporească în mod
simțitor șeptelul de reni al în
tinselor cîmpii din Laplandia.
Dar s-au ivit și unele probleme
legate de migrația acestor ani
male : renii traversează adeseori
șoselele devenind jertfe si cau
ze ale unor accidente. Pentru a
preveni ciocnirile cu ei s-a tre
cut la vopsirea coarnelor lor cu
o vopsea care reflectă bine lu
mina farurilor automobilelor.
Coarnele strălucitoare se disting
clar în întuneric, fără ca aceas
ta să-i deranjeze cit de puțin pe
reni, in schimb numărul de ac
cidente a scăzut.

In activitatea premergătoare con
gresului trebuie să examinăm con
cret cauzele care generează apariția
unor dificultăți în unele sectoare ale
dezvoltării noastre socialiste pe baza
autoconducerii. Dezvoltind în conti
nuare relațiile socialiste de autocon
ducere, trebuie să ținem seama
intr-o măsură mai mare decît pînă
acum și de următorii factori : acțiu
nea pozitivă a legilor economice ale
producției socialiste de mărfuri și
ale pieței; îmbunătățirea planifică
rii ; armonizarea structurii econo
miei ; infăptuirea politicii de dez
voltare economică intensivă și a
strategiei dezvoltării economice și
tehnologice pe termen lung. Aici
trebuie să avem in vedere și pro
blemele angajării forței de muncă,
politica locativă, creșterea nivelului
de trai etc. Trebuie să acționăm
pentru asigurarea funcționării ne
stingherite a pieței unitare iugoslave
și pentru îmbunătățirea relațiilor
economice cu străinătatea. Stimula
rea procesului de asociere pe baza
autoconducerii, a muncii și a mijloa
celor, creșterea productivității și
eficienței, depășirea intereselor în
guste, a închistării și a automulțumirii — acestea sînt sarcinile actua
le care reclamă angajarea noastră
plenară în pregătirea congresului.
Cu o atenție deosebită trebuie să
apreciem rezultatele, să analizăm
problemele și să stabilim sarcinile
ce revin în continuare U.C.I. în ac
tivitatea politico-ideologică pentru
înfăptuirea cu mai mult succes a
politicii și strategiei dezvoltării aocelerate a republicilor insuficient
dezvoltate ți a provinciei Kosovo,
în lumina pozițiilor deja adoptate,
în conformitate cu posibilitățile și
condițiile dezvoltării armonioase a
țării în ansamblu. In această peri
oadă trebuie să acționăm energic și
concret pentru soluționarea celor
lalte probleme care apar în dezvol
tarea economică internă, pentru în
lăturarea cauzelor instabilității în
procesele economice, pentru înlătu
rarea surselor care generează infla
ția și creșterea prețurilor — într-un
cuvint, pentru înfăptuirea sarcinilor
stabilizării economice în ansamblu.
In pregătirea congresului vom de
pune eforturi pentru a întări capa
citatea de acțiune, orientarea revo
luționară și combativitatea membri
lor, a organizațiilor de bază și a or
ganelor Uniunii Comuniștilor, în
primul rind de pe poziția înfăptuirii
mai eficiente a rolului său conducă
tor în sistemul politic. Premisa fun
damentală a înfăptuirii cu succes și
în mod eficient a rolului U.C.I. con
stă în edificarea șl consolidarea uni
tății ei pe principiile centralismului
democratic, legătura nemijlocită cu
clasa muncitoare șl cu ceilalți oa
meni ai muncii, Aceasta cere întârirea continuă a relațiilor democratice, promovarea criticii și autocriticii, dezvoltarea muncii și răspunderii colective, contactul direct și
zilnic al organelor U.C.I. cu mem
brii de partid, angajarea activă a
membrilor și organizațiilor de bază
în elaborarea și înfăptuirea politicii
Uniunii Comuniștilor.
La congres va trebui să sc evi
dențieze mai mult necesitatea dez
voltării și stimulării activității teo
retice în rindul Uniunii Comuniști
lor, a utilizării într-o măsură mal
mare a rezultatelor cercetării știin
țifice în analiza și rezolvarea pro
blemelor social-economice și politi
ce. Lupta pentru întărirea bazei de
clasă și muncitorești a Uniunii Co
muniștilor, pentru intensificarea ac
tivității comuniștilor pe plan politic
și ideologic și asigurarea unui grad
sporit de responsabilitate a lor în
sistemul politic, pentru o mai bună
organizare a lor, pentru menținerea
și consolidarea prestigiului membri
lor de partid. îmbunătățirea conți
nutului și calității muncii politicoideologice — toate acestea sint pro
bleme care trebuie examinate in
pregătirea congresului, precum șl în
timpul desfășurării lui, pentru a se
stabili sarcinile concrete.
Problemele menționate mal sus,
precum și analiza situației interna
ționale, a poziției Iugoslaviei pe
plan extern, stabilirea unei platfor
me pe termen lung și a direcțiilor
de acțiune pentru politica noastră
externă nealiniată și pentru activi
tatea internațională a U.C.I. vor
figura în centrul atenției și activi
tății Uniunii Comuniștilor în pregă
tirea congresului".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9,
10 și 11 octombrie. In țară : Vreme
caldă, Îndeosebi in sudul țării. Cerul va
fi variabil. Pe alocuri, în regiunile nor
dice va ploua, în rest ploi Izolate.
Vintul va sufla slab pînă la moderat.
Temperatura în scădere ușoară în a
doua parte a intervalului. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 8 șl
18 grade, izolat mai coborite in estul
Transilvaniei, iar temperaturile
ma
xime între 18 și 28 grade,
local mal
ridicate în
primele zile. Dimineața
ceață locală. In București : Vreme
caldă, cu cerul variabil favorabil ploii
de scurtă durată spre sfirșltul interva
lului. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peratura în scădere ușoară în ulti
mele zile. Temperaturile
minime vor
fi cuprinse intre 10 șl 12 grade, iar cele
maxime între 24 șl 28 grade, mal ridi
cate la Începutul
intervalului. Dimi
neața ceață slabă.

• CEL MAI VECHI
ANUNȚ PUBLICITAR. Re-

pidă și garantată. Persoanele in
teresate sint binevenite".

vista „China in construcție" scrie
că o planșă de imprimerie din
bronz datind din epoca dinastiei
Song (960—1127 e.n.) demon
strează că publicitatea imprima
tă și-a făcut anarhia cu cel pu
țin 300 de ani înainte de a fi
folosită in Marea Britanie. țară
socotită pînă acum a fi inventatoarea acestui gen de reclamă.
Pe respectiva planșă, aflată în
prezent la Muzeul de istorie din
Beijing, este gravat un anunț pu
blicitar care elogiază acele pro
duse de familia Liu din orașul
Jinan, din estul Chihei. „Noi,
spune textual anunțul, utilizăm
cel mai bun fier pentru fabrica
rea acelor noastre. Livrare ra

• CANGURI... ÎNO
TĂTORI. George Wilson, spe
cialist la Institutul australian
pentru ocrotirea mediului, a
descoperit că. din instinct, can
gurii știu să înoate. Aruncind
puii de cangur în apă. George
Wilson a observat că ei se men
țin la suprafață ridicînd capul in
sus și mișcindu-și coada orizon
tal. ca peștii. Puțini ar fi fost
aceia care să-și închipuie acest
mamifer sub aspectul de „iscusit
înotător". Nu este însă prima
dată dnd natura ne rezervă sur
prize, așa că de ce n-am accep
ta că și cangurii știu să înoate ?

IN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII ARARE EGIPT, ANWAR El SADAT
Sesiunea extraordinară a Adunării Poporului
CAIRO 7 (Agerpres). — După cum
Informează agenția M.E.N.. Adunarea
Poporului a Republicii Arabe Egipt
•-a întrunit, miercuri, într-o sesiune
extraordinară. în acest cadru, repre
zentanții guvernului, ai partidelor, ai
diferitelor categorii sociale au oma
giat memoria președintelui Anwar El
Sadat și au condamnat acțiunea cri
minală care i-<a curmat viața.
S-a dat citire unui mesaj al vice
președintelui Husni Mubarak in care
se aduce un elogiu președintelui An
war El Sadaț. liderul național care
și-a dăruit viața luptei pentru elibe
rare națională și pentru ridicarea
temeliei păcii, libertății și prosperi
tății.
Participanții au păstrat apoi un
minut de reculegere în memoria pre
ședintelui dispărut.
în continuare, luînd cuvintul, 'Mus
tafa Khalil, vicepreședinte al Parti
dului Național Democrat, de guvernămint, a deplins dispariția președin
telui Anwar El Sadat, evocind reali
zările obținute de poporul egiptean

sub conducerea sa. El a invitat po
porul egiptean să rămină fidel prin
cipiilor stabilite de regretatul condu
cător și să urmeze direcțiile politicii
sale.
După ce a exprimat durerea pro
fundă ca urmare a pierderii pre
ședintelui republicii, ministrul apără
rii și producției militare, general Ab
del Halim Abu Ghazala, a declarat
că forțele armate reprezintă un rea
zem de nădejde și vor sta întotdeau
na în serviciul intereselor Egiptului.
Liderul Partidului Socialist al
Muncii, de opoziție. Ibrahim Shukry,
a subliniat Că Anwar El Sadat a trăit
pentru a servi Egiptul și dacă au
existat deosebiri, acestea priveau
mijloacele și nu țelurile, care sînt
comune — libertatea și demnitatea
poporului egiptean. Vorbind în nu
mele Partidului Liberal Socialist,
Olfat Khamel a relevat meritele șe
fului statului egiptean în eforturile
pentru instaurarea păcii în Orientul
Mijlociu.
Exercitîndu-și drepturile ce-i revin

prin constituție, Adunarea Poporului
a aprobat în unanimitate declararea
vacantă a funcției de președinte al
republicii și preluarea funcției de
președinte interimar al tării de către
Soufi Abou Taleb.
în legătură cu alegerea noului șef
al statului, ce urmează să aibă loc
Intr-un termen care să nu depășeas
că 60 de zile, Adunarea Poporului a
aprobat, in unanimitate, candidatura
lui Husni Mubarak pentru funcția
de președinte al Egiptului.

Vicepreședintele R.A.E., Husni Mu
barak, a fost numit, miercuri, în
funcția de prim-ministru al țării,
printr-un decret semnat de președin
tele interimar, Soufi Abou Taleb.
Tot miercuri, Husni Mubarak,
vicepreședintele Egiptului, a depus
jurămîntul constituțional în fața pre
ședintelui interimar al republicii,
Soufi. Abou Taîeb. De asemenea, au
depus jurămîntul toți vicepremieril
și ceilalți membri ai guvernului în
exercițiu.

MOHAMED ANWAR EL SADAT
Ponorul român a primit cu sen
timente de profundă mihnire si în
durerare vestea încetării din viată,
ca urmare a unui atentat criminal,
a președintelui Mohamed Anwar El
Sadat, președintele Partidului Na
țional Democrat, remarcabil conducă
tor al poporului egiptean, persona
litate de seamă a vieții politice con
temporane. prieten apropiat al Româ
niei socialiste.
Mohamed Anwar El Sadat s-a năs
cut la 25 decembrie 1918 in locali
tatea Mit Abul Kom din Delta Ni
lului. în anul 1933 a absolvit Aca
demia militară.
Militant pentru independenta pa
triei sale, a luat parte activă la toa
te acțiunile pentru răsturnarea re
gimului monarhic si proclamarea re
publicii. El s-a aflat. în 1952. prin
tre cei care au constituit Consiliul
Revoluției si a coordonat activitatea
organizației „Ofițerii liberi".
în primul guvern al Republicii
Egipt, format de Gamal Abdel Nasser,
a detinut funcția de ministru de
stat. A devenit, apoi, secretar ge
neral al Uniunii Naționale — par
tidul de guvernămînt din acea pe
rioadă. Ales președinte al Adunării
Naționale la 22 iulie 1960. Mohamed
Anwar El Sadat a prezidat, la 23 iu
lie 1961. Comisia de pregătire a Con
gresului forțelor populare, Însărcina
tă cu redactarea Constituției. In 1962
a fost numit membru al Consiliului
prezidențial și, în același an. vice
președinte al republicii.
La 7 octombrie 1970. după moartea
lui Gamal Abdel Nasser. Mohamed
Anwar El Sadat a fost ales președin
te al republicii, iar la 16 septembrie
1976 a fost reales in această funcție
pentru un nou mandat.
Președintele Anwar El Sadat a fost
un neobosit luptător pentru progresul
economic și social al Egiptului, pen
tru consolidarea independentei țării.
Sub conducerea sa au fost inițiate
ample măsuri in vederea dezvoltării
multilaterale a Egiptului.
înțelegînd că o condiție indispen
sabilă, vitală a înaintării țării pe
calea progresului economic si social
este asigurarea unui climat de liniște
și pace pentru poporul său și în
întreaga zonă geografică, președin
tele Sadat s-a situat pe poziția uneî
reglementări prin mijloace politice,
pe calea tratativelor, a situației din
Orientul Mijlociu — calea rezolvării
pașnice a problemelor acumulate
fiind singura de natură să evite noi
suferințe popoarelor din această
zonă, să prevină noi conflicte cu con
secințe incalculabile pentru pacea și
securitatea mondială.
Președintele Anwar El Sadat a
fost un prieten apropiat al poporului
român. Dealtfel, așa cum se știe, una

din orientările fundamentale si con
secvente ale politicii externe a
României socialiste o constituie în
tărirea și dezvoltarea raporturilor de
prietenie și colaborare cu toate țările
arabe, a căror luptă pentru consoli
darea independenței și apărarea
drepturilor lor legitime, pentru pro
gres general și pace se bucură de
simpatia, solidaritatea și sprijinul
multilateral al poporului român. în
acest cadru, relațiile de prietenie și
colaborare româno-egiptene. cu vechi
și bogate tradiții, au cunoscut. îndeo
sebi în ultimul deceniu, o puternică
dezvoltare. De o însemnătate deter
minantă pe această linie s-au dove
dit contactele directe la cel mai înalt
nivel, vizitele și convorbirile dintre
președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Anwar El Sadat, desfă
șurate în spirit de considerație și
stimă reciprocă. Cu prilejul acestor
întîlniri au fost semnate documente
și acorduri care au deschis ample
perspective de dezvoltare colaborării
româno-egiptene pe multiple planuri,
în acest sens, tovarășul Nicolae
Ceaușescu sublinia: „Aș dori să relev
cu deosebită satisfacție că relațiile
tradiționale de prietenie, bazate pe
stimă și respect reciproc, statornicite
intre țările și popoarele noastre se
dezvoltă in permanentă, in toate do
meniile de interes comun. întilnirile
pe care le-am avut cu președintele
Anwar El Sadat, documentele și în
țelegerile convenite au așezat rela
țiile dintre țările noastre pe o bază
trainică".
Această evoluție rodnică este indi
solubil legată de faptul că raportu

rile româno-egiptene se Întemeiază
pe principiile independentei și suve
ranității naționale, egalității depline
în drepturi și avantajului reciproc,
neamestecului în treburile interne,
excluderii forței si amenințării cu
forța — principii consemnate în De
clarația solemnă româno-egipteană
semnată la București. în 1974.
în dezvoltarea acestor relații prie
tenești. de o deosebită importantă s-a
dovedit poziția principială a Româ
niei socialiste în problemele Orien
tului Mijlociu.
întilnirile dintre președinții Nicolae
Ceaușescu și Anwar El Sadaț au
constituit de fiecare dată un prilej
pentru cei doi șefi de stat de a face
un schimb de păreri privind viața
internațională, într-o serie de pro
bleme de o deosebită actualitate,
pornind de la preocupările țărilor și
popoarelor noastre pentru ca acestea
să fie soluționate în interesul păcii,
dezvoltării libere a fiecărei națiuni,
un loc central ocupîndu-1 căile de
rezolvare a situației din Orientul
Mijlociu, pe baza retragerii Israelului
din teritoriile arabe ocupate în urma
războiului din 1967, respectării drep
turilor naționale legitime ale poporu
lui palestinian — inclusiv de a-și
constitui un stat propriu, indepen
dent —, asigurării independenței și
suveranității tuturor statelor din
zonă.
Se cuvin relevate cuvintele calde
rostite de Anwar El Sâdât în timpul
ultimei vizite in țara noastră la adre
sa României, a președintelui Nicolae
Ceaușescu : „Doresc să vă exprim,
încă o dată, cit de satisfăcut am fost
de înttlnirea cu dumneavoastră, de
prilejul de a efectua un schimb de
păreri in problemele internaționale
și îndeosebi cu privire la Orientul
Mijlociu. încă o dată folosesc acest
prilej pentru a aduce un omagiu
sprijinului dumneavoastră adevărat
acordat eforturilor de pace depuse in
Orientul Mijlociu".
Raporturile româno-egiptene s-au
înscris ca o contribuție majoră la
cauza păcii în Orientul Mijlociu și în
întreaga lume, a securității și destin
derii. a dreptului popoarelor la exis
tență liberă, suverană și independen
tă, a aspirațiilor lor de progres, a
colaborării și înțelegerii internațio
nale.
Evocînd personalitatea președinte
lui Anwar El Sadat, în aceste îm
prejurări atît de grele pentru po
porul prieten egiptean, poporul ro
mân îi exprimă întreaga compasiune,
nutrind încrederea că bunele rapor
turi statornicite între România și
Egipt, între popoarele noastre se vor
dezvolta continuu. în folosul reciproc,
al păcii și colaborării în întreaga
lume.

„Trebuie să facem totul ca actuala stare de lucruri de
terminată de vechea politică imperialistă și colonialistă, dar și
de noile forme de asuprire neocolonialistă, să ia sfîrșit! Să se
asigure relații internaționale noi, bazate pe egalitate, pe avantaj
reciproc, să se creeze condiții pentru dezvoltarea mai rapidă a
țărilor rămase in urmă”.
NICOLAE CEAUȘESCU
Aceste cuvinte din cuvintarea se
cretarului general al partidului nos
tru, președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la marea aduna
re populară din Alexandria pun in
evidentă cerința imperioasă a inten
sificării eforturilor pentru lichidarea
vechilor relații de inegalitate și asu
prire dintre stale și națiuni, a practi
cilor neocolonialist», și instaurarea
unei noi ordini economice și politice
mondiale, bazată pe relații noi. de
echitate, corespunzător intereselor de
pace și progres ale intregii omeniri.
Lichidarea sistemului rușinos al co
lonialismului promitea deschiderea
unei noi perioade in istoria omenirii,
bazată pe independența și suverani
tatea tuturor națiunilor, pe egalitate
deplină in relațiile lor economice și
politice. Acum, cind am intrat in ul
timele două decenii ale secolului al
XX-lea, se poate insă constata că
sistemul „clasic" al dependenței și
asupririi a cedat locul unui tot mai
rafinat sistem de exploatare și domi
nație, a cărui esență este NEOCOLO
NIALISMUL. Aceasta nu înseamnă
că ar fi încetat cu desăvîrșire încer
cările de recuperare colonială directă
sau tendințele de reîmpărțire a zo
nelor și sferelor de influență și do
minație. Dar. paralel cu acestea, ca
urmare a împotrivirii popoarelor, a
luptei lor pentru dobindirea unei
reale independente economice și po
litice. au căpătat pondere metodele
neocolonialiste.
BAZELE NEOCOLONIALISMULUI.
Ca sistem de dominație economică și
politică, neocolonialismul iși găsește
fundamentul în unele realități ana
cronice ale economiei mondiale, ale
vieții internaționale.
Una din bazele esențiale, hotâritoare, este menținerea dominației
unor țâri dezvoltate economicește
asupra surselor de materii prime și

energie, aflate pe teritoriile unor țări
in curs de dezvoltare. Această moș
tenire de la „vechiul" colonialism nu
a încetat pretutindeni. Multe mine,
sonde, terenuri bogate in minerale
incă neexploatate, întinse suprafețe
agricole, in special plantații, se mai
găsesc și astăzi în miinile monopolu
rilor țărilor avansate.
Neocolonialismul se bazează, tot
odată, pe persistenta unor structuri
înapoiate ale economiilor naționale
ale multor țări in curs de dezvoltare.
Păstrarea caracterului unilateral al
unor astfel de economii naționale —
menținerea monoproducției și a monoexportului de materii prime și sur
se energetice — constituie un factor
obiectiv atit pentru cronicizarea de
calajelor ce despart aceste țări de
cele avansate, cit și pentru perma
nentizarea dominației și exploatării
lor de către țări capitaliste cu oeco'nomie dezvoltată.
EFECTELE NEFASTE ale acestei
situații sint evidente. Țările ce se
află în chingile sistemului relațiilor
neocoloniale resimt puternic domi
nația economică, comercială, tehno
logică, financiară etc.
Dominația economică, exercitată în
special prin mijloace comerciale, are
ca urmare, în primul rind, faptul Că
piețele de export ale țărilor în curs
de dezvoltare cunosc fenomene de
mare instabilitate. Crizele din țările
capitaliste dezvoltate, așa cum s-a
verificat și cu prilejul crizei din
1974/1975, atrag o reducere bruscă a
importurilor acestor țări, ceea ce de
termină, implicit, o contracție puter
nică a exporturilor țărilor in curs de
dezvoltare. Consecința este reducerea
veniturilor acestor țări de pe urma
relațiilor externe. în același timp,
importurile țărilor rămase in urmă
nu pot scădea automat și dintr-o
dată, deoarece ar rămine nesatisfă

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

cute necesitățile vitale afe economiei,
ale consumului productiv 7și ale con
sumului populației. De aici o creș
tere a deficitului balanțelor externe

„Forța să fie eliminată pentru totdeauna
din raporturile internaționale"
Intervenția reprezentantului României
în Comitetul pentru probleme juridice al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).
— Corespondentă de la R. Căplescu :
Comitetul pentru probleme juridice
al Adunării Generale a O.N.U. a tre
cut la dezbaterea problemei referi
toare la elaborarea unui tratat pri
vind nefolosirea forței în relațiile in
ternaționale.
Luind cuvintul. reprezentantul
României, Romulus Bena, a arătat că
eliminarea folosirii forței și a ame
nințării cu forța ca mijloc de solu
ționare a problemelor internaționale
reprezintă un obiectiv central al po
liticii externe a tării noastre, reafir
mat în repetate rinduri la Națiunile
Unite si in alte foruri, in ansamblul
activității internaționale a statului
român. a președintelui Nicolae
Ceaușescu. în condițiile actuale, cind.
situația internațională continuă să se
agraveze, cind au loc noi acte de
agresiune, iar cursa înarmărilor con
tinuă să se intensifice, amenintind
libertatea si independenta popoare
lor. promovarea principiului nerecurgerii la forță trebuie să fie un
obiectiv primordial al statelor mem
bre ale O.N.U.

în conformitate cu politica sa con
secventă de pace si cooperare cu
toate popoarele, a arătat in continua
re vorbitorul. România a acordat și
acordă cea mai mare importantă în
tăririi acestui principiu. în acest
sens. România a prezentat ea însăși
mai multe propuneri si sprijină pro
punerea Uniunii. Sovietice vizînd în
cheierea unui tratat universal asupra
nerecurgerli la forță si amenințarea
cu forța in relațiile internaționale.
Un asemenea tratat trebuie să con
stituie un instrument important me
nit să prevină orice act de forță, să
descurajeze tendințele de a se recurge
la mijloace militare sau alte mijloace
neoasnice. în vederea reglementării
problemelor, să creeze un climat po
litic ferm opus unei asemenea con
duite. Sperăm, a încheiat reprezen
tantul român, că. prin eforturile con
jugate ale statelor membre, se va
ajunge la un progres real într-un do
meniu de asemenea însemnătate, răspunzindu-se, astfel, așteptărilor po
poarelor de a se elimina odată pen
tru totdeauna foita în raporturile in
ternaționale.

Parada militară de la Berlin
BERLIN 7 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a XXXII-a aniversări
a întemeierii Republicii Democrate
Germane, la Berlin a avut loc,
miercuri, o paradă militară, infor
mează agenția A.D.N. în tribuna oficială de ne Karl Marx Alee, din
centrul capitalei R.D.G., au luat loc
Erich Honecker, secretar general al
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G.. Willy

— apreciază premierul suedez
de armament clasic în lume, acțiuni
care, extinzîndu-șe în diferite zone,
pun în primejdie pacea pe întreg
globul. El a afirmat că guvernul său
va acționa in favoarea luării unor
măsuri concrete de dezarmare, pre
cum și pentru menținerea stabilității
in zona in care se află Suedia.
în declarația sa. primul ministru
suedez a arătat, de asemenea, că
pentru reglementarea situației de
tensiune din sudul Africii sint ne
cesare incetarea ocupării ilegale a
Namibiei de către regimul minoritar
sud-african, precum și renunțarea la
sistemul de discriminare rasială în
Africa de Sud.

„Trebuie să se facă totul pentru
continuarea procesului de destindere"
— subliniază primul ministru al Danemarcei
COPENHAGA 7 (Agerpres). — La
Copenhaga au inceput lucrările noii
sesiuni a Folketingului (parlamentul)
danez, consacrată, în esență, exami
nării modalităților de înlăturare a
dificultăților economice și a conse
cințelor pe plan social cu care este
confruntată la ora actuală Dane
marca.
Deschizind dezbaterile, primul mi
nistru, Anker Joergensen, a declarat
că principala preocupare trebuie să o
constituie crearea de locuri de mun
că, avindu-se in vedere că. in pre
zent, rata șomajului in țară a atins
nouă la sută din totalul forței de
muncă. Joergensen a arătat că gu
vernul său preconizează crearea, pină
in 1985, a 50 000 locuri de muncă
anual în diferite sectoare de activita
te. Pe de altă parte, premierul danez
a afirmat că se impun și măsuri de
ajutorare a agricultorilor, ale căror
datorii au crescut considerabil.

în domeniul energiei, guvernul in
tenționează sâ sprijine proiectele pri
vind utilizarea surselor de înlocuire
a petrolului, paralel cu extinderea
exploatării zăcămintelor de țiței și
gâze naturale din zona daneză a
Mării Nordului.
Abordind unele probleme ale vie
ții internaționale actuale, premierul
Anker Joergensen a exprimat „în
grijorarea serioasă" in legătură cu
agravarea încordării în climatul mon
dial. El a apreciat că „trebuie să se
facă tot. ceea ce este posibil pentru
continuarea procesului de destinde
re în viata internațională" si a evidentiat insemnătatea pe care o are
dialogul Est-Vest.
Premierul danez a declarat că gu
vernul său .intenționează' să continue
contactele cu celelalte țări interesa
te în problema creării unei zone denuclearizate in nordul Europei.

In pregătirea amplei demonstrații pentru pace de la Bonn
BONN 7 (Agerpres). — 832 de or
ganizații din R. F. Germania spri
jină apelul de participare la ampla
demonstrație de pace programată
pentru 10 octombrie la Bonn. După
cum au anunțat miercuri la o con
ferință de presă organizatorii demoifetrâției, cu trei zile inainte de
data stabilită și-au făcut cunoscută
participarea 160 000 de persoane. Se
așteaptă ca la acțiune să sosească
între 4 000 și 5 000 de persoane din
Olanda, precum și 1 200 din alte țări
ale Europei occidentale.

La această demonstrație pentru
pace și dezarmare, cea mai mare de
pină acum în R.F.G.,' vor lua cuvin
tul. la mitingul final, 13 vorbitori,
reprezentanți ai clerului, sindicate
lor, membri ai Partidului social
democrat și ai Partidului liber-democrat, precum și cunoscutul scriitor
Heinrich Boll. în cadrul programu
lui cultural se vor produce actori
cunoscuți din R.F.G. și de peste ho
tare. intre care și cintărețul Harry
Belafonte. Ca oaspete de onoare
este așteptată Coretta King, văduva
pastorului Martin Luther King.

țărilor în curs de dezvoltare expor
tatoare de materii prime.
Schimbarea fundamentală a sensu
lui acestei evoluții presupune o pu
ternică dezvoltare a economiei țărilor
' rămase in urmă, modificarea profun
dă a structurilor producției, utilizarea
brațelor de muncă, paralel cu exerci
tarea unei depline suveranități națio
nale asupra tuturor resurselor solului
și subsolului.
O NECESITATE RAMASA DEZI
DERAT. Un domeniu esențial al de
pendenței este cel ce decurge din
exercitarea unui adevărat monopol de
către țările avansate asupra tehnolo
giilor moderne, asupra unor domenii
hotăritoare ale cercetării științifice.

tare. Pe planul imediat al economiei
țărilor in curs de dezvoltare situația
6e exprimă in creșterea datoriilor ex
terne ale acestor state, cu întregul șir
de implicații grave in condițiile poli
ticilor restrictive de credit și ale atin
gerii unor rate exagerat de mari ale
dobinzilor. Date publicate de Banca
Mondială arată că în prezent suma
totală a datoriei externe a țărilor in
curs de dezvoltare nesocialiste se ci
frează la circa 500 miliarde dolari față
de numai 68 miliarde in 1970 și 90 mi
liarde în 1971. Menținerea actualelor
ritmuri de creștere a datoriei externe,
aprecia Raportul Băncii Mondiale pe
1980, va face ca această datorie să se
cifreze, in 1985, la 740 miliarde, iar.

ECHITABILE DE COLABORARE INTERNAȚIONALĂ

Dobinzile exagerate — mijloc
de spoliere a statelor sărace
Experții unor organisme internaționa
le, de sub egida O.N.U. apreciază că,
dintre toate formele de dependentă,
cea tehnologică are cele mai profunde
și mai durabile implicații, riscind să
se mențină chiar și in cazul unor țări
in curs de dezvoltare care obțin re
zultate pozitive in dezvoltarea lor
economică.
în calea transferurilor tehnologice
sînt puse în prezent puternice bariere
discriminatorii sub cele mai diferite
metode. între care fixarea prețurilor
utilajelor, mașinilor și instalațiilor la
un nivel foarte inalt, prohibitiv, astfel
încit accesul la tehnologiile moderne
devine imposibil.
CONSECINȚE FINANCIARE. Efec
tele de durată și de ansamblu ale de
pendenței ecpnomice. comerciale, teh
nice etc. se resimt cu putere în adincirea decalajelor absolute dintre țările
dezvoltate și cele in curs de dezvol

în 1990, la uriașa sumă de 1 278 mi
liarde dolari. Cererea anuală de cre
dite noi, care în 1976 reprezenta 49
miliarde, se estimează că va ajunge
la 188 miliarde in 1985 și la 321 mi
liarde dolari în 1990. Așadar. în con
dițiile în care ritmul anual de creștere
a produsului brut ar fi de circa 5.4 la
sută în perioada de pină in 1990 — în
prognoza cea mai optimistă — datoria
externă ar crește anual cu peste
20 la sută.
Toate cifrele de mai sus se referă
exclusiv la datoriile pe termen
mediu și lung. La acestea se adaugă
un volum important de credite pe
termen scurt, apreciat jn prezent a
fi intre 10 și 20 miliarde dolari.
Comparate cu produsul brut însu
mat al țărilor în curs de dezvoltare,
cifrele referitoare la datoriile externe
ale acestor țări sint deosebit de alarmante. în 1977. datoria pe termen

păminturi sărăturoase — informeaz
agenția A.C.T.C.
La Încheierea lucrărilor plenare:
Kim Ir Sen. secretar general al C.C
al Partidului Muncii din Coreea, :
rostit o cuvintare.

Plenara C C. al P. C. Italian
ROMA 7 (Agerpres). — La Roma
au luat sfirsit lucrările plenarei CC.
al P.C. Italian, in cadrul, căreia au
fost examinate probleme cu carac
ter organizatoric, precum si aspecte
ale vieții internaționale actuale.
într-un comunicat publicat de zia
rul „rUnitâ", se arată că Pio La
Torre a fost cooptat in rindul mem
brilor Direcțiunii P.C.I. Ca membri
ai Secretariatului C.C. al P.C.I. au
fost aleși Adriana Seroni si Alfredo
Reichlin. care a detinut pină în pre
zent funcția de director al „FUnită".
Din Secretariatul C.C. al P.C.I.
mai fac parte tovarășii Enrico Ber-

pacea in întreaga lume"
STOCKHOLM 7 (Agerpres). — La
deschiderea sesiunii 1981—1982 a
parlamentului, primul ministru al
Suediei; Thorbjoern Faelldin. a pre
zentat declarația politică guverna
mentală. precizind că principala
preocupare pe plan intern o consti
tuie stimularea economiei pentru a
se depăși dificultățile pe care le
întîmpină în prezent. El a subliniat
că asupra economiei s-au repercutat
negativ dobinzile ridicate practicate
pe piața financiară internațională.
în ceea ce privește activitatea pe
plan extern, primul ministru a ex
primat îngrijorarea fată de sporirea
arsenalelor nucleare și a stocurilor

Stoph. membru al Biroului Politic t
C.C. al P.S.U.G.. președintele Consi
liului de Miniștri. Horst Sindermani
președintele Camerei Populare
R.D.G.. alti conducători de partid (
de stat.
în diferite localități ale R.D.G
menționează agenția citată, au avu
loc. de asemenea.' manifestări oficial
si serbări populare.

Plenara C. C. al Partidului Muncii din Coreea
PHENIAN 7 (Agerpres). — La Phe
nian a avut loc plenara C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, care a
dezbătut măsurile legate de înfăp
tuirea planului privind punerea in
valoare a 200 000 hectare de terenuri
nedesțelenite și a 300 000 hectare de

„Sporirea arsenalelor nucleare primejduiește

ÎN LOCUL PRACTICILOR NEOCOLONIALISTE — RELAȚII NOI,

.— comercială și de plăți — o sporire
a îndatorării față de străinătate.
Un factor care a contribuit din plin
la deteriorarea balanțelor externe ale
țărilor în curs de dezvoltare a fost
raportul de schimb dintre prețurile
materiilor prime și cele ale produse
lor industriale. Cu excepția perioadei
de după criza petrolului, preturile de
pe piața mondială au evoluat în de
favoarea țărilor exportatoare de pro
duse primare, inclusiv de produse
agroalimentare. Ceea ce trebuie re
marcat este faptul că, în genere, aces
te prețuri sporite din 1973 încoace nu
au putut contracara înrăutățirea de
lungă durată a raportului de schimb,
în plus, creșterea preturilor produse
lor- industriale imoreună cu inflația
de pe piața mondială au anulat în
mare parte efectele creșterilor re
cente ale preturilor materiilor prime
asupra puterii reale de cumpărare a

Cu prilejul celei de-a XXXII-a aniversări a întemeierii R.D.C

linguer. Mario Birardi, Gerardi
Chiaromonte. Adalberto Minucci ș
Alessandro Natta. In funcția de di
rector al ziarului „l’Unită" a fos
ales Claudio Petruccioli.
Plenara a adoptat un raport refe
ritor la situația internațională si sar
cinile P.C.I. privind menținerea pă
cii și înfăptuirea dezarmării. In do
cument se adresează un anei tuturo
organizațiilor P.C.I.. tuturor comuniș
tilor italieni să întreprindă actiun
ample in scopul extinderii mișcări
lor de masă in favoarea păcii, ci
participarea tuturor forțelor politic'
si sociale ale tării.

Comunicatul final al Conferinței țărilor membre
ale Commonweallhului
CANBERRA 7 (Agerpres). — în
comunicatul final dat publicității la
încheierea Conferinței la nivel inalt
a țărilor membre ale Commonwealthului se exprimă sprijinul deplin
pentru cererea țărilor în curs de dez
voltare privind organizarea de nego
cieri globale în vederea reducerii
sărăciei din lumea a treia și a inega
lității economice dintre statele bo
gate și cele în curs de dezvoltare.
Reafirm înd dreptul popoarelor de
a-și decide singure soarta, fără
amestec din afară, comunicatul sus
ține dreptul poporului Namibiei la
independență, în baza rezoluției 435 a
Consiliului de Securitate al O.N.U.,
și condamnă acțiunile agresive ale
R.S.A. împotriva țărilor africane din
prima linie.
Documentul exprimă preocuparea
participanților la conferință pentru
amenințarea gravă pe care proble
mele nesolutionate din Orientul Mij
lociu le prezintă pentru pacea din
regiune. „Ei au sublimat că o regle
mentare justă si durabilă trebuie să
se întemeieze ne rezoluțiile pertinen
te ale Națiunilor Unite și pe recu
noașterea drepturilor poporului pa
lestinian, inclusiv dreptul său inalie
nabil la o patrie, ca si dreptul tu
turor statelor din regiune de e trăi
in pace in cadrul unor frontiere si
gure".

Comunicatul reclamă, de asemenea
stoparea cursei înarmărilor, in spe
cial a înarmărilor nucleare, care pul
in pericol pacea lumii, risipind îi
același timp resurse ce ar putea 1
folosite pentru dezvoltarea economic:
mondială.
Constatind instabilitatea piețelo
monetare, nivelurile fără preceden
ale dobinzilor. fluctuațiile haotice al
parităților monetare și dezechilibre!
în ce privește plățile internaționale
comunicatul lansează un apel „tutu
ror guvernelor, în special ale marilo
puteri economice, să manifeste ma
multă grijă față de repercusiunii!
politicilor lor asupra altor țări"
îndeosebi in problema dobinzilor.
Agențiile de presă relevă că 1>
cursul dezbaterilor conferinței la ni
vel inalt de la Melbourne s-au înre
gistrat abordări deosebite in chestiu
nile majore ale omenirii între repre
zentanții statelor dezvoltate si cei a
țărilor in curs de dezvoltare. Aseme
nea divergente s-au remarcat în pro
blemele Orientului Mijlociu, Nami
biei, situației economice mondiale
sistemului monetar internațional. Li
acest din urmă punct. Marea Britanle
Australia și Noua Zeelandă, țări cari
sprijină in general politica S.U.A.
s-au situat pe poziții complet dife:
rite de cele exprimate de țările ir
curs de dezvoltare.

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
VIZITA IN R.P. CONGO. George
Homoștean. membru al C.C. al
I P.C.R., ministru de interne, care
efectuează o vizită în R.P. Congo
I in fruntea unei delegații, a avut
convorbiri cu Franțois Xavier Katali, membru al Biroului Politic al
■ C.C. al P.C.M.. ministrul congolez
de interne. Șeful delegației române
I a depus o jerbă de flori la mauso
leul „Marien N’Gouabi".

,

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC IN
TERNAȚIONAL IN PROBLEMA
, CONSTRUCȚIEI DE ROBOȚI. La
I această reuniune desfășurată ia ToI kio iau parte peste 700 de. specia
liști din 27 de țări ale lumii. Timp
de trei zile, participanții vor exa| mina variate probleme ale construc
ției de roboți și ale utilizării lor in
I diferite ramuri industriale.

mediu și lung constituia mai puțin
de 40 la sută din suma produselor
brute, în timp ce în 1985 și 1990 ea
va constitui peste 60 la sută.
ROLUL NEFAST AL DOBINZI
LOR EXAGERATE. Dinamica extrem
de accelerată a creșterii datoriei ex
terne are cauze multiple, intre care
un rol important îl joacă DOBIN
ZILE. După cum se știe, sint nume
roase cazurile in care rata dobinzii
depășește 20 la sută. Un calcul ele
mentar arată că la un credit de 100
milioane dolari, de pildă, datoria
totală, inclusiv dobinda, ajunge să
fie cu 72 la sută mai mare decit
suma împrumutată dacă dobinda este
de 20 la sută. Toate țările in curs
de dezvoltare nesocialiste plăteau
numai sub formă de dobinzi 2 mi
liarde dolari în 1971, iar in 1981 peste
20 miliarde, adică o sumă aproxima
tiv egală cu totalul asistentei finan
ciare externe pentru dezvoltare. Aceasta înseamnă, practic, anihilarea
oricărui ajutor pentru dezvoltare
din partea țărilor avansate.
Trebuie remarcat. că dacă în 1970,
din totalul împrumuturilor noi pri
mite de țările în curs de dezvoltare,
insumind 14.3 miliarde dolari, numai
45 la sută intrau efectiv in miinile
acestora, restul reprezentind dobinzi.
comisioane și rate scadente ale îm
prumuturilor anterioare, in 1980. din
96,5 miliarde dolari împrumuturi noi
s-au încasat efectiv doar 30 la sută.
Pentru 1990. Banca Mondială aprecia
ză că transferurile efective nu vor
depăși 20 la sută din totalul noilor
împrumuturi, insumind 280 miliarde
dolari.
îndatorarea crescindă a țărilor în
curs de dezvoltare, cauzată în mare
parte de sporirea exagerată a ratei
dobinzii, limitează volumul resur
selor reale, disponibile, pentru dez
voltare. Aceasta poate avea drept
consecință o încetinire a ritmu
lui creșterii econonrce paralel cu
sporirea deficitelor balanțelor ex
terne ale respectivelor țări. Apare
astfel limpede că dobinzile exagera
te. subminind posibilitățile de dez
voltare ale țărilor rămase in urmă,
constituie una din formele noi, rafi
nate pentru perpetuarea exploatării
■celor slabi, de către cei puternici,
îmbogățirea statelor avansate pe
seama celorlalte state.
O astfel de evoluție defavorabilă a
multiplelor aspecte ale relațiilor e

LA CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL DE COMPOZIȚIE MUZICA
LA „Cite de Ibague“ din Columbia,
destinat lucrărilor polifonice „a capella", Medalia de argint a fost
decernată compozitoarei Irina Odăgescu — România, pentru lucrarea
corală intitulată „Baladă".
VIZITA ÎN R.P. CHINEZA. Pre

mierul Consiliului de Stat al
R.P. Chineze, Zhao Ziyang, a avut,
miercuri, o intrevedere cu delega
ția Organizației pentru Eliberarea
Palestinei, condusă de Yasser
Arafat, președintele Comitetului i
Executiv al O.E.P., care se află la
Beijing intr-o vizită oficială de
prietenie la invitația guvernului i
chinez — informează agenția Chi- J
na Nouă.

conomice dintre țările capitaliste
dezvoltate si cele in curs de dezvol
tare nu poate duce decit la o si mai
puternică adincire a decalajelor din
tre state. Perpetuarea acestor deca
laje. a actualelor stări de lucruri nu
poate avea drept consecință decit
agravarea stărilor conflictuale din
viata internațională, a stărilor ds
criză și instabilitate din economia
mondială. De aceea, lichidarea ori
căror forme de spoliere și dominație,
specifice colonialismului si neocolo
nialismului, indiferent de domeniul
în care ele se manifestă, constituie
un imperativ de primă urgență.
Tocmai in acest scop. România, ca
tară socialistă in curs de dezvoltare,
se pronunță și militează activ pen
tru edificarea noii ordini economice
internaționale, care să ducă la lichidarea subdezvoltării și a decalaje
lor dintre state, la înlăturarea pro
blemelor acute ce confruntă econo
mia mondială și asigurarea stabili
tății ei, la progresul general al uma
nității. Așa cum arăta din nou zilele
acestea! tovarășul Nicolae Ceaușescu,
este necesar să se acționeze cu mai
multă fermitate pentru a deter
mina țările dezvoltate să participe
la instaurarea unor relații noi, baza
te pe echitate, să înțeleagă necesita
tea sprijinirii țărilor în curs de dez
voltare pentru progresul lor economico-social mai rapid. Răspunzind
uneia din cerințele cele mai strin
gente și mai actuale. România a de
nunțat la O.N.U. practica dobinzilor
exagerate artificial ca expresie ă
neocolonialismului, a exploatării și asupririi prin forme noi. rafinate, dar
la fel de dureroase, a celor slabi de
către cei puternici și a prezentat pro
punerea de a se ajunge la o înțe
legere privind plafonarea dobinzilor
in limite raționale, cu acordarea de
înlesniri speciale țărilor în curs de
dezvoltare.
Adoptarea unor asemenea propu
neri, curmarea oricăror practici de
jaf și dominație neocolonială. pro
movarea consecventă a dialogului
sincer în vederea edificării noii ordini
economice internaționale sint cerin
țe imperioase ale vieții economice
și politice mondiale, de care depind
în mod esențial prosperitatea tuturor
națiunilor, pacea și securitatea in
lume.

N. S. STANESCU

doctor în economie
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