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LA STAȚIUNEA DE CERCETĂRI PERIENIț

O experiență care poate și trebuie
să rodească pe milioane de hectare!

JUDEȚUL VASLUI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCUCU PRILEJUL VIZITEI DE LUCRU ÎN
A SUBLINIAT NECESITATEA GENERALIZĂRII NEÎNTÎRZIATE A SOLUȚIILOR AGROTEHNICE PENTRU 
AMELIORAREA Șl CREȘTEREA FERTILITĂȚII SOLULUI PE TERENURILE SUPUSE EROZIUNII 

„Am stabilit necesitatea de a trece încă din acest an și de a or
ganiza, în anul viitor, în fiecare județ, cîte un centru puternic, după 
modelul de la Perieni. Urmează ca în anii viitori să trecem la programe 
în toate județele, astfel ca, pe pante, să executăm lucrările numai pe 
baza acestei experiențe 
milioane de hectare, va opri procesul de eroziune a solului și va duce 
la o creștere puternică

foarte bune ceea ce va pune în valoare cîteva
— * • -»

a producției agricole".
NICOLAE CEAUȘESCU

TRANSPORTUL Șl DEPOZITAREA RECOLTEI
se aflau 1 451 000 tone 

știuleți de porumb și 683 000 tone sfeclă de zahăr.
® Pentru grăbirea transportului și depozitării producției, 

să fietoate atelajele -toate camioanele, remorcile și, mai ales, 
folosite intens, la întreaga capacitate

• Pretutindeni să fie mobilizați mai mulți oameni la 
recepțiecarea produselor, 

facă mai operativ
. Strîngerea, transportul 
și depozitarea într-un 
timp cît mai scurt a recol
tei de porumb, sfeclă de 
zahăr, soia, orez, culesul și 
valorificarea legumelor, 
fructelor și strugurilor 
pentru înlăturarea orică
ror pierderi de producție 
constituie sarcini urgente, 
de cea mai mare însem
nătate ale tuturor oame
nilor muncii din agricul
tură. Viteza de lucru tre
buie mult, intensificată în
deosebi la recoltarea, 
transportul și livrarea po
rumbului. în ' seara zilei 
de 19 octombrie mai erau 
de recoltat 205 000 hectare 
de porumb, suprafață pe 
care culesul poate și tre
buie să fie încheiat în-cî
teva zile. Din datele 
furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei 
Alimentare rezultă' că în 

^unele județe s-a creat un

iar preluarea

decalaj între canti- 
de porumb recoltate 

și cele transportate și de
pozitate. Cu alte cuvinte, 
pe cîmp se află, în gră
mezi, sub cerul liber, su
puse intemperiilor, mari 
cantități de porumb. Can
titățile cele mai mari sînt 
localizate tocmai în jude
țele mari cultivatoare..

Ținînd seama de timpul 
înaintat, de necesitatea 
evitării oricăror pierderi, 
este necesară intensifi
carea la maximum a 
transportului întregii can
tități de știuleți aflați în 
cîmp. Hotăritoare pentru 
desfășurarea in ritm sus
ținut a acestei acțiuni sînt 
măsurile organizatorice 
privind asigurarea forței 
de muncă pentru încăr
carea și descărcarea rapi
dă a camioanelor, remor
cilor și. atelajelor, reali-

mare 
tățile

lor la bazele de

zarea zilnică a graficelor 
stabilite de transport, de
pozitare și livrare a pro
ducției.

Din analizele efectuate 
de organele de resort re
zultă că principala cauză 
ce a __ c-
cimp să se afle, în gră
mezi, cantități mari de po
rumb și alte produse con
stă în utilizarea cu randa
ment scăzut a mijloacelor 
de transport. De aceea se 
impune ca pretutindeni să 
fie mobilizați mai mulți 
oameni la depănușat și la 
încărcarea știuleților, iar 
preluarea lor la bazele de 
recepție 
opgrativ.

Pentru 
titate de porumb din gră
mezi, cit și cea care se re
coltează zilnic să ajungă 
în cel mai scurt timp în 
magazii și pătule este ab
solut necesar să fie utili-

determinat ca pe

să se facă mai
ca întreaga can-

încar- 
să se

zată întreaga capacitate a 
mijloacelor de transport, 
să se preîntîmpine stațio
nările prea îndelungate. 
Totodată, se cere un plus 
de efort pentru transpor
tul și depozitarea sau în- 
silozarea cocenilor în a- 
mestec cu masă verde sau 
alte nutrețuri suculente. 
Recoltarea poate fi consi
derată încheiată numai 
dacă toate produsele, atît 
știuleții, cît. și cocenii, au 
fost transportate și bine 
depozitate, pentru ca ni
mic din recoltă să nu se 
risipească. în acest scop, 
organele de, partid și agri
cole, conducerile unităților 
agricole sînt datoare să 
acționeze energic, cu ma
ximă responsabilitate pen
tru intensificarea trans
portului și livrărilor la 
fondul de stat, pentru a 
pune la adăpost toate roa
dele toamnei.

Ce greșit spunem, uneori, cînd vrem să numim ceva 
ce ni se pare a fi amorf, lipsit de viață că : „e ca pămîn
tul". Greșit, deoarece pămîntul nu numai că este unul 
din elementele fundamentale ale vieții, dar este el însuși 
viață; din multe puncte de vedere este un organism viu. 
Pentru a și-l păstra mereu ca principală sursă de hrană, 
omul trebuie să ocrotească pămîntul, să vegheze neîncetat 
la. viața, la sănătatea pămîntului.

Pentru că pămîntul are mulți dușmani de temut. Dintre 
aceștia, eroziunea solului — un adevărat flagel — face ra
vagii pe întinse suprafețe de pe glob. Și, ceea ce este mai 
grav, eroziunea solului determinată atît de factori natu
rali — apa, vîntul și înghețul — cit și de om, care creează 
uneori condiții pentru accentuarea ei prin despăduriri ne
raționale, schimbarea categoriei de folosință a unor tere
nuri, îndeosebi a pășunilor în arabil, utilizarea fără discer
nământ a îngrășămintelor chimice și a mecanizării, are ca 
rezultat scăderea potențialului productiv al terenurilor a- 
fectate și, chiar scoaterea din circuitul agricol a întinse su

prafețe. Deci avem datoria atît față de noi, dar mai ales 
față de generațiile viitoare, să asigurăm viața și sănătatea 
pămîntului.

Meditam asupra acestor lucruri, dealtfel elementare, la 
Stațiunea centrală de cercetări pentru combaterea eroziu
nii solului din Perieni, județul Vaslui, împreună cu direc
torul stațiunii, tovarășul Gheorghe Sțoian, și cu ceilalți 
specialiști de aici. Aici, se poate spune fără a exagera, este 
un vast laborator unde sute de oameni își consacră munca 
însănătoșirii pămîntului. De jur-împrejur, pe versanți, de-a 
lungul curbelor de nivel, se văd, parcă desenate pe calc, 
întinse plantații de vie, livezi- de pomi, fîșii de porumb, 
benzi înierbate și terase ureînd în trepte spre coama dea
lurilor. Ți se înfățișează o geometrie impresionantă a 'pă
mîntului desenată de âscusiți arhitecți.

DESPRE MUNCA, EXPERIENȚA ȘI REZULTA
TELE LUCRĂTORILOR SI SPECIALIȘTILOR 
ACESTEI STAȚIUNI — ADEVĂRATI DOCTORI SI 
ARHITECȚI ĂI PĂMÎNTULUI — RELATĂM ÎN 
PAGINA A III-A.

noiembrie

CANDIDAȚII F.D.U.S.
din rândurile celor mai harnici
gospodari, celor mai activi 
participant! la conducerea

treburilor obștești!

Pe aceste terenuri cu pante de 5 la 45 la sută, cercetătorii de la Perieni au obținut aproape 10 tone de porumb boabe la hectar

fel
issl
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în întreaga țară se. desfășoară a- 
dunările pentru propunerea candi
daților Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste în alegerile de depu- 
tați pentru consiliile populare muni
cipale, ale sectoarelor Capitalei, oră
șenești șt comunale. Practic, este ,0 
etapă de cea mai mare însemnătate 
în desfășurarea campaniei electorale. 
Campapia electorală, așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele tării, marchează un mo
ment de amplă participare a maselor 
largi de oameni ai muncii la condu
cerea societății, de exercitare liberă 
a drepturilor și libertăților democra
tice, de exprimare neîngrădită a 
voinței și aspirațiilor întregii națiuni 
socialiste, ce-și făurește in mod con
știent și suveran propriul destin de 
bunăstare și fericire.

Adunările pentru propunerea can
didaților de deputați se vor- desfă
șura în cadrul colectivelor de muncă 
din mari întreprinderi și instituții, în 
cooperative agricole de producție și 
alte uhități sociăl-culturale reprezen
tative. Ele pot și trebuie să se con
stituie intr-o dezbatere responsabilă, 
profund ancorată în realitate, într-o 
analiză exigentă a realizărilor din le
gislatura încheiată și care constituie 
premisele realizărilor din noua legis
latură, ale îndeplinirii sarcinilor ce 
decurg din obiectivele stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului.

în calitate de cetățeni ai unei 
țări libere și suverane, adevărați 
stăpîni pe propria soartă și făuri
tori ai propriului destin, sîntem 
chemați să participăm activ la 
adunările în care Frontul Democra
ției și Unității Socialiste își propune 
candidații în alegeri, aleși cu 1 
grijă' dintre cei mai buni oameni 
ai muncii, gospodari entuziaști, har
nici și pricepuți, animați de înaltă 
răspundere civică.

Componența candidaților Frontului 
Democrației și Unității Socialiste in 
alegeri ilustrează elocvent esență de
mocrației noastre socialiste. Potrivit 
tradiției încetățenite in anii noștri, 
urmează să fie propuși in primul rind 
oameni care lucrează nemijlocit in 
producție. Sînt, așadar, producători 
direcți ai bunurilor materiale și spi
rituale și, totodată, prin calitatea de 
viitori aleși ai poporului, participant! 
direcți la conducerea destinelor țârii. 
Candidații F.D.U.S. sînt propuși 
din rindul membrilor sau nemembri
lor de partid — comuniști .prin modul 
în care au dovedit că gîndesc și ac
ționează la locurile lor de muncă, în 
familie și societate, prin înalta res
ponsabilitate civică și patriotismul 
care îi animă. Se poate, de asemenea, 
aprecia că structura națională a can
didaturilor va reflecta structura na
țională a populației pe ansamblul ță
rii, ceea ce relevă din nou, cu preg
nanță, o realitate politică fundamen
tală, o trăsătură de esență a demo
crației noastre . socialiste, și anume : 
participarea fără nici o îngrădire sau 
discriminare a tuturor oamenilor

.muncii, indiferent de naționalitate, Ia 
viața publică, la conducerea destine
lor națiunii, a treburilor țării. Se 
preconizează ca o mare parte a ean- 
didaților să fie oameni sub 35 de 
ani, ceea ce demonstrează încrederea 
pe care partidul, societatea o acordă 
tinerei generații, ilustrează apre
cierea de care se bucură tineretul 
din România socialistă. La fel, nu
mărul femeilor în rindul candidai; i- 
lor în alegeri oglindește 
neabătută, de înfăptuire a 
egalități în drepturi a femeilor 
bărbații, 
femeia noastră.

într-un cuvînt, candidații F.D.U.S., 
candidatii noștri în alegeri, sînt re
prezentanți autentici ai poporului, 
tovarășii noștri de muncă, dintre care 
ne vom alege deputății.

A fi deputat in România socialistă 
este o mare cinste, o mare onoare. 
Dar nu numai atît. A fi deputat în
seamnă a te afla mereu în primele 
rinduri ale luptei pentru traducerea

politica 
deplinei 

eu 
rolul și prețuirea de care 

se bucură în societatea

(Continuare in pag. a Il-a)

Octombrie la Salcia

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL PE 10 LUNI 
38 de unități economice 

din județul Mureș
DesCășurîncl o muncă însufle

țită în întrecerea socialistă in 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului, colectivele de oameni 
ai muncii din 38 de unități eco
nomice din județul Mureș ra
portează îndeplinirea planului 
producției marfă pe 10 luni din 
acest an. Acest avans substanțial 

> le va permite celor 38 de uni
tăți mureșene să realizeze pînâ 
la finele acestei luni o produc
ție suplimentară în valoare de 
470 milioane lei. Printre unită
țile fruntașe se află întreprinde
rea „Electrocentrale", combina
tul „Azomureș", întreprinderile 
ILEFOR și. Prodcomplex . din 
Tirgu Mureș și întreprinderea 
de geamuri din Tîrnăveni. (Gh. 
Giurgiu, corespondentul „Scîn- 
teii“).

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ 4 ȚĂRII
1 • reportaje însemnșri':<B

Drumuri în Maramureș (II)

Tinerețea unor
porți legendare

Și ochii lui Zaharia 
Stancu se plimbă verzi 
peste satul lui, o zăresc 
pe soră-sa care mai 
trăiește, deși era „cea 

urmăresc 
pe scriito- 
venit, la 5 
1982, zi în

34 unități economice 
din județul Timiș

Colectivele de oameni ai mun
cii români, germani, maghiari, 
sirbi și de alte naționalități din- 
tr-un număr de 34 unități eco
nomice din județul Timiș ra
portează îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor de plan la 
indicatorul producție marfă in
dustrială pe 10 luni din acest an. 
Printre acestea se numără Trus
tul de construcții industriale, în
treprinderea de construcții căi 
ferate, întreprinderile textile 
„Garofița" și „13 Decembrie" 
Timișoara etc. Pină la finele lu
nii, cele 34 de unități economice 
timișene vor produce și livra su
plimentar economiei naționale 
mărfuri în valoare totală de 
549,3 milioane lei. (Cezar Ioana, 
corespondentul „Scinteii").

Zică oricine orice, eu 
unul sînt gata să-i 
dau crezare autorului 
anonim care prin versurile 

unui cintec afirmă catego
ric : „Cîtu-i Maramurășu... 

, nu-i oraș ca Sighetu...". 
Pentru a pune în gura ce- 
terașului o asemenea ju
decată era nevoie de un 
consens unanim, iar faptul 
că acest însemn al lui 
„primus inter pares" nu a 
fost contestat de fierbin
țeala sîngelui maramure
șean valorează poate tot 
atit cît balanța puterii e- 
conomice și a iradiației 
spirituale. Cetatea cu zi
duri de ape curgătoare ce 
se numesc Tisa. Iza și Ro- 
nișoara. avind drept paznic 
muntele Solovan, a fost 
locuită, potrivit mărturiilor 
arheologice, încă din epo
ca pietrei, iar poziția stra
tegică favorizată de factori 
naturali și vadul comercial 
ce s-a impămîntenit prin 
evoluția societății ome
nești au făcut din Sighetu 
Marmației un loc rîvnit cu 
asiduitate atît de căpete
niile locale, cît și de cele 
venite de aiurea, care pină 
la urmă, prin forță și vi
cleșug. au reușit sâ-1 ocupe, 
dar nici sabia și nici împi
larea nemiloasă la care 
s-au adăugat legile potriv
nice stabilirii românilop în 
perimetrul orașului nu au 
folosit la nimic și pînâ la 
urmă șubredul edificiu s-a 
prăbușit in pulberea țari
nei sub presiunea tăcută a 
briului de sate românești, 
la fel cum stupul de albi
ne este și cavoul de ceară 
al intrușilor dornici să se 
înfrupte din sudoarea fa
gurilor de miere. O studie
re atentă a Diplomelor

maramureșene și fără doar 
și poate o vizită la muzeul 
din localitate, unde ne vom 
întîlni. prin intermediul 
colecțiilor acestui minunat 
lăcaș de cultură, cu întrea
ga istorie a Maramureșu
lui, pe care O regăsim în 
lingura de bărcuit și pînă 
la plugul din lemn, în cer
gile de lină și obiectele de 
port popular croite din pîn- 
ză răcoroasă de in, în brîg- 
lele de la războiul de țesut, 
în șterguri și scoarțe, în 
fusele ■ cu zurgălăi, in fan-

de Vasile 
REBREANU

tasticul măștilor și pioșe
nia avintului artistic al 
icoanelor. în porțile de la 
Vadu Izei și în stîlpii 
poartă de la Giulești, și 
putea enumera sute, 
chiar mii de obiecte, 
care cu rostul său precis 
și poate tocmai de aceea 
fiecare un unicat cu locul 
său bine stabilit in ierar
hia valorilor artistice. Cît 
privește casele și gospodă
riile din secția în aer liber 
a muzeului, acestea tre
buie privite și gustate pe 
îndelete, obligîndu-te nu
de puține ori la1 reconside
rări notabile ale valențelor 
arhitecturii in genere. în 
alcătuirea colecțiilor, me
ritul incontestabil, pe lin
gă instituțiile de cultură 
responsabile, revine erudi
ților etnografi 
Nistori și 
Dar Sighet mai 
și teatrul popular, și a-

de 
am
ba 

fie-

Francisc
Mihai Dăncuș. 

înseamnă

mintirea Convictului din 
secolul trecut, lăcaș zidit și 
pornit spre luminarea prin 
carte a vlăstarelor româ
nești, edificiile social-edi- 
litare moderne și mai ales, 
în pas cu epoca, ansamblu
rile industriale dintre care 
se detașează combinatul 
pentru prelucrarea lemnu
lui. ale cărui produse s-au 
răspîndit pe toate meridia
nele globului, purtînd peste 
mări și țări faima mește
rilor lemnari, precizia exe
cuției îmbinată armonios 
cu canoanele esteticii ; 
însă nu putem trece cu ve
derea nici fabrica de șuru
buri care. s-a înscris cu 
succes în rigorile planului 
economic, propunînd noi 
meserii într-un teritoriu 
ancorat în îndeletniciri 
tradiționale, supuse la rîn- 
dul lor prefacerilor înnoi
toare prin crearea fermelor 
zootehnice care dețin un 
potențial biologic în pas cu 
cele mai răsunătoare suc
cese ale științei mondiale, 
a livezilor intensive de 
pomi, precum și prin avîn- 
tul înregistrat de munca 
meșterilor artizani. Scoar
țe vopsite. în culori vegeta
le, cergile din lină țurca- 
nă de la Berbești și Săpîn- 
ța, cojoacele înflorate, pă- 
retarel'e și obiectele de 
utilitate casnică scobite în 
lemn și vasele ceramice 
sînt numai cîteva din lu
crurile care, făurite pe 
baza unui suport artistic 
ancestral, se acomodează 
nevoilor materiale ale oa
menilor.
(Continuare in pag. a V-a)

Un nuc bătrin. Un 
păr. Vița de vie. Sal- 
cîmul. îp fața porții, 
puțin mai la stingă, 
cînd ieși din livadă, 
fintîna păzită de o sal
cie. Dealtfel, satul, 
Salcia se numește. 
Dealtfel, despre fîritî- 
na aceasta s-a mai 
scris : „sub salcie, fin- 

adîncă, cu ghiz- 
de lemn și apa 
licărind pe fund", 
a rămas — iar lan

țul de care atirnă gă
leata e scos din osie. Se 
pare că fîntina nu mai 
e folosită. Nici în casa 
cu o mică livadă nu 
locuiește, pentru mo
ment, nimeni. Dar, în
tr-o cameră, cîteva fo
tografii arată chipul 
lui Zaharia Stancu de 
pe vremea cind, cu 
bărbia rotundă și cal
mă de adolescent, se
măna ciudat cu Mihail 
Sadoveanu tinăr. Lui, 
lui Zaharia Stancu ii 
aparțin cuvintele oe 
care le-am citat. Și 
nucul tot al lui e. Ale , 
lui 
din care gust și care, 
în 
sînt 
Aici, 
ta 
cia 
născut poetul 
traordinarul 
tor, din același 
rupt și el nuci, 
du-le — grăbit 
fost totdeauna, 
dat cu dulcele, 
fost totdeauna 
cele timpurii, de la în
ceputul lui septembrie, 
pe cele amare și 
bune de pus în 
„Amarul din 
nucilor crude, 
rul din rodul 
tului vechi / 
prin sîngele meu vaj
nic / Ca un blestem 
puternic, din bătrini. // 
Amarul din seva cucu
tei înalte, / Amarul 
din apele mărilor 
verzi / Aleargă prin 
sîngele meu, prin 
ochii / Pe care-i plimb, 
verzi, peste lume".

bătrînă", îi 
binevoitori 
rii care au 
octombrie 
care ar fi împlinit opt
zeci de ani, să vor
bească despre impor
tanța operei lui, alu
necă peste frunzele 
nucilor, se opresc o 
clipă la primarul Epu
re Sebastian, un fel de

ÎNSEMNĂRI
de Florin MUGUR

sînt și nucile
acest octombrie, 
aspre și dulci, 
în casa aceas- 

din comuna Sal- 
— Teleorman s-a 

și ex- 
proza- 
pom a 
alegin- 
cum a 
nede- 

cum a 
— pe

verzi, 
vers : 
coaja 

Ama- 
părnîn- 
Alearqă

I

stră-strănepot al scri
itorului care-i vorbeș
te cuiva, încet, des
pre realizările comu
nei. despre cele trei 
școli, despre recolta 
„peste plan" de orz și 
de porumb, despre cea 
de grîu, despre un 
mare complex de creș
tere a animalelor, cu 
45 000 de capete de 
vite, despre probleme
le nu chiar simple ale 
celor aproape 6 000 de 
locuitori... Nu chiar 
simple. Deloc simple. 
Teleormănenii sînt oa
meni aprigi și știu ce 
vor. Nu se mulțumesc 
cu puțin. Uneori nici 
cu mult nu se mul
țumesc. E satul lui 
Zaharia Stancu. nu ? 
Aici se fac lucruri te
meinice, dar fructele 
se coc greu. Uite, pe
rele astea din grădina 
scriitorului, știm 
cînd vor fi bune 
mîncat ? Abia
iarnă, tîrziu. Pină a- 
tunci trebuie să stea 
îngropate în grîu. să 
se coacă acolo și să ■ 
devină, așa, îngropate 
pină la gît și pînă 
deasupra capului în 
grîu, dulci ca mierea...

noi 
de 

prin

Atunci să venim să 
mincăm pere. Atunci 
să batem la poartă.

„Tudore, deschide 
poarta !“. Cu acest 
strigăt începe nu nu
mai Desculț, una din
tre cărțile mari ale li
teraturii române din 
toate timpurile ; cu a- 
cest strigăt începe o 
epocă literară. Nu Tu- 
dor, firește, ci Zaharia 
Stancu a deschis ori a 
redeschis poarta artei 
majore pentru un lung 
șir de prozatori care, 
încă de atunci, din 
1948, ar fi putut să 
vadă (și unii au și vă
zut) că literatură nouă 
înseamnă în primul 
rind literatură adevă
rată. Nu toți autorii 
au pășit de îndată pe 
poarta aceea, unii au 
făcut-o ceva mai tîr- 
ziu, alții abia în 
anii noștri, dar gloria 
pe care a dobîndit-o 
cu Desculț 
Stancu are și această 
semnificație

Zaharia

simplă : 
nu e de ajuns ca o 
carte să fie de mare 
interes pentru cititori, 
nu e de ajuns să pună 
mari și complicate 
probleme ; pentru a 
dura se cuvine ca a- 
ceastă carte să fie și 
frumoasă. Așa cum 
este zguduitoarea pro
ză elegiacă din Ce 
mult te-am iubit, așa 
cum sînt Pădurea ne
bună și Șatra, așa cum 
sînt vechile cărți de 
poezii ale lui Zaharia 
Stancu, ori cele trei 
volume de versuri ti
părite în ultimii ani 
de viață.

în 1939, an greu, 
prevestind ani și mai 
grei, poetul își încheia 
cu acest catren volu
mul de versuri. Clopo
tul de aur : „Poate 
greșesc : dar steaua 
tot roșie-a rămas. / 
Poate greșesc : dar 
fluviul e-același ca- 
nainte. / Poate greșesc:
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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Vești 
de la Buridava

La Ocnița-Vilcea (Buridava 
antică) a fost dezvelit, pe o dis
tanță de mai bine de o sută de 
metri, principalul zid de apăra
re al așezării. Este vorba de un 
zid alcătuit din două rînduri de 
bîrne mari, avind partea de jos 
încastrată in stincă (uneori pină 
la un metru adincime), spațiul 
dintre acestea fiind umplut cu 
sfărimături de stincă și pămint 
bătătorit. Zidul, măsurind pe 
alocuri pină la 3,5 metri lățime, 
a fost construit in epoca regelui 
unificator Burebista și înconjoa
ră terasele pe care se afla așe
zarea dacică, confirmind ipoteza 
că aici, se găsea nu doar o sim
plă davă, ci - un mare complex 
militar, economic și politic. Mo
nede romane, fragmente cera
mice. Și sticlă de proveniență 
romană, descoperite in acest an, 
adaugă noi mărturii privitoare 
la intensitatea legăturilor eco
nomice ale dacilor, cu lumea ro- 
TTlttTlă.
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Pasiune in... 
familie

Dintr-o lucrare a reputatului 
stenograf Henri Stahl (autor al 
metodei ce-i poartă numele) 
aflăm că Elie Bosianu a tipărit, 
in septembrie 1861 (acum 121 de 
ani !) primul tratat de stenogra
fie din țara noastră.

De atunci, stenografia a 
mas în... familie. Elie " 
i-a predat 
lui
La rîndu-i, 
noiri structurale 
stenografiei și 
stabilind noi și originale reguli 
care sporesc considerabil preci
zia și viteza scrisului. Formăm 
numărul telefonic 13 27 60, la 
care ne răspunde profesorul Bo
sianu, acum pensionar. Nu-și 
dorește decît să fie sănătos și să 
ducă mai departe tradiția fami
liei, sporind cu noi pasionați... 
familia stenografilor și dactilo
grafilor. I-am adresat și noi fa
miliarul „Lă mulți ani, cu sănă
tate !“.

ră-
Bosianu 
nepotu- 

Bosianu. 
adus în- 
metodele

ștafeta
său Gheorghe

acesta a 
in 
dactilografiez,

I

I
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Chilipir 
cu ghinion

Mare amator de chilipir, An- 
done Chelu din Constanța mer
gea in gară și oferea celor so
siți cu trenul o cameră de locuit. 
Deunăzi, unul dintre călătorii 
întrebați n-a stat nici o clipă pe 
ginduri cînd i s-a spus prețul : 
70 de lei pe zi. Mai mult, iți. 
semn de mulțumire,' musafirul 
și-a invitat a doua zi gazda la 
cinematograf: In 'titnp *ce filmul 
se derula pe ecran, acesta a ieșit 
din sală, s-a dus acasă la Chelu, 
unde lăsase o fereastră deschi
să, a înșfăcat obiecte în valoa
re de vreo 10 000 lei și pe-aci 
ți-e drumul. A fost insă repede 
prins și identificat : llie Rău din 
Sibiu. Și Rău a ajuns acolo unde 
ajung toți răufăcătorii.

Biciclist contra... 
biciclist

Un accident de circulație — și 
încă foarte grav — dar mai pu
țin obișnuit, s-a petrecut in co
muna Dumești, județul Vaslui. 
La ceas de noapte, pe un întu
neric beznă. Eugen Ioniță și C. 
Băbușanu pedalau de zor pe bi
cicletele lor. Amindoi exact pe 
mijlocul șoselei, dar fără nici o 
semnalizare la bicicletele lor. 
Rulau virtos, unul spre altul, 
din sensuri opuse. Neobservîn- 
du-se din cauza întunericului, 
s-au izbit, ca doi berbeci. In ter
menii circulației rutiere, asta se 
cheamă tamponare. Din păcate, 
„tamponarea" a fost atît de vio
lentă incit unul dintre ei, C. 
Băbușanu, a fost transportat la 
spital, dar n-a mai putut fi sal
vat.

I
I
I
I
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I
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„Frate-meu, 
sint eu!"

In loc să ducă toate produsele 
la unitățile „Gospodina", Kiss 
Laszlo de la I.G.S.A.P. Cluj- 
Napoca a valorificat o parte din 
ele. pe cont propriu, incasind 
14 000 lei.

Acesta a fost începutul sfinți
tului. în timp ce se afla in cer
cetări, i-a făcut o vizită fratelui 
său, încasator la I.R.E. Cluj, că
ruia i-a furat ștampila, blocul 
cu chitanțe și caietul cu numele 
abonaților din sectorul de care 
răspundea: Apoi s-a dus să facă 
încasări. Culmea tupeului e că 
tot el ii prevenea pe cetățeni : 
„Fiți atenți că umblă și șme
cheri cu chitanțiere false".

Apoi, mama viitoarei sale so
ții îl roagă să stea cîteva ore cu 
soțul ei — viitorul socru — grav 
bolnav. Nu știa ce Itip lasă de 
pază. Rămas singur in casă, sub 
privirile îngrozite ale bătrinu- 
lui neputincios, fură 23 000 lei 
și dispare.

A reapărut, in haină vărgată, 
in fața instanței de judecată.

In 4 rinduri
Sub acest titlu ne propunem 

ca, de cite ori e cazul cu-hazul, 
să reproducem cele mai izbutite 
epigrame de la cititori și de la 
colegii noștri din presa județea
nă.

Din „Flacăra lașului", una 
titulată „Pescărească" :
După cum iți povestește, 
îți dai seama-ntr-un minut 
Că a prins atita pește 
După ciți bani a avut.

Din „Steagul Roșu" — Petro
șani, o „dedicație" unui arbitru:
Un vînzător e cel ce vinde 
Și mincinos e cel ce minte ; 
Arbitrul e acela care '
Dă

in-

și decizii arbitrare.
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

Fermitate în respectarea legalității
Grija pentru păstrarea avutului 

obștesc, a ordinii și disciplinei con
stituie o preocupare constafită a 
oamenilor muncii. Ca o expresie 
a acestor realități, Mihăilă Maria- 
Gabriela, de la întreprinderea de 
industrializare a laptelui din Bu
zău, a scris tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sesizind că la această 
unitate se comit abuzuri și ilega
lități cu știrea directorului și a al
tor cadre cu funqții de răspundere, 
în scrisoare autoarea menționa că 
în întreprindere se sustrag canti
tăți însemnate de produse, care se 
pun în vînzare pe piața neorgani
zată la prețuri de speculă. Pentru 
acoperirea sustragerilor, prin înțe
legere cu șefii de depozite, cu ges
tionarii de magazine și cadre din 
unele C.A.P.-uri, la preluări de 
produse sau de lapte se întocmesc 
acte fictive, pe produsele pream- 
balate se trec prețuri mai mari 
decît cele reale. Pe de altă parte, 
directorul unității se comportă 
necorespunzător cu muncitorii, 
persecută pe cei care critică nere
gulile din unitate.

Secretarul general al partidului 
a hotărît ca scrisoarea să fie dată 
spre rezolvare secretarilor de re
sort ai C.C. al P.C.R. La verificări 
au participat activiști ai C.C. al 
P.C.R. și ai Comitetului județean- 
Buzău al P.C.R., specialiști ai Mi
nisterului de Interne și ai M.A.I.A. 
în urma controlului efectuat a re
zultat că în perioada 1980—1982, 
în unele localități ale județului 
Buzău, achizitorii întreprinderii de 
industrializare a laptelui au săvîr- 
șit un Șir de fraude și ilegalități — 
comise cu știrea directorului, Șer- 
bănescu Nicolae, și a contabilului 
Șef, Anghel loan, probele identifi
cate cu prilejul controlului fiind 
înaintate spre cercetare Procu
raturii .județului Buzău.

în raportul de cercetare se pre
cizează că se confirmă afirmația 
potrivit căreia au fost livrate pro
duse unor unități socialiste fără 
Repartiții și contracte. De aseme
nea, se adeverește faptul că direc
torul întreprinderii a penalizat, 
fără justificare un număr mare de 
oameni ai muncii. Pentru a aco

peri abuzul făcut, a recurs chiar lă 
falsificarea unui proces verbal în
tocmit într-o ședință a C.O.M. în 
timpul controlului s-a dispus res
tituirea sumelor reținute nelegal 
ca penalizări.

De asemenea, pentru abaterile 
săvîrșite s-a hotărît desfacerea 
contractului de muncă directorului 
Șerbănescu Nicolae și contabilului 
șef, Anghel loan, punerea lor în dis
cuția biroului Comitetului județean 
Buzău al P.C.R. și cercetarea de 
către organele de stat în vederea 
tragerii la răspundere penală ; 
schimbarea din funcții a șefului 
Fabricii de produse lactate Buzău 
și a șefului biroului aprovizionare- 
desfacere. Organele de stat din ju
dețul Buzău vor întreprinde cerce
tări în ce privește exactitatea do
cumentelor de preluare a produse
lor de la producătorii individuali 
și în celelalte comune din județ. 
Concluziile acestui caz vor fi pre
lucrate cu conducerile tuturor în
treprinderilor de industrializare a 
laptelui din țară.

Activitatea șantierului — mai bine organizată
Dacă în anii 1977—1980 la Șan

tierul de construcții-montaj Ble- 
joi-Prahova — aparținînd de Cen
trala sticlei și ceramicii fine din 
cadrul Ministerului Industriei Ușoa
re — activitatea se desfășura co
respunzător, realizîndu-se și depă- 
șindu-se beneficiile planificate, in 
1981 și în acest an nu numai că 
sarcinile de plan nu au fost înde
plinite, dar s-au înregistrat pier
deri de multe milioane de lei — 
se relata într-o scrisoare adresată 
secretarului general al partidului 
nostru. Autorul scrisorii menționa 
că neajunsurile s-ar datora depă
șirii consumurilor specifice la ma
teriile de bază, exploatării nerațio
nale a utilajelor din șantier, gos
podăririi proaste a valorilor mate
riale, nerespectării programului de 
muncă.

Din verificările Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, la 
care au participat activiști ai Co
mitetului x județean .Prahova al

P.C.R. și specialiști ai forurilor tu
telare, a rezultat că scrisoarea co
respunde, în cea mai mare parte, 
realității.

în anul 1981, bunăoară, pe lîngâ 
faptul că nu s-a realizat benefi-- 
ciul prevăzut în plan, s-a înregis
trat o pierdere de 4 milioane lei. 
Se precizează că la această situație 
au contribuit neajunsurile din or
ganizarea lucrărilor, insuficienta 
preocupare pentru gospodărirea 
materialelor, nedecontarea în tota
litate a lucrărilor efectiv realizate, 
precum și faptul că M.I.U. și cen
trala de resort nu au organizat, 
cel puțin anual, acțiuni de îndru
mare și control. S-a confirmat și 
faptul că situațiile comparative aie 
lucrărilor executate în anul 1980, 
unele chiar terminate, au fost în
tocmite cu întîrziere, iar cele pen
tru anul 1981 nu erau definitivate 
nici la data controlului.

S-au constatat neajunsuri și în 
folosirea mijloacelor de transport 
și a utilajelor de construcții, unde

nu se realizează indicii de utilizare 
și productivitatea planificată. Se 
precizează că, chiar în perioada 
controlului, pentru încălcarea le
gislației și abaterile spvîrșite, s-a 
stabilit schimbarea din funcție a 
șefului de șantier, a șefului birou
lui de aprovizionare, sancționarea 
unor cadre cu munci de răspun
dere din centrală, șantier și loturi. 
Totodată, centrala industrială, îm
preună cu Banca de investiții — 
sucursala Prahova — va acționa ca 
șantierul să definitiveze situațiile 
comparative de materiale pe anii 
1980—1981, iar depășirile de consu
muri specifice nejustificate să fie 
imputate persoanelor vinovate. 
S-au stabilit, de asemenea, măsuri 
pentru folosirea mai eficientă a 
utilajelor din dotarea șantierului, 
precum și pentru îmbunătățirea 
modului de raportare, pentru re
glementarea transportului de mun
citori, prevăzîndu-se exercitarea 
unui control periodic la această 
unitate.

Nu va mai fi subapreciat rolul fermei zootehnice...
întreprinderea agricolă de stat 

Fetești din județul Ialomița are și 
o fermă zootehnică, unde treburile 
nu merg bine. Vacile nu dau o 
producție corespunzătoare de lapte, 
unele animale mor sau ajung să 
fie sacrificate din necesitate. După 
cum rezultă din raportul secreta
rului de resort al C.C. al P.C.R., 
car'd, la indicația' tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a coordonat ve- 

ț rificările unei. scrisori privind lip
surile din această unitate, ferma 
de vaci respectivă a realizat in 
1981 doar 18 479 hl lapte, față de 
24 240 hl cit a fost planificat, re
venind o producție medie de 2 513 
litri față de 3 414 litri planificat. 
Pe primul semestru din acest an 
rezultatele sint și mai slabe.

Cauza principală a producției 
scăzute de lapte constă în lipsa de

preocupare și dezinteresul mani
festate de șefa fermei, dr. veteri
nar Alexandrina llie, pentru asigu
rarea necesarului de furaje. Se 
precizează că vinovată pentru lip
sa furajelor necesare fermei se 
face și conducerea I.A.S., respectiv 
ing. Burdușanu Teodor, directorul 
unității, care, subapreciind . rolul 
fermei ■ zootehnice, ‘nu a coh’ttbiat 
modul cum se recoltează; depozi
tează și se administrează furajele, 
în timpul controlului * au fost luate 
măsuri ca din furajele ce s-au re
coltat să fie îmbunătățită rația ad
ministrată vacilor cu lapte în 
scopul creșterii producției și, pe 
această bază, a nivelului de retri
buire a îngrijitorilor.

Ținînd seama de rezultatele sla
be obținute în cadrul fermei, cit

și de modul necorespunzător. în 
care a fost folosită baza tehnico- 
materială, secretariatul comitetului 
județean de partid a stabilit ca 
șefa fermei să fie pusă în discuția 
adunării generale de partid, hotă- 
rîndu-se, totodată, destituirea / ei 
din funcție ; de asemenea, s-a dis
pus eliberarea din funcție a direc
torului întreprinderii și a medicu
lui epizoofblog al I.A.S., precum și1 
punerea în discuția C.O.M. a con
tabilului șef al întreprinderii. S-au 
prevăzut măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea activității organi
zației de partid a I.A.S., pentru 
antrenarea întregului colectiv la 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce revin întreprinderii.

Neculai ROȘCA

ANCHETĂ SOCIALĂ

a intîmjiiiiarea alegerilor deputat! în consiiiiie pputere
Adunări ale cetățenilor pentru propunerea

candidaților de deputați
Incepînd de ieri, 20 octombrie, în întreaga țara au început să se 

desfășoare adunările cetățenești în cadrul cărora consiliile locale ale 
F.D.U.S. fac propunerile de candidați pentru alegerile de deputați de 
la 21 noiembrie. Conform prevederilor legii, adunările vor avea loc pînă 
la 30 octombrie a.c. în circumscripțiile electorale din comune, orașe, 
municipii, precum și din sectoarele municipiului București.

Prexenți la unele din aceste manifestări, reporterii și corespondenții 
„Scînteii" au transmis relatări din rindurile cărora desprindem instan
taneele de mai jos :

Adunare cetățenească în circumscripția electorală rurală nr. 6 BALOTEȘTI.
Alegătorii au votat propunerea de a fi înscrise pe lista candidaților de 

deputați tovarășele Valeria Negoiță și Valeria Mataclie
Foto : E. Dichiscanu

în adunarea cetățenească desfășurată în circumscripția electorală nr. 22, din 
SECTORUL 2 AL CAPITALEI, participant au votat pentru propunerea tova
rășilor Dan Văduva și Ion Mircică, muncitori la C.I.L. Pipera, și Mihai Tănă- 
sescu, muncitor ia „Conect", pe lista candidaților pentru alegerile de deputați

Foto : S. Cristian

Parcă nici nu avusese 
loc, cu o seară în urmă, 
aici, la mini-clubul cămi
nului muncitoresc al între
prinderii de avioane Craio
va, joja tineretului. Parcă 
nici nu fuseseră scoase, în 
ajun, scaunele și mesele și 
orînduite pe culoar, iar 
sala — transformată in ring 
de dans. Vineri dimineața 
totul era la locul său. totul 
strălucea de curățenie. în- 
tr-un vas apăruseră flori 
proaspete, pe televizor 
mîini harnice așezaseră un 
milieu lucrat, probabil. -de 
o față de aici, din cămin... 
Ambianta intimă este o 
condiție principală a orică
rei case., a oricărui cămin. 
Inclusiv, firește, a căminu
lui muncitoresc — adevă
rată casă a tînărului mun
citor, inginer, specialist.

Dar pentru ca un cămin 
să fie casa tînărului, el tre
buie mai întii să existe.

Puneam, la' încheierea 
anchetei noastre intitulată 
„Ce se ascunde, uneori, 
dincolo de anunțul «închi
riez cameră mobilată»" 
(„Scînteia" nr. 12 479), ur
mătoarea problemă : de ce 
unii tineri se îndreaptă că
tre gazde, lăsîndu-se une
ori speculați de acestea și 
acceptind acea permanentă 
stare de nesiguranță pe 
care ți-o dă. intr-un oraș, 
lipsa vizei de reședință, cu 
tot ce este legat de aceas
ta? încercăm, in ancheta de 
fată, să . răspundem la în
trebarea. pusă și aducem în 
atenția forurilor interesate, 
a conducerilor de ministere 
și centrale, a consiliilor oa
menilor muncii din între
prinderi, a organelor de 
partid, U.T.C. și sindicat (și, 
desigur, nu numai din mu
nicipiul Craiova), două as
pecte : primul se referă la 
modul cum este îndeplinit 
programul de construire a 
căminelor muncitorești ; al 
doilea este legat de modul 
cum sînt gospodărite aceste 
cămine.

Există în Craiova 20 de 
cămine muncitorești, însu- 
mînd 7 800 de locuri. Aces
tora li se adaugă, luna 
aceasta. încă un cămin, cu 
320 de locuri. Așadar, peste 
8 000 de locuri în cămin 
puse la dispoziția tinerilor 
din industria craioveană. 
cea mai mare parte în ul
timii 10—15 ani. Este o 
realitate care reflectă grjja. 
societății noastre față de 
om. fată de producătorul 
de bunuri materiale ; ace
eași grijă căreia craiovenii 
îi datorează și cele peste 

y 50 000 de apartamente date
V._____________________________

în folosință în ultimele trei 
cincinale.

Dar, în. același timp, o 
cifră ne atrage atenția și 
sperăm să atragă atenția, 
în modul cel mai serios, 
municipalității : 5 cămine 
planificate să fie date în 
folosință în perioada care 
a trecut din acest cincinal 
n-au fost construite. La 
comitetul municipal U.T.C. 
discutăm cu secretarul Flo- 
rea Voinea, președintele 
consiliului de tineret mun
citoresc. Iată, pe scurt, si
tuația. acestor cămine, pre
zentată de interlocutor și 
confirmată de vizita la fața

se asigure condițiile nece
sare de muncă și de viață 
civilizată. La întreprinde
rea „Oltcit". de pildă, ai 
cărei muncitori sînt aproa
pe în totalitate tineri, me
dia de vîrstă fiind în jur 
de 25 de ani. nu există de
cît un singur cămin — 
„pentru priorități". Și tot 
cu titlu de „priorități" am 
întilnit. în toate căminele 
craiovene vizitate, tineri de 
la „Oltcit" găzduiți tempo
rar. în limita locurilor. Fi
rește, se vor construi că
mine suficiente și , pentru 
„Oltcit"; Dar au fost plani
ficate „ceva mai tîrziu"...

raportează... economii sub
stanțiale !“.

Mai există și cămine con
struite necorespunzător. Am 
văzut camere improprii 
pentru locuit datorită con
densului (la căminul în
treprinderii de utilaj greu 
și la un cămin al între
prinderii de tractoare și 
mașini agricole) ; la un 
cămin al întreprinderii 
„Electroputere" s-au mon
tat conducte din PVC. iar 
cînd s-a distribuit apă 
fierbinte, aceasta a distrus 
conductele, provocînd i- 
nundații în lanț. Un timp a 
fost oprită apa, întreprin-

Cînd căminul de tineret 
este „casa nimănui11

Cîteva constatări și sugestii la Craiova - valabile însă 
nu numai acolo — cu privire la mai buna gospodărire 

a unui important fond locativ

locului. începînd încă din 
decembrie 1981, întreprin
derea de utilaj greu tre
buia să beneficieze de un 
cămin cu 320 locuri (înce
put în trimestrul II 1977). 
La fața locului am consta
tat că blocului i se execută 
lucrările de finisaj. Mai 
bine mai tîrziu decît nici
odată ! Cum rămine însă 
cu cele două cămine, însu- 
mînd 624 de locuri, aștep
tate de tinerii de la „Elec
troputere" ? Altui cămin, al 
întreprinderii mecanice de 
material rulant, cu o capa
citate de 320 locuri (pro
gramat să fie gata în 1981), 
anul acesta, în mai, nu i 

.se turnase nici măcar fun
dația I Iar în primăvară a 
fost nevoie de intervenția 
fermă a comitetului muni
cipal de partid pentru ca 
Trustul de construcții Dolj 
să-și „amintească" cel pu
țin obligația asumată față 
de propriul cămin (dat în 
folosință recent, dar cu o 
întîrziere de peste o jumă
tate de an).

Sînt lucruri absolut de 
neînțeles în atitudinea cu 
care este tratată de către 
factorii locali răspunzători 
această importantă forță de 
muncă — muncitori, ingi
neri, tineri specialiști. în 
mod normal ar trebui să li

Strîns legat de aceasta, 
ne-au atras atenția și u- 
nele anomalii privind func
ționalitatea acestor cămine. 
La căminul întreprinderii 
metal-lemn Craiova (și 
nu numai aici), grupul sa
nitar este comun pentru 
bărbați și femei. Această 
situație impune cîteva în
trebări : „Cine avizea
ză aceste proiecte ? A cui 
este , „viziunea" aceasta 
despre confortul care tre
buie acordat unor băieți și 
fete, unor tinere familii ? 
Poate, cineva din cei ce 
le-au “proiectat și avizat să 
stabilească ore de dus pen
tru femei și ore de duș 
pentru bărbați ? Dar, de 
o bună bucată de vreme, și 
această problemă s-a „re
zolvat". în următorul sens : 
„De cîteva luni nu avem 
apă caldă — ne spune sub- 
inginera Elena Ivănoiu, 
una dintre locatarele ca
merei 217. Ni,se invocă fe
lurite motive, dar cu ele 
nu se poate face nici mă
car un duș. (Intr-adevăr, 
am adăuga noi. Un duș bun 
ar trebui făcut celor răs
punzători de această situa
ție). Sîntem nevoite să în
călzim apă in ligheane, pe 
reșouri, în camere. Consu
măm atita energie și, pro
babil, la încălzitul apei se

derea a mai cheltuit niște 
bani, instalația „nouă" a 
fost schimbată integral. 
Oare ‘toate aceste lucruri 
nu puteau fi evitate ?

Dar să ne referim și la 
cel de-al doilea aspect. 
Ne aflam la căminul 
întreprinderii metal-lemn 
Craiova, în bucătărie. Re
porterului ii displace, din 
motive lesne de înțeles, 
să descrie în ce sta
re de „curățenie" era 
bucătăria. Destul să , amin
tesc că unul dintre însoți
tori, Ion Voicu, secretarul 
comitetului U.T.C. al între
prinderii. vădit intrigat de 
ctele constatate, a interve
nit : „Stați să vedem cine 
răspunde astăzi de curățe
nie !“. Da. exista afișat un 
tabel al... responsabililor cu 
curățenia! Altfel spus, toți 
locatarii de pe un palier 
se simțeau dispensați de a- 
ceastă grijă elementară 
fiindcă știau că era cineva 
obligat să măture după ei ! 
N-ar fi mai firesc ca fie
care să vegheze, zilnic, la 
menținerea curățeniei, a 
ordinii ? Aflăm, de pildă, 
că nu de mult, pentru o 
asemenea lipsă de preocu
pare privind gospodărirea 
și conviețuirea civilizată, 
SANEPID-ul a fost pus în 
situația să închidă pentru

un timp căminul întreprin
derii poligrafice. Ulterior, 
căminul a fost scos din ad
ministrarea acestei între
prinderi și încredințat ce
lor de la trustul de con
strucții industriale, care 
l-au reparat și l-au făcut 
să arate din nou omenește.

Ce remedii, ce sugestii se 
pot face pentru ca aseme
nea lucruri să nu se mai 
repete ? Soluția de fond ar 
fi ca factorii de conducere 
din întreprinderi să contro
leze sistematic, să suprave
gheze atent cum sint gos
podărite căminele. încerc 
să-mi imaginez ce stare de 
spirit s-ar întrona în cămi
nul în care, să zicem, di
rectorul întreprinderii s-ar 
duce să vadă, pentru o ju
mătate de oră, la două săp- 
tămini, ce mai e pe la. că
min, ar cere celor în drept 
măsuri de ordine, de sanc
ționare ; sau, duminică di
mineața, i-ar convoca, din 
cind în cînd, pe toți loca
tarii căminului la o întil- 
nire cu factori de con
ducere din întreprindere, cu 
secretarul comitetului de 
partid, cu secretarul co- 
mitetului U.T.C., cu pre
ședintele comitetului sin
dical.

Mi-a fost dat să aud. de 
data aceasta nu la Craiova, 
un dialog între un tînăr 
angajat și funcționarul de 
la biroul personal-învăță- 
mint :

— Vă rog să-mi dați și 
mie un bilet să locuiesc la 
cămin.

— La cămin ? (Funcțio
narul face ochii mari). 
Cum o să locuiești acolo ? 
Păi, știi cum arată ?

Vorbea ca și cum era că
minul altora, ca și cum că
minul căzuse ca o pacoste, 
din cer. pe capul întreprin
derii. ca și cum alții și nu 
gospodarii întreprinderii e- 
rau și gospodarii acelui că
min. Este expresia unei 
ciudate manifestări de ne
putință care-și are izvorul 
in lipsa de interes. în men
talitatea păgubitoare a u- 
nora din cei chemați să 
răspundă de starea „fizică" 
a căminelor și de atmos
fera din cămine. Mentali
tate care poate fi schimba
tă. care trebuie neapărat 
schimbată, astfel ca. în cel 
mai scurt timp, tinerii 
din fiecare întreprindere 
să-și poată numi cu mîn- 
dric căminul lor, pe drept 
cuvînt, „casa noastră".

Anica FLORESCU

Candidați pe care 

îi recomandă faptele
Tot în cursul zilei de ieri s-a des

fășurat și adunarea cetățenilor din 
circumscripția electorală nr. 1 a mu
nicipiului Miercurea-Ciuc. în această 
circumscripție, din noua zonă centra^ 
lă a orașului, au fost propuși să can
dideze pentru votul cetățenilor tova
rășii Gaăl Istvan, director la Banca 
de investiții. Miercurea-Ciuc,. și, res
pectiv, Ferencz Rudolf, director ad
junct la aceeași instituție.

— Pe tovarășii candidați — a spus, 
în adunare, alegătorul Kemenes Ar
min — îi recomandă, mai presus de 
cuvinte, faptele. Ei sint aceia care au 
acordat un real sprijin la rezolvarea 
unor probleme care ne privesc pe 
toți, sint oameni de acțiune, de care, 
atît în prezent, cit și în viitor, avem 
nevoie. Să ne gîndim doar la 
faptul că, în zona de oraș unde lo
cuim, se află în construcție obiecti
ve de mare interes social și cultural, 
cum sînt noul palat al culturii — cu 
800 de locuri și 2 secții de teatru, 
în limbile română și maghiară — 
uțn hotel cu 11 niveluri, aproape 5 000 
de noi apartamente, avind la parter 
spații comerciale ce însumează o su
prafață de peste 30 000 metri pătrați.

— Susțin din toată inimăi. uA^dida- 
tura tovarășului Gaăl și Fere -, spu
nea în cuvîntul său alegătorul An
drei Burjan. Sînt oameni care știu 
să se apropie de oameni, să conlucre
ze împreună cu ei pentru bunul mers 
al treburilor obștii. Nu o dată erau 
alături de noi, in salopetă, pe șantie
rele noilor obiective de investiții ori 
la înfrumusețarea și buna gospodări
re a cartierului și a orașului unde 
trăim și muncim — români și ma
ghiari — în strînsă unitate și frăție. 
(I.D. Kiss, corespondentul „Scînteii").

Oamenii încrederii 

demult cîștigate
In circumscripția electorală nr. 2 

din comuna Băbăița, județul Teleor
man (una din cele 23 circumscripții 
stabilite în această localitate), a avut 
loc ieri adunarea de depunere a can
didaturilor pentru alegerile de depu
tați. După ce reprezentantul consi
liului comunal al F.D.U.S. i-a pre
zentat pe cei doi candidați, țăranii 
cooperatori Ion. Oanță și Ion Moco- 
fanu, alegătorii din circumscripție au 
susținut, prin luări de cuvînt, pro
punerile făcute. Victoria Negru, Ancu 

’ Gălăteanu, Ioana Gaie, Iulia Cristea 
■ și Alexandru Armangic au subliniat 
meritele colegilor lor de muncă, ca ' 
gospodari, ca oameni care se află 
priptre. fruntașii qooper.ativei agricole : 
încă de la înființarea acesteia. Și. in 
egală măsură, s-au auzit cuvintele 
„încredere" și „din toată inima". „Nu 
știu care din ei va reuși la alegeri, 
dar știu că, pe oricare l-am alege, ne \ 
putem' aștepta de la acela numai la 
lucruri bune — a spus unul dintre 
vorbitori. Va face, sînt sigur, tot ce-i 
va sta în putință I". (Stan Ștefan, co- ■ 
respondents „Scînteii").

CANDIDAȚII F.D.U.S.
(Urmare clin pag. I)

în viață a hotăririlor partidului și le
gilor țării, a da dovadă de spirit re
voluționar, a te dedica cu pasiune și 
abnegație rezolvării problemelor ob
știi din care faci parte, a promova cu 
fermitate noul. Iată o cerință esen
țială pentru etapa actuală, cînd în
tregul popor, strins unit în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este angajat cu toate forțele în opera 
de făurire a. societății socialiste mul
tilateral- dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, străduin- 
du-se să muncească mai mult și mai 
bine în interesul nostru, al tuturor.

Iată o necesitate obiectivă pentru 
mersul nostru înainte pe drumul pro
gresului și prosperității, cu atît mai 
importantă astăzi, in condițiile creș
terii răspunderii și atribuțiilor ce re
vin organelor locale de stat, ale lăr
girii și adincirii continue a democra
ției noastre socialiste, cind masele de 
oameni ai muncii, toți cetățenii țării 
nu numai că au drepturi și posibili

tăți reale, ci sînt în mod intens che
mați să participe efectiv la conduce
rea vieții politice și sociale, la luarea 
tuturor deciziilor majore care intere
sează localitatea în care trăiesc și 
muncesc.

în peste 80 la sută din circumscrip
ții vor fi depuse mai multe candida
turi pentru un loc de deputat, -cea 
ce ilustrează o dată mai mult la. ii 
democratism al societății noastre/

Amplul dialog cetățenesc pe tema 
dezvoltării economico-sociale și edi- 
litar-gospodărești a localităților țării, 
care se desfășoară în circumscripțiile 
electorale, trebuie, așadar, să se des
fășoare în spirit critic și autocritic, 
deschis, direct, constructiv, mobiliza
tor. Urmînd ca aceste dezbateri gos
podărești să-și găsească apoi o neîn
treruptă continuare prin fapte — .în 
întreprinderi și pe ogoare, pe șantie
rele de locuințe, în cartiere. Fapte de 
muncă prin care orașele și comunele 
țării să devină mai frumoase, mai 
bine gospodărite, prin care viața oa
menilor să devină mai prosperă.
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I nești sint din ce in ce mai dese la

Casa de copii nr. 3. Sint por-

Gesturile firești ale omeniei
„La poarta Casei de copii școlari 

nr. 3 din Capitală a bătut un om“. 
Așa își începe scrisoarea adresată 
redacției tovarășul G. Statnic, di
rectorul instituției amintite. Mai 
departe ? Din cioporul de copii a- 
flați în curte a țișnit unul. Marin 
Paul, fără părinți, și i-a sărit de 
git. Omul nou venit, asistentul sa
nitar Dumitru Neacșu, a intervenit 
la conducerea instituției și a învoit 
copilul pentru cîteva ore. La reîn
toarcerea din oraș, micuțul a poves
tit colegilor cum l-a dus „nenea" 
prin magazine, cum i-a cumpărat 
un costum de haine, o cravată, o 
cămașă, o pereche de pantofi, pră
jituri.

Asemenea gesturi- simple, ome-

nite din inimă, din dragostea față 
de acești micuți care, dintr-un mo
tiv sau altul, n-au familie și se află 
în grija temporară a statului, a în
tregii societăți.

Nu le lipsește copiilor nimic la a- 
ceastă instituție socială, sînt ocrotiți 
cu toată atenția : au la dispoziție 
hrană îmbelșugată, îmbrăcăminte 
cit nu pot rupe, jucării, au educa
tori, medici, profesori. t

Dar pe lingă aceștia sînt oameni, 
simpli cetățeni, cum ne-a informat 
directorul, care se abat din drum 
,.pe la copii" și... aflînd că nu le 
lipsește nimic, le aduc de toate ! 
Așa cum a făcut intr-una din zile 
Ecaterina Malic (str. Constantin 
Brâncuși nr. 4). Fiind din cartier, se 
consideră o adevărată educatoare

și îngrijitoare a copiilor. Intr-una 
din zilele trecute a venit încărcată 
ca o albină, mai ceva ca un Moș 
Gerilă. Lera adus, socotiți și dv. : 
nenumărate cărți, bluze, mănuși, 
uniforme, pulovere, costume, șepci, 
pantaloni, ghete, teniși...

Unii dintre aceștia — oameni în
tre oameni — care iubesc copiii, 
s-au gîndit însă și la altceva : cum 
ar putea oare să le bucure zilnic 
ochii, cum ar putea să le creeze o 
ambianță cit mai aproape de aceea 
pe care -ar dori-o fiecare dintre ei ? 
Așa s-a gindit, de exemplu. Sanda 
lonescu (bd. 1 Decembrie 1918). 
Practic : a venit într-o zi la școală 
cu o foarte frumoasă perdea, cu 
mai multe milieuri, cu cîteva covo
rașe de artizanat, cu păpuși de arti
zanat din regiunea Bistrița-Năsăud, 
cu farfurii și căni din ceramică 
fină...

„Dar cartierul e mare, ne mai 
scrie directorul Casei de copii nr. 3 
București : asemenea gesturilor 
amintite am mai adăuga pe acelea 
făcute de Mariana Stănila, Nicoleta 
Stănescu, Maria Lăzărescu, Elena 
Ion, Floarea Enache, Mariă Apostol. 
Aș putea umple o pagină de ziar 
numai cu nume..."

Frumos ne-a scris tovarășul direc
tor și nespus de frumoase sînt fap
tele pe care le fac asemenea oameni 
pentru copii.

N-am putea adăuga însemnării de 
față decît îndemnul de a li se urma 
exemplul....

Gîi. GRAURE
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PERiENi-vaslui i sa rodească pe milioane de hectare!
DE cercetări ° experiență care poate și trebuie

CU PRILEJUL VIZITEI DE LUCRU 1N JUDEȚUL VASLUI, TOVARĂȘUL MCOLÂE CEAUȘESCU A SUBLIMAT NECESITATEA GENERALIZĂRII NEÎNTÎRZIATE 
A SOLUȚIILOR AGROTEHNICE PENTRU AMELIORAREA ȘI CREȘTEREA FERTIIITĂTH SOLULUI PE TERENURILE SUPUSE EROZIUNI

Plecau dealurile la vale,
cu case

Ce era pe aceste locuri nu cu 
mult timp în urmă? Versan- 
jți'i. dealurilor,, din cauză că 
lucrările solului se executări 

din deal în , vale, pe linia de 
cea mai mare pantă, erau brăz
dați de ogașe și ravene adînci, 
săpate de șuvoaiele de apă, care 
curgeau la vale' nestăvilite. Această 
stare . de lucruri a favorizat dezve
lirea pămîntului de stratul fertil de 
sol și scoaterea din circuitul econo
mic a întinse suprafețe de teren. 
Pe alocuri se produceau, tot ca e- 
fect al eroziunii,: alunecări de te
ren. Plecau casele la vale și chiar 
sate întregi. Acest fenomen. atit de 
păgubitor a afectat in județul Vas
lui 26 000 hectare de teren în pantă.

Directorul stațiunii din Perieni 
ne-a explicat pe larg efectele pro
fund negative ce le are asupra pro
ducției agricole neamenajarea anti
erozională a terenurilor în pantă și 
neaplicarea ! sistemelor de cultură 
antierozională. în primul rînd este 
vorba de pierderea unei mari can
tități de apă-provenită din precipi
tații. Cercetările au demonstrat că 
pe terenurile în- pantă se pierde 
între 80 și 90 Ia sută din apa pro
venită din ploile torențiale. Aceasta

Pămîntul nu mai „fuge", iar 
recoltele sint de 4 ori mai mari
Aceasta era „zestrea11 pe care 

o moștenea de lâ înființare, 
în 1953, Stațiunea centrală 
de cercetări pentru combate

rea eroziunii solului de la Perieni. 
Situație pe care specialiștii de aici 
și-au propus s-o schimbe din te
melii.

„In perimetrul celor 2 100 
hectare cit are stațiunea — 
își amintește tovarășul'Stoian 
— existau zone cu un aspect 
selenar, dezolant. Erau tere
nuri care de mai mulți ani 
nu produceau nimic. Nici 
iarba nu mai creștea pe ele. 
Ne-am apucat, de treabă, in 
decurs'de cifiva ani de zile 
am început o acțiune amplă, 
metodică și stăruitoare de 
corectare a. acestor aberații 
de la natură, de refacere a 
echilibrului ecologic, .stricat 
uneori chiar de mina omului. 
Pentru redarea acestor 'pă
mînturi rostului lor firesc : 
de a. produce".

Și au reușit. Fostele terenuri cu 
aspect selenar arată azi ca niște 
grădini înfloritoare. Cele 1 624 hec
tare de teren arabil, 112 hectare de 
vie și 286 hectare de pășune au fost 
amenajate împotriva eroziunii so
lului după cele mai moderne me
tode științifice, verificate în condi
țiile specifice locale. Pretutindeni, 
în funcție de categoria de folo
sință a terenurilor, de înclinația și 
lungimea versanților, se poate ob
serva geometria fixă a agroteraSe- 
lor, a benzilor înierbate, a culturi
lor în fîșii și a altor sisteme de 
protecție ‘antierozională, care au 
stăvilit „curgerea" pămîntului la 
vale. Versanții cu înclinație de 
20—25 și pînă la 45 la sută, pe care 
în urmă cu cîțiva ani nu se pro
ducea nimic, sînt acum ca un 
ciorchine, plini de rod.

. „Pentru punerea în valoa
re a potențialului productiv 
al terenurilor în pantă'— ne 
spune tovarășul Stoian — se 
impunea să fie schimbat sis
temul .de lucru al solului, 
lnqinte, arăturile,, semănatul 
și întreținerea culturilor se 
făceau din deal în vale, pe 
linia de cea mai mare pantă, 
ceea ce favoriza procesul de 
eroziune. Noi am generalizat 
executarea tuturor lucrărilor 
agricole numai pe direcția 
curbelor de nivel".

în această direcție au fost con

Sămînța experienței 
să rodească în- toată țara!
Aceasta ește experiența — de 

mare valoare — ce o oferă 
colectivul de cercetători de 
la stațiunea din Perieni, Nu 

sînt doar gînduri, proiecte sau 
angajamente. Sînt realități pe 
care le poate admira oricine. Me
todele și tehnologiile de pro
tecție și de cultivare antiero- 
zionălă a terenurilor în pantă 
elaborate aici și-au dovedit din 
plin valoarea în practică. Aceasta 
este experiența pe care secretarul 
general al partidului,, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a apreciat-o îri 
mod deosebit cu prilejul recentei 
vizite de lucru din județul Vaslui. 
„O impresie deosebită o am des
pre Stațiunea de conservare și 
combatere a eroziunii solului — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la marea adunare populară din mu
nicipiul Vaslui. Ea este un exem
plu in ce privește producțiile ce 
se pot obține pe aceste meleaguri 
dacă se aplică o agrotehnică cores
punzătoare, dacă se lucrează pă
mîntul in conformitate cu cerințe
le științei, dacă se depun toate c- 
forturile pentru a obține maximum 
de producție".

De ce este recomandată ca fiind 
atit de valoroasă experiența Sta
țiunii centrale de cercetări pentru 
combaterea eroziunii solului din 
Perieni ? Să. ne referim la zona în 
care își desfășoară activitatea. în 
județul Vaslui, peste 300 000 hecta
re, reprezentînd aproape 74 la sută 
din suprafața agricolă a județului, 
se află în diferite stadii de eroda
re. Generalizarea cercetărilor de la 
Perieni ar crea condiții pentru pu
nerea în valoare maximă a acestor 

, terenuri, actualmente cu un poten- 
'țial productiv scăzut. Referindu-ne 
însă la scara întregii țări, importan
ta aplicării sistemelor de cultură 
antierozională pe terenurile în pan

cu fot...
înseamnă că, în condițiile județului 
Vaslui, unde media multianuală a 
precipitațiilor este de 450 mm, din 
care 60 la sută au «caracter toren
țial, pe terenurile în pantă neame
najate antierozional se pierde a- 
nual o cantitate de 214 litri de apă, 
adică aproape jumătate din totalul 
precipitațiilor căzute. Mult mai 
grav este că apa ce se scurge pe 
versanți . antrenează la vale mari 
cantități de sol fertil, estimate — pe 
baza cercetărilor — la 500—600 mc 
la hectar și pe an. Este o pagubă 
imensă, deoarece rămîne roca 
mumă, sterilă, fără fertilitate. Și 
ca să ne dăm seama ce înseamnă 
refacerea stratului de sol fertil, 
este suficient să arătăm că, în func
ție de zonă, temperatură și umidi
tate. natura are nevoie de 300 pînă 
la 1 000 de ani pentru formarea unui 
strat de humus numai de un centi
metru grosime.

In al doilea rînd, această imensă 
masă de sol fertil spălat de pe ver
sanți este transportată și depusă in 
mod haotic în lunca rîurilor, unde 
provoacă înmlăștinirea a mii de 
hectare, care devin improprii pen
tru producția agricolă.

centrate căutările și eforturile cer
cetătorilor de la stațiune. Să ela
boreze și să pună la punct atit 
complexul de lucrări pentru pro
tecția antierozională a solului, cit 
și sistemele de cultură și tehnolo
giile de producție pe terenurile in 
pantă.

Rezultatele obținute în urma a- 
plicării în practică a cercetărilor 
efectuate mai mulți ani pe loturi 
experimentale s-au dovedit a fi 
mai mult decît concludente. Să no
tăm, fie și în treacăt, că

PE ACESTE PĂMÎNTURI CE 
NU RODEAU MAI DELOC, 
ACUM SE OBȚIN RECOLTE 
COMPARABILE CU CELE 
I)E LA CÎMPIE. Cu nu mai 
mult decît cu zece ani în 
urmă, pe aceste pămînturi in 
pantă producțiile medii Ia 
hectar oscilau între 2 000— 
2 500 kg de porumb, la hec
tar, 1 200—1400 kg de griuș 
650 kg de mazăre, 520 kg de 
fasole și 2 000—2 200 kg de 
fin. Nici cît să acopere chel
tuielile de producție. De be
neficii — nici vorbă! După 
amenajarea antierozională a 
acestor pămînturi și introdu
cerea celor mai adecvate sis
teme de cultură în funcție de 
panta terenului, producțiile 
medii la hectar au crescut 
vertiginos. Media ultimilor 
3—4 ani este de 5 300 kg de 
grîu, pe 350 hectare, 2 500 kg 
de mazăre, 2 000 kg de fa
sole, 6 tone de fin, iar Ia po
rumb, pe o suprafață de 205 
hectare situate pe pante de 
5 pînă la 45 la sută, produc
ția medie de boabe la hectar 
a crescut la circa 8 000 kg, 
iar in acest an s-a obținut o 
producție record : 9 500 kg.

Evident, creșterea substanțială a 
producțiilor a influențat pozitiv și 
rezultatele economice. în ultimii ani 
stațiunea din Perieni a realizat be
neficii, în medie, de 5—6 milioane 
lei anual. Dar în 1981 beneficiile 
au fost de 7,3 milioane lei, iar în 
acest an ele vor ajunge la aproape 
8 milioane lei. Pe baza creșterii 
producțiilor, mai bunei delimitări a 
categoriilor de folosință a terenului 
și, implicit, a sistemelor de cultură 
aplicate, se estimează ca, în per
spectiva anului 1990, stațiunea din 
Perieni să obțină beneficii de peste 
12 milioane lei.

Aceasta este grădina de la Perieni.

tă se amplifică de zeci de ori. Și 
aceasta deoarece aproape jumăta
te din suprafața agricolă a țării 
este afectată, mai mult sau mai 
puțin, de eroziune. Sînt pămînturi 
care, cum arătam la început, aș
teaptă mîna gospodarilor, a „doc
torilor și arhitecților pămîntului" 
pentru a le însănătoși. Aplicarea pe 
scară largă a cercetărilor de la Pe
rieni, nu numai la nivelul jude
țului, care trebuie să devină în 
acest sens un județ etalon, ci la 
nivelul întregii țări, ar însemna pu
nerea în valoare a unei mari re
zerve de creștere a producției agri
cole vegetale și animale.

Or. din păcate, după cum arăta 
secretarul general al partidului în 
cuvîntarea rostită la Plenara C.C 
al P.C.R. din 7—8 octombrie, expe
riența bună care există la Perieni 
a rămas oarecum localizată în a- 
ceastă zonă, nu s-a generalizat nici 
măcar în tot județul. Iată de ce 
măsurile stabilite cu acest prilej pe 
baza indicațiilor secretarului gene
ral al partidului vin să pună or
dine în acest sector vital pentru 
creșterea producției agricole. A- 
probînd Programul unitar privind 
realizarea în complex a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare, Plenara 
C.C. al P.C.R. a hotărît ca în toa
te județele colinare să se treacă 
la organizarea unor unități-etalon 
de combatere a eroziunii solului, 
după modelul stațiunii Perieni. 
Important este ca acum, în 
cel mai scurt timp. Ministerul A- 
griculturii și Industriei Alimentare, 
împreună cu Academia de științe 
agricole, să întreprindă toate mă
surile ce se impun pentru înfiin
țarea unităților-etalon și ca acestea 
să-și poată începe activitatea cît 
mai curînd. sub directa îndrumare 
a stațiunii din Perieni.

Aici,, odinioară, „plecau dealurile la voie". Prin amenajarea lor antierozională, pămîntul a fost stabilizat și a devenit o grădină înfloritoare

Prin ce metode a fost schimbată 
fața pămîntului la Perieni

Cei ce-și pun problema valorificării te
renurilor erodate pentru producția a- 
gricolă— ne spune tovarășul Gheorghe 
Stoian — trebuie să pornească de la 

stabilirea unui complex de măsuri care să re
zolve în mod unitar două chestiuni esențiale. 
Prima se referă la reținerea și infiltrarea apei 
în sol pe versanți, iar a doua — la refacerea 
fertilității solului, distrusă de eroziune. Aceas
tă a doua chestiune se poate realiza fie in- 
tr-un timp mai îndelungat, prin aportul ma
sei vegetative ce se încorporează în sol. fie 
mai rapid, prin administrarea unor cantități 
sporite de îngrășăminte organice și chimice. 
Mai dificilă rămîne înfăptuirea primului o- 
biectiv. care este hotărîtor pentru punerea în 
valoare a terenurilor în pantă.

Să urmărim, mai îndeaproape, prin ce metode 
a fost realizată cerință reținerii și infiltrării 
apei în sol pe terenurile în pantă.

PRIMA ETAPA în înfăptuirea acestui obiec
tiv a constituit-o ORGANIZAREA ANTIERO- 
ZIONALA A TERITORIULUI. Aceasta înseam
nă ca pe un teritoriu dat. fie pe o unitate 
agricolă, fie pe un bazin hidrografic, în an
samblu, să se stabilească categoriile de folo
sință a terenurilor respective. Cercetătorii de 
la Perieni au stabilit cinci categorii de folo
sință posibile pentru terenurile în pantă — 
arabil, vii, pomi, pășuni și pajiști artificiale, 
înclinarea versanților este principalul criteriu 
pentru delimitarea acestor categorii de folo
sință. Dotarea tehnică actuală a agriculturii li- 

~,mi'teăză’ extinderea terenurilor arabile pe 
versanți cu parită de pînă la 25 la “'Sută., Pe 
versanții cu pante mai mari de 25 la sută se 
stabilesc celelalte categorii de folosință, în 
funcție de configurația și gradul de frămîntare 
a terenului, lungimea versanților și alte ele
mente.

A DOUA ETAPĂ a constituit-o FIXAREA 
REȚELEI DE DRUMURI PENTRU EXPLOA
TAREA AGRICOLA. Acestea trebuie să răs
pundă atît cerinței de a se asigura o lesnicioasă 
exploatare agricolă a teritoriului, cît și dezi
deratului de a contribui la stăvilirea eroziunii 
solului. Pentru aceasta, pe terenurile în pantă 
drumurile trebuie să fie trasate obligatoriu pe 
curbele de nivel, iar cind e cazul — bunăoară 
legătura dintre două dealuri — în serpentină. 
Au fost desființate toate drumurile din deal 
în vale, situate pe linia de cea mai mare pantă.

A TREIA ETAPA a urmărit ca în cadrul fie
cărei categorii de folosință a terenului SĂ SE 
STABILEASCĂ MASURILE ANTIEROZIO- 
NALE, în funcție de înclinarea versanților și 
de gradul de eroziune a solului. Desigur, pro
blema cea mai importantă a constituit-o găsi
rea metodelor pentru protecția terenurilor ara-V 
bile situate pe pante, care sînt cel mai pu
ternic afectate de eroziune. Aproape în toată 
zona colinară, înainte de cooperativizare, lotu
rile personale au fost orientate din deal în 
vale. Aceasta a favorizat crearea unor făgașe 
pentru scurgerea apei. De aici și prima măsură

— de modelare a terenului — pentru stingerea 
zonelor de scurgere a apei, rezultate din exe
cutarea greșită a arăturilor. A urmat apoi 
stabilirea sistemelor de cultură antierozională 
pe terenurile arabile în funcție de panta 
acestora :

— pe versanții cu pante de 3 pînă la 5 Ia 
sută, cu fenomene de eroziune, a fost introdus 
obligatoriu sistemul de agricultură pe curba 
de nivel. Parcelele și solele au fost orientate 
de-a lungul curbelor de nivel, schimbindu-se 
astfel direcția de executare a- tuturor lucrări
lor agricole ;

— pe versanții cu pante de la 5 pînă la 15 la 
sută s-a introdus sistemul de cultură antiero
zională în fîșii. Aceasta înseamnă alternarea 
culturilor de plante prăsitoare cu cele ce se 
seamănă în rînduri dese, care stopează pro
cesul de eroziune. Lățimea fîșiilor variază de 
la 30 la 100 m, în funcție de lungimea versan
tului. Evident, prima fîșie de pe coama dealu
lui trebuie să fie formată din plante bune 
protectoare ale solului ;

— pc versanții cu pante cuprinse între 15 și 
25 la sută, cercetătorii de la Perieni au stabilit 
că cel mai bun este sistemul antierozional de 
cultură cu benzi înierbate. Acest sistem constă 
in executarea unor benzi înierbate pe direcția 
curbelor de nivel. Benzile au o lățime de doi 
metri și sînt distanțate de la 20 la 80 de metri, 
în funcție de înclinarea versantului ;

— pc versanții cu pante de peste 25 la sută, 
a căror folosință este destinată îndeosebi pen
tru vii și pomi, dar și pentru culturile agri
cole, specialiștii de la Perieni recomandă tera- 
sarea terenurilor agricole. Este vorba de exe
cutarea unor platforme orizontale, pe direcția 
curbelor de nivel, cu lățimea de 4—5 metri și 
distanțate Ia 5—30 metri între ele. Terenul de 
Ia o terasă la alta, foarte bine înierbat, rămîne 
în pantă naturală. Este de reținut că în acest 
sistem, prin executarea arăturilor cu plugul 
reversibil, răsturnind brazda către vale, după 
un număr de 5—7 ani, panta naturală a tere
nului se reduce cu 35—40 la sută, creîndu-se 
astfel condiții pentru mecanizarea lucrărilor și 
pe astfel de terenuri.

Pe lîngă stăvilirea eroziunii, valorificarea 
deplină a terenurilor în pantă necesită și re
zolvarea altor probleme la fel de dificile. Este 
vorba de captarea și stingerea izvoarelor de 
coastă. Acestea împiedică, nu de puține ori, 
amplasarea parcelelor pe curbele de nivel, me
canizarea lucrărilor și constituie un pericol 
permanent de apariție a fenomenului de alu
necare a terenului, cu toate consecințele ne
gative ce decurg din aceasta. Combaterea 
izvoarelor de coastă este acum un obiectiv 
prioritar al cercetărilor de la Perieni pentru 
a găsi cele mai bune măsuri și metode de 
combatere a lor. Este însă nevoie de un sprijin 
mai substanțial din partea Academiei de științe 
agricole pentru continuarea și finalizarea cît 
mai grabnică a acestor cercetări.

Așa arate pămînturile renăscute de acum și iată, în medalion, doi dintre „doctorii și arhitecții" lui : tovarășii Gheorghe Stoian, directorul stațiunii Perieni, în dreapta, și Andrei Popa, secreta
rul științific al stațiunii de cercetări

Pentru aplicarea cu succes, 
în toată tara, a cercetări
lor privind combaterea ero
ziunii solului, trebuie re

zolvate un număr de proble
me ce nu depind de organele a- 
gricole județene sau de stațiunea 
de cercetări din Perieni. Supunem 
atenției organelor competente cî
teva.

CREAREA UNEI SISTEME DE 
MAȘINI SPECIFICĂ PENTRU E- 
XECUTAREA LUCRĂRILOR PE 
TERENURILE ÎN PANTĂ. Este de 
remarcat faptul că sistemele de 
culturi antierozionale propuse de 
stațiunea din Perieni pentru tere
nurile cu pante de 16—17 la sută 
se pot executa în bune condiții cu

Cîteva probleme ce trebuie grabnic soluționate
actuala sistemă de mașini din do
tarea stațiunilor de mecanizare. 
Problema rămîne deschisă în ce 
privește executarea lucrărilor pe 
terenurile arabile cu pante cuprin
se între 16 și 25 la sută, care pe 
ansamblul țării însumează aproape 
un milion de hectare. Aplicarea 
corectă a tehnologiilor cerute de 
plantele cultivate în sistemul cu 
benzi înierbate și pe terase nece
sită o sistemă de mașini adecvată 
formată din tractoare puternice pe 
șenile, grape cu discuri speciale, 
pluguri reversibile, semănători pen
tru pante mari, . utilaje terasiere 
pentru întreținerea drumurilor etc. 
Sînt mașini agricole pe care indus
tria are datoria de a le produce în
tr-un timp cît mai scurt.

STABILIREA UNEI STRUCTURI 
OPTIME A PLANTELOR CUL
TIVATE PE TERENURILE ÎN 
PANTĂ. Rezultatele cercetărilor e- 
fectuate la stațiunea din Perieni 
dovedesc că. în corelație cu cele 
trei sisteme principale antierozio
nale. este nevoie să se stabilească 
prin plan unităților agricole o struc
tură optimă de culturi, in care să 
fie reglată proporția dintre plan
tele prăsitoare și cele semănate în 
rînduri dese. Este absolut necesar 
pentru obținerea unor rezultate 
bune ca, pe măsura creșterii pan
telor. proporția plantelor prăsitoare 
să scadă pînă la 15 Ia sută.

OPTIMIZAREA STRUCTURII 
CULTURILOR AGRICOLE. în zo
nele cu terenuri puternic erodate

Județul Vaslui să fie 
un exemplu!

Ce se întreprinde pentru ge
neralizarea metodelor anti- 
erozionale pe întreg teri
toriul județului Vaslui, astfel 

ca acesta, așa cum a indicat 
secretarul general al partidului, să 
devină un județ etalon, după mo
delul stațiunii din Perieni ? Ne răs
punde tovarășul loan Smitd, secre
tar al comitetului județean de par
tid Vaslui : în județ avem deja un 
program de generalizare a acestei 
experiențe. Pentru toate unitățile 
de stat și cele 92 cooperative agri
cole sînt elaborate proiecte care 
prevăd în detaliu lucrări speciale 
de amenajare antierozională a te
ritoriului. în multe unități, printre 
care Perieni, Dănești, Ivănești, Blă- 
gești, Codăești, Murgeni, Epureni, 
Boțești, Șuletea și altele, această 
acțiune s-a încheiat în linii genera
le. O parte din aceste proiecte tre
buie să fie insă reactualizate în 
funcție de necesitățile ce apar în 
cercetare.

Numai în perioada 1970—1980 s-au 
alocat de la bugetul statului pen
tru aceste lucrări aproape un mi
liard lei, pe circa 48 000 hectare de 
teren arabil fenomenul de eroziu
ne, puternic pînă acum, fiind re
dus ori oprit aproape în totalita
te. Pe aceste suprafețe s-a realizat 
un sistem de culturi in fîșii, benzi

O acțiune bine dirijată, 
nu o documentare turistică!
Chiar în ziua cînd ne aflam 

la stațiunea din Perieni 
sosise aici o delegație de 
specialiști ai organelor a- 

gricole din județul Mehedinți. 
Scopul ? Să se intereseze de re
zultatele stațiunii. Să vadă ce au 
făcut și . cum au făcut. Dealtfel, 
după cum am aflat, și-au anunțat 
intenția să vină, din proprie iniția
tivă, foarte multe delegații și din 
alte județe colinare. Nu spunem că 
este un lucru rău. Dimpotrivă ! 
Numai că modul de desfășurare ac
tuală a acestei acțiuni, dealtfel 
foarte utilă, are toate condițiile să 
se transforme într-un pelerinaj tu
ristic ineficient. Și iată de ce.

Nu fără amărăciune, directorul 
stațiunii ne spunea : „în ultimul 
timp am fost vizitați anual de sute 
de specialiști din agricultură. Au 
vdnit. Au vizitat. Au plecat. Dar 
n-am prea auzit să se aplice ceea 
ce au văzut la noi". Aceasta i-a 

și frămîntate, supuse alunecării, 
care necesită să fie înierbate pen
tru stăvilirea eroziunii, este ne
voie de revizuirea sistemului de a- 
gricultură practicat, în sensul dez
voltării zootehniei, și îndeosebi a 
creșterii ovinelor. în județul Vas
lui bunăoară, există circa 8 000 de 
hectare de teren grav erodat, im
propriu pentru producția vegetală. 
Prin înierbarea acestor suprafețe, 
ca si a altora cu pante de peste 
25 la sută, unitățile agricole din 
județ ar putea crește în plus peste 
200 000 de oi.

ASIGURAREA CANTITĂȚILOR 
NECESARE DE ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE. Chiar prin aplicarea sis
temelor de cultură antierozională, 
în primii ani după amenajare,

creșterea producției agricole este 
mică, de numai 8—10 la sută. 
Aceasta face necesară administra
rea unor cantități mari de în
grășăminte chimice, acestea avînd 
pe terenurile erodate o eficientă 
deosebită. De la fiecare kilogram, 
în substanța activă, de îngrășămin
te chimice aplicate, se obține un 
spor de producție de 9—10 kg. Iată 
de ce. pe lîngă măsurile de com
batere a eroziunii, pe terenurile în 
pantă trebuie să se asigure la hec
tar doze de 70 pină la 100 kg de 
azot, fosfat, și potasiu în substan
ță activă.

Aurel PAPADIUC 
Petru NECULA 
Ioana DABU
Fotografii : S. Cristian

înierbate și terase. Aceste lucrări 
urmează să se extindă pe alte 
135 000 hectare. De asemenea, va 
continua împădurirea terenurilor 
excesiv lunecoase, acțiune făcută 
pînă acum doar pe 10 090 hectare, 
în județ se practică deja sistemul 
de agricultură pe curbe de nivel pe 
aproape 157 000 de hectare, din cele 
166 000 cu pante de pînă la 5 la sută.

Comitetul județean de partid a 
hotărît reactualizarea programului 
de îmbunătățiri funciare atît în 
concordanță cu programul unitar 
referitor la realizarea în complex a 
acestor lucrări, cît și cu indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu date 
cu prilejul recentei vizite de lucru 
din județul nostru. în decurs de 
trei ani, acest program va fi înfăp
tuit. Acțiunea, realizată cu spriji
nul stațiunii Perieni, al ministeru
lui și al organelor de specialitate 
implică desigur existența unej sis
teme de mașini adecvate, căreia ar 
trebui să i se acorde o atenție spo
rită. Pînă în 1984 vom încheia de
finitiv și lucrările de amenajare a 
riului Bîrlad. Lucrul cel mai impor
tant rămîne acum înfăptuirea pro
gramului concret stabilit pe fiecare 
unitate, fermă și solă. întreaga ac
tivitate politică si organizatorică va 
fi subsumată realizării acestui o- 
biectiv.

și determinat pe specialiștii sta
țiunii să insereze o epigramă în- 
tr-o foaie volantă editată de ei : 
„Totul — vizitînd — in cor / Cu 
ce zel ați admirat ! / Dar la fel 
de repejor, / Ce-ați văzut ați și 
uitat !“. Dovadă este că in prea pu
ține locuri din țară a încolțit să- 
mința experienței de la Perieni.

încă o dată, nu afirmăm că nu 
sînt și excepții. Dar este vorba de 
o acțiune mult prea importantă ca 
să fie lăsată la voia intimplării. 
Tocmai de aceea, sugerăm ca Mi
nisterul Agriculturii și Academia de 
științe agricole să coordoneze1 în
treaga acțiune, să asigure vizite de 
documentare, un cadru organizat, 
sub formă de consfătuiri sau cursuri 
de instruire practică, în urma că
rora să se poată stabili în fiecare 
județ, concret, ce și cum trebuie 
făcut, termene și răspunderi pre
cise.
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PENTRU AFIRMAREA IDEOLOGIE! REVOLUȚIONARE

ÎN CONFRUNTĂRILE CONTEMPORANE
S-a. spus, nu fără dreptate, și nu 

o singură dată, că filozofiile bat la 
poarta lumii cu gîndul. Explozia lor 
este plină de sensuri și valori ge
neralizatoare : ea vine din zgomotele 
percepute și gîndite ale Cosmosului, 
din viața cunoașterii, a omului, din 
istorie.

Nici o filozofie nu a fost străină 
lumii, separată de lume ; indiferent 
de epoca istorică,, filozofia a bătut 
la poarta lumii pentru a intra, prin 
cunoașterea conceptuală, în lumea 
istorică propriu-zisă. Chiar și cele 
mai abstracte ontologii s-au vrut nu 
doar recunoscute în ipostaza lor de 
teorii despre natura, structura și sco
pul existenței, ci și devenite lume, 
incorporate în mișcarea istorică rea
lă ; în tăcerile lor aparente sau in 
aparența tăcerilor lor. . sistemele de 
gîndire filozofică, cele mari îndeosebi, 
au nutrit marea ambiție de a cuceri 
conștiințele contemporanilor lor și de 
a deveni, prin acțiunea voinței și a 
faptei, idealuri împlinite. Platon, de 
pildă, nu și-a imaginat doar o „re
publică", ci a și încercat realizarea 
ei, ceea ce avea să-i pună viața în 
pericol ; ■ Aristotel a fost mentorul 
lui ' Alexandru Macedon și pentru 
a-și vedea ideile obiectivate intr-un 
stat ; , Kant, ginditorul despre care 
s-a spus că nimic nu-i putea clătina 
..singurătatea", a reacționat cu toată 
ființa sa la revo
luția franceză de 
la 1789, imaginîn- 
du-și, mar apoi, 
în limitele rațiu
nii sale „practi
ce", o lume a „pă
cii eterne" ; He
gel, . în și cu 
ariditățile panlo- 
gismului său dia
lectic, a fost și el 
adine, poate prea 
adînc, implicat în 
viața statului prusac. Dar, așa cum 
arată practica social-istorică, șansa 
filozofiei de a deveni lume nu poate 
fi deeît intrarea în posesia adevăru
lui lumii și unirea ei eu acele forțe 
sociale în stare să realizeze transfor
marea societății, crearea acelor condi
ții în care omul să-și poată realiza 
liber natura sa umană.

Singura filozofie care a izbutit, 
între atîtea alte mari sisteme de gin- 
dire, să devină nu o filozofie între 
alte filozofii, ci, cum observa J. I’. 
Sartre, însăși „filozofia de nedepășit 
a timpului nostru" a fost filozofia 
marxistă, expresia concepției despre 
lume și societate a clasei muncitoare.

într-un timp istoric scurt, marxis
mul, în ansamblul său, a devenit 
ideologia cu cea mai largă răspîndire 
și cu cea mai largă audiență. Deși 
propria lui istorie nu a fost scutită 
de dificultăți, de reculuri chiar, da
torate îndeosebi dogmatismului și 
subiectivismului, ignorării spiritului 
și metodei sale revoluționare, mar
xismul a furnizat tezele de bază pen
tru înțelegerea evoluției lumii con
temporane, a devenit fundamentul de 
neînlocuit al construcției societății so
cialiste, al practicii politice a tuturor 
partidelor comuniste și muncitorești.

De la conștiința comună la sferele 
specializate ale creației — știință, 
artă, filozofie, sociologie, politologie, 
economie politică etc. — inclusiv a- 
colo unde se credea că bastionul este 
(je granit -j- țeoldgia ■_—- rnarxismuD 
este o asemenea~r§alîfate','fficît TocuT 
pe care-1 ocppă.,îmlumea>.și .ideologist 
Contemporană este- -incomparabil cu 
ăl oricărei alte ideologii. Raymond. 
Aron, pentru a cita unul dintre nu
mele cunoscute ale culturii contem
porane, cu toate că este departe de 
a fi un adept al comunismului ca 
orientare politică, menționa recent că 
întreaga sa creație teoretică de la 
18 lecții asupra societății industriale 
și pînă la A gîndi războiul, Clause
witz, „a fost o reflecție asupra seco
lului XX în lumina marxismului". 
El observa în aceeași lucrare, ca și 
Sartre altădată, că marxismul este 
„destinul nostru", că „in această ul
timă parte a secolului XX continuăm 
să -trăim cu obsesia marxismului" 
chiar dacă, arăta el, o parte din in
telectualitatea franceză îl face pe 
Marx responsabil de unele fenomene 
pentru care el nu are nici o vină. 
Afirmațiile lui Raymond Aron cu 
privire la gîndirea de către el a fe
nomenelor lumii secolului XX prin 
prisma marxismului nu sînt surprin
zătoare. Ele hu vor să spună că 
Raymond însuși este marxist, ci în
vederează imposibilitatea oricărui de
mers creator contemporan în afară 
și independent de marxism, de rea
litatea lui teoretică și practică, de 
creația filozofică a lui Marx și dc 
dezvoltările sale contemporane.

Fenomenul acesta unic în istoria 
omenirii, al unei influențe mondiale 
a unei ideologii, se explică, primor
dial, prin valoarea creației teoretice 
a lui Marx și Engels, prin spiritul 
creator, prin natura critică și deschi
să vieții, practicii social-istorice, 
proprii marxismului autentic, nede
naturat de dogmatism și subiectivism.

Cu toate acestea, asistăm in ultimii 
ani la o considerabilă intensificare a 
criticilor la adresa marxismului, a 
aprecierilor negativiste cu intenții 
denigratoare la adresa ideologiei re
voluționare a clasei muncitoare.

Una din cele mai frecvente obiecții 
critice.se referă la faptul că marxis
mul nu ar mai avea o structură 
coerentă, că prin adoptarea sa de 
către cele mai diverse categorii so
ciale și-ar fi pierdut caracterul uni
tar. Jean Marie Domenach, ginditor 
francez de orientare spiritualistă, 
scria, de pildă, într-o lucrare recen
tă — „Cercetare asupra ideilor con
temporane" — că „a respinge mar
xismul este o întreprindere facilă și 
probabil inutilă, pentru că el (marxis
mul — n.n.) nu mai este un corp al 
unei doctrine, o gîndire coerentă, ci 
o mentalitate, o obișnuință, o metodă 
aproape inconștientă". In același sens, 
Pierre Masset în lucrarea „Marxismul 
în lumea contemporană" susține că 
„marxismul tinde să dispară ca mar

O filozofie care 
a devenit o lume

xism in măsura in care el trece in pa
trimoniul comun" sau că „marxismul 
patronează o audiență vastă, dar nu el 
este cel care ciștigă". „Succesul mar
xismului", conchide autorul, „a repre
zentat pierderea sa".

Punctul de plecare al acestor inter
pretări tendențioase ii constituie de 
fapt temerea unor cercuri conservatoa
re, reacționare față de creșterea in
fluenței marxismului și a dimensiuni
lor acestor influențe, atestate primor
dial de existența societății socialiste 
și a partidelor comuniste și muncito
rești. în același timp, față de realita
tea că marxismul este o prezență 
vie inclusă la nivelul „discursului co
mun", ca și în sfera creației teore
tice, științifice, culturale. Nu există 
azi domeniu al creației, indiferent de 
țară, în care marxismul să nu fie 
implicat nemijlocit. In filozofie, fizi
că, matematică, biologie, chimie, es
tetică, etică, lingvistică, etnologie, 
psihologie, pedagogie, teatru, muzică, 
pictură, cinema etc., marxismul este 
ilustrat de mari personalități care 
contribuie, din perspectiva materia
lismului dialectic și istoric, la pro
gresul cunoașterii umane, al culturii 
și civilizației. Aria sa de răspîndire 
constituie, după părerea noastră, un 
argument peremptoriu că marxismul 
este o știință vie, străină oricărei o- 
sificări, că el se îmbogățește perma
nent prin practica politică a partide
lor comuniste și muncitorești, prin 
Valorificarea cuceririlor ..știiiiței—- ■ îpcercînd să înșele vigilenta clasei 
strălucite confirmări ale adevărurilor
cțe liază ale cp.p^pțipi despre lume 
ă cla'Sei muncitoare.

Cum este și firesc, larga recunoaș
tere a teoriei marxiste astăzi, forța 
sa de penetrație in diferite medii 
politice și științifice nu trebuie nici
decum să alimenteze o stare de auto- 
mulțumire, să diminueze vigilența 
față de încercările de a denigra in 
diferite moduri teoria revoluționară 
a clasei muncitoare. Pentru că, spe- 
culînd anumite situații reale din u- 
nele țări socialiste, neînțelegînd sau 
nevrînd să înțeleagă diversitatea căi
lor de construire a societății socia
liste, ca rezultat al condițiilor isto
rice specifice din fiecare țară, exage- 
rînd și interpretînd în mod tenden
țios divergențele și deosebirile de 
vederi existente la un moment dat 
cu privire la unele fenomene ale lu
mii contemporane, inclusiv cu privi
re la construcția socialistă, ideologia 
ântimarxistă ajunge inevitabil nu nu
mai la concluzia „pluralismului mar
xismului", dar și la imposibilitatea 
existenței lui ca ideologie a ultimei 
părți a secolului XX. Or. pentru ori
ce analiză lucidă, este limpede că în 
condițiile diversității în care se des
fășoară procesul revoluționar, uni-, 
tatea marxismului nu poate fi con
cepută deeît ca o unitate în diver
sitate, numai o astfel de înțelegere 

corespunzind spiritului profund crea
tor al teoriei marxiste, rolului său 
de îndreptar al procesului de trans
formare socială.

In condițiile lumii contemporane, 
cînd marxismul nu mai este doar un 
răsărit de soare, iar societatea socia
listă doar un proiect al gindirii, ci 
realități care dau sens acestei lumi, 
exprimindu-i cursul obiectiv, necesi
tățile imperioase și speranțele, ideo
logia conservatoare urmărește și de
naturarea, pînă la desființare, a ba
zelor teoretice ale marxismului. Re
prezentanți ai spiritualismului și ira
ționalismului, ai misticismului, și nu 
numai ei, imaginează opoziții artifi
ciale între materialismul dialectic și 
istoric, între acesta și datele biolo
giei, ale fizicii, antropologiei etc., în
tre filozofia marxistă și comunismul 
științific, pe de o parte, și fenome
nele social-politice ale contempora
neității pe de alta.

Motivația profundă, declarată sau 
nu, a acestor „critici" ale marxismu
lui nu este de strictă factură teore
tică ; ea nu este defel alimentată de 
pasiunea pentru adevăr, ci este inspi
rată de interese de clasă limpezi. De
osebit de clar apare acest lucru în 
virulența cu care adversarii marxis
mului contestă unele teze fundamen
tale ale sale, care îi conferă specifi
citate, un veritabil spirit revoluțio

nar, cum ar fi 
rolul hotărîtor ce 
revine clasei mun
citoare în trans
formarea radica
lă a societății. 
Pentru Jean Ma
rie Benoist, B. II. 
Levy etc. mar
xismul ar fi, chi
purile, infirmat 
pentru că „prole
tariatul care tre
buia să asigure 

viitorul s-a imburghezit", iar „mun
ca, principala categorie a marxis
mului, a reculat in loisir și consum". 
De ce criticile antimarxiste vizează 
tocmai acest rol politic fundamen
tal al clasei muncitoare și de ce ase
menea critici cunosc o intensificare 
în epoca noastră ?

Este cunoscut că accentuarea cri
zei capitalismului contribuie substan
țial la radicalizarea mișcărilor socia
le, la creșterea combativității lupte
lor de clasă. în acest context, rolul 
clasei muncitoare pe arena politică 
apare mai_ pregnant, acțiunea sa re
voluționară, de contestare a orîndui- 
rii capitaliste, de organizare a luptei 
sociale amplifieîndu-se considerabil. 
Negarea acestui rol politic conducă
tor al clasei muncitoare în lupta de 
prefacere socială de către diferite 
teorii urmărește un dublu scop : pe 
de o parte să intîrzie procesul de or
ganizare revoluționară în jurul clasei 
muncitoare și al. partidului său poli
tic, iar pe de alta, să acrediteze ideea 
că marxismul nu ar mai putea în
deplini rolul de armă teoretică in 
mina acestei clase. Nu este greu de 
sesizat că aceste teorii antimarxiste 
și antiprogresiste sînt reflexul unor 
interese precise de clasă, purtătoare 
de cuvînt al forțelor reacționare, 
care se opun evoluției societății, osti
le progresului, forțe care, în con
textul actualei crize, au devenit de
osebit de active sub raport ideologic.
muncitoare, sa denigreze teoria sa 
revoluționară.

■ Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceausescu, „trebuie să fim mai ac
tivi în lupta politică, ideologică, îm
potriva concepțiilor vechi. Nu trebuie 
să uităm niciodată că în lume există 
încă imperialism, forțe reacționare, 
fascism, deci concepții reacționare, 
anticomuniste, foarte active. Noi tre
buie să participăm în mod ferm și 
consecvent la lupta împotriva aces
tor manifestări sub orice formă ar 
apărța ele".

In esență, paradoxul tuturor criti
cilor negativiste la adresa teoriei re
voluționare rezidă în recunoașterea a 
țeea ce nu ar vrea să recunoască, în 
admiterea a ceea ce nu ar vrea să 
admită : a realității incontestabile a 
marxismului, a rolului său imens în 
lumea contemporană și a faptului că 
este, ca să folosim încă o dată expre
sia lui J. P. Sartre, „filozofia de ne
depășit a timpului nostru". Un pa
radox care subliniază încă o dată ac
tualitatea afirmației lui Marx potri
vit căreia filozofia clasei muncitoare 
își face intrarea in lume ajutată și 
„de țipetele dușmanilor ei, care își 
trădează contaminarea interioară prin 
strigătul sălbatic de alarmă împotri
va incendiului de idei".

Prof. univ. dr. Gh. AI. CAZAN

Activitate rodnică 7 
in slujba valorificării 
tezaurului literata ii 

noastre
Valorificarea moștenirii culturale a 

înaintașilor reprezintă o pîrghie 
esențială în formarea unei înalte 
conștiințe patriotice, căci, așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului, „Nu se poate vorbi de educație 
politică, de cultură revoluționară fără 
cunoașterea limbii, a literaturii, a is
toriei glorioase a poporului nostru". 
Cit de aproape este acest nobil în
demn, în substanța și energia lui pa
triotică, de crezul pe care, acum mai 
bine de o sută de ani, ni-1 lăsa moș
tenire Mihai Eminescu : „Fiecare are 
nevoie de un tezaur sufletesc, ...și a- 
ccst tezaur i-1 păstrează limba sa pro
prie... în limba sa numai i se lipesc 
de suflet preceptele bătrînești, isto
ria părințillor săi, bucuriile și dure
rile semenilor săi". Idei mari și ade
vărate, idei pe care cultura socialis
tă de azi le înscrie la loc de cinste, 
transformîndu-le în realitate vie, pal
pabilă, fiindcă nimic din ceea ce au 
gîndit mai inalt, au năzuit și au spe
rat „eternii noștri păzitori ai solului 
veșnic" nu trebuie să rămînă îngropat 
și mut în arhiva istoriei. Spre a face 
să răsune puternic in inimi, așa cum 
cerea Eminescu, „istoria părinților, 
bucuriile și durerile semenilor" oglin
dite in creația artistică a poporului 
nostru, au trebuit întreprinse ac
țiuni concrete, eficiente de valorifi
care a tezaurului cultural-artistic na
țional care se întind de la editarea 
marilor clasici pină la înființarea de 
noi așezăminte de cultură. Din rîn- 
dul acestora face parte, de douăzeci 
și cinci de ani, Muzeul literaturii 
române, prestigioasă instituție care 
are menirea, potrivit actului de con
stituire, de a aduna, conserva și ex
pune materialele originale, legate de 
viața și opera scriitorilor noștri și a 
criticilor literari din trecut și din 
prezent, precum și de a populariza 
viața și opera scriitorilor reprezentativi.

„Ideea muzeului — ne spunea di
rectorul său Al. Oprea — a pornit 
de la Eminescu ; de la sărbătorirea, 
în 1950, a centenarului marelui poet." 
Dacă „ideea a pornit de la Emines
cu",• trebuie spus că, de fapt, 
acest muzeu — unul dintre pri

Octombrie 
la Salcia

(Urmare din pag. I)

dar munții își au și ei un glas. / 
Poate greșesc : dar timpul și et 
are cuvinte". Ne putem imagina 
că, in epoca neagră ce a urmat, 
un mare clopot de aur a stat 
undeva ascuns, îngropat în pa- 
mînt — ori sub grîu, ca perele 
din Salcia. Un clopot — o imen
să pară de aur... A fost dezgro
pat de acolo, a fost înălțat în
tr-un turn zidit de mîini de ță
rani, de muncitori și a vestit — 
în anii noștri — gloria literatu
rii lui Stancu și nu mai puțin 
gloria dragostei pentru poporul 
român a marelui scriitor. 
Despre Desculț, tălmăcit in 
numeroase limbi, nu numai 
europene, el spunea că stră
bate lumea „în sandale de 
aur". Despre întreaga lui lite
ratura, scrisă în partea ei cea 
mai importantă după ultimul 
război, se poate spune că tră
iește și va continua sâ trăiască 
vibrind de ecoul dangătului a- 
celui „clopot de aur" care, încă 
din 1939, vestea că steaua „tot 
roșie-a rămas", că munții au și 
ei un . glas ajl lor care trebuie 
ascultat, că are și cîmpul cuvin
te. Catrenul se numea Cîntec 
de sfîrșit. Era, de fapt, cîntecul 
de început al unei opere ce-1 va 
așeza pe Zaharia Stancu lingă 
Mihail Sadoveanu. Liviu Re- 
breanu și Marin Preda., 

mele muzee consacrate unei în
tregi literaturi naționale — „în
cepe" mereu, cu numele fiecărui 
scriitor român, cu fiecare nou ma
nuscris, scrisoare sau document ce 
îmbogățesc marea colecție strînsă în 
acest sfert de secol de muzeografii 
și cercetătorii, lui. Patrimoniul aces
tei „case a literaturii române" însu
mează azi peste 120 000 de piese 
alcătuind filele unei cărți uriașe : 
cartea în care respiră sufletul pu
ternic al unei întregi, literaturi na
ționale. Aici „locuiesc", într-o mare 
si indestructibilă familie, scriitori, 
școli, curente, grupări literare, ge-

ÎNSEMNĂRI DE LA MUZEUL 
LITERATURII ROMANE

neratii întregi de făurari ai „slovei 
de foc" prin care s-au rostit idea
lurile. luptele și speranțele poporu
lui. „Muzeul literaturii române — 
spunea marele arheolog al moșteni
rii eminesciene și totodată primul 
director al noii instituții, Panaitescu- 
Perpessicius — cată să fie altarul pe 
care flacăra verbului românesc, în- 
trifpat in cele mai frumoase opere 
ale scriitorilor, să continue Să ardă, 
să lumineze și să încălzească".

Menire pe care, spre cinstea lui, 
Muzeul literaturii române o îndepli
nește cu succes printr-o bogată pa
letă a formelor de cercetare precum 
și prin intermediul unei activități 
intense, destinate publicului larg, 
căci dacă nimic nu este mai prețios 
în istoria unei culturi naționale de- 
cît păstrarea amintirii pioase a ce
lor care au ilustrat-o, muzeul, o ade
vărată și pilduitoare școală a me
moriei treze, s-a dovedit a fi de-a 
lungul acestui sfert de secol o insti
tuție cu caracter deschis, cu o largă 
arie de preocupări. El nu s-a trans
format nici într-un templu auster, 
nici într-un simplu tezaur de rari
tăți, fiind guvernat în permanență 
de un spirit modern, aflat mereu îrt 
centrul actualității. Din această o-

Noutăți în arta plastică iugoslavă a anilor 70
Prezentînd apariția „noilor prac

tici în artă" ca pe un proces în 
plină desfășurare la care au ade
rat numeroși tineri artiști, ăbando- 
nindu7l apoi, schimbînd adeseori 
limbajul, Jerko Denegri precizează 
in prefața catalogului ce însoțește 
expoziția (din sălile Dalles) : 
„Simptomatic pentru situația din 
Iugoslavia este afluxul de autori 
cu preferințe pentru noua practică, 
dar care au cochetat doar cu studii
le de specialitate, punindu-le sub 
semnul întrebării sau respingind 
chiar cele învățate. Această stare 
de lucruri a dus la o anumită ten
siune între reprezentanții noii prac
tici și cei ai formelor instituționa- 
lizate. Au apărut galerii specializa
te aflate, de multe ori, în grija stu
denților sau a tineretului ; de ase
menea, s-a ajuns și la o speciali
zare a criticii. Accentuarea polemi
cii este stimulatoare nu numai pen
tru protagoniștii noilor genuri, ci și 
pentru 'lumea culturală în ansam
blu, unde au loc frecvente confrun
tări".

Expoziția se constituie astfel în- 
tr-o demonstrație a felului în care 
imaginile plastice create de artiștii 
iugoslavi în anii ’70 au sondat noi 
posibilități de expresivitate pre- 
luînd o parte importantă din func
țiile limbajului reprezentațional, dar 
și din cîștigurile aduse de tehnicile 
moderne ale imaginii și informa
ției vizuale, de folosirea fotografiei 
și a filmului. Reprezentanți ai „noii 

rientare dinamică și permanent în
noitoare s-au născut, rînd pe rînd, 
formele multiple, originale și atrac
tive ale unei activități destinate edu
cației publice, cultivării, în afară, a 
dragostei și respectului care, înăun
tru, în sălile de lucru, iau forma unei 
intense și bogate munci de cerce
tare, comunicare și editare desfășu
rate de către valorosul colectiy de 
specialiști ai muzeului. „Rotonda 13", 
„Teatrul Manuscriptum", „Recitalu
rile muzeului", „Expozițiile" ș.a. sînt 
acțiuni publice care și-au cîștigat un 
mare prestigiu, forme eficiente de 
educație culturală, politică și artis-

tică. Evocările cu public, la care sînt 
invitați scriitori, oameni de știință 
și artă, „procesele literare" ce se 
bucură de o largă audiență, dezbate
rile sau valorificarea prin lecturi pu
blice a unor texte valoroase rămase 
în manuscrisele scriitorilor, recitalu
rile susținute de actori de seamă ai 
scenei românești, numeroasele expo
ziții (la sediu și peste hotare) contu
rează un aport distinct, specific al 
muzeului la opera de formare și îm
bogățire a universului spiritual al 
oamenilor. Spre a nu ne referi doar 
la bilanțuri, cel mai recent exemplu 
al caracterului deschis pe care-1 are 
activitatea muzeului, al întinsei lui 
arii de preocupări izvorîte din do
rința de a fructifica social marea 
forță educativă a valorilor din pro
priul tezaur este programul decadei 
M.L.R. între 21—30 octombrie a.c., 
muzeul organizează: expozițiile „Scri
itori români în viziunea artiștilor 
plastici", „Atelier de creație — Ion 
Heliațle-Rădulescu" și un concert al 
corului „Madrigal" (21 octombrie, ora 
18). Filmoteca scriitorilor : grupaj 
de filme iiterar-documentare (22 oc
tombrie, ora 18 — str. Biserica
Amzei nr. 7), premieră editorială : 
volumul „Dialoguri — contribuții la

CARNET PLASTIC

figurații" cum ar fi D. Otasevic. M. 
Kraăovec, I. Friscic, R. Anastasov, 
T. Emra, M. Miletid, K. Ramuskic, 
F. Mesaric, H. Gvardijancic, A. 
Cvetkovic, B. Damnjanovski ș.a. 
accentuează fie asupra reprezentă
rilor de tipul artei pop. fie asupra 
aspectelor hiper-realiste alegîn- 
du-și drept subiecte aspecte ale ca
drului urban sau apelind la resur
sele poetic-evocatoare ale unui 
colț de natură, folosesc, în genere, 
procedee de restructurare foto-me- 
canică a imaginii plane. Există, de 
asemenea, prezentată în sălile 
Dalles și o altă tendință manifes

valorificarea moștenirii clasice și ro
mantice în literatura română și ger
mană", realizat in colaborare cu In
stitutul din Weimar, urmată de un 
recital de muzică clașică română și 
germană susținut de violonistul 
Mihai Constantinescu (23 oct., ora 
11), „Oaspeți la Mărțișor" : 13 poeți 
contemporani îl omagiază pe Tudor 
Arghezi (24 oct., ora 11, casa me- 
morială „Tudor Arghezi"), .seară de 
lieduri și poezie cu Violeta Andrei, 
Olga Delia Mateescu, Silvia Popovici, 
Irina Răchițeanu, Ilinca Tomorovea- 
nu și soliști ai Operei Române (25 
oct., ora 18, str. Biserica Amzei nr. 7), 
simpozion-dezbatere : Muzeul de lite
ratură (26 oct., ora 18). Preferințele 
muzicale ale scriitorilor — G. Căli- 
nescu (27 oct., ora 18, str. Biserica 
Amzei nr. 7), Rotonda 13 : Marin 
Preda la 60 de ani (28 oct. ora 18, str. 
Biserica Amzei nr. 7), Dezbatere: Va
lorificarea moștenirii literare : activ 
și pasiv ; decernarea premiului Per- 
pessicius al revistei „Manuscriptum" 
(29 oct. ora 11), „La izvoarele 
Mioriței" (30 oct., Focșani — Soveja). 
Este un „eșantion" reprezentativ pen
tru activitatea publică de mare rezo
nanță a Muzeului literaturii române: 
un muzeu ce-și revendică, pe. Spgă 
trăsăturile tradiționale, înș' ' și 
sarcini noi semnificînd în esertvă o 
largă deschidere a porților către pu
blic, pentru educarea lui. N-am 
putea încheia aceste rînduri despre 
pasionata și competenta muncă a co
lectivului de aici fără a elogia nobila 
lui strădanie de a duce mai departe 
ediția integrală, inițiată de Perpessi- 
cius, a operei lui Mihai Eminescu.

Desfășurînd o vastă și avizată ac
tivitate în slujba scrisului literar de 
ieri și de aii, colecțioriînd și cerce- 
tind cu dragostea și priceperea spe
cialiștilor săi documente ce.se înscriu 
în aria definitorie ' a spiritualității 
noastre, Muzeul literaturii române 
s-a afirmat și se afirmă acum, cind 
face bilanțul a 25 de ani de existență 
și activitate, ca o prestigioasă insti
tuție a sufletului național in care 
flacăra verbului românesc continuă 
să ardă, să lumineze și să încălzească.

C. STĂNESCU

tată în arta iugoslavă a anilor ’70 
— aceea legată de o anumită ati
tudine analitică față de problemele 
specifice limbajului ‘ picturii, de 
„dematerializare" a obiectului ei 
care are tendința, așa cum subli
niază Jerko Denegri, „de a elimina 
din limbajul artistic orice iluzio
nism sau semnificație anexă și de 
a repune problema reprezentării 
obiectului estetic prin însăși finali
tatea muncii".

Paralel, sculptura, mult mai mo- 
deșt reprezentată, marchează print 
cîteva lucrări trecerea de la scuip- ■ 
tura clasică, la „sculptura-obiect".

CRONICA TEATRALĂ

Un poem dramatic 
despre condiția creației 
„ZIDARUL" de Dan Tărchilă la Teatrul Giulești

Ca o confirmare a rezo
nanței ei aparte asupra 
conștiinței românești, legen
da meșterului Manole a 
fascinat numeroși artiști ro
mâni : Victor Eftimiu, Lu
cian Blaga, N., Iorga, Paul 
Everac, Horia Lovinescu. O 
reinterpretare, spre meritul 
ei originală și interesantă, 
propune și Dan Tărchilă în 
„Zidarul", piesă ce recrea- 
ză. repovestește nașterea 
legendei, articulînd gînduri 
și sentimente personale, un 
poem dramatic cu remarca
bile virtuți literare.

„Zidarul" confruntă două 
puncte de vedere asupra 
condiției creației și rostului 
ei uman, sugerează obiecti
vitatea pină la un punct a 
conflictului Neagoe-Ma- 
nole.^Piesa insistă pe carac
terul ideal al sacrificiului și 
se instituie într-o metaforă 
omagială a Creației și Crea
torului, a sacrificiului spiri
tual pe care îl presupune 
zidirea.

„Jertfa femeii nu se po
trivește cu sufletul oameni
lor de pe pămîntul. nostru 
— consideră Dan Tărchilă. 
Concepția românească des
pre jertfă este una singură : 
jertfa de sine, adevărată și 
singura posibilă. A ucide pe 
altul pentru un scop al tău, 
fie el cit de nobil, nu intră 
în felul nostru de a gindi 
lumea". Manole zidește de 
fapt în celebra mănăstire

nu un om ci un ideal, un 
vis : idealul faptei « fără 
de pată (morală) ; puri
tatea. visul femeii ideale, 
pe care sperase s-o întil- 
nească. O renunțare tragică 
— într-o ordine spirituală, 
un .sacrificiu imens pentru 
un artist. Chiar și tribu
tul în imaginar e dureros, 
căci artistul, mai mult de- 
cit altul, poate exclama ca 
eroul Shakespearean: Sîn- 
tem din materia ne care 
sint clădite visele 1 — 
căci pentru el idealul 
perfecțiunii atîrnă în ba
lanță cu cel al Operei. Ma
nole îi face să creadă pe cei
lalți zidari că a comis ges
tul în chip concret. Perfec
țiunea zidirii devine un 
ideal, o năzuință colectivă, 
în puterea căreia meșterii 
ajung să lucreze ca unul : 
se produce astfel un trans
fer de personalitate. fie
care se crede Manole.

Piesa încearcă o confrun
tare de poziție între zidar și 
ziditor, cel dinții aparent 
un Oedip în fond dornic să 
afle un răspuns care să-l 
disculpe de la orice, solida
ritate cu taina meșterilor. 
Păcătuind și plătind cu o 
sfîșiere tragică duplicitatea, 
neîncrederea și super
bia de a descifra taina 
creației, Neagoe din „Zida
rul". ca și domnul din bala
dă. nu mai dorește ca meș
terii să egaleze opera abia

terminată. Mai mult : vrea 
să -facă uitat și numele lui 
Manole. Gest imposibil — 
căci balada continuă să 
slăvească fapta lui Ma
nole și a meșterilor săi. iar 
„fîntîna iui Manole" răco
rește și azi buzele înseta- 
ților...

Publicată mai întîi în vo
lum (editura „Eminescu"), 
„Zidarul" impresionează 
prin frumusețea limbii, for
ța expresivă și evocatoare a 
unora dintre imagini, prin 
varietatea stilistică (alter- 
nînd registrele baladesc, 
magic, real) ; prin sugestiile 
sale culturale, spirituale. 
Proza (momentelor de con
fruntare cu zidarii) alter
nează în „Zidarul" cu ver
sul liber sau rimat. Dialo
gul Vornicului cu Domnul 
amintește de aforismele, 
de paremiologia medievală. 
Fiecare dintre cei zece zi
dari aduce în scenă o 
variațiune pe tema dată, ti
pologie diferită. fiecare 
avînd caracterizări (infăți- 
țare, vorbire, gestică, atitu
dine etc.) diferite. Fiecare 
meșter afirmă și neagă, re
levă și ascunde, toți „spun 
adevărul mințind". Se îm
bină dialogul cu monologul, 
pantomima cu replica, su
gestia tăcerii cu violența 
revelației sau imprecației. 
Tensiunea situațiilor este 
dublată de tensiunea at
mosferei.

într-un „prolog" adăugat 
textului lui Dan Tărchilă, 
regizorul Tudor Mărăscu 
face să se audă balada, in- 
terferînd-o pe alocuri cu 
replici ale piesei. Se fixea
ză astfel repere, se creea
ză atmosfera de zvon, de 
suspiciune în jurul tainei — 
care justifică necesitatea 
investigației.

Montarea (decoruri : Oc
tavian Dibrov ; costume : 
Eugenia Bassa Crîșmaru ; 
muzica : Dinu Petrescu), 
axată pe ideea relevării 
resorturilor celor mai in-_ 
time ale creației, în spe- 
ță ale creației colective, 
are eleganță, sobrietate, re
levă idei și exprimă o ati
tudine. dar cel puțin pe 
prima lui treime spectaco
lul curge însă prea lent. Nu 
e găsit ritmul ideal între 
febra căutării și starea ie
șită din comun, vorbirea cu 
tilcuri, dispoziția reflexivă a 
interlocutorilor. Episoade
le cu meșterii, curg mono
ton și șters, sub așteptările 
de coliziune, suspens, șoc, 
revelație psihologică, pe 
care le îndrituia textul. In

teresul stîrnit de montare 
crește ulterior — odată cu 
apariția ultimilor zidari (a- 
vantajați de mai multă lu
mină și de aducerea lor in 
prim plan) — și culminează 
cu apariția zidarului al ze
celea, a Meșterului Manole, 
jucat de Florin Zamfirescu 
sobru, inteligent. Nu lipsesc 
greșelile de distribuție ală
turi de unele alegeri ferici
te. Se cuvin menționați 
Olga Bucătaru Ungureanu 
pentru jocul inteligent, no
tabil prin distincție și 
dramatism și Mircea Crețu 
(actor cu resurse reale, 
al cărui efort evident 
este meritoriu, dar care 
nici el nu reușește să 
gradeze, să adîncească anu
mite momente și replici — 
așa îneît să dea interpretă
rii sale înaltele reliefuri ne
cesare).

Cele mai bune scene din 
spectacol rămin cele colec
tive, ce exprimă metaforele 
zidirii și omagiază pereni
tatea creației.

Natalia STANCU

Acuarela din R. D. Germană
Există în arta R.D. Germană, ca 

și in arta europeană a ultimelor 
două secole, o adevărată tradiție în 
minuirea culorilor de apă. în son
darea capacității lor expresive. O 
tradiție ale cărei origini pot fi 
depistate in arta marelui Albrecht 
Diirer — primul în arta germană 
care a tratat acuarela ca pe un mij
loc de exprimare independent.

Cultivată cu interes de artiștii din 
R.D. Germană acuarela, așa cum 
este prezentată în expoziția des
chisă la etajul sălii Dalles, poate 
depăși o anumită tradiție a genu
lui (circumscrisă mai ales la nota
ții rapide in fața peisajului, crista- 
lizînd atitudini mai mult afective 
în fața motivului). Luminoasele, 
inefabilele armonii ale culorilor de 
apă'aduc în multe din lucrările ex
puse acum pe lingă predilecția pen
tru subtilitatea relațiilor, pentru fi
nețea raporturilor cromatice, și 
preocuparea pentru exprimarea 
unor idei cu ecouri sociale mai a- 
dînci, cum ar fi, imaginile inspira
te unor artiști ca Chistian Heinze 
și Falko Behrendt de cîteva vizite 
de documentare în Liban sau de

mesajul de pace pe care-1 aduc pu
blicului din întreaga lume imagi
nile create de un artist din Dresda 
— Gerhard Stengel.

De la arta unui venerabil maes
tru, cum este Otto-Niemeyer-Hol- 
stein (cunoscut publicului bucurcș- 
tean dintr-o expoziție deschisă

acum cîțiva ani în capitala țării 
noastre) la arta celor mai tinere 
generații pot îi recunoscute demer
suri artistice variate, tot atîtea 
echivalente vizuale ale unor emoții 
trăite in fața unui colț,, de natu
ră, lot atîtea modalități figurative 
eficiente.

Arta decorativă din R. P. D. Coreeană
Tradițiile artizanatului coreean 

se pierd în negura vremurilor. De 
cinci milenii artizanii coreeni mo
delează cu migală vase de cerami
că, brodează cu aceeași minuție 
scene ale Vieții cotidiene și aspecte 
ale unor luxuriante peisaje, gra
vează lemnul, împletesc papura sau 
încrustează cu finețe sideful în la
cul unor obiecte de cele mai va
riate forme și funcționalități. E- 
courile moderne ale acestei minu
nate tradiții conturează acum, pen
tru publicul bucufeștean, in sala 
Tudor Arghezi, un spațiu material 
și spiritual de indiscutabilă origi
nalitate. Trăsăturile tehnice și de
corative ilustrate de dezvoltarea în 
condiții moderne a ceramicii koryo 
și a porțelanului alb din timpul di
nastiei Li — remarcabile prin ele
ganța proporțiilor, prin frumusețea 
glazurilor 'și a decorului, imagi
nile brodate'cu răbdare de femeile 
coreene, negrul strălucitor sau ro-

șui puternic al obiectelor de lac 
care exaltă parcă, prin contrast, 
finețea încrustațiilor de sidef, o- 
biectele de lemn gravat sau acelea 
împletite (de largă folosință coti
diană in Coreea), toate acestea fa
vorizează o succintă privire de an
samblu asupra artelor aplicate co
reene. Fiind în esența lor obiecte 
ale creativității populare, bazin- 
du-se pe acea îndelungată tradiție 
la care ne refeream, ele marchează 
totodată efortul exprimării unor 
noi conținuturi, contemporane. 
Ilustrînd respectarea autenticității 
de structură,. dorința de a se adre
sa receptivității contemporane cu 
mijloacele unei arte in care'tradi
țiile populare și-au păstrat. întrea
gă, prospețimea, ele aduc poporu
lui român mesajul unei spirituali
tăți specifice, unor talente gene
roase.

Marina PREUTU

1
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^„tinuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă 

de „cte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi in
dustriale, din construcții și transporturi, din unități agricole.

1 '"ivit punctajului general, stabilit pe baza realizărilor indicato- 
rilo, vevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, 
sfirși- l lunii septembrie *),  pe primele locuri se situează:

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe opt luni.

G
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IN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele 

electrice Suceava cu 459,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,7 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii in activitatea de construcții- 
montaj ; unitatea s-a încadrat in 
nivelul planificat al cheltuielilor 
maxime la 1 000 lei producție de 
construcții-montaj,, precum și in 
repartițiile de energie electrică ; 
consumul propriu tehnologic a fost 
mai mic cu 1,5 la sută decit cel 
planificat, iar cheltuielile din buget 
cu 0,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de rețe
le electrice Iași.

Locul III: întreprinderea de dis
tribuție a energiei electrice Bucu
rești.

ÎN DOMENIUL 
FORAJULUI SONDELOR 

DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : Schela de foraj Mediaș 

cu 447,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 2,1 la sută la pro
ducția fizică la forajul de cerceta
re, 4,1 la sută la viteza de lucru 
la forajul de cercetare geologică,
7.7 la sută la sonde terminate din 
foraj, 10 la sută la volumul pro
ducției normate ce revine pe o per
soană ; consumurile de materii pri
me și imateriale au fost mai mici 
cu 2,2-'/sută decit cele normate, 
iar ceK (<ie combustibil și energie 
electrica^cu 6,4 la sută.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE 
Locul I : întreprinderea de pro

duse refractare Pleașa-Ploiești cu
490.7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,1 la sută la pro
ducția. fizică, 3,9 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și încasată, 12,1 
la sută la producția netă, 10,5 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținu
te la beneficii ; cheltuielile totale, și 
materiale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici cu 2,4 la 
sută decit cele planificate.

Locul II : întreprinderea „Răsă- 
ritul“-Brașov.

Locul III : întreprinderea de pro
duse refractșre Aleșd, județul Bi
hor.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE 
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC 
Locul I : întreprinderea „Timpuri 

noi“-București cu 625,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 5,9 la sută la pro
ducția netă, 4,5 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și încasată, 6.2 
la sută la productivitatea muncii, 
7 la sută la beneficii ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici cu 0,3 la sută decit 
cele planificate, iar cele de energie 
electrică și combustibili-ou 5,6 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de avi
oane Bacău.

Locul III : întreprinderea de avi
oane Craiova.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 

ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
ECHIPAMENTE PENTRU 

TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea de eehi- 

pamente periferice București cu 
648,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : lț,5 la sută la pro
ducția fizică, 4,3 la sută la produc
ția netă, 6.1 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 9,5 la 
sută la productivitatea muncii, 1,7 
la sută la beneficii ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici decit cele planificate 
cu 2,1 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 15 la 
sută.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
troaparataj“-București.

Locul III : întreprinderea de ci
nescoape București.

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de pro

duse cosmetice „Nivea“-Brașov cu 
561,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6.4 la sută la pro
ducția fizică și cu 6,1 la sută la li
vrări de mărfuri la fondul pieței ; 
depășiri importante de plan au 
fost obținute la producția netă,

Întreprinderi fruntașe 
pe 9 luni ale anului

productivitatea muncii și beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici cu 
8,3 la sută decit cele planificate, 
iar cele materiale cu 11,9 la sută.

Locul II.: întreprinderea de pro
duse cosmetice „Miraj“-București.

Locul III : întreprinderea chimi
că Craiova.

ÎN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI IIÎRTIEI

Locul I : Întreprinderea de hîrtie 
cretată și carton ondulat Ghimbav, 
județul Brașov, cu 788 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,2 la sută la 
producția netă, 3,5 la sută la pro
ducția fizică, 7.4 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 8,3 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri importante de plan au fost 
obținute la export și beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost mai mici cu 
3.1 la sută decît cele planificate, 
iar cele materiale cu 2.1 la sută.

Locul II : Combinatul de celulo
ză și hîrtie Suceava.

Locul III : Combinatul de celulo
ză și hîrtie Brăila.

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ 
(MĂTASE, IN, CÎNEPĂ, LÎNA) 
Locul I : întreprinderea „Liber- 

tatea“-Sibiu cu 758,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 2,5 la sută la 
producția netă. 1,8 la sută la pro
ducția fizică, 2.7 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute lă ex
port. beneficii și livrări de mărfuri 
la fondul pieței : unitatea s-a în
cadrat în nivelul planificat al 
cheltuielilor totale și materiale la 
1 000 lei producție-marfă.

Locul II : întreprinderea de 
stofe de mobilă București,

Locul III : întreprinderea- textilă 
„Unirea“-București.

ÎN INDUSTRIA STICLEI, 
CERAMICII FINE 

ȘI ARTICOLELOR CASNICE
Locul I : întreprinderea de por

țelan Curtea de Argeș cu 841,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 1,3 la sută la pro
ducția fizică, 0,9 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 6,2 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată ; depășiri im
portante de plan au fost obținute 
la export,- beneficii și la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici cu 4,5 la sută 
decit cele planificate, iar cele de 
energie electrică' și combustibil cu 
0,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de cu
țite Ocna Sibiului, județul Sibiu;

Locul III : întreprinderea de cea
suri „Victoria“-Arad.
ÎN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 

DE STAT CU PROFIL ZOOTEHNIC 
MIXT

Locul I : întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer, județul Brașov, cu 
774 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2.2 la sută la 
producția fizică de lapte de vacă, 
0.2 la sută la efectivele de taurine 
la sfîrșitul perioadei și cu 6,2 la 
sută la cel de porcine ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la pro
ducția fizică și livrările de carne 
la fondul de stat, precum și la be
neficii ; cheltuielile totale la 1000 
lei producție-marfă au fost mai mici 
cu 7,6 la sută decit cele planifi
cate.

Locul II : întreprinderea agrico
lă de stat Urziceni, județul Ia
lomița.

Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Tg. Frumos, județul Iași.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— DEPOURI DE CALE-FERATA
Locul I : Depoul Fetești eu 228,6 

puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 2,6 la sută la vo
lumul de transport, 3,5 la sută la 
productivitatea muncii, 2,7 la sută 
la greutatea medie brută a trenu- 
lui-marfă ; costul la 1 000 tone br. 
km echivalente a -fost mai mic cu 
1.3 la sută decît cel planificat, iar 
cheltuielile totale tot. cu 1,3 la sută ; 
unitatea s-a încadrat în consumu
rile normate de combustibili și 
energie electrică.

Locul II : Depoul Galați.
Locul III : Depoul Brașov.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE 

ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de avia

ție utilitară București cu 434,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5.5 la sută la 
producția netă, 7,7 la sută la ve
nituri brute, 7,9 la sută la produc
tivitatea muncii. 5,8 Ia sută la vo
lumul activității. 9,9 la sută la u- 
tilizarea capacității mijloacelor de 
transport ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la beneficii ; con
sumul de combustibil și energie e- 
lectrică a fost mai mic cu 3 la sută 
decît cel normat.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanța.
ÎN SECTORUL DE CONSTRUCTII- 

MONTAJ AL CONSILIILOR 
POPULARE JUDEȚENE

Locul I : Trustul județean de con- 
strucții-montaj Bacău cu 616,9 
puncte.

Principalii’ indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,8 la sută la
producția netă de construcții-mon- 
taj, 13,9 la sută la numărul de lo
cuințe date in folosință. 2,7 la sută 
la productivitatea muncii ; cheltu
ielile totale la 1 000 lei producție de 
construcții-montaj au fost mai mici 
cu 2.1 la sută decît cele planifi
cate, iar cele materiale cu 2 la 
sută ; consumurile la ciment, me
tal, combustibili și carburanți au 
fost mai mici decît cele normate.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de constructii-moptaj Vîlcea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de construcții-montaj Gorj.

• (Agerpres)

La Muzeul de . istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România s-a deschis, 
miercuri, expoziția „Centenarul miș
cării muncitorești din Polonia".

Prin intermediul unui mare număr 
de fotografii sint înfățișate momente 
semnificative ale istoriei mișcării 
muncitorești poloneze, ale creării și 
activității organizațiilor politice revo
luționare ale clasei muncitoare din 
Polonia. Numeroase exponate redau 
aspecte ale luptei oamenilor muncii 
polonezi, conduși și îndrumați de 
Partidul Comunist din Polonia, de 
alte organizații politice democratice 
și revoluționare pentru dreptate și li
bertate socială și națională. Sint, tot
odată, ilustrate pe larg momentele 
esențiale ale amplului proces al con
struirii, de către oamenii muncii din 
Polonia, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, a societă
ții noi, socialiste.

La vernisaj au rostit alocuțiuni di
rectorul muzeului, Nicolae Cioroiu, și 
ambasadorul Republicii Populare Po
lone la București, Boleslaw Koperski. 
Au fost evocate, cu acest prilej, bo
gatele tradiții de luptă ale clasei 
muncitoare poloneze, legăturile de 
prietenie și solidaritate, cu adinei 
rădăcini istorice, dintre poporul ro
mân și poporul polonez.

La festivitatea de deschidere au 
participat tovarășii Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Stan Soare, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Găleteanu, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, activiști de partid și de 
stat, oameni ai muncii din Capitală.

Au luat parte șefi de’ misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

■Ar
Miercuri, tovarășul Gheorghe Pană, 

președintele comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, primarul general al Capi
talei, a avut o întrevedere cu Moha

• SPORT • SPORT ® SPORT © SPORT
IERI, IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

F. C. Corvinul — F. C. Sarajevo : 4—4
La Hunedoara. în prezența a pes- '• 

te 15 000 de spectatori, s-a disputat 
primul meci dintre echipa locală 
Corvinul și formația iugoslavă F.C. 
Sarajevo, contind pentru turul II al 
..Cupei U.E.F.A." la fotbal. întîlnirea 
s-a încheiat la egalitate : 4—4 (3—2), 
după un joc cu numeroase faze de 
poartă și răsturnări de scor.

Oaspeții au deschis -scorul în mi
nutul 7 prin Hadzialagici și l-au ma
jorat în minutul 17 datorită golu
lui marcat de Lukici. Deși conduși 
cu 2—0. fotbaliștii de la Corvinul au 
o revenire puternică, atacă insistent 
și în minutul 37 reduc handicapul 
prin Dumitrache. care a deviat în 
plasă mingea’ șutată de Nicșa. O- 
fensiva gazdelor continuă și în mi
nutul 42 Andone, cu un șut puternic

Dinamo — Aston Villa : 0—2
Pe stadionul „23 August" din Capi

tală, în prezența a peste 50 000 de 
spectatori, s-a desfășurat primul 
meci din turul al doilea al „Cupei 
campionilor europeni" la fotbal, din
tre formațiile Dinamo București și 
Aston Villa, deținătoarea trofeului. 
Fotbaliștii englezi au obținut victoria 
cu rezultatul de 2—0 (1—0). Scorul a

Astăzi, la Dublin :

Universitatea Craiova
Astă-seară, la lumina reflectoare

lor stadionului „Glenmalure Park" 
din Dublin, in cadrul turului doi al 
„Cupei U.E.F.A." la fotbal, echipa 
Universitatea Craiova va intîlni în 
meci tur formația irlandeză Shamrock 

mad Saad El-Din Maamun, guverna
torul orașului Cairo, care, în frun
tea unei delegații, face o vizită în 
țara noastră.

în timpul convorbirii s-a exprimat 
satisfacția pentru bunele relații exis
tente între România și Egipt, care se 
dezvoltă în spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul întîlnirilor dintre 
conducătorii celor două state. A avut 
loc. de asemenea, un schimb de in
formații privind modul de organiza
re, activitatea economică, social-cul- 
turală și edilitar-gospodărească des
fășurată de cele două municipalități, 
relevîndu-se importanța contactelor 
și schimburilor de .experiență bila
terale pentru mai buna cunoaștere 
reciprocă și amplificarea, în conti
nuare, a relațiilor prietenești româ- 
no-egiptene.

Au participat tovarășii Nicolae 
Iordache, vicepreședinte al comitetu
lui executiv. Silvestru Vîrtosu, se
cretar al consiliului popular munici
pal, alte persoane oficiale.

A fost de față Mohamed Wafik 
Hosny, ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București.

în aceeași zi, oaspeții au vizitat 
cartiere de locuințe, stații ale me
troului. Institutul „Proiect", alte o- 
biective social-edilitare din Capitală.

Cu prilejul vizitei delegației egip
tene, ambasadorul R. A. Egipt la 
București a oferit un dineu.

★
La sediul Asociației de drept in

ternațional și relații internaționale a 
avut loc, miercuri, o masă rotundă 
la care Rolf Bjornerstedt, președin
tele Institutului internațional de cer
cetări asupra păcii — SIPRI — din 
Stockholm, a prezentat expunerea cu 
tema „Problematica dezarmării as
tăzi".

Au luat parte profesori universi
tari, cercetători, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, zia
riști.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Suediei la București.

(Agerpres)

de la circa 20 m. aduce egalarea. în 
minutul ut-mător, la o combinație 
Nicșa—Pe teu. ultimul pătrunde deci
siv în careu și înscrie, stabilind sco
rul primei reprize : 3—2 pentru Cor
vinul. Formația hunedoreanâ își mă
rește avantajul la două goluri ca ur
mare a punctului realizat de tînă- 
rul Mateuț (min. 55). în minutul .69 
Klein, introdus în formație după pau
ză. ratează cea mai mare ocazie a 
meciului, reluînd balonul peste bară 
de la numai 3 m. A fost momentul 
psihologic, al partidei, întrucît după 
aceasta inițiativa a trecut de partea 
oaspeților, care au reușit să ega
leze în urma golurilor marcate de 
Pasrci (min. 80) și Lukici (min. 85).

Partida retur se va disputa, la 3 
noiembrie, la Sarajevo.

fost deschis, în minutul 11. de Gerry 
Shaw, care a fructificat o prelungită 
acțiune de atac a echipei engleze, a- 
celași jucător stabilind scorul final 
în minutul 78, la o centrare a lui 
Morley.

La 3 noiembrie, Ia Birmingham, se 
va desfășura meciul retur.

— Shamrock Rovers
Rovers. Partida va fi condusă de 
arbitrul francez Alain Delmer și 
va începe la ora 20.45 (ora Bucu
rești). Posturile noastre de radio vor 
transmite pe programul 1 desfășura
rea acestui joc.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

DEMOCRATICE SOMALIA

Tovarășului general-maior MOHAMED SIAD BARRE
Secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 

Președintele Republicii Democratice Somalia
MOGADISCIO

Cea de-a XlII-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Democratice 
Somalia îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace 
poporului somalez prieten.

Poporul somalez sărbătorește 
astăzi împlinirea a 13 ani de la 
revoluția din 21 octombrie 1969, 
care a pus capăt frățnîntărilor 
interne survenite după procla
marea independenței (1960), 
deschizînd calea unor prefaceri 
cu caracter progresist în Viața 
economică și socială a țării.

Republica Democratică Soma
lia este situată pe coasta de 
vest a continentului african, a- 
vind o suprafață de 637 657 kmp., 
în cea mai mare parte acoperită 
de savană, și o populație de 
3 300 000 de locuitori, din care 
peste trei sferturi se ocupă cu 
creșterea animalelor.

în anii care au trecut de la 
revoluția din 1969, poporul so
malez a depus eforturi susținute 
pentru a lichida urmările grele 
ale dominației coloniale, in pri
mul rînd monocultura, și a 
trece la valorificarea resurselor 
naționale în interes propriu. în 
această direcție, au fost obținute 
o serie de realizări remarcabile. 
După naționalizarea principale
lor ramuri ale economiei națio
nale, au fost construite o seric 
de noi obiective industriale, pa
ralel cu desfășurarea unei am
ple acțiuni de Cooperativizare și

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Școala contemporană. Succesul la 

învățătură — succes In viitoarea 
profesiune

11,25 Film serial : „Lumini și umbre" — 
episodul 25

12,30 Pași de viață lungă
16,00 Telex
16,05 Profesiunile cincinalului. Școala 

petroliștilor

O nouă tragere a autoturismelor la Loto !
Vineri 22 octombrie 1982 va avea 

loc o nouă tragere a autoturisme
lor la Loto, după aceeași formulă 
a tragerii similară din 10 septem
brie a.c„ cind s-au atribuit 31 de 
autoturisme, respectiv 17 „Dacia 
1300“ și 14 „Trabant 601“. Se rea
mintește că, după cele două extra
geri obișnuite a cite nouă numere 
din 90, se efectuează încă o extra
gere de cinci numere, de asemenea 
din totalul de 90, la care participă 
numai biletele completate cu o va
riantă simplă a 25 lei (cu drept de

vre mea
Timpul probabil pentru-intervalul 21 

octombrie, ora 20 — 24 octombrie, ora 
20. In (ară : Vremea va fi în general 
frumoasă. Cerul ya fi variabil cu inno- 
rări mai pronunțate in vestul tării, cind 
vor cădea ploi izolate și burnițe. Vtn- 
tul va sufla in general slab, cu inten
sificări locale în Banat și zona de mun

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

modernizare a agriculturii. Con
comitent, s-a trecut la realizarea 
unor importante proiecte hidro
tehnice. Pași însemnați s-au fă
cut, de asemenea, în ce privește 
dezvoltarea învățămîntului și a- 
sistenței medicale.

în spiritul politicii sale con
secvente de prietenie și solida
ritate cu popoarele africane care 
au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, poporul român 
urmărește cu viu interes succe
sele poporului somalez în făuri
rea unei vieți noi. între Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Democratică Somalia s-au 
stabilit relații întemeiate pe sti
mă și respect reciproc, care cu
nosc un curs mereu ascendent. 
O contribuție de cea mai mare 
însemnătate la \lărgirea și adîn- 
cirea raporturilor româno-soma- 
leze au avut-o întîlnirile din 
martie 1976 și iunie 1981 dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohamed Siad 
Barre, care au dat un puternic 
impuls conlucrării pe multiple 
planuri dintre România și Soma
lia, in interesul ambelor po
poare, al păcii și progresului in 
lume.

16.25 Stadion — emisiune de actualitate 
sportivă

17,00 Studioul tineretului
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Actualitatea economică
20,40 Lume bogată, lume săracă — do- 

cumentar. Producție a studiourilor 
engleze

21,00 Meridianele cîntecului șl dansului
21,30 Serial științific : Corpul uman
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL î
20,00 Telejurnal
20,25 Concertul orchestrei simfonice a 

Radloteleviziunii
22,00 Telejurnal 

cîștiguri și la primele două extra
geri). Autoturismele „Dacia 1300“ 
se atribuie variantelor cuprinzînd 
trei numere din primele patru ex
trase, indiferent de ordinea ieșirii 
din urnă, iar autoturismele „Tra
bant 601“ variantelor cu trei nu
mere din totalul de cinci extrase, 
de asemenea indiferent de ordinea 
ieșirii din urnă. Astăzi, joi 21 oc
tombrie, este ultima zi cind mai pot 
fi procurate biletele la această tra
gere.

te. Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 1 și plus 9 grade, mai 
cobotite în estul Transilvaniei, iar cele 
maxime între 11 șl 21 de grade. Se va 
produce ceață cu o frecvență mai mare 
In centrul tării. Local, in centrul, estul 
și sudul țării se va produce brumă. In 
București : Vremea va fi în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul va 
sufla slab. Temperaturile minime vor 
fi1 cuprinse Intre 2 și 5 grade, iar cele 
maxime intre 16 și 19 grade. Dimineața 
condiții de producere a ceții șl a bru
mei slabe. (Comeilu Pop, meteorolog 
de serviciu).

(Urmare din pag. I)

A vorbi și a scrie des
pre Maramureș fără 
a încrusta cîteva rîhr 

dțV‘despre cioplitorii în 
lei n ar fi la fel cu încer
carea de a te scălda în a- 
c'elași rîu de două ori. Des
pre poarta maramureșeană 
s-au scris tomuri întrebi 
și, preocupați de încrengă
tura simbolurilor, exegeții 
au. analizat pertinent ope
ra, așa cum este și normal 
să se facă, și mai puțin fi
zionomia morală a celor 
care le-au descătușat din 
trunchiurile arborilor. Ori- 
cît de grăbit și distrat ar 
fi drumețul, în satul Vadu 
Izei ochiul se va opri in
voluntar asupra unei căsu
țe din cele cum se făceau 
în vechime. Pînă a-i atin
ge însă curtea înverzită, 
vom fi nevoiți să plătim 
obol de admirație unei o- 
pere de artă, o poartă dem
nă de acareturile' unui 
demnitar. Este aceasta 
casa și atelierul meșteru
lui între meșterii cioplitori 
Gheorghe Borodi, fire 
sfioasă, nededată la șiragul 
cuvintelor sunătoare și în
vățat de moșul său a vorbi 
celor din jur cu dalta și 
barda, „cu securea și fire- 
zul, creator care nu chi- 
nuie ideea creației, ci o în
trupează. Funia ploilor sau 
funia șerpilor, sorii sau ro
țile de la carul sufletului 
vin din străfundurile me
moriei colective și nimeni,

niciodată, nu va putea des
părți și categorisi pe ere și 
generații sporul nenumiți- 
lor cioplitori. în pragul 
acestor porți nu crește iar
ba chinuitoarei singurătăți, 
ea este semnul aflat la ve
dere care grăiește prin tă
cerea frumuseții sale des
pre momentul de primenire 
trăit de om în universul 
de pace și reculegere al 
vetrei familiare. Gheorghe

meșterul Gheorghe Bo
rodi, maramureșeanul care 
și-a dăltuit sufletul ■ in 
funii și sori și i-am păs
trat icoana chipului între 
cei doi stilpi ai porții prin 
care freamătă încă de pe 
acum seva nemuririi.

Orcînd firul de cristal 
al Marei, rîu cu nu
me aspru de femeie, 

și admirînd troițele spălate

suflet mistuit de pasiunea 
artistică. Avem în față o 
individualitate pentru sine, 
exteriorizindu-se sub for
ma unei fizionomii ce ține 
mai degrabă de epocile cind 
trubadurii, pictorii și sculp
torii migrau de-a lungul și 
de-a latul continentului, 
câutînd protecția condo
tierilor și a nobililor cas
telani. Un corp subțiat de 
efortul fizic, dar și mai

Tinerețea unor porți legendare
Borodi a alunecat spre a 
doua parte a secolului de 
viață și din tulburătoarea 
lui modestie nu l-au clintit 
nici albumele de artă, nici 
elogiile criticilor, paginile 
de reportaj sau imaginile 
mirobolante ale televiziunii. 
Cererea de porți este 
mare, dovadă și cele peste 
20 de exemplare văzute în 
așezările de pe Valea Izei, 
ba am aflat că sint solici- 
tanți chiar de peste munți, 
meșterul împovărat de 
ani, cu orgoliul de a nu 
face rabat la capitolul ca
litate.’ găsindu-se in impo
sibilitatea de a onorii toa
te comenzile. primite. 
„Timpul face și tot timpul 
desface cele mai încîlcite 
trebi, așa că la buna ve
dere", ne spune șoptit

de ploi, satele luminîn- 
du-se unul pe altul cu 
zimbetul coconilor, ajun
gem la poala șerpuitâ a. 
Gutinului. pe ale cărui 
înălțimi se profilează silue
tele de luminare ale fagi
lor seculari. Pe aici a clo
cotit, în erele preistorice, 
lava fierbinte a vulcanu
lui, spectacol tectonic în 
ale cărui convulsii s-au 
plămădit metalele prețioa
se atît de dorite de socie
tatea omenească. Nu va 
trebui să rătăcești prea 
mult prin labirintul supo
zițiilor pentru a găsi expli
cația stîlpului totemic de 
la Poiana Șuior dăltuit în 
lemn de un alt meșter cio
plitor pe nume Ady Ianoș. 
Este aproape imposibil să 
desfășori cutele acestui

mult poate de necontenita 
flagelare a minții pentru a 
întruchipa în opera de 
artă închipuitul, o barbă 
stufoasă asemănătoare u- 
nui copac smuls din rădă
cini de violența furtunilor, 
palme de asprimea gresiei 
și ochii de un albastru 
ireal proiectînd in afară 
tristețea înțelepciunii. Gîn- 
dul statornic al meșterului 
Ady Ianoș este un gînd de 
fantast, anume de a popu
la cu sculpturi alegorice 
poteca muntelui, pină sus 
la șipotul din care a sor
bit apa vie a veșniciei 
eroul Pintea Viteazul. 
Poate acoperi o viață de 
om împlinirea unui ase
menea vis ? Cine știe '! 
Oricum, Ady continuă să 
cioplească și, alături de el,

deslușesc \tainele artei la 
Casa de cultură din Baia 
Sprie încă zece tineri, se
lectați dintre cei mulți. 
atrași de mirajul securei 
și al daltei.

Batem și ni se deschide 
o altă poartă a Ma
ramureșului, este vor

ba de municipiul Baia Mare. 
Conjugarea. îndeletniciri
lor legate de prelucrarea 
lemnului și cele care țin 
de minerit este o prezență 
palpabilă, atît in Apuseni, 
cit și în Maramureș, și isto
ricul acestei inedite cone
xiuni ar fi extrem de inte
resant pentru acei cititori 
dornici de cunoștințe en
ciclopedice. Practicate în 
paralel, arta lemnului și a 
extragerii și prelucrării 
metalelor ne dezvăluie po
tentele nebănuite ale fiin
ței umane. Acest perime
tru aferent municipiului 
Baia Mare, mineralele ur- 
cînd din străfunduri sore 
lumina economiei socia
liste și în primul rînd oa
menii locului sînt tot atî- 
tea subiecte demne de 
pana scriitorului și pe care 
negreșit le vom include 
noi sau alți colegi de 
breaslă in hronicul , deve
nirii patriei. Maramureș 
țară veche, cu oameni fără 
pereche, mereu reînnoită, 
leagăn de dor. cu porțile 
sale solare strălucind in 
marea lumină a României 
tinere și eterne.

Bihor Sut> egida Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, la. 
Oradea se desfășoară cea de-a 5-a 
ediție a „Săptămînii teatrului scurt". 
Manifestarea, înscrisă în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", întrunește o participare 
numeroasă, in concurs urmînd să 
susțină spectacole teatre din Bucu
rești, Iași, Tîrgu Mureș, Timișoara, 
Botoșani, Satu Mare, Reșița și Ora
dea. Cu acest prilej se va desfășu
ra și un colocviu, la care vor lua 
parte personalități de prestigiu ale 
vieții teatrale din țara noastră. 
(Ioan Laza).

Vaslui £n întîmPinarea apro
piatelor alegeri de deputați în con
siliile populare, orășenești și mu
nicipale, Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă și în
treprinderea cinematografică au or
ganizat. în localitățile urbane și in 
comunele Fălciu, Stănilești, Zorleni, 
Tutova, Văleni și altele vizionarea 
de către oamenii muncii a unui 
ciclu de filme documentare sub ge
nericul „România în lume — dem
nitate și prestigiu" (Petru Necula).

Timiș, împlinirea a 120 de ani
de Ia nașterea lui Vasile Goldi.ș a 
fost marcată la Liceul industrial 
nr. 9 din Timișoara — unde fiin
țează de mai mulți ani un cerc de
istorie purtîrid numele marelui
cărturar și patriot român — de o 
adunare a cadrelor didactice și ele
vilor în cadrul căreia prof. dr. 
Gheorghe Șora a evocat activitatea
și opera acestuia. A urmat un 
program artistic la care, alături de 
elevi, și-au dat concursul actori de

CARNET CULTURAL

la Teatrul Național, soliști ai Ope
rei Române și ai Filarmonicii „Ba
natul", ansamblul de cîntece și dan
suri „Timișul". (Cezar Ioana).

Buzâu £n cadra' decadei căr
ții românești, biblioteca județeană 
a organizat în amfiteatrul Liceului 
„M. Eminescu“ din Buzău și la că
minul cultural Pietroasele un salon 
literar „Poeții în dialog cu țara". 
Manifestările au prilejuit numero
sului public tînăr un dialog liric cu 
tineri poeți, între care și membrii 
cenaclului literar „Viața Buzăului". 
(Stelian Chiper).

Covasna Ga^erlile deartă 
ale Muzeului județean din Sf. 
Gheorghe a fost vernisat Salonul 
de toamnă al artiștilor plastici pro
fesioniști din județul Covasna. A- 
ceastă manifestare artistică, în
scrisă în Festivalul național 
„Cîntarea României", are drept ge
neric „Lumea și pacea". Ea cuprin
de numeroase lucrări de pictură, 
grafică, sculptură, ceramică și tapi
serie. (Păljânos Măria).

Mureș £n ?*ru* mani^estarii°r 
pe care secția de propagandă a 
Comitetului județean de partid 
Mureș și redacția revistei „Vatra" 
le organizează în pregătirea ale
gerilor de deputati de la 21 no
iembrie se înscrie și intîlnirea or
ganizată la Reghin între, cititori și 
redactorii revistei tîrgumureșene. 
îptilnirea a fost prilejuită de

lansarea unui număr special al re
vistei consacrat vieții și activității 
oamenilor muncii din Reghin, reali
zărilor dobîndite de ei in actuala 
legislatură. -(Gheorghe Giurgiu).

Hunedoara. In comun* 
Geoagiu — viitor centru urban — 
s-a inaugurat noul cămin cultural, 
unde ș-a desfășurat Festivalul ju
dețean al culturii și educației socia
liste „Șarmis ’82". Noul cămin cul
tural, cu o sală de peste 400 locuri, 
a găzduit apoi spectacolele nu
meroaselor formații corale și fol
clorice din intreg județul Hunedoa
ra (Sabin Cerbu).

lași. DMPă 0 serie de specta
cole inaugurale prezentate fn 
întreprinderi. Opera Română din 
Iași și-a început activitatea in noua 
stagiune pe scena Teatrului Națio
nal „Vasile Alecsandri" cu premie
ra baletului „Cocoșatul de la Notre 
Dame" (Esmeralda), după romanul 
lui Victor Hugo • La Muzeul de 
artă din Palatul culturii din Iași 
s-a deschis o expoziție retrospecti
vă de pictură „Vasile Ștefan", ab
solvent al Școlii de arte frumoase 
din Iași, promoția 1929, care a fost 
elevul maeștrilor Octav Băncilă si 
Ștefan Dimitrescu. (Manole Corcaci).

Ialomița. Pe stadlonui U 
Mai" din municipiul Slobozia a avut 
loc, în organizarea Comitetului de 
cultură și educație socialistă Ialo
mița și Televiziunii române, spec
tacolul „Rapsodii de toamnă". For
mațiile ialomițene, laureate în 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei", au prezentat un bogat pro
gram artistic. (Mihai Vișoiu).

® O INTERESANTĂ 
DESCOPERIRE ARHEO
LOGICĂ a fost realizată de o 
edhipă de cercetători de la In
stitutul de paleontologie si pa- 
leoantropologie de pe lingă A- 
cademia de știlnte a R.P. Chi
neze. Este vorba — precizează 
agenția China Nouă — de cinci 
molari-ai unei maimuțe fosile, 
descoperit! intr-un depozit de 
rocă conglomerată pe malul la
cului Tiangar.g din sud-estul tă
rii. Specialiștii chinezi estimea
ză vechimea dinților de maimu
ță între 12 și 15 milioane de 
ani. Totodată, oamenii de știin
ță au remarcat asemănarea a- 
cestor molari cu cei ai maimu
țelor fosile descoperite în anii 
trecuti in Uganda și Kenya, e- 
mitînd ipoteza că fac parte din 

aceeași familie și apreciind că 
in miocen ar fi avut loc schim
bări limitate de faună între zo
nele africane și asiatice.

® CONSECINȚELE 
NOCIVE ALE POLUĂRI! 
CU CADMIU. La £el ca 
majoritatea metalelor grele, 
cadmiul poate deveni nociv 
cind pătrunde în organism. 
Cel mai cunoscut exemplu 
de intoxicare in masă cu 
cadmiu, petrecut în Japonia, este 
maladia „itai-itai", denumită ast
fel după strigătele de durerp ale 
bolnavilor ale căror oase, ’ din 
cauza unui proces de decalcifiere, 
se rupeau spontan, uneori la cea 
mai mică apăsare. Studii recente 
efectuate în Belgia au atras aten
ția asupra unor simptome îngri

jorătoare ale acestei maladii, în 
special în rîndul bătrinilor din 
apropierea orașului Liege. Este 
incriminată dizolvarea sau eva
cuarea deșeurilor de cadmiu in 
sol sau în spă. La fel ca plumbul, 
cadmiul persistă in sol ; spre 
deosebire de plumb, el este ușor 
absorbit de plante. Dr. Malcolm 
Hutton, autorul unui raport în
tocmit pentru autoiitățile Pieței 
comune privind procentajul de 
cadmiu, existent in mediul în
conjurător, apreciază că un vest- 
european din zece ar prezenta 
unele schimbări ușoare în struc
tura rinichiului, caracteristice 
primelor stadii ale intoxicației 
cu cadmiu.

® ROȘII IN SUBTE
RAN. La mina de petrol Ia- 
regskaia din R.S.S.A. Komi,

p
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unde petrolul se extrage prin 
procedeul injectării de abur la 
o temperatură de 300—350 grade 
Celsius, minerii au început să 
cultive legume, in galeriile lu
minate putșrnic, transmite a- 
genția Novosti. Din aceste ga- . 
lerii subterane, de unde minerii 
extrag așa-numitul „petrol greu", 
la 200 m adincime au fost cule
se primele recolte de roșii din 
răsadurile plantate cu cîteva 
luni in urmă. Recoltele sint 
promițătoare și legumele vor 
putea da rod, indiferent de a- 
notimp.

i

© SÎNGE ARTIFICIAL.
O echipă condusă de dr. Ewing 
Miller, de la Universitatea din 
Illinois (Statele Unite), a pus' la 
punct o nouă formulă de sînge 
artificial. Principala componen
tă este o celulă (artificială), 
care conține hemoglobina natu
rală. Aceste celule artificiale, de 
dimensiuni foarte mici (aproape 
o șesime din dimensiunile unei 
celule normale), constau diii 
hemoglobina îmbrăcată intr-un 
înveliș subțire de lipide. Celule
le artificiale duc oxigenul în țe
suturile corpului în exact ace
lași fel ca celulele obișnuite, așa 

că pacientul căruia i s-a făcut 
o transfuzie de sînge compus 
din astfel de celule artificiale 
va putea inhala normal aerul. 
Pînă acum, in cazul folosirii 
sîngelui artificial, trebuia să 
respire oxigen pur. Un avantaj 
este că în cazul unei transfuzii 
nu mai contează grupa sanguină, 
în prezent, celulele doctorului 
Miller sint injectate la animale. 
Cercetătorii speră că vor reuși 
după cîțiva ani să pună noul 
preparat Ia dispoziția omului.

® PEȘTERILE DE LA 
ALTAMIRĂ (Spania), dintre 
care unele celebre prin desenele 
lor rupestre, nu și-au epuizat 
misterele. Recent, intr-una din
tre ele. numită El Juyo. a fost 
descoperit un loc de cult vechi 
de peste 14 000 de ani. El este 

compus dintr-o statuetă Înaltă 
de 35 cm așezată pe un soclu de 
calcar greu de o tonă. Statueta 
a stîrnit interesul specialiștilor : 
capul este secționat in două 
printr-o fisură naturală a pie
trei. Jumătatea dreaptă repre
zintă o fată de bărbat cu barbă, 
jumătatea stingă poartă trăsătu
rile unui animal de pradă.

• DE 500 DE ANI IN 
FUNCȚIUNE. Un p°d de 
piatră construit între anii 
1469—1490 peste rîul Struma este 
considerat ca, fiind cel mai vechi 
pod aflat în folosință de pe te
ritoriul Bulgariei. Construcția, 
lungă de 100 de metri, are cinci 
arcuri de diferite mărimi, cel 
mai mare aflîndu-se la mijloc. 
Deși folosit de aproape o jumă
tate de mileniu, podul rezistă cu 

succes traficului intens din zi
lele noastre.

• O ALTĂ FAȚĂ A 
SAHAREI. Imensul deșert sa
harian, ce se întinde pe distan
te de mii de kilometri de la 
Atlantic la Marea Roșie, a fost 
cindva o zonă înfloritoare, aco
perită cu verdeață. Această ipo
teză a fost reconfirmată recent, 
cu prilejul celui de-al doilea 
zbor al navetei spațiale „Colum
bia". După cum declară James 
C. Welch, director adjunct al 
unui laborator de cercetări aero- 
spatiale din S.U.A., echipamen
tele radar plasate la bordul na
vetei au efectuat o adevărată 
radioscopie a deșertului, desco
perind sub nisip urmele mai 
multor fluvii imense.



SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. Vizita delegației Frontului Democrației
întrevederea tovarășului Nicu Ceaușescu cu directorul general 
al O N U- pentru dezvoltare și cooperare economică internaționala

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). ” 
— Tovarășul Nicu Ceaușescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., președintele 
Comitetului consultativ al O.N.U. 
pentru Anul internațional al tinere
tului, a avut o întrevedere cu Jean 
L. Ripert, director general al O.N.U. 
pentru dezvoltare și cooperare eco
nomică internațională.

în cursul convorbirii au fost exa
minate unele probleme legate de 
pregătirea și marcarea Anului inter
național al tineretului, aflate pe or
dinea de zi a sesiunii actuale a Adu
nării Generale. Jean Ripert a dat o 
înaltă apreciere inițiativei țării noas
tre de proclamare și pregătire a 
Anului internațional al tineretului 
și, îndeosebi, interesului constant pe 
care România îl manifestă față de 
asigurarea condițiilor ca Anul inter
național al tineretului să constituie 
o manifestare internațională de pres

tigiu, menită să stimuleze cu adevă
rat eforturile statelor și cooperarea 
dintre ele consacrate ameliorării 
substanțiale a condiției actuale a 
tineretului.

S-au discutat modalitățile concrete 
prin care Secretariatul O.N.U. poate 
contribui la punerea în aplicare a 
recomandărilor Comitetului consul
tativ al O.N.U. pentru Anul interna
țional al tineretului, îndeosebi cele 
referitoare la elaborarea unei decla
rații asupra drepturilor și responsa
bilităților tineretului, organizarea în 
1983 a cinci reuniuni regionale con
sacrate pregătirii la nivel regional a 
anului, crearea unui secretariat in
ternațional care să asigure coordo
narea și urmărirea permanentă a 
manifestărilor prilejuite de pregă
tirea și desfășurarea acestui eve
niment.

Alegerea de noi membri nepermanenți
m Consiliul de Securitate

Adunarea Generală a procedat la 
alegerea a cinci noi membri neper- 
manenți în Consiliul de Securitate 
al O.N.U., al căror mandat de doi

ani va. începe la 1 ianuarie 1983. 
Aceștia sînt Zimbabwe. Pakistan, 
Nicaragua, Olanda și Malta, infor
mează agenția france Presse.

Reuniune pregătitoare consacrată
problemei palestiniene

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a avut loc reuniunea 
Comitetului pregătitor care a elabo
rat proiectul ordinii de zi prelimina
re a conferinței internaționale pri
vind problema palestiniană, progra
mată să aibă loc în vara anului 
viitor la Paris. Pe agenda viitoarei 

—conferințe — informează agenția 
T.A.S.S. — au fost incluse 14 puncte, 
între care :. soarta celor aproximativ

patru milioane de palestinieni ; căile 
de asigurare a dreptului legitim al 
poporului palestinian la un stat pro
priu, independent ; acțiunile agre
sive ale Israelului în Orientul Mij
lociu ; statutul Ierusalimului : rolul 
O.N.U. în rezolvarea problemei pa
lestiniene ; obstacolele în calea 
realizării drepturilor palestinienilor ; 
elaborarea de recomandări vizînd 
materializarea drepturilor poporului 
palestinian.

„Preîntîmpinarea unui război nuclear—sarcină 
de cea mai mare urgență pentru omenire“ 

Declarația unor organizații obștești din S.U.A.
WASHINGTON 20 (Agerpres) — 

La New York s-a deschis o reuniune 
a reprezentanților unor organizații 
obștești cu preocupări în domeniul 
dezarmării și păcii, avînd tema sem
nificativă „Soarta Pămîntului". Prin
tre inițiatorii reuniunii se numără 
„Federația oamenilor de știință a- 
mericani", „Medicii în lupta pentru 
responsabilitate socială", „Liga de 
rezistență împotriva războiului". La 
dezbateri iau parte personalități de

frunte ale vieții politice, științifice 
și obștești americane, specialiști în 
problemele dezarmării, reprezen
tanți ai opiniei publice din S.U.A.

intr-o declarație dată publicității 
de organizatorii reuniunii se subli
niază că, „în prezent, nu există sar
cină mai importantă pentru omenire 
decît preîntîmpinarea unui război 
nuclear", relevîndu-se că „goana 
înarmărilor, care a cuprins planeta, 
irosește resurse stringent necesare 
pentru dezvoltarea pașnică".

In marile orașe vest-germane, militanțij pentru pace continuă acțiunile 
împotriva cursei înarmărilor, pentru dezarmare

i

La Novi Sad, simboluri 
ale prezentului socialist 
însemnări de călătorie din R. S. F. Iugoslavia
O cimpie netedă ca-n palmă, cit 

vezi cu ochii, brăzdată de apele 
Dunării și Tisei, de numeroase 
cursuri de apă mai mici, presărată 
cu sate pitorești cu ulițe largi, stră
juite de șiruri de copaci bătrini și 
de case zugrăvite in culori vii ; oră
șele cochete in care, ca și în în
treaga Iugoslavie, casele cu arhitec
tură tradițională se învecinează cu 
construcțiile moderne : ne aflăm în 
Voivodina, supranumită, pe drept 
cuvînt. grînarul Iugoslaviei. O ates
tă combinatele agroindustriale de 
aci. unde se practică o agricultură 
modernă, cu un înalt grad de me
canizare. O bună parte a recoltei și 
a produselor zootehnice este prelu
crată la fata locului de către unități 
de Industrie alimentară.

Dar n-a fost întotdeauna așa. Ge
nerația mai vîrstnică își aduce bine 
aminte de vremurile cînd revărsă
rile Dunării și Tisei alternau cu pe
rioade de secetă, compromițind, și 
într-un caz și în celălalt, semănă
turile. Toate acestea sînt acum doar 
o amintire a trecutului. Intre Dună
re și Tisa oamenii statorniciți aici 
au creat, printr-o muncă tenace, des
fășurată pe parcursul multor ani, o 
vastă rețea de canale. Pentru a în
scrie pe harta provinciei această ri
guroasă geometrie a fertilității au 
fost excavați zeci de milioane de 
metri cubi de pămînt. au fost insta
late puternice stații de pompare 
care asigură în permanență nivelul 
optim al apelor. Ecluzele construite 
pe canalele principale fac posibilă 
navigația vaselor fluviale și șlepu
rilor. Privind în zare, ai surpriza 
de a vedea... nave plutind prin 
mijlocul lanurilor de grîu și de po
rumb.

Dar Voivodina nu este numai un 
grinar. ci. totodată, și una dintre 
cele n . importante, zone producă
toare < ; petrol și gaze ale Iugo
slaviei. Turlele sondelor sint un 
element caracteristic al peisajului.

Provincia furnizează anual econo
miei țării aproximativ un miliard 
de metri cubi de gaze naturale — 
ceea ce reprezintă jumătate din to
talul extracției întregii țări — și o 
treime din petrolul iugoslav. în 
cursul actualului cincinal urmează 
a fi investiți în operațiuni de pros
pectare în vederea descoperirii de 
noi zăcăminte de petrol și gaze 17 
miliarde de dinari ; alte 6 miliarde 
sînt destinate extinderii și moder
nizării capacităților de producție 
actuale. Aceste investiții fac posibi
lă o creștere a extracției anuale 
de petrol a Voivodinei pînă la ni
velul de 1.5 milioane tone, iar a 
extracției de gaze — pină la 1,6 mi
liarde metri cubi.

Pină in'anul 2000, Voivodina va 
deveni și un mare producător de 
energie. Aici se vor construi două 
centrale atomoelectrice cu o capa
citate de cite 1 000 MW fiecare, a- 
sigurînd 35 la sută din necesarul de 
electricitate al provinciei. In zona 
localității Novi Becej au început 
lucrările de construcție a unei hi
drocentrale pe Tisa cu o putere in
stalată de 10—15 MW. Constructorii 
își propun să realizeze acest obiec
tiv pînă în anul 1985. Se va trece, 
totodată, la deschiderea . unor noi 
mine de cărbune.

Prima fabrică de cauciuc sintetic 
din Iugoslavia va intra în funcțiu
ne la sfîrșitul acestui an. tot pe 
plaiurile Voivodinei, în localitatea 
Elemir. Va avea o capacitate anua
lă de circa 40 000 de tone, contri
buind la diminuarea considerabilă 
a importului de câuciuc sintetic.

Ceea ce îl frapează pe vizitatorul 
de azi al Novi Sadului, capitala 
provinciei, este fuziunea armonioa
să a vechilor cartiere cu străduțe 
înguste, întortocheate, cu clădiri 
baroce, cu bulevardele noi. flanca
te de edificii moderne, din beton și

și Unității Socialiste in Cehoslovacia
PRAGA 20 (Agerpres). — Delegația 

Frontului Democrației și Unității So- z 
cialiste, condusă de Tamara Maria 
Dobrin, președintele executiv al Con
siliului Național, care se află în Ce
hoslovacia la invitația C.C. al Fron
tului Național din această țară, a 
fost primită de Jindrich Polednik, 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. Cu acest prilej a fost ex
primată satisfacția pentru dezvolta
rea relațiilor de strînsă prietenie, so
lidaritate și colaborare pe multiple 
planuri dintre România și Cehoslo
vacia, dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Ceho
slovacia. F.D.U.S. și Frontul Națio
nal din R.S. Cehoslovacă. A fost sub
liniată însemnătatea hotăritoare pe 
care o au întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Gustav Husak pentru 
evoluția fructuoasă a acestei conlu
crări.

Președintele executiv al Consiliu
lui Național al F.D.U.S. a avut con

vorbiri cu Tomas Travnicek vice
președinte al CiC. al Frontului Națio
nal din R.S. Cehoslovacă, procedîn- 
du-se la o informare reciprocă cu 
privire la principalele aspecte ale si
tuației interne din cele două țări și 
subliniindu-se rolul important al ce
lor două organizații în înfăptuirea 
politicii partidelor comuniste din cele 
două țări. De asemenea, au fost apre
ciate pozitiv raporturile de prietenie 
și colaborare dintre F.D.U.S. și Fron
tul Național și s-a exprimat dorința 
reciprocă de a adînci în continuare 
aceste raporturi. în spiritul înțelege
rilor convenite la nivel înalt.

Președintele executiv al Consiliu
lui Național al F.D.U.S. a avut, de 
asemenea, întrevederi cu membri ai 
conducerii Frontului Național din 
R.S. Cehă, membri ai conducerii 
Partidului Socialist Cehoslovac, cu 
adjunctul ministrului culturii al R.S. 
Cehe și a vizitat obiective culturale 
din Praga.

ORIENTUL MIJLOCIU
® întîlnire Ronald Reagan — 
Amin Gemayel ® Declarațiile 

președintelui Comitetului 
Executiv al O.E.P.

WASHINGTON. — Președintele 
Libanului, Amin Gemayel, aflat în
tr-o vizită la Washington, a avut o 
convorbire la Casa Albă cu președin
tele S.U.A., Ronald Reagan, în ca
drul căreia, după cum s-a precizat 
oficial, au fost examinate, în prin
cipal, situația din Liban și căile de 
retragere a trupelor străine din a- 
ceastă țară. Potrivit unor surse ofi
ciale americane, citate de agențiile 
U.P.I., Reuter și France Presse, Amin 
Gemayel a exprimat. între altele, do
rința Libanului ca forța multinațio
nală să rămină pe teritoriul libanez 
pînă la evacuarea tuturor trupelor 
străine.

Cu prilejul Zilei armatei Republicii 
Socialiste România

BUDAPESTA

Convorbiri româno-ungare
BUDAPESTA 20 (Agerpres). — 

Aflat în vizită oficială de prietenie 
în R.P. Ungară, George I-Iomoș- 
tean, ministru de interne al. Republi
cii Socialiste România, a purtat con
vorbiri cu Istvan Horvath, ministrul 
afacerilor interne al R.P. Ungare. Cei 
doi miniștri s-au informat reciproc 
despre activitatea și preocupările 
celor două ministere de resort, des
pre stadiul relațiilor bilaterale, fiind

stabilite unele măsuri de lărgire și 
adîncire a colaborării viitoare.
. Ministrul român a fost primit și a 
avut o convorbire cu Korom Mihaly, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.S.U.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-un spirit tovărășesc.

La convorbiri a asistat ambasado
rul român la Budapesta, Victor Bo- 
lojan.

Intîlniri ale delegației militare române la Cairo

BEIRUT. — Situația continuă să se 
normalizeze în regiunea Aley, aflată 
la sud-est de Beirut, unde timp de 
mai multe zile au avut loc ciocniri 
violente între milițiile rivale. Nici un 
incident nu a avut loc de sîmbăta 
trecută în cele patru localități din 
munții Chouf.

KUWEIT. — Adresîndu-se partici- 
panților la o întrunire organizată în 
Kuweit, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, a 
subliniat că pacea nu va putea fi 
instaurată în Orientul Mijlociu atît 
timp cit vor fi ignorate drepturile na
ționale inalienabile ale poporului pa
lestinian, în special drepturile la 
autodeterminare și la crearea unui 
stat independent. După cum transmi
te agenția kuweitiană de presă 
K.U.N.A., el a reafirmat că masacre
le împotriva taberelor de refugiați 
palestinieni din Beirut nu vor inti
mida revoluția palestiniană și nu o 
vor abate din drumul său.

• La Casa Armatei Populare Iugo
slave din Belgrad a avut loc o adu
nare festivă. Despre semnificația eve
nimentului a vorbit colonel Dumitru 
Manea, atașatul militar, aero și naval 
al tării noastre in Iugoslavia. Au fost 
prezentate filmele „Drumul spre a- 
salt“ și „România — imagini contem
porane", precum și o expoziție docu
mentară de fotografii ilustrînd as
pecte din pregătirea de luptă și po
litică a armatei noastre.

Au. participat general-colonel Mar
ko Kalogera, președintele Tribunalu
lui militar suprem, generali și ofițeri 
din garnizoana Belgrad.

® Ministerul Apărării Naționale al 
R.S. Cehoslovace a organizat la 
Praga o adunare festivă in cadrul 
căreia general-locotenent Klauda Ja
roslav, membru al Marelui Stat Ma
jor al armatei cehoslovace, evocind 
tradiționalele relații dintre statele și 
popoarele noastre, a subliniat faptul 
că singele vărsat de fiii poporului ro
mân in luptele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei de sub dominația fas
cistă a cimentat prietenia româno- 
cehoslovacă. El a exprimat recunoș
tința sinceră pentru jertfele zecilor 
de .mii de eroi români căzuți in lupta 
pentru eliberarea poporului ceho
slovac. A luat cuvîntul, de asemenea, 
atașatul militar și aero român la Pra
ga, colonel Voicit Țugurel. în cadrul 
manifestării au 'fost prezentate filme 
și o expoziție de fotografii.

• Atașatul militar, aero și naval 
al tării noastre la Berlin, colonel Mi
hai Burbulea, s-a Intîlnit cu cadre 
didactice și elevi ai Școlii de subofi
țeri a forțelor aeriene militare și a 
apărării antiaeriene a teritoriului 
R.D.G., „Harry Kuhn“. Cu acest pri
lej, atașatul militar român a făcut 
o expunere și a organizat o gală de 
■filme românești.

© Atașatul militar, aero și naval al 
țării, noastre la Atena, căpitan de 
rangul I Marin Mitrică, a organizat, 
în saloanele ambasadei, o gală de fil
me, un stand de cârti — la loc de 
frunte aflindu-se operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în limbile română 
și greacă, in alte limbi de circulație 
internațională — precum și o expozi
ție documentară de fotografii.

La manifestare au luat parte Ilias 
Iliou, președintele Partidului Uniunea 
Democratică de Stingă — E.D.A.,
amiral Theodoros Deyannis, șeful 
Statului Major General al apărării 
naționale, Anghelos Diamandopoulos, 
membru al Biroului Executiv al C.C. 
al P.C.G. — interior, Theodoros Ka- 
trivanos, prefectul regiunii Attica, 
generali și ofițeri superiori, șefi ai 
misiunilor diplomatice, atașați mili
tari străini, alte personalități. A fost 
prezent Ion Brad, ambasadorul 
României la Atena.

9 La o mare unitate de tancuri a 
Armatei populare coreene a avut loc 
o adunare festivă, la care au rostit 
cuvîntări comandantul unității și co
lonel Constantin Angliei, atașatul mi
litar, aero și naval al țării noastre în 
R.P.D, Coreeană. Au fost evidențiate 
contribuția poporului și armatei ro
mâne la zdrobirea Germaniei hitle- 
riste, succesele remarcabile obținute 
în construcția socialistă, in realizarea 
marilor sarcini . stabilite de Con
gresul al XII-lea al P.C.R., rolul ho- 
tărîtor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborareaf^J afirmarea 
politicii interne și A a Româ
niei. vî.

Au fost prezentate filme documen
tare românești și o expoziție de foto
grafii ilustrind aspecte semnificative 
din viața și activitatea militarilor ar
matei noastre.

CAIRO 20 (Agerpres). — Viceprim- 
ministrul și ministrul apărării și. al 
producției militare al R.A. Egipt, 
mareșal Mohamed Abu Ghazala. a 
primit delegația militară română, 
condusă de general-locotenent Victor 
Stănculescu. adjunct al ministrului 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România, care a făcut o esca
lă la Cairo în drum spre țară, venind 
din Sudan.

Cu acest prilej, viceprim-ministrul 
și ministrul egiptean al apărării a re
liefat cu satisfacție dezvoltarea con
tinuă a relațiilor prietenești româno- 
egiptene pe multiple planuri și ac
țiunile întreprinse în ultima perioa

dă ca urmare a hotărîrilor adoptate 
în timpul întîlnirii fructuoase de la 
București dintre președintele Egiptu
lui, Hosni Mubarak, și președintele 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

în fiecare acțiune întreprinsă — a 
spus vorbitorul — vedem spiritul de 
înțelegere și sprijinul pe care Româ
nia le acordă Egiptului în. soluționa
rea pașnică a conflictului din zonă, 
in consolidarea economiei naționale.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, a participat Ion Iosefide, am
basadorul României la Cairo.

FRANȚA

Omagierea savantului român E. Racoviță
PARIS 20 (Agerpres). 

— în localitatea fran
ceză Banyuls sur Mer 
a avut loc o serie de 
manifestări științifice 
ocazionate de aniver
sarea centenarului labo
ratorului Arago, insti
tuție creată in scopul 
dezvoltării cercetării 
biologice, speologice si 
marine, condus în pe

rioada 1900—19'20 de 
renumitul savant român 
Emil Racoviță. La aces
te manifestări, desfășu
rate sub președinția cu
noscutului cercetător 
francez in domeniul zoo
logiei . Pierre Grasse, 
țara noastră a fost re
prezentată de prof. Mi
hail Băcescu, director al 
muzeului „Grigorte An-

tipa", membru cores
pondent al Academiei 
Republicii Socialiste 
România, și prof. Tra
ian Orghidan. director 
al Institutului de speo
logie „Emil Racoviță". 
Participanții au adus un 
cald omagiu savantului 
român, care a inițiat 
studiul biologiei speolo
gice.

Opinii divergente privind instalarea de noi rachete 
în Olanda

HAGA 20 (Agerpres) — După o în- 
tîlnire cu premierul demisionar olan
dez. Andreas van Agt. și cu minis
trul apărării. Hans van Mierlo, direc
torul Agenției americane pentru con
trolul armamentelor și dezarmare, 
Eugen Rostow, și-a exprimat opinia 
că guvernul de la Haga va accepta, 
in cele din urmă, amplasarea pe te
ritoriul Olandei a rachetelor nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune „Cruise", transmite agenția 
Associated Press. „S-a convenit ca 
guvernul olandez să își respecte an
gajamentele pe care și le-a asumat 
in 1979“ — a spus Rostow, ca și cum

oficialitățile S.U.A. nu ,ar fi aflat de 
valul de demonstrații populare contra 
acestor rachete. Dealtfel — adaugă 
A.P. — un purtător de cuvînt al Mi
nisterului olandez al Apărării a dez
mințit însă că Rostow ar fi primit 
asigurări că rachetele respective vor 
fi amplasate în Olanda. în 1979 — a 
precizat purtătorul de cuvînt — gu
vernul olandez a acceptat doar să 
sprijine modernizarea arsenalelor, ne- 
luîndu-și nici un angajament ferm 
privind amplasarea propriu-zisă a a- 
cestui tip de' rachete pe teritoriul 
național.

sticlă. Un monument istoric profund 
evocator este fortăreața Petrova- 
radin, în celulele căreia au stat în
chiși, în anii luptei împotriva fas
cismului, numeroși luptători revo
luționari ; fiecare al șaselea locui
tor al Novi Sadului a căzut victimă 
ocupației naziste.' Pentru aceasta i 
s-a acordat titlul de oraș-erou. în 
ciuda distrugerilor războiului, ora
șul s-a refăcut și s-a dezvoltat pu
ternic în anii noii orînduiri. ajun- 
gînd astăzi unul dintre cele mai 
mari orașe ale țării (280 000 de lo
cuitori, împreună cu suburbiile, 
față de numai 68 000 înainte de 
război). Dacă orașul avea înainte 
de război doar 6 000 de muncitori 
ihdustriali și nu avea nici o insti
tuție de învățămînt superior, in 
prezent, în întreprinderile lui lu
crează peste 80 000 de muncitori, 
iar în facultățile lui studiază 20 000 
de studenți.

în secolul trecut, Novi Sadul era 
supranumit „Atena Serbiei" pentru 
a sublinia pulsația vieții sale cul
turale. Orașul continuă o frumoasă 
tradiție teatrală — festivalurile de 
artă dramatică „Sterijino pozorje" 
organizate aici bucurîndu-se de o 
largă apreciere. Impozanta („Casă a 
teatrului", inaugurată anul trecut,

oferă acum acestui festival un lă
caș demn de cele mai ridicate exi
gențe estetice și funcționale.

Pe vechea emblemă a Novi Sa
dului figurează trei valuri albastre 
simbolizind Dunărea, principalul 
„drum fără pulbere" al Europei, 
trei turnuri de cetate amintind for
tăreața Petrovaradin și un porum
bel purtînd în cioc o ramură de 
măslin, imagine, dintotdeauna, a 
păcii și bunei înțelegeri între oa
meni și neamuri. Emblema expri
mă. elocvent, o trăsătură caracte
ristică a Novi Sadului — deschide
rea lui largă spre lume. El își pri
mește oaspeții de peste hotare, care 
vin la numeroasele manifestări in
ternaționale pe care le găzduiește, 
cu prietenie, cu dorința de a-și 
aduce contribuția la cauza apropie
rii popoarelor lumii.

Voivodina reflectă astfel, prin 
așezările sale, prin tot ce are mai 
caracteristic, prefacerile profunde 
intervenite după eliberare în în
treaga Iugoslavie vecină și priete
nă. angajată pe calea unor înnoiri 
profunde în toate domeniile vieții 
economice și sociale prin munca 
înfrățită a tuturor popoarelor sale.

Silviu PODINA
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GENȚIILE DE PRESA

TRATAT DE PRIETENIE ȘI 
COOPERARE CUBANO-VIETNA- 
MEZ. între Cuba și R.S. Vietnam 
a fost încheiat un Tratat de prie
tenie și cooperare pe termen de 
25 de ani — transmite agenția 
Prensa Latina. Documentul a fost 
semnat de președintele Consiliului 
de Stat și al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
Fidel Castro, și președintele Con
siliului de Stat al 
membru al Biroului 
al P.C. din Vietnam, 
la încheierea vizitei 
a intreprins-o Ta Havana.

Est-Vest. întrevederea a avut un ca
racter preliminar, problemele abor
date urmînd să fie analizate în de
taliu în cadrul întrevederii semes
triale ce va avea loc la Bonn în zi
lele de 28 și 29 octombrie.

R.S. Vietnam, 
Politic al C.C. 
Truong Chinh, 
pe care acesta

INTÎLNIRI POLONO—FINLAN
DEZE. Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, general de 
armată Wojciech Jaruzelski, l-a 
primit, miercuri, pe. președintele 
Parlamentului finlandez, Johannes 
Virolainen, care întreprinde o vizi
tă în R. P. Polonă, la invitația Pre
zidiului Seimului acestei țări. în 
aceeași zi, oaspetele finlandez a 
fost primit de președintele Consi
liului de Stat al R. P. Polone, 
Henryk Jablonski, relatează agen
ția P.A.P.

VIZITA LA LONDRA. Cancela
rul R. F. Germania, Helmut Kohl, 
a întreprins o scurtă vizită oficială 
la Londra, în cursul căreia a confe
rit cu primul ministru britanic, 
Margaret Thatcher. într-o declarație 
făcută presei, cei doi șefi de guvern 
au precizat că agenda convorbirilor 
lor a cuprins chestiuni cum ar fi 
Alianța atlantică, relațiile în cadrul 
C.E.E., relațiile dintre Piața comună 
și S.U.A., dezarmarea, raporturile

PRIMIRE LA ALGER. Președin
tele Algeriei l-a primit pe Lubo- 
mir Strougal, președintele guver
nului R.S. Cehoslovace, aflat într-o 
vizită oficială la Alger. Au fost 
examinate cu acest prilej — trans
mite agenția- C.T.K. — un cerc larg 
de probleme referitoare la relații
le bilaterale și la situația interna
țională. O atenție deosebită a fost 
acordată problemelor din Orientul 
Mijlociu și Africa australă.

PROGRAM GUVERNAMENTAL. 
Liderii partidelor viitoarei coaliții 
guvernamentale olandeze (creștin- 
democrat și liberal) au elaborat un 
anteproiect de program guverna
mental. Referindu-se la sarcinile 
noului cabinet, W. Scholten, repre
zentant al Partidului Apelul Creș- 
tin-Democrat, a relevat că acesta va 
trebui să efectueze o reformă 
profundă în domeniul politicii eco
nomice și sociale. Unul dintre punc
tele cele mai delicate ale reformei 
ar fi suprimarea ajutorului de șo
maj. Un alt obiectiv prioritar în 
atenția viitorului cabinet îl consti
tuie reducerea la 7 la sută din veni
tul național, pînă în anul 1986, 
deficitului finanțelor publice.

a

ORCHESTRA FILARMONICII 
„GEORGE ENESCU" DIN BUCU
REȘTI a susținut la Paris un con
cert în sala renumitului „Theătre 
des Champs Elysees", sub bagheta 
dirijorului Serge Zehnacher, avînd 
ca solistă pe Sanda Șandru. Con
certul Filarmonicii bucureștene, ta 
care a asistat un numeros public, 
s-a bucurat de un deosebit succes.

SECU-CONSILIUL NATIONAL AL SECU
RITĂȚII DIN TURCIA a aprobat tex
tul proiectului de constituție elabo
rat de Adunarea constituantă, care 
va fi supus la 7 noiembrie unui re
ferendum popular, in cazul în care 
acest proiect va fi aprobat, gene
ralul Kenan Evren, președintele 
Consiliului Național al Securității, 
va deveni automat președintele ță'- 
rii, pentru o perioadă de șapte ani 
- informează .agenția France 
Presse.

PREMIUL NOBEL PENTRU E- 
' CONOMIE PE ANUL 1982 a fost 

atribuit, . miercuri, profesorului 
american George Stigler, de la 
Universitatea din Chicago, pentru 
„studiile sale ce deschid noi 
perspective asupra modului de 
funcționare a piețelor și structuri
lor industriale, a cauzelor și efecte» 
lor reglementărilor publice", trans
mit agențiile France Presse și Asso
ciated Press.

a

SALVADOR

MOON ȘI ZGÎRIE-NORII

Atacuri ale forțelor drmaie 
împotriva pozițiilor 

insurgenților
SAN SALVADOR 20 (Agerpres). — 

Postul de radio „Venceremos" al 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din 
Salvador a anunțat că aviația salva- 
doriană a declanșat o amplă acțiune 
de bombardare a regiunii de est și 
nord-est. a țării, în încercarea de a 
obliga forțele insurgente să se retra
gă din zona pe care o ddțin sub con
trol de peste zece zile — transmite 
agenția France Presse. Au fost ucise 
numeroase persoane civile.

Radio „Venceremos" menționează 
că localitățile San Fernando, Torola 
și Perquin din departamentul Mora- 
zan, precum și Las Vueltas’și El Ji- 
caro, din Chalatenango, continuă să 
fie controlate de forțele F.M.L.N..

R.S.A.

Crește rezistența populației 
oprimate față de regimul 

rasist
Monde Di- 
de avin-

franceză „Le 
se ocupă 

sindicale a populației de
Publicația 

plomatique" 
tul mișcării 
culoare din Africa de Sud.

în total, cel puțin 350 000 de ne
gri sint acum cuprinși în sindicate, 
adică o treime din efectivele totale 
ale sindicatelor sud-africane — scrie 
„Le Monde Diplomatique". Fărîmița- 
rea mișcării sindicale a negrilor a 
fost întotdeauna un factor de slăbi
ciune. Sistemul de apartheid a ri
dicat bariere de netrecut între di
feritele părți ale teritoriului națio
nal. activitățile industriale fiind con
centrate în jurul citorva aglomerări 
urbane. Dacă mișcarea muncitoreas
că a negrilor a știut totuși să facă 
pași mari spre unitate, aceasta nu 
s-a întîmplat însă sub efectul vreu
nei liberalizări a sistemului de a- 
nartheid. Contrar tezelor oficiale, a- 
cest fenomen are loc intr-un climat 
de reprimare sporită a mișcării sin
dicale pe plan instituțional.

PARLAMENTUL ISRAELIAN 
aprobat — cu 56 de voturi contra 
50 — o moțiune de sprijin față de 
guvernul condus de Menahem Be
gin. relatează agențiile internațio
nale de presă.

CICLONUL care s-a abătut asu
pra mai multor localități din statul 
Andhra Pradesh, din sud-estul In'r 
diei, a provocat moartea a cinci, 
persoane și a lăsat fără locuințe 
alte 50 000.

Un lucru devine tot mai clar: 
„reverendul" Moon, patronul cunos
cutei secte care s-a răspindit ca o 
pecingine în Europa occidentală Șl 
Statele Unite, în Asia și America 
Latină, se găsește, în continuare, 
într-o pasă neagră. Mașinațiile sale 
de impostor sînt tot mai puternic 
scoase la lumina zilei, iar acest 
„șarlatan ce-și arogă origini divine" 
— cum îl caracteriza „Nouvel Ob- 
servateur" — de care se temeau 
chiar și mulți politicieni din diver
se țări occidentale, este arătat opi
niei publice in adevărata sa înfă
țișare.

„Decăderea, moonismului" a în
ceput de la acel proces pe care șe
ful „Asociației pentru unificarea 
creștinismului mondial" — alias Sun 
Myung Moon — a avut tupeul să-l 
intenteze ziarului londonez „Daily 
Mail", pe rhotiv că acest cotidian 
de mare tiraj l-ar fi... defăimat. 
Dar tribunalul englez l-a condam
nat pe veritabilul defăimător — res
pectiv pe Moon — la plata unei 
usturătoare amenzi de 750 000 lire 
sterline.

Un alt proces, desfășurat nu cu 
mult timp după aceea la New York, 
i-a adus o condamnare — de data 
aceasta la ÎS luni închisoare și la 
plata sumei de 25 000 dolari pentru 
„fraude fiscale și declarații false, 
menite să înșele fiscul american".

Au urmat alte procese în Franța, 
care au fost precedate de o razie 
la toate cele 21 de centre ale „bise
ricii unificării" de pe teritoriul 
francez ; apoi secta a fost interzisă 
în Singapore, iar în Brazilia adepții 
săi au avut tulburări cu poliția...

Și acum, din nou, necazuri se
rioase în Statele Unite, unde a în
cercat să se reinfiltreze prin inter
mediul filmului.

Cu cheltuieli evaluate la 46 mi
lioane dolari — doar „preafericitul" 
Moon dispune de un uriaș imperiu 
al afacerilor, atît organizațiile din 
domeniul industrial și comercial,

- cum
— pe
Uasc.'.i

Moon.

cit și cele de ordin spiritual adu- 
cîndu-i mari profituri ! — secta a 
realizat tin film intitulat „Inchon", 
care, sub masca glorificării genera
lului Macarthur — cel care cerea 
stăruitor președintelui de atunci al 
S.U.A., Truman, autorizația de a fo
losi arme atomice in timpul războ
iului din Coreea — reprezintă, in 
fapt, o tentativă de glorificare a lui 
Moon și „concepțiilor" sale. Lucrul 
a fost evident pentru toată lumea, 
iar critica de specialitate din Ame
rica „a desființat filmul" - 
.relatează „New York Times" 
care îl consideră drept „un 
total".

Acest fapt l-a înfuriat pe
care a țipat ca mușcat de șarpe că 
ar fi vorba de o... persecuție reli
gioasă. Numai că... nimeni nu l-a 
luat în seamă. Asemenea cuvinte — 
scrie „Guardian" — le-ain mai auzit 
proferate de reverendul Moon a- 
tuhci cînd a. fost condamnat la în
chisoare pentru evaziune fiscală.

Eșecul, insă, nu l-a descurajat pe 
„reverend". Pentru că. așa cum a- 
răta un preot vest-german, Hiidiger 
Hauth, care a studiat activitățile 
„bisericii unificării" în R.F.G., secta 
își mobilizează acum la maximum 
prozeliții pentru a face zilnic rost 
de bani, folosind orice mijloc, „pen
tru părintele Moon". însuși Moon 
avea să-și exprime astfel gîndurile: 
„Uii adept poate să aducă trei mii 
dolari pe lună. Mobilizînd 10 000 din 
adepți, înseamnă că se pot ciștiga 
lunar 30 milioane dolari. Așa se 
poate cumpăra societatea -Pan A- 
merican» și clădirea -Empire State 
Building»".

De unde se vede că, în ciuda in
succeselor înregistrate. Moon nu 
se descurajează și caută acum să-și 
întindă tentaculele și spre cei mai 
înalți zgîrie-nori din New York. Iar 
prozeliților le rezervă „fericirea" de 
a-și istovi fiecare clipă a vieții în
tru perpetuarea imposturii sale.

N. PLOPEANU
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