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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA ÎNTÎLNIREA CU ACTIVUL

DE PARTID Șl DE STAT DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Un mobilizator program de muncă pentru 
dezvoltarea echilibrată a economiei, pentru creșterea 
continuă a nivelului de trai al întregului popor
Pe largi spații, în spiritul 

tradiției democratice care 
s-a împămintenit la noi de 
mai bine de un deceniu și 

jumătate, ziarele de ieri au înfă
țișat noua vizită de lucru a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in uni
tăți economice reprezentative din 
județul Brașov, au publicat, de ase
menea, ampla cuvîntare rostită la 
întîlnirea cu activul de partid și 
de stat al județului.

Această nouă vizită de lucru, ce 
continuă dialogurile nemijlocite ale 
secretarului general al partidului 
cu colective de oameni ai muncii 
din diferite județe ale țării, pune, 
o dată mai mult, în evidență preo
cuparea statornică a partidului 
nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a analiza 
sistematic, împreună cu toți cei ce 
muncesc, fără deosebire de națio
nalitate — cu clasa muncitoare, cu 
țărănimea, cil specialiștii și cadre
le de conducere — modul in care 
se desfășoară Înfăptuirea obiective
lor Congresului al XII-lea și de a 
stabili, pe această bază, soluțiile 
cele mai potrivite, în măsură să 
asigure evoluția economiei noastre, 
a întregii vieți sociale pe baze ști
ințifice, realiste, in deplin consens 
cu condițiile obiective existente 
la un moment dat. Deosebit de 
pregnant s-a evidențiat și de 
această dată extraordinara forța de 
pătrundere și înțelegere dialectică 
de către secretarul general al 
partidului a cerințelor legilor 
obiective alo construcției socialiste 
în condițiile concrete, specifice ale 
actualei etape pe care o parcurge 
țara noastră.

Marea bogăție de idei și indica
ții practice date cu prilejul vizitei 
in cele trei unități industriale ale 
Brașovului, în cuvîntarea la întîlni
rea cu activul, cit șl in atîtea alte 
prilejuri, cristalizează un vast și 
mobilizator program de muncă 
pentru dezvoltarea echilibrată a 
economiei, pentru creșterea conti
nuă a nivelului de trai al întregu
lui popor ; sînt idei și indicații 
deosebit de limpezi, integrate or
ganic în viziunea clarvăzătoare a 
secretarului general al partidului, 
ce pun în evidență coerența poli
ticii partidului nostru, preocuparea 
sa ca această politică novatoare sa 
reflecte permanent realitățile vieții 
noastre economicO-sociale, evolu
ția complexă, adeseori contradicto
rie, a climatului internațional.

Sint numeroase ideile și indica
țiile formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ce se dovedesc a fi de 
extremă actualitate in aceste săp- 
tămini de la începutul celui de-al 
doilea an al cincinalului calității 
și eficienței.

Miezul dialogului de la Brașov 
l-a constituit, cum era și firesc, 
dezbaterea celor mai stringente 
probleme ale dezvoltării eficiente 
a economiei. între aceste probleme 

' se detașează net necesitatea redu
cerii substanțiale, in continuare, a 
consumurilor de energie, combusti
bili, materii prime și materiale pe 
fondul dezvoltării puternice a bazei 
de materii prime și a bazei ener
getice proprii. S-a evidențiat ade
vărul că, în ciuda eforturilor de
puse, continuă să existe încă multe 
produse, in toate domeniile, unde 
se consumă chiar pină la 50 Ia sută 
mai mult pe unitatea de produs 
față de țările avansate ale lumii. 
Reducerea drastică a consumurilor 
specifice in vederea alinierii la 
nivelul haremurilor internaționale, 
cit și creșterea simțitoare a pro
ductivității muncii în toate între

prinderile reprezintă în momentul 
actual, cind concurența pe piețele 
lumii cunoaște forme dintre cele 
mai acute, condiții obligatorii, in
dispensabile, pentru asigurarea 
eficienței muncii, precum și a efi
cienței exporturilor românești.

Desigur, în asigurarea forței com
petitivității produselor noastre tre-

competitivității, indiferent cît de 
mult ar scădea prețul lui de vîn- 
zare. înainte de orice, pe piața mon
dială are căutare astăzi performan
ța și calitatea. Tocmai această reali
tate este puternic reliefată în cu
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, atrăgîndu-se atenția că 
în ce privește calitatea produselor

In cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

se subliniază:
Să punem un accent deosebit pe reali

zarea, în fiecare unitate, a producției 
fizice, a fiecărei piese, a fiecărui suban- 
samblu, pentru că numai pe această bază 
vom asigura și realizarea producției- 
marfă, a producției nete, vom asigura 
și buna desfășurare a producției în toate 
domeniile de activitate.

Să facem totul pentru a asigura ca, în 
toate unitățile, folosirea rațională a ener
giei, a combustibilului, a materiilor pri
me, a materialelor, recuperarea și refolo- 
sirea lor să devină o preocupare de im
portanță deosebită.

Să acționăm cu toată liotărîrea pentru 
luarea măsurilor tehnico-organizatorice 
necesare, pentru mecanizarea, automati
zarea și microelectronizarea proceselor 
de producție, astfel incit să asigurăm o 
creștere substanțială a productivității 
muncii.

Să luăm toate măsurile necesare pentru 
folosirea rațională a metalului, a tuturor 
materiilor prime, pentru recuperarea și 
refolosirea lor, pentru reducerea conti
nuă a cheltuielilor materiale.

Să facem totul pentru ca în 1982 să rea
lizăm în întregime exportul, să acționăm 
pentru recuperarea exportului nerealizat. 
Să acționăm cu toată fermitatea pentru 
reducerea în continuare a importurilor.

buie să se adauge un al treilea ele
ment : ridicarea continuă a nivelu
lui tehnic și al calității producției, 
în condițiile actuale, de puternică 
afirmare a revoluției tehnico-știin- 
țifice, adeseori performanțele teh
nice și finețea execuției sint hotă- 
ritoare în plasarea produselor pe 
piața mondială. Orice rabat în 
această privință ar fi de natură să 
scoată produsele noastre în afara

ea trebuie să fie Ireproșabilă, pentru 
ca produsele românești să se poată 
afirma cu succes in competiția cu 
„produsele realizate in țări cu o in
dustrie mult mai veche decît a 
noastră".

Puternica bază tehnico-materială 
creată în anii socialismului, fondul 
valoros de cadre tehnice și munci
torești ce și-a dovedit in nenumărate 
rînduri înalta forță creatoare repre

zintă certitudini în cîștigarea aces
tei aspre, dar indispensabile bătălii, 
cit și în vasta acțiune de reducere 
a importurilor — obiectiv de ase
menea prioritar în etapa actuală. 
Aprecierile cu privire la pasiunea și 
competența celor ce muncesc, mobi
lizatoarele îndemnuri adresate, și cu 
prilejul recentei întâlniri de lucru, 
constituie o nouă și elocventă do
vadă a puternicei încrederi pe care 
o are secretarul general al parti
dului in clasa noastră, muncitoare, 
în intelectualitatea tehnică care au*  
demonstrat, chiar și eu prilejul vi
zitei de la Brașov, că sint in stare 
să soluționeze probleme tehnice de 
înaltă complexitate, orice probleme 
oricit de complicate ar fi ele.

Bogate idei și învățăminte pentru 
bunul mers al activității economice 
s-au desprins din cuvintarea secre
tarului general al partidului și in 
ce privește desfășurarea acțiunii 
de actualizare a prețurilor in indus
trie, și, in ultima parte a anului 
1981 și începutul anului 1982, și in 
agricultură. Analiza profundă, știin
țific fundamentată operată in inti
mitatea mecanismului de funcționa
re a economiei a impus net conclu
zia majoră că actualizarea prețuri
lor constituie o necesitate imperioa
să pentru buna desfășurare a acti
vității noastre economice, ce tine 
seama de schimbările mari surveni
te in raportul de prețuri pe plan 
internațional, de creșterea cheltuie
lilor de producție in țară — atit in 
industrie, cît și in jîgruiulturii-7- cil 
șl de necesitatea de a asigura 
cointeresarea corespunzătoare a 
activității din agricultură, oglin
direa cheltuielilor de producție din 
această ramură de bază a economiei 
românești în prețurile de desfacere 
a produselor agroalimentare. Co
relarea prețurilor de producție cu 
cele de desfacere constituie o con
diție obligatorie atît pentru înfăp
tuirea în condiții mai bune a nou
lui mecanism economic, a autocon- 
ducerii, autogestiunii, a autopprovi- 
zionării, cît și pentru realizarea 
unui raport mai echitabil între in
dustrie și agricultură.

Ca întotdeauna cind s-a aflat in 
dialog cu oamenii muncii, și de astă 
dată un loc insemnat in analiza 
secretarului general al partidului 
l-au ocupat problemele creșterii 
nivelului de trai al poporului, 
probînd elocvent adevărul că tot 
ceea ce proiectează și înfăptuiește 
partidul are drept țel suprem creș
terea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a întregii națiuni. 
Noile măsuri economice preconi
zate de partid nu numai că nu di
minuează nivelul de trai, ci, dimpo
trivă, îi conferă o temelie și mai 
puternică, prin determinările esen
țiale pe care le au asupra creșterii 
producției agricole, îmbunătățirii 
calității și diversificării producției 
industriale. Concomitent cu creș
terea prețurilor de desfacere a pro
duselor agroalimentare se vor a- 
corda oamenilor muncii — așa cum 
a arătat secretarul general al parti
dului — compensații bănești cores
punzătoare, astfel incit, pe an
samblu, retribuția reală să sporeas
că in continuare. Modul în care 
este concepută această măsură vă
dește pregnant consecvența exem
plară cu care partidul nostru mili
tează pentru afirmarea plenară a 
principiilor eticii și- echității socia
liste in viața noastră socială. Cuvin
tele secretarului general au in 
această privință o profundă semni
ficație morală, umanistă, izvorăsc 
dintr-o viziune cu adevărat realis-
(Continuare în pag. a V-a)

Măsuri obiectiv necesare, în spiritul echității 
socialiste, al grijii față de interesele oamenilor muncii

• Se preconizează majorarea prețurilor de desfacere 
la produsele agroalimentare în medie cu circa 35 la 
sută, in mod diferențiat, avîndu-se in vedere că unele 
prețuri sînt neschimbate de acum 25 de ani.

• Pentru ca majorarea prețurilor la produsele aqro- 
alimentare să nu afecteze veniturile oamenilor muncii, 
se vor asigura compensații corespunzătoare, în așa fel 
incit pe ansamblu, la sfirșitul anului 1982, retribuția 
reală — avind în vedere șl creșterea acestor prețuri — 
să sporească cu 1,5 la sută față de anul 1980.

• Compensațiile acordate vor fi diferențiate in raport 
cu categoriile de oameni ai muncii, ținîndu-se seama

de normele de consum, de specificul muncii, îneît cei ce 
prestează munci grele să primească ceva mal mult față 
de creșterea medie a cheltuielilor pe lună. Toți munci
torii vor primi însă peste media de compensație reieșită 
din această creștere.

• Se va acorda tuturor copiilor care primesc indem
nizație de la stat o compensație care acoperă, în linii 
generale, cheltuielile ce se vor efectua pe baza creșterii 
prețurilor de desfacere a produselor agroindustriale.

• Se are în vedere o creștere a pensiilor, de aseme
nea în mod diierențiat și tot sub iormă de compensație, 
care va fi inclusă, de fapt, în pensie.

a subliniat tovarășul NiCOLAE CEAUȘESCU în cu- 
a activității noastre economice în toate do- 

a venitului național — sin-

„Aplicarea acestor măsuri — 
vîntarea de la Brașov — cere o îmbunătățire 
meniile, o creștere mai puternică a eficienței economice, 
gura cale care asigură creșterea reală a nivelului de trai al oamenilor muncii

PATRIEI
Așa te știm: pămînt și cer și ape 
rotund ogor de brazde strămoșești, 
inalte culmi de piscuri detunate 
sub zările de-azur, împărătești.

Așa te știm: daco-romană țară 
de castre și cetăți durate-n piatră, 
cu brațe de viteji ce apărară 
străbunul grai și focul viu din vatră.

Așa te știm: potmol ce-oprește turma 
de năvăliri, puhoiui de invazii, 
ca-n pulbere să li se piardă urma 
cind strajă stau prin veac gorunii, brazii.

Așa te știm: înflăcărată luptă 
cu asuprirea, jugul, nedreptatea, 
plătind prin vremi o jertfă ne-ntreruptă 
ca să-ți păstrezi ne-atinsă libertatea.

Așa te știm, așa te vom păstra, 
cu Dunărea și culmile carpate, 
cu-al mării lăicer de peruzea 
și ale Crișurilor unde-nvolburate.

Așa te știm, sortită a rămîne 
grădinâ-n mugur, floare de Prier, 
cu Bărăganu-mpovărat de grine 
și turnuri de furnale pin-la cer.
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Ă Așa te știm, dintr-u-nceput durată:
| destin peren, vecie-ntruchipată.
j Vlaicu BÂRNA
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Literatura 
și educație 1111.. "r -",r "

Opinii de Dumitru GHIȘE

Edificarea unei lumi noi, 
a lumii socialiste, presupu
ne, cu necesitate, transfor
marea omului, căci a con
strui o lume nouă cu un om 
vechi ar fi o contradictio in 
adjecto. Acest adevăr sim
plu, eu valoare axiomatică, 
reprezintă piatra unghiula
ră a concepției ce călăuzeș
te partidul nostru, in atît 
de complicata construcție a 
umanismului revoluționar, a 
societății socialiste. Nu 
ne-am propus cu acest pri
lej să definim omul nou și 
nici să creionăm, in vreun 
fel oarecare, întregul evan
tai de mijloace care concu
ră la configurarea și dez
voltarea acestuia, la înflo
rirea nestingherită a per
sonalității sale. Am vrea 
să zăbovim doar asupra 
unuia din aceste mijloace 
și anume asupra literaturii- 
in cuvîntarea rostită în mai 
1977 la Conferința națională 
a scriitorilor, ca dealtfel și 
cu alte prilejuri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu invoca 
necesitatea unei literaturi 
care „să contribuie activ la 
făurirea omului nou, la 
conturarea modelului uman 
al orinduirii comuniste".

într-adevâr, așa cum o 
demonstrează experiența 
multimilenară a omenirii, 
literatura, ca și arta în ge
neral, a fost una din marile 
educatoare ale umanității. 
Prin artă, această formă de 
cunoaștere și creativitate 
prin exșglentii umană. jpm- ; 
teâ șT'sensibllitătea omului 
însuți s-au lărgit și îmbo
gățit perpetuu. Poezia — 
spunea Shelley — trezește 
și îmbogățește mintea, „4.0 
convertește intr-un recep
tacul pentru o mie de necu
noscute combinări ale uia
durilor. Este folositor tot 
ceea ce întărește și purifică 
afectele, tot ceea ce îmbo
gățește imaginația și adau
gă spirit simțului. E cu ne
putință să ne imaginăm 
care ar fi fost condiția mo
rală a lumii dacă n-ar fi 
existai, nici Dant'e, nici Pe-
t.rarca, nici Boccaccio,. nici
Chaucer, nici Shakespeare,

nici Calderon, nici Bacon 
și nici Milton".

Nu exclud ipoteza că 
exemplele date de Shelley 
să poată fi, in parte, amen
dabile. Este tot atît de ade
vărat că lumea ar fi l'ost 
cam la fel dacă ar fi lipsit 
unul sau altul din acești 
poeți. Dar tot atit de sigur 
este și că fără poezie, fără 
artă in general, existența 
umană n-ar fi fost. Sau, 
mai exact, ar fi fost alt
ceva debit ceea ce ea este. 
Căci existența umană, spre 
deosebire de cea a altor 
ființe vii, este o existență 
culturală. Fără să înceteze 
să fie o ființă naturală, 
omul a devenit, prin cultu
ră, prin valorile spirituale 
create — de la cele științi
fice și pină la cele artisti
ce — in tot mai mare mă
sură, o ființă autonomă și 
independentă, stăpin pe na
tură, demiurg al celei de a 
„doua naturi", cea a civi
lizației. Ar putea fi ințeles 
acest rol constructiv al 
culturii in general, și desi
gur al literaturii in special, 
fără a admite valența edu
cativă a valorilor culturale ? 
Evident că nu. Nu s-ar fi 
putut face nici un pas Înain
te dacă, fără să fi învățat 
ceva din ceea ce s-a făcut, 
am fi reinventat, de fiecare 
dată cînd aveam nevoie de 
ea, roata. Ar fi absurd și 
ilicit să credem că spiritua
litatea omului de astăzi, 
ghiptil jsău mepal„^fpnaele 
sensibilității și gipciirii sale 
ar fi fost aceleași - fără in
fluențele educative, fără 
rosturile modelatoare ale 
valorilor culturale create 
de-a lungul timpului de și
rul neîntrerupt de gene
rații.

Și totuși au existat și mai 
există incâ voci care încear
că să ne convingă că arta și 
literatura adevărată- sint 
un simplu joc gratuit un 
artificiu spiritual și „pur“, 
nepătat de social și de is
torie, ..dincolo" de florile și 
noroaiele vieții.
(Continuare in pag. a IV-a)

(1907) 75 DE ANI DE LA MAREA RĂSCOALĂ ȚĂRĂNEASCA DIN 1907 (1982)

Cea mai înaltă cinstire - 
munca fără preget pentru înflorirea 

agriculturii noastre socialiste
Se împlinesc în aceste zile 75 de 

ani de cind in satul cu simbolica 
denumire Flămînzi, diti nordul Mol
dovei. s-a aprins vîlvătaia răscoa
lei ce avea să cuprindă, in lunile 
următoare, satele de pe întreg în
tinsul țării, înscriind, după cum 
aprecia secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„una din cele mai mărețe, și tot
odată, din cele mai tragice pagini 
din istoria luptei necurmate a ță
rănimii, a întregului popor român 
pentru libertate și dreptate socială, 
pentru o viață mai bună". O coinci
dență istorică face ca tot in acest 
an. în primăvară, să se împlinească 
două decenii de la încheierea coo
perativizării agriculturii, care a 
marcat triumful revoluției socialiste 
la sate, reprezentind o măreață vic
torie in opera de edificare a orin
duirii noi, socialiste, in • România.

Aniversarea acestor importante 
evenimente istorice oferă lin fericit 
prilej de a evoca trecutul de luptă 
și , jertfe al țărănimii, eroismul cu 
care ea a acționat secole de-a rin- 
dul, ca principală forță revoluționa
ră a țării, pentru împlinirea aspirați
ilor fundamentale de libertate, in
dependență și dreptate socială ale 
poporului și. totodată, de a pune in 
lumină profundele schimbări pe care 
le^a adus in viața ei socialismul, 
rolul deosebit pe care țărănimea ii 
joacă astăzi, in alianță cu clasa 
muncitoare. cu ceilalți oameni ai 
muncii, in dezvoltarea economico- 
soqială a țării, în asigurarea pro
gresului multilateral al patriei so
cialiste. Este tocmai sensul multi
plelor manifestări politico-ideolo- 
gicc, științifice și cultural-cducativc 
ce vor fi consacrate acestor aniver
sări, potrivit unei recente hotăriri a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. — expresie vie a prețuirii 
partidului, a întregii noastre socie
tăți față de țărănime, față de bo
gatele tradiții de luptă și înaltele ei 
virtuți revoluționare.

Dezvoltarea istorică a poporultii 
român in decursul milenarei sale 
existențe pune in evidență faptul 
câ vreme îndelungată țărănimea ■ a 
reprezentat principala forță a pro
gresului economico-social, a asigu
rat permanența noastră neclintită pe 
aceste meleaguri. păstrind prin 
veacuri comoara limbii și culturii 
naționale. Țărănimea a fost întot
deauna vajnica apărătoare a gliei 
strămoșești împotriva dominației 
străine, a expansiunii marilor impe
rii. a purtat greul in bătăliile pe care 
poporul român a trebuit să le ducă 
pentru apărarea libertății .și integri
tății patriei. In același timp, țărăni
mea s-a afirmat ca’ o clasă socială 
revoluționară, ridicindu-se in nenu
mărate rînduri ia luptă"'împotriva 
asupririi feudale și burghezo-moșie- 
re-'i. înfăptuirea dezideratelor și 
aspirațiilor naționale majore ale po
porului nostru, marile momente ale 
procesului de făurire a statului na
țional unitar — Unirea din 1859, 
războiul pentru cucerirea indepen
denței din 1877. unirea Transilvaniei 
cu România — incorporează la loc 
de frunte contribuția, cel mai adesea 
decisivă, și jertfele țărănimii.

Clasele exploatatoare au hărăzit 
însă țărănimii o viață de robie și 
cruntă mizerie. La începutul secolu
lui al XX-lea, exploatarea și asu
prirea moșierească, silniciile și ne
dreptățile sociale ajuriseseră lâ 
extrem. „Sintem in culmea disperă
rii. din lipsa de pămint, singura in- 
deletnicire a noastră din care ne 
putem agonisi existența zilnică" : 
..sintem coprinși de cea mai grozavă 
sărăcie" : „ne vedem insultați, bătuți 
și torturați in mod barbar de oa
menii d-lui arendaș" — asemenea 
expresii ale revoltei, consemnate in 
documente ale vremii, creionează 
tabloul stării explozive, al frămin- 
tărilor și fierberii sociale care au 
dus ia izbucnirea marii răscoale ță
rănești de acum 75 de ani. Strigătul 
venit din adinoul veacurilor de îm

pilare ..Vrem pâtnint" a devenit lo- ' 
zinca generală care a ridicat la 
luptă țărănimea din Moldova, apoi 
din Muntenia și Oltenia, obida adu
nată in sufletele țăranilor revărsin- 
du-se. precum lava clocotindă a vul
canilor. peste conacele boierești, pre- 
fâcindu-le in s'crum. Prin . nemaiin- 
tilnit.a amploare, prin vigoarea și 
forța sa. răscoala din 1907 a consti
tuit una din cele mai -aprige bătălii 
de. clasă din istoria României, zgu
duind din temelii edificiul orinduirii 
burghezo-moșiereșți.

Clasa muncitoare s-a ridicat cu 
curaj in-apărarea răsc-ulaților. Soli
darizarea ei activă cu masele de ță
rani. pbziția fermă de sprijinire, a 
țățiinimii adoptată de mișcarea so
cialistă prevesteau zorii alianței 
niiincitorești-țârănești ce avea sa se 

‘ înțhege citcva decenii mul tirțiu, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român. După cum aprecia incâ in 
acel timp, cu o excepțională capaci
tate de previziune, militantul revo
luționar M. Gh. Bujor. răscoalele 
,.pB lingă alte urmări vor avea și pe 
aceea că vor dezvolta conștiința so
lidarității de interese ce există' intre 
exploatatul de la orașe și cel de la 
sate. vor strings legăturile intre 
acești exploatați, le vpr da același, 
ideal ■ și vor constitui același mare 
partid al muncii". Este, totodată, un 
titlu de mindrie pentru intelectuali
tatea noastră faptul că cele mai pres
tigioase figuri de cârtiițari ,și oameni 
de știință ai vremii și-au manifestat 
adeziunea față de cauza țărănimii.

Este bine cunoscută sălbăticia cu 
care a fost reprimată răscoala. Sa
tele rase cu tunurile de pe -fața pă- 
mintului. miile de țărani uciși vor 
rămine pentru totdeauna ca unul 
din cele mai aspre acte,de acuzare 

, împotriva regimului burghezo-moșle- 
resc din România.

Dar, deși. înfrintă. răscoala a avut 
profunde urmări In viața economică,
(Continuare in pag. a V-a)
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Răspundere muncitorească pentru realizarea constantă
a planului la producția fizică și export
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Nu numai in comuna Bosanci 
s-a dus vestea despre gospodă
ria lui Vasile Polonic, ci și in 
multe alte sate sucevene. In ogra
da lui nu găsești nici o palmă de 
pămint care să nu rodească. 
Atit in solar, cit și in curte, și-a 
cultivat și iși cultivă tot felul 
de legume și zarzavaturi. Cu a- 
celași sirg crește o vacă, porci, 
păsări. Pentru a folosi cit mai 
bine terenul, pentru a nu-i 
umbri culturile de legume, gos
podarul a plantat și un soi de 
meri pitici, dar care-i fac fructe 
mari și aromate. „Nu numai că 
nu cumpăr nimic de la piață 
— spune el — dar multe «pro
duse- din gospodărie îmi aduc și 
venituri, nu glumă".

Pe merit !

Azalee de lași

Dacă aveți drum prin Iași, 
faceți un scurt popas și la 
grădina botanică, unde veți in- 
tilni mii de plante de pe toate 
meridianele globului. Intre altele, 
veți intilni aici, in toată splen
doarea lor, azaleele și came
liile originare din India și Ja
ponia. Sub cupola de sticlă 
a serelor, albul și roșul in zeci 
de nuanțe ale plantelor tes ade
vărate covoare fermecătoare. 
Imaginea e o invitație in mirifi
ca lume a florilor și culorilor.

Înot la minus

Imaginea fotoreporterului Sza- 
kâcs V. Sandor din Miercureă- 
Ciuc prezintă un aspect mai pu
țin obișnuit. La o temperatură de 
minus 15 grade, cițiva temerari 
fac baie in toată regula, ca 
in timpul verii, la ștrand. îno
tătorii ii asigură pe cei care-i 
privesc și-i ia cu... frig că 
dacă treci bine „tracul" primei 
scufundări in apă, următoarele 
ți se par o bagatelă, că prospe
țimea căpătată după o astfel de 
baie este garantată sută la sută. 
O fi !

Ca să țină 
atenția trează

luliu Pop ne prezintă imagi
nea uneia din cele mai com
plicate lucrări in lemn. Este 
vorba de „fusele cu zdrăngăne". 
Toată împletitura de ta „rădăci
na" fusului este realizată din 
bucățele de lemn care se îmbi
nă perfect, fără nici un cui sau 
alt instrument de legătură intre 
ele, așa cum sînt și acestea, 
create de faimosul meșter ma
ramureșean Gheorghe Borodi 
din Vadu Izei.

De ce le zice „cu zdrăngăne" ? 
tn interiorul „rădăcinii", forma
tă din îmbinarea bucăților de 
lemn cioplite, se pune un bob 
de fasole, un grăunte de po
rumb sau o pietricică, pentru ca 
micul zgomot prgdus prin învir- 
tirea fusului să țină trează a- 
tenția torcătoarei.

Rubrică realizată
Petre POPA
ți corespondenții

de

„Scînteii

I 
I
1
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I 
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I

cîteva calcule din care rezultă că, in 
acest an, vor fi realizate peste 500 
sortimente de produse noi. Practic, 
circa 45 la sută din contractele de 
export încheiate se referă la produ
se noi, care nu au mai fost fabricate 
pină acum in întreprindere. Compe
tența. nivelul de calificare ale unui 
colectiv muncitoresc se probează insă 
tocmai în fața unor asemenea sar
cini de producție cu totul deosebite, 
care solicită un înalt profesionalism 
in fiecare sector de activitate, de la 
proiectare pină la prezentarea unor 
mostre și expediție.

De fapt, se poate spune că specia
liștii din întreprindere nu au aștep
tat cererile partenerilor externi, ci

motoarelor, în funcție de 
stabilit etapele procesului 
lare in fabricație a tuturor produse
lor noi. Astfel, s-au întocmit grafice 
de lucru pentru fiecare atelier, secție 
și serviciu în parte. In cadrul ate
lierelor de proiectare, de exemplu, 
s-au format colective de proiectant! 
pe gabarite de motoare. „Concomi
tent cu proiectarea motoarelor tre
buiau întocmite insă și tehnologiile 
de lucru, ne spune ing. Cornel 
Barbu. De aceea, pentru fiecare pro
iect ne-am consultat și ne consultăm 
în continuare cu serviciul tehnologic 
pentru a vedea dacă soluțiile con
structive alese sînt ușor de rezolvat 
și din punct de vedere tehnologic".

livrînd tot așa 
de motoare am

Cu 9 zile inainte de încheierea 
primei luni a acestui an, pe data de 
22 ianuarie, ia magazia de expediție 
a întreprinderii de mașini electrice 
din București era zor mare. Toată lu
mea se grăbea pentru a livra la export, 
in Iran, un nou lot de motoare.

— Cu livrarea acelui lot de motoa
re am realizat planul la export pe 
devize libere pe întreaga lună ianua
rie, ne spune tovarășul Constantin 
Sederiaș, directorul întreprinderii, 
în felul acesta, am ciștigat nouă 
zile in îndeplinirea sarcinilor la ex
port, ceea ce ne-a permis ca încă 
din prima lună a anului să depășim 
planul la acest capitol cu circa 5 mi
lioane lei. Un început bun, stimula
tor pentru activitatea viitoare, dar 
care mă face să mă gindesc la data 
de 10 noiembrie 1931.

— în loc să priviți înainte, vă în
toarceți înapoi 7

— Pe 10 noiembrie, 
— în avans — un lot
îndeplinit planul la export pe între
gul an 1981, ceea ce ne-a permis apoi 
să realizăm suplimentar produse în 
valoare de 35,7 milioane lei. Este o 
dată care se ține minte pentru că a 
acumulat în ea experiența unui în
treg an de muncă, dacă nu chiar a 
mal multor ani. Cum dealtfel depă
șirea planului la export pe luna ia
nuarie a fost posibilă datorită pre
gătirilor făcute, a măsurilor luate cu 
mult timp înainte. In spiritnl sarci
nilor subliniate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie anul trecut și, recent, 
la intilnirea eu activul de partid și 
de stat din județul Brașov, toți oa
menii muncii din întreprinderea 
noastră pun un accent deosebit pe 
realizarea integrală, ritmică, ia toate 
sortimentele a planului producției 
fizice și de export, in condiții de 
eficiență și calitate superioare. Dealt
fel, țin să menționez că, in luna 
ianuarie, planul la producția fizică a 
fost îndeplinit integral, iar la pro- 
ducția-marfă a fost depășit cp 1,6 
milioane lei.

Intr-adevăr, sarcinile calitative noi 
pe care le are de rezolvat colectivul 
de oameni ai muncii de la I.M.E.B. 
pentru promovarea exportului sint 
deosebit de complexe. împreună cu 
tovarășul Aurei Militaru, șeful ser
viciului desfacere-export, am făcut

care s-au 
de asimi-

LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI ELECTRICE BUCUREȘTI
au venit în întimplnarea tendințelor 
manifestate pe plan international in 
producția de motoare și mașini elec
trice. Astfel, s-au proiectat și asimi
lat in fabricație o serie de produse 
noi. solicitate pe piața externă, iar 
altele au fost reproiectate pentru a fi 
aduse la standardele internaționale. 
La ora actuală, motoarele electrice 
cu o vechime mai mare de 4 ani au 
trecut pe planșetele proiectanților în 
vederea modernizării. Promovarea 
exportului de mașini electrice nu 
este însă posibilă și fără o adaptare 
operativă la cererile speciale ale par
tenerilor externi, care nu pot fi pre
văzute. astfel incit să se poată lua 
din timp măsuri pentru pregătirea 
fabricației. Cum s-a procedat in 
acest caz ?

La sfirșitul anului trecut, de pildă, 
s-au primit cereri pentru 26 tipodi- 
mensiuni de motoare asincrone, în 
diferite variante constructive, care 
trebuiau proiectate din nou. Din ana
lizele făcute s-a ajuns la concluzia 
că pentru respectarea termenelor de 
livrare — foarte scurte — este nece
sar să fie luate o serie de măsuri 
speciale. Ca atare, întregul ciclu de 
proiectare, aprovizionare tehnico- 
materială, asigurare a S.D.V.-urilor, 
pregătire a fabricației a fost progra
mat invers decit de obicei. Adică s-a 
pornit de la termenele de livrare a

Aceleași măsuri speciale au fost 
luate și in secția sculărie. „Cunos
când cerințele generale de S.D.V -uri, 
am inceput să facem aprovizionarea 
cu materiale și am trecut la debi
tarea metalului înainte de primirea 
tuturor proiectelor, ne precizează 
ing. Corne) Galea, șeful secției. Tot
odată, pentru a folosi mai bine 
timpul de lucru, in condițiile in care 
unele proiecte ie primeam la înche
ierea primului schimb, am împărțit 
grupa tehnologică și de lansare îh 
fabricație in două schimburi. Fără să 
insist și asupra altor măsuri, aș pre
ciza că. in mod normal, ciclul de fa
bricație al unui echipament de 
S.D.V.-uri pentru motoarele de cu
rent continuu durează circa trei luni 
de la primirea proiectului, perioadă 
pe care noi am redus-o la jumăta
te, astfel că de la 1 februarie am in
ceput să livrăm primele scule sec
țiilor de producție".

Acestea sînt, evident, numai cîteva 
din acțiunile întreprinse pentru ca 
producția de export să poată ti rea
lizată ritmic, la termenele prevăzute 
și chiar in avans. „Esențial este că 
oamenii au înțeles și încă foarte 
bine necesitatea acordării unei aten
ții speciale producției pentru export, 
ne spune ing. Filip Cristescu, șef de

secție pe schimb la secția 2 de pro
ducție. Iar exigențele formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitei de iucru în județul Bra
șov constituie pentru întregul nos
tru colectiv un nou imbold pentru 
perfecționarea activității, introdu
cerea celor mai noi tehnologii și 
metode de lucru, în general pentru 
a munci mai bine. Deși nu am avut 
probleme cu calitatea producției, am 
considerat necesar să întărim și mai 
mult răspunderea personală in această 
privință. De aceea, am luat măsura 
ca toate motoarele livrate ia export 
să fie pansonate cu un indicativ de 
muncitorul care le bobinează. Un 
sistem simplu, dar care ne permite 
să știm cine a executat fiecare mo
tor. fie că este expediat in U.R.S.S., 
în Canada sau in Italia. Efectul aces
tei măsuri este peste așteptări".

Experiența Oamenilor rriuncii de la 
I.M.E.B. demonstrează cum se poate 
lucra repede și bine. Este, de 
fapt; ceea ce a impus pe pie
țele externe mașinile electrice cu 
marca IM.E.B. Iată' numai două 
exemple care ilustrează nivelul teh
nic al producției. Masa specifică la 
motoarele A.S.A., gabarit 180, este de 
12,7 kg pe kW la produsele fabricate 
la I.M.E.B. și 14,7 kg pe kW la cele 
realizate de firmele A.E.G. (R. F. 
Germania) și Mareili (Italia). în ca
zul motoarelor de curent continuu 
pentru metalurgie, tip M.C.M. 802, 
masa specifică este de 32 kg pe kW 
la I.M.E.B., 33,3 kg pe kW la ~ '
(R. S. Cehoslovacă) 
kW la A.E.G. Deci 
consum mai mie de materii 
randament superior 
risticile tehnice care fac ca motoa
rele românești fabricate la I.M.E.B. 
să fie tot mai mult solicitate pe 
ța internațională.

Rezultatele din luna 
monstrează că întregul 
hotărit să acționeze cu 
in spiritul 
secretarul 
tru ca, la 
cinile de 
export să 
exemplar.

Skoda 
kg pe 
redus, 
prime, 

iată caracte-

și 37,3 
gabarit

pia-

ianuarie de- 
colectiv este 
toată energia, 
formulate desarcinilor

general al partidului, pen- 
fel ca și anul trecut, sar- 
plan
fie

la producția fizică și 
îndeplinite în mod
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Sănătatea trebuie prețuită înainte de 
a ne îmbolnăvi, luind din timp toate 
măsurile necesare. Cercetarea medi
cală din țara noastră, orientată spre 
descoperirea factorilor implicați în 
apariția unor boli, fundamentează re
comandările științifice pentru pre
venirea unor afecțiuni cu o largă 
răspindire, cum sint, de pildă, bolile 
cardiovasculare. Despre unele rezul
tate interesante din acest punct de 
vedere, obținute la Clinica medica
lă I ...............
logie din Cluj-Napoca, 
șeful clinicii, prof. 
ROMAN VLAICU.

— Spre deosebire de 
numai cu cițiva ani în 
pa exclusiv de bolnavi, 
numai cercetătorii, dar și medicii au 
în vedere omul sănătos, sau aparent 
sănătos, cu tulburări de care acesta 
nu are încă cunoștință. Colectivul 
nostru a urmărit la grupe de popu
lație diferiții factori de risc (supra- 
greutatea, hipertensiunea, consecin
țele fumatului etc.), ponderea fiecă
ruia în apariția bolilor cardiovas
culare. Sigur că un om avizat, luînd 
cunoștință de ceea ce îi amenință să
nătatea, va deveni mai atent și, dacă 
este convins de către medic, va în
cerca să combată obezitatea, să re
nunțe la fumat, să fie mai grijuliu 
cu hipertensiunea dacă a neglijat-o. 
Un studiu făcut pe un mare număr 
de oameni predispuși unor boli car
diovasculare a demonstrat că numai 
prin scăderea hipertensiunii arteriale, 
combaterea fumatului, a sedentaris
mului și supragreutății a scăzut mor
talitatea prin infarct miocardic 
17,5—33,6 la sută. Și la noi în țară 
înregistrat o asemenea scădere 
grupele urmărite sistematic.

— La sfirșitul anului trecut ați 
cheiat un studiu efectuat pe un grup 
de 833 persoane. Ce concluzii . s-au 
desprins din aceste investigații ?

— Din acestea, Ia 320 persoane am 
constatat existența unuia sau maî 
multor factori de risc ; jumătate din 
ei au înțeles necesitatea unei supra
vegheri mai atente prin combaterea 
factorilor de risc aduși la cunoștință, 
iar restul grupului au luat numai 
parțial măsuri. In cei 5 ani de cer
cetări au fost obținute rezultate cate
gorice la persoanele care au înțeles 
necesitatea de a se îngriji. Astfel, au 
fost normalizate valorile tensiunii ar-

medicină internă și cardio- 
ne-a vorbit 

dr. docent
medicina care 
urmă se ocu- 

astăzi, nu

cu 
s-a 
la

în-

Prevenirea bolilor 
cardiovasculare

teriale și nu neapărat prin medica
mente. La cei "mai multi a fost su
ficientă reducerea greutății corpo
rale prin alimentație rațională, plim
bări, gimnastică. Abandonarea sau 
chiar și reducerea fumatului este 
esențială. S-au obținut, de pildă, re
zultate bune, ameliorări semnificati
ve la acele persoane care au renun
țat atit la consumul de alcool, dit și 
la țigări.

— Ce progrese biomedicale s-au în
registrat in ultimii ani și care permit 
descoperirea la timp 
rări pentru a se lua 
va te ?

— în prezent, prin mijloace mo
derne de investigație putem să desco
perim în faze mult mai precoce dife
ritele dereglări, de natură biochimică 
de pildă, in faze cind pacientul nici 
nu iși dă seama că in organismul lui , 
s-au petrecut anumite modificări. Și 
nu in mod întimplător insistăm asu
pra recomandării de a se face un 
control medical periodic. Simpla sem
nalare a creșterii procentului de co
lesterol în circuitul sanguin sau o 
valoare mai ridicată a tensiunii arte
riale sint semnale de alarmă utiie.

Specialiștii pot depista, de aseme
nea, prin diferitele teste de explo
rare funcțională (mecano-fonoeco- 
grafice, hemodinamice, biochimice, 
imunologice etc.) stadii ale bolii cînd 
este mult mai ușor de intervenit în 
procesul de îmbolnăvire, oprindu-i 
evoluția, tn mod cert sintem mal 
bine înarmați pentru a interveni cu 
eficiență mai mare decît în urmă cu 
cițiva ani. Dar nu este suficient. 
Numai cu aportul conștient al fiecă
rui cetățean se pot obține rezultate 
cu adevărat bune, se pot combate fie
care din factorii de îmbolnăvire. In 
fond, acești factori sînt abateri de 
Ia viața rațională, fie că este vorba 
de o stare de supraîncărcare, de o 
defectuoasă organizare a activității 
și a odihnei, fie de o alimentație in 
exces ori abuzuri de toxice (alcool, 
fumat) sau nerespectarea indicațiilor 
medicale etc.

— Ce au adus nou cele mai re
cente cercetări științifice in procesele 
de recuperare a bolnavilor cardiovas
culari ?

— In prezent, pe baza cercetărilor 
cunoaștem mai bine timpul in care 
se poate începe recuperarea și mij-

Acte provizorii, 
risc garantat

El — Stănescu Gheorghe Viorel — era 
șef al unui sector de administrație loca- 
tivă aparținind de I.C.R.A.L. Cotroceni. Ea 
— Constanți nescu Viorica — era agent 
constatator la Administrația domeniului pu
blic. Cu toate că ambii combateau pe 
același front — al bunei gospodăriri a 
sectorului 5 — s-au cunoscut mai bine abia 
cu ocazia anulării unei amenzi. Alt agent 
constatator îl amendase pe S.G.V. pentru 
că nu ridicase la timp molozul lăsat un
deva, în mijlocul drumului — de lucrătorii 
coordonați de el. Din vorbă in vorbă, Vio
rica C. i-a povestit că știe o garsonieră 
liberă, în care ea ar propune să se mute 
fratele unui prieten. Astălalt prieten, cel 
nou, a înțeles aluzia și, contra 12 000 lei — 
că, vorba aceea, fratele prietenului, ca 
fratele prietenului, dar... a rezolvat pro
blema.

Cum ? ! Aceasta e întrebarea 
pune cu uimire. Doar e cunoscut 
riguros de acordare a locuințelor, 
și garanțiile care trebuie Întrunite
pentru a se preveni orice abuz. Cum a 
putut un funcționar destul de modest să 
dispună de spațiul locativ ca de propria 
batistă ? Chiar așa : folosindu-se de o sim
plă fițuică de hîrtie. De ceva care seamănă 
mai curind cu o batistă, decît cu un act.

care se 
regimul 
formele 
tocmai

a unor tulbu- 
măsuri adec-

loacele cu care se poate face ea după 
infarctul de miocard. Avem rezul
tate încurajatoare in ce privește re
cuperarea capacității de efort, după 
infarct, prin așa-zisa cură de teren 
(mers pe jos) sau folosind scările — 
urcatul și coboritul ca formă de/ an
trenament. Prin aceste mișcări se îm
bunătățesc funcția inimii și circula
ția sîngelui — urmarea fiind o mai 
bună hrănire a țesuturilor întregu
lui organism. Și se constată cu satis
facție că acești suferinzi după ce fac 
acest antrenament sint capabili de un 
efort fizic chiar mai mare decit înain
te de infarct. Cu atit mai utile sînt 
efortul fizic, sportul, mișcarea, gim
nastica omului sănătos pentru a-și 
menține sau îmbunătăți atit funcția 
aparatului cardiovascular, cit și a în
tregului organism prin creșterea ca
pacității de efort fizic și intelectual.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Nume noi în gama 
radioreceptoarelor

SUPERSON 1 și SUPERSON 2 
sint radioreceptoare staționare 
prevăzute cu orgă de lumini, 
destinate recspționării emisiu
nilor stațiilor de radiodifuziune 
cuprinse in gama de unde me
dii și ultrascurte. Prin atașarea 
orgii de lumini se creează o 
corelare plăcută intre culoare 
și sunet, conferind audițiilor 
muzicale o calitate deosebită.

Aparatele, construite după o 
linie elegantă, modernă, oferă o 
audiție clară și de bună calitate.

Orga de lumini cuprinde trei 
culori : roșu, galben și albasjru 
(sau verde), culoarea roșie co- 
respunzind frecvențelor joase, 
cea galbenă frecvențelor medii, 
iar cea albastră (sau verde) 
frecvențelor înalte.

' SUPERSON 1 și SUPERSON 2 
au același preț. Fiecare din cele 
două modele de radioreceptoare 
costă cite 1 000 Iei.

Precizăm din capul locului că sînt 
numeroși gospodari ai unităților 
economice — administratori de can
tine. directori de întreprinderi co
merciale, de comitete ale sindica
telor — care s-au străduit și se stră
duiesc să aplice cu corectitudine pre
vederile Legii autoaprovizionăril în 
spiritul și litera lor. așa cum se cu
vine. In privința secțiilor-anexă. de 
exemplu, experiențele pozitive acu
mulate în diferite județe arată că 
aceste unități, fie ale întreprinderi
lor, fie ale comerțului sau coopera
ției, pot aduce importante contribuții 
la îmbunătățirea meniurilor din can
tine. la aprovizionare în general.

Există sute de unități din tară care 
cresc porci și păsări, valorificind 
eficient resturile alimentare rămase 
in rețeaua comercială sau în pro
priile cantine, ori cartofi sub ..stas", 
fructe depreciate, resturi vegetale 
din grădinile de legume și. pe aceas
tă bază, ieftinesc prețul de cost din 
unitățile de consum colectiv, degre- 
vînd fondul cen
tral al statului 
de sarcina apro
vizionării canti
nelor.

Ceea ce trebuie 
și, mai ales, tre
buia înțeles bine 
de toți organiza
torii secțiilor-a
nexă și deci și ai 
unităților de consum colectiv este 
faptul că Legea 13/1980 — a autoa
provizionăril — se impune privită ca 
un cadru stimulativ al inițiativelor, 
care trebuie căutate și găsite de fac
torii de răspundere ai unităților eco
nomice. Inițiativele respective se re
feră la trei așpecte principale, de 
care depinde buna funcționare a sec
țiilor-anexă : asigurarea hranei ani
malelor, stabilirea personalului de 
îngrijire a acestora, procurarea mij
loacelor de construire a adăpostu
rilor.

...Și totuși mai persistă cazuri cînd 
nu se înțelege că autoaproviziona- 
rea înseamnă a-ți rezolva propriile 
cerințe, nu a aștepta serviciile alto
ra. Pe parcursul unui raid recent in 
unități economice ale municipiului 
Tirgoviște am întilnit in sfera de ac
tivitate a secțiilor-anexă nu puține 
manifestări de comoditate, o înțele
gere deformată pină la trunchiere a 
Legii 13/1980 și a recentelor regle
mentări privind unele măsuri referi
toare la întărirea autoconducerii și 
autoa.provizionării teritoriale, prac
tici birocratice, care produc pagube 
și deficiențe. ►

Existenta a două feluri diferite de 
a gospodări secțiile-aneXă este pu
ternic reliefată de însăși analiza ac
tivității a două cantine din munici
piu cu secțiile-anexă respective.

Stăm de vorbă pentru început cu 
tovarășii Ion Voicu. președintele co
mitetului de cantină de la întreprin
derea de utilaj petrolier, și Grigore 
Savu. președintele comitetului de 
sindicat. Aceștia ne informează că. 
acum, 
„gem" 
peste 
cartofi.
deși apreciată de muncitori, e cam 
scumpă, ne-a mai ziș președintele. 
Șapte lei meniul. Anul vijtor insă 
vom reduce costul cu cel puțin un 
leu. adăugind in același timp, in 
plus, citeva zeci de calorii la masa 
fiecărui abonat. Baza materială a

/

Practici diferite, rezultate 
diferite în activitatea a 
douâ mari cantine-restau- 

rant din Tîrgoviște

acestor modificări : gospodăria-ane- 
xă. Avem, pentru moment. 100 de 
porci și o maternitate. Pe măsură 
ce vom obține alte efective de 
purcel, vom incepe să sacrificăm din
tre cei ajunși la maturitate".

In legătură cu baza furajeră, ni 
s-a relatat că unitatea are in folo
sință 1.5 ha de pămint, care, lucrat 
cum se cuvine, cu forțe proprii, 
adică de muncitorii fabricii, poate 
produce cel puțin 7 000 kg de po
rumb sau 30—40 000 kg sfeclă furaje
ră. Iar dacă la aceste produse vege
tale se mai adaugă -și resturile me
najere de la cantină, gospodăria- 
anexă poale să crească nu 100 de 
animale, ci 200.

Trebuie să recunoaștem că apro
ximativ in același spirit a inceput 
discuția noastră și cu tovarășii Ni
colae Grigorescu. președintele comi
tetului de cantină de la întreprinde
rea de strunguri SARO, și cu admi
nistratorul Gheorghe Bănică. La 
această cantină, meniul e mai scump

— 8 lei pentru 
abonați și 10 ici 
pentru 
De ce ?

Ne-am 
sat cu 
hrănite 
le anexă.. Răspunsul
— la prima ve
dere corect, dar,

tot la prima vedere. în mod cert, in
complet — a fost că porcilor, de re
gulă, li se dau cartofi căzuti la sor
tare — cam 150 kg pe zi (crescăto
ria are 100 de porci — n.n.). Am aflat, Ș 
în acest sens, că silozul întreprinde
rii dispune de aproximativ 30 tone 
de cartofi. Un calcul simplu — 150 
kg x 100 zile de iarnă = 15 tone — 
arată că din cartofii cantinei jumă
tate intră în bucătărie, iar cealaltă 
jumătate merge la hrana animalelor. 
O proporție a perisabllităților greu 
de Înțeles : ori aprovizionarea can
tinei se face cu lipsă de exigentă în 
ce privește calitatea produselor și se 
achiziționează multi cartofi de cali
tate inferioară, ori se dau animale
lor cartofi buni. Alternativa ne-a 
fost lămurită de președintele comi
tetului de cantină, care ne-a infor
mat că se mai dă zilnic porcilor și 
mălai superior ! Iar uneori și piine ! 
Deși există cunoscutele norme le
gale. care interzic categoric aceste 
practici.

Am avut în mină și un document 
scris, din care a reieșit limpede cum 
mălaiul, in loc să ajungă pe mesele 
cantinei, merge la porci. Iată-1 : 
3.XII.1981. „Notă de recepție (a ce
realelor — n.n.) nr. 249. Cantitatea de 
1 082 kg de mălai și piine (mălai 
sosit de la I.C.R.A.. iar piinea din 
comerț!) se transferă la gospodâria- 
anexă". „De acord", scrie și Sem
nează președintele comitetului de 
cantina, Nicolae Grigorescu. ..De 
acord", scrie și semnează șeful can
tinei. Gheorghe Bănică.

în afară de gravitatea încălcării

flotanți.
intere- 

ce sint 
animale- 

gospodăriel-

iarna, silozurile cantinei 
de produse alimentare — 
40 de tone de varză, 
ceapă ș.a.m.d. ..Mîncarea.

INVITAȚIE LA SOVATA
Renumită și peste granițele tării, 

stațiunea balneoclimaterică Sovata 
se află așezată la o altitudine de 
530 m, funds. înconjurată de munți 
împăduriți. /Pitorescul localității 
determină în mod fericit împletirea 
curei balneare cu o odihnă recon
fortantă.

• O modernă și complexă bază 
de tratament, hotelurile „Sovata", 
„Aluniș", „Făget" și „Căprioara", 
precum și vile cu o arhitectură 
atrăgătoare asigură condiții deose
bite pentru efectuarea unei cure 
balneare cît mai eficiente.

• Stațiunea este indicată pentru 
tratarea afecțiunilor ginecologice, 
ale aparatului locomotor (reumatis
male generative, abarticulare, infla
matorii, posttraumatice, neurologice 
periferice).

• Sala de spectacole, clubul, ci
nematograful. biblioteca, sala de 
gimnastică, precum și numeroasele 
posibilități de drumeție spre „Vir- 
ful Cireșului", „Valea Sebeșului", 
„Cimpul Cetății" ș. a. sint doar

cîteva mijloace de agrement puse 
Ia îndemina oaspeților pentru pe
trecerea timpului liber în mod plă
cut și util.

• Locuri și informații șuplimen-

tare se pot obține la toate agențiile 
și filialele oficiilor județene de tu
rism, precum și la cele 'ale între
prinderii de turism, hoteluri și res
taurante București.

în afară de . __ _____ __
normelor legale, ne-a mai atras aten
ția un amănunt : expresia „se trans
feră". Am constatat că este vorba, 
de fapt, de un subterfugiu : ce i care 
răspund de cantină și de secția-ane- 
xă. știind că I.C.R.A. nu poate livra 
mălaiul pentru animale, solicită mă
lai pentru... consumul colectiv, iar 
după ce produsul ajunge la între
prindere, îl „transferă" la gospodăria- 
anexă. Ne interesăm, in continuare, 
cit mălai superior au risipit astfel cei 
doi „responsabili" — cât de impropriu 
sună acest termen in cazul lor — Ia 
SARO. Doar in toamna asta — cam 
un vagon !

S-a recurs la asemenea soluții ile
gale din lipsa totală a altor mijloa
ce ? Oare nu dispune de pămint see- 
ția-anexă a întreprinderii SARO ? 
Aflăm de la tovarășul Ion Uțescu, 
secretarul comitetului de partid, că 
întreprinderea are 2 hectare pămirit. 
Dar această suprafață n-a fost lucra
tă corespunzător în cursul aniAui, 
iar din sfecla furajeră cultivată nu 
s-a ales mai nimic. Este argumentul 
cel mai convingător că nici pre
ședintele comitetului sindicatului, 
nici cel al comitetului de cantină și 
cu atit mai puțin responsabilul n-au 
înțeles că menirea secțiilor-anexă 
este aceea de a produce țin surplus 
de bunuri, folosindu-se in acest sens 
rezervele locale — și nu ;de a dimi
nua fondul pieței.

Este de așteptat. în consecință, ca 
organele de resort ale consiliului 
popular municipal să ahalizeze. la 
rindul lor. faptele petrecute și să ia 
măsurile cuvenite, incit asemenea 
practici să dispară cu desâvirșire din 
activitatea organizatorilor și gospo
darilor de secții-anexă - din Tirgo
viște.

Gheorghe GRAURE

așa-numită
garsoniera 
către con-

«
N-a avut decit de întocmit o 
„fișă de calcul provizorie".

Protejatul a folosit liniștit 
pînă cînd a fost repartizată de
siliul popular altcuiva, cu forme în regulă.

Riscul era mai mult decît previzibil, dar 
nu-l tulburase pe Stănescu. El anticipase 
că va putea manevra prin ceața confuză a 
acestor acte-surogat „fișele provizorii". 
Așa că cetățeana cu repartiție de la con
siliul popular a fost cazată 
apartament cu două camere, 
„închis gura".

Din păcate pentru el și din 
tru dreptate, protejatul, asupra căruia plu
tise pentru o clipă riscul evacuării, obse
dat de peșcheșul dat, s-a pripit. A fost in 
audiență la primar. Și, din vorbă în vorbă, 
afacerea Stănescu G. V. a ajuns de noto
rietate publică. Că de competența procura
turii era de mult.

Cam așa procedară cei doi escroci. In 
multe, destul de multe alte cazuri. Folo
sind cu abilitate un tip de act care 
cum se spune în popor, „nici 
măgar".

Din proces nu am reușit să Înțelegem 
cum și de ce s-a inventat acest tip de 
document Poate iși are rațiunea lui. Dar, 
asta e limpede, utilizarea lui oficială im
plică cel puțin aceleași precauții cite se iau 
in cazul actelor propriu-zise de repartizare 
a locuințelor, dacă nu mai multe. Este un 
non sens ca omul cu drepturi ferme și act 
valabil să treacă prin fel de fel de comi
tete și comiții. Iar șmecherul filodormelor 
să-și rezolve aceleași interese cu „acte 
provizorii", tranșate apropo de o amendă 
și o grămadă de moloz.

fericire pen-

cal,

„Puțin
dezordonatul"

într-o mai lungă caracterizare a lui Ul
meanu Liviu, o vreme gestionar la Uzina 
de reparații auto-Obor, se scrie (subli
nierile ne aparțin) : „In activitatea pe care 
o desfășoară este puțin dezordonat, fapt 
ce a făcut să den naștere la unele nereguli 
în gestionarea bunurilor încredințate. Con
siderăm că aceste nereguli nu au fost să- 
vîrșite cu intenție, ceea ce ne face să a- 
preciem activitatea tov. Ulmeanu Liviu 
satisfăcătoare". Caracterizarea din care ara 
citat este semnat^ și ștampilată de cine 
trebuie. Cu o precizare : ea n-a fost în
tocmită pentru promovarea lui Ulmeanu in 
formația de fluierași a întreprinderii, ci 
pentru uzul unei instanțe de judecată.

Care erau acele „unele nereguli" ? Ce 
făcuse acel „puțin dezordonat" ? Cum pro
cedase el „fără intenție" în activitatea sa 
apreciată drept „satisfăcătoare" 7

...La o verificare inopinată a miliției, 
se descoperă în gestiunea lui U.L. un mi
nus de cîteva mii de lei. Urmează un 
control gestionar de fond in care — cităm 
din rechizitoriu — „organul C.F.I. a lucrat 
aproape două luni pentru a pune in ordi
ne situația stocului de piese aflat în ma
gazie, pentru ca apoi să se poată efectua 
inventarierea" ! După inventariere, di
mensiunile exacte ale „neregulilor" din 
activitatea „satisfăcătoare" a micului „de
zordonat" erau următoarele : 5 717,30 lei —

minus în gestiune și... 155 815 lei — plus in 
gestiune ! ? ! Puțin derutant.

...De unde minusul ? „înregistrări greși
te" — a constatat controlul. „Persoanele 
străine care intrau în magazie" — a zis 
gestionarul. Cine erau persoanele străi
ne ? Delegații secțiilor de producție, șefii 
de echipă, mecanicii care Veneau în maga
zie după piese. Deci nimeni alții decît co
legii săi de muncă. Nu s-a sfiit să-i facă 
hoți.

...De unde plusul ? Va recunoaște singur : 
A fost creat preventiv, de teama lipsei în 
gestiune. Elibera din magazie mai puține 
piese decît scria pe bonurile de consum. 
Dar delegații care ridicau piesele erau 
orbi ? Nu știau să numere ? Nici una, nici 
alta. Acceptau pur și simplu această si
tuație.

De ce ? Se poate bănui orice, mai cu 
seamă că nici unul dintre delegați (în fond 
nimeni alții decît cei spre care arătase Ul
meanu cu degetul, cînd explicase minusu
rile) nu s-a simțit ofensat. Ba, mai 
mult, au venit și în fața instanței ca să 
depună mărturie, senini, că așa era... obi
ceiul casei. Dar, atunci, cu ce se reparau, 
totuși, mașinile, dacă de la magazie nu se 
eliberau piesele necesare ? „în lipsa pie
selor solicitate de către șefii de echipă — 
se arată in rechizitoriu — muncitorii pro
cedau la recondiționarea unor repere". Pe 
care altfel...

Iată de ce, în loc să ne mai întrebăm 
cum se explică acea minimalizare evidentă 
a răspunderilor unuia ca Ulmeanu, sintem 
mai degrabă disnuși să-l înțelegem pe tova
rășul director de la U.R.A. Obor — sem
natarul caracterizării din care citam la 
început.

Căci în ansamblul dezordinii care dom
nea în întreprindere, se pare că, într-ade- 
văr, ceea ce se intîmpla în magazie la 
Ulmeanu erau doar „unele nereguli". Iar 
el doar „puțin dezordonat". Altminteri, 
cum să se mai califice, în general, activi
tatea altora din jur, dacă a lui Ulmeanu 
er? „satisfăcătoare".

A

Din caietul 
grefierului

„Intre inculpat șt partea vătămată s-au 
născut discuții cu privire la un împrumut de 
bani, finalizat cu lovirea părții vătămate de 
către inculpat cu o tigaie în cap și smul
gerea pardeslulei. Împrumutul in discuție nu 
a fost valabil..."

(Din Dosarul nr. 1231/81. al Tribunalu
lui municipiului București)

„Nu-mi mențin declarația dată îh ziua de 
7 decembrie 1980 in fața lucrătorului de mi
liție pentru că atunci era prezent și portarul 
care m-a amenințat să nu-l ajut pe inculpa
tul P.V. intrucit el are ceva cu acest incul
pat, amîndoi participînd la o nuntă, unde 
inculpatul a insultat-o pe mama portarului".

(Din Dosarul nr. 5062/81, Judecătoria 
sectorului 2 din Capitală)

Florin CIOBANESCU
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IN ZOOTEHNIE-locul celor mai buni
*apte, întâmplări, replici notate într-o adevărată 

uzină zootehnică, la Grindu-Ialomița 
de către o echipă de reporteri ai „Scânteii"

Sînt in țară zeci și sute de ferme zootehnice cu 
rezultate bune și foarte bune. Multe dintre ele se 
detașează, din acest punct de vedere, față de fer
ma zootehnică a cooperativei agricole de produc
ție din Grindu, județul Ialomița. Și, totuși, această 
fermă, prin felul in care gîndesc și acționează toți 
cei care muncesc aici, constituie un model de or
ganizare, de disciplină, de spirit deschis tot timpul 
către cele mai potrrvite soluții de creștere a ani
malelor, imbinînd fericit o experiență vastă, tradi
țională, potrivit particularităților Bărăganului, cu tot 
ceea ce oferă cercetarea științifică mai valoros, pen
tru obținerea unor producții in continuă creștere.

Oamenii Grindului din Bărăgan nu cunosc for
mula „nu se poate", auzită - din păcate - in prea 
multe locuri. Oamenii Grindului sint niște nemul
țumiți, de o factură cu totul deosebită, căutind me

reu să-și perfecționeze măiestria de crescători de 
animale, punind tot sufletul in spornicio continuă 
a muncii lor. De aceea, sprijină direct și eficient 
unele dintre unitățile zootehnice care le sint to
varășe in consiliul unic agroindustrial, cum este, de 
pildă, ferma zootehnică o C.A.P. din Colelia, trans- 
mițindu-le in primul rind convingerea că, in urma 
energicelor măsuri întreprinse de partid pentru dez
voltarea dinamică a zootehniei, una dintre soluțiile 
eficiente de redresare rapidă este consolidarea în
crederii în forțele proprii, soluție care se traduce 
in replica viguroasă o faptelor.

SE POATE I - este răspunsul lor ferm, răspunsul 
lor competent, răspuns care poate interesa foarte 
îndeaproape pe toți cei angajați trup și suflet in 
îndeplinirea exemplară a uneia dintre cele mai de 
seamă sarcini ale cincinalului actual.

Rămași credincioși unei ocupații moștenite din tată in fiu, grindenii ou acum una dintre cele mai frumoase și mai 
rentabile turme de oi. Ceea ce le asigură avantaje materiale certe și, desigur, mari satisfacții

„Omul trebuie să-și facă munca se
rios, cu cinste și, mai ales, cu com
petență* (inginer Silvia Micu de la 

C.A.P. Grindu)

0 demonstrație pe care nici un „specialist 
în justificări46 n-o poale infirma

„Profitori66 - care trebuie încurajați
Cooperatori din Colelia relateaza ce-au învățat 

de la vecinii lor din Grindu
Președintele cooperativei din 

Grindu, Anghel Mircea Dan, Erou 
al Muncii Socialiste, nu are in bi
roul său (3 m pe 2,5 m)... sobă. Ca 
să nu poată sta acolo decît stric
tul necesar și să se afle, în rest, 
la treaba sa adevărată de condu
cător, în sectorul zootehnic (în in
cinta căruia se și află birourile co
operativei) sau în cîmp. înainte de 
a fi apucat să-i punem vreo în
trebare ne-a vorbit el, cu o sinceră 
și adîncă obidă :

— Am aflat câ vreți să scrieți 
despre lapte. Nu știu cine v-a tri
mis aici, că n-a făcut bine. Sint 
tare nemulțumit. Cătrănit rău de 
tot. Așa nu se mai poate, va tre
bui să luăm măsuri, am scăpat din 
mină niște treburi, pe unii oameni 
va trebui să-i zgîlțiim serios.

Pricina supărării — judecați-o și 
dumneavoastră — ni s-a părut la 
inceput exagerată : s-a încheiat 
media producției de lapte pe 1981 
și au ieșit 3 618 litri pe cap de vacă 
furajată (la un efectiv de 480 !), 
cu aproximativ 100' de litri mai 
puțin decit iși propuseseră. Exa
gerat ni s-a părut motivul pentru 
că veneam din locuri în care 
rezultatele erau cu mult mai slabe, 
dar pe chipurile gospodarilor 
nu se citea nici urmă de su
părare. Pe urmă ne-am dumirit : 
aici, la Grindu, potrivit felului în 
care gîndesc despre munca lor co
operatorii, scăderea cu o sută de 
litri a mediei (și incă la ce me
die !) capătă proporțiile unei „ca
lamități".

— Unii, pe unde am mai umblat 
noi, ar fi fost fericiți cu o atît de 
mică pierdere...

— Păi da, că de aia n-are ursul 
coadă. Dar eu, aicea, nu admit. In 
fine, urmează să ne răfuim noi cu 
noi și noi între noi. Vine acușica 
adunarea generală... în sfîrșit, ca 
să știți ce s-a întîmplat. să vă 
spun : am avut unele vaci „pen
sionare", cu potențialul productiv 
scăzut și pe care, totuși, le-am 
muls...

— Iertați-ne, dar. prin alte părți, 
treaba asta se întâmplă în mod cu
rent...

— Știu. Dar dumneavoastră cu 
cine țineți 7 Cum să fie normal așa 
ceva ? O vacă de lapte pentru lap
te o țți. nu 7 Și o hrănești ca ata
re. Nut-ți mai dă lapte, a devenit 
pensionară, produce doar pagubă, 
arunci furajele pe fereastră. Avem 
npi a ti tea furaje 7 Ocupi spații de 
pnoducție. Avem noi atitea spații 7 
Oatmeni buni sînt plătiți ca să-și 
piardă vremea. Avem noi atiția în
grijitori buni 7 Și de ce s-o ții 
cind vin din urmă vițele viguroa
se 7 Nu-i o crimă să tai vițele și 
să ții pensionare 7 Pe urmă a mai 
fost și faptul că am avut unele 
juninci care n-au prins vițel la 
timp... Dd ce 7 Asta să ne-o ex
plice specialiștii noștri... Am avut 
și vaci care de doi ani n-au mai 
fost monijate... Nu e admis așa 
ceva...

— Se admite totuși...
— Da, ștțu, Prin alte părți. Dum

neavoastră știți una și bună... Nu-i 
bună, dragî tovarăși. Am anunțat 
ți pe speciațliștii de la județ, pe cei 
de la inspectoratul veterinar, de la 
direcția agricolă, de la oficiul ju
dețean de reproducție... îi aștept 
aici, să discutăm. O să reanalizăm 
intrqaga situație și o să facem un 
program, cu grafice. Pierderile să 
le suporte cai indisciplinați... Și 
mă refer intîi la specialiști pentru 
că deispre indisciplina îngriji
torilor, la noi, aproape că nu mai 
poate fi vorba. La specialiști mă 
refer, pentru că le-am pus la dis
poziție tot ce era necesar, chiar și 
peste suficient, o recunosc ei în
șiși. întregul complex de furaje, 
oameni foarte buni, adăposturi 
excelente. Nu trebuie decît să-și 
facă datoria...

— Aveți dumneavoastră destule 
furaje 7

— Avem !
— Cum așa 7
— Am mai dat și mai dăm și pe 

la alții.
— înseamnă că aveți un regim 

privilegiat 7

— De ce l-am avea 7 Tot în 
România trăim. Sigur, va trebui să 
schimbăm metodele de furajare ca 
să facem economii. Deși, să știți, 
noi și pînă acum am fost strînși 
la pungă cu concentratele. Ați vă
zut lurajeria' noastră 7

— Da, e, de fapt, o fabrică.

— Exact. Care merge. De dimi
neața pină noaptea. Ne preparăm 
furaje economice, perfect asimila
bile. Baza — grosierele, sfecla, si
lozul. Bine tocate, bine dozate, bine 
preparate. Proaspete. Avem „bu
cătari" buni. Hrana asta, ca o pas
tă, gustoasă, ajunge în ieslea a-

Rar ne-a fost dat să cunoaș
tem un om atît de tăcut. Am pă
truns peste tot in sectorul zoo
tehnic din Grindu, avindu-l ală
turi. d.indu-ne succint lămuriri 
cind i le-am cerut, vorbind în 
restul timpului parcă numai cu 
privirile. Ne-am oprit la moara 
de furaje și am vrut să știm 
cum se prepară aici și cum se 
combină elementele nutritive. 
Ne-a oferit cifre, cantități, ele
mente de chimie nutritivă com
plicate, explicate toate cu preci
zie, pină am văzut, pur și sim
plu, cum se transformă ele în 
sporuri de lapte și carne. Dar 
scurt, lapidar, economic. îngriji
torii il salutau cu prietenie, li 
adresau cite un cuvint și el pri
vea vacile, suferind că intrăm
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„De trei
— A conduce, ne 

spunea inginera Sil
via Micu, șefa fer
mei de porcine a 
C.A.P. ~ ‘
pare 
oricui, 
este la 
cui, dacă acela 
să-și facă munca se
rios, cu cinste și, 
mai ales, cu compe
tență. Competența 
înseamnă insă mun
că aspră, făcută cu 
plăcere, cu pasiune.

— Asprul cu plă
cerea nu se exclud 
cumva ?

— Nu prea ! Din 
combinarea amîndu- 
rgra se naște satis
facția datoriei bine 
îndeplinite. Lucrul 
acesta am încercat 
să-l sădesc in con
știința fiecărui îngri
jitor al fermei.

Așa este, dar ingi-

Grindu — 
la indemina 
Intr-un fel, 

indemina ori- 
vrea

ori competență...66
nera aceasta, firavă 
la vedere, respirind 
însă cu toată ființa 
energie bărbătească, 
și-a impus sieși mai 
intîi această discipli
nă, această muncă 
pasionată, care a fă
cut dintr-un inginer 
agronom un inginer 
zootehnist, dînd — 
după o activitate în- 
dîrjită de însușire a 
zootehniei și me.dici- 
nei veterinare — 
examene practice se
vere și luindu-le cu 
note maxime. In pri
vința asta, cifrele iși 
au graiul lor expre
siv : in anul trecut, 
ferma și-a planificat 
un efectiv de opt 
mii de capete porci
ne .și a realizat 8 530 
de capete ; se plani
ficase livrarea către 
fondul de stat a 600 
de tone de carne și

s-au livrat 630 
tone. Sînt cifre 
realizarea cărora 
participat 
dintre cei 32 de în
grijitori. Cit priveș
te conducerea trebu
rilor și efectuarea 
lor, fiecare iși este 
sieși șef, responsabil, 
desfășurindu-și mun
ca intr-un spirit de 
disciplină, cu compe
tență și cu pasiune, 
pe care numai cali
tatea lor de st.ăpini 
ai avuției obștești le 
poate explica. Creș
terea competenței 
profesionale este o 
bătălie în plină des
fășurare tot timpul. 
Pentru . că, așa cum 
spunea inginera Sil
via Micu : „De trei 
ori competență și tot 
nu este de ajuns

de 
la 

au 
fiecare

Cind asculți 
cum vorbește 

această femeie...
Cinstit vorbind, nu mai văzu

sem de mult așa ceva... In 
preajma unuia dintre grajdurile 
de vaci de la Grindu, o femeie, 
voinică, e adevărat, ridicase 
pe umăr, ca pe nimica, un sac 
greu și mergea cu el, se grăbea 
spre grajd. Era ora începerii 
mulsului (la 17,00 fix '.). Am 
reintilnit-o mai tirziu și-am 
discutat. Tudora Irimia. De zece 
ani îngrijitoare la vaci.

— V-am văzut alergind cu 
sacul in spinare. Și ne-am gin
dit că e o muncă grea...

— Nu-i grea deloc. De ce nu 
m-ați întrebat și pe mine...

— Am mai auzit și de la alții, 
de prin alte părți...

— Ziceți-le că ori n-au știut 
niciodată să muncească, ori au 
uitat. Eu am crescut vaci și 
acasă, de mică. Aici e floare la 
ureche, vă spun eu. Că-i me
canizat. Să țesali vaca, s-o cu
reți, sări pui 
la oră fixă.
aici.'

— Cit lapte 
neavoastră ?

— Am un lot de 
slabă dă 20 de litri 
30, pină la 35. Bun 
le îngrijești...

— Și, dacă le îngrijești ?
— Ciștigi. Anul trecut am 

luat, cu totul, cam 2 800 de lei 
pe lună. Bărbatul meu la fel...

Da, o să le spunem și altora 
(ceea ce 
zootehnie 
cește nu 
zice că e

Oricum, 
bește această 
vezi cu citcf _______
cește, nu poți să nu te gindești 
cu obidă la unii bărbați, vlăj
gani cu umeri și brațe puter
nice, care se află intr-o peni
bilă căutare a unor „munci 
ușoare" oploșindu-se prin locuri 
de tăiat frunză la ciini.

aparatul de muls 
Nimic nu-i greu
dau vacile dum-

25. Cea mai 
pe zi. Altele 
înțeles, dacă

și facem aici) că in 
numai cine nu mun- 
ciștigă. Și tot acela 
greu.
cind asculți cum vor- 

femeie, cind o 
seriozitate mun-

Regula numărul
în grajduri, probabil, la ore 
nepotrivite. Pentru că, și aici, 
orele de hrană, orele de îngri
jire, de curățenie, de muls iși 
au rostul lor, nu trebuie încăr
cate cu evenimente noi pentru 
animale, evenimente care ar pu
tea să influențeze producția. Și 
ne-am rărit intrările in aceste 
locuri, care străluceau de cu
rățenie, ca in laboratoare.

I-am smuls, in schimb, măr
turisirea că face 20 de ture pe 
zi in tot sectorul, controlind, 
luind cunoștință, verificind 
exactitatea rațiilor, structura lor, 
darea lor la ore fixe, bine sta
bilite. îngrijitorii, in tot ce fac, 
au mișcările unor strungari, 
care-și măsoară gesturile și ac
țiunile cu conștiința că de preci-

r ........■

„Știți cum trebuie să fie un 
cioban ?" ne-o întrebat tî- 
nărul din fotografie. El e fra
te cu cele patru anotimpuri 
ale anului și iși crește turma 
sub soarele sau vînturile lor, 
îngrijind oile cu atenție... Le 
crește, le poște, in așa lei 
Incit tot ce dă oaia să fie 
de prima calitate — și mielul, 

și laptele, și lina"
Fotografiile : M. Caranfil
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nimalelor fix în minutul progra
mat. Ca și mulsul care începe la 
secundă. La noi aici disciplina e 
mai ceva ca într-o uzină. Că alt
fel nici nu se poate.

— Știți, am întîlnit cazuri cind 
țărani plecați să muncească în in
dustrie s-au întors în sat ca să 
lucreze în zootehnie unde discipli
na n-ar fi atît de severă...

— Se poate. Dar nu la noi.
— De la dumneavoastră n-au ple

cat 7
— Extrem de puțini. Cazuri cu 

totul izolate. Le place aici.
— Deși disciplina e mai ceva ca 

în industrie 7
— De unde ați scos dumneavoas

tră că disciplina ar fi ceva neplă
cut omului 7 Oamenii noștri i-au 
înțeles mai demult rosturile, au 
priceput că de ea depinde aproa
pe totul cind vrei ca munca Să-ți 
fie cu spor, au 'văzut că ă munci 
disciplinat nu e o povară ci, dim
potrivă, un izvor de satisfacții. A- 
flați că nu e greu s-o practici, greu 
e s-o înveți. Durează.

— Tovarășe Anghel Mircea Dan, 
dacă ar fi să luăm ca. temeinice 
zicerile unora dintre cei ce răs
pund, prin alte, unități agricole co
operatiste, de soarta zootehniei, ar 
însemna că aici, la dumneavoas
tră, totul e „pe dos". Ei spun, în 
primul rind, că n-au furaje și cu 
asta ar dori ca orice discuți? să 
șe încheie. Spun că n-au. .oațneni 
care să facă o treabă ca lumea și 
așa mai departe. Dumneavoastră a- 
veți de toate...

— Da. Și e pe față, nu e pe dos. 
Explicația e. sihlplă : Să vrei să 
muncești, să te fiarbă grija pen
tru soarta oamenilor și nu doar 
pentru soarta tai, Ei și, tot așa, sint 
multe de spus. •

— Ar putea ajunge și alții la ce 
aveți dumneavoastră 7

— Bineînțeles. Doar să vrea cu 
adevărat. Am să vă dau. un exem
plu de pe cind nu exista incă re
centa lege cate stimulează, în pri
mul rind, zootehnia. Iată, avem aici, 
lingă noi, satul Colelia, cu o coope
rativă ceva mai mică, dgr cu des
tule posibilități. Pămint ca al nos
tru. Și oamenii, cîndva; au fost 
cam aceiași. La Colelia însă zooteh
nia ajunsese la dezastru. Asta. e 
cuvîntul : dezastru. Atît de . rău 
mergeau lucrurile incit creaseră un 
grajd pentru vacile ce urmau... să 
moară. Conducerea cooperativei nu 
mai avea, de la sectorul zootehnic, 
nici o pretenție și nici o speran
ță. Acum vreo doi ani insă am zis 
că e cazul să-i ajutăm. ,M-am dus 
și am văzut că totul era rezulta
tul unui anumit mod de a gindi 
despre zootehnie. Cu spatele la da. 
Aveau rezultate bune la producția 
vegetală, dar, pe total, se incheiau 
prost. Pentru că nu se poate uni
tate agricolă rentabilă fără zooteh
nie. Cu asta am și inceput ajuto
rul : cu modul de â gindi. I-am 
convins ca există o cale de ieșire 
din situația proastă a zootehniei. 
Anume că trebuie să se procedeze 
radical. M-am dus. in locul lor, și 
am insistat la organele județene 
pentru aprobările necesare. Trebuia 
făcută, mai intîi, o asanare totală. 
Altă concepție, alte animale, alte 
grajduri. I-am adus aici să vadă 
ce și cum trebuie făcut. Am insis
tat să li se termine un grajd nou 
început, mai de mult. Apoi și-au 
construit ei, cu mina lor, așa cum 
am făcut și noi. un grajd mai ief
tin, dar foarte bun. Le-am vîndut, 
noi și cei de la Smirna, juninci din 
cea mai bună rasă. I-am învățat 
cum să-și asigure furajele și cum 
să le prepare. Mereu veneau pe 
aici să discute cu oamenii, să în
vețe. Le-am vîndut și oi bune, vreo 
700—800. Practic au luat-o de la 
zero. E un inceput bun. Dacă 6 țin 
așa vor ajunge departe, adică Ia 
ce trebuie. Pentru că li s-a schim
bat gindirea.

— Deci se poate.
— Doar să vrei. Și, desigur, să 

muncești.

în primul rind oameni, oameni destoinici; restul se rezolvă mai ușor

unu: disciplina
zia lor depinde lucrul bine fă
cut. E prezent in sector la ora 
patru și jumătate dimineața, 
vede fiecare om, iși dă seama 
de starea lui, are grijă ca toate 
posturile să fie ocupate, urmă
rește scoaterea gunoiului, țesă- 
latul, îngrijitul. Știe ce dureri și 
ce bucurii are fiecare îngrijitor, 
le este apropiat, dar nu iartă ni
mic, cind e greșeală sau delăsa
re. Rar ajunge un om cu o pro
blemă personală sau de muncă 
nerezolvată la președintele coo
perativei-. Iar dacă ajunge în
seamnă că acea chestiune depă
șea atribuțiile și omenia lui 
Profire Manea, vicepreședintele 
C.A.P. Grindu. Și cind. totuși, 
apare o neregulă sau o nemul
țumire, cum a fost cea a pre

ședintelui privitor la nereali- 
zarea de aproape patru mii de li
tri de lapte pe cap de vacă fura
jată anul trecut, o primește ne
clintit, dar citești — cum am citit 
noi în ochii lui — o mare sufe
rință și o mare indîrjire, care 
spune mai mult ca un potop de 
vorbe că săgeata graficului va 
urca. A zinibi't cind, după cîteva 
ore petrecute în sector, am 
mărturisit impresia că am cu
noscut o uzină de o factură deo
sebită. Și, atunci, el a spus ceea 
ce constatasem cu prisosință, 
dar bare este desigur secretul 
reușitelor de Iu Grindu :

— Da. sectorul zootehnic este 
ca o uzină in care disciplina 
este legea nr. 1 !

— Știți ceva? Nici nu vreau 
să-mi amintesc de ceea ce a fost. 
Nu e plăcut să întorci niște pagini 
ta o poveste rămasă in urmă și să 
te descoperi amărit și neajutorat.

— Așa erați, tovarășe Stoica 
Viță 7

— Cam așa! Dar, vedeți dum
neavoastră, nu din cauza altora, nici 
„din cauze obiective", cum cre
deam noi atunci.

— Aveați ală
turi C.A.P.-ul din 
Grindu, unde tre
burile mergeau 
bine. Nu v-ați în
trebat de ce iz
butesc cei din 
Grindu în tot ce 
întreprind 7

— Cum să nu 
te întrebi 7 La 
vegetal mergeam 
și noi bine, dar 
în zootehnie... 
Era ceva de ne
înțeles, aveam 
impresia că se 
petrec niște lu
cruri foarte com
plicate, care ne 
depășeau cu to
tul. „Noi nu 
putem — ne^am 

.spus. Ei au luat-o 
tare în sus. Sînt 
tot țărani, ca și 
noi. și, totuși, 
altfel de țărani". 
Am încercat pe 
ici pe colo să fa
cem ceva, dar tot 
pierdeam trenul 
și nu ne dădeam 
seama de ce. In
trasem ca într-un 
virtej : socoteam 
că baza furajeră 
nu ne ajunge — 
și nu ne ajungea, 
pentru că nu nu 
gîndisem cum să 
o folosim inten
siv ; că obligația 
de a menține 
același efectiv ne 
taie orice posibi
litate de împros
pătare a lui — la 
Grindu se men
ținea și efectivul, 
dar și potenția
lul lui produc
tiv creștea. „Cum 
naiba fac 7“ — ne 
întrebam. Știți că 
pîriă in 1977 noi 
incă mai aveam 
vaci cu care 
inaugurasem înfi
ințarea coopera
tivei 7 Și grajdu
rile, in sistem 
gospodăresc, nu 
fuseseră tocmai 
izbutite, nu per
miteau mecaniza
rea și altele, dru
murile de acces 
Ia ele și de la 
furaje la ele erau, 
la cea mai slabă 
ploaie, desfunda
te. Peste toate, 
capac, sănătatea 
vitelor a fost mi
nată de tot 
felul de boli, din cauza proastei în
grijiri și a nepriceperii — a fost 
o perioadă cind ne mureau 100 de 
viței pe an și peste 100 de vaci. 
Veneau, așa, una după alta, neno
rocirile incit ne-am lăsat brațele 
în jos și o țineam în virtutea iner
ției. Trăgeam tare la sectorul ve
getal, chiar ii luam pe cei din 
Grindu la unele culturi, dar în
cheiam anul in pierdere.

— Și cum ați reușit să vă re
dresați 7

— Situația noastră a fost luată 
în discuția consiliului unic agro
industrial și discutată punct cu 
punct. S-a pornit de la oameni.

— Nu de la baza furajeră?
— De la oameni intîi, pentru că, 

în fond, omul decide totul, și 
saltul inainte. și rămînerea in 
urmă. Cum este omul? — ne-am 
întrebat. E delăsător, e incorect, 
nu-1 doare inima de ce se intîm- 
plă, consideră munca lui ca o po
vară? Ne despărțim! Ne-am des

părțit de unii tovarăși din condu
cerea cooperativei, ne-am des
părțit de inginera zootehniciană, 
care nu dădea prin sector cu 
zilele, ne-am despărțit de îngriji
torii care nu iubeau animalele, 
care nu mișcaseră un deget să în
vețe ceva. Ne despărțeam, de fapt, 
de niște, mentalități, care se con
cretizaseră în chiul, în dezordine și 
nepricepere. Și cîștigam încredere în
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„Acum avem alt
— Acuma, eu am 

să v-o spui pe cea 
dreaptă — zice Ma
rin Olteanu, șeful 
fermei de oi — de 
cind s-a schimbat 
situația în zootehnie 
parcă s-a schimbat 
și fața satului.

— Serios ?
— Păi da, parcă a- 

vem și noi alt coraj 
de viață. Ne-am 
schimbat și noi, 
asta e.

— Și care schim-

făcut mai

una o trage 
Te schimbi

bare s-a 
intîi ?

— Păi, 
pe alta,
tu, cu felul tău de a 
vedea lucrurile și de 
a munci, se schimbă 
și situația sectorului 
zootehnic. Sc schim
bă situația lui, te 
simți și tu alt om, 
mai tare, mai pu
ternic. Că acuma, cu 
oile noastre, hu ne e 
rușine să ieșim în

toate neajunsurile lor, ne cos
taseră bani. Ne-am gindit că pot 
folosi foarte bine ca adăposturi 
pentru oi și pentru maternitatea 
de porci pe care o plănuiam. Cu o 
întreprindere de specialitate am 
contractat un grajd de 220 de vaci. 
Patru ani a durat construcția. Am 
mobilizat brigada noastră de con
strucții și am făcut alt grajd, la fel 
de bun, dacă nu mai bun, într-un 

an de zile și cu 
300 000 de lei mal 
ieftin. Și ne-am 
zis că cea mai 
bună metodă este 
metoda de a te 
ajuta singur. Am 
podit grajdurile 
vechi pentru oi 
și am făcut șl 
maternitatea. Nea 
Anghel Mircea 
Dan, președintele 
de la Grindu,
venea pe aici cind 
nu te așteptai
și-mi spunea, vft- 
zind că mă tot 
împiedicam^ in 
temeri dfn*  peri
oada cealaltă : 
„Aderă, măi Stoi
ca, la ce e nou ! 
Fii adevărat pre
ședinte de coope
rativă, ce naiba !“. 
Sfat bun, nu nu
mai pentru mine, 
ci pentru toată 
conducerea coo
perativei. Căpă- 
taserăm încredere 
în noi și coope
ratorii înșiși, cel 
mai buni, au 
venit spre noi cu 
munca, cu ideile 
lor bune și am 
pus umărul zdra
văn. încrederea a 
crescut. încet, dar 
sigur, dublată de 
spirit gospodă
resc, de ordine și 
disciplină fermă. 
Ca la Grindu...

— I-am văzut 
pe îngrijitorii cei 
noi aplîcînd un 
program strict de 
hrănire și îngri
jire, ca la carte. 
De cum își plim
bau țesala pe vite 
ne-am dat seama 
că sint oameni de 
inimă. Este o 
constatare.

— Mulțumim de 
vorba bună, dar 
mai avem multe 
de făcut. Am 
cumpărat 110 vi
țele de la Grindu 
și de la Smirna. 
Și le-a rupt, de la 
suflet nea Anghel 
Mircea Dan, 
pentru că fiind 
mai tinere, mai 
încolo ar fi luat 
un preț mai mare. 
Așa. a luat unul 
mai mic.

— Treabă țără
nească !

— Păi., cine-ți 
dă pe degeaba din munca lui? 
Von> mai lua și de la C.A.P. Smir
na, să completăm efectivul. Dintre 
vacile de acum, 23 sint gestaiite. 
Și sperăm să atingem pe urmă 
producțiile pe care le dă Grindu.

— Sinteți convins?
— Sînt! Ni s-a mărit baza fura

jeră, dar nu asta este chestiunea 
principală. Noi trăgeam două coase 
la lucernă; cei din Grindu, cinci 
coase. Aici nu este o problemă de 
tehnologie, in principal, ci de men
talitate: muncești cu pricepere? îți 
bați capul să scoți din pămint cît 
mai mult? „Aderi la ce e nou" — 
cum mi se spunea mie? înseamnă 
să vrei și, ca să vrei, trebuie să 
înveți mereu cum să duci lupta 
pentru mai bine. îi vom ajunge pe 
cei din Grindu. Ne ajută și ei. A 
înflorit în noi încrederea.

curaj
lume. Avem oi bune 
acuma, 4 000 de oi 
una și una. O avere, 
averea noastră. Dacă 
nu eram muncitori, 
n-o aveam.

Nea Marin Oltea
nu, mindru de el, 
mindru de oile coo
perativei, mindru de 
satul său înnoit, e 
gata să susțină 
fața oricui lecția 
(de fapt a lor) de 
drăzneală.

in 
lui 
in

Dacă proiectanții nu cresc

— Tovarășe Du
mitru Ioniță, sinteți 
șeful brigăzii de con
structori la C.A.P. 
Colelia. Ce nu știu să 
construiască membrii 
brigăzii ?

— Dacă 
știu să 
orice, 
ne 
ți-le probleme 
în față 
rezolva, 
universal și 
din sat ei le-au con
struit : casele noi de 
pe aici ei le-au 
făcut ; grajdul cel 
nou al C.A.P.-ului, 
l-ați văzut, pare mai 
bun decit cel con

spun că 
construiască 

veți crede că 
lăudăm. Pune- 

noi 
și le vor 
Magazinul 

școala

t

animale...
struit de alții din 
afară ; drumurile de 
acces prin cooperati
vă, mai ales cele din 
sectorul zootehnic, 
par șosele naționale. 
De la noi din briga
dă nimeni nu s-a 
gindit să-și tîrîie 
viața de colo-colo, 
spulberîndu-și-0 pe 
drum, pentru că aici 
avem zdravăn de lu
cru... Dar mă întorc 
la grajdul construit 
de noi. Ca să-l facem 
a trebuit să știm 
zootehnie, să creștem 
animale, 
struim 
incit

să con- 
in așa fel 

ele să dea ma-

ximum de randa
ment. Sînt amănunte 
pe care proiectantul, 
care n-a crescut ani
male, nu le-a avut 
în vedere ; și am in
tervenit, creind me
canizarea în interior 
pe potriva nevoilor, 
etanșeitatea, aleile, 
adăpătorile etc. Am 
tras cu ochiul și la 
Grindu și am mai în
vățat ceva. E bine 
că am sfîrșit cu văi
cărelile 
umărul 
treabă.
vedem 
pusă
picioarele ei.

și am pus 
zdravăn la 
Vrem să ne 

zootehnia 
repede pe

fel, ne-am
E tînăr, e inginerul- 

șef al C.A.P. Colelia 
numai de trei ani. Se 
numește Constantin 
Nistor. Cind a venit, 
pentru că sectorul 
zootehnic era „la pă
mint". n-a mai cre
zut nici o clipă în re
dresarea lui și i-a în
tors spatele. intre 
cei care au trebuit 
să fie „convinși" 
afla 
șef. 
asta 
chis

se 
și el, ingiherul- 
Dar o dată treaba 
făcută, s-au des- 
zări nebănuite... 
Sigur că se poa-

te — 
...să iei 
coarne. Celelalte lu
cruri se hotărîseră 
fără mine. Mie mi-a 
rămas să mă ocup 
cum se cade de baza 
furajeră. Anul trecut 
s-a văzut și aici la 
noi ce se poate face 
în domeniul 
fără... condiții 
claie...

— Dar cu ce 7
— Cm muncă 

aplicarea riguroasă a 
unor tehnologii. A- 
veam suprafața mică.

zice el. Totul e 
taurul de

ăsta, 
spe-

și cu

reeducat66
Am suplinit asta prin 
culturi duble. Pentru 
prima oară aici s-a 
reușit să stringent 
toate paiele de soia și 
alte resturi vegetale 
și, mare ciștig pentru 
noi !, am cultivat 
sfeclă furajeră. Am 
procurat apoi o moa
ră de tocat furaje și o 
ținem in stare de 
funcțiune orice ar fi... 
Și tot așa, cu toate. 
Copilul nostru drag 
acuma este zootehnia 
și nu se poate să nu 
reușim.

noi. încrederea în forța noastră de 
a învinge greutățile, conștiința că 
nu trebuie să aștepți din altă parte 
ceva miraculos de-a gata, care să 
te scoată din necaz.

— Dar nu v-au ajutat vecinii 
puternici, cei din Grindu?

— Ba da, ei s-au angajat să ne 
ajute să ieșim la lumină. Ne-au 
ajutat și ne ajută. Poate că, altă 
dată, am fi așteptat fără să mișcăm 
un deget ajutorul care să ne rezol
ve treburile. A fost și mentalitatea 
asta. Acum însă am înțeles că este 
esențial să găsim și in noi înșine 
forța de a ne sălta. Am asanat 
grajdurile, luind trei rinduri de 
pămint și dezinfectind de trei ori. 
Am pus la loc alt pămint, sănătos. 
„Să aruncați grajdurile în aer — ni 
s-a spus de undeva, de mai sus, de 
la județ — și să faceți altele noi, 
moderne". Sfatul era bun, dar nu
mai pe jumătate.

— Și cum ați procedat ?
— Erau construcții solide, cu

\
\
\
\

**

u

Sînt gînduri și fapte ale unor oameni pătrunși de importanța muncii lor. Sint ginduri și fapte 
izvorite din marea dragoste față de meserie care are rădăcini adinei in frămintata noastră istorie, și 
care se cere astăzi ridicată pe treptele exigențelor moderne, științifice ale domeniului, potrivit cerințe
lor economiei naționale, ale programelor de autoaprovizionare, pentru creșterea neîncetată a nivelului 
de trai al Întregului popor. Sint ginduri și fapte demonstrind limpede că fructificarea inteligentă, 
gospodărească a tuturor posibilităților pe care le oferă darnicul nostru pămint, disciplina și dăruirea 
in muncă trebuie să devină pretutindeni, în toate unitățile, componentele unui mod nou de gindire și 
acțiune în agricultura noastră socialistă, pus la temelia noii revoluții in agricultură - așa cum o 
cere, in spirit revoluționar, secretarul general al partidului.

i Mihai CARANFJL, DIonisle ȘINCAN, Mihai VIȘO1U
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CÎNTECUL PATRIOTIC, REVOLUȚIONAR 
în creația compozitorilor, în conștiința 

publicului
,.Avpw nevoie de marșuri revoluționare, patriotice, care să mobilize

ze, să trezească sentimentele nobile ale dragostei de patrie, de popor, 
față de socialism, să cultive idealurile nobile de pace și prietenie".

NICOLAE*  CEAUȘESCU

La plenara din noiembrie 1981, secretarul general al partidului 
sublinia, o dată mai mult, că arta, creația muzicală trebuie să ajute la 
formarea omului nou, cu o conștiință politică ridicată, Să vorbească 
despre trecutul de luptă revoluționară a poporului nostru, despre rea
lizările de astăzi, să sădească ir. sufletele tuturor dragostea de patrie, 
de popor, să reliefeze acea trăsătură definitorie a poporului român — 
patriotismul revoluționar socialist : „Patriotismul a lost, este și va 
râmine întotdeauna un bun al națiunii, un bun a) poporului nostru".

Despre problemele actuale, la ordinea zilei, cu care se confruntă 
arta corală românească — și nu ne referim numai Ia creație, dar și la 
interpretare — despre rolul școlii în educația muzicală, artistică, este-

tică a copiilor, a tineretului, despre rolul pe care-1 au miile de for
mații corale, mari ansambluri sau grupuri restrînse, în popularizarea 
celor mai valoroase pagini de ieri și de azi, despre ampla mișcare 
artistică de amatori ir. care cîntecu! patriotic revoluționar este simbo
lul aptitudinilor, talentului cu care este înzestrat poporul nostru, des
pre sarcinile criticii muzicale — au fost invitați să-și spună cuvîntul 
la colocviile „Scinteii" : compozitorii Dan Buciu. Liviu Comes, Vini*  
cius Grefiens, Georgt Grigoriu, Mircea Neagu, Irina Odăgescu, Radu 
Paiade, Cristian Petrescu, Laurențiu Profeta, muzicologul Grigore 
Constantinescu.

înnoirea repertoriului— în strînsâ 
legătură cu filonul de aur 
al folclorului, cu realitățile 

contemporane

L. Profeta : Iată într-adevăr un 
domeniu de mare actualitate : do
meniul muzicii corale. Putem afir
ma că in acești ani s-a creat un 
repertoriu de cintece patriotice re
voluționare ce denotă o substanția
lă înnoire creatoare, o profundă 
filiație cu melosul popular, o di
versitate de forme și mijloace de 
expresie, ceea ce îi asigură o mai 
mare audiență la publicul larg.

I. Odăgescu : Nu este greu de 
remarcat că muzica corală este 
prezentă la tonte momentele de 
înaltă semnificație ale vieții noas
tre social-politice. Și putem 
aminti ; omagierea prin lucrări de 
aleasă inspirație și înaltă ținută 
artistică a personalității tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, marcarea 
sărbătorilor naționale. De aseme
nea, in cadrul festivalurilor orga
nizate de U.G.S.R., C.C. al U.T.C., 
Consiliul Național al Pionierilor, 
Mtnisterul Forțelor Armate — pri
lejuri de lansare a zeci de cintece 
noi. Nu mai vorbim de succesele 
muzicii corale românești afirmate 
la Festivalul național „Cintarea 
României".

L. Profeta : La toate acestea se 
adaugă faptul că mii de coruri au 
cintat noi creații românești, că 
succesele sint confirmate și pe 
plan Internațional. Se subliniază 
astfel o dată mai mult drumul 
creației noastre, echilibrul intre

tradiție și inovație, fără a părăsi 
filonul de aur al folclorului. Exis
tă un singur concurs de muzică co
rală în Europa — concursul de la 
Tours (Franța). De mai mulți ani, 
primele locuri sînt ocupate de 
România (C. Arvinte, Adrian Pop, 
C. Romașcanu). In acest an, în Co
lumbia, a avut loc un concurs In
ternațional, la care Marele premiu 
a fost acordat lui Constantin Ro
mașcanu. iar premiul al II-lca, 
Irinei Odăgescu. Cred că succesele 
naționale și internaționale sînt o 
confirmare a unei orientări chib
zuite a creației corale care a păs
trat filonul cu tradiția, in care ino
vația a fost echilibrată (acest echi
libru în creație nu este niciodată 
mecanic). Dar nu vom sublinia 
numai realizările. Sînt încă multe 
de făcut și am în vedere in acest 
sens tematica, cîntecul pentru ti
neret etc. Trebuie să luptăm in 
continuare cu șabloanele vetuste, 
cu formulele prea mult utilizate, cu 
tot ceea ce poate constitui o pie
dică în circulația cîntecului valoros, 
cintec in care accesibilitatea este 
realizată prin mijloace ce țin de 
un inalt profesionalism. Trebuie să 
dăm mai mare atenție cîntecului 
patriotic, revoluționar, cîntecului de 
muncă, așa cum âm putea să fim 
și mai mult preocupați de cîntecele 
închinate copiilor, tineretului.

fel de muzică, în schimb nu exis
tă imprimări cu lucrări de Pascal 
Bentoiu, Tudor Ciortea, caiete de 
coruri etc., pentru că librarii nule 
comandă. Sa întîmpW însă să exis
te cîțiva dirijori, mari animatori 
ai vieții artistice care ajung la 
rezultate spectaculoase. Pe aceștia 
ar trebui să-i stimulăm, să le în
lesnim procurarea noilor tipări
turi, să ținem o mai strînsă legă
tură cu ei. Astfel, cred că este bi
nevenită ideea Uniunii compozi
torilor de a crea „ateliere reper
toriale". Vom merge in toate ju
dețele cu mici grupuri de compo
zitori, pentru a ne întîlni cu diri
jorii de cor, cu profesorii de mu
zică, pentru a le prezenta tipări
turi, înregistrări, pentru ca reper
toriul miilor de coruri să repre
zinte actualitatea. Există creații, 
în primul rînd ale unor tineri 
compozitori, care au > slabă cir
culație, există zeci de coruri care

nu au fost înregistrate pentru că 
pină in momentul de față nu s-au 
unit toate forțele intr-un plan u- 
nic de înregistrare care să devină 
model pentru înnoirea repertorii- 
lor.

V. Grefiens s Critica muzicală 
are datoria să adincească proble
mele de creație, st. le dezbată mâi 
amplu, să vegheze la populariza
rea creațiilor de valoare, la aduce
rea unor inspirate creații in prim 
plan.

G. Grigoriu : Eu aș propune or
ganizarea, cu ajutorul instituțiilor 
interesate, măcar o dată pe semes
tru, a unu! concurs al cîntecului 
coral, înțelegind prin aceasta nu 
numai marșuri de bună calitate, ci 
și cintecui liric, poetic. Sint sigur 
că o astfel de competiție ar crea 
o stare de amulație în rîndul cre
atorilor, s-ar constitui intr-un act 
educativ, ar deveni pină la urmă 
o adevărată sărbătoare.

Cîți tineri răspund invitației: 
„Cîntați cu noi" ?

Difuzarea cîntecului — mai aproape 
de diversitatea creației, de cerințele 

multiple ale publicului

G. Grigoriu : Ultimul eveniment 
pentru care Uniunea compozitori
lor s-a străduit a fost, după cum 
se știe, Festivalul cîntecului poli
tic pentru tineret și studenți. Ur
mează Festivalul armatei. Ia „Edi
tura muzicală" se pregătește un ca
iet de cintece închinat păcii, dezar
mării, U.G.S.R. va edita, de ase
menea, cintece de muncă... Totuși, 
multe acțiuni importante rămin 
fără ecou.

G. Constantinescu : înainte de a 
discuta despre difuzarea muzicii 
actuale aș vrea să propun spre 
dezbatere punctul de vedere ai 
perspectivei istorice asupra genu
lui cîntecului revoluționar și pa
triotic. Pentru că am constatat că 
se obișnuiește in viața noastră cul
turală să se aștearnă uitarea peste 
creațiile care nu sînt de dată re
centă. Muzica maestrului loan 
D. Chirescu, spre exemplu, nu se 
mai cintă. Părerea mea este că ar 
fi bine să se formeze un „fond de 
aur*  al muzicii șl tot ce este valo
ros să intre in circuitul valoric și 
repertorial. Mă gindcsc că ar trebui 
făcută o selecție pentru a ne da 
permanent seama de valorile isto
rice ale compozițiilor, de perma
nența marilor personalități. Și dacă 
vorbim de difuzare nu pot să nu 
mă refer la emisiunile oferite de 
Radio și Televiziune. Cred că nu 
Sint singurul care am remarcat și 
care consider a fi o cerință pri
mordială de a se prezenta in cî- 
teva cuvinte cîntecul transmis, de 
â se informa publicul asupra au
torului. Dar, oare, cit s-a s^rls 
deșpre muzica corală ? Ii acordăm 
noi destulă atenție ? Ar fi bine ca 
tinerii să fie îndrumați să urmă-, 
rească cii consecvență această la
tură a muzicii noastre, ca in pagi
nile ziarelor noastre, revistelor să 
existe o rubrică de informare asu
pra genului, așa cum, privind evo
luția „poezie-muzică", poate ar fi 
bine ca ia Uniunea scriitorilor să 
«e facă un „fond de aur“, să se 
creeze un volum cu cele mai bune 
versuri, ee pot deveni, prin cali
tățile lor. surse de inspirație pen
tru compozitori. Dar toate acestea 
hu ee pot realiza fără continuitate 
și dacă la „Tribuna României" 
există o rubrică permanentă, iar 
„Scinteia tineretului" a început, de 
asemenea, să publice poezii și să 
invite compozitorii să scrie muzi
că, poate, pină la Urmă, și revista 
„Muzica" si alte publicații vor lan
sa astfel de nagirti.

L. Pfofeta : S-a pronunțat aici 
ctivtntul „difuzare". Trebuie să 
spunem din capul locului că atunci 
cind ne referim la cintecui mili
tant noi nu vorbim numai de mar
șuri și nu dorim să se confunde 
ideea de mobilizare cu aceea de 
ritm, de marș pentru că iată ce se 
intimplă : Confuzia prodticindu-se, 
în alcătuirea emisiunilor muzicale 
la radio, la televiziune sau a re-

pertoriilor de concert, se neglijea
ză principiul varietății, care, lip
sind, este știut, duce ia monoto
nie. Anumite creații ale înainta
șilor și multe lucrări valoroase 
scrise astăzi sînt înecate în masa 
subproducțiilor cenușii, de serviciu, 
confecționate de pseudocompozitori 
diletanți, aceasta din cauza unei 
difuzări lipsite uneori de discernă- 
mint și de simțul valorii artistice. 
Cunosc oameni de cultură care 
resping banalitatea poetică, dar ac
ceptă banalitatea muzicală.

D. Buciu : Se remarcă, intr-ade
văr, că în manifestările corale își 
fac loc șabloane, care pină la urmă, 
fără îndoială, devin supărătoare. 
Șl atunci apare o tendință foarte 
firească : scade interesul artistic al 
ascultătorului. Pentru că. oșa cum 
s-a spus, in muzica corală există 
inspirate marșuri, dar ți cintece 
poetice, lirice, cintece de ultimă 
oră și pagini de valoare aparți*  
nind inaintașilor... Nu este greu de 
observat că în diverse spectacole 
și emisiuni se propune adesea nu
mai un anumit fel de muzică co
rală, iar lipsa de diversificare a 
repertoriului, a tipului de cintec 
face un deserviciu muzicii, nu îm
plinește scopul manifestărilor 
respective.

V. Grefiens : S-a vorbit aici 
despre „fondul de aur" al creației 
corale românești. Ar trebui să fie 
un titlu de cinste de a fgce mai 
cunoscute paginile inspirate ale 
înaintașilor noștri. In diferite pro
grame, chiar și de la Radioțelevi- 
ziune. acestea lipsesc cu desăvîr- 
șire. Un „memento coral" in care 
s-ar actualiza mereu o serie de lu
crări foarte bune, semnate de cei 
fără de care, nu se poate scrie is
toria muzicii românești, ar vorbi 
clar despre tradiția acestui gen, ar 
aduce mai multă varietate in re
pertoriul formațiilor corale. Este o 
realitate, nu se mai cintă deloc pa
gini de Sabin Drăgof, Kirlac, Paul 
Constantinescu — deși sint lucrări 
de valoare, care pot intra în reper
toriul permanent al miilor de for
mații corale. Rar poate fi ascultat 
un concert coral (stagiune corală 
de fapt nici nu există !) în care să 
se propună spre audiție și aseme
nea lucrări.

L. Profeta : Muzica se râspin- 
dește și prin partituri. Adică, este 
vorba de răspindirea tipăriturilor 
in toată țara. Pe această linie tre
buie să mulțumim in primul tind 
U.G.S.R.-ului, care acționează foar
te energic, apoi C.C. al U.T.C. în 
rest... Librăriile noastre nu fac o 
politică chibzuită de sprijinite a 
actului de cultură ; Criteriul comer
cial este un criteriu care nu poate 
fi ignorat, dar situația este Urmă
toarea : intrați in librăriile din 
Constanța și voți constata că nu se 
găsește mai nimic. Se comandă nu
mai discuri — să zicem Dolănescu 
— și se face planul numai cu acest

L. Comes : Un important rol In 
creația corală 11 ocupă după păre
rea mea, cintecui patriotic desti
nat copiilor. La Uniunea compozi
torilor, Secția de creație didactică 
și pentru copii se străduiește să 
stimuleze compunerea .moi cinte
ce adecvate copiilor, care să aibă 
mesaj patriotic, revoluționar și 
care să fie prezentate intr-o for
mă potrivită gradului de dezvol
tare intelectuală al copiilor și in 
același timp și cu posibilitățile lor 
de a cinta. Am avut de .ntimpinat 
insă două tendințe oarecum dia
metral opuse, dar Ja fel de dăună
toare : pătrunderea unor lucrări 
simpliste, pornindu-se de la ideea 
că sint dedicate copiilor, confun- 
dindu-se facilitatea tehnică eu ba
nalitatea ; in ai doilea rind, une
le compoziții depășesc înțelegerea 
celor mici și mai ales posibilități
le interpretative. Totuși am obți
nut in acest domeniu și succese. 
Tipărim in fiecare an in „Editura 
muzicală*  albumul de cintece inti
tulat „Cîntați cu noi" (este in curs 
de apariție seria a III-a, care cu
prinde cintece pentru o voce sau 
la douâ-trei voci). Și „Editura pe
dagogică și didactică" este pe punc
tul de a lansa o colecție mai cuprin
zătoare pentru copii, iar Consiliul 
Național al Pionierilor va îdita un 
album de lucrări corale, recente, 
unele premiate la concursurile or
ganizate de Consiliul Național al 
Pionierilor. Atunci este firesc să 
ne punem întrebarea : de ce sint 
atît de puțin valorificate aceste 
creații ? Cauzele sint mal muite. 
Mai întîi, pentru că nu există de- 
cît un singur cor profesionist in 
țară — Corul Radio ; in rest, cîte- 
va ansambluri care cintă de pre
ferință piesele mai pretențioase 
ca nivel tehnic (corurile de ia 
Brașov, Botoșani, Cluj-Napoca 
etc). Cauza principală rămine acti
vitatea corală insuficient de bine 
susținută in școli. In școaia primară 
Muzica este predată de către învăță
tori și, este știut, aceștia nu au în 
momentul de față o pregătire mu
zicală corespunzătoare pentru a 
face, la rîndul lor, Îndrumarea 
corală a copiilor. în clase, nu o 
dată am auzit, se cintă mai mult 
sau mai puțin curat ca intonație, 
cu greu se învață alfabetul muzi
cal. Profesorii de muzică iși în
tind cimpul de acțiune, pe cit po
sibil, la clasele V-VIII și în cadrul 
„Cintării României" s-a văzut că 
mai ales această virstâ esie pre
zentă. De la vîrsta de 14 ani, ne- 
maiexistind ore de muzică în ca
drul programei școiare, cercurile 
voluntare de elevi în care iă se 
facă activitate corală sint insufi
ciente. La ultimele ediții ale 
„Cintării României", din acest 
motiv, au urcat pe podium numai 
corurile liceelor de muzică (5 în 
toată țara) -și ale liceelor pedago
gice. Cred Că va trebui foarte se
rios studiată această problemă de 
către forurile de conducere ale 
Ministerului Educației și Invăță- 
mintului.

V. Grefiens : Cine poate uita 
cuvintele Iui D. Kiriac : „Soarta 
muzicii în școală se hotărăște" ? 
La ora actuală trebuie să recu
noaștem că în ceea ce privește 
prezența muzicii in școală sînt la
cune ce se cuvin rapid și în mod 
inteligent remediate.

M. Neagu : Observăm cu toții că 
deși Ia ora actuală in marile 
noastre întreprinderi lucrează 
foarte mulți tineri, acești? — pen
tru că tot la tînăra generație vreau 
să mă refer — nu sint atrași către 
activitatea corală. Sînt mii de ti
neri in întreprinderi, in școli pro
fesionale pentru care se face prea 
puțin din punctul de vedere al 
educației artistice muzicale. Cine 
trebuie să cînte in primul rînd 
cintecui patriotic revoluționar dacă 
nu tinerii din fabrici și uzine ? La 
„Cintarea României" au apărut ci-

teva formații, dar insuficiente față 
de realele posibilități. Conducerea 
partidului pune un accent deosebit 
pe această latură educativă. Cînte
cul politic pentru tineret a fost o 
acțiune extraordinară a C.C. ai 
U.T.C., s-au scos volume și discuri, 
dar cind vor fi învățate și inter
pretate de formații corale, de tineri 
din marile întreprinderi, din In
stitutele de invățămint superior, 
din școli ? Dacă facem o statistică 
observăm că nu avem coruri re
prezentative de tineret. Am avut 
la Liceul „Mihai Viteazul" zcel 
ansamblu condus de dirijoarea 
Valeria Nica, dar s-a desființat. 
Părerea mea este că noi trebuie 
să creăm. in continuare cintece 
inspirate, cu o tematică variată, 
pornind de la cintecele pentru 
șoimii patriei, pionieri, uteciști, 
dar eforturile noastre trebuie cu
plate cu cele ale Ministerului Edu
cației și invățămintului, ale condu
cerilor din marile și micile între
prinderi industriale, pentru st re
zultatele să fie cele pe care Ie do
rim. Lipsește muzica din școli, dar 
și cadrul organizatoric care si se 
ocupe de educația muzicală a tine
rilor din fabrici și uzine... Avem 
o muzică corală vie, proaspătă, 
deosebită, aprecmtă cu toate pri
lejurile pe plan internațional, avem 
o creație variată tematic, dat sint 
multe neajunsuri, așa cum s-a spus, 
în privința difuzării, a populariză
rii.

I. Odăgescu : O dată mai mult 
trebuia să subliniem activitatea 
acelor entuziaști dirijori, pasionați 
animatori ai vieții artistică, Cei 
care in marele concurs național 
„Cintarea României" au demon
strat ce important este rolul pro
fesorului de muzică, ai dirijorului 
de cot intr-o competiție de ase
menea anvergură. Pasiunea lor, a 
celor cîțiva luminează viața artis
tică a unui oraș, a unui județ. Ex
periența ne arată că trebuie să 
formăm cit mai mulți dirijori de 
cor, instructori culturali, activiști 
care să răspundă de calitatea 
competițiilor ample.

C. Petrescu : Educația muzica
lă este o problemă esențială. NU 
putem dărui tineretului partituri 
simpliste, neinteresante. Accesi
bilitatea nu înseamnă simplism, 
dar pentru a ajunge la descifra
rea sensului unei compoziții este 
necesară instruirea. De aceea sub
scriu ideii că in fiecare an ne dă'm 
seama de importanța profesorilor 
de muzică, a dirijorilor de cor, 
absolvenți de conservatoare, de 
rolul muzicienilor în ridicarea ca
lității activității artiștilor ama
tori.

G. Grigoriu : Vreau să aduc le 
atenția dumneavoastră meritul 
unei alte școli care face eforturi 
serioase in acest sens și anume : 
armata, care are un important cu*  
Vint de spus în educația patriotici 
a tinerei generații.

R. Paiade : Misiunea compozito
rului, a creatorului de muzică co
rală nu este deloc ușoară. Deși 
sint multe de făcut in domeniul 
difuzării, al educației, al relații
lor tu formațiile de amatori, dato
ria noastră rămine de a scrie mu
zică Inspirată, creațiile pe care le 
așteaptă milioanele de iubitori ai 
muzicii. Trebuie să fim in paa cu 
cerințele vieții de azi, trebuie Să 
răspundem comandamentelor so
ciale, trebuie să fim cit mai a- 
proape de procesul de producție, 
de eroii muncii socialiste Creația 
noastră trebuie să fie oglinda vre
mii noastre, iar compozițiile pe 
care le semnăm să fie pe buzele 
tinerilor, ale milioanelor de melo
mani. Încărcate de emoție, de ar
monie, de ritm, de culoare trebuie 
să inspire, să cucerească, să mo
deleze sufletele, să lumineze ca
lea spre fericire, spre adevăr.

Smaranda OTEANU

Fizionomia 
unei lumi 
reflectate 
în artă 

Expoziția de artă 
flamandă și olandeză 

din secolele XV—XVIII

Muzeul în diaiot cu creatorii de frumos
O retrospectivă ge

neroasă și inedită pro
pune Muzeul de artă 
al Republicii Socialis
te România prin ex
poziția organizată în 
colaborare cu muzee
le de artă din Sibiu 
(Muzeul Brukenthal), 
Craiova, Cluj-Napoca, 
Oradea (Muzeul Țării 
Crlșurilor), Timișoara 
(Muzeul Banatului), 
Arad (Muzeul jude
țean), cu Muzeul mu
nicipiului București și 
colecționari jjarticu- 
lari. Generoasă, pen
tru că se referă la o 
perioadă lungă de 
timp (secolele XV — 
XVIII) șl inedită, su
biectul — ARTA FLA
MANDA și OLAN
DEZĂ — fiind mul
tiplu ilustrat. Chiar 
dacă ponderea o dețin 
tablourile în ulei, ta
piseriile, ceramica și 
mobilierul (la epoca 
lor, elemente firești 
în decorul interioa
relor neerlandeze) se
condează astăzi cu 
prestanță și rafina
ment plastic ansam
blul pictural. Peste 
170 de lucrări compun 
diorama unei lumi in 
care, dincolo de fluc
tuațiile. evenimentelor 
istorice, de prosperi
tate sau recul econo
mic, este prezentă, in 
evenimente mărunte, 
in acțiuni cotidiene, 
energia constant am
bițioasă a unui popor 
deprins cu travaliul 
constructiv. Regăsim 
în lucrările expuse o 
imagine complexă a 
omului redat in ipos
taze variate, care ies 
de sub tutela impera
tivului monocord con
trolat de augura ecle- 
siastică ce guvernase 
arta continentală mai 
bine de un mileniu.

Regăsim in această 
permanență a umanu
lui influențele Renaș
terii italiene suprapu
se insă caracteristici
lor proprii profilului 
spiritual al artistului 
flamand, și mai cu 
seamă olandez, in care 
predominante sint tră
săturile realismului — 
aprecierile lucide, de
liberata independență 
at.it iy concepție, cit și 
in modul de rezolvare 
a temei. Trăsături re
velatoare pentru fi
zionomia generală a 
epocii in care ascen
siunea spectaculoasă a 
burgheziei negusto
rești din Țările de Jos 
reprezenta suportul 
victoriilor sociale și. 
politice, factorul afir
mărilor tehnice și ar
tistice.

Recompunind rea
litatea, ingeniozitatea 
Imagistică a artistu

lui neerlandez este 
susținută de structuri 
apte transmiterii unui 
mesaj. Fantezia coa
bitează cu o severă 
disciplină in elabora
rea lucrării, obligin- 
du-ne la o citire răb
dătoare și profundă, 
dincolo de aspectele 
formale ale construc
ției cromatice sau de 
controlata regie a e- 
clerajului.

Construcția compo
zițională, atenția a- 
cordată rînduirii pla
nurilor în adîncime ; 
asocierea jocului for
melor cu lumina, care 
le decupează, le sepa
ră unele de altele, 
detașîndu-le de fond 
și ierarhizîndu-Ie în 
ansamblu ; colabora
rea luminii cu acțiu
nea, cu mișcarea și e- 
voluția elementelor ; 
valorația tușei — e- 
factele și accidentele 
de pastă — sint in
strumente ale unei 
gramatici figurative 
ce gravitează în jurul 
„motivului", racordate 
și supuse narațiunii 
sau simbolului. Fieca
re din lucrările expo
ziției ne invită, din
colo de suprafața co
lorată a pînzei, de 
mirifica împletitură a 
ițelor tapiseriei sau 
de strălucirile lutului 
smălțuit, intr-un uni
vers cercetat de neli
niștile și îndoielile 
creației in care reali
tățile familiare sint 
ridicate la treapta e- 
venimentului revela
tor.

Dubla capacitate a 
operei de artă neer-y 
landeze de a figura 
și a emoționa ne o- 
bligă să o receptăm

treptat, fragment cu 
fragment, ne imprimă 
ritmul citirii, al par
curgerii compoziției 
printr-o luare în po
sesie mentală echiva
lentă cu trăirea în i- 
maginație. Compoziția, 
dezvăluindu-ne vir
tuțile expresive ale 
detaliului — urmărit 
pină în cele mai in
time articulații — ne 
cuprinde in armonii
le ansamblului, lo
cuim in interiorul lui, 
participăm la eveni
mentul ce se oficiază.

Pentru că opera de 
artă, această „tentati
vă către unic" — cum 
o definea Henri Focil- 
lon — supusă timpu
lui și locului în care 
a fost creată, dar a- 
parținind totodată u- 
niversalului, este pon
tonul prins virtos cu 
odgoanele realității, 
dar de care se anină 
și mătăsoasele pan
glici ale visului.

Creațiile artei fla
mande și olandeze din 
secolele XV—XVIII 
au păstrat imaginea 
unei epoci transferate 
prin viziunea lui Van 
Eyck, Memling și 
Brueghel, a lui Ru
bens, Van Dyck șl 
Snyders, a lui Teniers 
și Rembrandt, realiști 
și visători de excep
ție, intermediari unici 
cărora le datoram, 
peste vreme, un plus 
in cunoașterea fizio
nomiei unei lumi, a 
spiritualității ei și, 
poate, chiar a noas
tră inșine.

Doraria 
COȘOVEANU

De mai multă vreme, Muzeul 
de istorie al municipiului 
București iși pune in valoare 
bogatele sale fonduri docu
mentare (peste 300 000 de obi
ecte) prin expoziții tematice. 
Ele nu urmăresc doar o fina
litate educativă, ci se doresc 
— și sini efectiv — și un pri
lej de dialog cu creatorii de 
frumos din cele mai variate 
domenii. Astfel, la sala „Ka- 
linderu" și apoi pe litoral, o 
expoziție de vestimentație din 
veacul trecut, care a atras cite- 
va zeci de mri de vizitatori, a 
propus creatorilor de modă (și 
nu numai lor) sugestlf pentru 
înfrumusețarea garderobei 
noastre. Mai aproape de noi, o 
expoziție intitulată „Din isto
ricul iluminatului in Capitală" 
a adus in atenția edililor felinare 
și corpuri de iluminat ce-au 
dat de-a lungul vremii un far
mec aparte străzilor vechiului 
București, respectiv a oferit 
idei și învățăminte și pentru 
cei care astăzi se străduiesc să 
dea fiecăreia dintre străzile, 
parcurile și grădinile Capita
lei, ca și interioarelor locuin
țelor un parfum inconfundabil, 
un aer mai intim. în sfirșit, 
recent, la sediul muzeului s-a 
deschis o expoziție de faianță 
și porțelan purtind semnătura 
unor celebre ateliere de profil 
din veacurile 17—19. Desigur, 
ea este interesantă prin valo
rile artistice ale exponatelor, 
dar și prin valoarea lor istorică 
(unele piese, de pildă, au apar
ținut domnului Unirii, Alexan
dru Ioan Cuza). Dincolo de a- 
ceasta insă, expoziția propune, 
credem. interesante sugestii 
artiștilor ceramiști, celor caro 
se străduiesc să aducă și pe a- 
ceastă cale un plus de frumos 
și inefabil în casele noastre — 
de la reproduceri după picturi 
celebre și pină la imagini ale 
vechilor noastre orașe, de la 
momente istorice de rezonanță 
(o decorație a unui vas are ca 
subiect capitularea Plevnei la 
28 noiembrie 18.77, după cunos
cuta litografie a lui Papazo- 
glu) și pînâ la motive geome
trice ori florale.

Sînt considerente pentru 
care consemnăm in aceste rin- 
duri frumohsa inițiativă a mu
zeului bucureștean.

SÎIvin ACHIM

Pieter BRUEGHEL cel Tinâr : „Peisaj de iarnâ"

LITERATURĂ
(Urmare din pag. I)

Au existat și mai există 
voci care încearcă să ne 
convingă că arta Care edu
că nu e decit o jalnică și 
de nebăgat în seamă pro
pagandă. Ca și cind cuvîn
tul propagandă in sine ar 
fi rușinos și, In afara ori
cărei discuții, păgubitor.

Există insă, poate oare 
exista o artă adevărată 
desprinsă de om și de ceea 
ce e omenesc, de ceea ce, 
cu un cuvint, se cheamă 
viață ? in ce ne privește, 
considerăm că e de prisos 
și pierdere de vreme să te 
lupți cu morile de vint. 
Mulți „puriști" s-au angajat, 
cu tot ce era mai militant 
in Sufletul lor, să de
monstreze că ei nu repre
zintă o artă... „angajată" ! 
Dar chiar dacă, per absur- 
dum, ar putea să existe așa 
ceva, c asemenea artă eva
nescentă, care-i întoarce 
spatele omului, nu ne inte
resează. Desigur exercițiile 
și „jocurile" nu sini lipsite 
de interes. Dar numai Cind 
folosesc la ceva : să ne 
odihnească, să ne ab-stragă 
dintr-o preocupare prea 
epuizantă, să ne educe, pe 
neobservate, atunci cind, 
din cauză vîrstei sau din 
alte motive, nu reușim sau 
nu sintem âpți să partici
păm la alte forme educa
tive, mai Complicate sau 
mai dure. Chiar dacă am 
dori-o, nu putem înlocui 
apa de izVor, cu toate „im
puritățile" ei organice, bind 
cu obstinație doar apă disti
lată, „pură" (ca să nu zic 
chioară) de orice viață.

Controversa de secole cu 
privire la rolul poeziei — de 
a plăcea sau a instrui — a 
primit răspunsuri satisfăcă
toare incă de mult și din

partea multor teoreticieni ai 
artei sau chiar a unor mart 
creatori. Horațiu, prudent, 
spunea că „poeții vor să pla
ca sau 6ă instruiască, ori 
amîndouă deodată". Boileau 
era mai categoric : „Poezia 
ar trebui să fie agreabila 
numai in scopul de a fi fo
lositoare ; plăcerea este 
doar o cale pentru a ajun
ge la folositor". Desigur 
problema nu poate fi redu
să, simplist, la relația din
tre termenii : „a plăcea — 
a folosi", iar rezolvarea ei 
nu poate fi găsită decit 
dacă, pentru a folosi o ex-, 
presie a lui I. A. Richards, 
renunțăm la imaginea doc
trinei învelite intr-o poj
ghiță de zahăr. Căci, așa 
cum spuneam, controversa 
vizează straturi mult mai 
adine! ale artei, ale ra
porturilor dintre artă și 
viață, rolul educativ al 
artei implicind soluționarea 
raporturiloi ce se instituie 
între estetic și celelalte, va
lori sociale, umane, extra- 
estetice : pontice, morale, 
juridice, filozutice etc Pen
tru a fi educativă arta, fără 
a renunța să fie artă, fără 
a renunța adică la crite
riile esteticului, trebuie 
să-și culeagă polenul din 
corolele celorlalte ' valori 
create, de-a lungui istoriei, 
de om și societate. Prin 
insuși acest fapt arta devi
ne educativă.

Așadar, pentru noi, arta 
adevărată — formă a cu
noașterii și creativității 
umane — nu poate fi decit 
educativă. tnfigindu-și 
adine rădăcinile în real, 
pornind de la om și de la 
inserția lui în societate și 
in istorie, în timpul in care 
acesta trăiește, înțelegînd, 
din perspectiva unei con-

ȘI EDUCAȚIE
cepții științifice despre 
lume, sensul vieții, arta 
poate și trebuie să participe 
activ la modelarea sensibi
lității și gindirii omului 
insuși, la configurarea per
sonalității șale multilateral 
dezvoltate. Să însemneze 
aceasta că e suficient ca 
pana creatorului de litera
tură să se înmoaie in căli
mara vieții pentru ca 
scriitura să se transforme în 
artă, iar scriituri, sa să devi
nă educativă ? Evident că o 
asemenea opinie este sursa 
tuturor erorilor șl, totodată, 
cea care îndreptățește 

* atacurile „puriștilor" la 
adresa așa-zisei arte cu 
tendință, a artei „impure". 
Dacă lucrurile ar fi atît de 
simple atunci ai fi sufi
cient să-ți alegi „tema" po
trivită, „conținutul*  de via
ță Și operi s-ai clădi de la 
sine. Eșecurile unei astfel 
dt tentative provin tocmai 
de la faptul că, prin ele in
sele, faptele de viață nu se 
transformă in artă. Didac
ticismul sterp al unor lo
zinci goale cu ații mai puțin 
poate fi și ei educativ. In 
acest cat „puriștii" au drep
tate pentru că, ir. fond, nici 
nu e vorba de artă in sensul 
propriu ai cUvîntului. Noi 
vorbim însă de caracterul 
educativ al artei numai în 
măsura in care, pentru a 
folosi o formulă tautologi
că, arta este artă. Numai 
cind această condiție . sine 
qua non e îndeplinită, e li
cit să cauți ce idei, ce sen
timente, ce atitudine de 
viață circulă in opera de 
artă, să decelezi valorile 
modelatoare de conștiință 
ale acesteia.

Iată atîtea motive pentru 
a fi nemulțumiți, adeseori 
— vorbesc aici ca simplu 
cititor de literatură — de

felul in care unele „opere" 
literare care apar astăzi 
sint departe de a fi educa
tive, sint departe de a con
tribui in mod satisfăcător 
la influențarea conștiințelor 
umane. Deși nu lipsite de 
faptele vieții, acestea că
min exterioare texturii es
tetice pe care ar urma să o 
configureze opera, nu se to
pesc în acea indicibilă uni
tate și „armonie" a unei va
lori artistice incontundabile. 
Asemenea opere Sint, vai, 
cei mult moralizatoare și nu 
educative. Alteori puținăta
tea materiei omenești și so- 
Clai-istorice existente in 
operă duce la aceiași rezul
tat. Nici critica literară nu 
vine prea mult in sprijinul 
clarificării lucrurilor. Să ne 
fie oare indiferent faptul că 
prea mulți veleitari, lipsiți 
de hai. adevărat, compromit 
teme de mare anvergură so
cială și istorică, tratindu-le 
școlărește, mizind insă ex
clusiv pe „mesaje" extra- 
estetice 1 Să ne fie oare in
diferent, pe de altă parte, 
că, la antipodul acestora, 
alții mestecă, plini de sa
tisfacție Calofilă, aceleași 
nimicuri pseudo-intelec- 
tuale ? N-aș vrea să fiu 
greșit înțeles. Departe de 
mine orice gind nihilist sau 
minimalizator. Nu puține 
Sint astăzi, din fericire, 
cărțile adevărate de poezie 
său proză iii literatura 
noastră. Ele sint marile 
noastre educatoare, cltin- 
du-le, mintea șl sensibilita
tea noastră se simt, de fie
care dată. înfiorate și îm
bogățite. Ele trebuie apă
rate de invazia mediocrită
ții și chiar a submediocri- 
tății. Ar fi și aceasta o sa
lutară lecție de educație în 
favoarea adevăratei lite
raturi educative.
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Cronica
Simbătă. după-amiază a sosit în 

tCapitală Abdollah Jafer Aii Jasebi, 
■ vl.:eprirr>-«ninistru al Guvernului Re
publicii Islamice Iran, care, la invita
ția guvernului român, face o vizită 
de prietenie in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni oaspetele a 
fost salutat . de Emilian Dobrescu, 
viceprim-rninistru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Seyed Mohammad 
Hassan Ayatollahl, însărcinat cu afa
ceri a.i. al Iranului la București, și 
membri ai ambasadei.

★
La IJceul agroindustrial „Republica 

Cubaf din comuna Fierbinți-Tîrg, 
judrlut Ialomița, a avut loc, simbătă, 
o înV.ln’re prietenească româno-cuba-

A aparut revista de studii international 
nr. 6 (56/1981)

Din sumar : „Dreptul si dezarma
rea" ; „România — militantă con
secventă pentru înfăptuirea dezar
mării" (Nicolae Chilie) ; „Corelația 
dezarmare — dezvoltare" ; „Impli
cații economice și sociale ale cursei 
înarmărilor" ; „Cursa înarmărilor 
la începutul anilor ’80" ; „Măsurile 
parțiale — factor de propulsare a 
procesului de dezarmare nucleară" ; 
„Sindromul controlului minim în 
desfășurarea cursei înarmărilor" ; 
„Sarcinile celei de-a doua sesiuni

Un mobilizator program de muncă
(Urmare din pag. I)
tă, revoluționară și înalt responsa
bilă asupra căilor de dezvoltare 
reală a societății : „Nimeni, in so
cialism, nu poate fi mai bogat — 
luind pe ansamblu — decît este so
cietatea în general".

înfățișmd deschis națiunii proble
mele majore, esențiale ale momen
tului, secretarul general al. partidu
lui a subliniat, totodată, cu o pu
ternică forță de convingere ideea că 
soluționarea acestor probleme im
plică eforturi deosebite, angajare 
activă, creatoare, plină de răspun
dere din partea fiecărui om al 
muncii, fiecărui cetățean. Intr-o 
formulare de maximă concentrare,

Cea mai înaltă cinstire
(Urmare din pag. I)

zilei
neză cu ocazia celei de-a XXIII-a 
aniversări a Zilei eliberării Cubei.

La manifestare au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Educației 
și tnvățămîntului, ai organelor locale 
de partid și de stat, cadre didactice, 
elevi ai liceului.

Au fost de față Humberto Castello, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București, membri ai ambasadei, stu- 
denți și elevi cubanezi care învață in 
țara noastră.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit ing. Luca loan Olimpiu, 
directorul liceului, și ambasadorul 
Cubei. Au fost evidențiate, totodată, 
bunele relații de prietenie și colabo
rare statornicite între partidele, ță
rile și popoarele noastre.

în Încheiere a fost prezentat un 
spectacol muzical-coregrafic.

(Agerpres)

■ Adunării Generale a O.N.U. con
sacrate dezarmării".

La rubrica „Note și comentarii" 
revista cuprinde : „Simpozion
A.D.I.R.I. : Centenarul nașterii lui 
Mustafa KemaJ Atatiirk făuritorul 
Turciei, moderne" ; „Două decenii 
de la apariția mișcării țărilor nea
liniate".

Revista .are si o ediție în limbi 
străine — ..Revue Roumaine 
d’Etudes Internationales* * — (artico
le in limbile franceză, engleză, 
rusă).

politică și socială, și-a pus ampren
ta asupra întregii evoluții ulterioare 
a României. Ea a scos în evidență 
necesitatea imperioasă a1 înlăturării 
relațiilor feudale, a dat un puternic 
impuis organizării și unirii țărăni
mii, a demonstrat că, fără un pro
gram de luptă și organizare politică, 
țărănimea, oricît dc numeroasă, 
nu-și poate cuceri drepturile, relie- 
fînd, in felul acesta, necesitatea 
alianței țărănimii cu proletariatul, 
clasa cea mai înaintată a societății.

Mai tirziu, in condițiile create 
după primul război mondial, sub 
presiunea luptei maselor populare 
pentru înfăptuirea unor reforme de
mocratice și sub imperiul necesită
ții dezvoltării economico-sociale în 
cadrul nou creat prin făurirea sta
tului național unitar, burghezia s-a 
văzut silită să legifereze reforma 
agrară din anul 1921 ; incompletă și 
inconsecventă, această reformă a 
lăsat nesoluționat fondul problemei 
țărănești, iar evoluția ulterioară a 
înrăutățit și mai mult situația țără
nimii, a adincit diferențierea ei și 
implicit contradicțiile sociale.

Adevărata rezolvare a problemei 
agrare în România a devenit posibilă 
abia în perioada de după eliberarea 
țării, prin lupta unită a clasei mun
citoare și țărănimii, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. înfăp
tuirea reformei agrare in primăva
ra anului 1945 și apoi procesul 
cooperativizării agriculturii,'•încheiat 
in anul 1962 pe baza vastei activi
tăți politice și organizatorice des
fășurate de partid, au dus la elibera
rea pentru totdeauna a țărănimii de 
exploatarea moșierilor și chiaburi
lor, la transformarea ei într-o clasă 
nouă, omogenă, stăpînă pe soarta sa, 
pe roadele muncii sale.

Partidul a considerat și consideră 
cooperativizarea doar ca punctul de

HANDBAL1 
România — Cehoslovacia 

36—28
• Sala Victoria din Ploiești a 

găzduit sîmbătă întâlnirea amicală 
de handbal dintre selecționatele 
masculine ale României și Ceho
slovaciei. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 36—28 (17—14), în favoa
rea sportivilor români. Meciul re
vanșă va avea loc luni de la ora 18, 
la Palatul sporturilor din Capitală.

• In sala de la Complexul spor
tiv „23 August" din Capitală a 
început competiția de atletism „Cupa 
Dinamo". în proba de 50 m garduri 
fete, Mihaela Stoica (Rapid) a termi
nat învingătoare cu timpul de 
6”9/10, după ce în serii corectase re
cordul național, realizînd 6”8/10. în 
formă constantă, craioveanca Ani- 
șoara Cușmir a repetat performan
ța de acum o săptămină : 6,67 m la 
săritura in lungime. Alte rezultate : 
triplu salt : Bedrosian (Dinamo) — 
15,96 m ; înălțime : Cristian Popescu 
(Steaua) — 2,15 m ; aruncarea greu
tății : Mioara Boroș (Dinamo) — 
18,16 m ; săritura cu prăjina : N. Li-

această responsabilitate sporită vi
zează creșterea efortului de gindiro 
creatoare, a inițiativei in muncă, în
tărirea ordinii și disciplinei, întro
narea spiritului gospodăresc, eradi
carea oricăror fenomene de risipă, 
mobilizarea superioară, a tuturor 
energiilor umane, valorificarea de
plină a resurselor materiale Ac
țiuni în fruntea cărora trebuie să 
se afle mereu prezenți la datorie, 
cu puterea exemplului înaintat, co
muniștii, organizațiile de partid. 
Prin ideile și orientările recente, ce 
completează strălucii gindirea și ac
țiunea creatoare a secretarului ge
neral al partidului, s-a conturat cu 
claritate un vast și mobilizator pro
gram de muncă pentru dezvoltarea 

plecare pentru progresul rapid și 
multilateral al agriculturii. După 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu încă la Congresul coope
rativelor agricole de producție din 
1966, „cooperativizarea socialistă nu 
rezolvă de la sine ridicarea agricul
turii, creșterea producției și ridica
rea bunăstării țărănimii. Pentru a- 
tingerea acestui obiectiv sint nece
sare mari eforturi materiale și or
ganizatorice din partea statului so
cialist, a țărănimii, investirea unor 
fonduri însemnate pentru dezvolta
rea bazei tehnico-materiale".

Tocmai în acest sens s-a acționat 
stăruitor în perioada ce a trecut de 
Ia'Congresul al IX-lea, perioadă in 
care, pe baza sporirii considerabile 
a investițiilor alocate agriculturii, a 
fost făurită o bază materială puter
nică și complexă, au fost asigurate 
ridicarea nivelului de mecanizare, 
chimizare, efectuarea unor ample 
lucrări de Irigații. Roadele acestei 
politici s-au oglindit în sporirea pro
ducției agricole și a veniturilor ță
rănimii, în îmbunătățirea considera
bilă a condițiilor de trai de la sate. 
Dezvoltarea construcției de locuințe, 
progresele electrificării și altor acti
vități edilitar-gospodărești, extinde
rea rețelei de invățămînt și asistență 
sanitară, de așezăminte culturale, de 
unități comerciale exprimă grăitor 
schimbările profunde care s-au pe
trecut în viața satelor, apropiindu-le 
tot mai mult de civilizația urbană.

Cu toate realizările importante ob
ținute, agricultura valorifică încă in
suficient baza tehnico-materială de 
care dispune, marele ei potențial 
productiv. Accentuarea procesului 
de dezvoltare intensivă a acestei 
ramuri de bază a economiei națio
nale pentru obținerea unor randa
mente superioare, pentru creșterea 
producției agricole vegetale și ani
male și sporirea substanțială, a con

gor (Steaua) — 5,00 m ; 50 m plat : 
Paul Stanciu (Știința Constanța) — 
5”8/10.

întrecerile continuă astăzi de la ora 
9.30.

0 Turneele internaționale din ca
drul festivalului șahist „Hercules ’82“

Știri sportive

s-au încheiat, avind ca învingător la 
masculin pe maestrul iugoslav Menad 
Ristici cu 8 puncte, urmat de Em. 
Ungureanu, A. Urzică și maghiarul 
Eperjesi cu cite 7,5 puncte. La femi
nin s-au situat în frunte trei șahiste : 
Ligia Jigman (România). Anghelova 
(Bulgaria) și Dragasevici (Iugosla
via) cu cîte 7,5 puncte. Makai (Un
garia) a ocupat locul 4 cu 7 puncte.

© Competiția de rugby „Turneul 
celor 5 națiuni" a programat alte 
două întilniri. La Londra, selecțio
nata Irlandei a învins cu scorul de 
16—15 (10—3) echipa Angliei într-un 
joc de excelent nivel urmărit de 

Cîștigătorii concursului 
profesional ,.Cel mai bun 

crescător de animale'1
în zilele de 5 și 6 februarie a 

avut loc la București faza finală a 
concursului profesional „Cel mai bun 
crescător de animale" organizat 
anual de Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Uniunea Ti
neretului Comunist, Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de 
Producție și Comitetul uniunii sin
dicatelor din agricultură, industria 
alimentară, ape. La faza finală s-au 
prezentat cei mai buni crescători de 
animale din întreaga țară, cîștigători 
ai fazelor județene la toate cele 
patru grupe de profil : taurine, 
porcine, ovine și păsări.

După două zile de întreceri — 
probe practice și teoretice — s-au 
desprins cîștigătorii. La grupa tauri
ne : locul 1 — Alexandru Cziryak, 
județul Satu Mare ; locul II — Gli- 
gor Natrapeiu, județul Alba ; locul 
III — Valentina Cauc, județul Gorj. 
La grupa porcine cîștigătorii sint : 
locul I — Ion Vass, județul Alba ; 
locul II — Iosif Molnar, județul 
Bihor ; locul III — Augustin Oniță, 
județul Mureș. La grupa ovine primii 
clasați sint : locul I — Ionel Peța, 
județul Teleorman ; locul II — Spi
ridon Nedelcu, județul Argeș ; locul 
III — Alexandra Loghin, județul 
Gorj. La grupa crescătorilor de 
păsări : locul I — Viorica Pasula, 
județul Bihor ; locul II — Izabela 
Enache, județul Dîmbovița ; locul 
III — Olga Maxim, județul Galați. 
Au mai fost acordate numeroase 
mențiuni Cîștigătorilor le-au fost 
înmînate numeroase premii în obiec
te și bani.

echilibrată a economiei, pentru 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al întregului popor.

Să urmăm neabătut aceste 
orientări clarvăzătoare și însufle
țite îndemnuri, acționind pentru 
creșterea mai puternică a eficienței 
economice, a venitului național — 
singura cale ce poate duce la creș
terea reală a nivelului de trai al 
fiecărui om al muncii !

Să nu precupețim nici un efort 
urmind cu neabătută încredere li
nia clarvăzătoare a partidului nos
tru comunist, dind viață ideilor și 
îndrumărilor de inestimabilă va
loare ale secretarului general ai 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !

tribuției agriculturii la dezvoltarea 
generală a țării, la bunăstarea în
tregului popor reprezintă, In eseh- 
ță, scopul noii revoluții agrare, ale 
cărei obiective și direcții au fost 
limpede definite in documentele de 
partid in expunerile și cuvintările 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. An
samblul măsurilor preconizate de 
Congresul ai XII-lea înscrise în ac
tualul cincinal, recentele decrete și 
legi menite să perfecționeze cadrul 
organizatoric al activității în agri
cultură și să determine sporirea 
cointeresării materiale a lucrătorilor 
ogoarelor concretizează aceste orien
tări, fiind menite să determine, încă 
in cursul actualului cincinal, o pu
ternică creștere a producției agri
cole, sporirea productivității muncii 
și a eficienței. Aplicarea tuturor 
acestor măsuri, înfăptuirea sarcini
lor revoluției agrare depind în mod 
hotăritor de țărănime, de munca ei 
harnică și competentă, de promova
rea și în agricultură a spiritului de 
ordine, disciplină, bună organizare 
propriu activității din industrie.

Acum, cînd evocăm împlinirea a 
75 de ani de la „primăvara zăpezilor 
însîngerate", cea mai frumoasă 
ofrandă pe care o pot închina pa
triei țărănimea, întregul popor o 
constituie eforturile fără preget pen
tru a transpune neîntîrziat In viață 
indicațiile secretarului general al 
partidului, prevederile recentelor 
decrete, a asigura pregătirea și în
făptuirea la un- nivel superior a 
tuturor lucrărilor agricole, introdu
cerea în producție a celor mai noi 
cuceriri ale științei, astfel Incit anul 
acesta să marcheze ridicarea pe o 
treaptă superioară a activității în 
agricultură, un pas important pe 
calea noii revoluții agrare, a reali
zării hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului.

60 000 de spectatori. La Cardiff e- 
chipa Țării Galilor a întrecut cu 
scorul de 22—12 (6—9) reprezentativa 
Franței.
• La Donețk s-a disputat a treia 

întîlnire internațională de box dintre 
echipele U.R.S.S. și S.U.A. Pugiliștii 
sovietici au obținut victoria cu scorul 
de 5—4. Dintre cele trei partide des
fășurate, echipa U.R.S.S. a ciștigat 
două, una revenind echipei america
ne (6—4 la Leningrad).

© Campionatele europene de pa
tinaj artistic au continuat la Lyon 
cu proba de dans. Titlul a fost cu
cerit de perechea Jayne Thorvill— 
Christopher Dean (Anglia). Pe locul 
doi s-a clasat cuplul Natalia Beste- 
mienova—Andrei Bukih (U.R.S.S.), 
iar locul trei perechea Irina Moise
eva—Andrei Minenkov (U.R.S.S.).

0 La Bled, în cadrul „Cupei Eu
ropei" la schi (feminin), proba de 
slalom a fost cîștigată de austriaca 
Roși Aschenwald. în clasamentul 
general al „Cupei Europei" continuă 
să conducă Sonia Stotz (R.F. Ger
mania) cu 122 puncte, urmată de 
Sieglinde Winkler (Austria) cu 121 
puncte.

„Luna cărții la sate"

în tot cursul lunii februarie, în 
întreaga țară au loc numeroase ac
țiuni de popularizare și difuzare a 
cărții, prilejuite de cea de-a 
XXII-a ediție a „Lunii cărții la 
sate". Sărbătoare tradițională cu o 
rezonanță deosebită în viața cul
turală a satului românesc, înscrisă 
în cadrul marelui Festival național 
„Cîntarea României", anul acesta 
„Luna cărții la sate" va omagia 
împlinirea a două decenii de la 
încheierea cooperativizării agricul
turii. Actuala ediție este chemată 
să contribuie, prin multiplele sale 
manifestări politico-educative și 
culturale, organizate în cămine cul
turale, cluburi, biblioteci, librării și 
școli din mediul rural, în unitățile 
agricole, la informarea și instruirea 
oamenilor munci' de la sate. Tot
odată, ea atestă accesul larg al ce
lor ce trăiesc și muncesc in mediul 
rural la cultură, la lectura cărților 
cu cea mai largă tematică : social- 
politică, agrozootehnică, științifică, 
beletristică. Să amintim că în ulti
mul an, 1981, la dispoziția citito

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 

și 10 februarie, tn tară : După o încăl
zire de scurtă durată, vremea se va 
răci din nou. Cerul va fi variabil. Izo
lat. In nordul tării va ninge slab. Vîn- 
tul va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 13 si minus 3 grade, local

VtLCEA 0 în luna februarie, în 
numeroase așezări din județul Vil- 
cea au loc. sub genericul „Primă
vară de toc, primăvară de soare", 
acțiuni politice și cultural-educati
ve consacrate aniversării s 75 de 
ani de la răscoala din 1907. Sînt 
prevăzute simpozioane mese ro
tunde, expoziții, recitaluri de poe
zie, spectacole etc. Evantaiul aces
tor manifestări mai cuprinde un 
ciclu de acțiuni sub genericul „1907 
în județul Vîlcea", organizat de 
comitetul județean U.T.C. in loca
litățile Bălcești, Laloșu, Valea 
Mare, Fîrtățești. Stroești. Șușani, 
Galicea și Drăgășani. localități a 
căror istorie este marcată de miș
cările țărănești de la 1907. (Ion 
Stanciu).

SĂLAJ 0 La Casa de cultură a 
sindicatelor din Zalău s-a deschis 
recent „Clubul arhitectura", ai cărui 
membri și-au propus, printre altele, 
să facă un studiu asupra arhitec
turii’ populare din zonă. O altă 
temă ce urmează a ti pusă în 
dezbatere se referă la preocupările 
actuale pentru valorificarea arhi
tecturii populare in construcțiile 
moderne din orașele și satele ju
dețului Sălaj. » în județ se desfă
șoară ample manifestări politice și 
cultural-educative cuprinse în tra
diționala „Lună a culturii sălăje- 
ne“. aflată la cea de-a Il-a ediție. 
(Ioan Mure san).

PRAHOVA 9 Membrii brigăzii 
științifice a' Muzeului de științele 
naturii din Ploiești au avut la că
minele culturale din localitățile 
prahovene Valea Călugărească, 
Ciorani, Surani, Fîntînele ș.a. în
tilniri cu sătenii; în cadrul cărora 
au răspuns la multiplele întrebări 
privind originea omului pe pămînt, 
fauna și flora județului, macro și 
microbiologie terestră. Discuțiile 
au fost completate cu filme docu
mentare și prezentarea unor mate
riale din colecția muzeului. (C. Că- 
praru).

MARAMUREȘ 0 Cu prilejul 
inaugurării in municipiul Baia 
Mare (bd. București nr. 6) a noii 
galerii de artă a Fondului plastic 
s-a deschis o expoziție de pictură, 
grafică, sculptură și artă decorati
vă la care artiștii maramureșeni 
expun peste 70 de lucrări. Situată 
într-un cadru urbanistic favorabil, 
expoziția permanentă cu vînzăre a 
galeriei de artă va fi înnoită la 
fiecare două săptămini. (Gh. Susa).

CARAȘ-SEVERIN 9 Teatrul de 
stat din Reșița a prezentat în pre
mieră comedia lirică „Zăpăcita de 
Ia ora patru" de Nicolae Țic și 
George Bănică. Regia spectacolului 
aparține Iui George Bănică de la 
Teatrul Giulești, iar scenografia 
lui Petru Pădureț. (Nicolae Cătană).

DOLJ 0 S-a încheiat, la Craio
va, suita de manifestări sub gene
ricul „Zilele I. L. Caragiale" dedi
cată împlinirii a 130 de ani de la 
nașterea marelui dramaturg. în ac
tuala ediție, teatrele de păpuși din 

rilor din comune și sate au fost 
puse cărți insumind 2 583 titluri in 
8,5 milioane de exemplare. Au fost 
trimise librăriilor 137 titluri din li
teratura social-politică, în sute de 
mii de exemplare, un Ioc aparte 
ocupîndu-1 răspîndirea documente
lor de partid. Au luat drumul 
satelor 709 titluri din literatura cu 
conținut agrozootehnic, tehnico- 
profesional și științific, într-un ti
raj de peste, 1,5 milioane de exem
plare, destinate lucrătorilor din 
agricultură și din sectoarele de ac
tivitate economică și industrială 
aflate în plină dezvoltare in me
diul rural. în același timp, a că
pătat o amplă răspîndire literatura 
beletristică. Anul trecut au pă
truns la sate 1 249 titluri de cărți 
beletristice, într-un tiraj de 5,1 
milioane de exemplare, precum și 
401 titluri în limbile naționalități
lor conlocuitoare. De asemenea, au 
fost difuzate numeroase lucrări de 
știință, tehnică, artă, sport-turism, 
la care se adaugă 13 milioane 
exemplare manuale școlare distri
buite elevilor din mediul rural. în 
total, anul trecut au fost vîndute 
cititorilor de la sate cărți în va
loare de peste 100 milioane Iei. 
Pentru desfacerea acestui volum 
considerabil de cărți a fost creată 
o largă rețea de unități. Astfel, coo
perația de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor dispune de 
2 200 librării și raioane specializate 
de librărie, 6 500 puncte de desfa
cere în cadrul magazinelor sătești, 
4 700 puncte de difuzare organizate 
în unitățile agricole socialiste, în
treprinderi și instituții din mediul 
rural, 5 500 difuzori de carte în 
rindul cadrelor didactice. Un im
portant număr de cărți se vinde 
prin cele 34 secții județene „Car
tea prin poștă" și printr-o secție 
centrală din București.

mai eoborlte in estul Transilvaniei, iar 
cele maxime intre minus 5 si plus 5 
grade, mal ridicate in zonele deluroa
se la începutul intervalului. Ceață lo
cală, însoțită de depunere de chiciură. 
In București : Vreme in general fru
moasă. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin. Vînt slab. Temperatura tn creș
tere ușoară, apoi in scădere. Tempera
turile minime vor fi cuprinse Intre mi
nus 5 și minus 2 grade, laț cele maxi
me intre 3 si 6 grade. Dimineața ceață 
cu depunere de chiciură, (ileana Mi- 
hfiiîă, meteorolog de serviciu).

Baia Mare și Craiova, teatrele na
ționale din București și Craiova 
au prezentat numeroase spectacole. 
Programul a mai inclus întilniri 
ale unor critici literari, cronicari 
dramatici, oameni de teatru din 
București, Timișoara, lași, Sibiu, 
Baia Mare și Craiova cu iubitori 
de artă dramatică din municipiu, 
precum și o sesiune de comunicări 
științifice dedicată personalității 
lui I. L. Caragiale. (Nicolae Peto- 
lescu).

HUNEDOARA 0 Cenaclul „Fla
căra" a! scriitorilor hunedoreni a 
Împlinit 25 de ani. Activitatea labo
rioasă a poeților și scriitorilor, me
reu prezenți în clocotul muncii si- 
derurgiștilor și constructorilor hu
nedoreni se concretizează în apari
ția a 38 volume de poezie și proză, 
iar altele 10 se află sub tipar. (Sa
bin Cerbii).

SUCEAVA 0 Consiliul județean 
al sindicatelor a editat și difuzat 
broșura intitulată „Agenda biroului 
grupei sindicale", care cuprinde 
materiale privind planificarea și 
desfășurarea muncii. organizarea 
și desfășurarea întrecerii socialiste, 
generalizarea experienței pozitive 
și a inițiativelor muncitorești va
loroase. grafice și scheme care 
ajută la ințelegerea temeinică a 
principiilor noului mecanism eco- 
nomico-financiar, a cerințelor dis
ciplinei muncitorești etc. (Sava 
Bejinariu).

MURES • în comuna Deta a 
avut loc simpozionul științific 
„Tradiție și continuitate cultural- 
istorică în valea superioară a Mu
reșului". Au prezentat comunicări 
și referate cadre didactice, cerce
tători, etnomuzicologi și redactori 
ai revistei „Vatra". Manifestarea a 
fost urmată de o întilnire cu fiii 
satului, la care a participat și cu
noscutul cărturar Vasile Netea, 
originar din această localitate. (Gh. 
Giurgiu).

BOTOȘANI 0 în organizarea 
Universității cultural-științifice din 
municipiul Botoșani a avut loc o 
sesiune de referate și comunicări 
pe tema „Știința, tehnica și cultu
ra în slujba omului". Intervențiile 
au aparținut unor cadre universi
tare și specialiști din București, 
Iași. Suceava, precum și din muni
cipiul Botoșani. (Silvestri Ailenei).

COVASNA 0 în comuna Lem- 
nia, ansamblul artistic al între
prinderii forestiere de exploatare 
și transport din Tg. Secuiesc a pre
zentat un spectacol pentru colegii 
lor navetiști. (Păljănos Maria).

GORJ 0 La Biblioteca județea
nă din Tg. Jiu și casele de cultură 
din orașele Țicleni, Novaci și Tg. 
Cărbunești au avut loc expuneri 
evocatoare și seri culturale oma
giale prilejuite de împlinirea a 175 
de ani de la nașterea generalului 
Cristian Tell, înflăcărat patriot, 
unul din conducătorii revoluției de 
la 1848, originar de pe aceste me
leaguri. (Dumitru Prună).

CONCURS DE CREAțlE
în scopul stimulării creației în 

domeniul dramaturgiei dedicate 
luptei poporului român pentru li
bertate1, unitate și independență na
țională, muncii entuziaste a mase
lor, sub conducerea partidului, pen
tru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, politicii 
consecvente a statului și partidului 
nostru pentru Instaurarea unui 
climat internațional de colaborare 
și bună înțelegere intre popoare, 
pentru triumful cauzei păcii, Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
împreună cu Uniunea scriitorilor și 
Teatrul Mic organizează un con
curs de lucrări menite să contribuie 
la educația patriotică, revoluționară 
a oamenilor muncii, a tinerei ge
nerații.

Participanții la concurs sînt 
chemați să se inspire din istoria 
glorioasă a patriei noastre, reflec- 
tînd în lucrările lor tradițiile luptei 
pentru dreptate socială, libertate și 
independență națională, eroismul 
maselor populare conduse de către 
partidul clasei muncitoare pentru 
înfăptuirea revoluției socialiste și 
edificarea unei societăți noi, apă
rarea cuceririlor revoluționare ale 
poporului, devotamentul întregii 
națiuni de a transpune în viață 
hotărârile Partidului Comunist Ro
mân privind construcția societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comu
nism, formarea conștiinței socialis
te a tuturor oamenilor muncii în 
spiritul umanismului revoluționar

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul Generai al Miliției — 

Direcția circulație
Circulația autoturismelor 

in luna februarie
în zilele de duminică din luna fe

bruarie, autoturismele proprietate 
personală vor circula astfel : as
tăzi, 7 februarie, și duminică, 21 fe
bruarie, cele care au numere
le de înmatriculare fără soț, iar 
in zilele dc 14 și 28 februarie, cele 
care au numerele de înmatriculare 
cu soț.

Adormirea ia volan
Pe șoseaua națională care trece 

prin localitatea Sintionluca, județul 
Covasna, circula și autoturismul 
l-BV-5246. Deși șoseaua era complet 
liberă și nici un alt obstacol nu se 
afla in fața autoturismului, acesta a 
părăsit brusc șoseaua și s-a izbit de 
un pom. Cauza : pe cel de la volan 
îl apucase, o clipă, somnul. Și aceas
ta, la ora 10 dimineața și incă in 
timp ce trecea printr-o localitate. Pa
sagerul aflat pe scaunul din dreapta 
șoferului și-a pierdut viața.

Asemenea nedorite evenimente ru
tiere au mai avut loc, din p.ăcate, în 
ultimul timp, chiar in condițiile ru
lării cu viteze moderate. La o viteză 
de 50 km/oră, de exemplu, o tampo- 
nare cu un obiect fix degajă o forță 
de izbire comparabilă cu căderea li
beră de la etajul al treilea.

Nu de puține ori ziua, mai ales 
după lăsarea serii, agenții de circu
lație depistează conducători auto por
niți la drumuri lungi, deși sint obo

DE LA
tn zilele de 27 și 28 ianuarie a.c, 

au avut loc în Capitală tragerile 
la sorți pentru trimestrul IV/1981 
in vederea atribuirii cîștigurilor la 
libretele de economii cu dobîndâ 
și ciștiguri in autoturisme.

La tragerile la sorți a libretelor 
de economii cu dobîndâ și ciștiguri 
in autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din Capitală, care a avut loc 
la 27 ianuarie a.c., s-au acordat 307 
ciștiguri in autoturisme Dacia 1300, 
iar la tragerea’ la sorți a librete
lor emise de unitățile C.E.C. din 
țară, care a avut loc la data de 28 
ianuarie a.c., s-au acordat 1663 
ciștiguri în autoturisme Dacia 1300.

Listele oficiale cu numerele li
bretelor de economii Ieșite ciștigă-

t V
PROGRAMUL 1

8,00 Consultații pentru admiterea tn 
învățămîntul superior tehnic și a- 
gricol.

8.40 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei
3.15 Film serial pentru copil : „Mtn- 

geaț‘. Producție a Studioului cine
matografic București. (Episodul 1)

9.40 Omul și sănătatea
10.00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii. Mari interprets 

români — Arta Florescu
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
17.10 Telesport
18.00 Film serial : „Linia maritimă One- 

din". (Episodul 6)
H8.4O Mi cu! ecran pentru cel mid
19,00 Telejurnal
19.25 „Cintarea României" : De pe ma

rca scenă a țării pe micul ecran — 
Județul Giurgiu

20.20 Film artistic : „Marele vals" — 
coproducție internațională

22.25 Telejurnal
22.40 Recital de chitară Leo Brower
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
13,00 Concert de prinz. Interpretează 

orchestra simfonică a Radioteievi- 
zlunii, dirijor : Iosif Conta

14,00 Din poezia de dragoste a lumii (I)
14.20 Teatru TV : „Pic-nic pe cîmpu! 

de luptă" de Fernando Arrabal
15.20 Dragi mi-s cinteeele mele !
35,35 Desene animate
16,00 Serată muzicală TV. Călătorii ar

tistice : Veneția 

și patriotismului, al principiilor e- 
ticii și echității socialiste, al nor
melor de conviețuire comunistă. 
Lucrările să reflecte, de asemenea, 
procesul de educare a tinerei ge
nerații prin muncă și pentru mun
că, aspirațiile și lupta oamenilor 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate, pentru progres social șl 
dezvoltarea unui climat de înțele
gere și conlucrare pașnică intre 
toate statele, de statornicire a unor 
relații de bună vecinătate, de pre
țuire a achizițiilor civilizației uma
ne, de punere în folosul omenirii 
a tuturor cuceririlor științei și teh
nicii mondiale, precum și politica 
partidului și țării noastre consa
crată apărării dreptului fundamen
tal al popoarelor la pace, la o viață 
liberă și fericită.

Lucrările, dactilografiate, purtînd 
un moto și însoțite de plicuri în
chise, cuprinzind numele și adre
sele autorilor, vor fi trimise, pină 
la 30 aprilie 1982. pe adresa Tea
trului Mic, str. Constantin Miile nr. 
16, sector 6, București, cu mențiu
nea Pentru concurs.

Lucrările vor fi analizate de un 
juriu alcătuit din personalități ale 
vieții literare și teatrale, rezulta
tele concursului urmind a fi pu
blicate in presă. Cele mai valoroa
se lucrări vor fi achiziționate și re
comandate teatrelor pentru a fi re
prezentate.

Manuscrisele trimise la concurs 
nu se înapoiază.

(Agerpres)

siți. Se recomandă tuturor automo- 
biliștilor ca atunci cind simt că îi 
cuprinde oboseala să întrerupă că
lătoria pentru o pauză, mai lungă 
sau mai scurtă, pentru relaxare și 
refacerea forțelor.

De la oboseală și pînă la adormirea 
la volan nu este, de cele mai multe 
ori, decît o învîrtitură de roată.

Centura de siguranță
Pe o șosea din județul Ialomița, 

autoturismul 2-CT-6101 rula cu vi
teză excesivă. Ajungind intr-o curbă, 
a părăsit partea carosabilă și s-a 
răsturnat. Conducătorul auto și-a 
pierdut viața, iar soția sa a fost grav 
rănită. Deși autoturismul era dotat 
cu centuri de siguranță, ele n-au foit 
folosite. Cercetările au stabilit că 
dacă șoferul ar fi purtat centura de 
siguranță, ar fi fost și astăzi in viață, 
intrucît loviturile de părțile dure ale 
caroseriei ar fi fost atenuate.

Din studiile efectuate de spe
cialiști de la noi și din alte țări re
zultă că din 10 accidentați mortal, ce! 
puțin 6 ar fi fost numai răniți dacă 
foloseau centurile de siguranță.

Un alt argument în favoarea pur
tării centurii de siguranță pentru au- 
tomobiliștii care mai cred că, în ca
zul unei coliziuni, se pot bizui pe 
forța brațelor lor : omul poate prelua 
în brațe șocul unei energii egale cu 
180—200 kg/forță, pe cind la modesta 
viteză de 40 km pe oră, izbirea auto
vehiculului degajă 2 000 kg/forță.

C. E. C.
toare la tragerile menționate mal 
sus, întocmite de Centrala C.E.C., 
se pot consulta la oricare unitate 
proprie C.E.C. din Întreaga țară.

Casa de Economii șt Consemria- 
țivni anunță în scris pa fiecare 
cîștigător pentru a se prezenta la 
sucursalele și filialele C.E.C., în 
vederea efectuării formelor de in
trare in posesia ciștigului.

în situația în care titularul li
bretului ieșit cîștigător la o tragere 
la sorți nu se prezintă la unitatea 
C.E.C. în termen de 30 de zile, 
ciștlgul respectiv se creditează în 
fișa de cont a libretului, avind 
același regim ca și depunerile efec
tuate de către titulari, aceștia pu
țind dispune după dorință de cîști- 
gul obținut.

19,00 Telejurnal
19.25 Telerama
19.55 Muzică ușoară
20.20 Dialogul timpului (reportaj)
20.40 Floarea din grădină. (Emisiune- 

ooncurs pentru tineri tnterpreți de 
muzică populară)

21.25 Oameni in prim plan. (Documen
tar). Producție a studioului „Sa- 
hiafllm"

21,35 Concursul de muzică ușoară ro
mânească „Melodii ’81“

22.25 Telejurnal
22.40 Formații românești de laz
33,00 închiderea programului

LUNI, 8 FEBRUARIE
PROGRAMUL 1

15,00 Emisiune In limba maghiară
17,50 1001 de seri
38,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Cincinal ’81—’88 • Resurse, priori

tăți. direcții de acțiune
20,43 Roman foileton : „Ținutul Beulah" 

Ecranizare după romanele scrise 
de Lonnie Coleman. (Episodul 1)

21,35 Cadran mondial. România st pro
blemele lumii contemporane

23,00 Mai am un singur dor. Romanțe
22.15 Telejurnal
32.30 tnchiderea programului

PROGRAMUL 2
15,00 Cenacluri ale tineretului
15.30 Anunțuri și muzică
15.40 Film artistic : „Marele vals*
17.50 100*1  de seri
18,00 tnchiderea programului.
20,00 Telejurnal
20.25 Selecțiuni din emisiunea „La sftr- 

șlt de săptămină"
21.25 Memoria documentelor : „Țărăni

mea in istoria României" (I)
31.50 Pagini din creația lui George 

Enescu
22.15 Telejurnal
22.30 tnchiderea programului >.

• METALE IEFTINE 
DIN APELE MĂRII. Se «tie 
că apa oceanului planetar con
ține practic toate elementele 
din tabelul lui Mendeleev, re
zervele lor depășind cu mult 
pe cele de pe uscat, dar extra
gerea lor era considerată pină 
recent o problemă a viitorului 
îndepărtat, din cauza marelui 
consum de energie pe care îl 
necesită. Iată insă că un grup 
de specialiști de la Institutul de 
oceanologie al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. a elaborat 
proiectul unei instalații pentru 
extragerea componenților chi
mici valoroși din apele mărilor 
și oceanelor, care funcționează 
pe baza energiei valurilor. In
stalația se compune dlntr-un fel 
de site in care se sedimentează

elementele respective. Prețul de 
cost al unor metale astfel extra
se din apa mării nu depășește, 
iar in unele cazuri este chiar 
mult mai scăzut decît prețui lor 
de pe piața mondială.

• TREN ULTRARA
PID. După o lungă perioadă 
de cercetări și probe, începind 
din acest an în Japonia s-a tre
cut la exploatarea transportului 
de călători a trenului cu „mo
tor linear". Este vorba de un 
tren fără roți ; el „plutește" la 
cîțiva centimetri de șină pe 
deasupra unei perne magnetice. 
Soluționarea pe această cale a 
problemelor frecării, vibrației 
și zgomotului, factori care limi
tează performanțele trenurilor 
convenționale, asigură trenului

cu „motor linear" viteza record 
de 517 km pe oră, aproximativ 
viteza unul avion modern de 
transport comercial. Dacă aceas
tă viteză se va menține, trenul 
respectiv va putea străbate dis
tanța de 3 000 kilometri, dintre 
două puncte extreme ale țării, 
în 6 ore, în loc de 36 de ore cit 
durează acum.

• ENIGMĂ DEZLEGA
TĂ. Oameni de știință ceho
slovaca. după cercetări antropo
logice amănunțite, au confirmat 
autenticitatea mormintului con
ducătorului mișcării husite — 
Jan Ziăka. După moartea legen
darului luptător. în anul 1424. și 
înăbușirea mișcării antifeudale 
husite. forțele reacționare ar fi 
vrut să distrugă nu numai me-

RETUTINOE
moria lui Jan Ziăka, ci și mor- 
mintul său, dar n-au reușit să-l 
descopere. Abia în anul 1910 a 
fost descoperită, în biserica sfin
ților Petru și Pavel, din orașul 
Ciaslav. o nișă inzidită în care 
se afla un schelet. Faptul că în 
popor s?a păstrat, din generație 
în generație, informația că ră
mășițele lui Jan Zizka au fost 
aduse la Ciaslav. ultimul, centru 
de rezistentă a mișcării husite. 
a atras atenția savantilor si ast
fel a fost dezlegată una din 
enigmele istoriei poporului ceh.

• TRANSPLANT. °
experiență medicală îndrăznea

ță au efectuat chirurgii clinicii 
din orașul american Louis
ville, statul Kentucky, care au 
transplantat palma mîinii drep
te a unui pacient Ia mina stin
gă. Aceasta era singura soluție 
pentru muncitorul V. Collins. în 
vîrstă de 38 de ani, care a fost 
adus la clinică cu mina dreaptă 
complet desprinsă de trunchi și 
cu palma mîinii stingi zdrobită. 
Operația, care a durat aproxi
mativ 15 ore, s-a încheiat, se 
pare, cu succes. După o săptă- 
mînă Collins a declarat că în
cepe să-și simtă „noua" mină.

• DILEMĂ. Nu demult, 
un judecător londonez a avut de 
soluționat un caz special. Pe 
scena unui teatru unde se juca 
o tragedie de Eschil trebuia să 
apară o făclie, dar acest lucru 
era interzis de pompieri. Un re
prezentant al teatrului s-a adre
sat tribunalului, afirmînd că 
făclia in cauză este absolut ne
cesară pentru a înțelege ideea 
de bază a piesei. Judecătorul a 
citit și recitit o noapte întreagă 
textul tragediei, pentru ca apoi 
să încuviințeze apariția solicita
tei făclii.

• PĂSTOR... SOLAR. 
Zi de zi sporește numărul uti
lizărilor energiei solare în acti
vitatea economică. Un exemplu 
recent îl constituie bateriile so
lare folosite in Elveția la paza

vitelor pe pășune. Aria de pă- 
șunat este îngrădită cu sîrmă 
prin care trece curentul electric 
furnizat de bateriile solare. 
Dacă vitele se ating de îngrădi
tură, sînt scuturate de o descăr
care electrică slabă care le 
silește să se întoarcă înapoi.

• BISTURIUL LASER 
IN ACȚIUNE. Instalația chi
rurgicală sovietică cu laser 
„Skalpel G“ a intrat în practi
ca medicală, a anunțat agenția 
T.A.S.S. Cu ajutorul laserului, 
chirurgii efectuează operații la 
stomac, esofag și transplant de 
piele. Lentilele de schimb ale 
instalației dau posibilitatea fo
calizării selective a razei laser, 
de diametrul acesteia și de vi
teza de deplasare depinzind

adincimea inciziei. La opera
țiile cu laser s-a observat și 
un nou efect care apare la con
tactul razei laser cu țesutul bio
logic : radiația formează o su
tură la locul tăierii eliminînd 
singerarea. Bisturiul laser dă 
posibilitate chirurgului să lu
creze în condiții mai comode, 
fără a fi presat de timp. Tot
odată, efectul „suturii biologi
ce" a redus complicațiile post
operatorii. Efectuînd operații 
fără singerări și în condiții ste
rile s-a constatat că sint posi
bile metode clinice originale 
de operații plastice : îndepărta
rea tatuajelor și a cicatricelor 
de arsuri. în timpul operației, 
raza laser distruge flora micro- 
biană, sterilizând instantaneu 
rana. Durata convalescenței 
postoperatorii la o astfel de o- 
perație se reduce de 1,5—2 ori.



»
Ilustrare a prețuirii deosebite de care se bucură gindirea și activitatea 

președintelui României, la Beijing a avut loc o intilnire prietenească

dedicată prezentării volumului al treilea din ciclul

„CEAUȘESCU-OPERE ALESE"
BEIJING 6 (Agerpres). - Lo Ambasada României din Beijing a avut 

loc, la 6 februarie, o intilnire prietenească cu prilejul prezentării celui 
de-al III-Ido volum din ciclul „Ceoușescu — Opere alese", apărut re
cent in „editura Poporului", principala editură politică din R.P. Chineză.

Xi Zhongxun, membru al Secre
tariatului Comitetului Central al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Comitetu
lui Permanent ax Adunării Naționa
le a Reprezentanților Populari, a în- 
minat ambasadorului român, pentru 
a fi transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ- 

. nia, un exemplar al volumului al 
Reilea din ciclul „Ceaușescu — 
Opere alese" cu dedicație din partea 
tovarășului Hu Yaobang, președinte
le Comitetului Central al P.C; Chi
nez. Tovarășul Xi Zhongxun a 
transmis din împuternicirea tovară
șului Hu Yaobang urări de sănătate, 
putere d<? muncă, și fericire tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Subliniind 
marea semnificație politică a apari
ției în R.P. Chineză a celor trei vo
lume din opera teoretică a pre
ședintelui României, Xi Zhongxun a 
arătat că toți comuniștii chinezi sînt 
dornici să cunoască experiența Româ
niei in construcția socialismului, sin
tetizată la un înalt nivel teoretic în 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Apariția lucrărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in R.P. Chineză, a spus 
vorbitorul, exprimă elocvent priete
nia strinsă, verificată în timp, din
tre cele două partide, țări și popoare, 
dorința comună de aprofundare a cu
noașterii reciproce, a experienței do- 
bindite in opera de construire a 
socialismului.

După cuvîntul ambasadorului 
României la Beijing, Florea Du
mitrescu, care a subliniat că toți 
comuniștii români, întregul nostru 
popor au primit cu deosebită satisfac
ție vestea că în ajunul aniversării 
zilei de naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, în 
China a văzut lumina tiparului cel 
de-al IH-lea volum din opera sa 
teoretică — a luat cuvîntul Wang 
Ziye, director general adjunct al Di
recției' generale a tipăriturilor din 
R.P. Chineză.

„Cu doi ani în urmă, odată cu so
sirea primei primăveri a anilor ’80,

I

AGENȚIILE DE PRESA W -• pe scurt

spionaj împotriva

UN AVION DE RECUNOAȘTERE 
AMERICAN DE TIP „S.R-71" A 
PĂTRUNS ÎN SPAȚIUL AERIAN 
AL R.P.D. COREENE, in zona Ko- 
song. provincia Kangwon, la 5 fe
bruarie -- informează agenția 
A.C.T.C., adăugind că, de la începu
tul anului, au fost săvirșite 21 ase
menea acte de ' .................
R.P.D. Coreene.

LA NAIROBI 
convorbiri intre 
ne al Kenyei, Robert Ouko, și Iosip 
Vrhoveț, secretarul federal pentru 
afacerile externe al Iugoslaviei. Cu 
acest prilej — relatează agenția Ta- 
niug — au fost discutate probleme 

au avut loc, vineri, 
ministrul de exter-

ne-am adunat aici la o intilnire prie
tenească pentru a sărbători în comun 
apariția în țara noastră a primului 
volum in limba chineză din ciclul 
„Opere alese" ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Apoi, 
în primăvara anului următor, noi am 
oferit cel de-al doilea volum mase
lor de cititori din țara noastră. Ne 
face o deosebită plăcere ca la apari
ția celui de-al treilea volum din acest 
ciclu să avem astăzi din nou prile
jul de a ne întilni cu tovarășii ro
mâni", a relevat vorbitorul, adăugind 
că volumul al treilea înmănun
chează în total 17 importante 
lucrări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din perioada 1974—1980. 
„Aceste documente, a continuat el, 
trec în revistă eroicele lupte de 
veacuri ale poporului român pentru 
independență și unire națională, pen
tru progresul social, au consemnat 
marile realizări obținute de clasa 
muncitoare și toți oamenii muncii 
din România în anii construcției so
cialiste. Ele au înregistrat, de aseme
nea, faptele strălucite săvîrșite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în acti
vitatea sa revoluționară îndelungată 
de aproape o jumătate de secol și 
reflectă, totodată, contribuția sa re
marcabilă la îmbinarea adevărului 
universal al marxismului cu 
practica concretă a României. 
După eliberarea României, și cu deo
sebire începînd din anul 1965, P.C.R., 
In frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aplicind în mod creator 
principiile socialismului științific la 
condițiile concrete ale țării, a elabo
rat de sine stătător direcțiile juste 
ale transformării și construcției so
cialiste și a obținut realizări remar
cabile în dezvoltarea economico-so- 
cială și cultural-științifică, în ridica
rea nivelului de trai material și spiri
tual al poporului".

„Opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — a arătat vorbitorul — 
reprezintă consemnarea istorică a a- 
cestor lupte victorioase ale eroicului 
popor român și sintetizarea experien

legate de activitatea țărilor neali
niate, de necesitatea intensificării 
eforturilor pentru eliminarea facto
rilor de criză care se manifestă pe 
plan mondial.

IN JAPONIA S-A RASPlNDIT O 
PUTERNICA EPIDEMIE DE GRIPA 
VIROTICA — a anunțat Ministerul 
Sănătății al acestei țări. Pină la 5 fe
bruarie au fost înregistrați peste 
50(1000 de bolnavi. In urma epide
miei, in întreaga țară au fost închise 
aproximativ 4 400 de școli pentru a 
se evita răspîndirea- bolii 
copii.

PIERDERI. „Ford Motors 
a doua societate ca mărime 

printre

Cp.“ — 
din in-

ței revoluționare bogate a P.C.R. și 
se înscrie, totodată, ca c avuție teo
retică de seamă a comuniștilor de 
pretutindeni". >

„Apariția ciotului „Ceaușescu — 
Opere alese", a continuat vorbitorul, 
oferă poporului țării noastre posibili
tatea de a-și forma o imagine și mai 
amplă, și mai profundă asupra mari
lor realizări dobindite in toate dome
niile revoluției și construcției din 
România și de a absorbi din ele ex
periența utilă modernizării socialiste 
din țara noastră. Apariția in limba 
chineză a ciclului „Ceaușescu — Ope
re alese" reprezintă un mare eveni
ment politico-editorial in R.P. Chine
ză, un important eveniment in istoria 
dezvoltării relațiilor de prietenie chi- 
no-române, o vie expresie a creșterii 
continue a prieteniei și colaborării 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre".

„Sărbătorind tn comun apariția ce
lui de-al III-lea volum din ciclul 
„Ceaușescu — Opere alese", sîntem 
hotăriți ca, pe baza respectului și în
crederii reciproce, să acționăm în 
continuare in direcția întăririi unită
ții și colaborării dintre popoarele 
noastre", a spus în incheiere Wang 
Ziye.

La intilnire au luat parte Zhu 
Muzhi, membru al C.C. al P.C. Chi
nez, adjunct al șefului Secției de pro
pagandă a C.C. al P.C. Chinez, Bai 
Zhimin, adjunct al șefului Secției or
ganizatorice a C.C. al P.C. Chinez, Liu 
Xinquan, adjunct al șefului Secției 
pentru relații externe a C.C. al P.C. 
Chinez, He Ying, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Zhou Erfu, vi
cepreședinte ai Comisiei pentru re
lații culturale cu străinătatea, Xie 
Bangding, vicepreședinte al asociației 
de prietenie a poporului chinez cu 
străinătatea, membri ai conducerii 
organelor centrale de presă și ai ra- 
dioteleviziunii chineze, reprezentanți 
ai secțiilor Comitetului Central al 
P.C. Chinez, ai Școlii superioare de 
partid de pe lingă C.C. al P.C.C., 
Academiei de științe sociale, Ministe
rului Culturii, oameni de artă și cul
tură, ziariști.

Cei prezenți au vizitat o expoziție 
de carte conținînd opere ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu și au vizio
nat filmul documentar-artistic româ
nesc „Partidul, inima țării".

că 
de 
de 

Băncii

dustria americană a automobilului, 
a anunțat, Ia Detroit, că anul trecut 1 
a înregistrat pierderi de peste un 
miliard de dolari, informează agen- '
ția France Presse. .

NUMIRE. Președintele Finlandei, I 
Mauno Koivisto, l-a numit pe Ahti 
Karjalainen în funcția de președin- i 
te al Băncii Naționale. Agenția 
Associated Press menționează 
Ahti Karjalainen, fost ministru 
externe, a exercitat și funcția 
președinte in exercițiu al _ 
Finlandei începînd din 1979, cind 
președintele de atunci, Mauno 
Koivisto, actualul șef al statului, a 
devenit prim-ministru.

AL TREILEA ZBOR AL NAVE
TEI SPAȚIALE ..COLUMBIA". In
tr-o declarație făcută la Cape Ca
naveral, vicepreședintele S.U.A., 
George Bush, a confirmat că cel 
de-al treilea zbor experimental al 
navetei spațiale americane „Colum
bia" va începe la 22 martie, reve
nirea pe Terra fiind programată 
pentru 29 martie.

România se pronunță pentru o soluționare 
globală, dreaptă și trainică a conflictului 

din Orientul Mijlociu
încheierea dezbaterilor sesiunii extraordinare de urgență 

a Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres) — Vineri noaptea s-au încheiat la 

sediul Națiunilor Unite din New York dezbaterile sesiunii extraordinare 
de urgență a Adunării Generale a O.N.U. consacrate examinării situației 
create ca urmare a anexării de către Israel a înălțimilor Golan, prin 
adoptarea unei rezoluții in favoarea căreia au votat 86 de delegații (21 de 
delegații au votat împotrivă, 34 s-au abținut, iar 16 nu au participat la vot).

în cursul dezbaterilor, delegația 
română a reliefat faptul că guvernul 
țării noastre consideră anexarea de 
către Israel a înălțimilor Golan un 
act ilegal și neavenit, o violare fla
grantă a principiului inadmisibilității 
anexării de teritorii ocupate prin for
ță, a suveranității naționale și inte
grității teritoriale ale unui stat inde
pendent, un act în contradicție direc
tă cu rezoluțiile Consiliului de Secu
ritate acceptate și de Israel și care 
duce la creșterea încordării în zonă, 
la crearea de noi obstacole în calea 
reglementării globale a conflictului 
din Orientul Mijlociu. Delegația ro
mână a cerut ca Israelul să renunțe 
imediat la decizia de anexare a înăl
țimilor Golan, subliniind că hotărîrile 
guvernului statului Israel de a impu
ne legile, jurisdicția și administrația 
sa asupra acestui teritoriu aparținind 
Siriei și care a fost ocupat prin forță 
nu au nici valabilitate legală, nici 
efecte de orice fel.

Reafirmind pozițiile de principiu ale 
țării noastre cu privire la necesitatea 
și căile rezolvării conflictului din 
Orientul Mijlociu, delegația română a 
propus ca în rezoluție să se sublinieze 
mai puternic necesitatea retragerii 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate după războiul din 1967, in
clusiv din înălțimile Golan, și a pro
pus să fie incluse prevederi clare și 
ferme în legătură cu necesitatea, in
tensificării eforturilor pentru a se 
ajunge la o soluție.politică globală a 
conflictului și, în mod deosebit, pen

Declarațiile președintelui Egiptului 
la încheierea vizitei în S.U.A.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Sîmbătă s-a încheiat vizita oficială 
de patru zile efectuată de președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, la 
Washington. In cadrul convorbirilor 
cu președintele Ronald Reagan și cu 
alte oficialități americane au fost e- 
xaminate probleme ale extinderii, in 
diferite domenii, a relațiilor dintre 
Egipt și S.U.A., precum și unele 
aspecte ale vieții internaționale, în 
special situația din Orientul Mijlociu, 

într-o declarație făcută la Clubul 
național al presei din Washington, 
președintele Egiptului a reafirmat 
hotărîrea țării sale de a acționa 
„pentru realizarea unei păci cu

Congresul 
Partidului Socialist 

din Japonia
TOKIO 6 (Agerpres). — La Tokio 

s-au încheiat lucrările celui de-al 
46-lea Congres al Partidului Socialist 
din Japonia. Congresul a aprobat pro
gramul de activitate al partidului pe 
anul 1982, care prevede intensificarea 
luptei pentru apărarea drepturilor și 
a intereselor poporului.

Delegații la congres au aprobat re
zultatele alegerii din decembrie 1981, 
in urma cărora președinte al Comi
tetului Central Executiv a devenit 
Ichio Asukata. Congresul a ales, de 
asemenea, noile organe de conducere 
ale partidului. în funcția de secretar 
general al Comitetului Central Exe
cutiv a fost ales N. Baba. 

tru rezolvarea problemei poporului 
palestinian și realizarea dreptului său 
la crearea unui stat propriu indepen
dent, România a propus, de aseme
nea, ca rezoluția să prevadă crearea 
unei comisii formate din state mem
bre; care să urmărească aplicarea pre
vederilor sale și care, prin activita
tea ei, să contribuie în mod eficient la 
realizarea unei soluții globale, juste și 
durabile a conflictului din Orientul 
Mijlociu. Aceste propuneri nu au fost 
înscrise în document și, în plus, pro
iectul de rezoluție a menținut preve
derea care cheamă toate țările mem
bre ale O.N.U. să rupă raporturile po
litice, diplomatice și economice cu 
Israelul, inacceptabilă pentru țara 
noastră și, ca urmare, delegația 
română nu a participat la votarea 
acesteia. în cuvîntul rostit la ședința 
de încheiere a sesiunii, șeful dele
gației a subliniat că, în ceea ce o 
privește, țara noastră va acționa per
severent în continuare pentru a se 
ajunge la o soluționare globală, 
dreaptă și trainică a conflictului din 
Orientul Mijlociu, pe baza retragerii 
Israelului din toate teritoriile ocupate 
în 1967, inclusiv din zona înălțimilor 
Golan, a reglementării problemei po
porului palestinian, inclusiv prin 
crearea unui stat propriu, indepen
dent, cu convingerea că în felul 
acesta pot fi asigurate condițiile ne
cesare garantării independenței și su
veranității naționale tuturor statelor 
din zonă, conlucrării pașnice în re
giune și in lume.

prinzătoare în Orientul Mijlociu". Ei 
a subliniat că rezolvarea chestiunii 
palestiniene prin crearea unui stat 
palestinian independent „reprezintă 
esența problemelor din Orientul 
Mijlociu". „Ar fi o gravă eroare să 
se creadă că se poate eluda com
plexitatea problemei palestiniene 
prin clasarea ei sau amînarea unei 
soluții", a declarat șeful statului egip
tean. El a mai arătat că încheierea 
retragerii forțelor israeliene din Sinai 
pină la 25 aprilie a.c. „va însemna 
îndepărtarea unei noi bariere psiho
logice pe drumul instaurării unei 
păci definitive".

Situația din Suriname
PARAMARIBO 6 (Agerpres). — 

Consiliul Militar Național din Re
publica Suriname a dat publicității 
o declarație în care explică situația 
politică din țară. în document se 
arată că funcțiile puterii executive 
a.u fost încredințate de Consiliul Mi
litar ; Național unei junte militare 
formate din patru persoane, în frun
tea căreia se află comandantul su
prem al forțelor armate surinameze, 
locotenent-colonel Daysi Bouterse. 
Președintele Henk Chin A Sen și 
cabinetul de miniștri pe care l-a 
condus acesta au demisionat la ce
rerea Consiliului Militar Național din 
cauza unor divergențe politice dintre 
consiliu și guvern.

paris * Intilnire intre 
și reprezentantul

metri cubi. De pe acum această zonă 
ocupă un Ioc important in balanța 
de combustibili și energetică a Uniu
nii Sovietice — circa o treime din 
totalul extracției de gaze. Specia
liștii au demonstrat în anii din urmă 
că sub straturile gazeifere. Ia adîn- 
cimi mai mari, se găsește și petrol. 
Capitala gazului . polar este orașul 
Nadim. Ca intr-o poveste a eschimo
șilor, orașul răsărit în tundră crește 
văzind cu ochii. Cu numai cițiva ani 
în urmă era o aglomerare de citeva 
sute de vagoane-dormitor; acum pri
mele microraioane de blocuri cu cîte 
cinci etaje, cu școli, magazine, cine
matografe sint gata înălțate, iar 
construcția continuă intr-un ritm in
tens. „Iamal" înseamnă în limba ne- 
neților „capătul pămintului" și pînâ 
nu de mult cuvîntul avea nu numai 
un sens geografie, ci și unul figurat, 
de margine de hune, sălbatică și 
dușmănoasă omului. Dar în pre
zent, acest sens se perimează, capătul 
de lume este luat în stăpînire de 
către oamenii sovietici, fabuloasele 
lui bogății sînt puse în valoare.

...Taimir, cea mai septentrională 
peninsulă a Extremului Nord sovie
tic, se află dincolo de paralela 78, în
cadrată de mările Kara și Laptev, de 
fluviul Enisei și rîul Hatanga. Un te
ritoriu imens, acouerit zece luni pe 
an de zăpezi spulberate de uragane 
și furtuni violente, încremenit de 
geruri, care coboară adesea sub 
minus 60 de grade. Primăvara vine 
aici impetuoasă, transformînd vaste 
suprafețe în mlaștini de nepătruns, 
adevărat rai pentru numeroase spe

PARIS 6 (Agerpres). — Tovarășul 
Petru Enache, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar a! C.C. al P.C.R., s-a intilnit, 
sîmbătă, cu Jacques Huntzinger, 
secretar național al Partidului So
cialist Francez.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost 
transmise un călduros salut și cele 
mai bune urări primului secretar a] 
Partidului Socialist Francez, Lionel 
Jospin.

Secretarul național al P.S.F. a ru
gat să fie transmise, în numele pri
mului secretar al P.S.F., un cald 
salut de prietenie și urări de sănă
tate tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
precum și urări de noi succese în 
activitatea pe care P.C.R., poporul 
român o desfășoară pentru, edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Protocol de colaborare tehnico-ștîințîfică 

româno-ungar
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — La 

Budapesta a fost semnat Protocolul 
sesiunii a XXII-a a Subcomisiei 
româno-ungare de colaborare teh- 
nico-științifică. La sesiune au fost 
analizate stadiul realizării programu
lui de cooperare în cercetarea știin
țifică și dezvoltarea tehnologică pe 
anii 1981—1985 și problemele actuale 
și de perspectivă ale colaborării teh- 
nico-științifice între organele și or-

ATENA

Măsuri privind controlul
ATENA 6 (Agerpres). — Ministrul 

grec al coordonării economice, Apos- 
tolos Lazaris, a reafirmat in parla
ment că guvernul va continua poli
tica sa de socializare a principalelor 
întreprinderi grecești, acordînd o 
atenție specială controlului social 
asupra sectoarelor-cheie ale produc
ției. El a anunțat că în forul legis
lativ al țării va fi prezentat un 
proiect de lege cu privire la consti
tuirea consiliilor de supraveghere 
din unitățile economice, care vor cu
prinde reprezentanți ai administra
țiilor locale, ai muncitorilor, precum 
și alți reprezentanți interesați de

Escalada prețurilor în lume
GRECIA: Prețurile produselor 
alimentare și ale bunurilor 

de consum au crescut 
cu 25—107 la sută

ATENA 6 (Agerpres) — Iii perioa
da noiembrie 1980 — noiembrie 1981, 
în Grecia, prețurile produselor ali
mentare și ale bunurilor de larg 
consum au crescut cu 25—107 la sută.

Potrivit datelor statistice oficiale, 
citate de ziarul „Rizospastls". in 
perioada respectivă, prețurile la le
gume proaspete aii crescut Cli 107,7 
la sută, Ia carnea congelată CU 71,4 
la sută, la orez cu 61,3 la sută, la 
brinzeturi cu 50,5 la sută, la'ouă 
cu 34,8 la sută, la îmbrăcăminte cu
25.8 la sută.

în același timp, în Grecia au 
crescut taxele pentru consumul de 
energie electrică cu 40,4 la sută, iar 
cele pentru serviciile poștale cu 50 
la sută.

AUSTRIA s Importante 
majorări la bunurile 

alimentare și electricitate
VIENA 6 (Agerpres) — Prețurile 

cu ridicata au crescut în Austria cu
9.8 la sută în perioada octombrie 1980 

reprezentantul P.C.H.
P. $. Francez
In cadrul întîlnirii a avut loe o 

Informare reciprocă asupra preocu
părilor actuale și activității P.C.R. 
și P.S.F. în diferite domenii, reali- 
zindu-se, totodată, un larg schimb 
de opinii asupra situației politice din 
Europa și pe plan mondial și a unor 
probleme ale mișcării muncitorești 
internaționale.

Evocindu-se bunele relații de co
laborare dintre P.C.R. și P.S.F., în- 
tîlnirile și convorbirile deosebit de 
fructuoase dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Lionel Jospin, a fost 
exprimată dorința reciprocă de a 
se acționa pentru întărirea și dez
voltarea continuă a acestor relații, 
pentru intensificarea colaborării pe 
multiple planuri și adîncirea priete
niei tradiționale dintre România și 
Franța.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de caldă prietenie.

ganizațiile competente din cele două 
țări.

Protocolul a fost semnat de V. 
Ceoceonică, vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie al Republicii Socialiste Româ
nia, și Y. Mtiller, vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Dezvol
tare Tehnică din Republică Populară 
Ungară.

social asupra producției
bunul mers al întreprinderilor ; mi
nistrul grec a subliniat că structura^, 
și administrația întreprinderilor rt_ 
vor fi schimbate, dar conducerea a- 
ccstora va trebui să țină seama de 
politica de dezvoltare stabilită de 
guvern.

Apostolos Lazaris a declarat că va 
avea loc o reorganizare a sectorului 
asigurărilor și o întărire a controlu
lui asupra activităților băncilor. El 
a adăugat că va fi creată o indus
trie farmaceutică națională, între
prinderile din acest domeniu fiind 
obligate să urmeze programul definit 
de guvern. . .

— octombrie 1981, relevă statisticile 
oficiale date publicității la Viena. 
Cel mai mult au crescut prețurile la 
electricitate, produse petroliere, pre- 
cum și la bunurile alimentare — tn 
special la legume și fructe. De ase
menea, importante creșteri de pre
turi s-au înregistrat la produsele in
dustriei construcțiilor de mașini, ca 
și la ingrășămintele chimice. Pe de 
altă parte, prognozele alcătuite de 
Institutul de cercetare economică din 
Viena arată că, în anul 1982, Austria 
va fi confruntată cu o agravare a 
inflației și cu cel mai înalt nivel, 
din ultimii zece ani, al șomajului.

BRAZILIA : Rata anuală 1 
a inflației in ianuarie, 

94,7 la sută ’
RIO DE JANEIRO 6 (Agerpres) —- : 

Potrivit cifrelor oficiale difuzate la 
Rio de Janeiro și reluate de agenția 
Reuter, rata anuală a inflației a 
atins în Brazilia, în luna ianuarie.
94,7 la sută. ,.:Jț

' 4

Arctica... Spre această zonă, pină 
nu demult extrem de greu accesibilă 
a Uniunii Sovietice, se poate călători 
confortabil in acceleratul care poartă 
chiar numele „țării ghețurilor". în 
timpul unei asemenea fascinante 
călătorii poți face cunoștință cu 
nenumărate lucruri de neuitat. Cu 
soarele... de la miezul nopții, de 
pildă. Aici, în lunile de vară, soa
rele nu apune; zi și noapte rămîne 
deasupra orizontului, împrăștiindu-și 
generos razele, de parcă ar vrea 
să-i compenseze pe oameni pentru 
lunga noapte polară ce va urma, In 
noiembrie ziua este aici un amurg 
continuu, la începutul lui decembrie 
cerul nu se luminează jnai mult de 
două ceasuri, pentru ca apoi, pină 
la sfîrșitul lui februarie, să se in- 
stăpinească întunericul total, adine, 
invins doar arareori de aurora bo
reală. Cine a avut norocul să o poată 
admira nu uită toată viața fan
tasticul spectacol: pe neașteptate, pe 
cerul negru începe să filfiie o cor
tină de un verde palid. După cîteva 
minute, marginile bolții cerești sint 
cuprinse de vîlvătăi violete, săgetate 
de fulgere portocalii. Apoi, din nou, 
fâlfâirile verzi urmate de evantaie de 
pene multicolore...

Situat pe paralela 69. Murmansk- 
ul este cel mai mare oraș aflat din
colo de Cercul Polar din Uniunea 
Sovietică și din lume. Dacă e ade
vărat că pe unele din străzile lui pe
riferice mai pot fi văzute case de 
lemn, nu e mai puțin adevărat că, 
an de an, ele sînt tot mai puține, 
locul lor luîndu-1 blocurile din beton 
cu mai multe etaje, cu tot confortul 
modern. Noile construcții sînt fini
sate cu plăci de piatră naturală. în- 
trucit tencuielile nu rezistă climei 
aspre, iar fațadele lor au culori 
deschise, luminoase, pentru a „în
dulci" cit de cit lunga noapte polară.

Emblema Murmanskului înfățișează 
o navă de pescuit și pești: flota 
pescărească aduce anual din mările 
nordice și din Atlantic peste zece 
milioane chintale de pește, adică o 
cincime din întreaga producție pisci
colă a Uniunii Sovietice. Institutul 
polar de cercetări piscicole și ocea
nografie din oraș studiază biologia 
faunei și florei, elaborează prognoze 
ale rezervelor piscicole din mările 

nordice, indicînd cele mai favorabile 
zone de pescqit. Tot in institut se 
concep noi mijloace de capturare a 
peștelui, corespunzătoare navelor mo
derne cu care este dotată flota. Una 
din metodele cele mai eficiente de 
reperare a bancurilor de pești este 
fotografierea din aer a suprafeței 
mărilor. Bancurile de pești apar pe 
fotografii ca niște pete întunecate...

Murmanskul nu este numai until 
dintre cele mai importante porturi 
pescărești ale Uniunii Sovietice, ci 
și un mare port comercial, o adevă
rată „Poartă a Arcticii", din care 
pornesc spre numeroase țări ale lu
mii o parte din bogățiile peninsulei 
Kola — apatită, minereu de fier etc. 
Portul este și punctul de pornire al 
vestitei Căi maritime de nord, inau
gurată în 1932. Deschiderea acestui 
drum fără pulbere a inaugurat un 
capitol nou în istoria navigației, mar- 
cind o considerabilă scurtare a tra
seelor navelor din Atlantic in Pacific 
și legînd regiunile apusene ale Ex
tremului Nord sovietic cu cele ră- * 
săritene. Calea are O lungime de 
4 667 km de la strimtoarea Kara pină 
la strimtoarea Bering. Drumul printre 
ghețuri este deschis de spărgătoare 
de gheață, inclusiv atomice, acolo 
unde banchiza atinge grosimi inex
pugnabile pentru cele acționate de 
motoare diesel-electrice. Primul spăr
gător de gheață atomic a fost 
„Lenin". I-au urmat cele de tipul 
„Arktika" și mai puternice, care au 
permis prelungirea perioadei de na
vigație și sporirea vitezei de trecere 
a navelor printre ghețuri. în pre
zent se proiectează și transportoare 
de lichtere — conteinere plutitoa
re — dotate cu motoare atomice de 
40 000 CP, care vor putea lua la bord 
cîte 73 de astfel de conteinere cu o 
greutate de aproape 500 tone fiecare.

în anul 1584, țarul Ivan cel Groaz
nic a dat poruncă „să se construiască 
la gurile Dvinei un oraș-debarcader 
pentru corăbii". La început el s-a 
numit Novo-Holmogorî, dar din 1613 
a devenit Arhanghelsk — astăzi unul 
din cele mai importante centre ale 
comerțului cu cherestea din lume. 
Cea mai mare parte a regiunii Ar
hanghelsk, ce se întinde pe o su
prafață de 600 000 km pătrați (mai 
mare decît teritoriul Franței), este 
acoperită cu păduri de conifere, care 
furnizează 20 la sută din exportul 
de material lemnos al Uniunii So
vietice. Aerul Arhanghelskului este 
literalmente saturat de aroma de 
rășină proaspătă, . de mirosul de 
scinduri de brad. Grămezi enorme 
de cherestea așteaptă în port să fie

CULORILE TUNDREI
încărcate în vapoare, stive impresio
nante de bușteni aduși în incintele 
fabricilor de cherestea — să fie trans
formați în scinduri. Multă vreme 
toate casele din oraș au fost de lemn. 
In anii din urmă se înalță tot mai 
multe blocuri din prefabricate de 
beton, cu mai multe etaje. Orașul 
lemnului se află in plin proces de 
înnoire, continuind totodată să-și în
deplinească „misiunea" pentru care 
a fost înființat în urmă cu cinci 
veacuri — aceea de punct de expe
diere in lume a lemnului taigalei 
rusești.

Zona polară a Uniunii Sovietice 
ascunde mari bogății ale subsolului, 
în primul rind gaze naturale. Numai 
rezervele din peninsula lamal sînt 
apreciate la mai multe trilioane de

însemnări din U. R. S. S. 

cii de păsări care poposesc pe aceste 
meleaguri să cuibărească și să-și 
crească puii nestingherite de nimeni, 
în scurta vară polară (lunile iulie- 
august), tundra se acoperă cu flori 
în culori vii, de o frumusețe rară, 
cu totul neașteptată pentru cei ce 
vizitează Taimîrul pentru prima oară. 
Dar această vrajă a naturii e efeme
ră: incă la sfârșitul lui august își 
fac apariția primii fulgi de zăpadă, 
apoi peste nesfârșitele intinderi se 
așterne lințoliul alb al iernii polare, 
fâcind ca peninspla să-și merite pe 
deplin numele de „Țara zăpezilor".

Veacuri la rind. aceste locuri au 
rămas sălbatice, cu o populație foarte 
rară de băștinași nomazi, crescători 
de reni și vinători de animale polare 
cu blană scumpă. Acum, peninsula 
Taimir se privește ir. fiecare primă
vară in oglinzile miilor de lacuri ale 
sale și nu se recunoaște. Astăzi, pe 
aceste locuri se înalță Norilskul, un 
oraș modern, cu o populație de 
250 000 locuitori, cu bulevarde largi, 
eu blocuri masive de locuințe, palat 
cultural, teatru, centru propriu de 
televiziune, sală de concerte, institut 
industrial. în piața centrală tro
nează un enorm bolovan. Dacă te 
uiți atent Ia el observi că este stră
bătut de vine aurii și atunci înțelegi 
de ce se află la loc de cinste: acestei 
roci își datorează orașul existența. Ea 
conține pînă la 35 din elementele 
tabloului periodic al lui Mendeleev. 
14 dintre ele sint extrase, iar trei, 
cele mai importante, constituie pro
ducția principală a combinatului mi
nier și metalurgic din Norilsk: niche
lul. cuprul și cobaltul.

Capul Dejnev este cel mai înde
părtat punct al Asiei, iar peninsula 
al cărei avanpost poartă acest nume, 
scăldată de apele a două oceane — 
înghețat de Nord și Pacific — este 
Ciukotka, etapa finală a itinerarului 
nostru arctic. Capul Dejnev este de 
trei ori mai departe de Moscova de- 
cit Spania. Ciukotka era înainte de re
voluție atît de pustie și necunoscu
tă, incit cea mai mare parte a teri
toriului său n-a fost nici măcar 
cartografiată. Petele albe de pe harta 
ei au fost șterse în anii puterii so
vietice. Ciuccii, eschimoșii, iukaghi- 
rii, evencii de azi au școli și spitale, 
s-au obișnuit cu lumina electrică și 
cu radioul, cu telefonul, cu atîtea 
alte realizări ale secolului XX, care 
fac parte acum din viața lor de toate 
zilele. în Ciukotka au fost puse în 
funcțiune zeci de centrale electrice, 
iar la Bilibino, centrul exploatărilor 
aurifere din peninsulă, funcționează 
o centrală nucleară.

Pîrtie printre banchize : spărgătorul 
de gheață atomic „Arktika" deschi- 
zind drum navigației de-a lungul 

„Căii maritime de nord"

Înfruntînd cu bărbăție rigorile cli
mei polare, oamenii sovietici scot la 
lumină comorile Arcticii, angajează 
această vastă zonă intr-un proces de 
profunde prefaceri, care fac din ea 
un loc reprezentativ pentru faza ac
tuală a construcției comuniste din 
Uniunea Sovietică.

Contra-argumentele roboților
Sint foarte interesante congresele internaționale pe teme de elec

tronică sau informatică : uneie parcă materializează himere ale lite
raturii fantastice — de pildă la unul din acestea s-a vorbit despre tre
cerea de la calculatoarele capabile să realizeze 100 de milioane de 
operații pe secundă la cele cu 100 miliarde — adică o sută de mii de 
milioane de calcule intr-o clipă I Un progres sensibil față de număra
tul pe degete sau cu abacul.

Dar, recent, cîteva din aceste reuniuni au lansat un semnal de 
alarmă : atențiune, păziți-vă, vin roboții !

Se înmulțesc vertiginos ; deși după alte metode decit cele umane, 
roboții nasc roboți, cu o natalitate superioară chiar și iepurilor. In
cit dacă în 1982 roboții efectuează in industria S.U.A. 5 la sută din 
lucrările de asamblare, in 1990 vor realiza 90 la sută.

Roboții, un pericol pentru om ? Adevărul este că, de fapt, ei sînt 
niște oameni de metal foarte cumsecade, harnici și săritori. Roboții 
nu-s leneși ori parazitari, s-au încadrat conștiincios in cimpul muncii, 
unde lucrează cu disciplină cibernetică ; se dovedesc constructori 
pricepuți de automobile, motoare sau televizoare, în timp ce acasă 
robotițele prepară excelente maioneze sau sucuri de fructe.

Roboții au învățat să meargă în pantofii cu rotile sau ghete cu 
șenile ; de cind iși fac manichiura cu laser și in loc de oiă iși dau 
pe unghii cu microprocesoare de siliciu, degetele de oțel au ajuns 
delicate Incit pot servi impecabil musafirilor o ceșcuță cu cafea. Unii 
au învățat și să vorbească, îi culcă pe copii spunindu-le povești, fre
donează melodii pentru buna dispoziție a căminuiui.

Nu sint un pericol pentru om — dimpotrivă pentru om își pun mina 
și-n foc, și-n miezul contaminat al reactoarelor nucleare, sar și-n apă, 
în acjjncuri, în căuțarea nodulilor metaliferi. Nu-s un pericol pentru 
om - dimpotrivă sint simpatici și drăguți, nu se supără, nu scrișnesc 
din rotițe, cel mult poate să le’ sară nu muștarul ci o siguranță Deși 
gindesc cam mecanic, sint sentimentali că le vibrează sirmele de cu
pru ; nu mint, nu-s ipocriți, sînt sinceri — ce au în casetofon spun prin 
microfon, ce au în program au și-n ecran.

Deși e adevărat că le-au apărut și unele deprinderi rele.
— Vin loboții, au arătat conferințele internaționale. Vin vertiginos. 

Schimbindu-și salopeta de tablă cu uniforma de oțel, roboții au început 
să invadeze cea mai specifică ocupație a omului : domeniul militar.

S-au recalificat rapid in uzinele de armament și acum promit ome
nirii dacă nu abundență de cereale, măcar belșug de rachete.

Alți roboți se pregătesc sirguincios ca tanchiști - cu ochii lor in- ' 
fraroșii sint ochitori excelențl ; alții, ca piloți de avioane imperturbabili 
la antiaeriană : sau conducători-sinucigasi de torpile pe care le ghi
dează cu singe rece de ulei pină ia explozia comună.

Și se mai anunță proiecte mari - roboții invodînd Cosmosul, roboții 
dirijind sateliții militari, proiectînd fasciculele de particule ucigașe.

Deci, atenție, feriți-vâ^ vin roboții !
Deși roboții s-ar putea apăra, arătind că ei sînt puternici, dar nu 

fac politică, nici măcar de forță, nu blochează tratativele pentru dezar
mare. nu fac parte din statele majore, nu sînt comercianți de arme.

Iar dacă au început să aibă apucături rele, nu-s de vină ei, ci 
s-au molipsit ori le-au învățat de la alții. De la (unii) oameni.

Poate, omul (adică unii oameni) constituie, de fapt, un pericol 
pentru roboți ?

N. CORBU
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