
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

DECRET PREZIPENȚIAL
pentru convocarea Camerei legislative a consiliilor populare

In temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975, privind Congresul, Camera legislailvâ și conferințele consiliilor 
populare,

Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. - Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare in ziua de 8 decembrie 1982.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Anul LII Nr. 12 530 Prima ediție Duminică 5 decembrie 1982 6 PAGINI - 50 BANI

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
A

PARTIDULUI COMUNIST
V______ ROMÂN y

Marea Adunare
îsi reia lucrările

J>

Națională
în plen

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările în plen aîe sesiunii a șasea a celei de-a 
opta legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate joi, 9 decembrie 1982, ora 10.

CADRE

înfăptuiri istorice, fundamentale 
ale politicii partidului

Conștiința și calitatea mucii
DE ÎNALTA COMPETENTA,

ANIMATE DE SPIRIT REVOLUȚIONAR
9

- pentru conducerea tuturor sectoarelor vieții sociale
Realizarea obiectivelor fundamen

talei ale politicii partidului nostru — 
‘^ymltarea în ritm susținut a eco
nomiei, științei și culturii, perfecțio
narea continuă a organizării și con
ducerii vieții economico-sociale, lăr
girea și adincirea democrației socia
liste, creșterea neîntreruptă a nive
lului de trai material și cultural al 
tuturor oamenilor muncii — presu
pune existența unor cadre bine pre
gătite, capabile să conducă cu com
petență, să utilizeze eficient, în sluj
ba societății, uriașul potențial crea
tor al maselor, în vederea obținerii 
unei calități superioare in toate do
meniile. în acest context, o impor
tanță deosebită a avut-o Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R., din iunie anul 
acesta, cu prilejul căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trasat noi orien
tări ,și perspective activității organe
lor și organizațiilor de partid, relie- 
find cu deosebită tărie răspunderile 
ce revin conducerilor din toate sec
toarele activității politice, economice 
și sociale pentru îndeplinirea la un 
nivel superior a obiectivelor etapei 
pe care o parcurgem. „în mod deose
bit — sublinia secretarul general al 
partidului — trebuie să veghem !a 
înfăptuirea unei juste politici de ca
dre, corespunzătoare cerințelor actu
alei etape de dezvoltare. Activiștii, 
cadrele de partid și de stat trebuie 
să corespundă exigențelor profesio
nale, tehnice, politice, să fie pătrunși 
de un înalt spirit revoluționar, să fie 
buni organizatori, buni realizatori ai 
politicii partidului și statului nostru".

Comitetul nostru județean iși des
fășoară activitatea în acest domeniu 
pe baza unui plan unitar, de per
spectivă, pentru perfecționarea, pre
gătirea și promovarea cadrelor. Pla
nul prevede ca principal obiectiv asi
gurarea și pregătirea, ca număr și 
structură, a forței de muncă în raport 
cu necesitățile actuale și de dezvol
tare ale unităților pînă în anul 1935. 
Deț ’semenea, planul vizează asigura
rea ondițiilor de încadrare cu cadre 
coti, . unzătoare a funcțiilor de partid, 
de^ stat, economice, de masă și ob
ștești din nomenclatura organelor de 
pa'tid.

Prin modul în care este conceput, 
planul se constituie într-un sistem 
precis de lucru în stabilirea necesa
rului de cadre, în asigurarea, selec
ționarea, pregătirea și promovarea 
lor, in cunoașterea și urmărirea evo
luției fiecărui om care îndeplinește

o funcție sau care face parte din re
zerva de cadre. Roadele acestor pre
ocupări se reflectă atit in numărul 
mare de muncitori, maiștri, intelectu
ali proveniți din rîndul muncitorilor, 
promovați pe parcursul anilor în 
funcții de. partid, de stat, economice, 
in conducerea organizațiilor de masă 
și obștești, precum și în competența, 
pasiunea, fermitatea și intransigența 
cu care aceștia acționează pentru în
deplinirea sarcinilor încredințate, 
bucurindu-se astfel de autoritate și 
prestigiu în colectivele de muncă și 
în organizarea economico-socială. în 
fruntea cărora se află. Rezultate po
zitive, de pildă, s-au obținut la Com
binatul siderurgic, întreprinderea 
„Laminorul de tablă", „11 Iunie", în

tuiesc în mai bune condiții hotărîrile 
conducerii partidului și indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind promovarea femeilor in funcții 
de conducere in toate sectoarele de 
activitate ; în aparatul de paptid sint 
39 de femei, din care 8 în funcții de 
secretari ai comitetului județean, 
prim-secretar și secretari ai comite
telor municipale și orășenești. Peste 
2 100 femei au fost alese ca secretari 
ai comitetelor de partid și ai orga
nizațiilor de bază și un număr im
portant în funcții de directori, di
rectori adjuncți, ingineri-șefi. Totuși 
in județ mai sint instituții, unități, 
precum și sectoare de activitate in 
care, deși majoritatea personalului 
muncitor o constituie femeile, repre

Paraschiv BENESCU,
prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R.

treprinderea de sîrmă, cuie și lanțuri 
și altele, unde în conducerea unită
ților, a secțiilor sau atelierelor se 
află cadre muncitorești cu o bogată 
experiență de viață, profesională și 
politică. Și in alte' domerin de acti
vitate, organizațiile de partid, colec
tivele de muncă au ales in condu
cere cadre bune, de nădejde. în co
munele Schela, Pechea, Cuca, Liești 
și multe altele, majoritatea secreta
rilor de partid care îndeplinesc func
ția de primari au fost selecționați 
din rîndul muncitorilor și maiștrilor, 
locuitori ai satelor natale, din rîndul 
țăranilor cooperatori.

Izvorul de forță al partidului nos
tru îl constituie preponderența ele
mentului muncitoresc. în acest sens, 
comitetul județean de partid acordă 
o deosebită atenție asigurării unei 
compoziții a cadrelor care să expri
me cit mai just rolul și poziția con
ducătoare a clasei muncitoare în so
cietatea noastră socialistă. Promo- 
vind cu prioritate in organele și a- 
paratul de partid, de stat și al orga
nizațiilor de masă cadre provenite 
din rindul muncitorilor, s-a reușit ca 
ponderea acestora in aparatul comi
tetelor de partid județean, municipa
le și orășenești să fie între 70—89 
la sută.

Se cuvine subliniat ca un rezultat 
deosebit faptul că organele și orga
nizațiile de partid din județ înfăp

zentarea acestora în funcțiile de con
ducere este încă nesatisfâcătoare.

Pentru continua împrospătare a 
activului de partid, de stat, din eco
nomie, organele și organizațiile de 
partid manifestă o preocupare con
stantă pentru perfecționarea și pro
movarea de oameni capabili, energici 
din rindul tinerei generații, urmă- 
rindu-Se cu grijă îmbinarea experi
enței cadrelor mai vîrstnice cu dina
mismul și entuziasmul specifice ti
nereții. în prezent, compoziția după 
virstă a cadrelor corespunde mai 
bine orientărilor stabilite de condu
cerea partidului. De asemenea, s-a 
avut în vedere o judicioasă rotație a 
cadrelor, mișcare cerută de înseși 
problemele mereu mai complexe ce 
trebuie soluționate, situații care so
licită energii umane mereu proaspe
te, cadre dinamice, noi, prevenind 
astfel procesele de stagnare sau în
cetinire a activității în diferite uni
tăți sau colective de muncă. In ega
lă măsură ne-am preocupat de res
pectarea întocmai a criteriilor și le
gilor țării in acțiunea de promovare, 
asigurind in cadrul concursurilor, ac
cesul cadrelor competente către locu
rile pe care le merită.

Cu toate rezultatele bune obținute 
în selecționarea, pregătirea șl promo
varea cadrelor, apreciem că unele 
organizații de partid, conduceri co
lective ale unor întreprinderi și in

stituții nu au aplicat întocmai hotă- 
ririle partidului și legile statului re
feritoare la acest domeniu, nu au 
demonstrat suficientă exigență și fer
mitate pentru respectarea riguroasă 
a criteriilor politice, profesionale și 
etice stabilite.de partid în promova
rea cadrelor, relevindu-se și existen
ța unor cazuri precum cele de la în
treprinderea de prelucrare a lemnu
lui, întreprinderea județeană de le
gume și fructe, întreprinderea me
canică pentru echipamente hidrauli
ce, cind au fost prezentate propuneri 
de. promovare fără ca, în prealabil, 
cadrele respective să fie temeinic 
cunoscute din activitatea nemijlocită 
pe care o desfășoară. în unele locuri 
s-a manifestat îngăduință și slabă 
exigență față de munca nesatisfăcă
toare a unor cadre de conducere care 
— deși în aprecierea anuală a acti
vității li se acordă uneori calificati
ve maxime — dovedesc in realitate 
comoditate și automulțumire, nu 
participă la diferite forme de pregă
tire profesională, au un stil de mun
că birocratic. în acest context, co
mitetul județean de partid trebuie să 
acorde o atenție mărită combaterii 
acestor aspecte negative, să se preo
cupe cu mai multă vigoare pentru 
Cunoașterea oamenilor in procesul 
de producție, in acțiune, în îndepli
nirea sarcinilor profesionale și ob
ștești. ț

O importanță deosebită a acordat 
și acordă comitetul județean de par
tid perfecționării pregătirii politico- 
ideologice și profesionale a cadrelor. 
In anul de învățămint de partid 
1981—1982 au funcționat filiale ale 
Universității politice și de conducere 
in municipiile Galați și Tecuci, ia 
Combinatul siderurgic, precum și în 
unele consilii unice agroindustriale, 
cu peste 1 600 de curșanți, din care 
aproape 80 la sută sint cadre din 
rindul activului de partid. Lunar, la 
nivelul județului organizăm pregăti
rea primarilor comunelor, a vicepre
ședinților birourilor executive și a 
secretarilor consiliilor populare oră
șenești și comunale. De asemenea, 
cu secretarii comitetelor de partid 
promovați in această funcție, in ulti
mul an, se efectuează periodic o pre
gătire politică și metodică suplimen
tară.

Exigențele sporite pe care partidul 
le manifestă față de cadrele de con-
(Continuare in pag. a III-a)

Apropiata Conferință Națională a 
partidului se va înscrie in istoria 
construcției noastre socialiste ca un 
moment de referință in așezarea te
meinică a economiei românești pe 
calea dezvoltării intensive, dind un 
și mai puternic relief procesului de
clanșat de Congresul al XII-lea al 
partidului — trecerea in cursul actu
alului cincinal la o nouă calitate a 
întregii activități economico-sociale — 
înscrierea României in rindul țărilor 
cu nivel mediu de dezvoltare econo
mică.

Ca dialecticieni știm că marile e- 
venimente nu se iscă din senin, de 
pe o zi pe alta, nici peste noapte. 
Ele sint rodul unor acumulări desfă
șurate in timp. Tot așa și transfor
marea economiei noastre intr-o eco
nomie de tip intensiv nu s-a declan
șat brusc, la o simplă comandă. A- 
ceastâ prefacere adincă constituie 
un complex proces, cristalizat de-a 
lungul timpului, al cărui început — 
dacă este să-i găsim un început in 
scurgerea implacabilă a vremii — se 
plasează în anii imediat următori 
Congresului al IX-lea al partidului.

Avind in fruntea sa pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, partidul nostru 
comunist a tăiat atunci un făgaș nou 
construcției socialiste, implicit edifi
cării bazer economice, dindu-i o așe
zare mai trainică in spiritul legită
ților obiective ale dezvoltării econo
mico-sociale. Printr-o severă analiză 
critică, partidul a repudiat tot ceea 
ce era rudimentar în reprezentările 
noastre despre socialism, viziunile 
rigide, simpliste, dogmatice asupra 
esenței noii orînduiri. După o lungă 
perioadă de timp în care motorul 
propulsor principal al înaintării con
strucției socialiste fusese angajarea 
unui tot mai mare volum de resurse 
materiale și' umane, partidul aducea 
în prim plan rigorile științei — în 
organizarea și conducerea vieții so
ciale, ca și in producția materială. 
Partidul solicita din plin forța com
petenței, întemeiată pe investigația 
științifică, întrona cultul cunoașterii, 
al adevărului, afirma un spirit lucid, 
rațional față de realitatea obiectivă,

descătușa mințile de precepte îngus
te, unilaterale, deschizînd cale liberă 
gîndirii vii, înviorătoare și fecunde. 
Partidul le cerea constructorilor so
cialismului să treacă prin filtrul fin 
al minții conglomeratul realității 
obiective din care să desprindă cu 
propriul cap sîmburele rațional, ade
vărurile vitale ale vieții sociale.

S-a declanșat atunci un proces re
voluționar de o neasemuită profun
zime și vastitate care a implicat 
adine întreaga națiune, în primul 
rind pe oamenii muncii din econo
mie. Lor li se cerea să confere o e- 
ficiență economică mult sporită ma
relui efort material și uman pe care 
îl făcea societatea, printr-o valorifi
care tot mai înaltă a tuturor facto
rilor de producție. O asemenea mu
tație a efortului de dezvoltare, de la 
utilizarea crescîndă, exponențială, a 
resurselor la o cit mai chibzuită fo- 
loșire a acestora, cu maximum de a- 
vantaje economice a impus ample 
mutații revoluționare în însăși con
știința omului muncii. înainte de 
toate trebuia dezrădăcinată din gîn- 
direa și practica oamenilor păguboa
sa concepție care făcuse decenii de-a 
rindul „carieră" potrivit căreia eco
nomia socialistă ar avea „superioara 
capacitate" de a tolera pierderile, de 
a-i fi indiferente rebuturile, într-un 
cuvînt „hemoragia valorilor materi
ale". Prin intervenții energice, sus
ținute critic, argumentind sau de
monstrind adeseori matematic sub
stratul păgubitor al acestei teorii, 
s-a ridicat și consolidat eșafodajul 
conceptului științific al eficienței e- 
conomice. Cit efort nu a fost nece
sar și nu este încă necesar pentru a 
dezvălui și a face pe deplin înțelese 
sensurile adinei, superioare ale con
ceptului acumulării socialiste?! Lim
pezirile teoretice au trebuit să mear
gă mină în mină cu combaterea prac
ticilor „consumatoriste", care nesoco
tesc „ceea ce lăsăm in urma noas
tră".

Trecerea pe calea dezvoltării inten
sive a impus, .așadar, nu npmai im
portante mutații în structura unor 
ramuri ale economiei, noi metodolo

gii și metode de conducere in econo
mie. noi instrumente de evaluare a 
eforturilor și realizărilor, ci și o 
schimbare radicală in conceptele cu 
care operăm și poate chiar in com
pletarea vocabularului. Se poate spu
ne că înalta conștiință muncitoreas
că, gindirea economică avansată se 
dezvăluie drept un important factor 
dc creștere economică, de dezvoltare 
a forțelor de producție.

Astăzi, cind ne aflăm angajați, cu 
toate forțele, in plină bătălie pentru 
edificarea economiei intensive, bătă
lia purtată în planul conștiinței este 
incomparabil mai nuanțată, angajînd 
multiple direcții de acțiune. în cu- 
vintarea rostită la Plenara din 1—2 
iunie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a subliniat că în etapa actuală omul 
muncii trebuie să înțeleagă și să se 
pătrundă deopotrivă de necesitatea 
creșterii rapide a productivității 
muncii, utilizării depline a imensului 
potențial tehnic existent azi în eco
nomie, ridicării calității produselor 
noastre la nivelul celor mai bune 
produse existente pe piața mondială, 
reducerii considerabile a consumuri
lor materiale și de energie, atragerii 
în circuitul economic a tuturor ma
terialelor recuperabile și refolosibile. 
In egală măsură, conștiința munci
torească trebuie să reacționeze 
prompt și eficace în orice împreju
rare cind este vorba de risipă — in
diferent sub orice formă s-ar arăta 
ea — de acte de iresponsabilitate 
sau de mentalitățile de „nababi" ale 
celor care se joacă păgubos cu avu
tul țării.

Conștiința fiecărui om al muncii 
trebuie să reacționeze viguros la a- 
devărul că cea mai abundentă sursă 
de progres este însăși economisirea 
resurselor. Acum, cind am ajuns la 
un apreciabil nivel de dezvoltare e- 
conomică, interesul și preocuparea 
pentru gospodărirea cu maximă efi
ciență a avuției sociale trebuie să 
capete un grad sporit de acuitate.

_________________ Ioan ERHAN 

(Continuare în pag. a V-a)

Patrie, tărîm al demnității

CULTURA NOASTRĂ SOCIALISTĂ 
sub semnul frăției și egalității în drepturi 

a tuturor fiilor patriei
în atmosfera de puternică efer

vescență creatoare, de innoitoare și 
rodnice transformări revoluționare 
care au înălțat România socialistă, 
in n?1Q.'"da care a trecut de la al 
IX-?*'  Congres al partidului, pe o 
treăpSbisuperioară a istoriei sale, 
determinind dezvoltarea ascenden
tă,'materială și spirituală a patrjei, 
avintul neîntrerupt, accelerat al tu
turor sectoarelor de activitate, eve
nimentele de semnificație excepțio
nală in intimpinarea cărora între
gul popor iși intensifică eforturile 
sale constructive, cu hotărire și 
neabătută încredere in viitorul său 
luminos, constituie pentru creatorii 
de artă și literatură, pentru toți 
cei care activează, strins uniți sub 
stindardul acelorași idealuri, in 
frontul amplu al culturii socialiste, 
momente de mobilizatoare analiză 
retrospectivă a drumului parcurs, 
de responsabilă relevare in lumina 
orientărilor de partid, a sarcinilor 
însuflețitoare ce le revin, vii imbol
duri in acțiunea permanentă de ri
dicare la un nivel din ce în ce mai 
înalt a muncii închinate țării, po
porului, progresului neîntrerupt al 
culturii României socialiste.

în spiritul istoricelor hotărîrl ale 
Congresului al XII-lea al partidu
lui, al principiilor călăuzitoare și 
orientărilor de fundamentală sem
nificare teoretică și practică con
ținute in expunerea programatică 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nico’ae Ceaușescu, Ia 
Plena-a lărgită a Comitetului Cen- 
t-al al partidului din 1—2 iunie 
1982, al concluziilor si ob!ectivelor 
stabilite de cel de-a’ doilea Con
gres al educației politice și culturii 
socialiste, cultura și arta naționa
lităților conlocuitoare, parte inte
grantă a culturii și artei României 
socialiste, au dobîndit noi și pro

funde dimensiuni și perspective 
in realizarea îndatoririlor și țeluri
lor lor nobile, reflectarea veridică 
a realităților patriei noastre socia
liste, a muncii eroice a poporuOui, a 
climatului de libertate și deplină 
egalitate, de comuniune frățească, 
indestructibilă intre toți cetățenii 
patriei, stimularea și promovarea 
valorilor autentice, creșterea forței 
educative in procesul complex de 
dezvoltare neîntreruptă a conștiin
ței maselor largi, de formare a

remarcabile, o bogată și valoroasă 
tradiție, marcată de strinsa legă
tură dintre creatorii de diverse na
ționalități, de pu’crnică și autenti
că comuniune spr ală care i-a 
unit întotdeauna, rndind astăzi, 
in condițiile socialismului, o bază 
trainică, de neclintit. A străbătut 
vremurile, ajungind la noi încon
jurată de un nimb legendar, frăția 
intru spirit și idealuri care i-a unit 
într-o perioadă istorică vitregă, ci- 
mentind o prietenie profundă, pe

Ladislau HEGEDUȘ,
secretar de stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste

omului nou, de afirmare a virtu
ților revoluționare și patriotice, a 
trăsăturilor morale superioare pro
prii constructorului noii societăți. 

Conferința Națională a partidului, 
a 35-a aniversare a Republicii, care 
vor marca in chip esențial . viața 
social-politică a patriei, realizind 
deopotrivă bilanțul măreț al înfăp
tuirilor istorice obținute pînă în 
prezent și prefigurind coordonatele 
grandioase pe care vom înainta in 
viitor, găsesc întregul popor angre
nat intr-un uriaș efort constructiv 
pentru transpunerea in viață a 
obiectivelor trasate de partid, de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în cadrul larg, prodigios al miș
cării soclal-culturale și literar-ar- 
tistice din țara noastră este cuprin
să, firesc, alături de activitatea 
oamenilor de cultură români și 
munca creatorilor maghiari, ger
mani, sirbi și de alte naționalități, 
profesioniști și amatori deopotrivă. 
Se continuă astfel, in forme noi și

Octavian Goga și Ady Endre, expo- 
nenți prin litera fierbinte a versu
lui lor, ai unor aspirații, a unor nă
zuințe seculare. „Tu impletești in 
curcubeie / comoara lacrimilor 
noastre", scria Octavian Goga în ce
lebra sa poezie „Oltul", dînd glas 
suferințelor, revoltei și încrederii 
poporului intr-o soartă mai bună, 
în timp ce Ady Endre slujea ace
leași mărețe idei de dreptate și 
progres social. Atunci cind autori
tățile austro-ungare l-au judecat 
și condamnat în mod nedrept pe 
poetul român, Ady a protestat in 
mod public, declarind intr-un arti
col că i-a adresat „un frățesc salut 
fratelui și un mesaj de devoțiune 
nobilului luptător". O prietenie 
exemplară cu forță și iradiere de 
simbol a marcat relațiile de stimă 
și afecțiune reciprocă dintre Geor
ge Enescu și Bela Bartok, cel care 
a iubit atit de mult folclorul ro
mânesc, atestînd peste timp nu nu
mai amiciția caldă dintre acești ar
tiști geniali, ci și contactul spiri

tual strins intre popoarele din mij
locul cărora s-au ivit și a căror 
creație, izvorul inspirației lor îna
ripate, au transpus-o in opere 
nemuritoare. Sentimente de aleasă 
considerație și prietenie reciprocă, 
exprimate într-o colaborare vie si 
fructuoasă, au caracterizat șl rapor
turile dintre Oscar Walter Cisek și 
Lucian Blaga, dintre Alfred Margul 
Sperber și Alexandru Philippide. 
Am spicuit, firește, doar citeva 
exemple dintr-un ansamblu vast de 
fapte demonstrind conlucrarea fră
țească, comuniunea spirituală, spri
jinul permanent pe care și l-au 
acordat întotdeauna oamenii de 
culțură uniți prin țeluri și simță
minte comune, români, maghiari, 
germani, sirbi, toți cei care au 
trăit și își trăiesc viața pe aceste 
meleaguri românești.

Frăția dintre oamenii muncii din 
patria noastră, dintre exponenții 
fideli ai năzuințelor populare, re
prezintă, așadar, o permanență is
torică ; ea iși are înfipte rădăcinile 
in lupta comună pentru dreptate și 
progres social, pentru înfăptuirea 
acelorași mari idealuri umanitare, 
în pofida politicii de dezbinare 
promovată în trecut de clasele ex
ploatatoare, interesate in semăna- 
rea și menținerea discordiei, oa
menii simpli trudeau pe pămîntul 
lor. natal în deplină înțelegere și 
tocmai această impresionantă ar
monie a răzbătut cu putere, punin- 
du-și pecetea de neșters asupra le
găturilor de puternică solidaritate 
umană între reprezentanții auten
tici ai spiritului popular, ai intelec
tualității înaintate. Revoluția socia
listă, prin schimbările structurale 
produse, a deschis cimn larg afir
mării impetuoase noilor relații
(Continuare in pag. a IV-a) 
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O, Patrie, cuvînt în veci duios 
Alături de rostirea „mamă", „tată", 
Tu ești tărîniul nostru luminos, 
Străbuna vatră, nouă zestre dată.

Ești raiul viu, de visuri și de cint,
Si leagănul atîtor generații
In care-am scris supremul legămînt 
Cu Dunărea, și Marea, și Carpa'ii.

Ești un imens, înălțător muzeu
In care, larg, istoria respiră 
Unind în arc aprins, de curcubeu, 
Un zvon de luptă cu un cint de liră.

Ești jertfa-atîtor neuitați eroi
Căzuți pentru dreptate, tihnă, pîine - 
Prin tine noi urcăm - și tu prin noi -
Din ieri spre a2i, din astăzi către mîine.

Ți-e numele pe seduri mari sculptat, 
încins in mîndre, cele trei culori : 
Un nume-fald sub care am luptat 
Și vom lupta mereu, cutezători.

Căci nu-i pe lume vrere mai de preț 
Decit a-ți fi de-a pururi chezășie 
Urcînd cu tine spre-acel pisc măreț 
De muncă, demnitate, omenie...

Ion SF.GARCEANU

‘1i

*

*

(

*

Noi cartiere de locuințe la Baia Mara

4 s/a// țara — datoria supremă a specialiștilor
pe care i-a format țara

Cind sub pretextul drepturilor omului 
se încearcă furtul de inteligență

Absurdul are întotdeauna hățișu
rile sale greu de pătruns. Față in 
față cu el, apelul la logică devine, 
nu o dată, inutil; Și totuși, e unica 
șansă de a localiza distorsiunea ira
țională, de a afla unde și cum se 
produce alunecarea fără noimă. Iată, 
viața lui Ion Mihai Voroveanu a 
curs pe un făgaș firesc, rațional, mai 
bine de 30 de ani : școala elementa
ră, liceul, Facultatea de energetică 
din București (promoția 1970). Re
partiția ? Direct in centrala de pro
fil din Capitală.

— Viața v-a deschis o poartă no
rocoasă. Oricum, o repartiție direct 
in Capitală nu-i de ici de colo...

Interlocutorul nostru ne întrerupe :
— Dar e un lucru perfect normal ! 

Trebuia să fiu lingă mama, numai 
pe mine mă are...

— Acum doriți să vă stabiliți in 
Statele Unite ale Americii. Cumva, 
tot pentru a fi- mai aproape de 
mama ?

— Nu. Mama se află aici. Acolo 
am un prieten...

Absurdul are întotdeauna hățișu
rile lui greu de pătruns... La repar
tizare, interlocutorul nostru a soco
tit că era in drept să fie mai aproa
pe de mama. Acum nu ezită să o 
abandoneze, ascultind vocea de sire
nă a prietenului de departe...

— Ciți inși ați fost pe un loc, la 
admitere ?

— ‘N-a fost concurentă mare.
— Totuși...
— Aproape doi.
— Deci ați luat locul unuia care 

nutrea dorința să învețe, să-și pună 
cunoștințele in slujba țării sale care 
i-a oferit șansa pregătirii in profe
sia de inginer.

— Șansa mea au fost miinile ma
mei. Numai ele m-au tinut în facul
tate...

Sigur, miinile mamei care i-au 
ocrotit viața merită' tot respec
tul. Interlocutorul nostru pare să 
uite însă că alte mii și milioane 
de mîini l-au ținut pe la școli. De 
la miinile care au zidit amfiteatrele 
învățăturii și pînă la miinile care

i-au tipărit cursurile, i-au asigurat 
profesorii, laboratoarele, viitorul loc 
de muncă, piinea pe masă. Niciodată 
nu vom obosi să reamintim aceste 
adevăruri elementare, ignorate mai 
ales de cei cuprinși de subite amne
zii și care singuri iși imping exis
tența lor spre fracturi ireversibile, 
tirind in necunoscutul aventurii fa
miliile lor așezate. Nu vom obosi in 
afirmarea acestor adevăruri elemen
tare deși, la auzul lor, bocitoarele 
plătite cu ziua și pripășite pe la nu 
știu ce microfoane din Occident, plă
tite să polueze climatul adevărului, 
sint cuprinse de furie. Ele au ..de
cis" doa" că recentul Decret al Con
siliului de Stat privind obligația per- 
soane’or care cer și li se aprobă să 
se stabilească definit’v în străinătate, 
de a plăti integral datoriile ne care 
Ie au fată de stat, de a restitui chel
tuielile suportate de societate cu șco

lile TANASACHE
(Continuare în pag. a II-a)
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Cifră rotundă In activitatea 
profesorului Ștefan Opincă din 
Galati, care este si un pasionat 
cineamator : el a realizat, zilele 
acestea, filmul cu numărul 100, 
sub genericul „Pămintul dintre 
ape". De remarcat că toate cele 
100 de filme le-a făcut cu copii 
și pentru copii. Ștefan Opincă 
fiind un cunoscut animator și 
conducător de cinecluburi in 
care dezvăluie celor mici marile 
taine ale acestei frumoase pa
siuni. Tematica filmelor este 
diversă : didactice, de integrare 
socio-profesională si orientare 
școlară, de etnografie si folclor, 
tehnico-științifică. Nu mai puțin 
de 60 dintre cele 100 de filme 
au obținut premii și alte dis
tincții la diferite concursuri, in
clusiv in cadrul Festivalului na
tional „Cintarea României

La mai multe I

Campioana

îndeletnicire multimilenară, 
creșterea animalelor in comuna 
montană Stulpicani. din județul 
Suceava, a ajuns la cea mai 
aleasă cinstire. Există aici o 
adevărată întrecere între cei mai 
harnici și mai prigeputi aoșpo-,. 
dări, care mai de care Jălindu-se *1 
cil' ce are în oprâdâ; cil ce ..iese *■"'  
pe piață". Mai exact, la contract. 
Cine și cit a livrat la fondul de 
stat 7 Cit a cîștigat 7 Două în
trebări la care. în acest an. pină 
acum, răspunsul îl dă o fruntașă 
a fruntașilor, pe nume Elena 
Popa. Ea a livrat aproape 10 000 
litri de lapte de vacă. Și 
încă nu s-a încheiat.

Numai după 
apusul soarelui

I

O specie mai puțin obișnuită 
de cactus ne este semnalată de 
corespondentul nostru voluntar 
Alexandru Iierlău din Guvahont. 
județul Arad. Mare iubitoare de 
flori. Elena Caraban din locali
tate are de peste zece ani un 
cactus care înflorește de mai 
multe ori pe an. dar de fiecare 
dată numai după apusul soare
lui. Florile au un miros plăcut, 
îmbietor. In vara acestui an, 
gospodina s-a pomenit, ca nici
odată, cu 12 flori deodată, deși 
pină acum ele. florile, apăreau 
pe rlnd. Imaginea prezintă cite
va din ultimele flori, „parcă mai 
frumoase ca oricind" — ne asi
gură corespondentul nostru vo
luntar.

Tot ce se poate !

I
I.
i

I
Un pelican 
neobișnuit

! In urmă cu șase ani. Aurel 
1 Tăranu. șeful cherhanalei din lo- 
. calitatea Pardina din Delta Du

nării, a găsit un pelican rănit la 
I o aripă. L-a luat acasă, l-a în

grijit cum s-a priceput, pină 
cind răsfățatul admiratorilor 

I Deltei și-a vindecat rana.
După ce s-a inzdrăvenit. peli- 

Icanul nu a mai părăsit cherha
naua. Și asta n-ar fi nimic, că 
nu s-a dus printre confrații săi 

r din mirifica Deltă, dar nici de 
r iernat n-a mai iernat in altă 
I parte. Mai mult, pelicanul căruia 

i s-a dat numele Gogu, a devenit 
prieten bun nu numai cu oame
nii, ci și cu pisica și cu dinele, 
de parcă ar fi fost in ogradă de 
cind lumea.

I

I
i
i
I

I
I
!

1
IRubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții .„Scinteii^j

Economisirea energiei-probiemă si preocupare centrală
pentru nosile populare

Convorbire cu tovarășul Constantin RADU, 
prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București

Propunindu-ne o suită de convorbiri cu factori de răspundere din con
siliile populate pe teme ale economisirii energiei, începem cu Bucureștiul, cel 
mai mare consumator urban.

In legătură cu ceea ce se întreprinde pentru economisirea energiei, am 
adresat citeva întrebări tovarășului Constantin Radu, prim-vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului popular municipal.

— Este cunoscută importanta sar
cinilor trasate de conducerea parti
dului privind reducerea și economi
sirea energiei electrice. Ce a între
prins primăria Capitalei pină acum 7

— După plenara C.C. al P.C.R. din 
octombrie a.c.. preocuparea noastră 
centru economisirea energiei electri
ce a luat forma unui program cu 
responsabilități precise, stabilindu-se 
un număr precis de kilowați ce tre
buie economisiți, atit in trimestrul în 
curs, cit si in anul 1933. în acest pro
gram sînt cuprinse toate unitățile e- 
conomice subordonate primăriei. Am 
considerat că. înainte de a ne adre
sa cetățenilor. îndemnindu-i să-si li
miteze consumul Ia strictul necesar, 
să evite risipa este normal ca noi 
înșine, primăria, să oferim un bun 
exemolu.

— Și ce exemolu pot oferi unitățile 
consiliului popular 7

— As aminti, in acest sens, uti
lizarea optimă a transformatoarelor 
de forță, automatizarea stațiilor de 
spălare a vehiculelor de transport in 
comun, extinderea iluminatului local 
și altele. Săptămina trecută, ca ur
mare a indicațiilor primite din partea 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, comitetul 
municipal de partid a întocmit un 
program de măsuri complex, cuprin
zător.

— Ce măsuri din acest program 
intră in sarcina directă a primăriei 7

— Asa cum spuneam, consiliul popu
lar are propriile sale unităti econo
mice. Printre acestea si cele de con
strucții. De aceea. împreună cu spe
cialiștii. am chibzuit ce se poate face 
pentru a reduce consumul, fără a a- 
fecta mersul normal al activității pe 
șantiere. Centrala de construcții-mon- 
taj a municipiului va reduce cu 10 
la sută consumul tehnologic aferent

— Cititorii sint interesați. desigur, 
sâ afle ce măsuri se prevăd pentru 
economisirea energiei electrice in in
cintele de interes public.

— în comerț, de pildă, inceoind 
cu data de 23 ale lunii noiembrie 
aplicăm o mai judicioasă organizare 
a aprovizionării populației prin re
țeaua unităților de desfacere cu a- 
mănuntul. Programul de funcționa
re al acestora va fi, in general,

stabilit pe durata zilei lumină, iar 
iluminatul in spațiile comerciale 
se va reduce la strictul necesar ; 
în plus vor fi revizuite instalați
ile frigorifice, utilajele din bucă
tării, mesele calde și altele. Pro
gramul de funcționare a unităților 
comerciale, ale cooperației meșteșu

gărești. industriei mici va fi adaptat, 
de asemenea, la folosirea. într-o mai 
mare măsură, a luminii naturale.

în ce privește transportul in comun, 
îndeosebi pentru transportul folosind 
curentul electric, programul va fi co
relat cu cel al platformelor indus
triale. în intervalele de timp situate 
în afara orelor de virf. ca si dumi
nica. numărul de vehicule aflate pe 
trasee va fi mai mic.

— Ce schimbări se vor produce in 
orarul instituțiilor de invățămint 7

— Tot in ideea utilizării cit mai 
mult cu putință a luminii naturale, 
in toate școlile si facultățile din 
București cursurile de zi se vor des
fășura în două schimburi, intre orele 
8 si 17. Ora de curs in școli se va 
reduce la 45 de minute, cu o pauză 
intre ore de 5 minute, folosindu-se

în orice locuință este posibilă reducerea 
consumului de combustibil și energie

Fiecare cetățean poate — și are datoria — 
să acționeze în acest sens I

- lată, mai jos. unele recomandări ale specialiștilor -
• In timpul iernii, frigiderul poate fi înlocuit cu succes de frigul na

tural, pe această cale putindu-se obține, la nivelul țării, economii substan
țiale de energie electrică și, de asemenea, de valută, cheltuită pentru 
procurarea țițeiului necesar funcționării termocentralelor pe hidrocarburi. 
Dacă numai 100 000 frigidere cu absorbție, de tip „Fram", ar fi scoase din 
funcțiune trei luni în timpul iernii, efortul valutar al țării ar fi redus cu 
2,5-2,7 milioane dolari.

® In toate blocurile, noi sau vechi, pe casa scărilor să fie montate 
automate electrice, cu ojutorul cărora se pot obține economii deloc negli
jabile de energie electrică. De exemplu, dacă pe palierele unui bloc cu 
5 etaje arde în permanență, in ceasurile de întuneric, cite un bec de 
25 VI, consumul de energie se ridică, intr-un an, la 600 kWh ; montarea 
țrnui automat de scară reduce de trei ori acest consum, adică la 200 kWh 
anual.

® Cel ce folosesc pentru gătit plite electrice și reșouri - avem In 
vedere nu numai gospodinele, ci și pe locatarii căminelor de nefamiliști 
- pot realiza, la rindu! lor, prin folosirea mai judicioasă a acestor apa
rate, economii de eneigie electrică : pregătind mincarea numai in vase 
cu fundul plat, al căror diametru este corespunzător dimensiunilor discului 
încălzitor (deci nici mai mici și nicidecum concave sau convexe) ; acope
rind vasele în timpul fierberii ; evitind încălzirea pe plite sau reșouri a 
unor cantități mari de apă.

© Și la boilerele electrice, folosite pentru încălzirea apel de baie, 
există ..rezerve" de utilizare mai rațională : la un duș, consumul de energie 
este de trei ori mai mic decit la o baie in cadă. Reamintim, de asemenea, 
că este interzisă - sub sancțiune contravențională - conectareo Io rețea 
a boilerelor in orele virfului de consum : 6,30-10,30 și 17-22.

• O raționalizare a consumului de energie electrică poate fi obținută 
de orice gospodină și printr-o mai bună organizare o călcatului rufelor : 
folosind, pe cit posibil, un fier cu regulator, care asigură temperaturi 
diferențiate, coresDunzătoore țesăturii obiecteloi ce se calcă ; grupînd 
dinainte rufele după țesătură, spre a le avea mai lesne la indemînă ; 
evitind ținerea inutilă în priză a fierului.

la maximum timpul dintre orele 
7—17. In vacanta de iarnă, in loca
lurile de invățămint se va întrerupe 
energia electrică si sistemul de în
călzire.

— Ce recomandări faceți cetățe
nilor 7

— Cu riscul că le vom spune oa
menilor lucruri in general știute de 
orice bun gospodar, vom reaminti că 
lumina electrică trebuie aprinsă nu
mai în acele încăperi unde este ne
voie ; să se introducă in locuințe tu
buri fluorescente și becuri de putere 
mică, să se extindă iluminatul prin 
aplice, veioze. să nu ardă inutil becul 
cind urmărim emisiunile de televi
ziune. Facem apel la cetățeni să nu 
utilizeze, pentru încălzirea suplimen
tară. plitele sau caloriferele electrice, 
care periclitează buna funcționare a 
sistemului electroenergetic. Depășirea 
nivelului de consum pe apartament 
va atrage după sine sancțiuni și 
chiar sistarea furnizării energiei elec
trice. Se recomandă ca, in anotim
pul rece, să se renunțe la utilizarea 
frigiderului. Aș mai aminti că este 
Interzisă iluminarea curților, balcoa
nelor, grădinilor. In ce privește ilu
minatul locurilor comune din blocuri, 
consiliile populare ale sectoarelor. 
I.C.R.A.L.-urile și I.D.E.B.-ul vor 
lua măsuri ca asociațiile de lo
catari să introducă iluminatul au
tomat pe scări. Pentru a spori 
răspunderea și competenta asocia
țiilor de locatari, in această pri
vință, acestea vor nominaliza pe fie
care scară, unul sau doi responsabili, 
din rindul locatarilor, de preferință 
dintre cei priceputi in acest domeniu, 
care să urmărească permanent apli
carea măsurilor de economisire a 
energiei. Măsuri asemănătoare se 
vor lua si in internate, cămine stu
dențești si de nefamiliști. Spiritul de 
buni gospodari al cetățenilor va fi 
pus in valoare și prin inițiativele și 
ideile menite să asigure economisirea 
energiei electrice. “

Toate aceste măsuri severe de e- 
conomisire a energiei sint. desigur, 
pe deplin justificate. Cu toții știm că 
resursele naționale de producere a 
acesteia sînt limitate, că fiecare se
cundă. fiecare minut de scurgere pe 
fir a electricității înseamnă cărbune 
extras, cu mari cheltuieli, construc
ții de baraje șl hidrocentrale, petrol 
scos de la mii de metri adincime ; 
înseamnă, totodată, valută forte pen
tru aducerea din imoort a țițeiului, 
a cărbunelui. Știm, de asemenea, că 
economisirea energiei preocupă în
treaga lume, inclusiv tarile dezvol
tate. că nimeni nu-și mai permite, 
astăzi, luxul risipei de energie, indi
ferent sub ce formă s-ar manifesta.

Rodica ȘERBAN

Sănătatea inimii și 
investigația preventivă
Ce ne arată un studiu făcut pe 100 000 de oameni

(Urmare din pag. I)

larizarea lor, este... neconstitutională 
și ,.va stirni in continuare comenta
rii negative".

1 Zic campionii in răstălmăciri că 
aceasta .ar veni de acolo că „în 
România învățămintul este gratuit". 
Și, dontinuă cu aplomb vinzâtorii de 
țară : dacă invățămîntul e gratuit, 
de ce să plătească cel care vrea 
să-și părăsească definitiv patria ? Să 
fie clar: gratuitatea învățămintului 
din țara noastră — ca dealtfel mul
te alte înlesniri proprii socialismului 
— n-au picat din cer. Ea are acope
rire în munca întregului popor ro
mân, in sacrificiile pe care le-a fă
cut și le face pentru împlinirea as
pirațiilor sale de progres și civiliza
ție. Așa stînd lucrurile, nu e cazul 
ca trădătorii de țară de aiurea să-și 
mai innoade mințile în calcule pe 
buzunarul nostru, să stabilească ei 
ce e bine și ce nu se cuvine să în
treprindem pentru a ne apăra ceea 
ce am cucerit prin lupta și munca 
noastră. Da, învățămintul în Româ
nia e gratuit pentru cei care se pre
gătesc în România ca să slujească 
România! O gratuitate plătită însă 
din sudoarea muncitorului din adîn- 
cul minei ori a celui de la strung, 
din munca țăranului, a intelectualu
lui. Adică, din banii poporului. Ra
țiunea și temeiurile Decretului Con
siliului de Stat se întemeiază. în de
finitiv, tocmai pe această realitate. 
Prevederile Decretului arată limpede, 
oricui, că nu sîntem dispuși să sub
venționăm niște întreprinderi, sau 
institute de aiurea, cheltuind sume 
importante cu pregătirea cadrelor de 
specialiști care să nu ramburseze aici, 
ci să aducă profituri acolo, celor ce 
l-au luat cu diplomă, „de-a gata".

— Am fost citeva luni la niște 
cursuri post-universitare în Califor
nia. ne spune ing. prof. dr. docent 
Dumitru Căluianu, de la Universi
tatea din Galați. Mi s-a oferit astfel 
posibilitatea să iau contact direct cu 
învățămintul american. Sigur, sînt 
acolo și institute unde studenții se 
bucură de unele facilități. La uni
versități „cu firmă" însă, taxa anu

ală pentru un student se ridică la 
mii de dolari. Se înțelege că accesul 
îl au numai tinerii înstăriți. Alții, 
pentru a fi in măsură să facă față 
taxelor ridicate, sint nevoiți să prac
tice o serie de munci grele, necali- 
ficate.

Nu-s deloc inedite constatările 
profesorului gălățean. Le-am repro
dus insă mai ales pentru uzul ..teo
reticienilor în treburi constituționa
le" care țin de departe să ne poarte 
de „grijă", fără ca nimeni să-i roa
ge. Și tot lor, avind în vedere că 
prea au memoria scurtă, le reamin
tim un răspuns al lui Călin Nicolae

cele aflate în curs de dezvoltare, pre
gătirea unui tinăr specialist, mai ales 
in actualele condiții ale crizei eco
nomice mondiale, este costisitoare. 
Publicația „International Herald Tri- 
bune" aprecia, de exemplu, că depă
șirea barierei de 10 000 de dolari, re- 
prezentind taxa anuală in invățămîn
tul superior american, este „drama
tică din punct de vedere psihologic". 
Și tot de curind, Universitatea 
„George Washington", din capitala 
S.U.A., anunța majorarea taxelor 
anuale pentru facultățile sale de me
dicină la 15 000 de dolari. în treacăt 
fie spus, nu numai in America, ci și

Sub pretextul drepturilor omului
Popa, stabilit de trei ani în S.U.A., 
răspuns cuprins intr-un interviu luat 
de chiar „Europa liberă", în acest 
an : „Am făcut cerere pentru a fi 
admis Ia un colegiu și cu această 
aprobare mă duc la armată, care imi 
plătește colegiul... Cel mai ieftin co
legiu costă circa 3 000—5 000 de do
lari pe an. Dacă aleg un colegiu 
scump, de 10 000 de dolari pe an, ta
xele de invățămint tot armata le 
plătește". Necunoscătorii în materie, 
naivii, ar putea zice : „Uite, dom
nule, ce înlesnire grozavă !“ Să ve
dem insă ce spune mai departe ace
lași C. N. Popa : „După terminarea 
studiilor superioare trebuie să mergi 
la armată pe termenul pentru care 
ai semnat, de exemplu patru ani" 
(n.n.). Cum se vede, o fi el vopsit 
pe dinafară gardu’, dar înăuntru... 
Pe scurt : vrei taxe plătite la cole
giu ? Semnează colea, pentru patru 
ani de armată, și e O.K. Că aceeași 
armată ți-ar putea oferi și șansa 
să-ți lași oasele pe la dracu-n praz
nic. asta intră in regula jocului.

Realitățile exemplificate pină aici 
ne conduc spre cîteva concluzii a că
ror valabilitate este greu, dacă nu 
imposibil de ignorat. Mai întîi șl intii 
că. indiferent de meridian, atit in 
țările superindustrializate, cit și in

in multe alte țări amatoare de titrați 
gata formați, absolvirea unei facul
tăți se face cu prețul unor taxe care 
6e ridică la zeci de mii de dolari. In 
același timp, nu-i nici un secret pen
tru nimeni faptul că pregătirea eșa
loanelor de specialiști este o pro
blemă și mai grea pentru țările in 
curs de dezvoltare ; acestea resim
țind încă din plin handicapul datorat 
spolierii de secole a propriilor bo
gății de către fostele puteri coloniale.

La aceste obstacole, care cer de
cenii pentru învingerea lor, se adau
gă mai recent și „furtul creierelor" 
— practica unor state dezvoltate de 
a racola pe gratis specialiști cu pre
gătire superioară, formați de regulă 
pe spezele țărilor in curs de dezvol
tare. O veritabilă contrabandă de 
„inteligență" in fotosUl celor bogati. 
Cit de rentabilă este această politică 
rapace care încurajează „exodul cre
ierelor", se poate vedea și din urmă
torul exemplu furnizat de UNCTAD : 
numai intr-un singur an, țări pre
cum Canada, Marea Britanie și Sta
tele Unite ale Americii realizează 
prin racolarea de specialiști gata for
mați un beneficiu de aproximativ 
6 miliarde de dolari I

După cum se știe, in cei aproape 
40 de ani ciți au trecut de la 23 Au
gust 1944, invățămintul din țara noas
tră a cunoscut o dezvoltare de un di
namism fără precedent. Să spicuim 
doar două exemple : dacă în 1938' 
existau 8 234 medici, numărul lor se, 
ridică azi la aproape 42 000. Tot in 
1938 aveam doar 5 000 de specialiști 
in domeniul cercetării științifice ; in 
prezent peste 226 000 de cadre, imensa 
lor majoritate formați in anii noștri, 
muncesc in cercetare și inginerie teh
nologică. Dacă numai pentru un 
singur cadru cu pregătire su
perioară se cheltuiesc în alte 
locuri sume evaluate la zeci de mii 
de dolari, apare limpede cit a inves
tit societatea noastră pentru forma
rea, în tot acest răstimp, a sute de 
mii de specialiști. Ei reprezintă o în
semnată bogăție a întregului nostru 
popor. O bogăție inalienabilă, intan
gibilă. Cu atit mai mult cu cit aceste 
cadre n-au fost nevoite să plătească 
nici un leu din buzunarul propriu sau 
al familiilor lor pentru a urma la li
ceu sau la facultate, beneficiind din 
plin de truda profesorilor, de burse, 
de dotarea căminelor, laboratoarelor, 
bibliotecilor, sălilor de cursuri. Din 
aceste realități proprii epocii noastre 
socialiste iși trag seva răspunderea, 
abnegația, patriotismul cu care co- 
virșitoarea majoritate a cadrelor cu 
pregătire superioară iși dedică în
treaga lor capacitate de creație pro
gresului României de azi.

E firesc deci ca poporul să se soco
tească creatorul acestei bogății, păs
trătorul ei de drept și de fapt. Tocmai 
ținind seama de interesele superioare 
care determină protejarea acestor va
lori, din inițiativa României. „Grupul 
celor 77" a prezentat la actuala se
siune O.N.U. un proiect de rezoluție 
privind stăvilirea exodului de perso
nal calificat din țările in curs de dez
voltare către țările dezvoltate. Re
centul Decret al Consiliului de Stat 
vine in consonanță cu această pozi
ție principială, firească, de ocrotire a 
unei valoroase 'bogății naționale cum 
este fondul de cadre cu pregătire su
perioară, bogăție creată prin efortu
rile întregului popor.

Organizația Mondială a Sănătății 
a lansat apelul „Sănătate pentru 
toți pină in anul 2 000". în acest sens 
putem aprecia că experiența județu
lui Bihor in prevenirea și combate
rea bolilor cardiovasculare constituie 
un exemplu de acțiune concretă. 
„Experimentul Oradea" este unic in 
țară, in privința numărului persoa
nelor cercetate — peste 100 000 — 
și printre puținele din lume ca bo
găție a informațiilor dobîndite. 
Coordonatorul acestui original studiu 
dr. EUGEN POP, medic primar car
diolog. director adjunct la Direcția 
sanitară a județului Bihor, ne-a vor
bit despre acțiunea inițiată și con
cluziile desprinse din ea.

— Cum ați ajuns la ideea și la 
metodologia originală a acestui vast 
studiu 7

— Am pornit de la faptul că In 
județul nostru — dată fiind struc
tura lui cu o pondere mai mare de 
vîrstnici. mortalitatea prin boli car
diovasculare este 
mai frecventă de- 
cît in alte zone 
ale țării. Astfel, 
din anul 1960 
acest procent a 
trecut de 50 la 
sută, pentru ca în 
perioada 1970— 
1980 să fie de 60 
la sută. Aces
ta a fost motivul pentru care Direc
ția sanitară a județului (director 
dr. Ioan Popa) a decis să ne ocu
păm de depistarea f&ctorilor de risc, 
a cauzelor bolilor cardiovasculare în 
vederea stabilirii unor măsuri con
crete de prevenire. Noi fiind unitate 
de asistentă medicală, și nu de cer
cetare, avem rolul de a influența 
starea de sănătate a întregii popu
lații și nu numai a grupului pe care 
îl studiem. Deci ne-am propus de la 
început să influențăm fenomenul de 
sănătate publică prin măsuri tera
peutice și profilactice adecvate reali
tăților din județul nostru. în august 
1976 am pornit acest masiv studiu 
pe 100 000 adulți (de la 15 la 65 ani) 
din 8 localități (4 urbane și 4 rurale) 
și în 30 iulie 1977 am încheiat stu
diul. Am urmărit aceleași date, in 
aceleași localități, pe un număr de 
27 500 copii.

— Ce ați constatat In urma con
sultării acestui grup foarte nume
ros 7

— Mal întîi o concluzie generală : 
cu cit o persoană are o greutate 
corporală mai mare (supraponderală) 
cu atit apar mai mulți factori de 
risc, iar asocierea lor progresivă, 
spre 40—45 ani, cumularea factorilor 
de risc duc, in mod inevitabil, la 
accidente cardiovasculare. La adulții 
analizați s-a constatat că 32 la sută 
din ei au un exces ponderal de peste 
20 la sută din greutatea recomanda
bilă și că hipercolesterolemia (creș
terea procentului de colesterol din 
singe) are o frecvență de 13.9 la 
sută, iar la copii 14 la sută (deci 
ceva mai frecvent decît la adulți). 
Hiperlipidemia (procent crescut de 
grăsimi in singe) s-a depistat la 14.5 
la sută din adulți și la 15 la sută din 
copii ; hipertensiunea arterială (în 
limitele 160/95) se constată la 10,5 la 
sută din cei analizați, cu precizarea 
că hipertensiunea de graniță ajunge 
la 18 la sută. Diabetul zaharat ia 
adulți era cunoscut, înainte de aceas
tă acțiune. în proporție de 0.8 la 
sută, ca după încheierea ei să se 
constate că in realitate procentul era 
de 4,5 la sută, deci de 5 ori mai mult

(inclusiv tulburările de toleranță la 
glucoza care înseamnă un predia- 
bet). Electrocardiogramele au sesizat 
modificări, la 39,3 la sută din cei 
analizați, multe din ele fiind sem
nale utile in prevenirea complica
țiilor.

în ce privește rezultatele obținute 
pină acum, ele nu pot fi spectacu
loase intr-o perioadă atit de scurtă. 
Dar cum noi analizăm din nou. ,in 
fiecare an. o treime din acest mare 
lot, reiese că la 3 ani sint revkăiți 
toți șl se poate constata dacă în 
această perioadă, urmind recomandă
rile medicului, și-au ameliorat starea 
de sănătate. Pină acum putem spu
ne că decesele prin accidente vascu
lare cerebrale și infarct de miocard 
frecvența lor sub 60 de ani, s-a re
dus față de anii anteriori cu circa 
3 la sută în ultimii 5 ani. începutul 
este intotdeauna mai greu, pentru 
că trebuie invinse obiceiuri greșite, 
mentalități depășite.

— Pentru că ați 
urmărit și la co
pii aceleași as
pecte, vă rugăm 
să vă referiți la*  
citeva din măsu
rile de prevenire 
necesare a fi lua
te cit mai din 
timp.

— în literatura 
de specialitate se discută de mai mulți 
ani despre existența factorilor de risc 
încă de la naștere. Aceasta ne-a fă
cut sâ luăm în observație 5 000 gra
vide (din care circa 3 000 au și fost 
investigate) pentru a vedea dacă și în 
ce măsură femeia gravidă este purtă
toare de factori de risc. în acest fel 
am stabilit o schemă integrală a cer
cetării cauzelor bolilor cardiovascula
re de la naștere — și chiar înainte — 
pină la bătrînețe. Datele obținute au 
confirmat că un copil născut de o 
mamă purtătoare de factori de risc 
cardiovascular devine și el un pur
tător și aceasta nu pentru că ar fi 
influențat genetic neapărat, cl pen
tru că copilul va deprinde obiceiu
rile alimentare sau modul de viată 
ale mamei, adesea obeză ori cu ten
dință. Iată de ce adevărata prevenire 
trebuie să înceapă încă înainte de 
naștere prin adoptarea de către pă
rinți a unor deprinderi sănătoase in 
interesul propriu și al urmașilor.

— Urmărind această schemă inte
grală — de la naștere pină la Sfirși-\ 
tul vlrstet active — la ce cc .iluzii 
ați ajuns 7

— Una din concluzii este . fac
torii de risc apar paralel cu vîrsta, 
iar asocierea lor progresivă impune 
descoperirea și prevenirea lor ince- 
pind din copilărie și tinerețe. Pen
tru a atinge acest scop este necesar 
controlul 'regulat al greutății corpo
rale, deci prevenirea supragreutății; 
odată cu prevenirea obezității sînt 
înlăturați și factori de risc, ca : 
hiperlipidemia, hipercolesterolemia, 
adesea asociate cu diabetul zaharat 
și hipertensiunea arterială. Fumatul 
(avind o frecventă de 31,2 la sută in 
acest grup) constituie de asemenea 
unul din factorii cei mai nocivi pen- 
tri^ vasele de singe și inimă. S-a de
monstrat însă că depinde de fiecare 
ca acești factori să fie influențați, 
diminuați, evitați, ceea ce duce, in 
mod cert, la ameliorarea semnifica
tivă a stării de sănătate.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU
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Condamnatul 
cu dubla 
identitate

Dincă Nicolae, zis Firfizon, fiul lui Iile 
și Ioana, născut la 11 noiembrie 1955, in 
București, cu studii — 8 clase, încadrat in 
muncă la întreprinderea de prestări servi
cii București, căsătorit, avind trei copii, 
domiciliat in București, strada Sfintu Petru 
Tei nr. 24.

Hristu Mihai, fiul Ioanei, născut la 28 
aprilie 1953, în comuna Voluntari, cu stu
dii — 6 clase, fără ocupație, necăsătorit, do
miciliat in București, str. Țiglelor nr. 3.

După cum se observă, in cele două seturi 
de date, extrase din două sentințe de con
damnare penală, comun este doar numele 
mamei. S-ar zice că ele privesc persoane 
absolut diferite. Și totuși e vorba de un 
singur individ.

în seara de 27 februarie 1980. Hristu Mi
hai, beat, cu încă doi indivizi de aceeași 
teapă s-au dus peste un fel de prieten din 
cartier și, sub amenințarea cuțitelor, au 
cerut uneia dintre cele patru persoane din 
locuință, o tînără. să-i urmeze. Ce s-a in- 
timplat după aceea in magazia mizeră a 
imobilului nu e descript ibil Bineînțeles că 
au fost reclamați șl căutați de miliție. Cei
lalți doi au fost prinși, arestați și condam
nați, dar lui Hristu Mihai nu i s-a găsit 
urma. O lună, două, trei, un an, un an 
și nouă luni...

Se simțea el oare apăsat de povara fap
tei ? Era inspăimintat de căutările organe
lor de urmărire penală ? Din cele ce s-au 
întimplat, n-am zice că da. La data de 7

octombrie 1981, ziua in amiaza mare, tot 
beat, cu alt individ, H. M. observă ceva 
neplăcut pe figura sau hainele unui bărbat 
de pe stradă. Poate era un neg, poate era 
o scamă. L-au luat la bătaie. Bărbatul a 
rupt-o la fugă, golanii după el. Cineva a 
încercat să-i oprească, urmăritorii și-au 
scos cuțitele și și-au continuat urmărirea. 
Omul care le iritase privirea s-a ascuns în 
biroul unui magazin de mobilă. Au devastat 
și biroul și magazinul, i-au amenințat pe 
toți cei prezenți, tăind firul telefonului, ca 
să nu poată fi anunțată miliția.

Pină lâ urmă, prinși, au fost arestați. 
Unul dintre făptuitori și-a dat identitatea 
exactă, celălalt, Hristu Mihai, care se știa 
urmărit pentru violul comis anterior, și-a 
declarat o identitate inventată. „A ținut". 
S-a ales condamnat numai pentru a doua 
faptă. Desigur, instanța nu are nici o vină. 
Oamenii nu sînt aduși in boxă cu buletinul 
de identitate la ei. Dar pină la ajungerea 
in boxă ?

După un timp, șmecheria a fost descope
rită și s-a făcut dreptate. Hristu Mihai a 
fost condamnat în final, pentru ambele 
fapte, la 7 ani și 6 luni închisoare. Dar reu
șita lui temporară, ca și faptul că, după un 
an și nouă luni de la comiterea unei in
fracțiuni grave, încă se plimba nestingherit 
și îndrăznea să se comporte cu o indignantă 
agresivitate, ca și „curajul" de a se reco
manda pînă și la arest cum ii trecea prin 
cap, pun in discuție resorturile acestei ati
tudini de gravă sfidare a legii. în mod si
gur, unul din ele este convingerea — falsă, 
fără îndoială — a impunității.

Pentru ca asemenea convingeri să fie 
spulberate in mintea oricărui huligan, so
luția e una singură : fermitate in aplicarea 
normelor.de drept, perseverență în sancțio
narea cit mai severă a indivizilor opaci la 
orice mesaj educativ. Nici un vinovat să

nu scape și... nici un arestat să nu se re
comande cum vrea el. doar cu „cartea de 
vizită". Sau nici măcar cu atit...

Sursa 
„deprimării"

într-o seară urîtă de toamnă, o „Dacia" 
cu farurile puternic aprinse se năpustea 
pe bulevardul Dimitrie Cantemir, una din 
cele mai largi și mal sigure magistrale de 
circulație din Capitală. Trei femei, trei tre
cătoare oarecare, plecate de acasă la ore 
diferite, cu interese și direcții de mers di
ferite, cu intenții diferite, s-au oprit in 
mijlocul străzii, întrerupindu-și gindurile 
lor diferite, atente la goana năpraznică a 
farurilor care se apropiau. Axa bulevardu
lui le oferea siguranță. Acolo, cele trei benzi 
de circulație intr-un sens erau despărțite 
de celelalte trei benzi de circulație prin 
două dungi continue, granița legală strictă 
intre fluxurile de trafic, zonă de siguranță 
pentru pietonii rătăciți in vălmășagul ma
șinilor. Femeile așteptau, ca aliniate, pe 
o distantă de vreo 20 de metri, mai exact : 
24 m Habar nu aveau una de alta. Habar 
n-aveau că peste puține minute se vor 
găsi împreună in aceeași sală albă și rece, 
de la morgă. Pentru că mașina ultragrăbită 
le-a izbit in plin pe toate trei la rind. ca pe 
popice, catapultindu-le spre marginile bu
levardului. Lovitura nu le-a dat nici-o șan
să, toate trei au fost pur și simplu zdrobite.

Conducătorul mașinii a coborit clătinin- 
du-se, intr-un damf de alcool, a luat un taxi 
și a plecat. Se grăbea, pentru rațiuni de el 
știute, să anunțe isprava... amicului de la 
care cumpărase mașina 1 ? La locul faptei

lăsase un pasager care povestea, șocat, că 
el a atras atenția omului de )a volan asu
pra celor trei femei ce aveau să devină 
popice, dar fără nici un efect. Pe parbrizul 
mașinii — parcă acuzator ! — trona un semn 
de exclamație imprimat pe discul galben...

Vinovatul a fost condamnat la 10 ani în
chisoare îrj recursul intentat s-a plins că 
judecătorii n-au ținut seama de motivul 
pentru care. el. in loc să conducă liniștit, 
pe banda unu, a gonit bezmetic in afara 
spațiului permis pentru circulație. „N-au 
avut in vedere că trăiam o depresiune psi
hică. îmi murise (in urmă cu trei ‘ani !) 
soția, iar după aceea un frate".

Psihologii afirmă că firea șl starea de 
spirit a omului se recunosc și in maniera 
de a conduce mașina, așa că am luat in 
seamă ipoteza depresiunii psihice. Prea era 
ieșită din comun intreaga comportare ce 
cauzase nenorocirea, ca să nu sugereze un 
mod alterat de a ințelege viața, legea, ra
porturile cu ceilalți, încadrarea insului in 
fluxul general al „circulației" sociale. Stu
diind viața lui Rădulescu Mihai Alexandru 
(cum se numește triplul ucigaș), am consta
tat că avea motive mult mai actuale să fie 
„deprimat" decit decesele de acum trei ani. 
întregul lui mod de viață seamănă cu fe
lul in car? conducea mașina.

S-a prezentat autorităților drept „inginer 
proiectant" la „Flacăra roșie" ; cercetările 
au dovedit că lucrase la fabrica respectivă, 
însă cu un an in urmă, și nu ca Inginer, ci 
ca lucrător necalificat, nu pentru că l-ar fi 
fost dragă activitatea productivă, ci deoarece 
fusese condamnat pentru speculă la trei 
luni de muncă in regim corecțional. Restul 
biografiei profesionale se rezumă la alte 
două condamnări, pentru operațiuni inter
zise cu metale prețioase și, mai înainte, 
pentru trafic de valută. La cei 33 de ani, 
cind a suprimat cele 3 vieți. R.M.A. nu cu- 

' noaște contingențe cu munca.

Dar n-o ducea rău. în momentul acciden
tului avea trei litri de vin in corp și zece 
kilograme de pește în portbagaj. Mașlna- 
mașină, casa-casă... Apropo de casă : nu se 
știe unde locuia. Apartamentul de pe str. 
Agricultori 30 zăcea-gol, cu funcția de că
suță poștală. Acolo nu primea decît bogata 
corespondență cu care-1 onorau organele de 
urmărire penală, procuratură și justiție. 
Altminteri — un om fără urmă din marele 
oraș. Care-și permitea să trăiască, și nu rău, 
exclusiv din afaceri, să disprețuiască legile, 
eă conducă beat, să se năpustească printre 
ceilalți cu cinismul celui ce nu vrea să-i 
șadă nimeni în cale.

Din caietul 
grefierului

— Recunoașteți infracțiunea pentrtt care 
ați fost trimis in judecată : furt de curent 7

— Nu o recunosc.
— Declarația prin care ați mărturisit, la 

cercetări, că ați încercat să blocați d scul 
contorului electric a fost scrisă sau nu de 
dumneavoastră personal 7

— A fost scrisă de mine.
— Cum vă explicați că atunci ați recu

noscut, iar acum nu 7
. — Atunci credeam că o să fiu sancțio

nat doar cu amendă. Acum văd că mă aș
teaptă o pedeapsă penală.

(Din dezbaterile procesului 4869/1982 
de la Judecătoria sectorului 2. Incul
pat — inginerul tehnolog Duță Viorel).

Sergiu ANDON

normelor.de
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ENERGIA ELECTRICĂ Șl MATERIILE PRIME - 
gospodărite rațional, economisite la maximum I

0 importantă sursă de reducere a consumurilor:

CREȘTEREA COEFICIENTULUI 
DE SCOATERE A METALULUI

Cită meserie cunoaște un inginer 
care timp de 30 de ani a lucrat in 
aceeași unitate, trecind însă pe la 
toate locurile de muncă și urcînd 
treptele ierarhiei profesionale pină 
Ia funcția de director tehnic ? Fără 
îndoială că acest inginer, despre care 
se spune că „mănîncă oțel cu pilne". 
are o mare competentă profesională. 
El se numește MIRCEA PENESCU 
și practică meseria de metalurgist la 
Combinatul siderurgic Hunedoara.

In graficul alăturat este sugerată 
însemnătatea unei principale sarcini 
în industria metalurgică : creșterea 
coeficientului de scoatere a metalu
lui. Am considerat util ca desbre 
ceea ce trebu:e in mod concret în
treprins într-o unitate siderurgică 
pentru îmbunătățirea ..scoaterii11 de 
metal să avem o discuție cu acest 
reputat specialist, cu autoritate re
cunoscută de practician.

— Pentru început vă rugăm să lă
murim pentru toți cititorii ce se în
țelege prin „coeficientul de scoatere 
a metalului1' și de ce acesta trebuie 
să fie cit mai mare ?

— Cum se știe, după ce a fost ela
borat, oțelul este turnat sub formă 
de lingouri. Aceste lingouri sint ul
terior prelucrate in laminoare pină 
cind se obțin produsele metalurgice : 
profile, sîrme, țevi. în decursul aces
tui proces o parte din metalul con
ținut in lingouri se elimină sub for
mă de pierderi tehnologice sau re
buturi. Așadar, raportul între canti
tatea de produse laminate obținute 
și cantitatea dc oțel lingou utilizată 
pentru a Ie fabrica reprezintă ceea 
ce în mod obișnuit noi denumim 
coeficientul de scoatere. Eu aș spu
ne că „scoaterea" nu trebuie să fie 
mare sau mică, ci „optimă", pentru 
că o scoatere optimă este „muchia 
de cuțit" între consumul de metal și 
energie, pe de o parte, și calitatea 
produselor, pe de altă parte. De 
exemplu, în combinatul nostru creș
terea cu numai unu la sută a coefi
cientului de scoatere a metalului, de 
la lingou la blum, ar însemna 
într-un an economisirea a 30 000 tone 
de metal, a 800 MWh energie elec
trică și a 2 000 tone combustibil 
convențional.

— Din cele spuse se înțelege că 
asigurarea unui coeficient de scoa
tere cit mai ridicat este o problemă 
tehnologică. Ce procedee tehnologice 
moderne ați recomanda ?

— Să nu ne grăbim. înainte de a 
discuta despre tehnologii moderne 
să vorbim puțin despre profesiona
lism. Pentru că, intr-adevă'r, mări
mea coeficientului de scoatere a me
talului depinde într-o' măsură hotă- 
rîtoare de calificarea oțelarilor și'la- 
minoriștilor. Ca să fiu crezut mai 

ușor, să recurg la un exemplu. Unul 
din procedeele tehnologice moderne 
care asigură o turnare eficientă in 
lingotiere a oțelului necalmat ește 
aplicarea „capacului" chimic. Adică, 
deasupra lingoului, într-un anumit 
moment al „fierberii" oțelului, se 
aplică o cantitate determinată de de
șeuri de aluminiu sau ferosiliciu care 
întrerupe procesul fizico-chimic din 
interiorul lingoului. Dacă „fierberea" 
e prea îndelungată, apar porozități la 
caoul lingoului, pentru a căror eli
minare trebuie tăiată, șutată cum 
spunem noi. o cantitate mai mare de 
metal. După cum. o fierbere prea 
scurtă dăunează calității. Or, ca să 
prinzi momentul optim al aplicării 
capacului chimic trebuie să cunoști

Cum se acționează 
în acest scop 
la Combinatul 

siderurgic Hunedoara

în profunzime toate secretele turnă
rii oțelului. La Hunedoara noi apli
căm această tehnologie pentru tur
narea întregii cantități de oțel ne
calmat pe care îl elaborăm. Prin a- 
ceastă „operație" de mare finețe, un 
oțelar poate „cîștiga" Ia fiecare tonă 
de oțel turnat 30—40 kg de metal. 
Și poate că numai cunoștințele teh
nice oricît de vaste ar fi nu sînt 
suficiente, oțelarul trebuie să aibă și 
conștiință profesională, adică să a- 
plice ceea ce știe, să respecte disci
plina tehnologică.

— Și, totuși, tehnica are cuvîntul 
său...

— Desigur, dar aplicarea tehnicii 
moderne este rezultatul colaborării 
dintre cei din producție și cei de la 
concepție. Bunăoară, noi la Hunedoa
ra, prin încercări și observații prac
tice îndelungate am ajuns la conclu
zia că secțiunea cea mai potrivită a 
lingotierei nu este cea pătrată, ci a- 
ceea ușor dreptunghiulară. De fapt, 
proiectarea constructivă a lingotie
rei trebuie să țină seama nemijlocit 
de ansamblul condițiilor tehnologice 
atît din oțelărie. cit și din laminoare. 
Astfel, este avantajos, sub aspectul 
..scoaterii" de metal, să fabricăm 
lingouri cit mai mari, dar trebuie să 
ținem seama și de posibilitățile teh
nice ale laminoarelor și de necesi
tatea asigurării unei productivități 
ridicate la prelucrarea metalului.

— Ne-ați vorbit despre ceea ce 
poate face oțelarul pentru optimiza

rea „scoaterii" de metal. Dar lami- 
noristul ?

— Noi lucrăm după metoda „șuta- 
jului economic". Adică, laminoristul 
care lucrează la „foarfecă" de la 
bluming nu taie dintr-odată capul 
lingoului ce trebuie șutat, ci felie 
cu felie, pină cind consideră el că 
este suficient 1 Din nou hotăritor este 
profesionalismul. Pentru că in în
treg procesul de laminare decizia 
muncitorului de Ia foarfecă este ho- 
tărîtoare pentru „scoaterea" de me
tal care se va realiza.

— Această decizie nu presupune 
Un risc ? Ne referim la riscul real 
de apreciere a defectului admisibil 
pentru blumul trimis pentru a fi la
minat in continuare.

— Riscul există. El poate fi mai 
mic atunci cind calificarea profesio
nală este mai ridicată. Dar el există 
oricum. Dacă nu ni l-am asuma n-am 
putea realiza o „scoatere" corespun
zătoare a metalului și ar trebui să 
ne lăsăm de meserie. Desigur, cei 
care și-l asumă ar trebui și recom
pensați. moral și material, pe măsu
ră. Dar. pentru că a venit vorba, să 
mă opresc asupra unui caz : in mod 
obișnuit, pentru turnarea oțelului 
calmat se folosesc lingotiere direct 
conice cu plăci termoizolante în 
partea superioară. Nu intru în amă
nunte, specialiștii știu despre ce 
este vorba. Noi am găsit insă o altă 
tehnologie de turnare în lingotiere 
direct conice, fără plăci termoizo
lante, pe care o utilizăm pentru 
oțelul beton. Economia pe care o 
realizăm ește nu numai de mate
rial termoizolant, care este foarte 
scump, ci și de metal și energie, 
întrucît asigurăm o „scoatere" mai 
bună. Pentru a mă exprima plastic, 
ceea ce facem este un fel de „spe
culație" tehnică.

— De ce depinde extinderea proce
deului și la alte sortimente de oțel ?

— Consider că procedeul poate fi 
preluat la tipurile de oțeluri cu un 
grad de sudabilitate și coroiaj ridi
cat. Dar, firește, decizia aplicării 
procedeului depinde de măsura in 
care cadrele tehnice, oțelarii și lami- 
noriștii vor înțelege să-și asume 
riscul tehnic.

— Merită asumat acest risc ?
— Desigur, pentru că rezultatele 

sînt de-a dreptul spectaculoase. De 
la 85—86 la sută cit e „scoaterea" de 
la lingou la blum la oțelul calmat 
obișnuit, ajungem Ia 90—91 la sută, 
într-un an economisim astfel 25 000— 
30 000 tone de oțel.

— Pe ansamblu, Combinatul side
rurgic Hunedoara nu realizează un 
coeficient de scoatere a metalului 
foarte ridicat. De ce ?

— Desigur, pină la nivelul maxim

Cantitatea 
de energie 
necesară ‘ 
pe timp 
de un an 
0 .întreprinderii 
de sîrmă- 
și produse 
din sîrmă 
Buzău
Și
• întreprinderii 
„Laminorul" 
din Brăila

O producție netă 
suplimentară de

Un spor de 
producție • 
fizică 
de laminate 
suficient * 
pentru 
fabricarea a

al posibilităților mai este încă mult. 
Important este că știm unde lucru
rile nu stau cum trebuie și acționăm 
pentru eliminarea neajunsurilor care 
mai există : ele se referă, Îndeosebi, 
la asigurarea aceluiași nivel, inalt, 
de calificare pentru toți oțelarii și 
laminoriștii și la întronarea discipli
nei tehnologice pe tot fluxul de fa
bricație. Dar nu sîntem de acord 
nici cu sarcinile globale, date din 
birou, de a realiza un anumit coefi
cient de scoatere care nu se funda
mentează pe nimic. In mod normal, 
coeficientul de scoatere a metalului 
planificat pe ansamblul combinatu
lui trebuie să fie media ponderată 
a „scoaterilor" ce trebuie realizate 
la fiecare sortiment de oțel. Dacă 
așa se planifică, apoi să fim judecați 
și trași la răspundere dacă nu-1 re
alizăm.! Eu nu mă pot duce în oțe- 
lărie sau la laminoare și să spun 
muncitorului să realizeze o sarcină 
trasată din birou, trebuie să-i și ex
plic cum trebuie să procedeze pentru 
a o îndeplini. Acolo, în secție nu 
poți să dai numai sarcini și indicații, 
ci trebuie să arăți cu precizie, con

o
0

cret, cum trebuie să se procedeze șl la 
nevoie să pui mina și să demon
strezi că se poate, că aplicind un 
procedeu tehnic nou muncitorul lu
crează mai ușor sau produce mai 
mult, mai ieftin și ciștigă mai bine. 
Altfel, crede despre tine că ești in
competent. Iată că o sarcină prost tra
sată, lipsită de fundament, demobi
lizează, în loc să unească energiile 
pentru înfăptuirea ei. De aceea, și 
sarcina de a realiza un anumit coefi
cient de scoatere, posibil de înfăp
tuit, trebuie și ea bine gîndltă, de 
la bun început. Nu servesc la nimic 
nici comparațiile cu indicii de scoa
tere realizați in alte țări, pentru că 
baza de calcul este diferită. Am 
fost prin multe unități siderurgice 
din lume și am constatat, o spun cu 
justificată mîndrie : că Ia aceleași 
procedee tehnologice, noi, la Hune
doara, realizăm „scoateri" cel puțin 
la fel de bune.

— Cerința economisirii metalului 
și energiei este mai acută ca ori- 
cind. Cum considerați că aici, la Hu
nedoara, coeficientul de scoatere a

Reducerea 
consumurilor 
energetice cu
• 103000 tone 
combustibil 
convențional
și
• 33000 MWh 
energie 
electrică

4000 vagoane de marfă
4000 autocamioane 
4000 tractoare
20000 autoturism® 
200000 frigidere

metalului poate face un salt cores
punzător ?

— In principal pe trei'căi. Cea 
mai simplă ar fi specializarea mai 
strictă a fabricației pe anumite ti
puri de oțeluri. N-ar fi mai rațio
nal, de pildă, ca fabricația oțelurilor 
de rulmenți să se facă intr-o singură 
unitate, alte unități urmind să preia 
și să se specializeze in realizarea al
tor sortimente de oțeluri ? O altă 
cale ar fi dotarea Hunedoarei cu o 
instalație de turnare continuă. Oricit 
de costisitoare ar părea o asemenea 
investiție, ea s-ar justifica pe deplin. 
Calculele sint edificatoare : pentru 
producția de oțel inoxidabil cu actua
lele tehnologii și instalații se reali
zează un consum de 1 400 kg oțel lin
gou pe tona de laminat. Cu „turnare 
continuă" pentru o tonă de laminat 
nu s-ar mai „consuma" decît 1 100— 
1 150 kg oțel pe tona de laminat. Din- 
tr-un foc se economisesc 250—300 kg 
oțel lingou pe tona de laminate ; oțel 
care costă circa 30 000 lei tona. întrucît 
conține nichel, molibden, vanadiu și 

care, 
echivalate 
în petrol, 
ar costa 
la import

18 MILIOANE DOLARI

alte elemente de aliere scumpe. Și, 
In fine, o ultimă cale de creștere a 
coeficientului de scoatere se adre
sează beneficiarilor și proiectanților 
de produse care folosesc laminatele 
fabricate de noi : o mai mare suple
țe in proiectarea produselor, o mai 
strinsă legătură cu producătorii de 
metal ar face posibilă utilizarea u- 
nor laminate finite care au totuși o 
valoare de întrebuințare pentru alte 
destinații. Folosirea șl a acestor lami
nate este oricum mai economicoasă 
decit trimiterea lor la retopit.

Sintetizînd ceea ce am spus pină 
acum, consider că trei factori sînt 
hotăritori pentru creșterea coeficien
tului de scoatere a metalului : pro
fesionalismul, riscul tehnologic con
știent asumat și promovarea cu în
drăzneală a noutăților tehnice și teh
nologice.

Convorbire realizată de 
Corneliu CARLAN 
și Sabin CERBII

CUM ESTE RESPECTAT PROGRAMUL DE LUCRU IN FERMELE ZOOTEHNICE ?

Cadre de înaltă competență, 
animate de spirit revoluționar

De bună seamă, un schimb de ex
periență constituie un prilej de com
parare a metodelor de muncă folo
site de participanți, a rezultatelor 
obtjnute și de desprindere a unor 
concluzii pentru activitatea practică. 
Acest scop l-au urmărit și organi
zatorii schimbului de experiență în 
fermele zootehnice ale cooperativei 
agricole de producție și întreprinde
rii agricole de stat din Breasta — o 
comună situată la circa 8 kilometri 
de Craiova. Au participat crescători 
de animale, primari și președinți ai 
consiliilor agroindustriale din județ, 
specialiști ai organelor agricole jude
țene. Pornind de la ideea că orice 
schimb de experiență se organizează, 
de regulă, in unități model, de la 
care cei invitați au ce învăța, a doua 
zi. dis-de-dimineață, am mers in cele 
două unități pentru a ne convinge 
dacă metoda și. măsurile prevăzute 
se aplică întocmai. Ce s-a putut con
stata ?

La ora 5. atunci cind trebuie să în
ceapă programul în zootehnie, am 
intrat pe poarta fermei de vaci de 
la Valea Lungului care aparține 
I.A.S. Breasta. De cum am pătruns 
înăuntru, am văzut că întreg colecti
vul fermei era prezent la lucru, in 
toate grajdurile fermei, al cărei efec
tiv este de 1 370 animale, din care 
700 vaci cu lapte. Impresionează aici, 
dincolo de desăvirșita ordine și dis
ciplină, de curățenia exemplară, mo
dul de organizare a activității. La 
acea oră, toți îngrijitorii. îmbrăcați 
în halate albe. începuseră mulsul va
cilor, iar la bucătăria furajeră, care 
asigură zilnic 40 de tone de furaje, 
se lucra din plin, remorcile transpor- 
tînd operativ hrana animalelor. Sta
rea fiziologică a animalelor este 
bună, dovadă că sint bine îngrijite 
și întreținute, că li se administrează 
o hrană consistentă, bogată, iar apa, 
prin adăpătorile automate, care func
ționează ireproșabil, se află la dis
creție. Intr-unui din grajduri, șeful 
fermei, tehnicianul Petre Meleancă, 
ne-a arătat, in fața unor panouri, 
modul in care este urmărită starea 
de sănătate a fiecărui animal, din 
fiecare grajd și în fiecare zi. Poate 
părea greu de crezut de către unii că 
este posibil să știi în orice moment 
situația oricărui animal, dar cei de 
la I.A.S. Breasta, prin sistemul insti
tuit, reușesc să facă acest lucru, sta
bilind responsabilități precise pentru 
fiecare lucrător al fermei și pentru 
fiecare cadru din conducerea între
prinderii. Iată un exemplu : cu aju
torul unor fișe se poate cunoaște că 
în ziua de 4 decembrie, bunăoară, 

animalul cu nr. 8 138, căruia ieri i se 
aplicase un anumit tratament, tre
buie ținut sub observație pentru a i 
se vedea efectele ; in aăelași fel se 
urmărește evoluția gestației fiecărei 
vaci.

Grija aceasta deosebită pe care oa
menii de aici o poartă animalelor 
este răsplătită prin rezultatele obți
nute. Dacă in luna decembrie a anuReporteri ai ziarului, în mijlocul îngrijitorilor de animale din două unități agricole din județul Dolj
lui trecut producția medie zilnică pe 
vacă era de 3.1 litri lapte, acum este 
de 8,2 litri lapte, deci s-a dublat ; 
dacă anul trecut, în iarnă, indicele 
de reproducție era de 40 la sută, în 
prezent se ridică la 70 Ia sută, adică 
din cele 700 de vaci, peste 450 sînt 
gestante, fapt care va duce la un in
dice de natalitate ridicat.

Inginerul Pantelimon Mateescu. di
rectorul întreprinderii, ne-a explicat 
că sporirea producției de lapte are la 
bază, pe lingă îngrijirea deosebită a 
animalelor, asigurarea hranei cuve
nite, administrată diferențiat, în ra
port cu vîrsta și starea lor fiziologică. 
Pentru că această condiție este esen
țială, el a precizat că unei vaci cu 
lapte i se administrează zilnic 11,2 
unități nutritive, rezultate din 5 kg 
fin, 20 kg sfeclă furajeră, 10 kg siloz, 
8 kg grosiere și 4 kg furaje concen
trate ; în timp ce pentru tineretul de 
la 6 la 18 luni, rația se compune din 
3 kg fîn, 10 kg sfeclă furajeră, 10 kg 
siloz, 5 kg grosiere, 2 kg concentrate, 
echivalînd cu 7 unități nutritive. De
altfel, programul de furajare este 
științific stabilit, iar lucrătorii din 
fermă și responsabilii grajdurilor îl 
aplică în mod riguros. Și pentru a 
asigura'unitățile nutritive necesare, 
pină Ia 31 mai 1983, ferma dispune în 
prezent de 969 tone fin, 5 000 tone 
suculente, 1 600 tone grosiere și 450 
tone porumb pastă.

Intr-adevăr, participanții la schim
bul de experiență au avut multe de 
văzut și de învățat Ia ferma zooteh
nică a acestei întreprinderi. Schim
bul de experiență a continuat insă și 
la cooperativa agricolă aflată tot in 
Breasta. Probabil din intenția ca 
participanții să vadă un sector 
zootehnic cum n-ar trebui să fie. La 
ora - 5,40, în ferma cooperativei se 
afla secretarul organizației de partid, 
Marin Giurcă, și cîțiva îngrijitori. 

Majoritatea lucrătorilor lipsea la 
acea oră de la programul de lucru, 
iar secretarul de partid nici nu se 
mira și nici nu încerca măcar să jus
tifice situația, probabil acesta fiind 
modul obișnuit de lucru în sectorul 
zootehnic al unității. în cele trei 
grajduri, totul era în flagrant con
trast cu ceea ce văzusem la între
prinderea agricolă de stat din aceeași 

comună. Grajdurile erau murdare, 
marea parte a instalațiilor de eva
cuare a dejecțiilor nu funcționa, mul
te din adăpători erau defecte. Nu 
mai vorbim de ținuta îngrijitorilor, 
fiindcă era in afara oricărei norme 
de igienă zooveterinară. Laptele 
muls în seara precedentă era depo
zitat în bidoane - neacoperite, intr-o 
încăpere improprie.

împreună cu șeful fermei, lng. An
ton Flonta, care a ajuns in unitate 
abia dună ora 6. mergem din nou 
în grajduri. Și la cele ce am văzut 
s-au mai adăugat : acoperișul de la 
maternitate era degradat, gunoaiele 
nu fuseseră încă evacuate, la bu
cătăria furajeră, din echipa de 10 
lucrători, nu era prezent nici unul ; 
în toate grajdurile nu există un sis

im®

Ora de furajare a
Foto : S. Cristian

vacilor, din ferma nr. 3, a C.A.P. Otopeni, Sectorul agricol Ilfov

tem de aerisire, mirosul puternic de 
dejecții fiind greu de suportat.

La întrebarea adresată șefului fer
mei în legătură cu starea grajduri
lor și îngrijirea animalelor, acesta, 
neavind nici un fel de justificare — 
deoarece atit lui, cit Și conducerii 
cooperativei le revine întreaga res
ponsabilitate — a încercat sâ arunce 
vina pe alții. Or, este cit se poate de 

limpede că pentru aducerea grajdu
rilor in starea necesară de igienă 
nu alții, din afara unității, trebuie 
să acționeze in primul rind. Și la 
fel, pentru a pune la punct instala
țiile de evacuare a dejecțiilor, pen
tru a întrona ordinea și disciplina 
în fermă.

Această situație gravă se datorează 
și lipsei de răspundere cu care își 
îndeplinesc obligațiile profesionale 
și alte cadre de conducere din uni
tate. Aici, la C.A.P. Breasta, majori
tatea specialiștilor sint navetiști, 
domiciliind in Craiova. De regulă, 
aceștia motivează repetatele întîrzieri 
de la program prin nerespectarea 
orarului de mers al autobuzelor 
din Craiova spre Breasta. Nu cu
noaștem ce li s-a spus acestor spe-

cialiști în facultate sau la ședințele 
de instruire la nivel județean in 
legătură cu îndatoririle ce le au. Dar 
se pune întrebarea : organizarea și 
desfășurarea activității in zootehnie 
trebuie să depindă oare de mersul 
normal sau anormal al autobuzelor ? 
Nicidecum I Chiar în ziua cind ne 
aflam aici, inginerul-șef al coope
rativei, Radu Tuță, nu sosise în uni
tate pînă la ora 7,15, iar cind i-am 
telefonat la Craiova ne-a răspuns că 
el nu este de serviciu la zootehnie și 
că programul începe la ora 8, aceasta 
fiind ora de începere a activității in 
agricultură la Breasta.

Dacă acestea sint deficiențele —
evident, nu singurele — cu ce re
zultate încheie în acest an C.A.P. 
Breasta activitatea in zootehnie ? 
îl încheie cu rezultate criticabile : 
ea. nu obține, în medie, de la fie
care vacă furajată nici măcar 1 200 
litri de lapte ! în această situație 
este absolut necesar ca organele ju
dețene de partid și agricole să 
analizeze cu toată exigența neajun
surile serioase din această unitatg, 
munca specialiștilor și a cadrelor de 
conducere și să aplice astfel de mă
suri politice și organizatorice care 
să determine redresarea in cel mai 
scurt timp a activității în sectorul 
zootehnic.

Lucian CIUBOTARII 
Nicolae PETOLESCU

(Urmare din pag. I)
ducere din toate domeniile de activi
tate impun, în etapa actuală, o aten
ție cu totul deosebită in ceea ce pri
vește rezerva de cadre. La nivelul 
comitetelor județean, municipale, o- 
rășenești și comunale au fost incluși 
in rezerva de cadre peste 9 000 mem
bri de partid, din care 56,1 la sută 
provin din rindul muncitorilor, iar 
35,4 la sută sint femei. Iată 'de ce. 
comitetul județean de partid, cu de
osebire in ultimul timp, consideră că 
una din principalele sale îndatoriri 
este să cunoască in orice moment si
tuația la zi a celor mai valoroase 
cadre pe care se poate conta în rea
lizarea exemplară a sarcinilor actua
lului cincinal. Tocmai de aceea, în 
analizele periodice consacrate pro
blemelor de cadre, în ședințele de 
birou, de secretariat și plenare ale 
comitetului județean de partid, ale 
comitetelor municipale, orășenești și 
comunale, pe lingă preocuparea care 
se acordă pregătirii politico-ideologi- 
ce și de specialitate a cadrelor, mo
dului cum acestea își îndeplinesc a- 
tribuțiile și militează pentru aplica
rea in viață a hotărîrilor de partid 
și legilor țării, se urmărește, totodată, 
primenirea continuă a rezervei de 
cadre pentru a oglindi intr-adevăr 
potențialul real al cadrelor de care 
dispunem în toate sectoarele de ac
tivitate.

Sprijinirea cadrelor, îndeosebi a 
celor de curind promovate, reprezin
tă o altă coordonată a preocupărilor 
biroului comitetului județean în acest 
domeniu. Astfel, a fost întocmit un 
program de pregătire și perfecționa
re suplimentară a cadrelor noi, asi- 
gurindu-se sprijinirea1 lor de către 
cadre cu funcții de răspundere și ex
periență mai îndelungată. Exercităm, 
de asemenea, un control sistematic 
și exigent asupra activității și com
portării cadrelor pentru a nu comi
te greșeli care să le facă inapte în 
funcțiile pe care le îndeplinesc. 
Atunci cind situațiile o impun am 
luat măsuri organizatorice in conse
cință. De pildă, la comitetele comu
nale de partid Cavadinești. Jorăști, 
Slobozia Conachi, la întreprinderea 
mecanică navală, Trustul de con
strucții, secretarii comitetelor de 
partid, pentru neîndeplinirea sarcini
lor încredințate, lipsă de fermitate, 
au fost puși în discuția organelor de 
partid și inlocuiți din funcții.

La plenara din iunie a.c., secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia o idee 
de mare importanță teoretică și prac
tică pentru întregul proces de desfă

șurare a activității în domeniul pro
movării și pregătirii cadrelor, ară- 
tind eă : „Activitatea tuturor acti
viștilor și cadrelor de partid și de 
stat trebuie să se desfășoare perma
nent în strinsă legătură cu membrii 
de partid, cu masele de oameni ai 
muncii, să fie sub controlul acestora. 
Fiecare trebuie să dea socoteală și 
să răspundă in fața partidului, a ma
selor populare de felul in care își 
îndeplinește misiunea încredințată. 
Aceasta constituie una din laturile 
importante ale democrației de partid 
și democrației muncitorești, o condi
ție a forței și vitalității partidului". 
In spiritul acestei orientări funda
mentale, comitetul județean de partid 
are îndatorirea ea în activitatea sa 
viitoare să militeze cu mai multă 
fermitate pentru a întări și mai mult 
controlul nemijlocit al maselor popu
lare asupra activității cadrelor, ofe- 
rindu-li-se cadrul organizat de a-și 
spune deschis părerea asupra modu
lui in care acestea muncesc pentru 
înfăptuirea politicii partidului in do
meniile ce li s-au încredințat.

Organele și organizațiile de partid 
din județ vor depune mai multă stă
ruință pentru a educa și determina 
colectivele de oameni ai muncii ca 
atunci cind un cadru este investit cu 
responsabilități în conducerea unui 
colectiv, acest colectiv să-și spună 
deschis părerea asupra alegerii fă
cute, pe care să o analizeze în de
plină cunoștință de cauză ; de ase
menea, atunci cind activitatea aces
tora este dezbătută în adunările ge
nerale ale oamenilor muncii și ale 
membrilor cooperatori, în funcție de 
rezultatul obținut să se hotărască 
reînnoirea sau retragerea mandatului 
de conducere încredințat. în unele 
cazuri s-a procedat ca atare : la co
operativele agricole Smirdan, Firță- 
nești, Măstăcani sau la Trustul ju
dețean de construcții, unde președin
ții, respectiv, directorul, au fost în- 
locuiți de către adunările generale.

Pornind de la convingerea că nu
mai printr-o temeinică pregătire și 
folosire a cadrelor putem asigura so
luționarea competentă și eficientă a 
sarcinilor mereu sporite ce ne stau 
în față, comitetul județean de partid 
va acționa cu mai multă exigentă și 
răspundere pentru îmbunătățirea a- 
cestei activități, pentru educarea ca
drelor în spirit revoluționar, con- 
știenți fiind că de calitățile lor. ale 
activiștilor de partid, de stat si din 
economie depinde in măsură hotărî- 
toare înfăptuirea prevederilor Pro
gramului partidului, a obiectivelor 
stabilite de cel de-al XII-lea Congres 
al P.C.R.
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colocviile tcînfeii
* Dezbateri ideologice • literar-artistice® de istorie

înfăptuiri istorice, fundamentale aie politicii partidului

CENACLUL MUNCITORESC
— școală de educafie patriotică, revoluționară, 

de cultivare a talentelor literare

CULTURA NOASTRĂ SOCIALISTĂ
- sub semnul frăției și egalității în drepturi 

a tuturor fiilor patriei
(Urmare din pag. I)

„Trebuie să stimulăm mai mult spiritul de creație al maselor în sfera culturii, 
dezvoltând cenacluri literare, cercurile artistice, cercurile cu caracter științific și teh
nic. în acest scop, este necesar să se extindă concursurile de creație și interpretare 
artistică, atît la nivelul comunelor, orașelor și județelor, cit și la nivelul întregii țări, 
veghind ca acestea să capete un caracter activ, nu formal, și să reprezinte un mijloc 
eficient de manifestare a talentelor autentice de masă, de participare a oamenilor 
muncii la viața culturală a societății noastre”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Funcția publică, educativă a cercului literar

O importantă consfătuire a ce
naclurilor și cercurilor literare din 
județele țării a avut loc recent la 
Craiova, orașul poetului Traian De- 
metrescu (Tradem). precursorul 
simbolismului românesc și fruntaș 
al mișcării socialiste, al Elenei Fa- 
rago. ferventă animatoare a vieții 
literare din Bănie, călăuzitoare a 
multor destine literare în cenaclul 
pe care l-a condus, poetă ce a de
butat sub serhnul idealurilor socia
liste de la începutul veacului: al lui 
Alexandru Macedonski. marele poet 
al nopților și al rondelurilor, înte
meietor și conducător al unui ce
naclu insolit, unic In mișcarea li
terară românească; oraș care, in 
fine, a dat poeziei românești atitea 
opere durabile și care continuă si 
astăzi să o slujească prin creatori 
diverși și valoroși. Cum arăta poe-i 
tul ILARÎE HINOVEANU, direc
torul editurii craiovene „Scrisul 
românesc", alegerea cetății Băniei ca 
loc al desfășurării acestei consfătuiri 
este pe deplin justificată și de di
namicul prezent literar al orașului 
și județului în care se înscrie cu 
succes activitatea unui important 
număr de scriitori, precum și a re
vistei și cenaclului „Ramuri" al A- 
sociației scriitorilor craioveni condus 
de scriitorul Marin Sorescu. Craiova 
revendicîndu-și-1. de asemenea, pe 
poetul Adrian Păunescu. cel care 
a revitalizat si redimensionat ce
naclul românesc, scoțîndu-1 dintre 
pereții saloanelor în mijlocul mase
lor largi și. transformîndu-1. astfel, 
intr-un puternic mijloc de educație 
estetică și patriotică.

Aceasta a și fost, deaitminteri, 
tema consfătuirii organizată de 
U.G.S.R. în colaborare cu Consiliul 
Educației Politice și Culturii So
cialiste și Uniunea scriitorilor : ac
tivitatea cenaclurilor și cercurilor 
literare ale sindicatelor în scopul 
educării oamenilor muncii în spirit 
revoluționar, patriotic. Primul său 
merit, și cel mai important, constă 
în caracterul concret, practic și me
todic determinat de o foarte bună 
pregătire din partea organizatori
lor, ca și a gazdelor craiovene. 
Principala problemă aflată De ordi
nea de zi a fructuoaselor dezbateri 
ce. au avut loc a fost diversificarea 
funcțiilor cenaclului literar, multi
plicarea formelor Iui de activitate, 
experiențele valoroase cîștigate de 
mișcarea literară de amatori mai

ales prin contribuția marcantă a ce
naclurilor muncitorești. ale unor 
case de cultură, din mari centre in
dustriale din tara noastră. Propu- 
nîndu-și să continue dezbaterile în
cepute in consfătuirea pe proble
mele creației literare de amatori 
care a avut loc în primăvara acestui 
an la Focșani. întîlnirea de la Cra
iova a fost menită — cum arăta in 
referatul său tovarășa ELENA 
ENE, secretar al U.G.S.R. — să e- 
valueze starea actuală a activității 
cercurilor și cenaclurilor literare din 
întreprinderi. instituții, cluburi 
muncitorești și case de cultură ale 
sindicatelor, modalitățile prin care 
aceste colective artistice de amatori 
contribuie la educația politică, pa
triotică și culturală a oamenilor 
muncii în spiritul Programului 
ideologic al partidului, al ideilor 
cuprinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. din 1-2 iunie 
a.c.

Preocuparea exigentă pentru des
coperirea și valorificarea de noi 
talente din popor, dezvoltarea spi
ritului critic și autocritic fată de 
creația literară de amatori, străda
nia continuă de a supune exame
nului sever al oamenilor rodul ore
lor de muncă în fața colii albe de 
hîrtie. prin prezenta creatorilor șl 
creației în ateliere, fabrici, șantie
re. în sălile de apel din unitățile 
miniere, la cabanele lucrătorilor fo
restieri sau în căminele tinerilor 
nefamillști, precum și existenta In 
cenacluri a unor pasionați și talen
tat! animatori au avut darul să si
tueze în fruntea acestei mari mișcări 
în permanentă înnoire cenacluri 
precum „Semenicul" — Reșița. 
„Condeie muncitorești" — Craiova, 
„Flacăra" — Hunedoara. „Poetul în 
cetate" — Gh. Gheorghlu-Dej. 
,.Artur Enășescu" — Botoșani. 
..Iosif Vulcan" și „Ady Endre" — 
Oradea, „Alexandru Vlahuță" — 
Birlad, „Liviu Rebreanu" — Tg. 
Mureș, „Panait Istrati" —- Petro
șani. „Cezar Petrescu" — Florești- 
Prahova. „Orizontul" — Sf. Gheor- 
ghe, „George Coșbuc" — Bistrița, 
„Alex. Sahia" — Buzău. „Cicerone 
Teodorescu" — Tîrgoviște, „Cezar 
Petrescu" — Roman. „Zaharia 
Stancu" — Alexandria, „Victor Ef- 
timiu" — Timișoara și multe altele, 
nuclee muncitorești în domeniul 
creației literar-artistice în care se

consolidează un elevat climat cultu
ral și care aduc in poezie un suflu 
nou. orizontul tematic al propriilor 
preocupări, un distinct conținut 
problematic și sufletesc. Modalită
țile de acțiune foarte diverse, 
formele publice, sociale de existen
ță a cenaclurilor muncitorești rele
vă, dincolo și mai presus de va
loarea creației literare propriu-zise. 
un fenomen cu o largă și impor
tantă semnificație: innoind radical 
vechile forme de lucru, cenaclul 
muncitoresc a contribuit substanțial 
Ia scoaterea poeziei, a artelor din 
„cabinetul" unei profesiuni înguste 
și exclusiviste, la democratizarea 
actului de creație, la extinderea 
manifestării artistice destinată unor 
largi categorii de oameni. Cenaclul 
și-a deschis larg porțile către lume, 
către societate — arăta poetul 
NICOLAE DRAGOȘ — cultivînd la 
membrii săi atitudinea democrati
că și conștiința că talentul — în
sușire personală — este un bun 
public, parte a bogăției spirituale 
naționale care justifică sentimentul 
de încredere în propriile valori. în 
capacitatea creatoare a poporului, 
în forța de a crea a clasei munci
toare, a țărănimii, a intelectualită
ții. Este meritul acestor nuclee de 
creație ale oamenilor muncii că. 
în spiritul politicii de largă deschi
dere culturală promovată de partid, 
au adoptat forme mobile, dinamice 
de activitate, au modificat maniera 
tradițională a „ședinței" de cenaclu 
promovînd cu îndrăzneală prezenta
rea și dezbaterea creației față în 
față cu un larg public, în întîlniri 
și dialoguri rodnice cu oamenii 
muncii, încheind o fertilă comuniu
ne cu celelalte arte, cu muzica, cu 
teatrul, cu arta recitării și artele 
plastice pentru ca mesajul civic și 
patriotic al creației să-și soorească 
forța penetrantă, mobilizatoare. 
După cum se sublinia în consfătui
rea de la Craiova, este necesar, in a- 
celași timp, să crească pregătirea po
litică și filozofică a cenaclurilor, pre
ocuparea pentru aprofundarea crea
ției literare majore din trecut și din 
prezent, spiritul critic și autocritic, 
înlăturîndu-se astfel manifestările 
de formalism, festivism și schema
tism din activitatea unor cercuri li
terare. Cu atît mai mult cu cit în 
multe cenacluri stăruie o atmosferă 
de automultumire. se apreciază cu 
entuziasm versuri neinspirate și 
lucrări confuze, se atribuie merite 
și se aduc elogii unor autori velei

tari, fără talent. în același timp, a 
fost sesizată o scădere a numărului
de muncitori in cercurile și ce
naclurile 
depărtare 
viu al 
funcției
— aceea

literare, o anumită in- 
a unora de 
muncii

esențiale 
de a

Și 
a 

crea

izvorul 
înlocuirea 
cenaclului 
în colec-

tivitățile muncitorești o atmosfe
ră efervescentă de interes și 
receptivitate cultural-artistică — 
cu fuga după publicitate cu orice 
preț. Existența unei atitudini une
ori arogante față de textul de bri
gadă sau pentru teatrul scurt, con
siderate de unii drept minore, de
notă o neînțelegere a rostului, a 
menirii activității literare a ama
torilor. Criticind aceste neajunsuri 
și prezentind, totodată, experiența 
fertilă a multor cenacluri, dezbate
rea de la Craiova a dezvăluit for
me și modalități de lucru extrem 
de interesante, care merită toată 
atenția, deoarece întăresc funcția 
publică, civică a cenaclului literar 
(Petroșani, Craiova. Gh. Gheorghiu- 
Dej), relevă posibilitățile de reuni
re a poeziei cu muzica, teatrul, ar
tele plastice (Urziceni, Botoșani) in 
scopul de a face ca intîlnirile, spec
tacolele, recitalurile poeților mun
citori să aducă oamenilor mari sa
tisfacții spirituale, să poarte către 
masele de ascultători mesajul bucu
riei — cum arăta în caldul său cu- 
vint DUMITRU RADU POPESCU, 
președintele Uniunii scriitorilor, 
prezent la dezbaterea de la Craiova.

Reținînd propunerea ca în specta
colele de poezie de la orașe și sate, 
inclusiv in spectacolele Televiziunii, 
să se dea mai frecvent cuvintul și 
celor din cenacluri, uita*!  uneori pe 
marginea acestor manifestări, ca și 
îndreptățitele cereri vizînd îmbu
nătățirea accesului lor la publicații 
locale și centrale, reviste și edituri, 
de cea mai mare importanță ni se 
pare însă realizarea sarcinii majore 
a lărgirii bazei de masă a cenaclu
rilor de amatori. Din această per
spectivă s-a apreciat că trebuie 
consolidată funcția cultural-educa- 
tivă a cenaclurilor, menite să orga
nizeze, cu forțe proprii, o mai com
plexă acțiune socială, prin alierea 
cu celelalte forme de expresie ar
tistică, pentru cultivarea dragostei 
pentru lectură, pentru literatură și 
artă, in general, specifică omului de 
tip nou, cu un larg orizont spiritual, 
creator al unui climat cultural ele
vat, superior.

Ț

sociale, a așezat pe temeiuri so
lide, de nezdruncinat prietenia 
dintre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare. Edificată in 
lumina principiilor de dreptate și 
echitate ale gindirii marxiste, aflîn- 
du-și întruchiparea vie, străbătută 
de patosul umanismului revoluțio
nar, in concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, politica națio
nală a partidului nostru a asigurat 
deopotrivă o trainică bază teore
tică și instituțională frăției dintre 
toți oamenii muncii din patria 
noastră, fără deosebire de naționa
litate, stimulind ac
tiv. în contextul 
dezvoltării continue 
a culturii, artei si 
literaturii naționa
le. avîntul capaci
tăților creatoare, a- 
firmarea forțelor 
spirituale, sub mul
tiple și variate as
pecte. în mijlocul 
naționalităților con
locuitoare. Aceas
tă largă și puternică 
manifestare a vi- 
goarei și energiei 
maselor, a poten
țialului cultural 
făurit de-a lungul 
anilor de construc
ție socialistă, se ex
primă in cele mai 
diferite sectoare de 
activitate.

Exemplele sînt 
nenumărate. As a- 
minti doar cîteva. 
Din totalul de 3 800 
titluri de carte di
versă si școlară e- 
ditate de cele 23 e- 
dituri. printre care 
si „Kriterion". pro
filată ne lucrările 
în limbile naționa
lităților conlocuitoare. 525 titluri sînt 
editate în limbile maghiară, ger
mană. sîrbă. idiș, ucraineană.

Creația beletristică in aceste 
limbi înregistrează opere de reală 
valoare cu un bogat conținut de 
idei, inspirate din marile transfor
mări sociale petrecute în patria 
noastră. Realizări de seamă s-au 
obținut și in domeniul istoriei și 
criticii literare, prin editarea unor 
volume de studii, monografii, sin
teze. Prin munca unor cercetători, 
oameni de știință au fost redesco
perite și puse în circulație lucrări 
ale înaintașilor gindirii științifice, 
au fost reeditate operele celor mai 
reprezentativi scriitori, poeți, oa
meni de cultură din perioada in
terbelică, antologii ale revistelor 
progresiste. Repunerea in circula
ție, în ultimele trei decenii, a valo
rilor culturale perene ale naționa
lităților conlocuitoare a contribuit 
la conturarea unei viziuni științi
fice asupra istoriei și fenomenului 
literar, la înflorirea fără precedent 
a vieții culturale a naționalităților, 
in cadrul evoluției impetuoase cul- 
tural-științifice în România de azi.

Menționăm, totodată, că din to
talul celor 502 publicații, cite apar 
in tară, 53 sînt editate in limbile 
naționalităților conlocuitoare : 33

in limba maghiară, 8 In limba ger
mană. 3 in sirbă și 9 in alte limbi.

Dintre cele 45 teatre dramatice, 
6 își desfășoară activitatea in limba 
maghiară, 2 in limba germană șl 
unul în limba idiș ; din cele 24 tea
tre de păpuși — 3 prezintă specta
cole în limba maghiară și unul in 
germană, la Cluj-Napoca funcțio- 
nînd și un teatru de operă in limba 
maghiară.

Bazată pe o concepție repertoria
lă de largă viziune politică și cul
turală, activitatea teatrală reflec
tă, intr-o diversitate de formule 
artistice, aspecte din viața coti
diană, înfățișează momente semni

® 525 de titluri de cărți sînt editate în limbile ma
ghiară, germană, sîrbă, idiș, ucraineană. Editura „Kri
terion" este prbfilată pe tipărirea cărților în limbile 
naționalităților.

® Din totalul de 502 publicații tipărite în țară, 
53 sînt editate în limbile naționalităților conlocui
toare ; 33 în limba maghiară, 8 în germană, 3 în 
sîrbă și 9 în alte limbi.

© Dintre cele 45 teatre dramatice, 6 își desfă
șoară activitatea în limba maghiară, 2 în limba ger
mană și unul în limba idiș ; din cele 24 teatre de pă
puși, 3 prezintă spectacole în limba maghiară și unul 
în germană. La Cluj-Napoca funcționează și un tea
tru de operă în limba maghiară.

® La ediția recentă a Festivalului național „Cîn
tarea României" participă peste 34 mii formații ale 
naționalităților conlocuitoare cu aproape 600 mii 
membri.

ficative din istoria conviețuirii de 
veacuri in patria comună, evocă 
personalități marcante ale istoriei 
și culturii naționalităților. în spiri
tul prieteniei și colaborării frățești 
sint prezentate in mod constant, in 
traducere, cele mai valoroase piese 
românești pe scenele teatrelor na
ționalităților conlocuitoare și pie
sele acestora de către teatrele ro
mânești.

Turneele teatrelor mijlocesc un 
contact direct cu publicul din afara 
localității de reședință, mai cu sea
mă in acele zone și localități cu 
populație maghiară și germană 
care’ nu dispun de teatre profesio
niste. Legăturile acestor instituții 
de spectacol cu publicul sînt ilus
trate de sutele de spectacole pre
zentate la sediu și în turnee. în 
fața a sute și sute de mii de spec
tatori. Numai Teatrul Maghiar din 
Sf. Gheorghe a prezentat în sta
giunea trecută 310 spectacole din 
care 160 in diverse localități din în
treaga țară.,

Sint judicios valorificate creațiile 
din domeniul artelor plastice in ex
poziții personale sau colective, or
ganizate pe plan local, național și 
internațional. Frecvent, au loc ex
poziții personale retrospective.

Producția Casei de discuri .,Elec
trecord" acordă o atenție importan
tă valorificării creației muzicale, li

terare, etnografiei și folclorului na
ționalităților conlocuitoare. Sint 
editate și difuzate anual 12—15 
lucrări noi. cuprinzînd opere pre
miate la concursuri, festivaluri na
ționale și internaționale, recitaluri 
susținute de actori de frunte ai tea
trelor, muzică simfonică, lucrări 
clasice, romanțe, cintece de masă, 
muzică populară, discuri literar- 
muzicale pentru copii. , ,

Expresia elocventă a largului 
proces de democratizare ' a culturii 
din România, de afirmare nestin
gherită a personalității omului, 
fără deosebire de naționalitate, atit 
in domeniul creației materiale, cit 

și mirituale o repre
zintă participarea 
entuziastă ta toate 
manifestările Festi
valului național 
„Cîntarea Româ
niei" a artiștilor 
amatori din rindul 
naționalităților con
locuitoare.

Personal am avut 
ocazia să particip 
la numeroase ma
nifestări organiza
te sub egida aces
tui Impresionant 
festival — cataliza
ta- al acțiunii uni
tare de edificare a 
culturii noastre so
cialiste, el însuși 
rod al concepției Ș 
creatoare a secre
tarului general al 
partidului. Revela
toare sînt nu numai 
talentul și dăruirea 
exemolară a inter- 
preților, ci și pri
mirea ca’dă, aplau
zele entuziaste prin 
care spectatorii 
răsplătesc efo-tul 
creatorilor, indife
rent dacă piesa de 

teatru, de exemplu, să joacă in lim
ba română, maghiară sau germa
nă, indiferent dacă pe scenă se dan
sează călușul, ceardașul ori lendle- 
rul. Este semnificativ faptul că Ia 
ediția recentă a festivalului parti
cipă aproape 200 000 formații și 
cercuri artistice cu 4,5 milioane 
membri, din care peste 34 mii for
mații și cercuri ale naționalităților 
conlocuitoare cu aproape 600 mii 
membri.

Toate acestea reprezintă o con
firmare a posibilităților neîngrădi
te de manifestare plenară a capaci
tăților creatoare, a geniuOui popu
lar, a tradițiilor proprii fiecărei 
naționalități in cadrul stimulator al 
dezvoltării culturii, literaturii și ar
tei in România socialistă.

Realizările obținute, perspective
le luminoase de viitor reflectă prin 
mijlocirea artei, a culturii, priete
nia indestructibilă, unitatea de 
nezdruncinat a tuturor creatorilor 
de frumos, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, exprimind, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
limba unică a muncii și creației în
frățite, dragostea fată de patria so
cialistă, Ia Înflorirea căreia își 
aduc, într-un comun și vibrant 
efort, prinosul- lor dc talent și dra
goste.

Izvorul cu apă vie al realităților patriei

Preocupările literare ale unora 
dintre oamenii muncii de la „Elec- 
troputere" ne adună, cu regularitate, 
în fiecare marți seara, de 30 de ani 
de zile la rind, in una din sălile 
clubului muncitoresc „Electropu
tere" — adevărată instituție de cul
tură în viața cultural-artistică a 
cetății Băniei — la ședințele de 
lucru ale cenaclului literar-artistic 
„Condeie muncitorești". Majoritatea 
membrilor cenaclului nostru literar- 
artistic „Condeie muncitorești" sint, 
intr-adevăr, muncitori, participînd 
nemijlocit la făurirea bunurilor ma
teriale, fără de care este imposibil 
mersul inainte al societății.

A te adăpa la izvorul cu apă vie 
al realităților patriei tale și nu din 
ulciorul cu apă stătută al izolării 
de masele populare, rămîne datoria 
supremă a oricărui creator, nobil 
îndemn către creatorii profesioniști, 
îndemn formulat de conducătorul 
partidului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. In ce ne 
privește, noi — oamenii muncii de 
la „Electroputere" iubitori, dar și 
creatori de literatură — ne consti
tuim in însăși gura izvorului cu 
apă vie al realităților patriei și, în 
tot ce facem, ca artiști amatori, nu 
ne putem despărți de noi înșine. Ne 
bucurăm cind chiar și unele opere 
mai încifrate ale scriitorilor ajung 
să fie descifrate de noi — muncito
rii — dovedindu-ne astfel aderen
ța la cultură, în general, și la 
literatură — în special. Dar a în- 
cifra cu orice preț, din simplu sno
bism, lipsind opera de mesajul atît 
de necesar în această vreme, pen
tru a mobiliza după tine — ca ar
tist — masele populare spre a pune 
umărul fără rezerve la ridicarea 
conștientă a țării, la edificarea con
știentă a socialismului și comunis
mului, nu înseamnă altceva decît 
a te eschiva tu însuți de a pune 
umărul la construirea noii societăți. 
A căuta formule echivoce de expri
mare artistică. înseamnă, după pă
rerea mea, a nu ajuta mersul inain
te al poporului' tău.

Noi credem că însăși denumirea 
cenaclului de „Condeie muncito- 
reș..“ este prima noastră piatră de 
încercare. Cui nu i-a fost niciodată 
frică sau rușine de muncă și, pe 
deasupra, mai iubește și literatura 
și arta, ba, mai mult, chiar scrie 
poezii — nu în perspectiva deveni
rii viitoare, ci din chemarea lăun

trică a autoperfecționăril sufletești 
și intelectuale, cu aceeași natura
lețe cu care pomul se primenește 
mereu cu noi seve — acela e omul 
viitorului, acela e omul nou pe care 
vrem să-l făurim pentru toți oame
nii țării, acela e omul zilei de mîi- 
ne, trăitor insă în prezent. S-au 
perindat și printre noi tineri cu ve
ritabile licăriri de talent care. în 
schimb, nu au rezistat primei noas
tre pietre de încercare : s-au sim
țit umiliți să se spună despre ei 
că sint... poeți-muncltori. și încă de 
la „Condeie muncitorești", cu toate 
că erau de profesie muncitori. S-au 
mutat sub firme mai sonore, adică 
unde se zice că nu li se mai spune 
poeți-muncitori, ci simplu : poeți !, 
ca și cum de asta ar depinde îm
plinirea brumei de talent. Mai grav 
e că, tot din snobism, cite unul își 
abandonează serviciul, refuzînd să 
mai muncească sub pretextul că 
evitarea muncii fizice ar*  fi o con
diție sine qua non a intrării în li
teratură. Dar nu uită — ca lite
rat — să propovăduiască pentru al
ții noblețea, educării omului prin 
muncă și pentru muncă.

Cunoscînd nemijlocit viața de 
uzină și încercînd să surprindă ar
tistic părțile ei esențiale, membrii 
cenaclului nostru și-au găsit în pro
priii lor tovarăși de muncă primul 
auditoriu. Atelierul a fost prima lor 
scenă, iar colegii de echipă — primii 
spectatori.

Contactul permanent și nemijlocit 
cu viața le îngăduie membrilor ce
naclului să participe prin creatjile 
lor la influențarea directă a activi
tății economico-sociale și cultural- 
artistice din întreprinderea „Electro
putere". Ei pun la dispoziția brigă
zii artistice a clubului muncitoresc 
„Electroputere" și a recitatorilor de 
aici texte de brigadă, montaje li
terare dedicate principalelor eveni
mente politice și sociale din țara 
noastră, piese de teatru scurt. Ce
naclu muncitoresc. în egală măsură 
consumator, dar și producător de 
cultură — în timpul liber — ce
naclul „Condeie muncitorești" func
ționează în dublu sens : trimite spre 
redacții ce consideră că a creat mai 

, bun și transmite in rîndui muncito
rilor tot ce a găsit mai bun în cul
tura și literatura țării și a lumii.

Ion PRUNOIU
„Electroputere" - Craiova

Literatura în „sala de apel“

Ce este în fapt cenaclul mineri
lor ? Care sint coordonatele lui de 
existență și creație 1 într-un inter
viu, prozatorul si dramaturgul Ion 
Băieșu relata despre începuturile 
activității sale literare ca fiind sub 
semnul unei fericite intilniri cu oa
menii ce-n fiecare clipă înving 
veșnicia — cum se spune — in a- 
ceste locuri dintre Paring și Rete
zat. Din 1952, de cind s-a înființat 
cenaclul literar „Minerul", de aici 
au plecat scriitori cunoscuți ai li
teraturii contemporane, dacă n-ar 
fi să amintesc decît pe Modest Mo- 
rarlu, Dorel Dorian, Petre Dragu, 
Nicolae Țic, Mihai Caranfil ș.a.

Creația membrilor cenaclului nos
tru este inspirată de evenimentele și 
viața oamenilor ce zilnic coboară in 
inima pămîntului. S-au publicat 21 
de antologii de poezie, proză și dra
maturgie, incepind de la „Muguri de 
piatră" și pină la „Cintecul adîneu- 
lui", din 1980, continuăm să edităm 
revista de cenaclu „Caiete subtera
ne". Compoziția cenaclului e diversă, 
așa cum este Valea Jiului : mineri, 
ingineri, gazetari, elevi și studenți. 
medici și plasticieni. Cenaclul „Pa
nait Istrati" are intre membrii săi 
actuali doi membri ai Uniunii scrii
torilor, patru prozatori cu cărți pu
blicate, doi poeți și opt dramaturgi 
jucați de teatrele noastre. Spun 
toate acestea nu din dorința de a 
ne lăuda, ci din nevoia de a răs
punde întrebării : „Cum se poate 
valorifica creația cenacliștilor ?“ Se 
știe foarte bine, și n-o spunem noi 
prima oară : nici o universitate din 
lume n-a învățat pe nimeni să de
vină scriitor, nici o instituție n-a 
acordat și nu va acorda diplome de 
scriitori, cu atit mai puțin un ce
naclu. La modul ideal, cenaclul este 
o școală a talentelor, o mare stare 
a culturii, un cadru de educație li
terară și artistică. în cenaclu se în
vață citirea unei poezii sau a unei 
cărți cu alți ochi decît cei obișnuiți, 
ai cititorului de rind, și asta e mult 
mal mult decît lși Închipuie citito
rii egoiști.

Mi se pare Imperios necesară mo
dificarea condiției creatorilor lite
rari, considerarea lor ca activiști și 
animatori culturali. Iar ceea ce se 
publică în plachete, culegeri, anto
logii, volume omagiale, foi volante 
sau presă trebuie să fie numai crea
ții care să aibă șansa de a rămîne. 
In' rest, orice compromis, „compro
mite" nu creatorul individual, ci 
cenaclul.

Cenaclul este și rămîne, fără 
îndoială, un cadru excepțional 
de manifestare publică, loc de

dezbatere și confruntare a opi
niilor. Cu cit talentele sint mai 
multe, mai diverse și mai autenti
ce, cu atit ciștigul este mai mare. 
Discutat in ședințele cenaclului nos
tru, tinărul creator poate insă debu
ta mai inainte de a fi tipărit : el 
poate debuta in public, în fata ce
lui mai exigent tubiic. prin speci
ficul nostru, prezentindu-și litera
tura in „sala de apel" a minei. Si
gur, pe mulți ii șochează ideea : ce 
fel de literatură mai e și asta? O 
revistă literară vorbită. Un contact 
direct cu publicul, o confruntare 
exigentă și permanentă, nu festi- 
vistâ, nu ocazională, o confruntare 
de lucru. Aici ar trebui să spunem 
că ne a-flăm la porțile bine inchise 
aie creației cine rezistă merge 
mal departe. Ce este de fapt „sala de 
apel" ? Locul unde se adună mi
nerii înainte de a cobori sub 
pămint : „Pentru cine nu a fost 
niciodată in -sala de apel- a 
unei exploatări miniere trebuie să 
spunem că ea are ceva din aspec
tul unei hale industriale și din li
niștea unui amfiteatru. în sala de 
ape) a minei Lupeni, oamenii se 
întîlnesc, se salută, îndeplinesc ce
remonialul preparativelor minuți
oase de muncă și fumează ultima 
țigară înainte de a cobori în adine. 
Minerul știe ce are de făcut, dar 
poezia nu e trecută pe ordinea de 
zi a treburilor din sala de apel. Și 
totuși 2 000 de oameni ascultă in 
liniște. îi interesează. Minutul In- 
tilnirii și al comunicării s-a reali
zat. Ce l-a făcut pe miner să se 
întoarcă cu fața la creator și să-l 
asculte ? Să-i pună întrebări și să-l 
laude sau să-1 critice ?“ (Astra, au
gust 1981, „Literatură în sala de 
apel").

Zilele literare ale revistelor Astra, 
Tribuna, Steaua, Luceafărul, Ori
zont, Contemporanul, Argeș și alte
le, comune cu cenaclu! nostru, des
fășurate tot in sala de apel, sint 
evenimente așteptate de mineri și 
de noi membri ai cenaclului „Panait 
Istrati". în acest an, ' de pildă, au 
avut loc nu mai puțin de 130 de 
asemenea ședințe de lucru. După 
2—3 astfel de apariții în public, tî- 
nărul talentat lși dă seama de cali
tățile lui. de puterea lui de creație, 
căutindu-și singur consacrarea. Ce
lor nechemați, veleitarilor, nu le 
spunem noi ce au de făcut, ci ma
rele forum, iubitorul de literatură 
de la noi din Valea Jiului, din sala 
de apel.

Dumitru Dem. IONAȘCU
Petroșani

i

Peste 12 700 de tineri maghiari, germani și de alte naționalități urmează cursurile instituțiilor noastre de invă- 
țămint superior. La Facultatea de mecanică a Institutului politehnic din Cluj-Napoca (în fotografie) se pregătesc 
_____ __ ________________ să devină specialiști pentru economia națională _______________________

ALBA Alba IuIia a fost 
Inaugurat „Festivalul culturii aiba- 
iuliene". Pină la 12 decembrie, în 
instituțiile de cultură si întreprin
deri sint programate acțiuni poli
tico-educative și cultural-artistice 
consacrate Conferinței Naționale a 
partidului. Printre acestea : sesiu
nea de referate „P.C.R. — centrul 
vital al societății, forța dinamiza
toare a energiilor întregului popor 
Pe drumul construirii socialismului 
și comunismului", dezbaterea „Cre
ația științifică și tehnică in spriji
nul reducerii consumului de ener
gie și combustibil", spectacolul 
„Partidului înălțăm cîntare", o ex
poziție a artiștilor plastici ama
tori. (Ștefan Dinică).

ARGEȘ int>mPinarea Con- 
ferinței Naționale a partidului, la 
Casa studentului din Pitești s-au 
deschis noi cicluri de dezbateri 
și expuneri ou temele : „România 
în amfiteatrul politic international". 
„Dezarmarea — imperativ vital 
al contemporaneității". (Gheorghe 
Cirstea).

MUREȘ. In cinstea apropiatei 
Conferințe Naționale a partidului, 
la Tg. Mureș a ieșit de sub tipar 
cel de-al X-lea volum de studii și 
materiale de arheologie, istorie și 
etnografie, editat de Muzeul jude
țean Mureș. Cele peste 700 de pa
gini aduc — prin studiile semnate 
de reputat! istorici, cercetători, 
muzeografi șl arhivfștl — noi măr
turii despre istoria milenară a po
porului nostru și așezările din 
această străveche zonă a Transil
vaniei (Gheorghe Giurgiu).

BRAȘOV Brașov s-a des
fășurat prima ediție a Festivalului

filmului de amatori „Eseu ’82". or
ganizat de Casa de știință și teh
nică pentru tineret de pe lingă co
mitetul județean U.T.C. Au parti
cipat cinecluburi din 10 județe șl 
din municipiul București cu 32 de 
filme inspirate din realitățile vieții 
contemporane, din munca ponoru
lui nostru. N-au lipsit nici filmele
documentare, de ficțiune, 
matie și chiar de umor, 
acordat marele premiu 
„Oamenii ds la porțile

de ani- 
Juriul a 
filmului 

Dunării"
(autori Mihai Popa și Laurențiu

CARNET CULTURAL

V. Cuteanu). iar premiul I filmului 
„Ultimatum" (de Panait Nicolae), 
ambele realizate la cineclubui 
„Transilvania" din Brașov. (Nico
lae Mocanu).

GALAȚI Timp de trei zile,
la Sala sporturilor din Galați s-a 
desfășurat a cincea ediție a festi- 
valului-concurs de creație și inter
pretare pentru poezie și muzică tî- 
nără, intitulat „Baladele Dunării". 
Au participat peste o sută de con- 
curenți din 29 de județe. (Dan 
Plăeșu).

HARGHITA. Sub egida co
mitetului județean de cultură și 
educație socialistă și muzeelor dm 
județul Harghita, in localitățile 
fvIiercurea-Ciuc. Odorhelu Secuiesc, 
Gheorgheni, Cristuru Secuiesc, Lă- 
zarea, Sinpaul șl altele s-au des
fășurat manifestări politico-edu

cative și cultural-artistice comple
xe. reunite sub genericul „Săptă- 
mina muzeală". (I. D. Kiss).

SAȚU MARE. Sub senerIcul 
„Ecran sătmărean" s-a desfășurat 
la Satu Mare cea de-a treia ediție a 
Festivalului filmului de amatori 
organizat de consiliul municipal al 
sindicatelor, in care au fost pre
zentate 35 de filme realizate de 
cinecluburi din județele Bihor. Ca- 
raș-Severin, Mureș. Suceava. Timiș 
și Satu Mare. (Octav Grumcza).

BRĂILA. Galeriile de artă 
s-a deschis expoziția „Tabăra de 
artă plastică Brăila 1982“, care re
unește lucrări de pictură și grafică 
de șevalet realizate in ediția din 
acest an a taberei de artă olastică. 
manifestare devenită t'aditională 
în județul Brăila. (Corneilu Ifrim).

BACĂU. Revista „Ateneu", care 
apare la Bacău, dedică ultimul său 
număr vieții culturale și creației 
literar-artistice din județele moldo
vene Botoșani, Ga'ați. Neamț. Su
ceava. Vaslui și Vrancea. Cele 12 
pagini rezervate județelor respecti
ve reflectă puternica dezvoltare î- 
conomico-socialâ și evoluția activi
tății spirituale de-a lungul anilir 
care au trecut de la infiintarea ju
dețelor. (Gh. Baltă)

VASLUI. 3ub genericul „Lupta 
comuniștilor pentru instaurarea 
noii societăți socialiste — izvor de 
inspirație pentru cineaștii noștri", 
întreprinderea cinematografică ju
dețeană a organizat in mai multe 
localități proiecția unui ciclu de fil
me artistice românești. (Petru 
Necuia).
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Celui de-al III-lea Congres Național
al Partidului African al Independenței din Senegal

DAKAR

In numele Partidului Comunist Român, a! secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, adresăm un cald salut tovărășesc, împreună cu 
mesajul nostru de prietenie și solidaritate militantă, participantilor la lucră
rile celui de-al III-lea Congres Național al Partidului African al Indepen
dentei din Senegal,

Partidul Comunist Român, oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu 
interes și sentimente de stimă și prietenie activitatea pe care o desfășoară 
Partidul African al Independenței, împreună cu celelalte forțe muncitorești, 
democratice și progresiste, pentru apărarea intereselor fundamentale ale clasei 
muncitoare, pentru împlinirea aspirațiilor de bunăstare, progres și pace ale 
poporului senegalez prieten, angajat cu hotărîre pe călea dezvoltării sale 
libere și independente, a edificării unei noi societăți drepte și prospere.

Congresul partidului dumneavoastră se desfășoară in condiții internațio
nale deosebit de complexe și încordate, ca rezultat al politicii de reîmpărțire 
a zonelor de influență, al amplificării crizei economice mondiale, al conti
nuării și accentuării cursei înarmărilor, al perpetuării stării de subdezvoltare 
in care se mai află cea mal mare parte a omenirii. Toate acestea pun in 
pericol tot mal grav libertatea și independența popoarelor, pacea și secu
ritatea întregii omeniri.

Partidul Comunist Român consideră că imperativul cel mai arzător al 
prezentului este unirea și conlucrarea tot mai strînsă a tuturor forțelor revo
luționare și progresiste, democratice și iubitoare de pace, a tuturor popoare
lor și statelor pentru oprirea agravării situației internaționale, pentru dezar
mare și, in primul rlnd, dezarmare nucleară, pentru destindere și colaborare.

Exprimîndu-ne satisfacția pentru relațiile de prietenie, solidaritate și 
colaborare statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul African 
al Independenței, vă asigurăm, dragi tovarăși și prieteni, că partidul nostru 
va acționa și in viitor pentru extinderea acestor legături, în spiritul stimei și 
respectului reciproc, In scopul amplificării colaborării și conlucrării rodnice 
dintre poporul român și poporul senegalez, al cauzei păcii, cooperării șl 
ințelegerii internaționale.

Avind convingerea că actualul dumneavoastră congres, ca și hotărlrlle 
pe care le veți adopta vor determina o creștere și mai puternică a forței 
și influenței Partidului African al Independenței în viața social-politică sene- 
galeză, vă dorim succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului și in 
activitatea viitoare a partidului consacrată idealurilor progresului și libertății, 
păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Conștiința și calitatea muncii
(Urmare din pag. I)
Motivele sint lesne de înțeles. Am 
evoca în acest sens chiar și numai 
faptul că la vremea in care produc
ția de bunuri era restrinsă, iar ac
cesul omului muncii la cuceririle ci
vilizației era limitat, risipa își avea 
și ea limitele ei. îri condițiile actu
ale, cînd s-au înmulțit considerabil 
butoanele, robinetele la care se ape
lează fără nici o restricție, cînd a 
sporit nelimitat accesul tuturor mem
brilor societății la toate bunurile ță
rii, a crescut și riscul ca risipa să ca
pete proporții considerabile. Deci cu 
cit țara devine mai înzestrată cu bu
nuri, cu cit economia vehiculează 
cantități sporite de materii prime, 
materiale, energie, cu atît trebuie să 
sporească și spiritul gospodăresc, să 
ne arătăm mai neîndurători față de 
risipă.

Astăzi nu ne mai putem mulțumi 
doar cu un nivel mediu ridicat al 
conștiinței sociale, ci trebuie să aspi
răm spre un nivel individual înalt al 
conștiinței, chiar șl numai din sim
plul motiv că implicarea fiecărui om 
al muncii în producția materială 
este mai puternică, mai adîncâ și cu 
o rezonanță mal profundă ca oricind 
altădată. Una era consecința acum 
un sfert de secol cînd se rebuta o 
piesă simplă sau se altera calitatea 
unui produs de tehnicitate relativ 
scăzută, și cu totul alta astăzi, cînd 
industria noastră realizează produse 
de mare complexitate, la nivelul teh
nicii mondiale, folosind utilaje și in
stalații foarte scumpe, materii pri
me rare, procurate adesea cu mart 
eforturi valutare. Chiar și în agri
cultură — unde s-ar părea că recol
tele se dobindesc azi la fel ca și al
tădată — nerealizarea producției pla

— Ce oferă solicitantilor organi
zatorii turismului’ in anotimpul 
„vacantelor albe" ?

— înainte de a vorbi despre acest 
subiect — si avem multe de spus 
— v-aș propune, ne răspunde to
varășul Gheorghe Mbr'aru. directo
rul Direcției de turism intern din 
Ministerul Turismului, să nu ne 
despărțim de sezonul cald înainte 
de a-i face un scurt bilanț.

— Anume?
— Pentru turismul intern, vara 

turistică ’82 s-a înscris cu cele mai 
bune realizări. Pe litoral și-au pe
trecut vacanta anul acesta peste 
900 000 de oameni ai muncii, cu a- 
proape 400 000 mai multi decit in 
aceeași perioadă a anului trecut. în 
același interval au beneficiat de 
condițiile de odihnă și cură balneară 
oferite de stațiunile montane cu atest 
profil alți aproape 1 700 000 de oa
meni — cu peste 200 000 mai multi 
decit in aceeași perioadș a anului 
1981.

— Dar despre sezonul de iarnă ce 
se poate spune 1

— Mai întîi o precizare. Litoralul, 
pe care ne-am obișnuit să-l căutăm 
numai vara, este de multi ani o gaz
dă la fel de ospitalieră și pe timpul 
iernii. Atit pentru odihnă, unde, in 
hoteluri încălzite, dotate cu piscine 
și haze de agrement, sint reproduse, 
la scară redusă, ..vacanțele de Vară", 
cit și pentru tratament. Cele trei 
baze de tratament de la Eforie 
Nord. Mangalia și Neptun pot 
primi, și in această perioadă, pină 
la 5 000 de solicltanți.

— După această paranteză...
— ...Putem vorbi pe larg despre 

sezonul turistic de iarnă. Dispu
nem la ora actuală de o bază ma
terială pentru vacantele de iarnă 
capabilă să satisfacă toate catego

nificate sau risipa de recoltă are în 
această etapă efecte negative mult 
mai mari asupra eficienței economice 
decît în perioadele anterioare. Agri
cultura de azi înseamnă mecanizare, 
chimizare, electrificare, irigații, îm
bunătățiri funciare, intr-un cuvînt 
înseamnă mari investiții, mari con
sumuri de combustibili și energie. 
Tocmai această puternică infuzie de 
resurse in procesele agricole a făcut 
ca în ultimul deceniu și jumătate să 
sporească considerabil in agricultură 
consumul de energie nerecuperabilă 
pe unitatea de energie biologică ob
ținută. Deci, dacă astăzi o unitate a- 
gricolă nu realizează cel puțin pro
ducția planificată, din cauze ce țin 
de calitatea muncii, sau înregistrea
ză pierderi la recoltare și depozitare, 
nu mai irosește, ca altădată, doar e- 
forturile fizice, ci aruncă în vînt re
surse materiale foarte scumpe ce nu 
mai pot fi recuperate. Se poate spu
ne cu deplin temei că un kilogram 
de cereale de azi este cu mult mai 
prețios decît în condițiile agricultu
rii tradiționale.

împrejurări nedorite atestă că, pe 
alocuri, se manifestă încă o puterni
că discrepanță între nivelul forțelor 
de producție și cel al conștiinței. 
Gîndirea unor oameni, puterea lor 
de înțelegere a complexelor procese 
ale vieții economice au rămas în ur
ma evoluției mijloacelor de produc
ție pe care le folosesc. Astfel de oa
meni se găsesc intr-un dualism 
profund contradictoriu, își bazează 
munca și existența pe mijloace de 
producție ultramoderne, pe proprie
tatea socialistă, dar trăiesc și gindesc 
într-o mentalitate de proprietar pri
vat și aspiră — in condițiile socialis
mului — spre privilegii și avantaje 
conferite de proprietatea privată.

Prefață la sezonul „vacanțelor albe‘f
riile de cerințe. Cele circa 60 de 
stațiuni montane de odihnă și cură 
balneară cu activitate continuă pe 
tot parcursul anului amenajate, 
dotate și modernizate In ultimii ani 
corespunzător cerințelor unui tu
rism de calitate — pot primi in 
timpul lunilor de iarnă., respectiv 
din decembrie pină in martie, peste 
800 000 de turiști.

— Ati spus că baza materială des
tinată turismului de iarnă poate sa

Stațiunile montane in așteptarea a peste 
800 000 de oaspeți

tisface In prezent toate categoriile 
de cerințe. Ce înțelegeți prin a- 
ceasta 1

— înțelegem că actuala bază ma
terială — prin condițiile pe care le 
oferă — este in măsură să răspun
dă celor mai diferite solicitări. A- 
vem un număr mare de stațiuni, ca 
Poiana Brașov, Sinaia. Predeal. 
Bușteni. Izvoarele și Borșa (Mara
mureș), Păltiniș (Sibiu). Muntele 
Mic (Caraș-Severin), Durău 
(Neamț), Vatra Dornel (Suceava), 
care, prin ansamblul de dotări de 
care dispun — hoteluri de toate ca
tegoriile. vile, cabane, mijloace de 
transport pe cablu, pîrtii și instala
ții pentru practicarea sporturilor de 
iarnă — oferă posibilități complexe 
de vacantă : odihnă, sporturi de 
iarnă, drumeție montană, agrement 
etc. Celelalte stațiuni montane, in 
număr mare și ele, răspund cerin
țelor acelor categorii de turiști care 
sint atrași spre munte mai mult 
pentru odihnă și drumeție, pentru 
cunoașterea frumuseților montane.

Primire la C. C al P. C. R.
Simbătă dimineața. tovarășul 

Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de activiști 
ai Partidului Comunist din Ceho
slovacia, condusă de Rudolf Vanco, 
șef de secție la C.C. al Partidului 
Comunist din Slovacia, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a făcut o 
vizită in schimb de experiență in 
țara noastră.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosfera caldă, tovărășească, 
a fost remarcată evoluția ascendentă 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre P.C.R. și P.C.C., dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă, in 
spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul intilnirilar bilaterale la nivel 
înalt, precum și utilitatea schimbului 
de experiență și conlucrării reci

Cronica
Delegația Comunității Economice 

Europene, condusă de Wilhelm Ha- 
ferkamp, vicepreședinte al Comisiei 
Executive a C.E.E. și responsabil cu 
relațiile externe, care a participat la 
lucrările, sesiunii a II-a a Comisiei 
mixte România — Comunitatea Eco
nomică Europeană, a părăsit sim
bătă dimineața Capitala.

Oaspeții au fost salutați la plecare 
de Vasile Pungan, ministrul comer
țului exterior și cooperării econo-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul S 

decembrie, ora 20 — 8 decembrie, ora to. 
In țară : Vremea va fi in general fru
moasă in prima parte a intervalului, cu 
cerul variabil, mai mult senin, apoi ce

Contradicția supraviețuiește, în bu
nă măsură, pe seama lacunelor și 
formalismului care mal persistă pe 
alocuri în activitatea politico-educa- 
tivă, fenomene sesizabile in tendin
ța de a pluti pe deasupra lucrurilor, 
fără a stabili o reală legătură cu 
realitățile și problemele cu care se 
confruntă oamenii, cu exigențele 
profesionale noi ce le stau in față 
în etapa actuală. Munca politico-edu- 
cativă devine un factor de influen
țare profundă a conștiințelor muncii, 
iuîndu-și drept aliat forța argumen
tației convingătoare, folosind fără 
contenire arma combativității revolu
ționare față de mentalitățile înapo
iate, retrograde, față de atitudinile 
de comoditate și blazare, de tendin
ța de a așeza în locul faptelor an
gajamentul de paradă sau justifică
rile, după caz.

Țelul principal al activității tutu
ror organismelor angrenate în am
pla structură a muncii politico-edu
cative trebuie să-l constituie crearea 
climatului de exigență apt să stimu
leze conștiințele la acțiune preven
tivă față de neajunsuri, să releve 
rațiunile superioare ale eforturilor 
pentru obținerea unei inalte eficiența 
în toate actele care angajează avuția 
socială, pentru apărarea și dezvol
tarea proprietății socialiste. Numai 
subordonată unei asemenea perspec
tive activitatea politico-educativă 
poate dobindi — așa cum sublipia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la ple
nara din 1—2 iunie a.c. — o mare 
forță de influențare a conștiințelor, 
pentru a deveni o reală pirghie de 
educare revoluționară, patriotică a 
oamenilor muncii, transformindu-se 
intr-un autentic factor de propulsare 
a economiei pe noi trepte de efici
ență și progres.

Avem, de asemenea,, un număr 
mare de stațiuni profilate pe cure 
balneare. Unele din ele. construite 
ori modernizate in ultimii ani. cum 
ar ti Herculane. Câciulata. Cozia. 
Felix, Tușnad Sîngiorz. Vatfa Dor- 
nei Borsec Covasna ș.a.. se situea
ză. ații prin gradul de confort asi
gurat. cit mai ales prin eficienta 
curei, la nivelul celor mai renumi
te stațiuni de acest fel din Europa 
De subliniat faptul că ele pot primi

In fiecare serie circa 50 000 de tu
riști 1

— Ce ne puteti spune despre 
stadiul pregătirilor pentru sezonul 
de iarnă ?

— In majoritatea stațiunilor se 
află in curs de desfășurare obișnui
tele programe de pregătire a bazei 
materiale pentru iarnă — lucrări 
de modernizare, dotarea cu mo
bilier nou. verificarea instalațiilor 
de tot felul, igienizarea unităților 
de alimentație publică. De aseme
nea. s-a acordat și se acordă o a- 
tenție mai mare ca în alți ani pre
gătirii cadrelor in vederea asigură
rii unor servicii de calitate. Efor
turile făcute in această direcție ne 
îndreptățesc să așteptăm îmbună
tățirea calității serviciilor pe mă
sura exigențelor turiștilor.

Dealtfel, pentru pregătirea în 
bune condiții a sezonului de iarnă, 
conducerea ministerului. împreună 
cu oficiile județene de turism, a 
luat și alte măsuri. De pildă, circa 
75 la sută din numărul de locuri pe 

proce, in interesul edificării orîn- 
duirii socialiste in cele două țări.

La convorbiri a participat Aurelian 
Gubandru, vicepreședinte al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție. A fost prezent Josef 
Simon, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București.

★
în timpul vizitei in țara noastră, 

delegația de activiști ai P.C.C. a avut 
convorbiri la Secția , pentru proble
mele muncii de partid in agricul
tură a C.C. al P.C.R. și la Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare. De asemenea, delegația a 
vizitat obiective economice și uni
tăți de cercetare științifică în Bucu
rești și în județele Călărași și 
Giurgiu.

e g •zilei
nun........■■■mira

mice internaționale, de alte persoane 
oficiale.

A fost de față Lorenz Petersen, 
ambasadorul Danemarcei la Bucu
rești.

*
Simbătă s-au încheiat la Iași lu

crările sesiunii de comunicări și re
ferate cu tema „Conștiință și acți- 
une“, amplă manifestare științifică 
dedicată Conferinței Naționale a 
partidului și aniversării a 35 de ani 
de la proclamarea Republicii.

rul se va Înnora treptat tncepînd din 
nordul țării, unde vor cădea precipitații 
locale, mal ales sub formă de lapoviță 
șl ninsoare, favorizind Izolat formarea 
poleiului, tn rest, precipitații izolate. 
Vîntul va sufla slab. în Bucu
rești : Vreme in general frumoasă, cu 
ceru! variabil, mai mult senin. Vint slab 
pînă la moderat. Minimele vor fi cu
prinse Intre minus 7 și minus 3 grade, 
iar maximele intre plus 3 și 7 grade. 
Ceață îndeosebi seara și dimineața. 
(Liana Cazacioc, meteorolog de servi
ciu).

FILIPEȘTII DE PĂDURE : 
Cărbune peste plan

Colectivul de mineri de la Exploa
tarea carboniferă Filipeștii de Pădu
re (Prahova), aflat intr-o entuziastă 
întrecere în cinstea Conferinței Na
ționale, a extras, de la începutul 
anului și pină acum, peste sarcinile 
de plan 26 500 tone cărbune net, de- 
pășindu-și cu mult angajamentul 
anual inițial. Printr-o bună organi
zare, prin folosirea la maximum a 
mijloacelor mecanizate in abataj și 
întărirea disciplinei în muncă, cele 
mai frumoase realizări le-au obținut 
minerii de la sectoarele Roșioara și 
Palanca Sud. (C. Căpraru).

Concursul profesional 
al tinerilor tipografi

A avut loc faza finală a celei 
de a VlII-a ediții a concursului 
profesional al tinerilor muncitori 
tipografi dotat cu trofeul „Cartea 
de aur", manifestare dedicată Con
ferinței Naționale a partidului și 
„Zilei tipografilor".

Organizat de comitetul Uniunii 
sindicatelor din presă, poligrafie 
și edituri și Centrala industriei po
ligrafice. concursul a reunit tineri 
tipografi din toată țara, ciștigători 
ai fazei de masă. Primul loc a fost 
ocupat de Anghel Grigore (Bucu
rești) — zețărie ; Chirâ Ion (Cluj) 
— linotip ; Cîmpeanu Gheorghe 
(Baia Mare) — imprimare tipar 
înalt ; Haghiac Pătruț (Galați) — 
imprimare tipar plan : Dolof Mihai 
(București) — legătorie de cărți.

Trofeu] transmisibil ..Cartea de 
aur*  a revenit tipografilor de la 
întreprinderea poligrafică „13 De
cembrie 1918“ — București.

• „CENTRALE SOLA
RE". Specialiștii analizează la 
ora actuală performanțele pri
melor centrale care ttansformă 
energia solară în energie elec
trică. Cel mai mare prototip de 
acest gen din lume, „Solar One“, 
cu o putere instalată de 10 KW, 
a fost inaugurat in S.U.A. Un 
proiect de construire a unei 
centrale de 32 ori mai mare ur
mează să fie realizat in U.R.S.3. 
Centralele „Themis", din Fran
ța, „Eurolios", construită la 
Adrano (Sicilia) de țările Pieței 
comune, „Nio“, din Japonia, și 
cea de la Almeria (Spania), re
alizată de Agenția Internaționa
lă pentru Energie, se . numără 
printre cele mai importante in

anul 1983 au fost contractate nomi
nalizat. astfel ca turistul să știe 
încă din momentul cumpărării bile
tului hotelul sau vila în care va fi 
cazat. Este o măsură care pe lingă 
siguranța pe care i-o oferă poseso
rului de bilet, conduce Îs elimina
rea obișnuitelor aglomerații, cu 
pierdere» timpului Îs birourile de 
repartizare și la operațiile de ca
zare

S-au revizuit sau se află în curs 
de revizuire toate instalațiile pe ca
blu. pentru a asigura mai repede 
urcușul la pirtiile de schi sau. pur 
și simplu, pentru a face mai plă
cută escaladarea anumitor porțiuni 
ale muntelui. în toate stațiunile mai 
importante există, șl numărul aces
tora va fi mărit, centre de închiriat 
materiale sportive, școli pentru ini
țierea în practicarea schiului, trasee 
pentru săniute-schi și sănii obiș
nuite. patinoare naturale. De ase
menea. se vor organiza „serbări ale 
zăpezii" pe toată durata iernii — 
manifestări care, prin programele 
ce vor fi oferite, se constituie in-, 
tr-un mijloc de atragere a turiști
lor. de declanșare a unei adevărate 
întreceri între stațiuni in a-și do
vedi capacitatea de amfitrion.

Subliniem, in Încheiere, că in sta
țiunile montane se organizează șl 
se vor organiza pe toată durata ier
nii programe de excursii de o zi sau 
două, cuprinzînd vizite la muzee și 
locuri istorice. monumente de 
artă, serbări folclorice și la marile 
obiective economico-sociale con
struite in anii socialismului, astfel 
incit vacantele să se constituie, 
prin intermediul turismului, și în
tr-o lecție ..vie" de educație pa
triotică.

Constantin PRIESCU

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al guvernului, a adre
sat o telegramă tovarășului Wojciech 
Jaruzelski, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, prin care exprimă, în nu
mele Guvernului Republicii Socia
liste România și al său personal, 
sentimente de profundă compasiune 
in legătură cu victimele omenești 
provocate de explozia care a avut 
loc la mina „Gheorghi Dimitrov" din 
Bytom și roagă să se transmită 
familiilor și rudelor celor dispăruți 
sincere condoleanțe.

tv
Programul 1

8.00 Consultații pentru Invățămintul 
seral

0.30 Almanahul familiei
9.00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii

10.00 Viața satului
11.45 Lumea copiilor
13.00 Telex
13.05 Album duminical
17.00 Călătorii spre viitor
17.40 Telesport

0 Handbal masculin : Steaua
București — Metaloplastica Sabac 
(Iugoslavia) tn Cupa campionilor 
europeni
Transmisiune directă de la Pala
tul Sporturilor din Capitală

18.50 1001 de seri
13.00 Telejurnal
19.15 STRĂLUCITĂ SOLIE A PĂCII, 

PRIETENIEI ȘI COLABORĂRII : 
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU IN SINGA
PORE, MALAYEZIA ȘI KUWEIT

19.55 Sub al păci! cer senin
Selecțiunl din Gala laureaților con
cursurilor pentru cîntece dedicate 
eohstrucției socialiste și păcii

20.10 Film artistic : „Chemarea". Pre
mieră TV (producție a studiourilor 
din Spania și Mexic)

21.50 Varietăți muzical-coregraflca
22.20 Telejurnal
22.30 Închiderea programului

Programul 2
13.00 Concert de prlnz
14.00 Generația deceniului IX
14.15 Teatru TV : „Kăthchen din Heil

bronn" de Heinrich von Kleist 
Interpretează actor! al Teatrului 
din Weimar

13.50 Clubul tineretului
18.35 Desene animate
17.00 Serată muzicală TV
19.00 Telejurnal
19.15 STRĂLUCITA SOLIE A PĂCII, 

PRIETENIEI Șl COLABORĂRII : 
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU IN SINGA
PORE, MALAYEZIA ȘI KUWEIT

19.55 Muzică populară instrumentală 
20.05 Telerama
20.35 Serată muzicală TV (continuare)
21.35 Din marea carte a patriei
22.00 Romanțe ș! cîntece de voie bună
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

LUNI, 6 DECEMBRIE
Programul 1
15.00 Telex
15.05 Emisiune in limba maghiară
17.40 Imagini din Finlanda
18.00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20.15 Tezaur folcloric
20.35 Panoramic economic
21.00 Cîntece tinerești.

Selecțluni din Festivalul cinteculul 
politic pentru tineret

21.10 Cadran mondial
21.35 Roman foileton : „Docherii" (epi

sodul 6)
22.00 Telejurnal '
Programul !
15.00 Telex
15.03 Cenacluri ale tineretului
15.40 Muzică de cameră
16.00 La Început de săptămină
18.00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20.15 Moștenire pentru viitor
21.00 Selecțiunl din opera „Pescuitorii 

de perle" de G. Bizet
21.30 Meridianele cinteculul
22.00 Telejurnal

• SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT 

Un călduros bravo tricolorilor noștri!
Evoluînd în deplasare, timp de 35 de minute cu un jucător eliminat, dovedind 
o admirabilă putere de luptă, fotbaliștii români au ținut piept campionilor mondiali

După două victorii obținute la 
cite două goluri diferență pe teren 
propriu (cu Cipru și Suedia), noua 
echipă națională de fotbal a țării 
noastre a susținut ieri a! treilea joc 
a! său in preliminariile Campionatu
lui european in „cazanul de foc de 
la Florența", pe terenul și în fața 
campioanei mondiale — reorezenta- 
tiva Italiei Și a reușit o egalitate 
(0—0) care valorează cit o victorie.

Trebuie să recunoaștem din capul 
locului că. dată fiind faima partene
rului de joc. șansele hirtiei (șl cu 
deosebire pronosticurile presei- ita
liene !) se înclinau in totalitate spre 
oartea gazdelor care, după un 2—2 
neașteptat cu fosta campioană euro
peană (Cehoslovacia), nu-și mai pu
teau ' permite să piardă vreun punct 
acasă (..Trebuie să învingem neapă
rat ! Pentru noi nu există simbătă 
decit o soluție : victoria !“ — declara 
Dublic reputatul antrenor Bearzot in 
preziua meciului).

Meciul a fost urmărit, ne micul 
ecran, de milioane de spectatori din 
întreaga noastră țară — astfel că re
nunțăm să-l mai descriem. Ne per
mitem numai citeva considerații. Dar 
nu înainte de a adresa fotbaliștilor 
noștri cuvenitele cuvinte de laudă și 
felicitări. Știm că tricolorii, antreno
ri! lor si cei ce l-au însoțit — cu 
totii se întorc duminică seara' — vor 
citi in avionul de București aceste 
rinduri despre aprigul meci Italia 
România de la Florența. Tocmai de

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 4 FINLANDEI
Domnului MAUNO KOIVISTO

Președintele Republicii Finlanda
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Finlanda, îmi este deosebit de 

plăcut să vă adresez sincere felicitări și urări de fericire personală, iar po
porului finlandez prieten urări de prosperitate și pace.

După numărul populației (1,7 
milioane locuitori), Finlanda este 
o țară mică, după intinderea teri
toriului (337 000 kmp), ea se pla
sează însă printre cele mai mari 
din Europa. O bună parte a supra
feței sale este acoperită de păduri 
de brazi, pini și mesteceni, care 
formează, împreună cu cele apro
ximativ 60 000 de lacuri, o ambianță 
naturală de o rară frumusețe. 
Aceste condiții specifice și-au pus 
amprenta și asupra îndeletnicirilor 
principale ale populației. într-o 
bătălie neîntreruptă cu natura, s-a 
dezvoltat agricultura, care a consti
tuit multă vreme ramura princi
pală în economia țării. In prezent, 
insă, pe primul loc se situează 
industria. Ponderea cea mai mare 
o deține, în mod firesc, industria 
forestieră. Concomitent, s-a dezvol
tat industria metalurgică, favorizată 
de exploatarea zăcămintelor de 
fier din nord și a celor de cupru 
din răsăritul tării, construcțiile. de 
mașini și cele de nave.

Deplin conștient de virtuțile păcii 
— condiție vitală pentru desfășu
rarea muncii constructive a ori-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A THAILANDEI
Maiestății Sale BHUMIBOL

Regele Thailandei
Sărbătorirea Zilei naționale a Thailandei îmi oferă plăcutul prilej de a vă 

transmite calde felicitări însoțite de cele mai sincere urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și bunăstare poporului thailandez.

Exprim convingerea că bunele raporturi de colaborare existente între ță
rile noastre se vor dezvolta în continuare în interesul popoarelor român și 
thailandez, al întăririi păcii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a transmis 
primului ministru al Regatului Thai
landei, general I’rem Tinsulanonda,

Prathet T’hai/Muang T’hai — 
denumirea oficială a Regatului 
Thailandei — se află angajat in
tr-un amplu proces de transformări 
economico-sociale. de valorificare, 
in interesul propriu, a bogatelor 
sale resurse naturale.

Situată in Asia de sud-est. această 
țară, moștenitoare a unei vechi ci
vilizații. a avut o Istorie zbuciuma
tă. Deși nu a cunoscut dominația 
colonială directă, ea a fost o perioa
dă indelungată grav afectată de ex
ploatarea monopolurilor străine, 
care-i impuseseră de fapt statutul 
unei semicolonii. Tocmai in această 
direcție, a lichidării urmărilor domi
nației străine, sint concentrate in 
prezent eforturile poporului thai
landez.

Chiar dacă agricultura continuă să 
concentreze două treimi din copu
lația tării, această ramură nu dă 
decit un sfert din produsul național, 
în anii din urmă au fost moderniza
te culturile principale. (Thailanda 
este unul din principalii producă
tori și exportatori de orez din 
lume), s-au extins suprafete- 

aceea, făcindu-ne ecoul telesDectato- 
rilcr din tară, al tuturor iubitorilor 
de fotbal de la noi. ne grăbim să le 
transmitem felicitări călduroase pen
tru formidabila abnegație dovedită 
in această foarte dificilă confruntare, 
din care au ieșit onorabil, pentru- că 
au știut și au putut să joace inteli
gent și lucid, pentru că s-au dăhiit 
întru totul cit mai bunei reprezen
tări a culorilor sportive românești. îi 
felicităm și le adresăm nedrămuitele 
noastre aplauze... scrise.

Toți cei 13 fotbaliști români care au 
evoluat ieri pe vestitul „Stadio Co
munale" și-au adus contribuția de 
joc și de suflet la acest aplaudabil 
rezultat de egalitate. Cu atit mal mult 
cu cit din minutul 55 ei au rămas in 
zece pe teren, Țicleanu fiind elimi
nat. Fiindcă toți merită felicitările 
noastre, să-i numim aici pe toți in
tr-o ordine poate subiectivă, după 
cum ni s-a părut că s-au evidențiat : 
Ștefănescu, Lung, Boloni, Iorgulescu, 
Ungureanu, Bălăci, Rednic, Klein, Ți
cleanu, Cămătaru, Gabor, plus cele 
două rezerve care au intrat in repriza 
a doua : Andone și Augustin. Bravo 
băieți !

Vizavi de acest joc curajos și 
bine organizat al echipei naționale, 
se impune evidențiat deopotrivă 
aportul conducerii tehnice a echipei, 
asigurată — la un nivel din ce in ce 
mai competent —,de tinerii antrenori 
Mircea Lucescu și Mircea Rădulescu. 
Aceștia au chibzuit bine pregătirea

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

cărei națiuni — Finlanda, care a 
optat pentru un statut de neutrali
tate activă, promovează relații de 
prietenie și colaborare cu țările 
vecine, cu toace popoarele euro
pene și de pe alte continente, in
diferent de orînduirea socială. Nu 
intimplător Conferința pentru se
curitate și cooperare în Europa a 
fost găzduită la Helsinki. Finlanda 
se numără printre țările care parti
cipă activ la eforturile menite să 
asigure continuitate procesului 
început la I-Ielsinki. pronunțindu-se 
cu consecvență in favoarea înche
ierii cu succes a reuniunii de la 
Madrid.

Spre satisfacția reciprocă, relați
ile româno-finlandeze înregistrează 
o evoluție pozitivă, impulsionate 
puternic de intilnirile și convorbi
rile la nivel înalt. Extinderea re
lațiilor dintre țările noastre, con
lucrarea lor pe plan extern în 
direcția edificării securității euro
pene, a promovării unei politici 
de pace și dezarmare pe conti
nent și in întreaga lume corespund 
intru totul intereselor celor două 
popoare, ale cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

o telegramă prin care îi adresează 
cele mai calde felicitări, sincere urări 
de sănătate și fericire personală cu 
prilejul sărbătoririi Zilei naționale 
a Thailandei.

le destinate trestiei de za
hăr, porumbului, bumbacului, 
iutei, manioctțlui. precum și arbori
lor de cauciuc și bananierilor. O a- 
tenție deosebită este acordată — 
așa cum o atestă și planul general 
de dezvoltare a tării pe perioada 
1982—1986 — creării unei industrii 
proprii, pornind de la însemnatele 
bogății ale tării : antimoniu, staniu. 
tungsten, lignit, rnangan. plumb, 
gaze naturale șl petrol.

Deși relațiile diplomatice dintre 
România și Thailanda sint de dată 
recentă, raporturile de colabo
rare și conlucrare dintre cele 
două țări și oopoare s-au extins 
continuu. Au fost încheiate o serie 
de acorduri comerciale și de coope
rare, s-au diversificat schimburile 
economice, exlstind posibilități 
ample de colaborare in producția 
industrială și agricolă. Se extinde 
conlucrarea româno-thaiiandeză și 
in domeniul vieții internaționale. 
Adincirea și diversificarea coope
rării dintre România și Thailanda 
corespund Pe deplin intereselor | 
celor două popoare, cauzei păcii, 
destinderii și înțelegerii in lume.

tactică (și morală, după cum s-a vă
zut) a grelei încercări fotbalistice de 
la Florența, stabilind o strategie po
trivită a meciului, pe baza observa
țiilor personale și a filmelor făcute pe 
marginea meciurilor anterioare ale 
campionilor mondiali. Bravo, deci, și 
antrenorilor — care au avut și feri
cita inspirație să-l aducă la națională 
pe portarul Lung, aflat in mare for
mă, care, iată, de vreo două-trei ori 
a scos mingi pe care tot stadionul le 
și văzuse în plasă.

La un asemenea rezultat îmbucu
rător. cum este acest „draw" în „fief
ul" campionilor mondiali, se spune 
de obicei că totul e bine cînd se ter
mină cu bine. Noi, totuși, nu putem 
să nu spunem și că arbitrul francez 
Georges Konrath s-a pripit eliminîn- 
du-1 pe Țicleanu la un fault de joc 
obișnuit (fault repetat și de adversa
rii noștri de citeva orii), lăsînd echipa 
noastră într-o situație foarte grea 
timp de 35 de minute.

Cu acest 0—0, eahipa României își 
consolidează poziția de lideră în gru
pa a 5-a preliminară. Proximul meci 
din grupă ■ Cipru — Italia, la 12 fe
bruarie 1983 ; proximul meci al echi
pei României : tot cu Italia, dar Ia 
București, în 16 martie.

Pină atunci, succes — pentru 
miercuri — fotbaliștilor craioveni !

Gheorghe MITROI

stalații solare din lume. Pro
gramele in curs de desfășurare 
urmăresc scăderea costurilor 
centralelor solare. După opinia 
specialiștilor, trecerea la pro
ducția-de serie mare a heliosta- 
telor (cimp de oglinzi ce con
centrează lumina solară) va re
duce prețul de cost pină la 
100 dolari metrul pătrat, adică 
aproximativ la un sfert din cos
turile actuale.

© POLIMERI ÎMPO
TRIVA COROZIUNII. Te' 
vile de oțel din instalațiile ds 
aprovizionare cu apă pot avea 
asigurată o durată de funcțio
nare de minimum 30 de ani 
dacă sint Învelite cu polimeri. 
Noua metodă de protejare a 
conductelor de apă împotriva co

roziunii a fost realizată de cer
cetătorii Institutului politehnic 
din Riga. Ei au creat o Instalație 
care acoperă concomitent țevile 
pe dinafară și pe dinăuntru cu 
polietilenă, fără să fie necesar 
vreun material liant Substanțele 
active care se introduc în' poli
etilenă o fac să adere la metal. 
Ia cald. întregul proces durează 
numai citeva minute.

© SECRETUL LON
GEVITĂȚII DIN CAU- 
CAZ. Se știe că cei mai mulți 
longevivi se află In Caucaz. în- 
cercind să dezlege secretul lon
gevității abhazilor. care trăiesc 
la 1 500—2 000 de'metri altitudi
ne, specialiștii apreciază in pri

mul rînd că la o asemenea înăl
țime se creează o concentrație 
optimă de ioni, acele „vitamine 
aeriene" cu efect tonifiant asu
pra sistemului nervos și prin 
aceasta asupra sănătății omului 
in general. Apoi, in Abhazia ca 
și în unele zone din Himalaia, 
plouă cu așa-zisa ..apă ușoară", 
în care conținutul de izotopi 
grei ai oxigenului este substan
țial redus, o asemenea apă re- 
prezentind un original biostimu- 
lator. în fine, populația abhază 
consumă numeroase specii de 
legume (aproximativ 100).

RETUTINDEN!
© CEA MAI MARE 

AGLOMERARE DE GA
LAXII cunoscută in Univers a 
fost descoperită de doi astro
nomi americani, Riccardo Gio- 
vanelli, de la Centrul de astro
nomie Arecibo din Porto Rico, 
șl Martha Haynes, de la obser
vatorul din Green Bank (Virgi
nia occidentală). Acești astro
nomi au descoperit existența 
unei aglomerări de galaxii cu o 
lungime de cel puțin 700 mili
oane de ani-lumină, situată la o 

distanță de circa 200 milioane 
de ani-lumină de la Pămint. 
Specialiștii consideră că este 
vorba de o aglomerare de ma
terial cosmic de zece ori mai 
mare decit cele cunoscute pină 
în prezent.

@ CU LUMINĂ DE 
LA SOARE. Primele felinare 
de stradă dtn lume care func
ționează cu energie solară și-au 
făcut apariția la Kyoto, vechea 
capitală a Japoniei. Becul aces
tui gen de felinar primeșie cu
rent electric de la un acumula
tor conectat la o baterie solară, 
în timpul zilei, acumulatorul se 
incarcă, iar odată cu venirea se
rii alimentează becul. în parcul 

orașului funcționează de pe 
acum 24 de astfel de felinare.

© MATERIAL PLAS
TIC BIODEGRADABIL 
Materialele plastice, atit de răs- 
pindite in lumea de azi, au, pe 
lingă nenumăratele avantaje, și 
un mare inconvenient : greu sau 
practic deloc degradabile, ele 
constituie un faci or serios de 
poluare a mediului (o pungă de 
polietilenă are nevoie de mii de 
ani pentru a se descompune). 
Strădaniile, oamenilor de știință 
de la Institutul de biotehnplogie, 
microbiologic și tehnologia re
ziduurilor din Graz (Austria) în 
direcția realizării unei mase 
plastice nepoluante au fost în
cununate de succes : deșeuri pe 

bază de carbon rezultate din a- 
gricultură sau industrie sint 
transformate cu ajutorul bacte- 
riiloi intr-o substanță din care 
se obține apoi respectiva masă 
plastică biodegradabilă.

® TABLOU GIGANT. 
Profesorul Werner TUbke din 
R.D.G. a hotărit să realizeze un 
tablou panoramic de mari pro
porții care să înfățișeze scene 
de bătălie din timpul războiului 
țărănesc din Germania din anul 
1525. înălțimea tabloului va fl 
de 14 metri, iar lungimea de 123,5 
nțetri. Specialiștii au calculat că. 
pentru a picta singur un aseme
nea tablou, profesorului i-ar fi 
trebuit aproape 300 de ani. El va 
lucra insă împreună cu un în
treg colectiv de artiști plastici.
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„0 țară în plină dezvoltare, cu un rol 
deosebit de activ în viața internațională"

7n ample relatări, articole șl reportaje, presa de peste hotare relie
fează realizările de prestigiu ale poporului nostru in cele mai diverse 
domenii de activitate, trăsăturile fundamentale ale politicii românești 
de pace și largă conlucrare internațională, scoțînd in evidență rolul 
secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in elaborarea și promovarea întregii politici interne 
și externe a României socialiste.

„Noilor construcții, o nouă ener
gie. Soluționarea problemelor ener
giei și combustibililor în România", 
sub acest titlu cotidianul „PRAVDA" 
din Bratislava scrie că „reducerea 
consumului de energie, combustibili 
și materii prime și folosirea lor mai 
rațională constituie în Republica So
cialistă România un obiectiv de prim 
ordin. Pe lingă reducerea consumului, 
un al doilea obiectiv important este 
dezvoltarea pe termen lung a bazei 
proprii de combustibili și de materii 
prime. Ca atare, se accelerează gă
sirea de noi surse de materii prime, 
mai ales de petrol, gaze naturale, 
cărbuni cocsificabili" etc.

Sub titlul „București — Vizite pe 
Dîmbovița", revista „FREIE WELT" 
(R. D. Germană) publică un amolu 
reportaj, bogat ilustrat cu fotografii, 
consacrat capitalei României socia
liste.

Ziarul bulgar „OTECESTVEN 
FRONT" se ocupă, într-o corespon
dență din România, de orientarea 
profesională a tinerilor din țara 
noastră. „Statul cheltuiește sume 
uriașe pentru dezvoltarea și între
ținerea sistemului de invățămînt, 
pentru pregătirea cadrelor. Orienta
rea profesională are deja rezultate 
importante pentru că este o orien
tare strîns legată de însăși struc
tura sistemului de invățămînt. Iar 
acesta, la rîndul lui, este legat de 
cerințele planului economic de 
cinci, zece și cincisprezece ani".

Săptăminalul ilustrat bulgar „PA- 
RALLELI" publică corespondența 
„Trecut bogat, viitor minunat", de
dicată orașului Sibiu.

AGENȚIA CHINA NOUA, referin- 
du-se la recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. re
levă că a fost aprobat programul 
privind valorificarea superioară și 
dezvoltarea bazei de materii prime 
minerale și energetice primare, care 
cuprinde o serie de măsuri menite 
să contribuie la valorificarea com
pletă si creșterea fondului național 
de substanțe minerale, să asigure în 
următorii ani independența ener
getică a României.

Ziarul elen „TO VIMA" se referă la 
rolul activ pe care îl are țara noas

tră. tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
soluționarea problemelor majore ale 
vieții politice internaționale, rol 
demonstrat și cu prilejul convorbi
rilor și schimbului de vederi efec
tuat recent cu premierul elen, 
Andreas Papandreu, la București, 
însemnătatea acestei întîlniri la nivel 
înalt este relevată si de ziarul 
„KATHIMERINI", care inserează 
aprecieri elogioase cu privire la re
zultatele cu care s-a încheiat recen
tul dialog româno-elen, in special pe 
planul colaborării economice dintre 
cele două țări, și de ziarul „TA NEA", 
care se ocupă de aspecte ale conlu
crării economice româno-elene.

Ziarul „DAILY TELEGRAPH" 
(Marea Brltanie) arată că „Grecia și 
România s-au declarat de acord, pen
tru convocarea unei conferințe bal
canice la nivel înalt destinate dis
cutării problemei denuclearizării to
tale a zonei balcanice", adăugind că 
„aceasta ar însemna o zonă denu- 
clearizată și în sud pe lîngă cea din 
nordul scandinavic, care, fără îndo
ială. ar influenta restul Europei".

„JORNAL DE ANGOLA" publică 
articolul „România. Schimbări struc
turale în industrie, pentru dezvolta
rea accelerată a economiei", consa
crat direcțiilor fundamentale ale pla
nului național de dezvoltare econo
mică pe anul 1982.

Publicația angoleză reține că dez
voltarea economică se face prin pro
movarea celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii.

Cotidianul „KUWAIT TIMES" pu
blică articolul „Problema palesti
niană". Se fac ample referiri la con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind soluționarea problemei pales
tiniene, apreciată ca fiind singura în 
măsură să realizeze „o pace dura
bilă, dorită de toate popoarele din 
regiune".

Buletinul agenției Italiene de pre
să „AIRI PRESS" scrie despre dez
voltarea relațiilor economice ale tării 
noastre, relevînd că. „în condițiile 
accentuării unor fenomene negative 
în comerțul mondial, în 1981 Româ
nia și-a lărgit simțitor relațiile sale 
comerciale". Pentru actualul cinci

nal (1981—1985) s-au prevăzut o nouă 
creștere a comerțului exterior, am
plificarea relațiilor comerciale ale 
României cu toate țările. „In an
samblul comerțului exterior româ
nesc, scrie „AIRI PRESS", țările in 
curs de dezvoltare ocupă un loc dis
tinct. Confirmind tradiția și presti
giul de care se bucură, continuă 
„AIRI PRESS", România construiește 
rafinării de petrol, fabrici de trac
toare, autocamioane, autoturisme de 
teren, de mașini-unelte, combinate 
de industrializare a lemnului, fabrici 
de ciment, unități textile, execută 
prospecțiuni geologice în diferite 
țări in curs de dezvoltare, cooperarea 
economică cu aceste state materiali- 
zindu-se, de asemenea, în societăți 
mixte".

Impresiile delegației Partidului So
cialist Democratic Italian, condusă 
de secretarul general adjunct a! 
partidului, Ruggero Poletti. care 
ne-a vizitat recent țara sint redate 
într-un ciclu de articole publicate de 
„L’UMANITA".

Sint subliniate aprecierile favora
bile ale delegației italiene referitoare 
la munca și eforturile poporului ro
mân, la modul ospitalier în care a 
fost primită. Ciclul de articole inclu
de și o prezentare a orientărilor ro
mânești de politică externă, accentul 
pus pe edificarea unei noi ordini 
politice și economice mondiale, pe 
soluționarea pe cale pașnică a dife
rendelor dintre state, pe înfăptuirea 
dezarmării și pe necesitatea apără
rii independentei naționale.

Cotidianul de mare circulație din 
Mexic „EL SOL" scoate în evidență 
importanta actului de la 1 Decem
brie 1918, ca expresie a voinței ma
selor populare, și procesele istorice 
succesive care au precedat unirea 
Transilvaniei cu tara. Articolul se 
referă la dezvoltarea armonioasă a 
tuturor regiunilor țării, la drepturile 
de care se bucură naționalitățile con
locuitoare in România.

Cu ocazia aniversării zilei de 1 De
cembrie. în ziarul „EL OBSERVA- 
DOR" din Peru a apărut articolul 
intitulat „Românii, un popor care și-a 
făurit propriul destin", care reliefea
ză originea latină a poporului român, 
continuitatea sa neîntreruptă ne spa
țiul carpato-dunărean. precum și 
contribuția adusă la îmbogățirea te
zaurului civilizației mondiale.

(Agerpres)

Elocventă recunoaștere a concepției umaniste 
a României in legătură cu rolul tinerei generații 

in lumea contemporană
Rezoluția cu privire la „Anul Internațional al Tineretului” adoptată 

în unanimitate de Adunarea Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). - Prin hotârirea unanimă a statelor 

membre ele organizației mondiale, plenara Adunării Generale a O.N.U. 
a adoptat proiectul de rezoluție intitulat „ANUL INTERNAȚIONAL AL TI
NERETULUI : PARTICIPARE, DEZVOLTARE, PACE", propus de țara noastră 
și la care s-au alăturat, in calitate de coautori, 83 de state reprezentind 
toate zonele geografice ale lumii. Larga adeziune și consensul întrunit de 
această inițiativă românească exprimă sprijinul universal de care se bucură 
acțiunea țării noastre, care răspunde unei cerințe reale de afirmare tot 
moi, puternică a rolului tineretului in viața politică și socială mondială, 
ilustrează preocuparea sporită a tuturor statelor pentru soluționarea pro
blemelor specifice ale tinerei generații in întreaga lume.

Adunarea Generală a aprobat prin 
rezoluția adoptată toate recomandă
rile elaborate de Comitetul consulta
tiv al O.N.U. pentru Anul Interna
țional al Tineretului (A.I.T.), vizind 
realizarea programului de măsuri și 
activități ce urmează a fi întreprin
se înaintea și in timpul A.I.T. După 
cum se știe. Comitetul consultativ 
este un organism al O.N.U. compus 
din 24 de state, a cărui președinție 
o deține tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

Prin întregul său conținut de idei, 
rezoluția dă o elocventă expresie 
concepției umaniste a tării noastre 
privind locul și rolul tinerei gene
rații în lumea contemporană, căile 
concrete de promovare, dezvoltare și 
diversificare a cooperării internațio
nale pe linie de tineret.

Astfel, în rezoluția adoptată se 
subliniază însemnătatea deosebită a 
participării directe a tineretului la 
modelarea viitorului umanității, pre
cum și contribuția valoroasă pe care 
o poate da la rezolvarea, in spiritul 
echității și justiției a problemelor 
fundamentale ale lumii de azi. In 
același timp, se evidențiază necesi
tatea imperioasă de a se canaliza 
energiile, entuziasmul și capacitățile 
creatoare ale tinerilor pentru întă
rirea fiecărei națiuni, consolidarea 
independenței naționale și afirmarea 
dreptului la autodeterminare, contra 
dominației sau ocupației străine, 
pentru promovarea progresului eco
nomic, social și cultural al popoare
lor, pentru menținerea păcii mondia
le, extinderea colaborării și înțele
gerii internaționale.

în conformitate cu rezoluția adop
tată, O.N.U. și instituțiile sale spe
cializate sînt chemate să acorde mai 
multă atenție rolului tineretului în 
lumea de azi. cerințelor sale pentru 
lumea de mîine, să asigure o coor

donare corespunzătoare a programu
lui aprobat de Adunarea Generală, 
ca și difuzarea cit mai amplă de in
formații referitoare la tineret.

Un element deosebit il constituie 
faptul că prin rezoluția adoptată a 
fost aprobată organizarea în 1983 a 
cinci reuniuni regionale consacrate 
Anului Internațional al Tineretului. 
Reuniunea europeană urmează a fi 
găzduită de România. S-a aprobat, de 
asemenea, organizarea în 1984 a ce
lei de-a treia sesiuni a Comitetului 
consultativ pentru Anul Internațional 
al Tineretului. în mandatul căreia 
intră urmărirea punerii în anlicare a 
întregului "program de măsuri și ac
tivități pentru Anul International al 
Tineretului, a cărui marcare este 
prevăzută, după cum se știe, în 1985.

Pe tot parcursul dezbaterii cu pri
vire la această inițiativă a României, 
un număr de 112 delegații de pe toa
te continentele au ținut să releve 
însemnătatea sporirii continue a pre
ocupării statelor și organizațiilor in
ternaționale față de prezentul și vii
torul tineretului. Un mare număr de 
delegații au dat o înaltă apreciere 
eforturilor depuse de comitetul con
sultativ, de președintele acestuia 
pentru elaborarea recomandărilor pri
vind pregătirea A.I.T.

Aprobarea în unanimitate a rezo
luției inițiate de țara noastră ates
tă, în modul cel mai convingător, in
teresul statelor membre ale O.N.U. 
pentru această problematică , adusă 
pentru prima oară în atenția Națiu
nilor Unite de România, aprecierea 
față de programul și recomandările 
propuse, care constituie o adevărată 
strategie îndreptată spre soluționarea 
problemelor specifice ale tinerei ge
nerații de pretutindeni, în conformi
tate cu aspirațiile sale de a participa 
activ Ia edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

ADOPTAREA NOII CONSTITUȚII A R. P. CHINEZE
BEIJING 4 (Agerpres). — In ca

drul sesiunii Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze, ale cărei lucrări se desfă
șoară la Beijing, a fost adoptată 
noua Constituție a Republicii Popu
lare Chineze — transmite agenția 
China Nouă. Textul noii legi funda

mentale a țării prevede, printre al
tele, restabilirea funcțiilor de pre
ședinte și vicepreședinte ai republi
cii, instituirea unei Comisii Centra
le Militare care să îndrume forțele 
armate, extinderea atribuțiilor Co
mitetului Permanent al A.N.R.P.

Problemele dezvoltării economiei ungare 

în dezbaterea plenarei C. C. al P. M. S. U.
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc o plenară a 
C.C. al P.M.S.U., la care au fost dez
bătute și aprobate directivele planu
lui economiei naționale și bugetul de 
stat pe 1983.

în comunicatul dat publicității se 
arată că plenara a constatat că, sub 
conducerea P.M.S.U., poporul ungar 
depune, intr-o situație politică echi
librată, o activitate rodnică pentru 
îndeplinirea sarcinilor pe 1982. în 
acest an. venitul national va crește cu 
circa 1 la sută, aproximativ conform 
planului. Se va îmbunătăți eficiența 
economică in principal pe baza eco
nomisirii de energie și materiale. 
Consumul intern se va reduce, con
form cerințelor balanței economice, 
cu 3—3,5 la sută, față de 1—2 la sută 
cit era planificat. Deficitul bugetului 
de stat va fi mai mic decît se prevă
zuse. Rezultatele activității economi
ce pe 1982 au contribuit la îmbună
tățirea balanței economice și la men
ținerea nivelului de trai, insă ren
tabilitatea, competitivitatea produc
ției nu s-au îmbunătățit în așa mă
sură incit să neutralizeze complet in
fluența defavorabilă a economiei 
mondiale. Pentru atingerea obiective
lor de dezvoltare vor fi necesare creș

terea într-o măsură mai mare decît 
pină acum a eficienței producției, 
accelerarea dezvoltării tehnice, îmbu
nătățirea repartizării fondurilor exis
tente, creșterea exportului și reorga
nizarea structurii acestuia, eliminarea 
activității neeficiente și nerentabile, 
înlocuirea importului, reduegrea ne
cesităților de import, folosirea maL 
rațională a energiei și materialelor, 
ca și îmbunătățirea utilizării rezerve
lor se află în centrul preocupărilor 
economiei naționale.

Influența actualei majorări de pre
țuri care continuă să se resimtă, ma
jorarea oretului benzinei (potrivit 
unei știri difuzate de M.T.I., înce- 
pind cu 3 decembrie a.c. prețul ben
zinei a crescut în medie cu 30 la sută), 
reglementarea deja anunțată a chi
riilor, precum și reducerea înlesniri
lor pentru călătoriile in interiorul ță
rii — toate acestea vor ridica in 1983 
nivelul prețurilor de consum cu 5 la 
sută. Așteptata creștere a prețurilor 
la mărfurile care se desfac la prețuri 
libere va ridica nivelul prețurilor cu 
încă aproximativ 2,5 la sută. C.C. al 
P.M.S.U. consideră necesar ca. in po
fida condițiilor mai grele, să aplice 
unele măsuri sociale privind sporirea 
alocațiilor familiale și majorarea pen
siilor celor mai mici.

Conferința generală a UNESCO și-a încheiat lucrările
PARIS 4 (Agerpres). — La Paris 

s-au încheiat lucrările celei de-a 4-a 
sesiuni extraordinare a conferinței 
generale a UNESCO, care a adop
tat prin consens planul pe termen 
mediu al organizației, pentru anii 
1984—1989.

Cele 150 state membre participan
te la conferință au subliniat necesi
tatea sporirii contribuției UNESCO 
la rezolvarea marilor probleme ale 
lumii contemporane, cum sint cele 
referitoare la menținerea năcii și 
securității internaționale. încetarea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, lichidarea subdezvoltării 
si instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Au fost adoptate o serie de rezo
luții privind acțiunile și liniile di
rectoare ale UNESCO pe anii 1984— 
1989 în domeniile educației, științei, 
culturii, informației și comunicării, al 
asigurării drepturilor fundamentale 
ale popoarelor și ale omului la viată 
și pace.

Din inițiativa unor țări, printre 
care și România, conferința a hotărit 
ca problematica tineretului să fie 
inclusă într-un capitol distinct în 
planul pe termen mediu, iar viitoare
le programe ale UNESCO să cuprindă 
dispoziții privind contribuția mai ac
tivă a organizației la pregătirea și 
marcarea Anului Internațional al Ti
neretului (1985).

' Agențiile de presa transmit:
• VIZITA. Delegația de activiști ai

I Partidului Comunist Român, con
dusă de G. Poțincu, secretar al Co
mitetului județean Argeș al P.C.R., 
care a făcut o vizită în schimb de

I experiență în Uniunea Sovietică, a 
fost primită de V. S. Frolov, șeful
Secției construcții de mașini a C.C.al P.C.U.S.

CONVORBIRI SOVIETO-TURCE. 
Comunicatul privind vizita oficială 
în U.R.S.S. a ministrului de exter
ne al Turciei, liter Turkmen, re
levă că oărtile au evidențiat do
rința reciprocă de a dezvolta si în

tări in continuare relațiile bilate
rale. Părțile au subliniat necesita
tea dialogului pe olan mondial, pe 
baza principiilor egalității, inde
pendentei. integrității teritoriale și 
neamestecului in treburile interne.

LA ISLAMABAD s-au încheiat 
lucrările primei conferințe interna
ționale cu tema „Strategia necesa
ră in vederea asigurării păcii și 
securității in Asia de Sud". Decla
rația dată publicității cheamă ță
rile din sudul Asiei la o analiză a 
posibilităților vizind creșterea coo
perării dintre aceste state. S-a sub-

liniat Ideea că politica de neali
niere asigură cadrul necesar evi
tării ingerințelor din afară în ce 
privește pacea și securitatea din re
giune.

DESEMNARE. Consiliul National 
al Partidului Revoluționar Institu
tional (P.R.I.). din Mexic — de gu- 
vernămînt — l-a desemnat ne se
natorul Adolfo Lugo Verduzco in 
calitate de președinte al partidului.

INIMA. ARTIFICIALA. Barney 
Clark, primul om căruia i s-a im
plantat o inimă artificială, se simte 
bine, la trei zile după operație, au 
anunțat medicii de la spitalul din 
Salt Lake City, din statul american 
Utah.

Proiectele de amplasare a rachetelor MX 
criticate în S.U.A • •••

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Președintele Camerei Reprezentanți
lor a S.U.A., Thomas O’Neill, s-a ală
turat criticilor formulate în Congre
sul S.U.A. împotriva proiectelor 
Administrației Reagan de amplasare 
a rachetelor „MX". „Personal cred 
că acest proiect constituie o irosire 
a fondurilor", a spus el.

...Și în Mai
LONDRA 4 (Agerpres). — Liderul 

partidului laburist, de opoziție, din 
Marea Britanic, Michael Foot, a 
criticat puternic, într-o cuvintare 
rostită la o reuniune a juriștilor 
laburiști, decizia S.U.A. de a realiza 
sistemul de rachete intercontinentale

Declarația lui Thomas O’Neill in
tervine înaintea dezbaterilor care 
vor începe marți in Camera Repre
zentanților asupra proiectului de 
lege privind alocațiile militare, dez
bateri care se așteaptă să fie deosebit 
de controversate.

ea Britanie
„MX". „Acțiunea președintelui Rea
gan subminează în mod periculos 
posibilitatea realizării de pași înainte 
la convorbirile privind controlul 
armamentelor nucleare strategice care 
au loc între guvernele Statelor 
Unite și Uniunii Sovietice", a spus 
liderul laburist.

„Țările vest-europene nu pot accepta 
tutela comercială a Washingtonului"

Declarațiile președintelui Franței la ceuniunea C.E.E.
COPENHAGA 4 (Agerpres). — La 

Copenhaga s-a încheiat reuniunea 
șefilor de stat și de guvern din ță
rile membre ale C.E.E., prin adopta
rea unei declarații. în capitolul re
feritor la situația economică, în do
cument se arată necesitatea îmbu
nătățirii situației forței de muncă, 
numărul șomerilor din țările mem
bre ale Pieței comune depășind 10 
milioane de 
subliniază, 
cum ______ __
France Presse — interesul 
panțllor pentru stimularea activită
ții productive, promovarea i 
rilor în domeniul energiei și 
zarea unor măsuri menite să ducă la

persoane. Documentul 
de asemenea — după 

transmit agențiile Reuter—și 
- - —~ ....... —.„1 pârtiei—

creșterea cooperării economice și fi
nanciare dintre ele. în timpul dezba
terilor. o serie de participanți s-au 
declarat împotriva măsurilor protec- 
ționiste din comerțul mondial, care, 
după cum a arătat președintele Co
misiei C.E.E., Gaston Thom, ar pu
tea antrena „un proces ireversibil de 
regres economic și social". Președin
tele Franței. Francois Mitterrand, a 
adus critici Statelor Unite, subliniind 
că Alianța Atlantică nu poate per
mite americanilor „să-i dirijeze co
merțul"
dentală „nu pot accepta 
într-o organizație mondială < 
cială condusă de WashingtoT ‘Ui

I
cercetă- 

i utili-

și că țările din Europa occi- 
integrarea 

comer-

BBwrtoirl Cîteva zguduitoare adevăruri care arată
cum funcționează ,,democrația dolarului"
Intr-un amplu comentariu, revista franceză „NOUVEL OBSERVA- 

TEUR" conturează un tablou deosebit de elocvent al societății ameri
cane, atit pe plan economic, sub efectele crizei, dar și pe plan politic, 
al moravurilor vieții sociale. Sint, desigur, laturi care se completează 
dind, împreuna, o zguduitoare imagine a democrației burgheze.

lată ce scrie revista :

TRAGEDÎA ȘOMAJULUI SE ADÎNCEȘTE
Statele Unite trec printr-o criză 

cum nu au mai cunoscut de .la zgu
duirea din 1929. Pe măsură ce pro
ducția scade, țara sărăcește (venitul 
pe locuitor a scăzut sub ce! al Fran
ței). Nu demult a fost depășit pra
gul de 10 la sută al procentului șo
merilor ; dacă se adaugă sluibele 
ocazionale, numai 55,79 Ia sută din 
adulți au o slujbă cu program obiș
nuit. Aproape jumătate din populația 
țării caută de lucru.

Indemnizația de subzistență a unui 
șomer din Statele Unite echivalează 
cu a zecea parte, din salariu și nu 
este acordată decît pe timp de ci- 
teva luni. După care se face apel la 
mila statului. Ideologii care sprijină 
polrtica ăctualei administrații susțin 
că ajutorul pentru nevoiași este cel 
mai necorespunz.ător remediu. Ajuto
rul creează un sentiment de lene,

distruge voința și anihilează energi
ile. A acqrda indemnizație unui șo
mer înseamnă a-1 mutila, a-i răpi 
simțul de responsabilitate, a-1 trans
forma într-o zdreanță. Pe baza aces
tei teorii s-au operat mari reduceri 
Ia capitolul cheltuieli sociale. In de
curs de doi ani au fost suprimate 45 
Ia sută din creditele pentru șomaj. 
Au fost desființate ajutorul pentru 
săraci, bonurile pentru mese gratui
te. asistența pentru copiii subalimen- 
tați. ajutorul medical pentrii cei ne
voiași, locuințele cu chirii reduse, 
adică tot ceea ce făcea posibil ca 32 
de milioane de americani — adică 
14 la sută din populație — să tră
iască. Și acesta nu este decît înce
putul. Nu se putea suprima totul 
dintr-o dată. Vor trebui mai multi ani 
pentru a atinge perfecțiunea : nici 
un bănuț pentru cei săraci.

mai înainteze, nu mai este nimic de 
distribuit. Oamenii se imnrăstie si se 
duc la o altă adresă, intr-un cartier 
vecin.

Odinioară pline cu fot felul de lu
cruri aruncate, lăzile de gunoi sint 
în prezent examinate cu minuțiozi
tate. Recolta din timpul nopții este 
virilă intr-un sac de plastic, devenit 
semnul decăderii. lină nu demult, 
numai cîteva bătrinele trăiau din ce 
stringeau din lăzile de gunoi. Acum 
acest lucru il fac și oameni tineri și 
robuști. Lor li s-a dat numele de 
„bag-people" (oameni cu traista).

Multi nu se resemnează. își iau 
soția și copilul in mașină și se în
dreaptă spre Texas, unde se pare că 
există de lucru. Dar se fac conce
dieri și în Sud.

Cînd nu au cele două sau trei sute

de dolari pentru benzină, tinerii că
lătoresc clandestin in trenurile de 
marfă, cu așternuturile de dormit in 
spate. Pentru a nu fi prinși in gări, 
ei coboară din mers. 566 de astfel de 
oameni și-au găsit moartea in acci
dente de cale ferată.

Multe femei cu care s-a discutat 
la cozile unde așteptau „supa popu
lară" afirmă că înainte de a veni să 
întindă mina ele intenționau să fure 
cite ceva. In fiecare zi, aceeași dile
mă : să cerșească sau să recurgă la 
furtișag ?

Studii prospective prevăd tulburări 
pentru anul 1983. Alții consideră că, 
de această dată, mizeria se va exte
rioriza, in alte domenii decît,cel po
litic : criminalitatea, violenta, boli 
mintale.

„MORALITATEA” JOCULUI POLITIC: 
DESCHIS, OFICIAL - 5000 DE DOLARI MITĂ

FĂRĂ LOCUINȚĂ, DOAR LA ADĂPOSTUL
ZGlRÎE-NORILOR

„Acesta este un început bun. ex
plică partizanii administrației, prin
tre care David Stockman, directorul 
Bugetului. Ne-am dat toată ostenea
la. iar primele rezultate sint încura
jatoare ; nu putem să nu admitem 
desființarea cantinelor gratuite, unde 
mulți elevi serveau unica lor masă 
pe zi". Ei susțin „Esențial este că 
inflația se află pe punctul de a scă
dea și că impozitele pe venituri au 
putut fi reduse. De acum există ca
pital disponibil. Vor fi reluate in
vestițiile și toată lumea va găsi de 
lucru, inclusiv cei săraci". Puțini eco
nomiști cred în această exolicație.

Vremurile sînt atit de grele, incit 
a apărut foamea adevărată, cu chipul

ei hidos. Cotidianul „New York 
Times" scria pe prima pagină : „Foa
mea : o problemă din ce in ce mai 
gravă in oraș". Iar New Yorkul este 
unu! dintre orașele cele mai bogate 
ale Statelor Unite. Serviciul sănătă
ții a precizat într-un raport că peste 
20 la sută din persoanele spitalizate 
s-au îmbolnăvit ca urmare a subali- 
mentării.

Numărul celor fără locuință care 
trăiesc în dormitoare puse la dispo
ziție de serviciile de caritate (dacă 
există locuri), sau în stradă a sporit 
de patru ori în decurs de un an. Pe 
strada 57 Est (cartierul Saint-Ho- 
noră). zeci de noi săraci dorm în 
stradă. înveliți intr-o foaie de plastic.

De fapt. în momentul cind șomajul 
se dezlănțuie, nu există salariat 
— oricît de sigur ar fi pe slujba 
lui — care să nu se teamă că va fi 
afectat. Primarul New Yorkului. care 
miza oe abținerea săracilor la vot. a 
fost zdrobit in alegerile locale, iar un 
„liberal" (de stingă) le-a ciștigat. Este 
oare un semn al schimbării opiniei 
publice ?

După afacerea Watergate, s-a ho
tărit categoric ca jocul politic să se 
desfășoare în condiții de moral’tate 
si s-a interzis marilor societăți și

sindicatelor să dea mai mult de cinci 
mii de dolari unui candidat. Oame
nii de afaceri au schimbat jocul, în
mulțind comitetele de acțiune poli
tică la peste 3 000 în țară, fiecare 
reprezentind interese particulare sau, 
mai simplu, o societate. Fiecare co
mitet nu acordă, efectiv, decit o 
sumă de cinci mii de dolari candida
tului. dar, înmulțită cu trei mii (de 
comitete), aceasta reprezintă 15 mi
lioane de dolari, mult mai mult decit 
este necesar.

Odinioară, finanțarea politicii se

făcea pe ascuns, iar cel ales avea o 
oarecare libertate față de susținăto
rii lui. Astăzi, dat fiind câ operațiu
nea se desfășoară in văzul lumii, se 
încheie un adevărat contract intre 
grupurile de presiune și deputatul 
poporului : votați pentru noi in Ca
meră și veți avea cinci mii de do
lari 1

Pentru a-i apăra pe consumatori, 
administrația hotărise ca oricine vin
de un automooil de ocazie să-l in
formeze pe cumpărător despre defec
tele autovehiculului. Proprietarii de 
garaje au protestat : in aceste con
diții nu se mai poate lucra. Pentru 
a abroga măsura, a fost de ajuns ca 
sindicatul proprietarilor de garaje 
să amintească acest lucru parlamen
tarilor pe care-i mituise... In același 
fel, Asociația armurierilor a reușit să 
mențină dreptul de port-armâ. Den
tiștii doresc, de asemenea, să obțină 
stabilirea onorariilor așa cum le con
vine. Cei care poluează fluviile și at
mosfera sint din ce în ce mai liniș
tiți de cînd finanțează campaniile 
electorale. Cele mai conservatoare 
ziare scriu : „Uneori. Congresul dă 
impresia că este de vînzare". Din- 
tr-o dată partidele, care altădată 
erau cele ce furnizau fonduri, nu mai 
prezintă o utilitate atit de mare 
pentru candidat. Rolul lor se estom
pează. Candidatul este mai puțin 
democrat sau republican decît repre
zentant al aviației civile, al brase
riilor. al medicilor sau industriilor 
militare. Astfel funcționează cea mai 
mare democrație a lumii...
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COZILE DE LA „SUPA POPULARĂ”
„Nu numai cei fără adăpost suferă 

de foame, precizează o funct;onară 
de la serviciul de cartate. Ne vine 
greu să recunoaștem că oameni care 
locuiesc pe palierul nostru nu au 
mîncat de trei zile". Centre de cari
tate distribuie co’ete cu cutii de con
serve. Acolo unde se servește „supa

populară", cozile se înșiră pe zeci de 
metri. Adesea acești cerșetori nu pre
zintă aparent nici un semn de sără
ci. Pantofi lustruiți pantaloni căl
eați. „Am luat o mică indemnizație 
de soma’ timp de trei luni, povestește 
unul dintre ei. în prezent nu mai 
primesc nimic". Coada încetează să

La oficiul de plasare din Manhattan: așteptare în deznădejde

Cauza, mielul și efectul
...Oare să fie de vină Hegel ?
...Prin natura ei, profesia de economist presupune sobrietate ; e o 

profesie a cifrelor „precise, seci și reci", mai puțin dispusă zburdălni
ciilor speculative sau reveriilor romantice. Și umoruiui.

Cel puțin așa se putea afirma pină la recenta manifestare publică 
a venerabilului Michael Beenstock, figură marcantă la Institutul de 
cercetări financiare și economice aparținînd de City University Business 
School. Autorul unui amplu studiu publicat de „The Guardian".

Cu umor sec, cum este umorul de calitate, dl. Beenstock povestește 
o anecdotă foarte spirituală : cum țările „lumii a treia" sint, de fapt, 
vinovate de perturbațiile economiei mondiale.

El spune fără să clipească (mai ales că hirtia are răbdare dar 
n-are pleoape) că „recesiunea din economia mondială s-a limitat 
mai ales la țările industrializate și a afectat mult mai puțin țările 
slab dezvoltate". Acesta este însă efectul ; cauza este „creșterea eco
nomică fără precedent in lumea a IlI-a care a tulburat progresul 
economic în ansamblu al țărilor industrializate".

Intr-adevăr, cine nu știe cit de vertiginos au prosperat marile com
binate siderurgice crescute printre cactuși, ori întreprinderile de tele- 
matică de pe crengile cocotierilor sau marile șantiere navale construc
toare de pirogi. Sărmanele țări bogate au ajuns să fie covîrșite, inun
date sub valurile de produse industriale ale lumii a treia - de la 
televizoarele deghizate în lăzi de banane, pină la microprocesoarele 
semințelor de bumbac ori calculatoarele electronice tip abac cu sîm- 
buri de curmale.

Nemaivorbind de acțiunile malefice ale cercurilor de multi-miliar- 
dari din colibele acoperite cu foi de palmier ; de fapt, se vorbea mai 
demult despre „lumea junglei" ă propos de marile burse internațio
nale, dar se credea că e o figură de stil, nu se cunoștea adevărul 
despre speculațiile financiare din luminișurile pădurilor de bambus si 
despre bancherii care-și tăiau poteci prin desișul lianelor ca să pună 
la uscat pielea „șarpelui monetar".

Dar umorul d-lui Beenstock are și note tragice. Căci el dezvăluie 
o sfîșietoare realitate : „datorită faptului că investesc prea mult in 
țările in curs de dezvoltare, statele avansate economic sint supuse 
unui proces intens de dezindustrializare".

lată, strălucind în plină lumină, noblețea altruistă și chipul de în
geraș bucălat cu pu'pițe roz-bombon ale capitalului financiar I Cine 
a spus că statele bogate investesc în lumea a treia cu pipeta și iau 
înapoi cu găleata a fost nedrept, n-a apreciat soiritul de sacrificiu 
al acestor state care-și fac cu plăcere hara-kiri financiar pentru ca 
pe capul lumii a lll-a să cadă averse de apă de ploaie valutară.

Aceasta e cauza ; efectul este că datoiită excesului de ajutor dezin
teresat, sleitele țări bogate se dezindustrializează - furnalele stinse 
sînt reprofilate pentru împletituri de rafie, iar halele uzinelor de avioane 
se amenajează pentru cultivarea pătrunjelului. Dealtfel, odinioară, fos
tele colonii ofereau tone de pepite aurifere sau munți de fildeș pen
tru mărgele de sticlă colorată, in timp ce azi pretind mai mult — deci 
ele sînt vinovate de declanșarea inflației mondiale.

...Poote că de vină este Hegel. Poate că el a provocat derută prin 
dialectica sa deterministe care demonstra cum „cauza este cauza 
efectului, dar și efectul este cauza cauzei".

Adică, dacă m;elul tulbură apele - aceasta e cauza, iar supărarea 
domnului lup — efectul. Dai dacă mielul are carnea fragedă și oasele 
moi, acesta este efectul faptului că domnul lup are un apetit cit să 
înghită o lume, fie ea și a treia... ?
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