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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
au participat ieri la prestigioase manifestări cultural-artistice
din cadrul Festivalului national „Cîntarea României"
- strălucită expresie a talentelor și capacităților creatoare ale poporului
VIZITA LA EXPOZIȚIA
REPUBLICANĂ
A CREATORILOR POPULARI,
ARTIȘTILOR AMATORI
Șl PROFESIONIȘTI
laureați ai Festivalului

„Cintarea României" 1979-1981
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat miercuri, 16
decembrie. Expoziția republicană a creatorilor populari, artiș
tilor amatori și profesioniști laureați ai Festivalului național
al educației și culturii socialiste „Cintarea României** —
1979-1981.
Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii
llie Verdeț, losif Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu,
Ion Coman, Nicolae Constantin, Janos Fazekas, Ludovic
Fazekas, Cornelia Filipaș, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Radulescu, Aneta Spornic, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei,
Petru Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea,
Ion loniță, Ana Mureșan, Elena Nae, Constantin Olteanu,
Cornel Onescu, Richard Winter, Marin Enache.
Erau de fată membri ai condu
cerii Consiliului Culturii si Educa
ției Socialiste, Uniunii artiștilor plas
tici. ai altor uniuni de creație, per
sonalități ale vieții noastre culturalart istice.
La sosirea tovarășului Nicolae
Ceausescu.
a
tovarășei
Elena
Ceaușescu. la Muzeul de Artă al
Republicii Socialiste România, care
găzduiește expoziția, numeroși bucuresteni. tineri si tinere, imbrăcati in
costume populare, au făcut o pri
mire deosebit de călduroasă. Ei au
dat expresie sentimentelor de dra
goste si recunoștință, de stimă si
prețuire fată de secretarul general
al partidului, fată de activitatea sa
neobosită închinată progresului tă
rii. fericirii ponorului, propășirii sale
materiale si spirituale. S-a aclamat
cu însuflețire ..Ceaușescu — P.C.R.!",
..Ceaușescu — pace !“. a răsunat vi
brant cunoscutul clntec patriotic
..Partidul — Ceaușescu — România".
Un grup de pionieri si șoimi ai pa
triei au oferit tovarășului Nicolae
Ceausescu, tovarășei Elena Ceaușescu
buchete de flori.
Reunind cele mai valoroase crea
ții realizate. în perioada ultimilor doi
ani, de meșterii populari, de artiștii
plastici amatori si profesioniști —
români, maghiari, germani si de alte
naționalități, tineri si vîrstnici de oe
Întreg cuprinsul tării — expoziția re
prezintă în ansamblu imaginea sin
tetică a celor mai valoroase si re
prezentative mărturii ale participă

rii plenare a maselor la vastul pro
ces cultural-educativ ce se desfășoa
ră in tara noastră sub însemnul
Festivalului
national
„Cîntarea
României", inițiat de secretarul ge
neral al partidului.
Expoziția demonstrează, cu mijloa
cele si în limbaiul specific artelor,
sensibilitatea poporului nostru, ge
niul lui creator, precum si capaci
tatea de a îmbina in mod armonios
tradițiile milenare cu activitatea de
creație inspirată din marile realizări
pe care Ie-a obtinut ponorul nostru,
sub conducerea partidului. în opera
de edificare a României socialiste.
La incenutul vizitei, tovarășului
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena
Ceaușescu le este prezentată o se
lecție din cele mai importante reali
zări ale editurilor noastre, axate pe
valorificarea creației originale noi.
obținute in toate domeniile — ideo
logic. literar, artistic, științific, teh
nic — creații înscrise în programul
Festivalului
national
..Cintarea
României".
Un loc aparte în expoziție este
rezervat operelor de o excepționa
lă valoare teoretică sl practică ale
secretarului general al partidului,
precum și lucrărilor științifice ale
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu.
în continuare sînt prezentate, de
către președinții comitetelor jude
țene de cultură si educație socialis
tă. lucrările anartinînd diferitelor ge
nuri de creație populară. Bogăția.

Moment din timpul vizitării expoziției

varietatea, fantezia cu care sînt
realizate exponatele — piese de cos
tum popular, covoare, țesături, bro
derii. ceramică, mobilier si alte obiecte din lemn. împletituri. Picturi,
alte creații — ilustrează pregnant
talentul și rafinamentul artistic ale
poporului nostru, ale oamenilor
muncii de Ia orașe si sate,
vitalitatea artei populare românești,
a naționalităților conlocuitoare, pu
ternica ei înflorire în cadrul am
plului proces de transformare a
societății noastre. Se remarcă. în
mod deosebit, piesele realizate de
cunoscuți meșteri olari din centre
cu îndelungată tradiție în arta olă
ritului. cum sînt Victor si Eufrosina
Vicșoreanu și Stelian și Aurelia Ogrezeanu din Horezu — Vilcea. Ion
Răducanu si Grigore Ciungulescu din
Oboga și Marin Trușcă din Româna
— Olt. Toader Magopat din Margi
nea — Suceava. Margareta Bagossy
din Săcel — Maramureș. Pali Antal.
Pali Gusțav și J.ozsa Janos din Corund — Harghita. Ion Stefan din Bi
nis — Caraș-Severin. precum si cele
datorate iscusinței și pasiunii unor
meșteri din așezări unde străvechea
îndeletnicire a modelării lutului și-a
redobîndit în anii din urmă faima de
odinioară, cum sînt Poiana Deleni si
Tansa — Iași. Săsdor — Alba. Curtea
de Argeș. Birsa — Arad. Vadu Crlșului, Lelesti. Cristioru de Jos și Leheceni — Bihor. Mînzălești — Băzău. Oblrșa — Hunedoara.
Amplu reprezentate în cadrul ex
poziției sînt țesăturile, cusăturile și
broderiile, care se disting, la rîndul
lor. printr-o deosebit de largă gamă
de tehnici de execuție, printr-un im
presionant echilibru cromatic, prin
ales rafinament artistic, prin grila
creatorilor populari contemporani de
a păstra nealterate tradițiile trecu
tului, de a valorifica superior și a
duce mai departe cele mai de preț
comori ale tezaurului folcloric româ
nesc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu admiră costu
me populare, covoare, sooarțe. cergi,
ștergare, marame, lăicere. cojoace
specifice diferitelor zone etnografice
ale țării, mărturii grăitoare ale tu
multuosului proces de creație popu
lară existent azi în patria noastră so
cialistă.
Secretarul general al partidului a
remarcat frumusețea țesăturilor, a că
ror cromatică a fost obținută pe baza
coloranților naturali, recotnandînd să
fie întocmite programe pe județe
pentru extinderea folosirii acestui
procedeu străvechi.
Ca un simbol al unității si frăției
întregului popor, a oamenilor mun
cii — români, maghiari, germani și
de alte naționalități — este prezen
tată o sugestivă horă a costumelor
populare din principalele zone etno
grafice ale țării. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu
se opresc îndelung în fața acestor
nepieritoare dovezi ale frumuseții
portului popular, transmise din ge
nerație In generație, cu respect pen
tru lucrul autentic și de calitate.
Rețin, de 'asemenea, atenția nu
meroasele obiecte realizate de pri
ceput! meșteșugari in cadrul ateliere
lor cooperației de profil, cum sînt
cele de la Brașov, CIuj-Napoca. Brea
za, Topoloveni, Tismana, unități eco
nomice ce oferă condiții prielnice
continuării creației populare tradițio

nale de masă în noi forme de produc
ție, adaptării acesteia, prin remarca
bile calități estetice si funcționale. Ia
cerințele vieții contemporane.
Expoziția cuprinde și un mare nu
măr de obiecte create de meșteri în
arta prelucrării lemnului, dezvoltată
cu precădere în județele Bihor. Gorj,
Harghita. Neamț. Vrancea, Vaslui,
Suceava.
Bogat reprezentată este creația
plastică realizată de artiștii amatori
în cadrul numeroaselor cercuri și ce
nacluri ce funcționează in cluburi
muncitorești, cămine culturale, case
de cultură. Redînd convingător reali
tăți contemporane, înregistrînd cu
sensibilitate multiplele aspecte ale
vieții cotidiene, evocind cu emoție
momente însemnate din istoria pa
triei. lucrările de pictură, sculptură,
grafică realizate de artiștii amatori
sînt astăzi o componentă în
semnată a creației noastre plastice,
a artei noastre noi, socialiste. De bi
nemeritate aprecieri s-au bucurat lu
crările semnate de Ion Păuna din
comuna Pietroșani — Argeș. Petru
Mihuț si Rodica Nicodim din Brusturi
— Hălmagiu — Arad, Suciu Nicolau
din Cincu — Brașov, Ilarion Mure
șan, Vasile Macavei și Alexandru
Gheorghe din Cluj-Napoca, Parpală
Marin din Tîrgoviște, Dascălu Mihai
din Craiova. Pencea Ioan și Colbu
(Continuare im pag. a IlI-a)
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Măsuri de o deosebită importanță pentru
creșterea producției agricole
si a livrărilor la fondul de stat
în presa de ieri a fost publicată Hotărîrea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. ai P.C.R. cu privire ia aplicarea de noi măsuri de stimu
lare a producătorilor agricoli care livrează cereale, plante tehnice, car
tofi. legume, fructe si struguri la fondul de stat, de furaje si semințe.
Noile măsuri se înscriu in ansamblul preocupărilor statornice ale parti
dului nostru, ale secretarului său general. tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU. pentru realizarea neabătută a programului de dezvoltare
și modernizare a agriculturii adoptat de Congresul al Xll-lea al P.C.R.,
a sarcinilor majore ce decurg din înfăptuirea in tara noastră a noii re
voluții agrare.

Concepția nouă imprimată de se
cretarul general al partidului înfăp
tuirii în practică a corelării si re
așezării preturilor produselor agri
cole sî. strînș legat de aceasta, apHcarea noilor măsuri de stimula
re a producătorilor agricoli sînt de
natură să întărească si mai mult ro
lul preturilor si al celorlalte pirghii
de cointeresare în realizarea politi
cii agrare a partidului, să stimuleze
si mai puternic lucrătorii din agri
cultură în creșterea producțiilor ve
getală si animale, astfel ca oamenii
muncii din agricultură să-si aducă o
contribuție sporită la dezvoltarea ge
nerală a tării, la asigurarea bunei
aprovizionări a populației cu produ
se agroalimentare.
Din capul locului, hotărîrea Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. precizează că măsurile stabi
lite vizează stimularea unităților agricole socialiste si a gospodăriilor
populației in creșterea producției la
hectar si sporirea, ne această bază,
a livrărilor la fondul de stat, prin
acordarea de prime peste preturile
de bază pentru livrarea produselor
vegetale la fondnl de stat, de furaje
si de sămintă. în stabilirea acestor
măsuri s-a pornit de la principiul
de bază al economiei noastre na
ționale privind corelarea si reașe
zarea preturilor în raport cu schim
bările care au loc în procesul de
producție, in cheltuielile materiale si
de muncă.. în preturile mondiale,
precum si în concordantă cu creș
terea veniturilor populației, cu ridi
carea generală a nivelului de trai al
poporului.
După cum se știe, anul trecut, tot
printr-o hotărire a Comitetului Po
litic Executiv, s-au stabilit o sea
mă de măsuri privind maiorarea pre
turilor de contractare si de produc
ție la unitățile agricole de stat si
cooperatiste, precum si la gospodă
riile populației, maiorări care au
dus. în acest an. la creșterea veni
turilor ' unităților agricole sl a pro
ducătorilor cu citeva miliarde de lei.
Noile măsuri vin să sporească si
mai mult cointeresarea materială a
unităților agricole socialiste, a țără
nimii in creșterea producției vege
tale. a livrărilor la fondul de stat,
în desfășurarea unei activități mai
eficiente : ele tin seama de faptul
că o serie de preturi ale materia
lelor sl produselor necesare agricul
turii — combustibil, energie. îngră
șăminte chimice, mașini agricole —
ca si retribuția forței de muncă au
crescut în ultimii ani. în timp ce
preturile de contractare si livrare a
produselor agricole vegetale nu au
ținut pasul cu aceste creșteri sau
chiar au rămas neschimbate.
înfăptuirea obiectivelor stabilite de
Congresul al Xll-lea al partidului
privind sporirea substanțială a pro
ducției agricole în actualul cincinal
presupune cheltuirea unor fonduri de
zeci si zeci de miliarde de lei. ceea
ce se reflectă. în ultimă instanță,
în modificarea continuă a elementelor componente ale prețu
lui de producție si. implicit, in
eficienta producției agricole. în
aceste condiții, menținerea prețurilor
de contractare și livrare ar avea re
percusiuni nefavorabile asupra apli
cării neabătute. în fiecare unitate, a.
principiilor noului mecanism economico-financiar. ale autogestiunii și
autoconducerii. precum și asupra
stimulării celorlalți producători in va
lorificarea la maximum a potențialu
lui nostru agricol. Tocmai pentru a
se elimina decorelările dintre prețu
rile de producție și prețurile de li
vrare și a se asigura o rentabilitate
corespunzătoare tuturor produselor agricole, precum și pentru cointere
sarea tot mai bună a producătorilor

agricoli, prin noile măsuri s-a stabi
lit ca, pe lingă prețurile de bază la
produsele agricole, să se acorde pri
me de producție pentru cantitățile
contractate și livrate statului.
Noul sistem de prime. care
se aolică începînd cu anul agri
col 1981—1982. constă în acordarea
peste preturile de producție și con
tractare a unor sume de bani, dife
rențiate în funcție de produs și în
mod progresiv în raport cu cantitatea
de produse la hectar livrată statului.
Aceste prime ce se acordă producăto
rilor vor reprezenta creșteri, față de
prețul de bază, în medie de circa 30
la sută, putînd aiunge pentru unele
produse. ■ de exemplu în cazul sfeclei
de zahăr, chiar pînă aproape la 60 la
sută. în acordarea acestor prime se
pornește de la un nivel minim al pro
ducției socotit normal și posibil de
realizat în fiecare unitate. Primele
medii prevăzute de hotărire repre
zintă primele diferențiate pe trepte
în funcție de cantitățile de produse
pe unitate de suprafață eu care fie
care unitate agricolă participă la con
stituirea fondului central al statului,
a fondului de nutrețuri sau de sămînță. Așa, de exemplu. în cazul sfeclei
de zahăr, unitatea care livrează de pe
un hectar cel puțin 25 000 kg va be
neficia de o primă de 150 lei pe tonă
peste prețul de bază ; dacă livrează
peste 30 000 kg. prima va crește la
225 lei, iar dacă livrează peste 40 000
kg va încasa o primă de 250 lei pe
tonă, ceea ce la un hectar înseamnă
un venit total de 23 800 lei. din care
premiile reprezintă 10 000 lei. Totoda
tă. trebuie arătat că noile măsuri de
stimulare prevăd o creștere diferen
țiată a procentelor de acordare a pre
miilor pe produse, în funcție de
importanța pe care o prezintă fie
care produs pentru economia na
țională.
Ce implicații vor avea noile măsuri
de stimulare prin acordvea de prime
de producție pentru produsele con
tractate și livrate statului asupra ac
tivității economice a unităților agrico
le și gospodăriilor populației? După
cum se arată în hotărîrea Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R..
unitățile agricole și producătorii in
dividuali vor primi suplimentar in
anul agricol 1981—1982 circa 14 mi
liarde lei. Această sumă, in condițiile
unei activități normale, acoperă in
întregime cheltuielile de producție și
asigură rentabilitatea tuturor produ
selor, permițind producătorilor obți
nerea unui venit suplimentar de circa
7 miliarde lei. Evident, aceste noi
măsuri de stimulare a producătorilor
trebuie să-și găsească un echivalent
în muncă mai multă și mai bine or-
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IN SPIRITUL PREOCUPĂRILOR CONSTANTE ALE PARTIDULUI, ALE SECRETARULUI SAU GENERAL,
PENTRU iNfflPTUIIM NOII REVOLUȚII AGRARE
Produse în plus la fondul de stat,
venituri substanțial sporite
Cîteva calcule - puncte de reper pentru înțelegerea importanței
deosebite a hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C. C. al
P.C.R. privind stimularea producătorilor agricoli
Noile măsuri de stimulare a pro
ducătorilor agricoli pentru a livra
mai multe cereale, plante tehnice si
alte produse agricole la fondul de
stat se înscriu in ansamblul măsu
rilor adoptate din inițiativa secreta
rului general al partidului, tovară
șului Nicolae Ceausescu, pentru dez
voltarea si modernizarea agriculturii,
creșterea mai rapidă a producției agricole. Se cuvine subliniat că Pre
vederile hotărîrii așază întregul pro
gram de dezvoltare a agriculturii pe
principii economice, printr-o corela
re corespunzătoare a preturilor de
valorificare a producției in raport cu
cheltuielile, oferind condiții de coin
teresare materială puternică a tutu
ror producătorilor. Are o mare în
semnătate acordarea de prime pe
produse, în funcție de necesitățile economiei naționale. Calculele econo
mice aprofundate făcute oferă cer
titudinea că primele acordate asigu
ră corelarea sarcinilor de sporire a
producției cu baza materială existen
tă. creșterea veniturilor producători
lor în raport cu participarea fiecă
ruia la constituirea fondului de stat,
de furaje si de semințe.
Tin să subliniez caracterul stimu
lativ al prevederilor hotărîrii. care
acordă prime diferențiate, ajungindu-se ca de la o primă medie de
circa 30 Ia sută să se poată acorda
pentru unele produse chiar pînă la 60
la sută, fată de preturile de contrac
tare. Astfel, se acordă prime mai
mari pentru o serie de produse ca :
sfeclă de zahăr, porumb, griu. orez,
orz. legume de cîmo. floarea-soarelui. fasole, cartofi și altele. La dife
rențierea primelor pe produs s-a
avut in vedere nivelul costurilor de
producție al fiecărei culturi si asigu
rarea rentabilității. urmărindu-se
mărirea aportului lucrătorilor ogoa

relor la valorificarea potențialului
productiv al pămintului, la creșterea
recoltelor.
Iată cîteva diferențieri ale prime
lor menite să cointereseze toti pro
ducătorii atit in obținerea unor pro
ducții cit mai mari la hectar, cit si in
vinzarea de cantități sporite de pro
duse către stat. Astfel, la porumb,
prima medie oalculată de 42 la sută
fată de prețul de contractare este
diferențiată pe 27 trepte. în funcție de
cantitățile ce se livrează statului de
Gheorghe FIERBINJEANU,
adjunct al ministrului
Agriculturii și Industriei Alimentare
ne fiecare hectar. Primele variază de
la 205 la 650 lei pe tonă. Spre exem
plu. se acordă o primă de 350 lei pe
tonă la producția livrată cuprinsă in
tre 2001—3000 kg la hectar : de 430 lei
pe tonă, la producția livrată cuprin
să între 3 001—4 000 kg la hectar, ajungînd la 650 lei pe tonă pentru o
cantitate mai mare de 8 000 kg livrate
la hectar. La sfecla de zahăr se acor
dă o primă medie de 59 la sută. Di
ferențierea se face tot în raport cu
producția realizată si vîndutâ statu
lui de pe fiecare hectar : 150 lei pe
tonă la o producție cuprinsă intre
25 000—30 000 kg la hectar. 225 lei pe
tonă pentru 30 001—40 000 kg la hec
tar si 250 lei pe tonă pentru mai
mult de 40 000 kg sfeclă la hectar
vindută statului. La fel de stimula
tive sint diferențierile de prime la
cartofii de toamnă, la care se acordă
100 lei ne tonă pentru o producție
vindută statului de 10 000—14 500 kg
la hectar, ajungînd la 150 lei pe tonă
pentru o cantitate mai mare de 17 000

kg la hectar vîndute statului. Prime
mari pentru recolte sporite vîndute
statului se acordă si la grîu. floareasoarelui. fasole, in si cînepă. legume
de cimp. plante medicinale si altele.
Desigur, specialiștii pot calcula
ciștigul suplimentar al unităților în
care lucrează pe baza primelor sta
bilite la fiecare cultură. Redăm cu
caracter ilustrativ un asemenea calcul
din care rezultă cît poate ciștiga o
cooperativă agricolă care cultivă cu
porumb 550 hectare si livrează la
fondul de stat și pentru furaje
3 500 kg boabe la hectar. Ca urmare
a aplicării prevederilor hotărîrii. în
condițiile realizării sarcinilor de li
vrare. ne lingă nretul mediu de con
tractare de 1270 lei pe tonă, unita
tea va incasa o primă de 430 lei pe
tonă pentru întreaga cantitate livrată,
adică 828 mii lei. La floarea-soarelui.
dacă aceeași unitate sau alta cultivă
400 hectare și livrează la fondul de
stat 2100 kg la hectar primește un
preț mediu de contractare de 2 680 lei
pe tonă, iar ca urmare a aplicării pre
vederilor hotărîrii amintite primește
o primă de 720 lei pe tonă pentru
cantitatea livrată, adică 605 000 lei.
Desigur. în condițiile depășirii nive
lurilor de producție arătate la porumb,
floarea-soarelui. ca și la celelalte pro
duse. veniturile cresc substantial, atît
pe seama sporirii producției și livră
rii la fondul de stat, cît și a primelor
majorate acordate pe această bază.
Transpunerea în viată a măsurilor
de stimulare a producătorilor agricoli
și de așezare pe principii economice
a întregului proces de dezvoltare a
agriculturii este de natură să asigure
înfăptuirea programului partidului de
îmbunătățire a aprovizionării popu
lației cu produse agroalimentare și
satisfacerea altor cerințe ale econo
miei naționale.

Pentru creșterea producției agricole
(Urmare din pag. I)
ganizată și. strins legat de aceasta,
în producții agricole superioare. Cu
toată claritatea trebuie să se înțelea
gă că rațiunea care a stat la baza
adoptării,noilor măsuri constă tocmai
in a stimula și mai mult creșterea
producției agricole și. strins legat de
aceasta, sporirea cantităților de pro
duse agricole livrate la fondul de
stat, aceasta fiind calea sigură pen
tru creșterea veniturilor producători
lor. pentru dezvoltarea economică a
unităților agricole, pentru ridicarea
nivelului de trai al țărănimii și. tot
odată, pentru creșterea contribuției
agriculturii la dezvoltarea generală economico-socială a tării.
Desigur, pentru ca noile măsuri
stabilite de conducerea partidului
să-și atingă eficienta scontată, este

nevoie de o profundă Înțelegere a
esenței și sensului acestora, de o te
meinică explicare a rațiunilor care
au stat la baza adoptării lor. Tocmai
de aceea, așa cum se subliniază în
hotărîrea Comitetului Politic Execu
tiv. este de mare importantă ca aceste măsuri să fie discutate în cadrul
tuturor organizațiilor de partid de la'
sate si. totodată, să facă obiectul unei
largi dezbateri de masă cu țărănimea
cooperatistă, cu întreaga țărănime, cu
toti oamenii muncii din agricultură.
Pentru ca de efectele stimulative ale
noilor măsuri să beneficieze toate
unitățile agricole, toti producătorii
agricoli, Întreaga noastră societate,
este necesar ca, încă de acum, orga
nele și organizațiile de partid, cadre
le de conducere ale unităților agri
cole, ale consiliilor agroindustriale,
organele agricole județene să acțio

neze stăruitor pentru gospodărirea
judicioasă a pămintului. pregătirea
corespunzătoare a campaniei agricole
de primăvară și. in cadrul acesteia,
pentru desfășurarea în bune condiții
a reparațiilor la tractoare si mașini
agricole și a programului de fertili
zare, , pentru mai buna îngrijire și
furajare a animalelor, pentru reduce
rea cheltuielilor de producție. Cu alte
cuvinte, să fie asigurate toate con
dițiile ca in fiecare unitate să se
realizeze in 1982 o creștere conside
rabilă a producției medii la hectar,
știut fiind că de nivelul recoltelor,
de cantitățile sporite de produse li
vrate la fondul de stat depind obți
nerea unor venituri suplimentare, sa
tisfacerea în condiții mai bune a ce
rințelor de consum ale populației, ale
dezvoltării economiei naționale.

Un cadru nou de organizare care sporește
răspunderea pentru folosirea mijloacelor
mecanizate, interesul pentru producții cit mai mari
în ședința din 15 decembrie. Comitetul Politic Executiv al C.C.
a! P.C.R. a aprobat noi măsuri de îmbunătățire a activității de mecani
zare a agriculturii, care urmăresc asigurarea tuturor condițiilor pentru
executarea lucrărilor in perioadele optime, cu respectarea tuturor norme
lor tehnologice, folosirea mai bună a parcului de tractoare și mașini agri
cole, reducerea costurilor de producție.

Pentru început, am propus interlo
cutorului să sublinieze avantajele ce
decurg din măsurile stabilite centru
mai buna folosire a mijloacelor me
canice si. in ultimă instanță, pentru
creșterea producției agricole.
— Pe scurt, se poate spune că sco
pul acestor măsuri este să apropie,
să lege nemijlocit activitatea meca
nizatorilor de unitățile de producție,
să acorde conducătorilor de unități
agricole dreptul de a organiza cum
cred că e mai bine. în scopul creș
terii producției agricole și reducerii
la maximum a cheltuielilor, exploata
rea mijloacelor mecanice pe care sta
tul le pune la îndemina agriculturii.
— Concret, ce elemente noi au in
tervenit in organizarea activității in
acest domeniu 7
— Elementul nou care intervine în
activitatea stațiunilor de mecanizare,
pe baza hotărîrii Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. este că
utilajele pe care le dețin se dau in
folosință unităților agricole de stat și
cooperatiste pe 'bază de contracte în
cheiate pe termen lung. Aceasta în
seamnă că unitățile agricole respec
tive vor putea decide unde, cum și
în ce fel să fie folosit fiecare trac
tor, fiecare mașină agricolă pe care
o au în folosință. Tocmai de aceea
secțiile și formațiile de mecanizare
se integrează in activitatea unități
lor agricole de stat și cooperatiste,
functionînd cu dublă subordonare:
atît față de conducerile acestora, cit
și ale stațiunilor pentru mecanizarea
agriculturii. Prin urmare, S.M.A.-urile, împreună cu unitățile agricole
organizează și asigură realizarea lu
crărilor agricole în perioadele opti
me.
— Ce înseamnă, practic, această
dublă subordonare 7
— Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii rămin, in continuare, pro
prietare ale tractoarelor, autocombinelor și celorlalte utilaje agricole. In
această calitate, ele au datoria să ve
rifice dacă mijloacele mecanice date
în folosință fiecărei unități agricole
sint folosite rațional, iar ca proprie
tare ale acestor utilaje trebuie să
asigure executarea întreținerilor tehnlce, să controleze dacă se respectă
normele de exploatare stabilite. Ele
au datoria să asigure dotarea cu noi
tractoare și mașini agricole. în pas cu
progresul tehnic, să execute reparați
ile necesare tractoarelor și utilajelor,
să procure carburanții, lubrifianții și
piesele de schimb necesare desfășu
rării normale a lucrărilor mecani
zate.
.
în ce privește subordonarea față de
unitatea agricolă, ea are două as
pecte: 1) în întreprinderile agricole

de stat, întregul personal muncitor
din secțiile și formațiile de mecani
zare este încadrat și retribuit de acestea. 2) In cazul coonerativelor
agricole de producție, potrivit măsu
rilor adoptate, personalul muncitor
din secțiile si formațiile de mecani
zare devin membri, cooperatori, dar

Convorbire cu
Gheorghe MANCIU
secretar de stat in Ministerul
Industriei Alimentare
sint retribuiți de S.M.A.. mentinindu-și calitatea de personal muncitor,
cu toate drepturile ce decurg din
aceasta. Prin urmare, atit în
treprinderile agricole de stat, cit și
cooperativele agricole pot decide
unde, cind și ce fel de lucrări să
execute mecanizatorii.
— în ce limite poate acționa pre
ședintele cooperativei agricole, inginerul-șef sau șeful de fermă in ce
privește utilizarea mijloacelor meca
nizate puse la dispoziție ?
— în limite foarte largi, dar cu
condiția ca utilajele respective să fie
folosite pentru executarea lucrărilor
agricole. După cum se știe, la începu
tul anului se stabilesc devize de lu
crări pe culturi sau in alte sectoare.
Prin urmare, vor trebui executate
aceste lucrări. Bineînțeles, adunarea
generală a cooperativei agricole, con
siliul de conducere sint în măsură să
hotărască ce lucrări vor fi executate
mecanizat și care manual. Aceasta
sporește foarte mult și autoritatea,
dar șj răspunderea conducătorului de
unitate agricolă sau de formație de
muncă. El este în măsură să hotă
rască asupra modului de utilizare a
tractoarelor si mașinilor agricole. De
altfel. în toate unitățile agricole care
dispun de condiții adecvate vor fi or
ganizate formații mari, conduse de
specialiști care lucrează în unitățile
agricole de stat și cooperatistă.
— Această nouă formă de organi
zare stimulează mecanizatorii, specia
liștii agricoli în sporirea producției ?
— Retribuirea mecanizatorilor, me
canicilor de întreținere, a celuilalt
personal muncitor din fermă, inclusiv
a șefului de fermă sau a specialis
tului care îi conduce, se face in acord
global. Tinînd seama de caracterul
muncii în agricultură, mecanizatorii
pot angaja si executarea de lucrări
manuale. La efectuarea lor pot parti
cipa si membrii familiilor, primind
drepturile cuvenite, ca urmare a pro
ducțiilor obținute pe aceste supra
fețe. De asemenea. în perioadele cind

mecanizatorii nu sint ocupați cu exe
cutarea lucrărilor mecanizate si nu
sint antrenați la reparații, vor putea
fi folosiți pentru executarea unor lu
crări manuale in cadrul fermei sau
al unității agricole, in acest caz fiind
retribuiți după tarifele stabilite. Prin
urmare, mecanizatorul devine un lu
crător agricol complex ; el nu
se mulțumește să stea doar la
volanul tractorului sau al com
binei. ci va pune mina si va
lucra acolo unde va fi nevoie
de munca lui, din aceasta cîștigînd
atit el, cît și unitatea agricolă din
care face parte. Mecanizatorii din
cooperativele agricole, potrivit regle
mentărilor în vigoare, au lot in folo
sință personală. Acum, si mecanizato
rii, mecanicii de intreținere. ceilalți
mecanizatori din unitățile agricole de
stat care exploatează sau întrețin uti
lajele agricole și nu sint membri
cooperatori primesc de la unitatea
agricolă de stat din care fac parte
cite un lot în fdlosință in suprafață
de pină la 10 ari. Loturile acordate
vor fi grupate pe terenurile din mar
ginea localităților.
— Măsurile preconizate de Comite
tul Politic Executiv prevăd și spriji
nirea de către S.M.A. a gospodăriilor
populației. Ce se va întreprinde in această direcție 7
— în zonele necooperativizate se
vor organiza stațiuni pentru mecani
zarea agriculturii care să execute lu
crările specifice acestor terenuri. Aceste stațiuni vor fi dotate cu trac
toare și utilaje adecvate lucrărilor pe
terenurile în pantă, pe suprafețe
mici, pentru mecanizarea în pomi
cultură șl la recoltarea furajelor. De
asemenea, stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii din toate zonele vor
sprijini pe membrii cooperativelor agricole să-și lucreze loturile in folo
sință personală. în acest scop, este
bine ca loturile să fie grupate la mar
ginea localităților, pentru a putea fi
arate cu ajutorul tractoarelor.
— Ce trebuie întreprins acum pen
tru aplicarea acestor măsuri 7
— Odată cu întocmirea planurilor
de producție. în unitățile agricole să
se stabilească cu exactitate devizele
de lucrări, să se delimiteze terenu< rile ce vor fi lucrate în acord global
de către mecanizatori si cooperatori,
întrucit ne aflăm în plină activitate
de reparații, aceste lucrări trebuie
executate cu cea mai mare răspunde
re pentru a exista garanția bunei
funcționări a tractoarelor și mașinilor
agricole.
Măsurile stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. asigu
ră un cadru organizatoric superior,
ceea ce creează condiții ca. odată cu
declanșarea campaniei agricole de
primăvară, toate lucrările să se exe
cute la un nivel superior, să se asi
gure realizarea integrală a planului
de producție agricolă.

Imagine din noua fabrică de pro
duse electrotehnice din Bistrița
Foto: E. Dichiseanu

La

întreprinderea

de

aparataj electric pentru

instalații Titu
Sporuri de producție
cu cheltuieli materiala
reduse
Colectivul întreprinderii de
aparataj electric pentru instalații
Titu a aplicat, în acest an. un
ansamblu de măsuri menite să
conducă la creșterea mai accen
tuată a productivității muncii și
la reducerea consumurilor spe
cifice de materii prime și mate
riale. Așa cum ne-a informat di
rectorul
întreprinderii.
ing.
Traian Grad, s-au obținut rezul
tate remarcabile prin asimilarea
unui mare număr de produse și
tehnologii noi. moderne, precum
și prin reproiectarea a nume
roase repere. înlocuirea mate
rialelor termorigide la fabrica
ția aparatajului electric pentru
instalații cu materiale termoplaste a determinat creșterea
productivității muncii în sec
torul respectiv de trei ori. Zi
lele trecute în graficele de pro
ducție ale întreprinderii au fost
înscrise suplimentar o product iemarfă în valoare de 24 milioane
lei și o producție netă de peste
18 milioane lei. marcindu-se ast
fel îndeplinirea cu două săptămini mai devreme a planului
anual. Acest succes este comple
tat de economisirea unei canti
tăți de materiale în valoare de
4,5 milioane lei. (Gheorghe
Manea).

Ioan HERTEG

ECONOMISIREA ENERGIEI — in interesul intregii societăți, al fiecărui cetățean!
Progresul economic al țării, creșterea nivelului de trai al
Desigur, principalele Izvoare de economisire a energiei electrice activitate pentru diminuarea accentuată a consumului de energie
In același timp, importante economii de energie se pot realiza
populației sint nemijlocit legate de dezvoltarea bazei energetice. se află, in sectoarele producției materiale și, in special, în indus
Știm bine ce eforturi considerabile s-au făcut în ultimii ani trie, unde prin modernizarea tehnologiilor, prin îmbunătățirea prin spiritul gospodăresc de care trebuie să dea dovadă fieca e
pentru construirea de noi termocentrale și hidrocentrale, pentru structurii producției, prin reproiectarea produselor energointensive, dintre noi acasă, in propria locuință, folosind rațional, cu maximă
punerea în valoare de noi surse energetice. Potrivit prevederilor prin eliminarea mersului in gol al mașinilor și utilajelor, a risipei chibzuință, energia electrică pentru iluminat și utilizări casnice.
planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării, în de orice fel se pot reduce substanțial consumurile de energie. In Ca oameni ai muncii și cetățeni, cu toții avem datoria ca în uni
anul 1982 urmează să producem 74 100 milioane kWh de energie concordanță cu hotărîrile Congresului al Xll-lea al partidului, cu tățile unde lucrăm și în propriile gospodării să acționăm zl de
electrică. Nu trebuie să pierdem însă nici o clipă din vedere că ceripțele dezvoltării și modernizării economiei naționale, trebuie zi, cu exigență, pentru reducerea la strictul necesar a consumului
să se ia măsuri hotărîte în toate întreprinderile și sectoarele de de energie.
cea mai bună sursă de energie este economisirea.
încheiasem documentarea De tema
consumului de energie electrică, la
întreprinderea de radiatoare, echipa
mente metalice, obiecte si armături
sanitare (I.R.E.M.O.A.S.) din Bucu
rești si ne era foarte greu să tragem
o concluzie care să reflecte Durul adevăr : in această unitate se econo
misește sau se risipește energia elec
trică ?
Dacă ar fi fost să ne luăm nu
mai duDă datele din evidenta con
tabilă ajungeam fără îndoială si noi la
o concluzie pozitivă. în fond, ce s-ar
outea obiecta în fata unei situații
statistice in care scrie negru ne alb
că. în Derioada care a trecut din
acest an. întreprinderea nu numai că
a respectat repartițiile de energie electrică. dar a si realizat o econo
mie de Dește trei milioane kWh 7 Aflasem. de asemenea, si ne convin
sesem la fata locului că. în între
prindere. s-au si luat o serie de
măsuri bune Pentru reducerea con
sumului de energie electrică. Dar
nu la aceste măsuri vrem să ne oDrim...
Specialiștii de la întreprinderea de
distribuție a energiei electrice —
București (I.D.E.B.) au elaborat, la
sfîrsitul anului trecut si. apoi. în
urmă cu numai o lună de zile, două
studii cu privire la consumul de energie la I.R.E.M.O.A.S. în stu
diile respective se insistă. in
mod firesc, asunra raportului din
tre consumul de energie electrică si
producția întreprinderii. Așa. de Pil
dă. se menționează că datorită spe
cificului procesului de producție, la
atelierul ,.băi-2“ nu se justifică men
ținerea în funcțiune si a unui cup
tor cu inducție si a unui creuzet în
călzit cu gaz metan. Mai mult. Un
cuptor cu inducție odată pornit nu
se mai ODreste decit la intervale mari
de timD. atunci cind este necesară
repararea, lui. în aceste condiții se
impune reanalizarea oportunității
montării la atelierul ..băi-1" si in
secția radiatoare a nu mai puțin de
trei cuptoare cu inducție de 550 kVA,
mari consumatoare de energie si
care. în plus. 8. ore din 24 ar func
ționa in gol. numai Dentru menți
nerea în stare lichidă a fontei.
Acestea sint concluziile studiului
amintit. De aici am oornit si noi in
vestigația. vrind să lămurim împreu

nă cu specialiștii de la I.D.E.B. o
problemă elementară : dincolo de în
cadrarea în repartiții. Ia I R.E.M.O.A.S.
se consumă sau nu eficient energia
electrică 7 Ca atare. îl întrebăm
direct oe tovarășul Mircea Cotorogea. șeful serviciului mecano-energetic al întreprinderii :
— Cite cuDtoare cu inducție func
ționează în cele două ateliere de
turnare a băilor si în secția de ra
diatoare 7
,
— Nici unul ! Ce cuptoare cu in
ducție ?
...Pentru început, sinceri să fim.

semnat de Întreprindere. Dacă apar
însă astfel de discuții si cu un re
porter de la ziarul ..Scînteia". vă
propun să mergeți din nou în între
prindere cu un specialist de la noi.
Ceea ce am si făcut. Ne întoar
cem. deci, la I.R.E.M.O.A.S. însoțiți
de data aceasta de tovarășul Marin
Stănescu. electrician la I.D.E.B.
— Cum a putut să spună Cotorogea asa ceva 7 — a fost prima re
plică a tovarășului Virgil Popa, di
rectorul întreprinderii, cind i-am re
latat toată intîmolarea. Se știe doar
că linia de turnare de la ,.băi-2“ este

turnare de la acest atelier, asa cum
sDunea si directorul întreprinderii, a
fost insă adusă din import si. deci,
practic Drea multe modificări nu se
pot face ne fluxul tehnologic. în
schimb, linia de turnare de la atelierul ..băi-l“ a fost realizată in
tară, fără să fie prevăzută cu vreun
cuptor cu inducție, asa cum dealt
fel a si fost pusă în funcțiune si
-1 culmea — așa cum si lucrează în
prezent. Ce concluzii trag însă de
aici specialiștii întreprinderii 7 De ce
să aibă cuptor cu inducție numai li
nia de turnare adusă din irhport 7

LA I.R.E.M.O.A.S. - BUCUREȘTI

Fată in față, contorul rapoartelor statistice
și contorul conștiinfei profesionale
am rămas nedumeriți. Repetăm în
trebarea. Punem in fata șefului ser
viciului mecano-enereetic al unității o
copie după studiul primit de la
I.D.E.B. insistăm. De fiecare dată
primim insă același răspuns nega
tiv : ..Nu avem nici un cuptor cu
inducție".
Cum era si firesc, ne întoarcem
la I.D.E.B. Să fie oare vorba de o
asemenea greșeală intr-un studiu
care trebuia în mod obligatoriu să
ajungă la concluzii exacte 7
— Nu., nu este vorba de nici o
greșeală, ne răspunde surprins to
varășul Ion Știrbulescu. șeful birou
lui furnizare energie din cadrul
I.D.E.B.-ului. Credeam că tovarășii
de la I.R.E.M.O.A.S. numai cu noi
nu sint corecti. Chiar zilele trecu
te. la indicația comitetului munici
pal de partid, am făcut un control
la I.R.E.M.O.A.S. si am identificat o
serie de rezerve pentru reducerea
consumului de energie electrică. Ei
bine, toate propunerile noastre au
fost... șterse din procesul-verbal

din import si ea are în dotare un
cuptor cu inducție care funcțio
nează.
Nu redăm toată discuția avută în
continuare pentru că ea nu lămu
rește cu nimic fondul problemei. Cul
mea este însă că la un moment
s-au ivit neînțelegeri chiar între di
rectorul întreprinderii si șeful servi
ciului mecano-enereetic. De parcă un
semn de întrebare Plutea asupra
cuptoarelor ouse în discuție, fără a
se spune lucrurilor ne nume, nină
la capăt. Apoi, situația înceoe să se
lămurească. Apar lamentările si re
plicile de genul : „Poate nu am în
țeles întrebarea". Dună cum spu
neam. fondul problemei este însă cu
totul altul.
Comparăm producția realizată si
consumul de energie electrică al ce
lor două ateliere de băi. Ce se con
stată 7 La „băi-2“ consumul speci
fic de energie este substantial mai
mare decît la ..băi-1". Cauza : toc
mai existenta cuptorului cu induc
ție Ia atelierul „băi-2“. Linia de

Si atunci — lucrurile e-au petrecut
cam cu doi ani în urmă — s-a co
mandat la Sibiu un cuptor cu in
ducție si pentru atelierul ..băi-l“.
Motivația 7 în felul acesta s-ar re
duce numărul de rebuturi. Deși pen
tru a ajunge la acest rezultat mal
există o soluție, cel puțin la fel de
eficientă : întărirea disciplinei in
muncă. Dar pentru că tot s-a luat
legătura cu întreprinderea ..Inde
pendenta" — Sibiu, si. cum se zice,
pofta vine mîncind. s-au comandat
două cuptoare de inducție si pen
tru... secția radiatoare. Ceea ce în
seamnă risipă curată, de multe mi
lioane de kWh pe an.
Si toate acestea se întîmolă lntr-un sector în care — repetăm —
procesul tehnologic îsi poate urma,
asa cum se si întâmplă, cursul nor
mal fără aceste cuptoare cu induc
ție. fără consumuri suplimentare,
inutile de energie. Norocul — ca să
spunem asa — este că nici nu au
fost ouse bine in funcțiune cele 3
cuptoare, că ele s-au si defectat.
Dar să lăsăm să aprecieze această

stare de lucruri un specialist, poate
cel mai avizat :
— Cele două cuptoare sint de acum montate, s-au cheltuit bani De
ele. dar nu știu cit sint de utile si
ce se va întâmpla in continuare cu
ele. ne spune tovarășul Vasile Badiu. șeful secției radiatoare. Cup
toarele s-au defectat si acum avem
nevoie de material refractar din im
port pentru stamparea lor. în Plus,
trebuie să se modifice ceva si la
inductoare. Sincer să fiu. păcat de
banii De care i-am dat ce aceste
cuptoare. Iar dacă ne aindim si la
consumul de energie, cred că nu
merită să le mal nunem în func
țiune.
‘
Se Dare însă că unii dintre spe
cialiști. conducerea întreprinderii nu
se lasă convinși cu una cu două.
Chiar in ultima zi a documentării,
in usa atelierului ,.băi-l“ fuseseră aduse două inductoare, care urmau
să fie montate în locul celor stri
cate ! Deci, cele 3 cuptoare nu func
ționează în prezent, dar încet-încet
se pregătește, cu îndărătnicie, repu
nerea lor în funcțiune. Si acesta se
oare că este motivul pentru care se
păstrează atîta tăcere în iurul cup
toarelor. orice discuție referitoare la
ele stârnind... iritare. Este surprin
zătoare. dacă nu anormală această
insistentă cu care se urmărește fi
nalizarea unei soluții tehnice, care
cel outin din punct de vedere al
consumului de energie electrică este
mai mult decît costisitoare, repre
zintă o adevărată si permanentă sur
să de risipă. Desigur. în scriptele
contabile nu anare această risipă de
energie care se pregătește să se facă.
Nu ar fi exclus ca în momentul pu
nerii în funcțiune a cuptoarelor să
se si fundamenteze aceste consumuri
suplimentare de energie si să se ob
țină repartițiile necesare.• asigurindu-se în felul acesta acte în regu
lă pentru... risipă. Obiectivul specia
liștilor din întreprindere ar trebui
să fie insă cu totul altul.
Iată de ce atunci cind încheiasem
documentarea ne întrebam dacă la
I.R.E.M.O.A.S. se economisește sau
se risipește energia 7 Conducerea,
specialiștii din întreprindere au încă
timp să-si pună si ei această între
bare si să dea cel mai bun răs
puns.

Ion TEODOR

ixr.irm be azh
ÎNLOCUIND BECURILE DE 100 W DE
PE HOL, DIN BAIA Șl DIN DORMITORUL
DUMNEAVOASTRĂ CU TUBURI FLUO
RESCENTE SAU CU BECURI DE 40 W
PUTEȚI OBȚINE 1NTR-0 LUNĂ:
• O economie de 84 kWh energie
electrică

• O economie de peste 48 lei pentru
bugetul familiei.

MULTIPLICÎND CALCULUL CU NUMĂ
RUL DE ABONAȚI CASNICI LA NIVELUL
ÎNTREGII ȚĂRI, ÎNTR-0 SINGURĂ LUNĂ
S-AR PUTEA OBȚINE:

• O economie de 520 milioane kWh
energie electrică, suficientă pentru produ
cerea a 6,5 milioane mp de țesături.
• O economie pentru bugetele familiilor
de circa 300 milioane lei.

PENTRU A CIȘTIGA TIMP, ÎNCE
PEȚI DE AZI!
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au participat ieri
la prestigioase manifestări ale Festivalului național „Cintarea României"
Vizita la expoziția republicană

Admirind cele mai bune creații ale artiștilor populari, amatori și profesioniști

Pretutindeni — calde expresii ale sentimentelor de stimă și dragoste

(Urmare din pag. I)
Gheorghe din Iași, Mureșan Cornel
din Satu Mare, Gheorghe Oprlș din
Lunca de Mureș, Gheorghe Babet din
Timișoara.
Vizitind standul rezervat munici
piului București, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a indicat factorilor de răs
pundere din domeniul îndrumării
creației artistice a municipiului să ia
măsurile adecvate in vederea reali
zării și în Capitală — in aceasta incluzindu-se și zona învecinată — a
unei producții artistice mai variate,
de calitate mai înaltă.
L« încheierea vizitării primei părți
a expoziției, tovarășul Nicolae
Ceaușescu s-a întreținut cu membrii
conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialiste, cu președinții co
mitetelor județene de cultură și edu
cație socialistă și al municipiului
București, cu creatorii prezenți.
Apreciind că rezultatele obținute de
artiștii amatori din județele țării in
actuala ediție a Festivalului național
„Cîntarea României" sînt bune, secre
tarul general ai partidului a adresat
felicitări pentru dezvoltarea pe care
a inregistrat-o în această perioadă
creația populară, pentru lucrările
frumoase și utile realizate. După ex
periența primelor trei ediții ale fes
tivalului, trebuie să se treacă, a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la o etapă nouă, superioară, aceea a
valorificării creațiilor pe scară largă,
continuind astfel tradiția poporului
nostru, care întotdeauna a unit
frumosul cu utilul. S-a indicat ca
răspunderea activității in această
direcție să revină Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, care,
într-o strînsă colaborare cu alte
instituții centrale și organe locale, cu
organizații comerciale, să treacă la
organizarea producției de masă a ce
lor mai reușite creații, astfel incit
ele1 să nu constituie doar obiecte de
expoziție, ci bunuri puse la dispozi
ția oamenilor muncii, să contribuie
la satisfacerea cerințelor populației.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ace
rat comitetelor județene. Consiliului
Culturii și Educației Socialiste Si altor
instituții centrale să acorde o mai
mare atenție dezvoltării si valorifică
rii surselor de materii prime necesare
creației artizanale. în context, s-au amintlt, de exemplu, largile posibilități
de dezvoltare a producției de viermi
de mătase, astfel încit fiecare județ să
ajungă pînă la sfirsitul cincinalului
la o producție anuală de cel puțin
100 tone, recomandind, în acest sens,
sa fie extinse plantațiile de dud,
steiar și ricin. în același timp, a
indicat organelor județene să acorde
mai multă atenție dezvoltării si di
versificării producției de împletituri
din baie de orez, orz si ovăz, papură,
precum și extinderea folosirii lem
nului și ceramicii etc. S-au dat. de
asemenea, indicații concrete referi
toare la sarcinile ce revin județelor
In valorificarea la export a produc
ției artizanale.

Toate aceste obiective, a subliniat
secretarul general al partidului, tre
buie să constituie preocupări perma
nente și în acest scop să se treacă
la elaborarea unor programe de mă
suri , care să asigure înfăptuirea lor
la nivelul cerințelor, încă din 1982.
In continuare tovarășului Nicolae
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu.
celorlalți tovarăși din conducerea de
partid si de stat le-au fost prezentate
lucrările de pictură, sculptură, grafi
că si artă decorativă realizate de
artiști profesioniști laureati ai Festi
valului national „Cîntarea Româ
niei" 1979—1981. Selectate dintr-un
mare număr de lucrări anartinînd
artiștilor plastici români, maghiari,
germani si de alte naționalități din
întreaga tară, lucrările reunite în ca
drul expoziției reflectă căutările ar
tiștilor plastici profesioniști în ve
derea realizării unor lucrări origina
le care să reflecte aspirația lor de
a reda. în culoare si formă, aspecte
variate ale societății contemporane.
La loc de cinste se află portretele
tovarășului Nicolae Ceaușescu. ale
tovarășei Elena Ceaușescu. realizate
de pictorii Traian Brădean si Lazăr
Iacob, de sculptorul Izsac Marton, ta
bloul intitulat „Tovarășul Nicolae
Ceausescu si minerii", semnat de
pictorul Nicolae Groza, ce constituie
calde dovezi ale omagiului firesc oe
care artiștii plastici îl aduc condu
cătorului iubit al partidului si sta
tului nostru, inițiatorul acestui gran
dios festival al muncii si creației,
al educației si culturii socialiste.
Pe panourile expoziției se oot ve
dea lucrări de pictură, grafică si
artă decorativă de Brăduț Covaliu,
Aurel Ciuoe. Constantin Piliută. Sa
bin Bălasa. Ileana Balotă. Octav Grigorescu. Virgil Almăsanu. Viorel
Mărginean. Marius Cilievici. Spira
Chintilă. Ion Bițan. Vasile Calmare,
Vasile Kazar. Ioan Donca. Kovacs
Zoltan. Petru Popovici : de aseme
nea. sînt prezentate sculpturi reali
zate de Ion Jalea. Ion Irimescu. Bo
ris Caragea. Ovidiu Maitec. Costel
Badea, Mihai Buculei.
întretinindu-se cu conducerea
Uniunii artiștilor plastici, cu reni'ezentanti ai artei plastice românești,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că între lucrările expuse se află
creații valoroase, pentru care a adre
sat felicitări. în același timp, secre
tarul general al partidului a
arătat că. odată cu promovarea cău
tărilor în artă, nu trebuie să se
piardă din vedere abordarea unei
tematici mai largi cu caracter revo
luționar, patriotic, care să reflecte cu
mai multă pregnantă realitățile con
temporane. viata si munca construc
torilor socialismului, prefacerile în
noitoare din toate domeniile de acti
vitate, frumusețea peisajului tării
noastre, spiritualitatea și hărnicia po
porului nostru.
Creația artistică, a menționat to
varășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să
fie mai mult angajată în realizarea

unor opere pătrunse de o înaltă
concepție ideologică, care să îmbogă
țească in mod real patrimoniul cul
turii naționale, a unor opere cit mai
larg accesibile celor pentru care au
fost create. Implicindu-se mai mult
în viata societății, artistul plastic are
datoria de a reflecta cu mai multă
măiestrie. cu personalitate viata,
munca oamenilor, creațiile lor. mă
rețele transformări pe care le-au
adus in peisajul tării anii socialis
mului.
Cei prezenți au mulțumit cu adîncă
recunoștință secretarului general al
partidului pentru orientările ge
neroase. de ansamblu privind evolu
ția artelor plastice românești, angajîndu-se să le materializeze în acti
vitatea viitoare.
în semn de înaltă prețuire, artiștii
plastici au oferit tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, ca un omagiu pentru
sprijinul și îndrumarea permanentă
de care se bucură din partea condu
cerii de partid și de stat două ta
blouri realizate în actuala ediție a
Festivalului national „Cîntarea Româ
niei".
în încheierea vizitei, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu le este prezentată o selec
ție de lucrări de artă fotografică ’ și
afișe politice inspirate de importan
te evenimente ale istoriei partidu
lui si tării, de lupta pentru edifi
carea societății socialiste în patria
noastră, din lupta pentru pace si
dezarmare în Europa și in întreaga
lume.
La plecare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu
au scris in cartea de onoare: „Am
vizitat cu deosebită plăcere expoziția
republicană a laureaților Festivalului
național al educației șl culturii socia
liste „Cîntarea României", care oglin
dește forța și spiritul creator ale
poporului nostru, exprimate in admi
rabile opere de artă plastică, artă
populară și fotografică realizate de
artiști amatori, creatori populari si
artiști plastici profesioniști.
Ea ilustrează dragostea de muncă
și viată a participanților la festival,
hotărîrea lor de a construi o socie
tate nouă. în care activitatea profe
sională de zi cu zi se împletește
armonios cu dragostea pentru frumos.
Felicităm călduros pe acești minu
nați artiști și pe toti creatorii din
România, care, valorificînd tradițiile
milenare ale poporului nostru. îsi
aduc contribuția la îmbogățirea tezau
rului culturii socialiste și le urăm
succese în muncă, și creaț ie.
Ne exprimăm convingerea că actua
la ediție a Festivalului national „Cîn
tarea României" va antrena un număr
mâi mare de participant! care să rea
lizeze opere durabile menite să în
frumusețeze viata oamenilor, să con
tribuie la educarea lor în spiritul
ideilor nobile ale socialismului și
păcii între popoare".

Spectacolul de gală al laureaților festivalului
în prezența, tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și a
tovarășei Elena Ceaușescu. miercuri
seara, s-a desfășurat, pe marea scenă
a Sălii Palatului din Capitală. Gala
laureaților Festivalului national al
educației și culturii socialiste „Cîn
tarea României" 1979—1981.
La spectacol au asistat . tovarășii
Ilie Verdet. Iosif Banc. Emil Bobu,
Virgil Cazacu. Lina Ciobanu, Ion
Coman. Janos Fazekas. Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș, Petre Lupu,
Paul Niculescu. Ion Pătan. Dumitru
Popescu, Gheorghe Rădulescu. Aneta
Spornic, Ștefan Voitec. Petru Enache,
Mihai Gere, Nicolae Giosan. Suzana
Gâdea, Ion Ionită, Ana Mureșan,
Elena Nae, Constantin Olteanu,
Cornel Onescu, Marin Rădoi. Ion
Ursu, Richard Winter, Marin Enache.
Au fost prezenți membri ai C.C. al
P.C.R.,' ai Consiliului de Stat șl ai
guvernului, conducători de instituții
centrale, organizații de masă și ob
ștești. oameni de știință, artă si
cultură, numeroși oameni ai muncii
din Capitală.
Erau de fată șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în tara noastră,
alți membri ai corpului diplomatic.
Apariția tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din
conducerea partidului și statului în
loja oficială a fost întîmpinată cu
multă căldură și entuziasm de toti
cei prezenți. întreaga asistentă scan
dează cu însuflețire „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!". în
aceste momente sărbătorești pentru
cultura noastră socialistă sînt reafir
mate sentimentele de dragoste
fierbinte, de profundă stimă si recu
noștință pe care poporul nostru le
nutrește față de tovarășul Nicolae
Ceaușescu. ctitorul României moder
ne. tară liberă, demnă și prosperă în
care înfloresc deopotrivă economia,
știința, arta, toate celelalte domenii
ale vieții spirituale.
In acordurile solemne ale Imnului
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, interpretat de Fanfara repre
zentativă a arniatei. s-a deschis gala
laureaților
Festivalului
national
„Cîntarea României" 1979—1981.
Cuvîntul inaugural a fost rostit de
tovarășa Suzana Gâdea. președintele
Consiliului Culturii si Educației So
cialiste. care a spus :
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România.
Mult stimată și iubită tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
în această seară se desfășoară
actul final al celei de-a IlI-a ediții
a Festivalului național al educației
și culturii socialiste „Cîntarea Româ
niei" — gala artiștilor amatori și
profesioniști — distinși cu înaltul
titlu de laureati ai acestei grandioase
manifestări a spiritualității româ
nești contemporane.
Vă rog să-mi permiteți ca. în
numele milioanelor de artiști amatori
și profesioniști, prezenți ne cea mai
înaltă scenă a tării, să salutăm din
inimă, cu cele mai profunde sen
timente de stimă, respect și prețuire,
participarea la această adevărată săr
bătoare a artei și culturii socialiste
a inițiatorului și îndrumătorului
marelui Festival al muncii și crea
ției libere „Cîntarea României", cel
mai iubit fiu al poporului român, de
numele căruia se leagă cele mai de
seamă realizări obținute in patria
noastră în ultimii șaisprezece ani.
marele Om al Păcii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Cu aleasă stimă și respect, salutăm
prezența la spectacol a tovarășei
Elena Ceaușescu, strălucit om ds
știință și cultură, militant de seamă
ai partidului și statului nostru.
Salutăm, de asemenea, participarea
la gala laureaților a celorlalți to
varăși din conducerea de partid și
de stat.
Avem plăcerea de a saluta pre
zenta în sală a membrilor corpului
diplomatic.
Gala artiștilor amatori și profesio
niști laureați încununează miile de
manifestări politico-ideologic® și cultural-artistice. desfășurate pe par
cursul acestei ediții în întreaga țară
și care au prilejuit afirmarea în
mai mare măsură a celor ce se dis
ting în producție, în viata social-politică, talente autentice, care prin
spiritul lor creator contribuie la
dezvoltarea artei și culturii noi. socici.li«stc
Cei peste 3 800 000 artiști participanți la festival, reuniți in 175 000
formații și cercuri, au prezentat și
continuă să prezinte numeroase pro
grame, la un înalt nivel calitativ,
exprimînd hotărîrea de a trăi și
munci în chip comunist, patriotis
mul, cinstea și omeniai. Ei sînt mun
citori și țărani, elevi și studenți, in
telectuali si militari, tineri si vîrstnici — români, maghiari, germani
și de alte naționalități —- astfel incit
putem afirma că nici o categorie
socială, nici o localitate, unitate eco
nomică sau instituție n-a lipsit de
la această manifestare de sinteză a
spiritualității românești.
Orientarea întregii activități, des
fășurate in festival spre formarea și
desăvîrșirea personalității multilate
rale a oamenilor muncii, a determi
nat hu numai o puternică emulație
a interpretării și creației artistice,
ci și importante realizări în dome
niul creației tehnico-științifice. unde
peste 5 000 000 de oameni și-au pus
inventivitatea și ingeniozitatea în
slujba progresului tehnic.
Remarcabilele succese obținute în
cea de-a treia ediție a festivalului
ne determină să reflectăm, totodată,
la neîmplinirile manifestate. Pre
țioasele indicații pe care ni le-ati
dat, mult stimate tovarășe secretar
general, în strălucita expunere rosti
tă la plenara Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, precum
și in cursul zilei de azi, cu prilejul
vizitării Expoziției laureaților festi
valului vor determina ample schim
bări calitative în munca tuturor uni
tăților și slujitorilor culturii. în lu
mina acestor indicații, vom face totul
pentru ca Festivalul național „Cîn
tarea României" să constituie cel mai
larg cadru de intensificare a activi
tății cultural-educative, avînd mereu
în atenție sporirea contribuției mase
lor largi populare la păstrarea, dez
voltarea și valorificarea pe scară lar
gă a celor mai de seamă creații, afir-

mînd și pe această cale, la un nivel
tot' mai înalt, talentul, sensibilitatea
și geniul creator ale poporului nostru.
Stimate tovarășe secretar general,

Urmind neabătut strălucitul dum
neavoastră exemplu de muncă și
viață, de dăruire și principialitate co
munistă, de neobosită luptă pentru
binele și fericirea poporului, toți cei
care slujesc arta și cultura socialistă,
antrenați în marele Festival „Cîn
tarea României", vor milita ca prin
creația lor — literară, muzicală, plas
tică, prin spectacole, expoziții și alte
manifestări — să dea expresie înal
telor simțăminte patriotice, revoluțio
nare ale poporului român, dragostei
sale nețărmurite față de partid, să în
fățișeze dorința și hotărîrea tuturor
fiilor patriei noastre de a trăi în pace
și colaborare cu toate națiunile lumii.
Acordurile finale ale celei de-a
IlI-a ediții a Festivalului național
„Cîntarea României", vor răsuna peste
cîteva momeftte.
în limbajul expresiv al poeziei,
muzicii și dansului, interpretii vor
aduce pe scena Sălii Palatului un
mesaj artistic, străbătut de fiorul
dragostei de țară, de partid, față de
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, mesajul întregului nostru po
por, al unității, al optimismului, al
încrederii nestrămutate în viitorul
luminos al României.
în aceste clipe solemne îmi fac o
înaltă datorie ca. în numele milioa
nelor de participant! pe marea scenă
a festivalului să vă dorim dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu ani multi, fericiți, sănă
tate și putere de muncă pentru glo
ria și măreția României socialiste,
spre binele si fericirea poporului
nostru, pentru înfăptuirea idealuri
lor de pace si progres, de prietenie
între popoare I
în liniștea deplină a sălii au răsu
nat apoi, ca o chemare a munților, a
codrului „frate cu românul", sunete
prelungi și limpezi de tulnice si bu
ciume : formațiilor de tulnicărese și
buciumași din comunele Bulzesti. ju
dețul Hunedoara, si Paltin, județul
Vilcea. le-a revenit cinstea de a
marca deschiderea acestei reprezen
tații de gală. Au răsunat apoi acor
durile „Cintării României", de Radu
Paladi. cantată închinată patriei, izbinzilor ei obținute sub steagul glo
rios al partidului. Carurile laureate
ale minerilor din Petrila. județul
Hunedoara, țesătoarelor din Pucioasa,
județul Dîmbovița, corurile mixte ale
Căminului cultural Nămoloasa, jude
țul Galați, Combinatului petrochimie
Brazi și Scolii generale nr. 11 Ga] lăți, corul ,.D.G. Kiriac" din Pitești,precum Si ale ansamblurilor „Doine
ai armatei și „Rapsodia Română" al.
Uniunii Generale a Sindicatelor au
interpretat cîntece slăvind patria si
partidul nostru comunist — „Glorie
clasei muncitoare" de Florin Comi
șel, „Există un partid aci-n Carpati"
de Marius Teicu. „Sunați trompete
de argint", de Temistocle Popa.
Sunetele emoționantei „Balade" a
lui Ciprian Porumbescu. în interpre
tarea plină de sensibilitate a violo
nistei Liliana Ciulei, laureată a festi
valului. au vestit momentul liric al
galei. Poezia a fost adusă pe scenă
prin creații precum „Patria mea" de
Nichita Stănescu. în interpretarea
actriței Adela Mărculescu, și poemul
„Omul țării" de Adrian Păunescu.
reunind versuri de o mare bogăție
de idei si sentimente dedicate to
varășului Nicolae Ceausescu, recita
te de actorul Costel Constantin.
Sub genericul „Partidul — făurar
al libertății, al vieții noi si al păcii
pe pămînt", pe marele ecran al sce
nei sînt proiectate aooi semnificative
secvențe cinematografice care sur
prind ne peliculă realizările remar
cabile obținute în anii construcției
socialiste, si îndeosebi în ultimul de
ceniu si jumătate, de oamenii mun
cii din tara noastră, sub conducerea
Partidului Comunist Român, a secre
tarului său general. în toate dome
niile de activitate. Din această succe
siune se detașează ca deosebit de
grăitor montajul „60 de trepte". în
chinat celor sase decenii de existen
tă si luptă ale Partidului Comunist
Român consacrate înfăptuirii idealu
rilor de libertate, independentă, pace
si progres, edificării socialismului si
comunismului ne oămîntul scump al
patriei noastre. Sînt prezentate imagini-document. imagini-simbol deve
nite atit de familiare si scumpe tu
turor. care redau aspecte de la întîlnirile de lucru ale tovarășului
Nicolae Ceausescu cu oamenii mun
cii in fabrici, ne șantiere, ne ogoare,
în unităti de cercetare științifică, ne
întreg cuprinsul tării, activitatea
conducătorului nostru iubit, care con
stituie un pilduitor exemplu de slu
jire cu abnegație revoluționară.. cu

nestrămutată credință comunistă a
partidului, patriei si poporului, a
cauzei socialismului si păcii în lume.
Sînt rostite versuri care exprimă
stima, dragostea si recunoștința fată
de secretarul general al partidului,
președintele tării, pentru tot ceea ce
a făcut si face sore binele si feri
cirea națiunii noastre.
Nicicînd nu am avut un simbol cît
o tară / Nicicînd n-am fost pentru
lume... o tară / Prin el am ieșit în
lume și iată... / El Nicolae Ceaușescu
e-n fruntea partidului cîrmaci de
nădejde / Partidul in fruntea țării /
Ce devenire mai firească, acum dnd în
inima lui / Bat faptele revoluției I
Potriviți-vă inimile după inima lui /
Inimile noastre bat faptele revolu
ției".
Este adus, totodată, un cald omagiu
tovarășei Elena Ceaușescu pentru
bogata și neobosita activitate de om
politic și militant revoluționar, des
fășurată cu înaltă competentă și răs
pundere comunistă, pentru contribu
ția de mare valoare pe care o
aduce ca savant de renume mondial
la procesul și afirmarea tot mai
puternică a științei românești :
„Cîmpia română a născut distinsa
tovarășă ce stă lingă inima marelui
bărbat / Prezentă întotdeauna în
ceasurile grele ale tării / Prezentă în
clipa surîsului. Cu iubire profundă
fată de casă / Față de om / Fr.ță
de victoria păcii I Ea, Elena Ceaușescu
exprimă marele destin al celui în
inima căruia bat faptele revoluției".
Pe ecran un nou și vibrant mo
ment — „România înscrie în fapte
pacea" — montaj care relevă dorința
arzătoare de pace a poporului nostru,
dorință care și-a găsit o puternică
expresie în numeroasele adunări,
mitinguri și marșuri ale păcii în
cadrul cărorâ milioane de oameni de
pe întreg cuprinsul țării și-au ex
primat deplina adeziune la noua si
slrălucita inițiativă pentru pace si
dezarmare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. Aceleași nobile năzuințe
de pace, de prietenie și colaborare
sînt exprimate și în piesele muzicale
„Anii tinereții" de Radu Paladi si
„Pace, vis al omenirii" de Adalbert
Winkler, creații interpretate de corul
„Vox Maris Studio" din Constanta
și corul Filarmonicii din ClujNapoca.
Demn reprezentant al celor peste
72 000 de formații artistice de ama
tori din rîndul tinerei generații an
trenate în etapa de masă a festiva
lului ș-a dovedit și cu prilejul spec
tacolului de gală colectivul de balet
al Casei centrale a pionierilor și
șoimilor patriei din București. Mei-itîndu-și cu prisosință titlul de
laureat al festivalului, tînărul, dar
Vigurosul colectiv artistic a dat o
interpretare originală, de o mare
forță expresivă creației muzical-coregrafice „Cintă copiii pacea lumii",
imn de slavă închinat prieteniei si
idealului cel mai scump al omenirii
— pacea.
Au evoluat, în continuare, repre
zentanți ai unui prestigios colectiv
artistic profesionist din Capitală,
participant activ la Festivalul „Cîn
tarea României* -- Opera Română.
După cîntecul „Patrie iubită, pămînt
minunat", interpretat de solista Eu
genia Moldoveanu,
baletul Operei
bucureștene a prezentat „Odă vieții",
impresionantă demonstrație de talent
și virtuozitate artistică. avînd ca
soliști pe Magdaiena Popa și Ștefan
Bănică.
în continuare au retinut atentia
spectatorilor brigăzile artistice, unul
dintre genurile cu o largă audiență
în rîndul artiștilor amatori de la
orașe și sate. Patosul politic si verva
critică exprimate în cîntece si versuri
antrenante au cristalizat secvențele
din programele prezentate de brigă
zile laureate de la întreprinderile
„Dacia"
Pitești, „Electromotor" —
Timișoara. „Vulcan" — București,
„Moldoplast" — Iași. „Progresul" —
Brăila, de formația Academiei de
studii economice din Capitală, cele
ale căminelor culturale Laza — ju
dețul Vaslui și Bîcleș — județul Me
hedinți și a Exploatării miniere Suior
— județul Maramureș.
Creația populară
oglindă fidelă
a spiritualității poporului nostru,
„izvorul de apă vie din care cată să
se adape toți cei care cântă și se
simt ai acestui pămînt", cum se ex
prima atît de sugestiv unul dintre
marii noștri scriitori — a captat aten
tia tuturor celor prezenți în partea
a doua a spectacolului. Pitorescul
obicei popular maramureșean, su
gestiv intitulat „Să fii harnic și voi
nic", prezentat de grupul vocal-coregrafic din Dragomirești, a deschis
momentul folcloric al spectacolului.
Ropote de aplauze au răsplătit apoi
evoluția orchestrelor reunite de mu
zică populară, a soliștilor vocali,
virtuozitatea dansatorilor care au

Aspect din timpul galei

realizat o adevărată frescă muzicală
și coregrafică a dăinuirii noastre pe
aceste meleaguri. Dansatori români
și din rîndul naționalităților conlo
cuitoare, reprezentînd cele mai cu
noscute zone folclorice din Transil
vania, Muntenia, Moldova. Banat,
Oltenia, Bucovina. Dobrogea, Ma
ramureș, au adus în scenă avalanșe
de ritmuri și culori. Din impresio
nantul număr de orchestre populare
și tarafuri înscrise in festival au
avut cinstea de a evolua colectivele
artistice „Doina" al armatei. „Ciocîrlia" și „Rapsodia Română". O
cascadă de cîntece populare, neste
mate ale folclorului nostru muzical,
au fost interpretate de soliști consa
crat! sau care s-au impus în această
perioadă a festivalului : Gheorghe
Turda, Veta Biris, Floarea Calotă,
Maria Macovei, Eniko Nagy, Johann
Traxler. Clipe de neuitat au oferit
micuța cîntăreață de muzică popu
lară Carmen Iordache, din comuna
Humele, județul Argeș, naistul Ro
meo Văduva din Ploiești și solistul
la țambal Jean Lorin din Poiana La
cului, județul Argeș, tinere talente
care fac dovada că din talentul ine
puizabil al poporului crese noi vlăs
tare chemate să ducă mai departe
mesajul artei noastre folclorice.
Un adevărat fluviu de dansuri
populare coborît din toate marile
zone etnografice ale țării, imagine
tonifiantă a strălucirii mereu vii a
comorilor artei noastre populare,
declanșate de energii creatoare, a
venit să încununeze ne deplin această
demonstrație de virtuozitate folclori
că. Oameni simpli, deprinși cu munca
cîmpului, muncitori de pe mari plat
forme industriale, tineri și vîrstnici
au demonstrat strălucirea și prospe
țimea folclorului românesc. La reu
șita deplină a acestui tablou folcloric,
într-o continuă mișcare, si-au dat
concursul colective de dansatori, în
tre care cele aparținînd caselor de
cultură din Bistrița, Miercurea-Ciuc,
Cisnădie, Medgidia, Timișoara, cămi
nelor culturale din Vama, județul Su
ceava, Conțești-Bragadiru, județul
Teleorman, cele ale întreprinderii de
autocamioane Brașov, întreprinderii
de transporturi urbane Cluj-Napoca,
Ministerului de Interne.
în ritmul dansului au reintrat apoi
pe scenă toti participanții la marele
spectacol. Ca o încununare a întregii
reprezentații, de o impresionantă for
ță artistică s-a derulat montajul de
versuri „Apel către popoarele lumii",
reunind stihuri în care își găsesc ex
presie năzuința statornică de pace a
poporului nostru, dorința de înfrățire
cu toate națiunile lumii : „Noi, toți
românii ne unim în glasuri / Cu toți
acei ce sînt SUb tricolor / Cu
Ceaușescu ce ne este-n lume / Mîndrid, pdrt"di?apeî și Viitor. / Lumina
păcii, dulcea-i strălucire / Să-și arate
nimbul ei sublim / Popoarelor din
larga omenire l Veniți în pace să ne
înfrățim".
Sala oferă in aceste momente o
Imagine relevantă a unității indestruc
tibile a întregului nostru popor în ju
rul partidului, al secretarului său ge
neral, unitate care constituie forța și
trăinicia orînduirii noastre socialiste,
în același timp, participantii reafirmă
direct hotărîrea tuturor fiilor Româ
niei socialiste de a urma neabătut
politica internă și externă a partidu
lui și statului, care corespunde. în cel
mai înalt grad, intereselor și aspira
țiilor fundamentale ale națiunii noas
tre. Riurile de dansatori, toti ceilalți
participant! la reușita acestei stră
lucite manifestări artistice si-au dat
apoi mina într-o imensă „Horă a
Unirii", „Horă a Păcii", întreaga asis
tentă intonînd mobilizatorul cintec
pe versurile din cuvintarea secreta
rului general' al partidului rostită
la marea adunare populară consacrată
păcii și dezarmării : „Hai. să ne
unim, popoare / în luptă cu mic cu
mare / Să trăim liber sub soare !
Fără arme nucleare".
Această atmosferă vibrantă este
întregită de intonarea Imnului Fron
tului Democrației si Unității Socialis
te, „E scris pe tricolor unire".
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu, artiștilor le-a fost oferit
un frumos coș cu flori.
La sfîrșit, interpretii. întreaga asis
tentă ovaționează din nou. cu aceeași
dragoste și recunoștință pentru parti
dul nostru comunist, conducătorul
încercat al poporului român ne calea
luminoasă a socialismului si comu
nismului. pentru secretarul general
al partidului, președintele republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a
cărui viață și activitate revoluționară
se leagă cea mai rodnică si mai bo
gată perioadă din istoria tării, toate
marile împliniri din ultimul deceniu
și jumătate, creșterea prestigiului si
a rolului României socialiste în lume.
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Inițiativă
sănătoasă
Ani și ani de zile, terenul din
jurul spitalului și policlinicii din
orașul Cărei a stat nefolosit.
Sau, cum se mai zice, a zăcut
pirloagă, năpădit de bălării. Pină
in primăvara lui ‘81, cind perso
nalul medico-sanitar de aici a
hotărît să-și unească forțele
pentru „vindecarea" pămintului
de... paragină. Lucru care s-a
făcut cu multă însuflețire. De
pe pământul sterp de odinioară
s-a obținut o cantitate de sfe
clă de zahăr pe care spitalul a
primit, in schimb, 700 kg de za
hăr. O cantitate egală cu nece
sarul de consum pentru pacien
ta internați in tot sezonul rece,
tn acest fel, fondurile alocate
aprovizionării din comerț cu za
hăr au primit alte destinații, tot
in folosul bolnavilor.
O inițiativă pe cit de valoroa
să, pe atât de... sănătoasă.

Prețul neglijenței
Rețetarele prevăd ca in hrana
animalelor să se administreze și
uree proteică. Numai că această
substanță trebuie dată sub o
strictă supraveghere și intr-o
anumită concentrație pentru a
nu produce intoxicații. O normă
elementară și obligatorie pen
tru fiecare lucrător din zooteh
nie. Iată insă că la ferma
zootehnică a cooperativei agrico
le Slăveni, județul Olt, s-a ad
ministrat în hrana nițelelor o
cantitate mai mare de uree. Ur
marea : 39 de vițele au fost sa
crificate.
Nu, nu „din necesitate", cum
se obișnuiește să se spună.
Din neglijență.
Și-neglijența costă.
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A luat timăcopul de la plchetul de incendiu al autogării din
Fălticeni, dar nu pentru a sparge gheața care împiedica circu
lația normală a oamenilor și
mașinilor. Cu timăcopul in mi
nă, Constantin Hamzău a spart
ușa unui autobuz. Cind să ia di
năuntru citeva obiecte pe care
pusese ochii, a fost surprins de
paznic și a rupt-o la fugă. Dar
Hamzău, de meserie tehnician
veterinar, originar din Piatra
Neamț, nu s-a împăcat cu ideea
nereușitei, Ajuns in oraș, a,spart
geamul’unei ^autocisterne', din,
cabina căreia a Jurat citeva hai
ne. Din nou l-a pindit ghinionul,
pentru că nici n-a apucai să le'
îmbrace, fiind prins și arestat.
Acum are alte haine, pe măsu
ră, dintr-un model pe care l-a
mai purtat de două ori. Tip ze
bră.

Din „Plop"
in... pom
Am scris in rubrica noastră,
de-a lungul anilor, despre cei
care fură tot felul de bunuri din
avuția obștii sau din agoniseala
prin muncă cinstită a oamenilor,
dar niciodată pină acum nu ne-a
fost dat să... dăm peste un hoț
ca Panait Gheorghe din comuna
Șmîrdan, județul Tulcea. Ce cre
deți că i-a trecut prin cap ? Să
fure o șalupă ! Șalupa „Plop".
Și nu e vorba de o șalupă oa
recare, ci de una mare, care re
morchează și tractează șlepuri.
Deși nu avea brevet de condu
cere și risca să împiedice tra
ficul pe Dunăre sau să eșueze,
hoțul iresponsabil s-a 'încumetat
să plece cu ditamai șalupa la
plimbare. Prins la Brăila, i se
pregătește o altă rută. Cu alte
cuvinte, plimbărețul de pe
„Plop" e acum în... pom !

Singur! in casă
De cum s-a lăsat seara, pă
rinții le-au spus copiilor să stea
liniștiți, să se culce, că ei merg
la o nuntă nu departe de casa
lor din Jidvei, județul Alba, dar
că nu vor zăbovi mult. Părinții
au plecat și cei patru, copii mi
nori au rămas singuri-singurei.
Luindu-se cu joaca, unul dintre
ei a turnat gaz peste jarul din
sobă. Instantaneu, au izbucnit
flăcări violente, de la care s-au
aprtns obiectele din jur. tn curind, flăcările mistuitoare au
cuprins toată casa. Au sărit oa
menii, cu mic cu mare, au venit
in grabă și pompierii, dar nu
mai unul din cei patru copii a
mai putut fi salvat.
O intimplare tragică, din care,
sperăm, vor invăța și alti pă
rinți. Să nu se mal „joace" cu
focul, cu nesupravegherea copii
lor.
Rubrică realizată de

Petre POPA
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și corespondenții f,Scinteii"

începind din anul 1978, la coope
rativa meșteșugărească „Construc
torul" din Slatina — se relata
într-o scrisoare adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — au început
să se manifeste o serie de nereguli,
abuzuri, cum ar fi raportări fictive
privind îndeplinirea planului, pa
gube în avutul cooperativei, plăți
ilegale, achiziționarea inutilă de
utilaje, acte de indisciplină și altele. Autorul scrisorii iși susținea
afirmațiile cu o seamă de fapte și
date concrete, solicitind cercetarea
situației și luarea măsurilor cuve
nite în spiritul legalității noastre
socialiste.
La indicația secretarului general
al partidului, scrisoarea a fost ve
rificată de activiști ai Consiliului
Central de Control Muncitoresc al
Activității Economice și Sociale și
ai Comitetului județean Olt al
P.C.R., sub îndrumarea secretaru
lui de resort al C.C. al P.C.R. S-a
constatat că în mare parte afirma
țiile din scrisoare sînt adevărate,
neajunsurile respective perpetuîndu-se de mai multă vreme. Astfel,
în perioada 1976—1978, cooperativa
a raportat beneficii nereale, ceea
ce a făcut ca la finele anului 1980
să înregistreze o pierdere de aproa
pe 6 milioane lei. Cooperativa a
achiziționat utilaje in valoare de
1,2 milioane lei ce nu îi sint nece. sare, dispunind și de piese de
schimb in valoare de 120 mii lei
pentru mijloace de transport ...pe
care nu le mai are in dotare.
S-au constatat numeroase lipsuri
și abuzuri la diferite loturi de șan
tiere. Bunăoară, la cel din Slatina
au fost scoase din depozit materiale

de construcții in valoare de peste
303 mii lei pentru lucrări de pres
tări servicii la populație, lucrări ce
au fost doar începute. Nu s-au în
tocmit documentațiile prevăzute de
legislația în vigoare pentru toate
lucrările de construcții contractate,
lnregistrindu-se debite restanțe
de peste 643 mii lei, la sfirșitul
anului trecut.
Problemele se află în cercetarea
organelor de specialitate, care vor
stabili răspunderile și sancțiunile
cuvenite celor vinovați. Pentru În
lăturarea neregulilor constatate și
pentru Îmbunătățirea muncii s-au
stabilit un șir de măsuri: valori
ficarea pieselor de schimb aflate
în stoc și a utilajelor inactive, cu
sprijinul UCECOM ; restituirea că
tre populație a sumelor încasate
necuvenit la lucrările începute și,
neterminate ; organizarea unor in
struiri cu întregul aparat al coo
perativei și cel al loturilor. în ca
drul cărora se vor dezbate actele
normative care reglementează acti
vitatea în domeniul construcțiilor.
De asemenea. împreună cu Co
mitetul județean de partid Olt și
conducerea UCECOM s-a stabi
lit schimbarea din funcție a pre
ședintelui Rusu Marian, retrogra
darea din funcție a vicepreședinte
lui Neagoe loan și punerea lor în
discuția organizației de partid,
precum și înlocuirea șefilor de lot
de la Caracal și Corabia ; au mai
fost sancționați cu retrogradarea
sau schimbarea din funcție un nu
măr de alti 10 lucrători din cen
trala cooperativei și de la loturile
de construcții.
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cerințele practicii...
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într-o scrisoare adresată secreta
rului general al partidului nostru se
relașul un șir de fapte și date con
crete privind slaba preocupare a
. conducerii Centrului de cercetări
pentru protecția plantelor — Bucu
rești. pentru ca rezultatele acțivității să corespundă cerințelor prac-

tice ale producției agricole, ale eco
nomiei noastre naționale.
Tovarășul Nicolae Ceausescu a
indicat ca scrisoarea să, fie reparti
zată. pentru cercetarea faptelor,
președintelui Curții superioare de
control financiar șl prim-vicepresedintelui Consiliului National pen-

tru Știință și Tehnologie. Pe baza
unei ample analize efectuate de
cadre competente rezultă că în cea
mai mare parte afirmațiile sînt
conforme cu realitatea. In raportul
de cercetare se apreciază că deși
pentru prevenirea și înlăturarea ne
ajunsurilor s-au stabilit măsuri
concrete. în ședințele de analiză
ținute în unitate acestea nu au fost
aduse la îndeplinire, iar conducerea
unității nu a urmărit realizarea lor
si nici nu a tras la răspundere
persoanele cărora Ie reveneau sar
cinile respective. A mai rezultat că
directorul centrului. T. Baicu. nu a
acordat atenția cuvenită probleme
lor de gospodărire a valorilor ma
teriale cu care este dotată unitatea,
ordinii și disciplinei muncii, precum
și creării unui climat care să sti
muleze colaborarea în cadrul co
lectivelor și între colective.
Toate acestea au făcut ca neajun
surile să persiste, cu repercusiuni
asupra activității de cercetare știin
țifică a unității. Astfel, tematica de
cercetare privind protecția plante
lor nu a fost corelată în toate ca
zurile de centrul respectiv cu te
matica de cercetare a altor insti
tute, pentru ca efortul comun să fie
eficient dirijat; combaterea dăună
torilor din sere nu a fost dez
voltată la nivelul cerințelor; trans
ferul în producție al rezultatelor cer
cetării științifice se face cu întîrziere. ceea ce contribuie la persisten
ta unor pierderi de recoltă, dato-

rită necombaterii dăunătorilor, bo
lilor și buruienilor; de asemenea,
nu s-a acordat atenția cuvenită
creării unei metodologii unitare de
analiză chimică a reziduurilor de
pesticide, pentru a se răspunde
adecvat solicitărilor. Intr-un cuvînt,
activitatea centrului era lăsată să se
desfășoare fără o legătură strinsă
cu cerințele practicii.
Raportul de cercetare confirmă in
marea lor majoritate afirmațiile
cuprinse in sesizare privind folo
sire/ necorespunzătoare a serei de
cercetare, proasta gospodărire a
imobilelor, a terenului agricol din
incintă, calitatea necorespunzătoare
a reparațiilor unor mijloace fixe și
conducerea defectuoasă a gestiunii
materialelor etc.
Se precizează că lipsurile consta
tate au fost discutate cu conduce
rea centrului și Academia de știin
țe agricole și silvice, stabilindu-se
măsurile concrete pentru înlătura
rea deficiențelor constatate si pre
venirea lor in viitor. Totodată,
pentru abaterile constatate, a fost
schimbat din funcție directorul cen
trului. iar un număr de 7 lucrători
din cadrul unității și ASAS au fost
sancționați. JDe asemenea, s-a
stabilit ca Academia de științe agri
cole și silvice să analizeze, intr-o
adunare generală extraordinară a
oamenilor muncii din unitate, con
statările reliefate cu ocazia con
trolului. in vederea îmbunătățirii
generale a activității centrului.

Satul va fi ferit de inundații
Pe lingă Baloteasca, sat aparținind de comuna Leordeni din ju
dețul Argeș, trece riul Argeș. De
aici extrage pietriș și nisip balas
tiera Pietroaia. De citiva ani. apele
’rîului au erodat malul sting dinspre
sat, inundind terenul agricol, și ca
sele oamenilor, provocîndu-le mari
pagube. Intr-o scrisoare adresată
tovarășului Nicolae Ceaușescu. mai
multi săteni din localitate solicitau
ajutor pentru realizarea unor lu
crări de protejare a malului și pre
venire a inundațiilor in această
zonă..
Comitetul Județean Arșeș al
P.C.R., căruia i s-a repartizat scri
soarea, spre soluționare, subliniază
in răspunsul său că la fața locului
s-au deplasat specialiști de la con
siliul popular județean. Oficiul de
gospodărire a apelor. Centrala de
exploatare a agregatelor minerale
pentru construcții Tirgoviște. constatind temeinicia sesizării. Se
apreciază că frecvența viiturilor a
crescut’ in ultimii ani. ceea ce a
făcut ca eroziunea malului sting al

rîului Argeș in această zonă să se
accentueze, ajungînd la 30—40 m
apropiere de gospodăriile unora
dintre locuitori. Pentru înlăturarea
consecințelor acestei stări de lu
cruri, centrala amintită va realiza
un canal lat de 120 m și lung de
700 m care va permite strămutarea
cursului de apă al Argeșului pe
malul drept în zona satului. Balas
tiera Pietroaia va executa, totodată,
lucrări de apărare a malului sting
in dreptul satului, a căror finanțare
a fost deschisă de Banca de inves
tiții a județului Dîmbovița. Centra
la și întreprinderea de exploatare a
agregatelor minerale pentru con
strucții Tirgoviște vor corela lucră
rile de protejare a malului sting
cu cele de exploatare a balastiere
lor Leordeni I și Leordeni II în
amonte.
In încheierea raportului se subli
niază că pentru urgentarea lucrări
lor s-au stabilit măsuri concrete de
antrenare a cetățenilor satului.

Neculal ROȘCA
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Dacă n-ar fi să amintim decit intervenția de pe haldele de cenușă de
la Ișalnița, și tot am ilustra remarca
bilul potențial științific al Facultă
ții de agricultură din Craiova ! Aici,
pe terenurile considerate improprii
pentru agricultură din cauza depozi
tării reziduurilor cunoscută! termo a
centrale locale (circa 2,5 milioane
tone de cenușă pe an) s-au obținut
producții înalte prin aplicarea unei
ingenioase cercetări universitare (au
tori conf. dr. Ion I. Popescu, conf,
dr. Nicolae Marin si colectiv), in care
au fost soluționate un evantai larg
de probleme, de la stăvilirea
spulberării cenușii pină la determi
narea influenței azotului aplicat in
noile condiții pedologice. Reușitele
anului 1981 sînt spectaculoase : 39,10
tone struguri (soiul „Roșioară"),
94 tone de lucernă, aproape 89
tone de trifoi roșu etc. Firește toate
aceste producții raportate fiecare la
un hectar.
Numai că in acest firesc descifrăm
implicit tot... nefirescul utilizării re
marcabilului potențial de creație
amintit. Un nefiresc rezultat mai intii din aplicarea limitativă, circum
stanțială și adeseori cu caracter de
enclavă a cercetării științifice uni
versitare. Bunăoară, numai la Ișalnița, suprafața sustrasă circuitului
agricol prin depozitarea cenușii urcă
la cel puțin 450 hectare. Pe întreaga
țară, o asemenea situație afectează '
mii de hectare. Se configurează, așa
dar. proporțiile din ce in ce mai mari
ale unei probleme care reclama o so
luționare urgentă, frontală și defini
tivă. Cu toate acestea, deși cerceta
rea amintită a luat in calcul toate
datele de ansamblu si de amănunt
ale problemei, ea nu a fost aplicată
efectiv decât pe... 3 ha. Așadar, nici
1 la sută din întreaga suprafață
sustrasă circuitului agricol la Ișalnița. Așadar, o realizare științifică re, marcabilă diminuată sub raportul
eficacității economice prin chiar fap
tul că este limitată la' un perimetru
simbolic, cu succese d^ producție
cm-e atestă mai degrabă ceea ce s-a
pierdut prin lipsa unei intervenții
generalizate, decit ceea ce s-a reali
zat printr-o măsură limitată.
Și nu s-ar putea susține că avem
de-a face cu o, stare excepțională.
Din păcate, e vorba de o practică
frecvent intîlnită în cercetarea știin
țifică universitară. Iat-o reflectată,
intr-o manieră asemănătoare. în cu
prinsul contractelor economice care,
cum bine se știe, reprezintă cadrul
cel mai propice pentru soluționarea
problemelor specifice producției. Și
aici potențialul științific al universi
tarilor craioveni cu profil agronomic
întrunește atributele calității. Te
mele, în totalitate, ilustrează nu nu
mai gama variată a preocupărilor sau
consecventul efort interdisciplinar de
creație, d și orientarea cercetării pe
probleme prioritare, de un acut in

I
I

Azi vd informam despre

Cind s-a trezit...
Cit timp e treaz, Gheorghe M.
din Baia Mare e un om cumse
cade, la locul lui. Iși vede de
treburi, de familie. De cum în
trece măsura cu băutura —
din păcate, se repetă cam des,
cum singur recunoaște — in
mintea lui tulburată de aburii
alcoolului crede că este ..ăl mai
tare și ăl mai mare". Așa cum
s-a intimplat și deunăzi, cind a
luat cuțitul și și-a amenințat
nevasta. De frică, biata femeie a
fugit din calea tui și s-a ascuns
la o vecină. Dar G. M. — după
ea ! Văzind că nu poate intra
înăuntru, s-a apucat să sfarme
ușa vecinului. Nu s-a aitimpărrit
decit in momentul in care i s-a
întocmit un proces-verbal pen
tru „port ilegal de cuțit și scan
dal". Văzind că mai are de plă
tit și o amendă de o mie de lei,
s-a trezit de-a binelea.

Cu fermitate, pentru respectarea

Cind se ignorează

.

Cercetarea poate semăna certitudini
în loc de promisiuni

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
legislației socialiste

| Haine pe măsură |
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

LA FACULTATEA DE AGRICULTURA DIN CRAIOVA:
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Zilele trecute au avut
loc mai multe manifestări
culturale in cadrul cărora
a fost evocată personali
tatea unui mare poet de
la a cărui tragică dispa
riție s-a împlinit un sfert
de veac : la Suceava, la
Mălini, la București (Mu
zeul literaturii române)
s-au desfășurat întilniri
cu cititorii consacrate lui
Nicolae Labiș,
poetul
„primelor iubiri" și al
„luptei cu inerția". Des
pre Labiș s-a scris rela
tiv mult, cu toate acestea
persistă un sentiment de
insatisfacție izvorît. pro
babil. și din aerul com
plezent al multor pagini.
Cu excepția substanțialei
cărți a criticului Lucian
Raicu, puțin din ceea ce
s-a scris* despre Nicolae
Labiș depășește un inte
res strict circumstanțial.
De unde atîta secetă a en
tuziasmului, parcă mai
accentuată în ultima vre
me, fată de poetul „erei
entuziasmului" ? O expli
cație, am impresia, ar pu-%
tea fi aflată și in rela
tivul dezinteres teoretic și
practic fată de portretul
de grup cunoscut. înde
obște, sub numele de „ge
nerație literară". Trăim
o epocă literară aflată sub
zodia diferențierilor ac
centuate. a neasemănărilor și a personalităților
„nepereche". Cu greu vei
găsi chiar și ori mai ales
un exponent al celor mai
noi „promoții" — neinspi
rată formulă ! — capabil
să consimtă că poate fi
„asemănător" :
diferen
țiat cit se poate de orlcare dintre colegii de „bancă literară", la supradimensionarea acestui sen
timent al eului unic, ne
pereche contribuie adesea
și unii critici gata să facă
din fiecare nou venit un
fel de mic Robinson. So
litudinea lui absolută mă
soară — și chiar este,
pină la un punct — pu
terea lui de creație. „Nici
vorbă de existența vreu
nei comunități de viziune,
tehnică poetică, limbaj,
orientare lirică, opțiune
I teoretică", „poezia lor cîn\ tă în toate gamele, nu este

acordată pentru una sin
gură" — scrie un critic
vrind sâ accentueze astfel
singularitatea absolută a
celor mai tineri poeți, ne
legați de nici un senti
ment comun și de nici o
„opțiune teoretică", re
ciproc împărtășită. Crite
riul „generației literare",
crede același critic, nu are
nici o „eficiență" istoricoliterară.
în aceste condiții, a
vorbi despre ceea ce Tu
dor Vianu denumea „ge
nerație de creație", des
pre anume trăsături care,
pe deasupra deosebirilor,
definesc un climat de pre-

multi, legănat și purtat în
derivă pe acest val, Labiș
scoate la suprafață milul
placidității, liniștea pu
tredă. inerția păgubitoare
a spiritului mic burghez.
El pretinde ca apele re
voluției să răscolească adincurile liniștite. Iar sus.
deasupra valului legănă
tor, cine ca el a mai deplms in admirabile, pa
tetice versuri spiritul de
adaptare,
mimetismul,
mlădierea șerpuitoare a
ființelor bine conservate,
insensibile ca acei „bu
tuci" dintr-o poezie de
Esenin ? Oriunde și-a aruncat laserul lucidității
lui revoluționare, in adincul neclintit și inert, ca
și pe creasta valului pe
care mai ales surcelele
pot pluti intr-o agitație
sterilă, poetul a descoperit
aceeași implacabilă nece
sitate a „luptei cu iner
ția". numele liric al ro
mantismului revoluționar.
Este
o mare temă lirică
doar poetul unei formule
in conținutul peren al
unice, absolut „singula
căreia poeți din aceeași
re". ci, mai intii. al unei
„promoție" sau veniți ul
mari direcții a poeziei
terior și-au descoperit
naționale : poezia politică,
propria identitate : aici
socială și patriotică. El a
se
află temeiul solidarită
luat „tema" politică din
ții unei generații marcată
brațele unor tribuni firavi,
de o obsesie comună și
copleșiți total de șabloa
unită de steaua polară a
ne și lozinci fără miez,
credinței în revoluție și in
dîndu-i vigoarea merita
asprele ei legi. Mare poet,
tă, răscolitoare. Este un
poet identificat deplin cu
deplin afirmat și nu doar
idealurile epocii. Osia lu „o mare promisiune",
mii noi in care a cre Nicolae Labiș rămine de
aceea un reper al poeziei
zut trecea chiar prin
Spiritul
inima Iui. o inimă ge contemporane.
neroasă, luptătoare. Lecția
poeziei lui politice si
lui — căci acesta este cufilozofice — o poezie, fi
vintul, orlcit de neconve
rește. inegală, dar care
nabil ar fi unora — constă
tocmai de aceea nu va
In capacitatea extraordina
muri de iremediabila tris
ră de a trăi cu o mare sin
tețe a perfecțiunii — defi
ceritate — termen desigur nește
complex o „genera
vetust pentru adentii ipo
ție de creație" solidară. în
criziei creatoare — de a
răspăr cu ideea mai nouă
trăi „pe cont propriu" te
mele revoluției, de a se' a solitarilor robinsoni.
pierde și regăsi pe sine
Dar poate exista o gene
în ritmul năvalnic al arație a lui Robinson 7 Ar
cesteia. Iuțeala, viteza de putea, cu condiția de
dezvoltare a personalității
a se așeza sub semnul so
poetului deplin afirmat
lidarității care transformă
sînt viteza și ritmul revo
o insulă pustie șl izola
luției însăși: destinul poe
tă într-o lume bogată șl
tului este implacabil pe
cetluit de virtejul istoriei.
cu legăturile restabilite.
Coborît adine sub valul
C. STANESCU
istoriei și nelăsîndu-se. ca

spirituală, filozofică și po
litică. El surprinde, întîiul
și, poate, cel mai acut
„frămintările intime" ale
începutului unei epoci de
radicale transformări social-politice. formulează
cu o putere lirică extraor
dinară tema revoluționară
a „luptei cu inertia" (o
luptă ce se dă chiar și îm
potriva inerției „primelor
iubiri"), temă in jurul că
reia se manifestă în epo
că, dar mai ales după aceea. o adevărată solida
ritate de generație litera
ră. dincolo de vîrstă și
promoție. Poet al revolu
ției. Nicolae Labiș nu este

Laserul lucidității
ocupări creatoare comu
ne, despre solidare „op
țiuni teoretice" sau des
pre solidaritatea unei ge
nerații în jurul unor teme
ori motive resimțite ase
mănător pare, la prima
vedere, superfluu. Căci
noul Robinson nu mai
vine. el. pe o insulă pus
tie. dar. invers, se vede el
însuși pustiit : el se simte
cu mult mai singur decit altădată...
Dar aceasta numai la
prima vedere, căci, in re
alltate un mare creator
nu-și poate prelungi, din
colo de clipa descoperirii
de sine, destinul robinsonian. Inutil să mai spu
nem ceea ce se știe prea
bine : adevărata lecție a
lui Robinson este una a
solidarității cu lumea,
acea lume închisă în men
talitatea și deprinderile
lui solitare. Solitar în „lu
mea adîncurilor". un poet
ca Nicolae Labiș este to
tuși resimțit de multi ca
exponent al unei puter
nice și solidare generații
literare : solidaritate în
temeiată nu pe vîrstă și
nici pe „blugi" (epoca lui
este a lodenelor pe carte
lă), ci pe citeva obsesii
fundamentale de natură

SIBIU • La casele de cultură,
cluburi. în întreprinderi, la cămine
• de nefamiliști din Mediaș au loc. in
această perioadă, numeroase ma
nifestări cultural-educative care
se bucură de o largă audientă
a oamenilor muncii români, ger^
mani și maghiari din orașul de pe
Tirnava Mare. Cele mai multe ma
ni fes țări șini reunite sub genericul
,.Știința in slujba omului". Sînt organizate sesiuni de comunicări, simpozioane,
,----------. L.CL.l.l
întilniri _lj
ale oamenilor
muncii cu brigăzile științifice. A
avut loc. de asemenea, la clubul ti
neretului, cel de-al doilea salon de
carte științifică și tehnică, in cadrul
căruia au fost expuse nu mai puțin
de 350 de titluri de carte din pro-

ducția editorială a anilor 1980 și
1981. (N. Brujanj.
IALOMIȚA • In sala Casei de
cultură a sindicatelor din orașuL,
Urziceni a fost vernisată expozițir
de pictură și sculptură a artiștilor
plasticieni de la fabrica de pro
duse ceramice din localitate. Expun,
între alții, absolvenți ai institute
lor de arte plastice „Nicolae Grigorescu" și „Ion ’Andreescu" din
București și. respectiv, Cluj-Napoca
promoțiile 1979—1981. (Mihai Vișoiu).
BUZĂU • Filiala Buzău a U.A.P.
a organizat in comuna Săhăteni. ju
dețul Buzău, o expoziție de pictură
și grafică. Pe margfnea lucrărilor

Lucrări de gospodărire a apelor
in actualul cincinal
Primul an al actualului cincinal se
Încheie cu o seamă de lucrări im
portante menite să asigure cantități
le mereu crescînde de apă necesare
dezvoltării economiei naționale și în
gospodăriile populației, precum și lu
crări pentru apărarea împotriva inun
dațiilor a centrelor populate, a obiec
tivelor industriale și a terenurilor
agricole. Au fost date în funcțiune
sau sint in curs de recepționate un
număr de acumulări nepermanente
(poldere) și permanente. Astfel, acu
mularea de la Tureni, pe Valea Ra
cilor (județul Cluj), va contribui la
apărarea împotriva inundațiilor a
orașului Turda, iar cea de la Vînători (județul Mureș) va îmbunătăți
protejarea orașului Sighișoara. Acu
mularea nepermanentă de la Butin,
in valea Moravitei (județul Timiș), va
apăra localități și terenuri agricole
din această zonă, iar acumulările de
la Birca, Cornetu și Ciurea (județul
Iași) vor oferi un plus de protecție
unor cartiere mai joase din orașul
Iași, precum și unor terenuri agri
cole. Lucrări asemănătoare efectuate
in valea Siștarovățului completează
sistemul de apărare Împotriva inun
dațiilor a Lipovei și Aradului. Prin
punerea în funcțiune a primei etape
a acumulării de la Dragomima, s-a
îmbunătățit alimentarea cu apă a
platformei industriale a orașului Su
ceava, iar prin darea în exploatare
a unui baraj de priză pe Șiret s-a
asigurat apa necesară fabricii de
zahăr și platformei industriale de la
Pașcani.
Aria geografică a lucrărilor de gos-,
podărire a apelor acoperă, practic,
întreagă țară, zeci și zeci de obiec
tive fiind în construcție și urmînd a
fi date in funcțiune m cursul aces
tui cincinal. Printre cele mai impor-'
tante se numără acumularea de la
Mîneciu, pe riul Teleajen, cu o ca
pacitate de 60 milioane mc, care va
îmbunătăți alimentarea cu apă a
orașului Ploiești, iar cea de la Văcă
rești, pe riul Dîmbovița, se con
struiește cu două compartimente,
dintre care unul va fi o acumulare
permanentă pentru alimentări cu apă
și celălalt — cu volum de atenuare
a viiturilor împotriva inundațiilor
din zona amonte de București. In
valea Mostiștei se amenajează un
sistem de acumulări in cascadă, cu
o capacitate totală de 147 milioane
mc pentru irigații. O parte din apa
acestui sistem se va obține din riul
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expuse de 11 artiști plastici buzoieni a avut loc o fructuoasă dez
batere, Ia care au participat pictorul
loan Rusu, Sculptorul
’
'
■ CoGheorghe
man și un numeros public. (Stelian
Chiper).
BRAlLA •_ Timp de patru zile,
la Brăila s-au desfășurat ample
manifestări culturale care au mar
cat aniversarea centenarului biblio
tecii județene. Cu acest prilej au
fost deschise expoziții, au avut loc
o sesiune de comunicări științifice

pe tema „Rolul cărții în formarea
personalității umane". întilniri cu
cititorii și o dezbatere intitulată
„Probleme metodologice ale muncii
cu cartea". (Comeliu Ifrim).
DOLJ » In organizarea comitetului județean de cultură și educa
ție socialistă, la Craiova s-au în
cheiat manifestările celei de-a 5-a
ediții a „Săptămînii cintecului și
poeziei patriotice". în unități econo
mice și instituții școlare au avut
loc seri de muzică și poezie, mese

I

Ialomița, unde se construiește acu
mularea de la Dridu și un canal de
transfer gravitațional de debite spre
Mostiștea, cu rol și de apărare de
inundații a orașelor Urziceni și Slo
bozia, prin atenuarea viiturilor pe
riul Ialomița. La Rogojești, pe riul
Șiret, și ia Hălceni, pe riul Miletin,
in Moldova, se construiesc importante
acumulări, . precum și la Zetea, pe
Tirnava, si la Frumoasa, pe riul Fru
moasa in județul Harghita, care vor
asigura apă pentru dezvoltarea In
dustrială a zonelor, pentru irigații
și pentru apărarea împotriva inun
dațiilor a unor obiective, .Continuă o
serie de mari lucrări și vor incepe
altele de regularizare și îndiguire pe
Prut, Jijia,
Birlad, Crișul Negru,
Ialomița și alte cursuri de apă.
In anul 1982 urmează să se dea
în exploatare lacuri de acumulare
cu folosință complexă totalizind un
volum de 105 milioane mc. Din rindul acestora se remarcă acumulările
nepermanente de pe Valea Racilor
(județul Cluj), de la Vinători pe
riul Tirnava, Ghețemiș pe Birzava,
Frăsinet ne valea Mostiștei. Impor
tante lucrări de regularizare și în
diguiri se vor pune in funcțiune pe
rîurile Jijia, Birlad, Crișul Negru,
Ialomița, Vedea. Va fi terminată de
vierea Oltețului în zona carboniferă
a județului Vilcea. Regularizările și
consolidările de maluri pe cursuri
de apă vor însuma 435 km, iar îndi
guirile — 209 km, urmînd a fi apă
rate numeroase centre populate, obiective industriale și peste 27 000 ha
terenuri agricole.
în planul anului 1982 al Consiliului
Național al Apelor se prevede, prin
tre altele, și execuția unui număr
de 30 microhidrocentrale cu puteri
intre 0,2 MW și 2,4 MW, între care
cele de la Valea de Pești (județul
Hunedoara). Vălenii de Munte , (jude
țul Prahova), Bolovani (județul Bistrița-Năsăud), Tîrlung (județul Bra
șov), Dridu (județul Ialomița), Rogo
jești (județul Botoșani).
Efortul material al statului pentru
lucrările de gospodărire a apelor ce
se vor executa în 1982 de Consiliu!
Național al Apelor se ridică la 2 909
milioane lei, la care urmează să se
adauge unele lucrări locale de apă
rare și întreținere a cursurilor de
apă. prin contribuția in muncă a
populației, cu îndrumarea tehnică a
organelor de specialitate.

Al. PLAIEȘU
rotunde, șezători literare. (Nicolae
Petolescu),
PRAHOVA • în orașul Mizil s-a
desfășurat „Săptămina manifestări
lor politice și cultural-educative",
ediția a cincea, in cadrul căreia s-au
organizat dezbateri pe teme actuale
economice și culturale, simpozioa
ne. sesiuni de comunicări și referate
științifice, s-au vernisat expoziții
de pictură și sculptură, au fost pre
zentate spectacole de muzică, poezie
patriotică și teatru. (Constantin Că
prarul.
MARAMUREȘ • Sub genericul
„Iubim pacea", la Casa de cultură
a sindicatelor din Baia Mare a avut
loc un amplu spectacol susținut de

teres știintifico-economic. Așa se și
explică sporirea de la un an la altul
a numărului de contracte, creșterea
valorii lor economice. Toate acestea
exprimabile șt mai ales, exprimate
deopotrivă in procente statistice și in
adrese de mulțumire din partea be
neficiarilor. Și nu doar datorită te
renurilor nisipoase de la Dâbuleni
sau Timburești care au devenit, prin
intervenția științei, deosebit de rodi
toare, dar și grație elaborării tehno
logiilor superioare de aplicare a
îngrășămintelor, de cultivare a po
rumbului în zonele cu soluri brunroșcate. de fertilizare a solurilor
degradate, aportul universitarilor cra
ioveni ii situează in prim planul
atenției și al considerației specialiști
lor. Beneficiarii contractelor au, așa
dar. toate motivele să-și exprime
mulțumirile, inclusiv în adrese anu
me redactate.
Cine sînt insă acești beneficiari ?
Iată o Întrebare la capătul căreia aș
teaptă o nouă surpriză. Pentru că in
rindul acestora întilnim fie Institutul
de cercetări pentru cereale si plante
tehnice Fundulea. fie Institutul de
cercetări pentru pedologie si agro
chimie din București ; fie Institutul
pentru cultura cartofului din Brașov,
fie Institutul de cercetare și ingine
rie tehnologică pentru irigații și dre
naje de la Băneasa-Giurgiu. Și
așa mai departe. Dar, in schimb,
nici o cooperativă agricolă de pro
ducție. Sigur, nu poate fi decit
îmbucurător pentru universitarii din
Craiova că unități de prestigiu știin
țific apelează tocmai aici pentru so
luționarea unor probleme importante
ale agriculturii noastre. Este evident
însă că nu numai sub raportul întin
derii (circa două treimi din suprafața
agricolă a tării), ci și sub cel al pro
ducției medii la hectar. C.A.P.-urile
sint cele dinții care au nevoie
de aportul cercetării științifice, toc
mai pentru ca in organizarea și
in valorificarea potențialului lor
economic să se înregistreze saltul de
calitate preconizat in documentele
partidului nostru.
— Și noi avem aceeași opinie, dar
ce să facem ? — se întreba pe bună
dreptate conf. univ. dr. Nicolae Ma
rin. decanul facultății. C.A.P.-urile au
nevoie de investigații multidisciplinare, acestea solicită, firesc, cheltu
ieli, iar cooperativele, se știe, nu au
fonduri de cercetare, in timp pe con
tractele noastre trebuie să fie plătite
Oe cineva Avem in acest sens un
plan economic. El trebuie să fie În
deplinit.
— Așa este, dar dacă orientăm cer
cetarea științifică numai în raport de
cine poate plăti, nu riscăm să o În
depărtăm de punctele-cheie, „fier
binți" ale producției, adică, în bună
parte, tocmai de rațiunea ei socială
de a fi ?
r
întrebarea noastră a Incitat pe
multi dintre universitarii craioveni cu
care am discutat în cadrul anchetei
de față, iar în vederea unui viitor
răspuns concludent s-au și formulat
o seamă de propuneri și sugestii.
Cele mai multe dintre acestea se re
feră la întărirea rolului de prospec
tare și coordonare a întregii cercetări
științifice de profil, care revine de
drept și de fapt Academiei de știin
țe agricole și silvice, principala răs
punzătoare pentru calitatea agroteh
nicii românești. Dar și pină sau. mai
precis, concomitent cu soluționarea
unor asemenea probleme există po
sibilități ca universitarii cu profil agronomic să-și facă simțită prezența
in C.A.P.-uri. acolo unde problemele
agriculturii noastre se manifestă acut
și reclamă o soluționare pe potriva
lor. Sint folosite pe deplin asemenea
posibilități ? Greu de răspuns afirma
tiv. din moment ce — iată — dacă
analizăm modul de repartizare a ca
drelor didactice craiovene pentru În
drumarea producției în unitățile agri
cole, vom otfeerva, de pildă, că din
cele 18 cadre didactice care alcătu
iesc catedra de mașini agricole, doar
5 figurează ca avind răspunderea
unor C.A.P.-uri.
Cu asemenea intervenții sporadice,
limitative, nu se naște oare riscul de
a crea iluzia unui întreg, care, de
fapt, există numai ca parte ?

Mihai IORDANESCU

PROGRAMUL 1
9.00 Teleșcoală
11,03 Roman foileton : „Dragoste și
ură". Episodul 3 (reluare)
11.55 studioul pionierilor
12,20 Moment muzical-folclorlc
12,35 Forum politico-ideologic • Pro
prietari, producători, beneficiari.
Răspunderea colectivă și indivi
duală în realizarea producției șl a
beneficiilor
13,90 Telex
13.10 închiderea
■
programului
18,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17,05 Viata culturală
18,00 Handbal masculin : România —
Bulgaria (repriza a n-aj in cadrul
Campionatului balcanic. Transmi
siune directă de la Bala Mare
18,35 Desene animate. „Povestiri din
pădurea verde"
19,00 Telejurnal
19,25 Practic, util, gospodărește
19.30 Ora tineretului
20.15 Originea omului — serial științific.
(Episodul 4)
21,05 Drumurile țării, drumurile inimii.
Concurs de cultură generală
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,25 Avanpremieră
*
19,30 Concert simfonic. în pauză : Efigii
lirice
21,35 Omul șl sănătatea
21,35 Album coral
22.15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

elevii liceului de matematică-tizică
nr. 1 din localitate. (Gh. Susa).
NEAMȚ • La Tg. Neamț s-a
desfășurat a XH-a ediție a festiva
lului „Șezătoare la Humulești" de
dicată creației marelui povestitor
Ion Creangă « Teatrul tineretului
din Piatra Neamț a prezentat a
doua premieră din această stagiune
cu piesa „Mansarda" de Radu F.
Alexandrei. (Constantin Blagovici).
TULCEA • Sub egida comitetu
lui județean de cultură și educație
socialistă la Tulcea s-a desfășurat
a șaptea ediție a concursului interjudețean de
poezie
„Panait
Cerna". (Neculai Amihulesei).

»
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Inițiativei președintelui Nicolae Ceaușescu
răspunsul unanim al tuturor conștiințelor țării:
„pacea și dezarmarea sint cauza noastră, a tuturor
„Idealurile noastre se pot realiza
doar intr-o lume fără arme și războaie"
Ca unul care am avut cinstea de
a mă număra printre cei peste
300 000 de participant Ia marele
forum al păcii de la București, măr
turisesc că. păstrez vii în inima si
conștiința mea înflăcăratele cuvinte
rostite in acea memorabilă zi de
iubitul nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. $i nici n-ar
putea fi altfel, din moment ce idea
lul nostru, al fiecăruia, il constituie
fericirea și bunăstarea, iar ele se
pot realiza doar intr-o lume a păcii,
înțelegerii și prieteniei intre po
poare.
Am făurit in România socialistă
lucruri minunate, am durat în acești
ani trepte spre noi biruințe.. Toate
au fost obținute prin munca eroică
a harnicului nostru popor. N-am
asuprit pe nimeni, n-am primit
nimic de-a gata. Cum să stăm
atunci nepăsători cînd germenele
războiului ne amenință viitorul, amenintă însăși civilizația ? Dintotdeauna noi am dorit pacea. Strălu
citele inițiative ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu. apelul adresat
de poporul român tuturor popoare
lor lumii în vederea făuririi unei
Europe fără arme nucleare sint

acțiuni ce exprimă consecventa po
liticii României. Toate acestea sint
tot atitea dovezi că poporul nostru
nu poate și nu vrea să privească cu
nepăsare uriașa acumulare de arme
nucleare din Europa și întreaga
lume, periculoasa și inconștienta
escaladare a cursei înarmărilor, ci,
împreună cu celelalte popoare, ac
ționează neabătut pentru o politică
pătrunsă de răspundere fată de
soarta omului.
Iată de ce cuvintele rostite de
secretarul general al partidului la
grandioasa adunare populară pen
tru pace din Capitală dăinuie vii in
conștiința noastră, ne mobilizează
pe toți — indiferent de naționalita
te și profesie — în munca de fie
care zi pentru a spori prestigiul
României în lume și a ne afirma cu
tărie năzuința spre pace și liberta
te. Este datoria noastră, a tuturor,
să luptăm pentru dreptul la viată,
pentru zîmbetul fericit al copiilor
noștri.

Alexandru VERASZTO
lăcătuș,
întreprinderea de vagoane
Arad
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fața acestui greu moment pentru
destinele Europei și ale planetei.
în Sălaj ne-am creat acum o pu
ternică bază materială și odată cu
fabricile a crescut și un detașament
tînăr muncitoresc ale cărui eforturi
sint în întregime îndreptate spre
bunăstare, spre prosperitatea aces
tor meleaguri. Nu vrem ca nici aici
și nici în alte părți ale lumii rodul
unei munci fără preget să fie ame
nințat de suflul năpraznic si arzător
al bombelor. în aceste zile si nopți,
cind omenirea este pusă la grea în
cercare, toate mințile lucide sint
chemate să gindească și să acțio
neze pentru apărarea dreptului su
prem al omului : viața. Aceasta este
vrerea noastră, a tuturor. Iar ea se
poate împlini numai si numai prin
unirea forței popoarelor.

Aft? de Tudor ISPAS

„Armelor distrugerii

tarea depunătorilor pentru efectua
Unul din avantajele importante
rea de. operații sau numai pentru
pe care Casa de Economii si Conînscrierea dobînzli. în holurile
semnatiuni il oferă depunătorilor
acestor unități sint afișate simbolu
îl reprezintă dobinzile acordate
pentru sumele economisite la
rile libretelor de economii pentru
C.E.C.. răsplătind astfel spiritul de
care unitatea respectivă efectuează
economie și chibzuință al acestora.
înscrierea dobînzilor.
Unitățile C.E.C. din Întreaga tară .
Celelalte unități C.E.C. primesc
continuă înscrierea dobînzilor cu
librete pentru înscrierea dobînzilor.
venite titularilor pentru depunerile
eliberind depunătorilor adeverințe
efectuate pină la 31 decembrie 1980
pe librete de economii la care do- și le trimit unităților contabile sau.
bînda se acordă in numerar și la cererea depunătorilor. înscriu
anume : librete de economii cu dodobînzile pe loc pe bază de confir
bindă, librete de economii cu domare telefonică.
bîndă si cîstiguri. librete de econo
începînd cp data de 1 octombrie
mii cu dobindă si cîștiguri in auto
a fiecărui an. unitățile poștale
turisme. librete de economii pentru
efeotuează restituiri numai din li
turism și librete de economii pen
bretele de economii în oare a fost
tru cumpărarea de locuințe pro
înscrisă dobinda pentru anul pre
prietate personală.
cedent. restituirile din celelalte li
Sucursalele, filialele si agențiile
brete efectuindu-se numai la uni
C.E.C. autorizate înscriu în tot
tățile C.E.C.. cu care prilej se în
cursul anului dobânzile la prezenscriu si dobînzile.

popoarelor"

Ce vestesc o iubire, in albastra mișcare,
O română chemare, peste orice hotare ;
Balaurul vieții, orice om să-l sugrume,
Să fie Lumina stăpină pe lume I...
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S-aruncăm neutronii-n demonica zare,
Să ne-ntoarcem la vatră, pe-a vieții cărare,
Și din piinea cea albă și din vin cu mărgele,
Noi să facem vieții cer senin, plin de stele I...

ț
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Prof. dr. Gheorghe SLAVIC

Ridică-te, vestire, din fâclie română,
Steaua a păcii, peste lume stăpină ;
Dă semnul iubirii, din rane de foc,
Căci viața-i iubire, nu-i joc să-l ingropi I...

!
*

Traian IANCU
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directorul Școlii generale nr. 11,
Botoșani

„Văd viața pentru a doua oară"
Era cu citeva zile in
urmă...
Intr-un apartament din
București un om stă țin
tuit in fața televizorului.
Nepoții îl cheamă să mănince. El le mulțumește Și
li roagă să-i aducă minCarea acolo, lingă televi
zor. Parcă nici nu clipeș
te. Nu vrea in nici un
chip, pentru nici o clipă
să piardă imaginile trans
mise de TV.
Bătrinul se numește
Crișan Trăian. S-a născut
in urmă cu SO de ani și
a trăit tot atițla ani in sa
tul Oiejdea, comuna Galda de Jos. din județul
Alba.
— Ce zici, despre ceea
ce vezi, bade Crișan ?
— Zic că așa ceva, atita
lume adunată la un loc
n-am văzut in viața mea.
Si înțeleg ce gîndesc și
simt oamenii. Eu am trăit
și primul război., și pe al
doilea, și mă chinuie gindul că cineva l-ar mai
pregăti pe al treilea. Mă
uit și nu mă dezlipesc de

televizor și dintr-un alt
motiv : poate din cauza
virstei, poate pentru că
peste 30 de ani ca meca
nic pe locomotivă cu
aburi am stat in bătaia
curentului, mi-am pierdut
vederea. în jurul meu era
numai întuneric, îmi ve
deam degetele doar cind
le apropiam de ochi.
Acum, la bătrînete. am
avut parte de grija med cilor. Si stau acum lingă
televizor pentru că văd.
Eu văd viata pentru a
doua oară...
— Si ce-ai dori cel mai
mult, bade Crișan. să vezi
acum la televizor?
— Vreau să-i văd pe
consătenii mei din Alba și
vreau înainte de toate să-l
văd — că de auzit l-am
mai auzit la radio, dar de
văzut nu l-am mai putut
vedea de' ani și ani — pe
tovarășul Ceaușescu. Să-l
văd și să-l ascult...
...S-a terminat transmi
sia grandiosului miting
pentru pace si dezarmare,
încununare a noii, strălu

© CARBURANȚII AU
TOMOBILULUI DE MîlNE. La Cannes, in Franța, s-a
desfășurat cel de-al Vl-lea sim
pozion al automobilului euro
pean. la care au participat 150
de specialiști din țări europene,
precum și din Japonia. Simpo
zionul. consacrat „noilor carbu
ranți șl lubrifianți pentru auto
mobilul de miine". a fost, orga
nizat sub egida asociației de
cercetări „Agelfi". Potrivit agenției France Presse. specialiș
tii au afirmat că actualmente
metanolul este singurul carbu
rant oare în amestec cu benzina
nu reclamă transformarea mo
toarelor auto, cu condiția să
nu depășească o anumită pro
porție. La un asemenea ames

citei initiative a președin
telui țării.
— Ce zici, bade Crișan?
— L-am auzit și l-am
văzut pe tovarășul
Ceaușescu și fiecare cu
vint pe care l-a spus mi
l-a turnat in inimă. Eu
nu știu să vorbesc politi
că, dar pe el l-am înțeles
cuvint cu cuvint pentru
că vorbește pe limba și
pe intelesul nostru, pe
graiul simțului nostru. Si
ascultindu-l vorbind așa
de clar împotriva războiu
lui, pentru ca tot ce e bun
In lume să fie bun pentru
oameni, m-am gindit. in
tr-o clipă, la mine: mi-am
recăpătat vederea, la care
nu mă mal așteptam, da
torită unui medic : docto
rul Băhacu, un om bun
intre atifta oameni buni
de la Spitalul militar cen
tral. El' m-a făcut să văd
din nou și ziua si noap
tea, să văd oamenii, flo
rile și păsările, să văd tot.
Si m-am gindit în sinea
mea ce bine ar fi ca ase

tec se impune doar un mic
reglaj destul de simplu al car
buratorului. operațiune ce poate
fi efectuată de către orice me
canic auto. Recurgerea la me
tanol ar permite, s-a precizat la
simpozion,
economisirea
în
Franța, de pildă, a 600 000 tone
benzină pe an.

© TERAPIE MAGNE
TICĂ. Dezvoltind ideile pri
vind rolul magnetismului in
corpul uman, profesorul David
Cohen, de la Massachusetts
Institute of Technology, a ela
borat o teorie care ar putea
servi în medicină pentru trata
mente si diagnostice bazate pe
proprietăți electromagnetice. Ac
tivitatea electrică din țesuturi
are ca rezultantă o varietate de

tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Todor Jivkov, cele două delegații
analizează stadiul îndeplinirii obiecti
velor și acțiunilor stabilite la prece
denta sesiune, noi căi și mijloace
menite să conducă la dezvoltarea și
adincirea, in continuare, a colaboră
rii, cooperării și specializării in pro
ducție. amplificarea colaborării tehnico-știintiflce. diversificarea si creș
terea schimburilor reciproce de
mărfuri.
La lucrările sesiunii sint prezenți
Petre Duminică, ambasadorul tării
noastre la Sofia, și Malcio Malcev,
însărcinatul cu afaceri ad-interim a]
R.P. Bulgaria la București.
(Agerpres)

arma unității
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SÂ FIE LUMINA
STĂP1NĂ PE LUME

La București au început, miercuri
după-amiază. lucrările celei de-a
XV-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-bulgare de co
laborare economică și tehnico-știintifică.
Delegația română este condusă de
tovarășul Emiliari Dobrescu. viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, președintele părții române
în comisie, iar delegația bulgară de
tovarășul Andrei Lukanov. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,
președintele părții bulgare in comisie.
în spiritul înțelegerilor și hotărîrilor convenite la nivel înalt cu pri
lejul intilnirilor și convorbirilor din

înscrierea dobînzilor în libretele de economii

Fii, tu, cerb păduratic, flori de măr fii, prin stele,
Făptură ce-nvinge suferințele grele,
Făurește o vrajă și un soare in om,
Coroană de muguri, stol de păsări in pom...

Ing. Ioan VO1CU

sabil pentru problemele externe al
O.E.P.
La aeroportul Otopeni. oaspeții au
fost intimpinați de tovarășii Ion Coman, membru al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
Petru Enache. membru supleant al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R..' vicepreședinte
al Consiliului de Stat, Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv ăl C.C. al P.C.R..
ministrul afacerilor externe, de alte
persoane oficiale.
Au fost prezenți Khaled El-Sheikh.
șeful reprezentanței O.E.P. la Bucu
rești, alti membri ai reprezentanței.
(Agerpres)

să le contrapunem

N-as fi adresat aceste rinduri
„Scînteii" dacă, abia reîntors la
Botoșani de la grandioasa adunare
populară pentru pace de la Bucu
rești. n-aș fi trăit un fapt ale că
rui spontaneitate, simplitate si sin
ceritate nu m-ar fi emoționat adine.
Trecusem. în drum spre casă, pe la
școala generală în care lucrez, vo
iam să văd. cu simțul gospodarului
ce-1 purtăm fiecare în noi. ce s-a
mai întîmplat între timp. Dar ajuns in fața școlii. în loc să fi gă
sit copiii dindu-se pe derdelușuri
ori bulgărindu-se cu zăpadă, în loc
să-și pregătească săniuțele si pa
tinele pentru un concurs ce era
proiectat, elevii noștri aveau o cu
totul altă preocupare. O preocupare
matură, căreia i-au dat glas aproa
pe în cor. „V-am așteptat nu numai
să ne spuneți cum a fost, deși am
văzut și noi la televizor, am as
cultat la radio. V-am mai așteptat
pentru a învăța versurile citite de
tovarășul Nicolae Ceaușescu".
Ce a urmat, nu-i greu de presu
pus. Holurile școlii s-au transfor
mat într-o sală de repetiție corală.
Au venit, nu peste mult timp, pro
fesorul de muzică. învățătorii, alte
cadre didactice. Versurile s-au în
vățat repede, dovadă a forței lor de
pătrundere. Si nu m-am putut opri
să fac asociație între cele spuse de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. că
măreața adunare din Piața Palatu
lui Republicii nu înseamnă sfîrșitul acțiunilor pentru pace, ci ridi
carea acestora pe o nouă treaptă,
superioară, și gestul atît de simplu,
de spontan si de firesc al elevilor
botosăneni. Gest care. în felul lui.
cred eu, arată și el răsunetul chemă
rii adresate de președintele Româ
niei popoarelor de a-și da mina
pentru ca, împreună, să impună
înlăturarea armelor nucleare, asi
gurarea păcii pe Pămint. Sint mai
încredințat ca oricînd că dacă po
poarele vor contrapune armelor
distrugerii arma unității lor, pacea
va ieși biruitoare.

întreprinderea de armături
industriale Zalău

La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii
Socialiste
România,
miercuri a sosit la București tova
rășul Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei.
Oaspetele este însoțit de Faruk
Kaddumi. membru al Comitetului
Executiv al O.E.P.. șeful Departa
mentului Politic, dr. Ahmad Sidki
Dajani, Ahmed Yamani șl dr. Han
na Nasser, membri ai Comitetului
Executiv al O.E.P.. Ahmed Al Hus
sein. membru al Consiliului Central
al O.E.P., și Mahmud Labadi, respon

Lucrările Comisiei mixte guvernamentale rrnnânc-bulgare

„Glasul ferm al unui popor unit"
M-am aflat în rîndul celor peste
300 000 de participanți la mărețul
forum de pace din Capitala tării și
trăiesc și acum în adincul ființei
sentimente de profundă mindrie că
am fost acolo, aproape de conducă
torul iubit al poporului nostru, prin
al cărui glas am auzit glasul de pace
al patriei mele.
Apelul la apărarea păcii adresat
tuturor popoarelor lumii, chemarea
fierbinte la încetarea cursei înar
mărilor și înlăturarea pe această
cale a unui cataclism atomic de
monstrează încă o dată înalta res
ponsabilitate pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, președintele repu
blicii. o 'manifestă fată de viitorul
tării noastre, al omenirii întregi.
Alături de întregul popor. îmi
exprim deplina adeziune a cugetu
lui meu la cuvintele vibrante prin
care ..Omul păcii", cum a fost numit
tovarășul Nicolae Ceausescu, a
chemat popoarele la luciditate în

Tovarășul Yasser Arafat a sosit în Capitală

menea oameni, specialiști
in vindecarea bolilor oa
menilor. să se ocupe de
oamenii bolnavi — bol
navi și nu de rănitii vreu
nui război necugetat.
— Moșule, ne-ai spus
lucruri frumoase.
— Mai ani să vă spun
ceva. Vreau să spun că
eu, după ce văd din nou
lumea, după cum am văzut-o azi la televizor, sint
sigur că ea e mare si pu
ternică și are ce si cum
spune pentru ca tinerii Și
bătrinii să-și trăiască din
plin viața. Cred că dacă
mergem așa va fi bine.
St pentru mine, și pentru
fata șl ginerele meu, și
pentru nepoții mei. și
pentru toti oamenii pe
care-i cunosc și nu-i cu
nosc de pe Pămint.
Si moșul și-a șters len
tilele umezite ale ochela
rilor pentru a-și vedea
mai bine, mai de aproape,
nepoții.
,

C. MORARU

cîmpuri magnetice în organismul
uman, care pot fi utilizate — in
mod limitat, pentru moment —
la diagnosticarea unor dereglări,
cum ar fi excesul de fier in
singe.

© MAȘINĂ CU DOUA
„PICIOARE". Inginerul leningrădean A. Ivanov a con
struit un nou tip de mașină, care
se poate deplasa cu ajutorul a
două „picioare". Constructorul a
imaginat un sistem cît mai sim
plu pentru mișcarea celor două
picioare pășitoare. Este vorba
de un mecanism-pîrghie acțio
nat de un motor, care transfor
mă mișcarea în pași cadențați.
Mașina găsește o largă întrebu
ințare în regiunile mlăștinoase.

Dl
■

Rugbiul românesc încheie anul
1981 cu următorul bilanț internațio
nal : echipa națională de seniori
(care beneficia de un 15—0 cu Franța
la București, in noiembrie 1980) a în
vins în primăvară echipele Italiei
(35—9 la Brăila), Spaniei (56P-6 la
Barcelona) și Uniunii Sovietica
(18—10 la Moscova), cucerind astfel
din nou Cupa F.I.R.A. și titlul de
campioană continentală ; in toamnă
(1 noiembrie, la Narbonne), aceeași
primă reprezentativă a debutat în
noua ediție 1981/1982 a Cupei F.I.R.A.
printr-o înfrîngere cu 9—17 în fața
Franței ; echipa națională de juniori
s-a clasat pe locul IV în campionatul
F.I.R.A. (desfășurat în Spania) și a
cucerit trofeul „Prietenia" (disputat
în R.D.G.), învingîndu-și principala
adversară — formația U.R.S.S. — cu
18—0 ! în plus, seniorii au avut și în
acest an un bogat program interna
țional amical : septembrie — turneul
în Scoția (două victorii cu selecțio
nate regionale. înfrîngere cu 6—12
în partida-test interțări) ; octombrie
— turneul echipei naționale a Noii
Zeelande la noi în țară (în fața că
reia selecționata noastră de Sud a
pierdut cu 9—25, iar selecționata na
țională cu 6—14))
Strict cifric vorbind, rezultatele nu
Ies din sfera normalului, înfrîngerile
naționalei noastre fiind provocate de
trei dintre cele mai mari echipe ale
lumii : Franța, care a cucerit turneul
celor 5 națiuni fără înfringere, realizind astfel „marele șlem" (dealtfel
reprezentativa noastră și cea a „co
coșului galic" se bat in pacte ; cu
unele excepții, cine, joacă acasă cîștigă meciul și ediția respectivă a Cu
pei F.I.R.A.). Scoția (o forță rugbistică internațională ce nu mai are ne
voie de prezentare) și celebra „AII
Blacks" (socotită nr. 1 pe glob). To
tuși, bravii noștri rugbiști tricolori
ne obișnuiseră ca mai in fiecare an sa
depășească sfera normalului, țișnind
cu cite o ispravă de mare ecou —
ceea ce nu s-a mai întîmplat in 1981.
Era gata, gata să reușească aceasta
in cea mal grea încercare — cu Noua
Zeelandă — dar s-au opus două ele
mente : căderea lor inexplicabilă de
la începutul reprizei a doua si arbi
trul scoțian Allan Hosie. care în fi
nal ;.a refuzat românilor trei eseuri,
dintre care cel puțin două erau
perfect valabile, lăsîndu-ne pe toți
năuciți" (am citat din articolul
trimisului special al publicației fran
ceze „Midi Olympic"). A fost.^de ase
menea. o primă repriză și mai inex
plicabilă în Franța (la un moment
dat 0—14 !). ceea ce îndreptățește
opinia că rugbiștii noștri n-au fost,
in 1981. Chiar ca altădată.
Cauzele situației evocate — după
părerea celui ce semnează aceste
puncte de vedere — nu trebuie cău
tate în primul rind la echipa națio
nală. ci in modul în care se muncește
la cluburile divizionare. Fiindcă, se
cunoaște și se recunoaște, o echipă
reprezentativă exprimă în bună mă
sură nivelul campionatului pe care-1
reprezintă. Din acest punct de vedere

— pe baza unei largi consultări cu ju
cători, antrenori, factori federali și
chiar pasionați competenți ai acestui
sport cu îndelungi și frumoase tra
diții la noi în tară — facem in ana
liza de ‘ față citeva sublinieri ndCe-1
sare.m
Capacitatea-de efort a rugbiștilor
noștri. în elita mondială a sportului
cu balonul oval se practică din ce in
ce mai evident și mai insistent ..rug
biul total" — însemnînd prin acesta o
pregătire fizică ireproșabilă, care să
permită valorificarea calităților tehnico-tactice în condițiile unei dăruiri
fără rezerve si ale unui ritm de ioc
„infernal" pe tot parcursul meciu
lui. La valențe tehnico-tactice sensi
bil egale, se impune cine are forță
mai mare și rezistentă mai mare.
Pentru ca echipa noastră națională să

PRETUTINDENI

în cele de tundră sau acoperite
cu straturi groase de zăpadă.

• VARIETATE NOUA
DE BUMBAC. Cercetătorii
de Ia Institutul pentru cultura
bumbacului de pe lingă Acade
mia de științe a R. P. Chineze
au realizat o nouă varietate de
plantă, care are o perioadă de
creștere de 113 zile, cu una sau
două săptămîni mai redusă decît
cea a celorlalte soiuri cultivate
tradițional în bazinul Fluviului
Galben. Ca urmare a succesului

Președintelui Republicii Socialiste România
NICOLAE CEAUȘESCU

Primului ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, ILIE VERDET
Mulțumindu-vă pentru felicitările adresate Cu ocazia sărbătorii noastre
naționale, vă exprimăm urările noastre de progres și prosperitate pentru po
porul român.

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare
a Republicii Populare Socialiste Albania
MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Socialiste Albania

Cronica

zilei

Cu prilejul celei de-a 10-a aniver
sări a creării Republicii Populare
Bangladesh. Ziua victoriei, ambasa
dorul acestei țări la București. A. W.
Shams-ul Alam, a oferit miercuri o
recepție.
Au participat Gheorghe Caranfil,
ministrul industriei chimice. Ion
Tesu. ministrul agriculturii si indus-

triei- alimentare. Gheorghe Dolgu.
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai urior institu
ții centrale, oameni de cultură si
artă.
Au luat parte, de asemenea, șefi de
misiuni diplomatice acreditați în tara
noastră, alti membri ai cornului di
plomatic.
(Agerpres)

ȘTIRI

SPORTIVE

• Campionatul national feminin
de sah. care se desfășoară sub egi
da ..Daciadei". a continuat Ia Băile
Herculane cu partidele cuprinse în
runda a 6-a. Marina Pogorevici a
cîstigat la Viorica Ionescu. Gertrude
Baumstark a învins-o ne Margareta
Teodorescu. Dana Nuțu-Terescenco a
obținut victoria la Eugenia Ghindă,
iar Emilia Chis a întrecut-o De Ligia
Jicman. Pe primul loc in clasament
se află Gertrude Baumstark (cu 5
puncte) urmată de Elisabeta Polihroniade (cu 4,5 puncte) si Marina Po
gorevici (cu 4 puncte).
O La Cluj-Napoca s-a disputat me
ciul dintre echipa locală Universita
tea și formația bulgară Minior Pernik, contind pentru grupele sferturi
lor de finală ale ..Cupei campionilor
europeni" la baschet feminin. După

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18,
19 și 20 decembrie, fa țară : Vremea se
va răci începind din nordjil țării. Ce
rul va fi mai mult noros. Vor cădea
precipitații locale sub formă de nin
soare In nordul și estul țării și mal
ales sub formă de lapovlță șl ploaie
tn sud. Cantitățile de apă vor depăși,
pe alocuri. 1S—20 litri pe metru pătrat.

rugbiului nostru nu era obișnuită cu
asemenea deprinderi proprii mai
ales fotbalului și. iată, le resimte
consecințele de la an la an tot mai
pregnant. Este limpede, prin urmare,
că această tendință trebuie frinată
țină' tiu va fi prea tîrziu.
Schimbul de miine. Este condițio
nat. nemijlocit, de procesul de in
struire. în 1976 a avut loc o rema
niere generală a lotului național de
rugbi. cind au fost titularizați în
bloc mai multi tineri de valoare. în
anii ulteriori au fost promovați trep
tat, cite unul-doi. Acum se simte, de
asemenea, nevoia „plombării" unor
posturi din echipă cu tineri de per
spectivă. Sint așteptați, în acest sens,
să confirme, ori să reconfirme o
serie de tineri talentati. dar. repe
tăm. aceștia trebuie să se prezinte la

„FOTBALIZAREA“RUGBIULUI-OTENDINTÂCARE
TREBUIE FRINATĂ DIN TIMP. ADICĂ IMEDIAT
poată practica și ea acest rugbi total
este nevoie ca jucătorii selecționați
să dobîndească la cluburi o pregătire
solidă în acest sens (în scurta peri
oadă de convocare dinaintea unui
meci internațional neputîndu-se lu
cra decit pentru omogenizări tactice
și finisarea unor detalii tehnice). Or
— exceptind Steaua. Dinamo și Farul
— cluburile noastre nu fac decit o
pregătire fizică minimală, care nu
poate asigura un suport pentru se
lecționarea jucătorilor respectivi,
chiar dacă unii dintre aceștia sint ta
lentati. posedind calități tehnice și
disponibilități tactice.
De altfel, este necesar de subliniat
că federația ar trebui să controleze
mai mult, sistematic, modul în care
se respectă planurile de pregătire,
specialiștii ei — angajați sau volun
tari — să stea mai mult pe terenul
de rugbi decit in birouri 1 E drept că,
în privința activiștilor retribuiti.
Federația de rugbi este handica
pată față de alte federații afla
te departe in urma sa în pri
vința rezultatelor internaționale, dar
și in situația actuală poate face
mai mult la echipe. Revenind la ce
discutăm, să spunem că. în general,
rugbiștii noștri sînt mai puțin dispuși
spre efortul total și veți înțelege ne
mulțumirea factorilor responsabili din
acest sport — care ne vorbeau cu nă
duf de o tendință de „fotbalizare" a
rugbiului, înțelegind prin aceasta în
locuirea sacrificiului, a dăruirii și
angajării totale din pură pasiune
sportivă cu o preocupare de mena
jare și comoditate, de a se munci
cit mai puțin și a se obține cit mai
multe avantaje materiale. Lumea

experiențelor, s-a trecut Ia cul
tivarea acestei varietăți de bum
bac in provinciile Shanxi. Shan
dong. Henan. Hebei si Jiangsu.

• TURBINE ACȚIO
NATE CU CĂRBUNE GAZEIFICAT. în S.U.A. s-a anun
țat că în apropierea localității
califomiene Barston va începe
construirea primei centrale elec
trice din țară ce va funcționa pe
baza tehnologiei de gazeificare a
cărbunelui. în cadrul acestui
obiectiv, al cărui cost este eva
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convocări cu o pregătire fizică fără
cusur.
Antrenorii. Fără îndoială, aceștia
constituie o cauză principală a defi
cientelor din procesul de instruire.
— dar... ei nu pot fi socotiți
vinovați de aceasta. Trebuie spus
că in rugpi antrenorii profesio
niști pot fi numărați pe dege
te. Majoritatea celor ce conduc
echipe (chiar de divizia „A", ca să
nu mai vorbim de eșaloanele inferi
oare) sint foști jucători, oameni care
exercită efectiv alte profesii și care
din formidabila pasiune pentru rugbi,
ce mistuie sufletele lor mari, vin in
timpul liber și antrenează o echipă.
Ce și cit poți să le ceri să facă aces
tor oameni ? Din păcate, problema
cadrelor de specialiști in rugbi nu e
reglementată pe linie de învățămînt :
Ia I.E.F.S.. deși s-au desființat spe
cializările. pentru alte jocuri sint
profesori ce predau studenților
cursuri de bază ; nu există însă nici
un curs, cit de scurt, pentru înarma
rea viitorilor profesori de educație
fizică și cu noțiuni de rugbi și nu
există nici un curs de antrenori. Așa
se face că excelenta inițiativă a
M.T.Te. de a organiza echipe de
rugbi în toate școlile din rețeaua
acestui minister nu poate culege roa
dele scontate pentru simplul fapt că
profesorii de educație fizică respec
tivi nu cunosc rugbi !
Terenurile. Și ele condiționează
direct procesul de instruire. Dar te
renurile pentru rugbi se împuținează
— deci, subliniem. în loc să crească
numeric, se împuținează ! — văzînd cu ochii ; numai în Capitală
au fost dezafectate 8 asemenea spa

luat la circa 300 milioane dolari,
va fi realizată zilnic transfor
marea a 1 000 tone de cărbune
într-un gaz cu putere calorică
medie, ce va sluji la acționarea
turbinelor — de un tip nou —
ale centralei. Promotorii proiec
tului consideră că procedeul de
gazeificare ce va fi aplicat va fi
de natură să favorizeze dezvol
tarea producției de energie elec
trică pe bază de cărbune, ceea
ce va contribui la reducerea
„facturii petroliere" a Statelor
Unite.

•
ULTIMA CARTE
A „PĂRINTELUI" COMI
SARULUI MAIGRET. ■>Est«
ultima mea carte care va ve

dea lumina tiparului în timpul
cît voi mai fi in viață", a decla
rat Georges Simenon despre
memoriile sale apărute recent
în editura pariziană „Presse de
la Cite". Romanele popularului
scriitor belgian au fost traduse
în 55 de limbi ale lumii. într-un
tiraj total de aproximativ 500
milioane exemplare. Ele au in
spirat, de asemenea, peste 50 de
filme artistice și 300 de adap
tări pentru televiziune. De cea
mai mare popularitate s-au
bucurat numeroasele cărți poli
țiste avindu-1 ca protagonist pe
comisarul Maigret.

un joc echilibrat si spectaculos, bas
chetbalistele românce au obținut Vic
toria. cu scorul de 90—88 (41—48).
• în zilele de 22 și 23 decembrie,
în sala sporturilor de la Floreasoa se
vor desfășura întrecerile celei de-a
2-a ediții a ..Festivalului pionierilor"
la judo. Competiția va reuni peste
300 de pionieri din întreaga țară
practicanti ai acestui frumos sport.
• Turneul internațional de tenis
de la Sofia a continuat cu partidele
din primul tur. Rezultate : Pasquier
(Elveția) — Mancaș (România) 6—2.
6—1 ; Mayer (S.U.A.) — Roger Vesselin (Franța) 6—4. 6—3 ; Boitei
(R.F.G.) — Herquist (Suedia) 6—4,
7— 6 ; Meiler (R.F.G.) — Simonsson
(Suedia) 4—6, 6—3. 6—4 ; El Shafei
(Republica Arabă Unită- — Bernel
(Franța) 6—7. 7—6, 7—6.
Vtntul va sufla moderat cu intensificări,
viscolind pe alocuri zăpada In estul și
nordul țării. Temperaturile minime vor
il cuprinse între minus 12 și minus 2
grade, cele maxime Intre minus 3 și
plus 7 grade. La munte va ninge visco
lit. fa București : vreme relativ caldă
la început, apoi în răcire ușoară. Cerul
va fi schimbător, favorabil precipitații
lor slabe, mai ales sub formă de ploaie
la început, apoi șl sub formă de lapovlță și ninsoare. Vînt moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între
minus 3 și zero grade, cele maxime
între 3 șl 5 grade. (Margareta struțu,
meteorolog de serviciu).

tii în ultimii ani, fără a se respecta
prevederea fermă a legii de a se re
partiza altele în loc. La ora actuală,
Steaua, Farul, Știința Petroșani, Grivița Roșie și Sportul Studențesc au,
intr-adevăr, baze rugbistice așa cum
trebuie (deși pentru copii numai la
Constanța există terenuri). Dar cele
lalte '! Dinamo București (echipă
fostă campioană, în prezent lideră,
care dă 7—8 internaționali) nici nu are
teren de joc, se chinuie cu închirie
rea unuia pe la... Olimpia ; echipa
Vulcan, de asemenea, n-are ; la Baia
Mare și Suceava terenurile sint im
proprii, aproape impracticabile; la
Sibiu și la Iași încă 6e mai așteaptă
darea în folosință a unor terenuri —
rezervate (ce-i drept), dar încă
neamenajate.
Echipamentul. La rugbi, se știe,
echipamentul trebuie să aibă o rezis
tentă deosebită. Dar nici o unitate a
industriei ușoare nu fabrică tricouri,
chiloți, crampoane sau mingi spe
ciale pentru rugbi. Federația a re
zolvat. cu greu, pentru echipa națio
nală, un contract cu o cooperativă
meșteșugărească. Dar echipele de club
cum să-și procure ? O rezolvare ar
fi ca. pe plan local, consiliile popu
lare să dea o mină de ajutor. Sau să
se realizeze, în sfirșit. acea înțelegere
dintre C.N.E.F.S. și U.C.E.C.O.M.
care e așteptată și de alte sporturi
(in sensul preluării unor cooperative
speciale, ori așa ceva).
Sprijinul. Organele locale sprijină
și nu prea sprijină rugbiuL La Con
stanța. la Iași, in ultima vreme la
Sibiu și Cluj există interes. în schimb,
la Suceava. Arad. Brașov, multă vreme
la Timișoara, organele locale se pre
ocupă foarte mult de fotbal și nu le
mai rămîn forțe, timp și mijloace
pentru rugbi! La acest capitol, al
sprijinului, s-ar mai putea vorbi și
de numărul mio de spectatori — în
ciuda nivelului său ridicat și a fru
moaselor rezultate internaționale,
rugbiul are audiență doar într-un
restrâns și tradițional cerc de pasio
nați — și, în legătură cu acest as
pect. de necesitatea unei mai bune
popularizări a acestui sport : să se
scrie despre el nu numai la succese,
să se televizeze nu numai partidele
internaționale (în timp ce partidele
dintre Steaua. Dinamo și Farul, de
exemplu, sînt mult mai spectaculoa
se decit nenumărate meciuri de fotbal
care se prezintă adeseori „din obliga
ție". „prin rotație", fără a fi cituși
de puțin autentice derbiuri).
...Sint, după cum se constată, des
tule probleme nevralgice in rugbi.
Soluționarea lor este nu numai de
dorit, dar șt posibilă. Cu puțin efort !
Rugbiul românesc — care, chiar după
rezultatele din 1981, se situează pe
locul 9 sau 10 în lume, cu șanse reale
de a-și îmbunătăți poziția — are
dreptul la acest efort pe care sint
chemați să-l facă deopotrivă cei ce-1
slujesc din interiorul său și cei ce-1
urmăresc din afară.

Gheorghe MITROI

nouă lampă fluorescentă care
emite lumina în anumite culori
Ia care ochiul omenesc răspunde
in modul cel mai favorabil și
care necesită un consum redus
de energie. Studii cu ajutorul
computerelor au indicat că „bastonașele" și „conurile" ochiului
(celule speciale care prelucrea
ză lumina vizibilă) răspund vi
guros la trei culori particulare
din cele 150 ale spectrului vizi
bil. Ele sint : albastrul-violet.
verde pur (fără o nuanță de
galben sau albastru) și oortocaliu-roșcat. Aceste culori „pri
me" nu trebuie să fie confun
date cu culorile „primare" folo
• LĂMPI FLUORES site de pictori — roșu, galben și
— care, amestecate în
CENTE. Firma „Westing albastru
combinații corespunzătoare, pot
house". Anglia, a realizat o produce toate celelalte culori.

Manifestări consacrate României

cu prilejul aniversării Republicii
Cea de-a 34-a aniversare a procla
mării Republicii — ziua de 30 Decem
brie — este marcată în străinătate
prin manifestări diverse, prilej
,
. de
evidențiere a realizărilor obținute de
poporul român in anii construcției
socialiste.
La Casa de cultură a tipografiei
„Krasnîi Proletarii" din Moscova,
membru colectiv al Asociației de prie
tenie sovieto-română, a fost organi
zată o manifestare in cadrul căreia
A. D. Iazkova, membru al conducerii
centrale a A.P.S.R., doctor în științe
istorice de la Institutul de economie
al sistemului mondial socialist al
Academiei de științe a U.R.S.S.. a
vorbit despre semnificația evenimen
tului șl despre succesele obținute de
poporul român în construcția socia
listă. Au fost relevate bunele relații
statornicite între P.C.R. și P.C.U.S.,
între popoarele celor două țări. Ex
poziția românească de fotografii ar
tistice, deschisă cu acest prilej, a fost
primită cu mult interes.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei române din Moscova.
O manifestare dedicată țării noas
tre a avut loc și la Institutul mun-

citoresc pentru educația adulților din
Helsinki.
în cadrul ciclului „Țări și po
poare", directoarea institutului, Aimo
Rytkonen, a vorbit despre realizările
obținute de poporul român în opera
de construire a societății socialiste
în toate sectoarele de activitate. Au
fost evocate, de asemenea, bunele
relații statornicite între Finlanda și
România. A fost prezentat, cu acest
imagini
prilej, filmul „România
contemporane", care s-a bucurat de
un deosebit succes.
Ambasada română de la Colombo
a donat bibliotecilor municipale din
districtele Anuradhapura, Trincomalle, Polonnaruwa, Baticaloa și Kurunegala seturi de cărți românești
cuprinzind lucrări din gîndirea socialpolitică a președintelui Nicolae
Ceaușescu, volumul editat în Sri
Lanka „Ceaușescu și România —
Prezent și Perspective", precum și
cărți de istorie, geografie și literatură
română.
Oficialitățile locale au apreciat In
mod deosebit valoarea teoretică și
științifică a lucrărilor oferite, care
vor fi puse la dispoziția cititorilor
din Sri Lanka.
(Agerpres)

Reuniunea general-europeană de la Madrid

Proiect de document final prezentat
de țările neutre și nealiniate
5

MADRID 16 (Agerpres). — Cores
pondentă de la N. Udroiu si R.
Adrian : în ședința plenară de
miercuri dimineață a reuniunii general-europene, care isi desfășoară lu
crările la Madrid. Austria. Cipru,
Finlanda, Liechtenstein. San Marino.
Suedia. Elveția și Iugoslavia — țări
neutre si nealiniata — au prezentat
un proiect de document final al fo
rumului general-european.
Proiectul — rod al eforturilor sus
ținute și permanente depuse de sta
tele neutre si nealiniată, ca si de
alte tari mici și mijlocii, între care
și România, pentru încheierea cu re
zultate cit mai bune a reuniunii general-europene — înglobează textele
convenite pînă în prezent în cele șase
grupuri de redactare ale reuniunii ;
în același timp, sînt cuprinse solu
țiile avansate de țările neutre si nea
liniate în urma numeroaselor con
tacte avute cu celelalte state partici
pante. în legătură cu acele chestiuni
care nu și-au găsit încă rezolvare,
cum ar fi mandatul conferinței con
sacrate încrederii și dezarmării in
Europa, drepturile omului, securita
tea în Mediterana, colaborarea dintre
statele participante în domeniul in
formației etc.
Se cuvine remarcat că în proiectul
de document își găsesc în mod am
plu reflectarea pozițiile de principiu
și inițiativele prezentate de Româ
nia în cadrul reuniunii general-europene. Este vorba de stricta respec
tare șl aplicare a principiilor Actu
lui final, și în primul rînd de
nerecurgerea la forță și la amenințarea
cu forța în relațiile dintre state, de
conferința consacrată încrederii și
dezarmării în Europa, de asigurarea
continuității procesului început la
Helsinki, de cooperarea în domeniile
industriei, agriculturii, științei si teh
nologiei. de dezvoltarea contactelor
pe linie de tineret.
Luînd cuvîntul în plenul reuniunii,
reprezentanții Austriei. Finlandei,
Suediei. Iugoslaviei. Elveției si Ci
prului au arătat că. dacă se va fia
dovadă de voință politică din partea
tuturor statelor participante, proiec
tul de document poate servi la în
cheierea cit mai grabnică a reuniunii
cu rezultate pozitive si de substanță.
Vorbitorii au relevat faptul că pro
iectul constituie prin prevederile sale
un pas Înainte fată de Actul final,
deoarece acordă o atenție sporită

aspectelor militare ale securității eu
ropene. stabilind mandatul si obiectivele conferinței consacrate increderii și dezarmării în Europa, precum
și dezvoltării pe multiple planuri a
colaborării dintre toate statele participante.
Șeful delegației române, ambasadorul Ion Datcu, a subliniat importanta deosebită pe care România socialistă, președintele Nicolae
Ceaușescu o acordă încheierii cu succes a reuniunii de la Madrid cu re
zultate pe măsura așteptărilor po
poarelor europene. în acest cadru,
vorbitorul a salutat faptul că participanții la reuniune se află în prezent
in fata unui proiect de document fi
nal de natură să contribuie de o
manieră Substanțială la încununarea
cu succes a eforturilor depuse pină
acum de toate delegațiile raarticipante la reuniune.
Reuniunea de la Madrid, a subliniat reprezentantul tării noastre.
poate si trebuie să faciliteze efortu
rile vizînd întărirea încrederii și în
făptuirea dezarmării, și in primul
rind a dezarmării nucleare pe con
tinent. România este de părere că
adoptarea la Madrid a hotărîrii refe
ritoare la convocarea unei conferințe
consacrate încrederii și dezarmării în
Europa capătă în prezent o impor
tanță cu totul deosebită. în același
timp. România este pe deplin con
vinsă, ca și pină acum, de necesita
tea asigurării continuității procesului
inițiat la Helsinki pentru a se găsi
soluții concrete tuturor problemelor
securității și cooperării în Europa.
în cadrul aceleiași ședințe plenare
au mai luat cuvîntul reprezentanții
Marii Britanii, Franței, Statelor Uni
te, R.F.G. și U.R.S.S., care au apre
ciat în mod pozitiv inițiativa țărilor
neutre și nealiniate, evidențiind că
aceasta este de natură să stimuleze
eforturile îndreptate spre încheierea
reuniunii cu un document final, sub
stanțial și echilibrat, de natură să co
respundă intereselor tuturor statelor
participante.
Dezbaterile pe marginea proiectu
lui de document final prezentat de
țările neutre și nealiniate vor conti
nua în ședința plenară programată
vineri dimineața. Cu acest prilej este
de așteptat ca reprezentanții celor 35
de state participante să adopte prin
consens o hotărire in legătură cu în
treruperea lucrărilor reuniunii.

Suveranul Iordaniei l-a primit pe primarul general
al municipiului București
AMMAN 16 (Agerpres). — Regele
Hussein al Iordaniei l-a primit pe
tovarășul Gheorghe Pană, primarul
general al Capitalei, aflat într-o vi
zită oficială la Amman, la invitația
primarului capitalei iordaniene.
Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise șefului statului
iordanian un mesaj de prietenie,
împreună cu cele mai sincere urări
de sănătate și fericire personală, de
prosperitate și pace poporului prie
ten iordanian.
Mulțumind pentru mesajul primit,
regele Hussein a rugat, la rîndul său,
să fie transmise președintelui Nicolae
Ceaușescu cele mai alesei sentimente
de stimă, salutări cordiale, urări de
sănătate și fericire personală, de
bunăstare și progres poporului prie
ten al României.
Suveranul hașemit a evocat cu
plăcere întilnirile avute cu președin
tele Nicolae Ceaușescu, la Amman și
la București, și a dat o înaltă apre
ciere cursului ascendent al relațiilor
de prietenie și cooperare dintre Ior
dania și România, în interesul și spre
binele celor două țări și popoare. Re
gele Hussein și-a exprimat admira
ția și respectul față de eforturile
neobosite Întreprinse de șeful statu-

lui român pentru realizarea dezarmă
rii și instaurarea unui climat de des
tindere și colaborare în Europa.
Au fost evocate, de asemenea, rolul
constructiv al președintelui României
în găsirea unei soluții juste și dura
bile conflictului din Orientul Mijlo
ciu. eforturile României pentru solu
tionarea problemelor litigioase dintre
state pe calea tratativelor.
întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, de prietenie.

Tovarășul Gheorghe Pană a fost
primit, de asemenea, de Mudar Ba
dran, primul ministru al guvernului
iordanian. A fost relevat cu acest
prilej cursul ascendent al relațiilor
dintre România și Iordania, subliniindu-se hotărirea de a transpune In
viață cele convenite cu ocazia întîlnirilor româno-iordaniene la nivel
înalt.
Delegația Consiliului popular al
municipiului București, condusă de
tovarășul Gheorghe Pană, a avut
convorbiri cu primarul capitalei ior
daniene, Issam Ajlouni. A fost ex
primată in acest cadru satisfacția în
legătură cu bunele relații existente
între cele două capitale, evidentiindu-se dorința comună de intensificare
a relațiilor economice și sociale spre
binele ambelor popoare.

Primirea ambasadorului României
cu prilejul prezentării scrisorilor
de acreditare
AMMAN 16 (Agerpres). — Regele
Hussein Ibn Talal al Regatului ha
șemit al Iordaniei l-a primit, cu oca
zia vizitei sale de prezentare în această țară, pe Andrei Cervencovici,
noul ambasador al României la
Amman.
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste România, au fost
transmise șefului statului iordanian
un călduros mesai de prietenie. îm
preună cu cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, de
prosperitate și pace poporului iorda
nian.

Multuțnind cordial, regele Hussein
al Iordaniei a rugat să fie transmise
președintelui Nicolae Ceaușescu cele
mai sincere urări de bine, sănătate
și fericire personală, de bunăstare și
prosperitate poporului român prieten.
Evocînd cu deosebită satisfacție
multiplele întîlniri ne care le-a avut
cu președintele României, regele
Iordaniei a reliefat cursul ascendent
al raporturilor prietenești dintre cele
două țări și popoare, la baza cărora
stau înțelegerile convenite la cel mai
înalt nivel.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

„Forțele sindicale și progresiste trebuie
să-și unească și mai strins rindurile în lupta
pentru oprirea cursei înarmărilor"
Cuvintarea reprezentantului U.G.S.R. la Conferința sindicală
privind aspectele social-economice ale dezarmării
PARIS 16 (Agerpres). — în cadrul
dezbaterilor la Conferința sindicală
mondială privind aspectele socialeconomice ale dezarmării, care se
desfășoară la Paris, a luat cuvîntul și
reprezentantul U.G.S.R., Constantin
Niță. membru al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Central, președin
tele comitetului Uniunii sindicate
lor din metalurgie si construcții de
mașini.
Subliniind că situația complexă de
pe arena internațională, menținerea
și apariția de noi focare de tensiune,
accelerarea cursei înarmărilor pun In
pericol pacea și securitatea în lume,
vorbitorul a arătat că planurile de
amplasare în Europa a unor noi ra
chete nucleare cu rază medie de ac
țiune. de producere a bombei cu neu
troni creează noi pericole la adresa
libertății, securității și dezvoltării
pașnice a popoarelor Continentului, la
adresa păcii întregii omeniri. Româ
nia. prin glasul președintelui său. cere
ca în numele existentei, oamenilor, al
copiilor, al viitorului lor să fie opri
tă, pînă nu este prea tîrziu. politica
de înarmare. îndeosebi de înarmare
nucleară, să se asigure dezarmarea si
pacea. Vorbitorul a amintit propu
nerile României. ale președintelui
Nicolae Ceaușescu , privind Inghetarea cheltuielilor militare la ni
velul anului 1981 si trecerea. In
următorii ani. la reducerea chel-

tuielilor cu cel nutln 10 la sută, ca
un prim pas spre realizarea dezarmă
rii generale si. paralel cu aceasta, să
se procedeze la reducerea armamen
telor, in primul rind a celor nuclea
re. a efectivelor militare, să se re
nunțe la demonstrațiile de forță la
granițele altor state, să se întreprindă
măsuri concrete în direcția Întăririi
încrederii reciproce.
în încheiere, vorbitorul a exprimat
speranța că toate forțele sindicale si
progresiste din lume tsi vor uni măi
strins rindurile in lupta pentru
apărarea celui mal de nret drent al
omului — dreptul la pace, la viată
liberă si independentă.

Noul
al

secretar

O.N.U.

general

a

depus

jurămîntul
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).
— La Națiunile Unite a avut loc
ceremonia depunerii iurămîntului de
către Javier Perez de Cuellar in
funcția de secretar general al Orga
nizației Națiunilor Unite, pe perioada
1 ianuarie 1982 — 31 decembrie 1986.
într-o alocuțiune, noul secretar ge
neral al O.N.U. a arătat că. prove
nind dintr-o tară a lumii a treia, este
sensibil în mod deosebit la proble
matica dezvoltării si a necesității de
a se impulsiona negocierile econo
mice globale. în special în actualul
moment de criză economică mondia
lă. cind popoarele țărilor în curs de
dezvoltare sînt primele victime.
„Una dintre condițiile esențiale ale
întăririi păcii, progresului si drep
tății pe întreg globul pămîntesc este
aceea de a se înțelege. în termeni
practici, necesitatea armonizării aspi
rațiilor vitale ale maioritătii ome
nirii cu imperativele stabilității și
echilibrului" — a subliniat el.
Noul secretar general al O.N.U. a
fost felicitat de reprezentanți ai stateilor din toate grupurile
____ _____
____
geografice.
în numele țărilor din grupul est-european a luat cuvîntul ambasadorul
Teodor Marinescu, reprezentantul
permanent al României la O.N.U.
Vorbitorul a subliniat că alegerea
unui reprezentant al unei țări latino-americane ca. secretar general al
O.N.U. constituie o recunoaștere Pli
nă de semnificații a locului proemi
nent oe care-1 ocună în viata in
ternațională statele în curs de dez
voltare. nealiniate, a căror partici
pare crescîndă este o condiție esen
țială pentru solutionarea probleme
lor grave ce confruntă omenirea. Adresînd noului secretar general feli
citări si urări de succes, reprezen
tantul tării noastre a evocat rela
țiile de prietenie si colaborare din
tre România si Peru, ca si afinită
țile de limbă sl cultură dintre cele
două țări.

LONDRA

Convorbiri economice româno-albaneze
TIRANA 16 (Agerpres). — Tova
rășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării economice internaționale
’ al' României, aflat in vizită la Tirana, a fost
primit în ziua de 16 decembrie de
președintele Consiliului de Miniștri
al R.P.S. Albania, Mehmet Shehu.
A avut loc o convorbire, in cadrul
căreia, de ambele părți, s-a expri
mat satisfacția pentru dezvoltarea
relațiilor economice dintre România
și Albania.
Totodată, a fost reafirmată dorința
celor două țări de a acționa pentru
sporirea în continuare a schimburilor economice pe baza principiilor
egalității în drepturi și avantajului
reciproc, respectării independentei și
suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, pentru în-tărirea prieteniei dintre poparul român și poporul albanez.
Viceprim-ministrul guvernului ro-

mân și președintele Consiliului de
Miniștri al R.P.S. Albania au apre
ciat că dezvoltarea relațiilor econo
mice dintre cele două țări corespun
de intereselor poporului român șt
poporului albanez, cauzei păcii și
colaborării Internationale.
La convorbire, care s-a desfășurat
într-o atmosferă prietenească, au
participat, din partea română. Aldea
Militaru. ambasadorul României la
Tirana, si Vaslle Șandru. director in
M.A.E.. iar din partea albaneză Ne
din Hoxha. ministrul comerțului ex
terior, și Reis Malile, adjunct al
ministrului afacerilor externe.
în aceeași zi. la Tirana au Început
convorbiri între Cornel Burtică și
Nedin Hoxha. ministrul comerțului
exterior al R.P.S. Albania. Au fost
examinate aspecte ale schimburilor
economice ne anul 1981 si unele mă
suri de lărgire a acestora in anul
1982 si în următorii ani.

Guvernul grec a acordat statut diplomatic
Oficiului O.E.P. din Atena
■ i

ATENA 16 (Agerpres). — Miercu
ri s-a încheiat vizita oficială de
trei zile pe care Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a efectuat-o la Atena, la
invitația guvernului grec.
în cadrul convorbirilor cu primul ministru Andreas Paipandreu
au fost examinate detaliat situația
din Orientul Mijlociu și perspecti
vele pentru realizarea unei soluții
cuprinzătoare, pașnice și durabile,
în această problemă, precum și alte
chestiuni ale actualității politice
internaționale, relevă agenția A.N.A.
în comunicatul comun dat publi
cității se precizează că „luînd in
considerație rolul important al
O.E.P. în reglementarea problemei
Orientului Apropiat și recunos-

cind această organizație ca s',
rul reprezentant legitim al poporu
lui palestinian, guvernul grec a
anuntat hotărirea sa de a acorda
statut diplomatic Oficiului O.E.P.
din Atena". Pe de altă parte, docu
mentul precizează că cele două
părți au subliniat drepturile inalie
nabile ale poporului palestinian,
inclusiv dreptul la autodeterminare
și la crearea unui stat propriu, in
dependent.
Comunicatul comun subliniază că
atit Grecia, cit și O.E.P. au con
damnat hotărirea Israelului de a
anexa înălțimile Golan, declarînd
că această acțiune „este contrară
legalității internaționale și rezolu
țiilor O.N.U.- și reprezintă o amenin
țare la adresa păcii în regiune".

Reuniune ministerială
a C.E.E.
LONDRA 16 (Agerpres). — Reu
niunea miniștrilor de externe ai ță
rilor membre ale Pieței comune B-a
încheiat marți seara fără să se fi
aiuns la un acord asupra dosaru
lui privind operarea unor reforme
ale C.E.E. între altele, s-a urmărit
modificarea politicii agricole (in spe
cial analizarea cererii de diminuare
a subvențiilor acordate fermierilor
care asigură produsele lactate), ceea
ce ar fi afectat Italia, Grecia
si Franța sl reducerea contribuției
britanice la bugetul de 25 miliarde
dolari.
Seria reuniunilor consacrate refor
mării C.E.E. a început în mai 1980
si a culminat cu întîlnirea la nivel
înalt din 26 si 27 noiembrie de la
Londra. Eșecul acestei întîlniri i-a
determinat ne participant! să spere
că dosarul va fi abordat cu mai mult
succes la nivelul miniștrilor de ex
terne. Dealtfel, șefii diplomațiilor ce
lor zece țări au hotărît să se întîlnească din nou la începutul lunii ia
nuarie 1982. Atunci însă reuniunea
va avea loc la Bruxelles si va fi pre
zidată de Belgia.

Consiliul de Securitate condamnă noua
manevră a Pretoriei privind teritoriul Ciskei
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
a condamnat „pretinsa proclamare
a independentei" teritoriului sud-african Ciskei. declarînd-o „complet
nulă și neavenită!*. Aprobată de toți
membrii consiliului, declarația amin
tește că „Consiliul de Securitate nu
recunoaște pretinsele bantustane In
dependente din Africa de Sud" și
precizează că „pretinsa proclamare
a independentei" acestui teritoriu a
fost fățută „prin aplicarea politicii

TIRANA

de apartheid a regimului sud-african". Prin aceasta se urmărește crea
rea unei „categorii de persoane de
venite străine in propria lor tară"
și împiedicarea eforturilor depuse pe
plan international pentru găsirea de
soluții iuste si durabile". De ase
menea. Consiliul de Securitate a ce
rut guvernelor tuturor țărilor să re
fuze recunoașterea, sub orice formă,
a bantustanelor pretins independen
te si să se abțină de la orice re
lații cu ele.

Grevă a populației druze din zona ocupată
TEL AVIV 16 (Agerpres). — Popu
lația druză din zona ocupată înălți
mile Golan — aproximativ 13 000 de
locuitori — a răspuns masiv, miercuri
dimineață, apelului la grevă generală
de trei zile, lansat de lideri si or
ganizații locale in semn de protest
împotriva legii israeliene de anexare

a teritoriului — relatează corespon
denții de presă din regiune.
Principalele așezări druze. Boukata, Madj El Schams. Massadeh și
Zoureh au fost paralizate de greva
funcționarilor publici și a comercianților. Greva s-a extins și în rindul
muncitorilor druzl care lucrează pe
teritoriul israelian.

AMMAN. — într-un comunicat dat
publicității, guvernul iordanian de
clară că hotărirea Israelului consti
tuie o amenințare gravă la adresa
securității și stabilității mondiale. Do
cumentul cheamă comunitatea inter
națională să-și asume răspunderile
ce-1 revin pentru a împiedica Israe
lul să-și continue planul său expan
sionist, contrar tuturor rezoluțiilor
O.N.U., care tind spre instaurarea
unei păci juste și durabile in Orien
tul Mijlociu.
CAIRO. — Hotărirea Israelului de
a anexa de facto înălțimile Golan
„va afecta cu siguranță procesul de
pace, care trece in prezent printr-un
moment critic" — a declarat pre
ședintele Egiptului. Hosni Mubarak.
„Respingem această hotărîre. care va
afecta și reglementarea finală a pro
blemei Orientului Mijlociu", a spus eL
TUNIS. — Secretarul general al
Ligii Arabe, Chedll Klibl, a declarat,
la Timiș, că anexarea de către Israel
a teritoriului ocupat din zona înăl
țimilor Golan constituie o „agresiune
și o nouă provocare la adresa tutu
ror statelor arabe".
DAMASC. — Organizația pentru
Eliberarea Palestinei a denunțat de-

cizla Israelului de a anexa înălțimile
Golan. Această măsură constituie o
dovadă clară a politicii expansioniste
a Israelului — a declarat Faruk
Kaddoumi. șeful departamentului po
litic al O.E.P.
BEIJING. — Ministerul Afacerilor
Externe al R. P. Chineze a dat pu
blicității o declarație în care se arată
că decizia israeliană constituie o mă
sură gravă, un act de sfidare a co
munității internaționale, o violare a
Cartei O.N.U. și a rezoluțiilor perti
nente adoptate in cadrul organiza
ției. „Condamnăm cu putere această
acțiune a Israelului" — se spune în
declarație, adăugindu-se că guvernul
șl poporul chinez „se opun cu hotă
rîre oricăror măsuri luate de Israel
pentru a schimba în mod ilegal sta
tutul înălțimilor Golan".
LONDRA. — Primul ministru a!
Marii Britanii. Margaret Thatcher,
și-a exprimat îngrijorarea profundă
în legătură cu hotărirea Knesseth-ului
israelian. apreciind că aceasta preju
diciază eforturile de căutare a păcii
in Orientul Mijlociu. Premierul brita
nic a subliniat, că hotărirea este con
trară dreptului international si. de
aceea, nulă în opinia Marii Britanii.
PARIS. — Guvernul francez de
nunță anexarea înălțimilor Golan
hotărită de Israel, a declarat, la sfirșitul unei reuniuni a Consiliului- de
Miniștri. Pierre Beregovoy, secretar
general al Președinției republicii. EI
a precizat că această măsură israelia
nă „este contrară dreptului interna
țional și rezoluțiilor Națiunilor
Unite".
NAȚIUNILE UNITE. — Consiliul
de securitate al O.N.U. și-a început
dezbaterile asupra recentei hotârîri a Israelului de anexare a
înălțimilor Golan. Organizarea aces
tei ședințe vine ca urmare a plingerii prezentate de Siria. Lista vorbi
torilor primei ședințe a dezbaterilor
cuprinde reprezentanții Siriei. Israe
lului, Egiptului, Libanului și Marii
Britanii.

★

★

„Inițiativele pentru pace și dezarmare ale președintelui Nicolae Ceaușescu,

în deplin consens cu aspirațiile tuturor popoarelor"
ANCHETA ÎN RÎNDUL PARTICIPANȚILOR LA MASA ROTUNDA
Timp de două zile, in capitala țării noastre s-a desfășurat masa ro
tundă cu tema „Pacea și dezarmarea", la care au participat cercetători
dintr-o serie de țâri in domeniile relațiilor internaționale, specialiști ai unor
cunoscute institute de cercetări și studii privind inarmările și consecințele
acestora asupra vieții economice, politice și sociale. Fără excepție, toți
participanții au subliniat gravitatea situației create ca urmare a intensi
ficării cursei înarmărilor, pericolul pe care uriașele arsenale militare îl
reprezintă pentru soarta omenirii și viitorul civilizației, evidențiind, în ace
lași timp, necesitatea de a se întreprinde măsuri ferme în direcția dezar
mării, a lichidării rachetelor nucleare de pe teritoriul Europei. Masa
rotundă de la București a prilejuit, in același timp, exprimarea înaltei
aprecieri față de inițiativa de pace și dezarmare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, față de neobosita activitate a președintelui României socia
liste puse in slujba împlinirii aspirațiilor celor mai fierbinți ale tuturor
popoarelor.
Publicâm mai jos opinii ale participanților la masa rotundă.

„Președintelui României - vibrant
omagiu din partea militanților păcii66
Jacques MOLETHALER,
președintele Asociației, „Școala - instrument al păcii", Geneva

Aș dori, înainte de toate, să pre
zint un vibrant omagiu președinte
lui
României,
domnul
Nicolae
■Ceaușescu. pentru poziția deose
bit de clară și de constructivă în
problema păcii și dezarmării, pentru
mesajele adresate conducătorilor Sta
telor Unite si Uniunii Sovietice în
legătură cu reluarea dialogului de la
Geneva privind reducerea rachetelor
nucleare din Europa. Totodată, ex
prim admirația pentru marea mani
festație în favoarea păcii desfășurată
de curind in România.
Problema păcii și dezarmării re
prezintă tema majoră a zilelor noas
tre, pentru că din cauza acumulării
de noi arme cu prețul uriaș a 550
miliarde dolari anual, omenirea se
află pe un butoi cu pulbere, in pe
ricol fiind Însăși existenta planetei
noastre. Este timpul să se tragă
semnalul de alarmă, deoarece poli-

f

tica „descurajării" practicată pînă
acum nu ne poate duce decît la ca
tastrofă. Pină acum se spunea: ..dacă
vrei pace, pregătește-te de război!".
A venit timpul cind trebuie s-o spu
nem cu hotărire: „dacă vrei pace, să
te pregătești de pace !“. Așa cum face
tara dumneavoastră. Aceluiași scop
vrem să-i slujească și asociația noas
tră „Școala — instrument al păcii",
organizație neguvernamentală, acre
ditată pe lingă UNESCO, pornind
de la opinia că este imperios nece
sar sâ dezvoltăm în copilul de azi.
care va fi cetățeanul de mîine al
planetei, sensul real al responsabili
tății, solidarității și respectului re
ciproc. Școala trebuie să-i învețe pe
copii că ei sînt locuitorii acestei pla
nete, țolul școlii fiind acela de a
acționa pentru pacea întregii omeniri.
Nu mai avem timp să așteptăm. Tre
buie să acționăm acum!

„PACEA ȘI DEZARMAREA"

la niveluri
„Echilibrul militar
tot mai scăzute!66
Olga ȘUKOVIC,
directorul Centrului de drept internațional, Belgrad

Oamenii se află In prezent In fata
pericolului anihilării planetei, cu tot
ce există pe ea. ca urmare a acumulării unor cantitătl tot mai mari
de arme, în special nucleare. De aceea consider că acțiunile pentru
dezarmare și pace care au loc tn pre
zent, inițiativele și luările de poziție
in această direcție constituie lucrul
cel mai important al zilelor noastre.
Conștiente de gravitatea situației, po
poarele se ridică cu hotărîre împo
triva cursei înarmărilor, cer să se în
treprindă măsuri ferme de dezarma
re. în acest context consider ca de
osebit de importante și de oportune
marile manifestații pentru pace care
au avut loc în România. în mod de
osebit apreciez cuvintarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, ținută la im
portanta adunare populară de la
București pentru pace și dezarmare,
ca o contribuție de seamă în această
direcție.
Se știe că au existat teorii potrivit
cărora pentru a se simți mai in si
guranță țările trebuie să dețină arme

tot mal multe și mai perfecționate.
Acum este clar pentru oricine că
dispunînd de cantități uriașe de arme
omenirea este departe de a se simți
mai în siguranță, ci. dimpotrivă, ea
se află într-o și mai mare nesiguran
ță. Acesta este în mod special cazul
Europei, unde stau fată in fată cele
două blocuri militare st unde sint
concentrate mari cantitătl de arme si
armamente. De fiecare dată cind
s-a vorbit despre „dezechilibrul mi
litar" s-a acționat în așa fel incit să
6e stabilească „echilibrul" prin crea
rea de noi generații de arme, mai
modeme șl mai ucigătoare, care de
fapt au... restabilit „dezechilibrul".
De aceea „echilibrul forței" trebuie
stabilit nu la niveluri tot mai ridi
cate. ci prin reducerea înarmărilor.
Adică să se treacă la măsuri de
dezarmare și la restabilirea încrede
rii. Pentru că, în mod sigur, cu cit
în lume vor fi arme mai putinei cu
atit vor crește securitatea și pacea
omenirii.

„Relația directă dintre dezarmare,
destindere și încrederea internațională66
Dominique MOISI,
director adjunct al Institutului de relații internaționale, Paris

Noi. in Franța, care nutrim o de
osebită simpatie fată de România și
de poporul român, am fost profund
impresionați de uriașele demonstrații
care au avut loc în tara dumnea
voastră, de acțiunile concrete ale
președintelui Nicolae Ceaușescu. Ad-

mirăm eforturile sale pentru pace sl
dezarmare, După cum se știe, astăzi
se vorbește mult despre „războiul
nuclear limitat", fapt care ne aminteș
te de teoria încetățenită in 1914 a
„războiului de scurtă durată", care a
dus la prima conflagrație mondială.

cu întregul său cortegiu de suferințe,
distrugeri, pierderi de vieți omenești.
Acum însă, pentru prima dată în is
toria sa milenară, omenirea este în
măsură să-și provoace propria pieire.
De aceea, consider că această situație
necesită măsuri pentru asigurarea
securității statelor și popoarelor. Iar
securitatea trece prin reducerea ar
mamentelor. prin dezarmare, bine
înțeles, păstrîndu-se echilibrul de
forțe, care are o importantă deose
bită In zilele noastre, fiind o condi
ție a menținerii păcii. Dar pentru
a se trece cu adevărat la măsuri de
dezarmare, de control al armamente-

lor, este nevoie să se creeze o at
mosferă internațională favorabilă, de
destindere șl încredere. Aceasta este
o condiție indispensabilă, fără de care
este greu de conceput că se poate
ajunge la măsuri efective de dezar
mare. în condiții de încordare, de
neîncredere este greu de conceput
succesul negocierilor de dezarmare.
Franța își menține propunerea pen
tru organizarea unei conferințe pen
tru destindere și dezarmare în Eu
ropa. Totodată, ne pronunțăm pentru
succesul negocierilor care au loc la
Geneva Intre reprezentanții Statelor
Unite $i Uniunii Sovietice.

„O lume mai bună înseamnă o lume
fără arme și fără războaie66
Dr. Peter RAJCSANYI,
membru al Institutului de relații internaționale, Budapesta

în condițiile Încordării accentuate a
climatului international, ca urmare a
intensificării cursei înarmărilor, mai
ales nucleare, manifestațiile populare
pentru pace și dezarmare, orice ac
țiuni în această direcție au o mare
importantă. Pe această linie se în
scrie sți inițiativa de a se organiza
la București masa rotundă „Pacea și
dezarmarea". Este un bun prilej de
a face, pe baza datelor si faptelor
cu care fiecare lucrăm tn domeniile
noastre de activitate, un fructuos
schimb de vederi, să ne cunoaștem
mai bine pozițiile și să prezentăm
propuneri, sugestii in vederea eluci
dării celor mai bune căi spre destin
dere și dezarmare.
Personal, acord o Înaltă apreciere
pozițiilor României, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu, demersurilor În
treprinse de țara dumneavoastră tn
favoarea cauzei păcii și dezarmării,
în împrejurările actuale, asemenea
inițiative au o semnificație deosebită.

Aș dori să menționez că. la fel ca si
România. Ungaria a întreprins pași
tn această direcție : șeful delegației
maghiare la reuniunea de la Madrid
a prezentat o serie de propuneri
menite să creeze un climat mai
favorabil pentru ca să se treacă la
măsuri concrete de dezarmare.
De o importantă deosebită sint pro
punerile tovarășului Leonid Breinev,
ele creînd o bază reală pentru nego
cierile care au început la Geneva. Pe
aceeași linie se inscriu și concluziile
miniștrilor de externe ai țărilor mem
bre ale Tratatului de la Varșovia,
care s-au întîlnit nu de mult la
București.
Toți acești pași șl initiative
___
venite
din partea țărilor socialiste sînt de
natură să ofere popoarelor europene
o bază solidă In lupta lor împotriva
cursei înarmărilor, pentru dezarmare,
pentru făurirea unei lumi fără arme
și fără războaie.

Anchetă realizată de

Nicolae PLOPEANU
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OMAGIEREA LUI ENESCU. Ini
cadrul manifestărilor consacrate
I centenarului George Enescu. Biblio- ,
teca română din New York ți So
cietatea „George Enescu" din S.U.A. I
Iau organizat, in colaborare cu
„Smith College" din Northampton. I
un concert cuprinzind piese repre-|
zentative din creația enesciană.
! LA ATENA a avut loc Adunarea I
I generală a membrilor din Grecia ai I
Uniunii Medicale Balcanice, care a1
I ales un nou comitet. La adunare a >
| asistat ca invitat prof. dr. M. Popescu-Buzeu. președinte de onoare și I
I secretar general de onoare șl uniu
nii. care a prezentat mesa ml adre- I
I sat de Uniunea Medicală Balcanică
(U.M.B.) Organizației Mondiale a1
Sănătății (O.M.S.) din Geneva, invi- i
I tind la intensificarea luptei pentru
pace și dezarmare nucleară. M. Po-'
I nescu-Buzeu a fost primit de dr.
P. Avgerinos, ministrul sănătății
1 din Grecia.
. CLĂDIREA AMBASADEI IRA
KULUI LA BEIRUT a fost distru- I
' să complet marți de o puternică |
explozie — transmite postul de ra
dio „Vocea Libanului", citat de a- i
I gentiile Internationale de presă.
Explozia a fost urmată de un I
I schimb intens de focuri intre păr- t
tile implicate în conflictul din
Liban. împiedicînd accesul in a■ ceastă zonă. Pînă în prezent au
fost înregistrați 23 de morti și
I peste o sută de răniți. Operația de
scoatere a victimelor de sub dăj rimături continuă.
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