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Ambasadorul Republicii Islamice IranPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, simbătă, pe Ahmad Ajal-
AmbasadorulTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, simbătă, scrisorile de 

looeian, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipoten-
Republicii Islamiceacreditare a noului ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice Mauritania în Republica 

tiar al Republicii Islamice Iran tn tara noastră. (Continuare în pagina 
a V-a).

MauritaniaSocialistă România, Yahdih Ould Sid Ahmed. (Continuare in pagi
na a V-a).

Ambasadorul Tanzaniei
Anul UI Nr. 12 548 i Duminică 26 decembrie 1982 6 PAGINI - 50 BANI Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, simbătă, pe Nicholas Maro, ambasadorul Repu blicii Unite Tanzania, în vizită de rămas bun în legătură cu încheierea misiunii sale în țara noastră. Cu acest prilej a avut Ioc o convorbire care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.
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Fapte muntitorești

consacrate marii sărbători
Desen de Traian Vasai

Cinstim stindardul tricolor

(Continuare in pag. a IlI-a)

MARILOR ÎMPLINIRIAnotimpuri rodnice
de preț Adrian VASILESCU

însemnări de HUSZAR Săndor

CRISTALIZAREA

UNEI ATITUDINI

CIVICE ÎNAINTATE

(Continuare in pag.

permanentă 
a profesiei

leii, pe șantierul blocului nr. 6 de pe strada Turda din

Foto : Eugen Dichiseanu
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ne spune Constantin

mele se poate considera

într-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul 
județean de partid Olt, oamenii muncii din 
unitățile industriale ale județului raportează 
îndeplinirea integrală, cu 6 zile mai devreme, 
a prevederilor planului anual la producția 
marfă, la producția netă și la productivitatea 
muncii. Harnicele colective industriale de aici 
vor realiza pină la sfîrșitul anului, suplimen
tar, 280 milioane lei la producția marjă și 
100 milioane lei la producția netă.

graiul recoltelor de ex-, 
cepție, o Californie oltea
nă, către Calafat, un sud 
întreg de griu și de fructe 
și de oameni iuți și har
nici.

Toamna o găsesc în Re
șița, orașul metalului 
topit care ia forma gin- 
dului și voinței meșterilor 
săi, istorie in mers a in
dustriei românești care-și 
desenează pilonii aici, pe 
malul Bârzavei. Și intr-o 
școală reșițeană, „Școala 
generală numărul 12 cu 
clase speciale de muzică", 
unde o mie de copii ai 
metălurgiștilor învață că 

.literatura, matematica și 
muzica fac parte dintr-o 
lumină unică ce le este 
dată in numele unei dra
goste supreme pentru vii
torul care sint ei înșiși. O

Perfectionarea

Capitală Foto : D. Eugen

Și oamenii muncii din economia județului Vrancea, in frunte cu comuniștii, anunță 
printr-o altă telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, că la 
25 decembrie 1982 și-au realizat sarcinile 
anuale de plan la indicatorii economici și fi
nanciari. Sint create condiții ca pină la sfîr
șitul anului să se realizeze suplimentar 135 
milioane lei la producția netă, 150 milioane 
lei la producția marfă, 105 milioane lei la pro
ducția marfă vindută și încasată, 18 milioane 
lei la export, 42 milioane lei la investiții.

Ecou! gloriei străbune 
Crește-n trăiri înaripate — 
Viteaza noastră națiune 
Va dăinui în libertate. 
Sporind lumini de viață nouă 
Sub demnă zare de Carpați, 
Pășesc, Partidul și Poporul, 
în unic gînd îngemănați.

Cu Țara creștem azi de-o seamă 
Și oameni simpli și eroi — 
Partidul comunist ne cheamă 
Spre noi izbînzi, spre țeluri noi. 
Ne dăruim cu-nflăcărare 
Pentru prezent și viitor, 
Cu-avîntul faptei temerare 
Cinstim stindardul tricolor.

Țelul major al spectacolului

peste hotare, cum ar fi de pildă savantul de origine română, laureat al Premiului Nobel, G. Palade, Wigner Jeno, și el savant laureat cu același premiu, originar din Ungaria, marele naturalist și descoperitor Thor Heyerdahl, unul dintre cei mai mari actori ai epocii, Laurence Olivier,

nenumărate 
-a dovedit 
de patimi.

însemnări de 
Nicolae Dan 
FRUNTELATÂ

de teatru

priplri aurul griului, tn 
sudul natal, în cimpiile 
Olteniei... Pornind de la 
Craiova, orașul în care 
arhitectura modernă îm
plinește fericit linia de 
semeție dulce, răsfățată a 
caselor din capitala bani
lor, către Bechet, vatra 
legendelor nisipului și 
Dunării, botezat acum in

țin combinatului. Le putem deci da vești bune...— Desigur, dealtfel termocentrala de la Doicești, bunăoară, poate să vă confirme : are de pe acum un stoc suficient de cărbune pentru zile geroase din această iarnă. Dar dincolo de aspectul . cantitativ al onorării obligațiilor contractuale, vă rugăm să rețineți că nu am primit nici fel de reclamați! 'pentru calitatea cărtrurieTiii " 'energetic! livrat. Principala noastră preocupare de acum este să asigurăm toate condițiile pentru desfășurarea producției anului viitor, cînd vom livra țării cu o jumătate de milion de tone de cărbune mai mult decît în acest an.Din județul Hunedoara, corespondentul nostru Sabin Cerbu ne transmite două informații interesante. „Prima mi-a comunicat-o inginerul Vasile Golda, directorul în
treprinderii miniere Hunedoara. Interlocutorul era foarte bucuros de faptul că măsuYile de organizare mai bună a muncii în subteran și de utilizare cu înalt randament a utilajelor din dotare, pe care le relatase intr-un interviu în primăvară, au dat roadele scon-

abur, precum și tuțuror son- maximă și creșterea recuperare a țițeiului

sau Piotr Kapița, unul dintre cei mai însemnați sa- vanți atomiști ai veacului. Sint date bilanțiere care ne validează competența profesională, conferă valoare demnității noastre de oameni. Și, se știe, nimic nu poate fi mâi de preț, atît din punctul de vedere al individului, cit și din cel a! colectivității. Tntrucit există un adevăr bine cunoscut : noi am obținut, a- cestea toate, în calitate de cetățeni egali în drept ai României, aparținînd unei naționalități conlocuitoare.în aceeași ordine de idei se cere să relevăm și un alt aspect : spiritualitatea

E sfîrșit de an. Aniver- sînd cu adincă bucurie vîrsta Republicii, ne aflăm intr-un moment de bilanț. Fiecare om, fiecare familie, fiecare colectiv de muncă cumpănește acum ce și cum a înfăptuit. In a- cest an, care încununează cele trei decenii și jumătate pe care le sărbătorim cu toții, momentul bilan- țier beneficiază, datorită Conferinței Naționale a P.C.R., de un prilej cu totul deosebit și dătător de mari satisfacții. Spre exemplu, în paginile revistei noastre („A Het“, numărul din 10 decembrie), am celebrat, cum se cuvine, realizările obținute într-o problemă fundamentală a vieții noastre politice și sociale : problema națională. Oameni ai muncii, aparți- nînd naționalităților conlocuitoare, semnează mărturii despre faptele și succesele muncii comune. Prezentarea înfăptuirilor din acest domeniu a constituit, în permanentă, o îndatorire de onoare pentru revista noastră în cei 12 ani de la apariție ; este și firesc, întrucît revista în- șăsi este unul din roadele politicii partidului de rezolvare a problemei naționale. în perioada la care mă refer, nublicația noastră a dobîndit un rol însemnat în frontul unitar al presei din România. Este semnificativ, pentru rangul pe care și l-a cucerit în peisajul spiritual al țării, faptul că paginile noastre au fost onorate de prezenta unor ilustre personalități de
rii naționalității. Ultimele două ediții, consacrate fenomenului teatral maghiar din România, trecutului si COLOCVIILE „SCINTEII"

feeria Marx că șl albina, șl omul construiesc hexa
ik goane. Deosebirea este că omul le proiectează 

întii în minte.
Efigia cutezanței și a înțelepciunii nu a strălucit insă 

în toate timpurile pe frontispiciul minții omenești. Au 
istoriei, 
umană 
bîntuită

la carte, să constat că un capitol substanțial revine raporturilor strînse cu spiritualitatea română. Anume : modului, mijloacelor prin care am fost ajutați, sprijiniți în munca noastră de scriitori și redactori, de Tudor Arghezi, Eugen Je- beleanu, Titus Popovici, loan Grigorescu, Fănuș Neagu, Petre Sălcudeanu, Ion Bănuță — ca să nu pomenesc decît de cei mai apropiați mie. Realizarea unui asemenea climat e istoria însăși. Am putut nota, cu un sentiment de bucurie, în cartea mea : in sufletele acestor prieteni ai mei, chestiunea naționalită-

Decembrie adună ima
ginile unui an, ca o oglin
dă a memoriei in care 
găsești oameni și întim- 
plări și locuri din țară, in 
care găsești țara însăși 
trecind prin anotimpuri și 
hrănindu-se din cuvintele 
ce desemnează 
bucurii și vise, 
acest sfîrșit de 
aniversar, cînd

Țării — mai mult cărbune, mai mult petrol, mai multe minereuri 1 Iată un generic sub care am prezentat'pe întregul parcurs al anului remarcabile fapte de muncă ale minerilor și petroliștilor,-care acționează hotărît pentru înfăptuirea uneia din cele mai importante sarcini economice : dezvoltarea bazei de materii prime și energetice.Sintem în legătură directă, cu cprespon- dentui nostru Stan Ștefan, aflat la Schela 
Bc extracție Videle.— Care este cel mai important succes pe care îl poți relata ?— De fapt, e vorba de două succese : obținerea peste prevederi in acest an de către harnicul colectiv de petroliști de aici a 30 000 tone de țiței și a 19 milioane metri cubi de gaze utilizabile. Sporurile de producție fizică au determinat și depășirea indicatorilor valorici, consemnîndu-se un plus de 26 milioane lei la producția-marfă și de 14 milioane lei la producția netă.—. Cum au fost obținute aceste frumoase rezultate ?— întii de toate, firește, prin munca tenace, bine organizată, disciplinată la fiecare loc de muncă. Dar un aport hotăritor l-au avut promovarea susținută a unor procedee tehnice moderne, cum sint combustia subterană și injecția ciclică cu preocupările pentru utilizarea delor la capacitatea factorului final de din zăcăminte.„Doresc să relatez foarte pe scurt discuția pe care am avut-o cu inginerul Gheorghe 
Anghel, director tehnic al Combinatului 
miner Ploiești Căpraru.— Vă amintiți că în zilele Conferinței Naționale noi am raportat îndeplinirea planului anuăl la producția de cărbune. Ei bine, acum vă putem comunica, cu certitudine, că pină la sfîrșitul anului vom asigura patriei, suplimentar, 240 000 tone de cărbune.— Termocentralele așteaptă ca „plinea caldă" cărbunele extras din minele ce apar-

întregii noastre societăți a avut un rol determinant in buna funcționare a muncii noastre. In aceste zile îmi va apărea în librării o nouă carte, în care imi voi în- mănunchea confesiunile și mărturiile de scriitor, de animator al vieții literare. Mi-a produs o deosebită plăcere, în timp ce lucram
casă mare, cu flori, cu 
laboratoare ultramoderne, 
cu un amfiteatru de con
certe de 200 de locuri, 
iată un posibil nou sim
bol al orașului fierului.

Și de fiecare din aceste 
locuri ale periplurilor u- 
nui an se leagă numele 
unor oameni, ale unor 
comuniști care-și fac din 
spațiul lor de existență, 
de muncă și de vis, te
meiul faptei zilnice, do
vadă a iubirii 
credință fără 
destinul ei.

Metalurgiștii 
Tănase, Petre 
tru Sfărcocea, 
Tulbureanu, 
Emil

ții a fi rezolvată definitiv.înțelegerea specificului culturii noastre i-a caracterizat nu numai pe anume indivizi ori personalități ; înainte de toate, partidul, organele de stat, reprezentanții lor au demonstrat că l-au înțeles și pentru asta li se cuvin laude. Datorită acestui fapt, după ce a apărut „A Het“, menit să împlinească, în cadrul culturii noastre, lipsa unei reviste cu larg orizont avînd profilul „Contemporanului", ni s-a creat și posibilitatea răspîndirii cunoștințelor tehnico-științifice în limba maternă. Au trecut mai bine de cinci ani de cînd a apărut primul număr al suplimentului nostru cu această tematică și care poartă numele de „Tett“. Oare cum se poate măsura mai bine efectul a- cestei apariții decît printr-o cifră cu înțelesuri nu doar strict statistice ? Iată : în paginile suplimentului trimestrial, de la primul număr și pină în prezent, au apărut 300 de nume de sa- vanti, SDecialiști, publiciști. Publicația a devenit deci martoră și plămăditoare a unui proces social dinamic. Amintesc totodată și de anuarele noastre, care, în suita lor, își propun să investigheze domenii mai puțin cunoscute ale cultu-

Grigore 
Elena, Pe- 

Gheorghe 
profesorul 

Moise, poetul Ion 
Zubașcu, inginerul agro
nom Harambașa, profeso
rul Vârdaru, cîțiva dintre 
prietenii pe care mi i-a 
adus un an, cîteva repere 
de suflet din călătoria 
ce-o datorăm ideii de a 
ne cerceta in perma
nență patria, casa ființei 
noastre.

Decembrie, luna în care 
marele sfat al comuniști
lor, Conferința Națională 
a partidului, a hotărît cu 
realism și cutezanță pen
tru prezent și viitor, 
adună in noi imaginile 
unui an și ale tuturor 
anilor Republicii, ale u- 
nui drum prin care 
ne recunoaștem, uniți și 
demeni, sub semnul unei 
mari și statornice iubiri.

unde versurile 
o încercare de 
la încordarea și

într-o concepție statică,
un moment dat, la ceea ce exista la un moment dat. 
O temeinică pregătire profesională poate fi gindită și 
realizată, in prezent, atit în școală, cit și după absol
virea ei, numai din perspectiva unei viziuni dinamice, 
integrate activ în opera de edificare a noii societăți.

Un bilanț succint al colectivului Șantierului naval 
Galati evidențiază că în 1982 întreprinderea a livrat 
beneficiarilor săi un număr de 10 nave de diferite mă
rimi și destinații, totalizînd o capacitate de peste 60 000 
tdw. Tot în acest an a părăsit șantierul a doua plat
formă de foraj marin „Orizont''. In prezent, navaliștii 
gălățeni depun eforturi importante pentru finalizarea 
altor comenzi, în diferite stadii de fabricație aflindu-se 

circa 30 de nave. (Dan Plăeșu)

Doar citeva zile ne mai despart de încheierea acestui 
an. Pentru fiecare om al muncii, pentru fiecare colectiv, 
pentru intreaga țară sfîrșitul anului reprezintă un 
moment de bilanț, un moment prielnic noilor proiecte 
pentru munca și viața în anul următor. Se degajă 
din știrile primite la redacție dorința sinceră a oa
menilor muncii de pe întreg cuprinsul patriei - români, 
maghiari, germani, sirbi și de alte naționalități - 
stîins uniți in marea familie a muncii, de a raporta con
ducerii partidului, secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, noile împliniri în producție, în cerce
tare, pe șantiere, importante succese pe care le dedică 
celei de-a 35-a aniversări a Republicii, hotărîrea unanimă 
a întregului popor de a înfăptui neabătut sarcinile și 
hotârîrile adoptate de Conferința Națională a partidului.

fapte și 
Privesc in 
decembrie 
țara săr

bătorește vîrsta Republi
cii, și văd drumurile 
Bucovinei bătute în ză
pada subțire a iernii tre
cute, văd stemele noi ale 
Sucevei, industrie și cul
tură, două idei care se 
susțin, se împlinesc în 
chipul de azi al unui pă- 
inint greu de istorie. Și 
Mălini, satul păzit de 
dealuri și de copaci bă- 
țrini al poetului care a 
început, in numele unei 
generații, lupta cu inerția.

Văd apoi • primăvara 
viind ca o mireasmă rară 
in ținutul Maramureșului. 
La Borșa, intre mineri și 
poeți, adică intre oameni 
care caută in minereul 
muntelui și in minereul 
cuvintului. în sala de apel 
unde încep să învăț mer
sul prin labirintul galerii
lor ca o inițiere de noap
te și in sala unei case de 
cultură 
sună ca 
răspuns 
la încrederea cu care mă 
privesc oamenii.

Vara, cînd ne ninge in

fost nenumărate momente ale 
împrejurări în care gîndirea 
naivă' ori lașă, obtuză sau 
Pe parcursul- lungului drum spre deplină' afirmare 
o condiției sale, care nu ș-a încheiat încă, omul a 
traversat și epoci de întuneric, veacuri întregi dominate 
de obscurantism, de extazuri mistice, de metafizică.

Dar omul a înțeles că adevărata menire a ideilor, o 
idealurilor născute în laboratorul minții omenești este 
deschiderea de noi și noi drumuri spre ceea ce, la 
prima vedere, pare inaccesibil. Temerar prin vocație, 
el a făurit proiecte menite să transforme posibilul in 
teal, imposibilitatea în posibilitate. Și a învățat să con
struiască pe baza acestor proiecte, prin repetare, prin 
acumulare de experiență, prin specializare. Așa $-au 
născut, s-au afirmat și s-au dezvoltat profesiile.

Desigur, ca ființă alcătuită din materie, omul apar
ține naturii. Dar ca ființă gînditoăre, mereu activă, 
mereu preocupată să-și valorifice spiritul creator, apar
ține istoriei, pe care el însuși o făurește. In procesul 
istoriei, oamenii au trecut la diviziunea socială a mun
cii, au învățat să îndeplinească anumite munci, anumite 
îndeletniciri, au diversificat profesiile, le-au schimbat 
conținutul de la o etapă la alta, le-au perfecționat, în 
același timp transformîndu-se și perfecționîndu-se ei 
înșiși. „Munca - releva secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara C.C. 
al P.C.R. din iunie a.c. - este factorul hotăritor al dez
voltării forțelor de producție, al progresului oricărei so
cietăți. Munca a avut rolul determinant în dezvoltarea 
fizică și intelectuală a omului, omul însuși - se poate 
spune - este creația muncii".

Orice epocă și-a avut propriile ei concepții despre 
muncă, propriile ei profesii și propriile ei legi privind 
exercitarea acestor profesii. Rememorînd paginile cele 
mai importante ale istoriei omenirii, vom vedea că pro
fesiile au progresat ori au stagnat, și-au lărgit sau 
și-au restrîns oria de desfășurare, și-au modificat con
ținutul în raport cu imperativele timpului.

De la o epocă istorică la alta, profesiile ou dobindit 
forme noi și conținut nou. Dar toate aceste transfor
mări s-au produs la intervale mari de timp și în ritmuri 
relativ lente. Niciodată, pină astăzi, in epoca revo
luției tehnico-științifice, tabloul profesiilor nu a cunoscut 
modificări atît de rapide, atît de frecvente și de spec
taculoase. Niciodată, pină astăzi, cînd sint în viață 
peste 90 la sută din totalul savanților tuturor timpuri
lor, cînd, din cinci în cinci ani, omenirea își dublează 
fondul de cunoștințe, exercitarea unei profesii nu a 
impus o atît de mare răspundere și nu a cerut o atît 
de înaltă pregătire.

Mai cu seamă în societatea noastră, socialistă, aflată 
în plin proces de înnoire, de înfăptuire a unor profun
de prefaceri revoluționare, pregătirea pentru o profe
sie, practicarea profesiei nu mai pot fi încorsetate 

limitată la ceea ce gîndim la

La-ndemnul vrerii de mai bine, 
încrezători prin ani urcăm ; 
Stăpîni pe vise și destine, 
Temei de pace apărăm. 
Nestinsa inimii dogoare 
Veghează-al patriei pămînt — 
O Românie-nfloritoare 
Ni-i crez și trainic legămint.

Corneliu ȘERBAN
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! Zidarii... 
lui Zidaru

I
I

• O „tolbă" cu 4 milioane de daruri
• S-au deschis „orășelele copiilor" 
® Tradiționalele carnavaluri pentru

Atomul veghează 
la sănătatea omuluiecografie (la noi aceasta din urmă fiind color-computerizată), deci cu posibilități de mai mare precizie. Una din categoriile de pacienți care beneficiază de asemenea tehnici de vîrf ca ecografia (stabilirea diagnosticului cu ajutorul ultrasunetelor) sînt femeile gravide al căror organism trebuie să evite pe cît posibil contactul cu diferite substanțe care ar putea fi nocive pentru făt. Ecografia este o metodă modernă, foarte precisă și lipsită de orice risc. Dar pentru că și alte' clinici din Capitală și țară pot efectua ecografii vom a- răta ce rezolvă în plus centrul de medicină nucleară. Ecografia color- computerizată, pusă la punct și introdusă aici, este o prioritate mondială, deși preocuparea pentru găsirea unei asemenea metode de vîrf există și în alte țări , ca Japonia, S.U.A., Anglia, Olanda etc.în ce constă această noutate ? I- maginea color a rinichiului, ficatului, inimii etc. apare pe ecranul calcu^ latorului unde poate fi analizată zonă cu zonă. Calculatorul dă posibilitatea de a fi analizat stadiul bolii unui anume organ sau porțiuni din el ; prelucrind imaginile se obțin date cu mult mai bogate și mai precise decît cele oferite de mijloacele clasice de investigare. Chiar și cea mai mică leziune de cîțiva mm poate fi studiată : computerul analizează imaginea mărită de pe ecran a leziunii, oferind date informaționale noi față de cele clasice, utile în precizarea naturii și indicarea tratamentului ootim. Medicina nucleară și ecografia ne ajută în precizarea din timp a unui diagnostic corect în situații in care pînă mai ieri domnea incertitudinea. Prin metodele nucleare, ultrasunete etc. cresc șansele de prevenire a complicațiilor într-o serie de boli dintre cele mai severe cu , salvarea adesea a multor vieți.Multe din investigațiile promovate de medicina nucleară și de ultrasunete au intrat în rutină, au devenit obișnuite, dar colectivul este preocupat in continuare de alte tehnici și investigații de vîrf ale medicinei nucleare, una din acestea fiind investigația radioizotopică a diferitelor părți din organism (țesuturi, organe, celule), ca și unele studii dinamice la nivelul diverselor organe și pe care le soluționează prin programe speciale pe calculator.Sînt rezultate și preocupări care atestă o muncă de echipă a specialiștilor de aici : medici, biologi, ra- diochimiști, fizicieni-informaticieni, ingineri electroniști, dar și o încredere in capacitatea omului de a învinge prin cunoaștere.„în ultimii ani, ne spune dr. Tiberiu Pop, am colaborat cu specialiști din medicina veterinară, în dubla mea calitate de medic uman și de medic veterinar, cu Institutul de cercetare și producție pentru creșterea bovinelor Balotești. Sînt cercetări moderne de radioimunologie prin care pot fi mai bine cunoscute dife-i • rițele tulburări-inflamatorii și nein- ' flarhatOrii" de natură să influențeze, prolificitatea, natalitatea și prin acestea creșterea șeptelului la diferite specii. Metodele medicinei nucleare sînt în măsură' să contribuie la cunoașterea mecanismelor intime ale unor funcțiuni și prin aceasta să crească posibilitățile de influențare a natalității și fertilității la specii de mare interes economic.în comparație cu rezultatele obținute în practica medicală și în activitatea de cercetare considerăm că în învățămîntul superior sînt anumite rămîneri în urmă în ce privește pregătirea unor specialiști în acest domeniu sau in sensul oredării eley mentelor necesare, de bază, pentru înțelegerea unor fenomene și moda- , lități noi de investigare și de tratament.Medicina nucleară ar trebui să se bucure de atenție și în cadrul învăță- mîntului superior, să se inițieze cursuri sau o disciplină ori cel puțin o specializare în acest domeniu foarte modern. Altfel studenții și chiar medicii ori alțl specialiști vor afla despre scintigramă, diagnostic cu ultrasunete și alte metode de vîrf din presă și documentarele TV. Spunem acestea pentru că în ultimii ani nu au mai trecut pe la noi nici măcar medicii care veneau la cursuri de perfecționare. Credem că cel puțin aceste cursuri ar trebui reluate".Subscriem la această propunere cu atît mai mult cu cît rezultatele obținute in acest domeniu de vîrf confirmă speranțele multor pacienți și specialiști.

Elena MANTU

Asocierea atomului cu grozăviile pe care le declanșează războiul sau armele nucleare, cu consecințele înarmărilor cu cele mai moderne mijloace de distrugere a omenirii pe baza energiei nucleare a creat Ia om un sentiment de teamă, de groază față de atom. Aproape uităm de cealaltă față, bună, a energiei nucleare. Un loc unde ai sentimentul deolinei încrederi in utilizarea binefăcătoare a atomului este Unitatea de medicină nucleară și ultrasunete de la Spitalul clinic Panduri, cu o existență de uri sfert de veac.într-un spațiu restrîns, laboratoare dotate cu aparatura cea mai nouă din acest domeniu permit investigarea, înregistrarea unor date și obținerea unor rezultate comparabile, comnetitive cu ale altor centre de cercetare experimentală și clinică din țări avansate. Țara noastră se află printre primele opt. din lume care a folosit în mod pașnic atomul : prima unitate de medicină nucleară de la noi a fost înființată în 1958 în incinta Institutului oncologic din București. In a- cest răstimp specialiștii noștri au contribuit la îmbogățirea patrimoniului mondial de cunoaștere din acest domeniu.Unitatea de medicină nucleară și ultrasunete de la Spitalul clinic Panduri — condusă de Tiberiu Pop, doctor în științe medicale, membru al unor societăți de medicină nucleară din diferite țări obține de cîțiva ani rezultate care ne situează la nivelul a tot ce este mai nou în domeniul medicinei nucleare și al ultrasunetelor ca diagnostic, cercetare experimentală și clinică. Deși unitatea. își bazează activitatea în proporție de 80 la sută pe ceea ce oferă populației, ca investigații speciale, paralel colectivul desfășoară și o intensă activitate de cercetare. Pînă în prezent ea s-a concretizat în 350 comunicări științifice, publicate în țară și străinătate, și 7 ample monografii, dintre care uneia, „Medicina nucleară în diagnosticul clinic", i s-a decernat în anul 1979 premiul „V. Babeș" al Academiei. Se află în curs de editare „Tratatul de medicină nucleară", ce. urmează să apară, la Editura medicală. în anul viitor sub redacția dr. T. Pop și care constituie o sinteză a experienței românești în 25 de ani de medicină nucleară, în diagnostic și tratament.Dincolo de asemenea confirmări, munca specialiștilor acestui centru' s-a concretizat în rezolvarea unor probleme de clinică, respectiv precizare de diagnostic, la bolnavi din toată țara cu situații mai speciale care nu puteau fi elucidate sau rezolvate prin metodele clasice, obișnuite : radiografie, angiografie, chiar

pionieri, eleyiPrima zi a vacanței copiilor de la cumpăna ani- lor 1982—1983 este însoțită, și de astă dată, de bucuriile pe care părinți și educatori le-au pregătit cil toată dragostea și grija purtate celor mici. Ca o avanpremieră la serbările pomului de iarnă, în București și în municipiile reședință de județ s-au deschis — și vor rămîne la dispoziția copiilor pină la 
9 ianuarie — tradiționalele 
„orășele ale copiilor".în Parcul Tineretului din Capitală — deși lipsit de zăpadă, dar la fel de ospitalier — s-au înfiripat acum imagini alegorice din cărțile cu povești. în- cepînd de la orele dimineții și pină la 4 după- amiaza, pe estradele special amenajate în orășel, copii și șoimi ai patriei prezintă programe artistice, dind glas, prin cîntec, joc și poezie, recunoștinței ce o poartă patriei, partidului și conducătorului iubit pentru copilăria lipsită de griji, pentru minunatele condiții ce Ie sint create spre a crește, învăța și a se afirma ca oameni de nădejde, pentru preocuparea statornică de a le asigura un viitor fericit intr-o lume a păcii și prieteniei.In cadrul manifestărilor cultural-artistice și educative ce se desfășoară în a- eeastă perioadă, un loc a- parte îl ocupă serbarea po
mului de iarnă. Un pom de iarnă cu prilejul căruia Moș Gerilă aduce anul acesta 
daruri pentru aproape 
4 200 000 de copii ! Pachetele cu cărți, jucării, rechizite și dulciuri, scoase din traistă de generosul „moș", vor aduce noi bucurii tuturor celor mici. Nimeni nu va fi uitat — pomul de iarnă organizîndu-se in întreprinderi, instituții, unități agricole, cooperative meșteșugărești, precum și în case de cultură, cămine culturale, grădinițe, creșe, case de copii, leagăne, preventorii, spitale și sanatorii, într-un cuvînt, pe tot întinsul și pentru toți copiii țării.Spre a se asigura fondurile necesare, organizațiile de sindicat, comitetele și comisiile de femei, organizațiile U.T.C. și de pio-

și șoimi ai patrieinieri, cele de Cruce Roșie, precum și unitățile din cadrul UNCAP, UCECOM, Centrocoop, organizațiile democrației și unității socialiste au organizat anul acesta numeroase manifestări și acțiuni, pentru ser
barea cu daruri a pomului 
de iarnă fiind pusă la dis
poziție suma de 137 527 961 
lei. în plus, de Ia bugetul 
statului au fost alocați 
45 622 514 lei, așa încît tolba lui Moș Gerilă va fi cu adevărat plină.în același timp, după cum este obiceiul, preșcolarii și elevii din casele de copii vor primi și 
daruri comune — obiecte care să-i ajute la învățătură, cu care să se joace și să se bucure împreună. Tot cu prilejul pomului de iarnă, Consiliul Național al Femeilor va dărui copiilor din leagăne și casele de copii, celor fără părinți, ca și celor proveniți din familii numeroase și cu venituri mici obiecte de îmbrăcăminte, pe care mîi- nile harnice și grijulii ale membrelor organizațiilor de femei și de Cruce Roșie le-au pregătit cu migală și . dragoste. La serbările pomului de iarnă, firesc, protagoniști vor fi în primul rînd cei mici. în jurul bradului vor veni, de asemenea, cu cîntec, cu cuvînt de haz și voie bună artiști amatori și profesioniști.Pe lingă serbările pomului de iarnă, sînt de semnalat, între manifestările destinate celor mici, și 
carnavalurile pentru pio
nieri, elevi și șoimi ai patriei, ce vor fi organizate în cămine culturale, case ale pionierilor și șoimilor patriei, 'în perioada 24 decembrie 1982 — 4 ianuarie 1983. Unele din aceste carnavaluri vor fi organizate la pavilionul Expoziției realizărilor economiei naționale din Capitală, respectiv în zilele de 2—4 ianuarie. Sînt, toate acestea, acțiuni ce exprimă, o dată mai mult, dragostea părintească ce-i înconjoară pe copiii țării, grija cu care partidul și statul educă tî- năra generație,, ocrotind-o de tot ceea ce i-ar putea umbri seninul cerului.

Maria BABOIAN

40 de oameni numără echipa 
de zidari condusă de iscusitul 
meșter Ilie Zidaru — cu nume 
parcă predestinat de construc
tor. Mai bine de jumătate dintre 
ei, in frunte cu „șeful", au ve
nit in Gorj din părțile Craiovei, 
unde au înălțat numeroase 
obiective industriale. In cei doi 
ani de cind muncesc in Tirgu 
Jiu, ei și-au pus semnătura la 
zidirea întreprinderii de utilaj 
minier, a complexului pieței 
centrale și a stadionului muni
cipal, iar acum lucrează la o 
nouă clădire la întreprinderea 
de produse lactate. Mereu in 
aceeași formație compactă, deși 
in imagine au încăput doar ciți- 
va. Ce ii unește pe acești harnici 
zidari 1 „Dorința comună de a 
face o treabă frumoasă — ne 
spune șeful echipei. Ne iubim 
meseria, chiar dacă uneltele 
noastre de bază sînt atît de mo
deste : mistria și canciocul. Cu 
ele și cu miinile noastre ridicăm 
fabrici, uzine, case pentru 
oameni".
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j între două trenuri

I
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I
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De ani și ani de zile, șeful 
gării din Bistrița, Alexandru 
Suharoschi, își consacră timpul 
liber pentru pictură, grafică, 
sculptură, intarsie. Eroii lucră
rilor sale : călătorii care se pe
rindă, zilnic, prin gara Bistrița. 
Intre două trenuri, spiritul de 
observație, sensibilitatea artistu- 

' lui înregistrează un chip sau 
• altul mai deqs,ebitr iar în timpul b- 

liber întruchipează plastic oa
meni, fapte și obiceiuri.

Cind coboriți sau urcați in va
goane la Bistrița, aveți grijă cum 
pozați !

!

Teodolitul 
inginerului 
Leonida

Puțini turiști se pot lăuda că 
au colindat țara in lung și-n lat 
atît cit a făcut-o aparatul din 
fotografie. Este teodolitul înain
tașului hidroenergeticii noastre, 
inginerul Dimitrie Leonida. Cu 
ajutorul lui, el a făcut, în pri
mele decenii ale acestui veac, 
măsurători topometrice necesare 
stabilirii potențialului energetic 
al multor cursuri de apă din 
țara noastră. Prezența aparatu
lui expus in Muzeul de istorie 
din Piatra Neamț stîrnește tin 
viu interes și emoție în rindu- 
rile vizitatorilor.

i

I

(Urmare din pag. I)
Omenirea trăiește in epoca „ex

ploziei ' informaționale" și ritmurile 
vieții moderne dinamizează fără în
cetare profesiile. Schimbările in
tervin nu numai de la un an la 
altul, ci și de la o lună la alta, 
de la o zi la alta. Nicăieri, în lu
mea de azi, muncitorul nu mai dis
pune de o perioadă îndelungată ca 
să-și desăvîrșească integrarea profe
sională. El trebuie să dea în cel mai 
scurt timp maximum de randament. 
La rindul său, omul de știință nu mai 
poate să-și dedice întreaga viață a- 
profundării unei singure teme, pentru 
că ar ajunge s-o definitiveze într-un 
moment cind va fi fost demult de
pășită. Epoca noastră este epoca rit
murilor trepidante și acest fapt se 
reflectă puternic în dinamica profe
siilor.

Specialiștii în cercetarea viitorului 
afirmă că în următoarele decenii a- 
ceastă dinamică va fi atît de accen
tuată încît numeroși oameni vor prac
tica, de la absolvirea școlii și pină 
la pensionare, două sau mai multe 
profesii. De fapt, viitorul a și început. 
Sint tot moi mulți acei oameni pe 
care activitatea practică, noile cuce
riri ale cunoașterii umane, revoluția 
în domeniul tehnologiei îi determină 
să-și schimbe profesia, să învețe „din 
mers" o altă meserie. Policalificarea 
a devenit o modalitate de perfecțio
nare a pregătirii profesionale ce tinde 
spre generalizare.

Uneori forma rămîne aceeași. 
Schimbarea operează numai în 
conținut. Profesorul de matematică

rămîne tot... profesor de matematică. 
Dar elevii, în școală, învață acum o 
nouă matematică și cei care nu se 
pregătesc temeinic pentru a face 
față actualelor cerințe nu-și mai pot 
onora ' îndatoririle. Medicul chirurg 
rămîne tot... medic chirurg. Dar am 
fost cu toții impresionați cînd am 
aflat, în urmă cu cîteva luni, că unui 
tînăr muncitor din București i s-a prins

în urologie, oftalmologie, neurochirur
gie, ORL. In cîteva mari clinici uni
versitare numeroși Specialiști au re
devenit studenți. Microchirurgia cere 
nu numai mii de ore de exerciții la 
microscop, ci și cunoștințe noi de 
histologie, de fiziopatologie, de teh
nică chirurgicală. Chiar în condițiile 
ritmurilor contemporane, etapele pre
gătirii sînt multe, iar drumul este lung.

drelor constituie o necesitate imperi
oasă pentru soluționarea în bune 
condiții :ă marilor probleme privind 
dezvoltarea economiei naționale, 
creșterea productivității, ridicarea ca
lității, realizarea unei inalte eficiente 
economice".

In etapa nouă, de dezvoltare inten
sivă, in care a intrat economia noas
tră, activitatea de calificare, de ridi

PERFECȚIONAREA PERMANENTĂ A PROFESIEI

la loc mîna care, într-un’ accident, 
fusese complet desprinsă de trup. 
Desigur, chirurgia „clasică" dobîndise 
și ea mari succese în acest domeniu: 
intervenția medicului prevenea moar
tea prin sîngerare ori prin infec
ție, ameliora durerea. Dar un nerv 
periferic de la mină este com
pus din zeci de fascicule, fiecare 
avînd o funcție anume. Chirurgia „cla
sică" nu a găsit nici o soluție pen
tru a se realiza suturarea lor. Firește, 
accidentatul, într-un caz ca cel descris 
mai înainte, rămînea fără mînă. In 
medicina modernă s-a realizat saltul 
de la chirurgia redacțională la chi
rurgia funcțională. Sutura nervilor, 
fascicul cu fascicul, a putut fi făcută 
sub microscopul electronic. S-a născut 
o nouă specialitate în medicină, mi- 
crochirurgia, de fapt o nouă profe
sie, a cărei extindere este intens și 
temeinic pregătită la noi în țară. Și 
nu numai în chirurgia plastică, ci și

O profesie pentru toată viața? Nu, 
astăzi nu mai poate fi vorba de așa 
ceva. Apar cu repeziciune alte și alte 
profesii, în timp ce profesiile tradi
ționale își schimbă conținutul. Tot
odată, exigențele sporesc fără înce
tare, cerințele sînt din ce în ce mai 
mari. Cuvîntul de ordine în pregăti
rea pentru o profesie este acum învă
țătura continuă. Ideea a fost subli
niată în mai multe împrejurări din 
acest an, cînd secretarul general al 
partidului s-a aflat în mijlocul unor 
colective muncitorești. Ea și-a găsit 
un larg ecou în Raportul prezentat în 
fața Conferinței Naționale a partidu
lui. Cu acest prilej s-a precizat că 
este necesar „să luăm măsuri hotă- 
rîte în vederea perfecționării cunoș
tințelor profesionale, tehnico-științi- 
fice ale oamenilor muncii, ale tutu
ror cadrelor. Problema nivelului de 
calificare și a lărgirii orizontului de 
cunoștințe al oamenilor muncii, al ca

care a calificării, de policalificare nu 
mai poate fi concepută in momentul 
de față decît pe „lungimea de undă" 
a randamentului maxim, a celei mai 
înalte competențe.

Mobilitatea profesională, departe 
de a determina o pregătire superfi
cială, impune studiu temeinic, prac
tică temeinică. Impune ieșirea din 
matca rigidă a pregătirii făcute o 
dată pentru totdeauna. Viața profe
siilor este dinamică, este complexă. 
Secretarul general al partidului a re
levat cu claritate la recenta Confe
rință Națională a partidului faptul 
că economia românească se află 
în plin proces de modernizare; că 
se generalizează automatizarea, se 
trece la calculatoare, la microproce
soare, la roboți. De aici cerința ca și 
pregătirea pentru o profesie să fie 
dinamică, să fie complexă.

I se cere, azi, școlii să depășească 
specializarea îngustă, Să acționeze cu

însemnări de la 
Unitatea de medicină 

nucleară și 
ultrasunete 

din București

fermitate în vederea formării de spe
cialiști care să nu fie simpli mese
riași, ci creatori; care să fie gata în 
orice moment să se adapteze unor 
noi condiții, să-și ridice mereu gra
dul de calificare.

Și li se cere factorilor responsabili 
din economie, din toate domeniile de 
activitate să asigure un cadru de pre
gătire profesională continuă, în ve
derea unei neîncetate adaptări a po
tențialului de cunoștințe, a compe
tenței, a modului de gîndire și ac
țiune la exigențele calitative mereu 
în schimbare.

Perfecționarea permanentă devine o 
condiție fundamentală a competenței 
profesionale. Pentru că, pe de o 
parte, este necesar să se asigure o 
bună corelare între dotarea tehnică 
a întreprinderilor, noile cuceriri pe 
planul cunoașterii umane și nivelul 
pregătirii forței de muncă. Iar pe de 
altă parte, pentru că numeroase pro
fesii noi, numeroase specialită'i noi 
apar odată cu intensificarea procesu
lui de modernizare a economiei, de 
revoluționare a știihței și tehnicii; mii 
și mii de oameni sînt continuu solici
tați să învețe meserii noi, specialități 
noi. Este, aceasta, o realitate ce a 
pătruns pregnant și activ în existența 
noastră; o realitate căreia sîntem 
chemați să-i facem față la nivelul 
exigențelor noii calități a muncii și a 
vieții, o realitate căreia Conferința 
Națională a partidului i-a formulat 
răspunsuri adecvate, în consens cu 
necesitățile stringente ale dezvoltării 
țării, cu „pulsul" revoluției tehnico- 
științifice contemporane.

Rulmenți și 
portocale

O imagine surprinsă de foto
reporterul nostru Sandu Cristian 
la întreprinderea de rulmenți 
din Alexandria. Mai exact, in 
biroul inginerului Marcel Lăză- 
rescu, șeful secției mecano-e- 
nergetic. In timpul său liber, in
ginerul este și un botanist pa
sionat. Una din roadele pasiunii 
sale este și acest portocal, pe 
care l-a aclimatizat și-l îngri
jește „ca la carte". Dar și porto
calul are „grijă" de el, in fie
care an dăruindu-i fructe 
mari, delicioase. Ca toate porto
calele...

• DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE • DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE •

Numai uitare, 
sau chiar lipsa 
de răspundere?

Așa cum marea este făcută din picături, și răspunderea de care depinde în cea mai mare măsură bunul mers al mecanismului social presupune și însumează minimele îndatoriri cotidiene. Adunate, puse cap la cap, îngemănate, ele dau acel climat de ordine și disciplină în care trebuie să ne desfășurăm activitatea.Ne-a prilejuit această reflecție un caz minor — ajuns însă problemă de soluționat în fața instanței de judecată. Și, o spunem din capul locului, cazul ca atare nu este doar o simplă chițibușerie juridică, cum ar putea să pară la prima vedere. Ci consecința publică a unei atitudini care se cuvine adusă în fața opiniei publice. Unei atitudini față de muncă, față de îndatoririle de serviciu, față de răspundere. Importantă, chiar dacă este numai o picătură....In martie anul acesta, Direcția de telecomunicații a municipiului București — prin oficiul, său juridic — se adresa Judecătoriei sectorului 4 din Capitală cu o cerere prin care „chema în judecată civilă și personal la interogatoriu pe pîrîtul M.M...." pentru ca prin hotărirea ce se va pronunța acesta să fie obligat „la plata sumei de 1 255,35 lei cu titlu de daune și 23,00 lei taxă de timbru".Despre ce fel de daune era vorba reieșea din probele depuse la dosar, odată cu cererea : un rest de plată pentru abonatul la un post telefonic desființat, tocmai pentru neplata abonamentului. Cînd ? în

iunie 1979. Deci cu aproape trei ani in urmă. Ce au păzit" în tot acest răstimp funcționarii datori să vegheze la recuoe- rarea unor asemenea debite de care ar fi trebuit să-și aducă aminte la fiecare bilanț : lunar,—trimestrial sau anual ? Au privit pe fereastră cum se succed anotimpurile î Reverie întreruptă, bilunar, la chenzine ? Ce au făcut cind un control financiar le-a amintit una din elementarele lor îndatoriri de serviciu : recuperarea debitelor restante ? S-au adresat instanței de judecată. Ca să facă instanța, de azi pe miine, ceea ce ei n-au făcut în trei ani de zile. Liniștiți că oricum pină și cheltuielile de judecată le va suporta „pîrîtul". Și încrezători în știința colegului lor, jurisconsultul. Care, intr-adevăr pentru orice eventualitate, va cere și aplicarea art. 242 din Codul de procedură civilă.Adică judecarea în lipsă. Amănunt important. Și deloc întimplător : căci debitorul... decedase încă din iulie 1981.Ei bine, s-ar putea spune, cîtă vreme este posibilă și de ce să este. Și nu tru a scuti netulburați de muncă. . . _ .cu răspunderile unor asemenea funcționari. De ce spunem toate acestea 7 Pentru că, în situația dată, în dosarul cu pricina nu mai există decît o soluție : instanța să facă acum ce ar fi trebuit să facă de mult funcționarii vinovați de nerecuperarea debitului. Șl anume, să-i caute, și să-i găsească, pe eventualii succesori legali ai defunctului, să-i introducă în proces, să...Numai că, la ultimul termen, jurisconsultul care reprezenta în proces Direcția de telecomunicații a municipiului București a lipsit : cauză legală de suspendare a procesului.

o asemenea cale de rezolvare, o blamăm ? ! Intr-adevăr, așa 
o blamăm. Există. Dar nu pen- de griji cine știe ce funcționari de sentimentul răspunderii față Nici pentru a împovăra justiția

Așa că, mai departe, pentru funcționarii respectivi anotimpurile trec, lunile trec, punctate invariabil de zilele de chenzină....Un serios subiect de meditație pentru cei care avizează statele de retribuire la instituția cu pricina.
De neînlocuit,
cu once usc

caracterizareaIon, încadrat făcută învinui- în muncă la cercetat pen-Cităm din tului Bădeci I.C.E. „Chimimportexport", tru furt din avutul obștesc : 1) „Efectuează activități pentru transport și manipulări de. materiale și diferite mutări de mobilier, colete primite sau expediate etc., reușind să facă față, în bune condițiuni sarcinilor"; Cităm dintr-o adresă transmisă instanței cînd condamnatul Bădeci Ion a cerut să execute pedeapsa, prin muncă, la „Chimimportexport" : 2) „Menționăm că numitul Bădeci Ion, cu o vechime de peste 11 ani în întreprinderea noastră, îndeplinește o gamă largă de atribuții, devenind prin priceperea și- puterea sa de muncă absolut indispensabil în sectorul de activitate unde funcționează". (Afirmație contrazisă, doar sub aspectul vechimii în muncă, printr-o altă adresă eliberată cu citeva luni mai devreme, in care se susținea că : 3) „...Bădeci Ion lucrează in cadrul întreprinderii din anul 1976". De unde s-ar putea deduce — printre altele — că, de fapt, acum ar trebui să sărbătorim revelionul 1987—1988. Mai mult ca sigur, o glumă. Pe hîrtie cu antet, dar totuși glumă. Sîntem doar in 1982).Cu ce ocazie toate acestea ? Cine este și ce a făcut acest indispensabil Bădeci Ion ? Deci, pentru cine și pentru ce atîta risipă

de hîrtie, cerneală și, mai ales, de răspundere și autoritate. Morală, cel puțin....Bădeci Ion, din comuna Gălăteni, județul Teleorman, era încadrat în muncă la întreprinderea „Chimimportexport" în calitate de muncitor necalificât. Ce mobilă avea de cărat, nu știm. Cîte colete și materiale de manipulat, nici atît. Știm insă, cu certitudine, din propriile recunoașteri .făcute în fața instanței de judecată că, în- tr-adevăr, el a furat din întreprinderea unde lucra patru furtunuri de apă. Dintre cele care se află la orice pompă de incendiu. Pentru stingerea incendiilor? Nu. Tot din recunoașterile lui, știm de ce le furase. Ca să-și ude zarzavaturile din grădină. La Gălăteni. Mai știm de asemenea că, pentru modalitatea în care își „procurase" accesoriile de grădinărit, instanța de judecată l-a condamnat la 1 an și 6 luni închisoare. Pedeapsă pe care urma să o execute, prin muncă, într-o unitate productivă. Unitate stabilită, potrivit procedurii legale, de către organul județean de specialitate din Teleorman : secția Videle, a Schelei de foraj București. De ce nu s-a ținut seama nici de dorința lui Bădeci, nici de opțiunea conducerii „Chimimportexport", care fusese de acord să-l mențină în întrenrin- dere ? Pentru că nu era legal : Bădeci nu avea domiciliul în București. Era navetist.Ce a urmat ? încă patru procese. Primul : Bădeci a făcut recurs și cu privire la mărimea pedepsei și felul de executare. S-a respins. Al doilea : conducerea I.C.E. „Chimimportexport" a cerut instanței ca . Bădeci să execute pedeapsa în cadrul întreprinderii. S-a respins — pentru lipsă de calitate procesuală. Al treilea : Bădeci a cerut instanței să stabilească ca loc de executare a pedepsei I.C.E. „Chimimportexport" — pentru că aprovizionarea este mai bună în București decît la Videle. S-a respins. Al patrulea : Bădeci a făcut recurs. S-a respins.

Este tot ce știm. Este tot ce rezultă, cu certitudine, din cele cinci dosare — de fond și de recurs — pe aceeași temă sau pe o temă foarte apropiată : Bădeci și indispen- sabilitatea sa pentru I.C.E. „Chimimportex- port" : dosarul nr. 13 307/81, dosarul nr. 329/ 82, dosarul nr. 510/82, dosarul nr. 3 772/82 și dosarul nr. 6970/82. Dosare soluționate fie la Judecătoria sectorului 2 din Capitală, fie la Tribunalul municipiului București. Dosare în care cele mai multe file par să fie cele cu antetul I.C.E. „Chimimportexport".După firmă, întreprindere de comerț exterior...
Din caietul 
grefierului

„Motive" de divorț și „logica" lor :
„...Piritul doarme in pat îmbrăcat și în

călțat". (Din dosarul nr. 5602/82, Judecătoria sectorului 4 din Capitală).„...Fuma exagerat".(Din dosarul nr. 1652/82, Judecătoria sectorului 4 din Capitală).
„...ajunsese așa de departe, că îmi fixa 

ora la care să sosesc acasă de la serviciu, 
ceea ce nu se potrivea cu ordinele și dis
pozițiile ce le primeam in cadrul servi
ciului meu, de la șefii mei".(Din dosarul nr. 3419/82, Judecătoria sectorului 4 din Capitală).

Florin CIOBANESCU

a.

Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii" |
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în mtîmpmarea aniversării Republicii, în spiritul programelor 
adoptate de Conferința Națională a partidului Zile de muncă susținută, pentru realizarea planului pe acest an și pregătirea producției anului viitor
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Trebuie să se 
acționeze cu toa
tă hotărîrea pen
tru reducerea 
consumurilor de 
energie electrică, 
pentru îmbună
tățirea tehnologi
ilor în toate sec

toarele activității 
industriale, unde 
dispunem de 
mari rezerve în 
vederea diminu
ării cu 10-15 la 
sută a consumu
rilor energetice 
actuale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Din Raportul prezentat 

la Conferința Naționcțlă a partidului
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ECONOMII DE ENERGIE ELECTRICĂ

PRIN MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR
Fapte muncitorești 

consacrate marii sărbătoriNe-am aflat zilele trecute în două mari unități chimice timișorene : întreprinderea de lacuri și vopsele „Azur" și întreprinderea de deter- genți. Am pornit investigațiile' pe tema gospodăririi resurselor energetice de la constatările Inspectoratului teritorial -pentru controlul gospodăririi combustibililor și energiei, cu ocazia analizelor efectuate aici în primăvara anului 1982. Este vorba de neajunsuri privind utilizarea resurselor energetice, pentru înlăturarea cărora, atît întreprinderea. „Azur“, cît și cea de detergenți au întocmit programe concrete de măsuri vi- zind reducerea substanțială a consumurilor de energie electrică și combustibil. Care este stadiul aplicării acestor măsuri ?
în primă urgență, măsurile 

organizatorice, gospodărețtiîn mod firesc, s-a pornit cu în
chiderea fermă a „robinetelor" risipei. Astfel, la ambele întreprinderi s-a trecut neîntîrziat la reizolarea, e- tanșeizarea sau chiar refacerea traseelor tehnologice pentru evitarea pierderilor de agent termic. Bunăoară, la întreprinderea de detergenți, în cursul verii, zeci de kilometri de conducte, prin care trec (însoțite de aburi) materiile prime și produsele finite, au fost revizuite, reizolate și sectorizate. Practic, in amîndouă întreprinderile s-a rezolvat și problema condensului, care în prezent se recuperează total cu ajutorul unor noi instalații, reintroducindu-se îh circuitul centralelor termice.în toate cazurile a fost vorba de 
măsuri simple, la indemîna oricărui 
bun gospodar : de Ia înlocuirea unor motoare electrice cu altele de puteri mai mici și pînă la introducerea li- mitatoarelor de mers în gol al ma- șinilor-unelte din sectoarele mecanice.

Bilanțuri energetice 
cuprinzătoare, detaliate

Cum s-a procedat Ia întreprinderea 
„Azur". „Pentru gospodărirea judi

cioasă a energiei am acționat ferm in vederea dezvoltării spiritului de răspundere la fiecare membru al colectivului nostru — ne-a relatat ing. Petre Bunea, directorul întreprinderii. Dacă pînă nu de mult, repartiția de energie electrică și de combustibili se defalca numai pînă la nivelul secțiilor de producție, de cu- rind facem acest lucru mai detaliat, pe fiecare instalație în parte, atît pentru funcționarea normală, cît și la vîrful de sarcină". Cum se urmărește situația energetică a întreprinderii ? De la toate punctele de lucru, consumurile de utilități (energie electrică, gaz metan, aburi și apă) sînt înregistrate si comunicate din oră în oră la dispeceratul energetic al întreprinderii. Eventualele depășiri față de repartițiile de energie se analizează operativ și se propun de îndată măsuri de remediere.în plus, pentru a cunoaște exact gradul de valorificare a resurselor energetice, a randamentelor utilajelor și instalațiilor, depistarea cauzelor de risipă și de pierderi, intre- prinderea a întocmit, în colaborare cu Institutul politehnic din localitate, bilanțuri energetice — sub formă de bilanț real și bilanț optim — pentru fiecare tip de energie, pe fiecare secție și agregat în parte".
L,a întreprinderea de detergenți s-a 

acționat în alt mod, dar cu efecte Ia fel de bune. „Comisia energetică a întreprinderii își desfășoară activitatea pe subcomisii — cite una pe fiecare secție — ne-a spus ing. Marta 
Rugină, directoarea întreprinderii. în temeiul analizei decadale a situației energetice din toate sectoarele de. activitate, se propun măsuri concrete privind creșterea gradului de utilizare a energiei disponibile și economisirea combustibilului și energiei de orice fel, măsuri care completează permanent planul nostru de acțiune, «strategia» energetică a întreprinderii, cum o denumim noi".Dealtfel, tot în ideea actualizării planului de măsuri privind economisirea energiei și combustibililor, bilanțurile energetice sînt reactualizate periodic ; la fel și fișele teh

nologice de fabricație. în ce privește bilanțurile de energie electrică, unitatea, în colaborare cu întreprinderea de rețele electrice Timișoara, le-a reanalizat încă din luna iunie a.c. Fapt negativ, nici pînă acum nu au fost elaborate o serie de bilanțuri termice. Or, ca să știi cit poți economisi trebuie să știi exact cit 
consumi. Să fi scăpat acest „amănunt" conducerea întreprinderii ? A- flăm că totuși există un contract privind efectuarea acestor bilanțuri, încheiat cu Institutul de proiectări Timișoara încă din 1976. Dar termenele de finalizare a studiilor s-au tot decalat, iar în prezent ultimul termen stabilit este... 31 decembrie 1983. Motivul tergiversărilor ? Dificultățile întîmpinate de institut în achiziționarea de aparataj de măsură și control adecvat de la întreprinderea de elemente pneumatice și aparate de măsură Birlad... Chiar să nu se fi reușit timp de șase ani să se procure aparatura necesară ?

Problema centrală — 
perfecționarea tehnologicăNotăm că Ia întreprinderea de 

lacuri și vopsele, în centrul atenției specialiștilor din sectorul de cercetare al unității, în colaborare cu Centrul de cercetare lacuri și vopsele din București, se situează in a- ceastă etapă scurtarea duratei tehnologiilor de fabricație prin reducerea timpului de reacție. Astfel, prin diminuarea de la 50 la 24 de ore a duratei procesului tehnologic de fabricare a Romalchidului S 68 (rășină ce intră în compoziția unei serii întregi de vopsele), într-o perioadă de șase luni s-a realizat o economie de 50 MWh. Dar cu o floare...' De aceea, ar fi necesar să se manifeste o preocupare mai insistentă pentru scurtarea duratei tehnologiilor de fabricație și la alte sortimente de rășini.
La întreprinderea de detergenți : Specialiștii de aici au pus la punct

proiectul de înlocuire a transportului pneumatic al sărurilor (mare consumator de aer comprimat și, implicit, de energie electrică) cu un transportor cu noduri — un fel de conductă prin care circulă o „sfoară" groasă cu noduri antrenînd sărurile. Instalația este in curs de realizare. Aportul colectivului de cercetare al întreprinderii ? Schimbarea procesului tehnologic actual de fabricare a detergenților prin utilizarea tehnologiei de condiționare la rece care permite eliminarea totală a consumului de gaz metan (in prezent de 262 tone combustibil convențional la I 000 tone de detergent). De asemenea, au demarat lucrările și la o nouă instalație cu o capacitate de 20 000 tone detergenți pe an unde, aplieîndu-se această tehnologie modernă, se vor economisi anual 600 MWh.
Cîteva probleme de fondIată doar citeva sugestii, formulate chiar de unii interlocutori, specialiști din cele două unități :

© Proiectantul general, Institutul 
de inginerie tehnologică și proiecta
re pentru industria chimică, să res
pecte cu rigurozitate prevederile din 
legislația in vigoare — de a însoți 
orice proiect al unei noi instalații de 
proiectul bilanțurilor energetice afe
rente instalației respective.® întrucit într-o serie de unități industriale, nu există specialiști e- nergeticieni, este necesar ca pentru 
soluționarea problemelor de natură 
tehnică vizînd economisirea energiei, 
pe plan local, să fie organizată a- 
cordarea unui sprijin în acest sens 
de specialiști din alte unități.

© Ministerul Industriei Chimice, 
centrala de resort să se preocupe 
mai stăruitor de dotarea întreprin
derilor cu aparatură de măsură și 
control în domeniul consumurilor e- 
nergetice.

Ioana DABU 
Cezar IOANA

(Urmare din pag. I)

întreprinderea de panouri și tablouri electrice din Alexandria fabrică în principal panouri de automatizare pentru mașini-unelte și utilaje de mare comple
xitate. Din luna ianuarie a anului viitor, colectivul de muncă aiexăndrean va trece la fabricația instalațiilor electrice de foraj pentru schelele petroliere

tate : s-au obținut peste prevederi 3 700 tone fier in minereu-marfă, 90 000 tone do- lomită siderurgică și 2 200 tone talc, în condițiile în care cheltuielile de producție la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse cu 13 lei, A doua informație : directorul între
prinderii „Electrocentrale" Deva, ing. Iero- 
nim Rusan, m-a anunțat că termocentrala Mintia a ridicat la 90 milioane kWh cantitatea de energie realizată suplimentar în acest an. Pînă la sfirșitul anului această cantitate va fi întregită la 100 milioane kWh".

Măsura tuturor eforturilor gos
podărești — înalta eficiență. Putem spune că nu .există colectiv din economie care să nu fi situat în acest an în plin centrul atenției problemele asigurării unei înalte eficiențe economice.Din Sibiu ne relatează Nicolae Brujan:— Știrea pe care o transmit este scurtă, dar. plină de semnificații. Oamenii muncii — români, maghiari, germani — din industria 
județului Sibiu au realizat integral planul șl angajamentul anual la producția netă, obținîrid suplimentar la acest indicator: 450 milioane lei. Tot ei, muncitorii și specialiștii români, maghiari și germani din întreprinderile județului, au obținut pînă acum importante economii: 2 331 tone de 37 796 tone combustibil convențional MWh energie electrică.Un telefon primit ieri la redacție i tea inginerului Gavril Corăbian, general al Centralei industriale de i auto, ne-a anunțat:„Colectivele întreprinderilor din cadrul Centralei industriale de reparații auto s-au străduit intens în acest an să traducă în viață indicațiile și sarcinile date de conducerea partidului de a recondiționa și readuce în circuitul economic o cantitate cît mai mare de piese și subansamble. Ingeniozitatea tehnică și promovarea curajoasă a unor tehnologii deosebit de eficiente au permis cuprinderea în gama pieselor recondiționabile a unor piese auto valoroase, cum sînt arborii de direcție, arborii interaxiali, antrenoarele unghiulare pentru vitezometre și turometre, bielele și pistoanele de motor. Care este eficiența: recondiționînd piesele uzate sau uti- lizînd piesele nereparabile pentru confecționarea altor piese noi s-au economisit, printre altele, 543 tone oțel aliat și 200 tone de a- luminiu. Valoarea pieselor recondiționate este de-a dreptul miliarde lei.Pe scurt din dețeni;• 4 5’1)0 tone

metal,șl 17 221din par- director 
reparații

impresionantă: aproape 2relatările corespondenților ju-_ de metal s-au 'economisit în 1 
industria județului BuzăiiL S-au remarcat în această acțiune colectivele întreprinderii I de utilaj tehnologic, întreprinderii de sîrmă și produse din sîrmă, întreprinderii „Metalurgica", toate din Buzău, și Turnătoria de fontă din Rimnicu Sărat. (S. Chiper),

• Minerii suceveni se dovedesc a fi nu numai harnici, ci și buni gospodari. Prin diferite măsuri tehnice care au vizat eliminarea risipei, ei au eebnomisit 5 700 000 kWh energie electrică. (S. Bejinariu).• La 6 000 000 kWh se ridică și economia de energie electrică realizată la întreprinde
rea textilă din Pitești printr-o serie de acțiuni gospodărești: scoaterea unor becuri din exteriorul unității care ardeau fără rost, introducerea . unor tehnologii noi, mai economicoase, și evitarea mersului în gol al răz- boaielor. (Gh. Cîrstea).

■ ■ to ■ ■ b
Foto: S. Cristian

\

Județul Mureș, a cărui configurație și condiții pedoclimatice îl situează (potrivit actualei categorisiri) in zona a IlI-a de favo- rabilitate pentru agricultură, a obținut în anul care se încheie producții medii la hectar de 2 550 kg griu, 2 945 kg porumb, 2 642 kg orz, 26 500 kg sfeclă de zahăr, 15 300 kg cartofi, 15 270 kg legume. Desigur, între producțiile realizate de unitățile agricole există multe oscilații de la o microzonă la alta, în funcție de gradul de fertilitate a solului. Să mai notăm și faptul că în ce privește încărcătura de animale la 100 hectare teren agricol — unul din cele mai importante criterii de apreciere a nivelului de dezvoltare a unei agriculturi intensive și complexe — este de 68 unități vită mare (UVM), la speciile bovine și ovine, încărcătură care depășește cu mult media pe țară. în ce privește producția medie de lapte, se estimează să se realizeze în acest an circa 1 400 litri pe fiecare vacă.Ce se poate spune despre aceste producții? Că nu sint nici mai mari, nici mai mici decît în alte județe care au condiții asemănătoare. A- ceastă apreciere, revenită des în discuțiile cu lucrători din agricultura județului, a stîrnit multe și aprinse comentarii și a declanșat de fapt ancheta de față, care cuprinde opinii și propuneri pertinente și bine gîn- dite cu privire la modul în care este, sau mai exact spus ar trebui valorificat potențialul pămîntului din acest județ. Și, credem noi, unele din aceste concluzii nu sînt specifice numai județului Mureș, ele avînd o valabilitate generală. Fapt pentru care le expunem mai pe larg, în măsura in care spațiul ne îngăduie.Să judecăm nivelul producțiilor și calitatea muncii pentru obținerea lor după un criteriu care este general valabil : respectarea principiilor fundamentale de organizare a asola- mentelor. Este, desigur, inutil să mai spunem ce importanță are pentru un sistem rațional de agricultură practicarea unei rotații judicioase a culturilor. Este insă foarte important să notăm opinia exprimată fără rezerve de toți interlocutorii și anume că se produc numeroase abateri, cu consecințe deosebit de păgubitoare, în aplicarea în practică a acestor principii. Să concretizăm.Județului Mureș i s-au repartizat pentru anul viitor să cultive 57 350 hectare cu griu, 78 400 hectare cu porumb, 26 650 hectare cu orz și orzoaica, 14 300 hectare cu sfeclă de zahăr, 8 000 hectare cu cartofi, 7 140 hectare cu legume ș.a.m.d., oină la ultimul hectar din ce'e 247 130 hectare teren arabil, cu cît figurează județul Mureș în evidența Ministerului Agriculturii. Cum de la această repartizare strictă a suprafețelor pe 

culturi nu se poate face nici o abatere, organele agricole de la județ trebuie să găsească loc de amplasare fiecărei culturi. Să luăm cazul sfeclei de zahăr. Unde să amplaseze organele agricole de aici cele 14 300 hectare cu sfeclă cind, în urma studiilor pedologice efectuate, a rezultat că, în județul Mureș, intr-un asolament normal de patru ani, pot fi afectate acestei culturi doar 23 500 hectare (în medie deci mai puțin de 6 000 hectare pe an), care, in condițiile aplicării unei agrotehnici adecvate (inclusiv a elementelor fertilizante), pot asigura producția planificată de 30 300 kg sfeclă de zahăr la hectar? (Desigur, suprafața cu terenuri , fertile, a județului Mureș este mult mai mare, dar ținînd seama de importanță care se atribuie cerealelor, legumelor și cartofilor, fiecărei culturi în parte i se repartizează în mod proporțional anumite suprafețe din a- ceste terenuri). în această situație, organele agricole județene sînt puse în fața a două alternative : 1) să amplaseze sfecla și dincolo de limitele normale de favorabilitate ; 2) să’ încalce principiul fundamental al rotației culturilor și să revină cu sfecla pe aceeași suprafață nu la patru ani cum este, normal, ci la trei, iar în multe locuri după doi ani. S-a ales o soluție de compromis : anul acesta, de exemplu, 1 700 hectare cu sfeclă au fost cultivate pe terenuri arabile cu o fertilitate slabă, improprie acestei plante. De asemenea, circa 2 000 hectare cu sfeclă au revenit pe a- ceeași suprafață după numai doi ani, iar alte 4 000 hectare după trei ani. Directorul adjunct al direcției agricole, tovarășul Teodor Ardeleanu, ne spunea că pe ansamblul județului s-au pierdut circa 12 tone de sfeclă, în medie la hectar, numai de pe urma unui asemenea mod defectuos de amplasare a sfeclei de zahăr. Am dat exemplul cu sfecla, dar asemenea perturbări au loc și în amplasarea porumbului, a griului, a altor culturi. Inițial, județului Mureș i s-a stabilit să insămințeze în această toamnă circa 61 000 hectare cu griu, cu 9 000 hectare mai mult decît s-a cultivat în acest an și cît de fapt a solicitat județul prin propunerile de plan înaintate Ministerului Agriculturii. Este drept că pînă la urmă nu s-a însă- mințat atit cît s-a prevăzut, pentru că efectiv nu s-a putut mai mult. Dar și așa, pe circa 17 000 hectare a fost semănat griu după griu, ceea ce din capul locului înseamnă o diminuare a producției pe aceste terenuri cu. 700 pină la 1 000 kg la hectar. Tot din motive de forță majoră, an de an, circa 4 000 hectare cu porumb sint amplasate în zone colinare, unde practic nu ajunge la maturitate, iar pe alte 6 000 hectare porumbul rodește o dată la șase-șapte ani. Un singur exemplu. O analiză făcută în cinci 

cooperative agricole din zona Sovata și Rușii-Munți arată că pe cele 1 435 hectare cultivate anual cu porumb s-a realizat, in perioada 1980—1982, o producție medie la hectar de numai 1124 kg ; cheltuielile la hectar au fost de 3 850 lei, în timp ce veniturile realizate nu depășesc 1 600 lei.în discuțiile pe care le-am purtat cu specialiștii de aici, cu cadrele de conducere din unitățile agricole, cu factori de răspundere de la județ, am auzit foarte adesea următoarea remarcă : „Dacă, să zicem, la sfecla de zahăr, județul și mai departe uni
De ce nu se respectă principiile 

fundamentale de organizare 
a asolamentelor ?

Supunem atenției Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cîteva 
observații și opinii ale lucrătorilor din agricultură și ale cadrelor 

de partid din județul Mureș

tatea agricolă se angajează prin contract, conform legii, să realizeze și să livreze la fondul de stat cantitatea de 400 000 tone sfeclă, cît revine județului din planul anual de dezvoltare a agriculturii, noi susținem și demonstrăm că această producție o putem obține nu pe 14 300 hectare, ci pe o suprafață mai mică". Aceleași calcule și demonstrații se fac și in cazul producției totale de porumb, griu, orz, legume, cartofi etc. Este interesantă demonstrația pe care o fac aceste cadre, principiul și criteriul de la care se pornește. Așa_, de exemplu, secretarul comitetului județean pentru problemele muncii de partid în agricultură, tovarășul 
Nicolae Lobonțiu, că și mulți alți interlocutori, spunea limpede următorul lucru : „Producția planificată a 
fi realizată, și în primul rînd can
titățile de produse care trebuie li
vrate la fondul de stat, sînt și tre
buie să fie — așa cum s-a subliniat și la Conferința Națională a partidului, la consfătuirile pe probleme de agricultură — lege pentru toți 
producătorii, pentru toate județele. 
Ba, mai mult, este obligația noas

tră să sporim continuu aceste 
cantități livrate la fondul de stat.Cred însă că de prea multă vreme organismele de specialitate din Ministerul Agriculturii care operează această planificare în agricultură nu înțeleg contradicția, sau mai exact spus falsa contradicție — și spun falsa contradicție pentru că este creată de înseși aceste organisme — între . cerința de a produce mult și cadrul' care de fapt îngreunează creșterea producției agricole — producție care nu este în concordanță cu eforturile care se fac pentru creș

terea ei. Pentru că se pornește nu de la planificarea unei producții mari pe suprafețe mici, ci de la planificarea unor suprafețe mari de pe care să se obțină anumite producții. Dacă la nivelul și condițiile județului nostru organismele de planificare din Ministerul Agriculturii ar spune ca Mureșul să producă și să livreze la fondul de stat — și subliniez să livreze la fondul de stat — să zicem 100 000 tone porumb, experiența ne demonstrează fără putință de tăgadă că putem livra această cantitate și chiar mai mult de pe 61 000 hectare, nu de pe 78 000 hectare cît ni s-a stabilit în planul pe 1983, și să asigurăm, totodată, și cantitățile . de porumb destinate fabricilor de nutrețuri combinate și retribuirii membrilor cooperatori. în fond, în mod logic, planificarea suprafețelor trebuie să derive din nivelul producției din cantitățile de produse pe care ne propunem și trebuie să le realizăm. Dacă organele județene ar avea latitudinea de a hotărî asupra modului de repartizare a culturilor, asupra suprafețelor pentru acesta culturi, 

ne-ar da posibilitatea să alegem pă- 
niîntul potrivit pentru culturile po
trivite și să asigurăm în același 
timp și o rotație corespunzătoare a 
culturilor. Noi am făcut calcule și am ajuns la concluzia că județul Mureș ar putea realiza cantitățile de produse agricole prevăzute prin planul pe 1983 cultivînd o suprafață totală cu 10 000 hectare mai mică decît cea repartizată de minister. Este tocmai suprafața cu care ar trebui să extindem în mod normal culturile furajere pentru a putea asigura O hrănire rațională a animalelor".

Tovarășul loan Catarig, directorul direcției agricole, ne spunea că organele de specialitate din Ministerul Agriculturii ignoră mai ales faptul că agriculturii județului Mureș ar trebui să i se imprime prin excelență un ’ profil zootehnic. Și aducea în acest sens următoarele argumente : „Se știe că Mureșul, alături de Suceava, este județul cu cea mai mare încărcătură de animale la 100 de hectare. Suprafața arabilă destinată plantelor de nutreț pentru anul 1983 este de 36 600 hectare, revenind doar 0,16 hectare pe unitate vită mare (U.V.M.). Este limpede că suprafețele pentru furaje nu sînt chiar cele mai bune pentru a se obține o producție mare de nutrețuri. Pentru că pe terenurile fertile trebuie amplasate în primul rînd legumele, cartofii, sfecla de zahăr, porumbul, griul, inul și cînepa. Ce situație creează aceasta? Iată un singur exemplu: La trustul I.A.S., (care în 1933 va avea o încărcătură foarte mare de animale la 100 hectare) în condițiile creșterii efectivelor față de 1982 cu 9 200 taurine și 10 000 ovine, prin planul pe anul viitor organele 

centrale au prevăzut reducerea cu 210 hectare a suprafeței arabile destinate producerii putrețurilor. Ce rațiuni au impus o'asemenea decizie? Greu de spus, dacă avem în vedere că, chiar în acest an agricol socotit bun, acest sector și-a închis balanța furajeră cu un deficit de 25,8 milioane unități nutritive. Pentru acoperirea acestui deficit, Departamentul agriculturii de stat ne-a repartizat, pentru a cumpăra din județele din sudul țării, aproape 20 000 tone paie și peste 14 000 tone ciocălăi. Dincolo de faptul că cheltuielile cu transportul și manipularea acestor furaje secundare sînt foarte mari — peste 4 lei pe o unitate nutritivă — din mai multe cauze (obiective și subiective) ele nu se asigură. Din cele 14 000 tone ciocălăi au ajuns pînă acum în județul Mureș doar 300 tone și doar 6 300 tone paie din 20 000 tone repartizate. în aceste condiții mă intreb — și supun atenției economiștilor din aceste organisme centrale de specialitate — putem vorbi de o dezvoltare susținută, normală a acestui sector, de o valorificare superioară a pămîntului ? Evident că nu! Pentru că o producție mare de furaje ne-ar permite ridicarea și mai rapidă, și mai puternică a zootehniei. Și știe oricine că, în echivalent, zootehnia poate aduce producții duble și triple la hectar. Asta vorbind sub raport strict economico- financiar, dar sub raportul nevoilor economiei naționale, al bunei aprovizionări a populației, avantajele sînt incomparabil mai mari".în locul unei concluzii asupra problemelor pe care le-au ridicat, duoâ părerea noastră, cu îndreptățit temei, interlocutorii de față, dar si mulți alții ale căror opinii spațiul nu ne permite să le redăm, ne-am adresat primului secretar al județului, tovarășul Nicolae Vereș.— Tovarășe prim-secretar, cum apreciați opiniile exprimate de specialiștii și cadrele cu care am discutat? Sînt bine fundamentate, corespund realității ?— Da, sînt bine fundamentate și corespund întru totul realității. Desigur, nu se poate face, în spațiul unui articol de gazetă, o demonstrație amănunțită a consecințelor pe care le au unele situații cum sînt cele la care s-au referit interlocutorii dv. Și nici un se poate face în amănunt demonstrația avantajelor mari pe care le-ar avea înfăptuirea propunerilor exprimate. Pentru noi, pentru mine sînt însă limpezi sarcinile fundamentale, stabilite de Congresul al XII-lea al partidului, subliniate în repetate rînduri de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, și reafirmate cu putere la recenta Conferință Națională, și anume : Avem datoria de a spori producția agricolă, de a spori cantitățile de produse agricole livrate la fondul de stat. Avem datoria de a folosi la maximum potențialul productiv al pămîntului. Avem datoria de a perfecționa modul de organizare a activității în agricultură și pe orizontală și pe verticală. Nu se poate să nu se observe că în ceea ce privește folosirea pămîntului se fac mari greșeli, unele care țin de modul în care este lucrat acesta, dar în cazul pe care îl discutăm, de destinația care i se dă pămîntului. De faptul că, datorită cauzelor enumerate, sîntem puși în situația să folosim pămînt impropriu anumitor culturi de la care rezultă un randament foarte scăzut, producții mici și pagube materiale pentru unități, în vreme ce alte sectoare — în cazul nostru a fost numită zootehnia — nu pot beneficia de suprafețele necesare, creîndu-se situația nefirească de a aduce (așa cum s-a spus) paie și ciocălăi de la mari distanțe cu toate consecințele economice, financiare și de altă natură care decurg din aceasta. S-a spus, și pe bună dreptate, că primează planificarea suprafețelor, în vreme ce preocuparea de căpătîi, și a organelor centrale și a organelor județene, a tuturor celor care lucrează în agricultura județului, ar trebui să fie găsirea celor mai bune soluții pentru creșterea producției de griu, porumb, sfeclă, legume, cartofi, de plante furajere și aceasta nu neaDărat extin- zînd — îmootriva normelor științifice agrotehnice și economice — unele culturi pe suorafețe care sînt improprii, neadecvate. Organele de partid și de stat din județ, organizațiile de bază, toți cei care lucrează în agricultură sint în măsură nu numai să înțeleagă cerințele creșterii producției agricole, ci să asigure creșterea efectivă a acestei producții, să sporească cantitățile livrate la fondul de stat și să creeze suficiente rezerve pentru autoaprovizionare. Dar pentru aceasta nu trebuie să facă pur și simplu muncă de dispecerat, repartizînd suorafețele, hectar cu hectar, pe unități, așa cum sînt venite de la Ministerul Agriculturii, ci conducînd munca practică pentru a folosi cu cea mai mare eficiență potențialul productiv al pămîntului, folosindu-1 așa cum ne învață experiența practică a oamenilor care lucrează nemijlocit în producție, în unitățile lor, conducînd și îndrumînd efectiv munca în agricultură, așa cum ne cere conducerea partidului.
Iosif POP
Gheorghe GIURGIU
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colocviile Scînteîi
«a Dezbateri ideologice • literar-artistice ® de istorieȚelul major al spectacolului de teatru

CRISTALIZAREA UNEI ATITUDINI 
CIVICE ÎNAINTATE

■ CUM RĂSPUNDE TEATRUl SCURT ACESTEI NOBILE MISIUNI ? - - - - - - - - - - - -A vorbi despre piesa scurtă înseamnă a examina in fond realizarea • și virtualitățile unei bune părți a repertoriului dramatic. Este bine știut, amatorii (care formează la ora actuală o vastă rețea și în privința activității scenice) se hazardează, uneori cu succes, și în transfigurarea unor piese de întindere. Dar „plinea cea de toate zilele" a acestor formații rămîn piesele intr-un act sau două.'O tradițională utilizare a piesei scurte există și în teatrele profesioniste. Regăsim adesea piese de acest fel în programul, pe afișul sălilor „mici", „studio", „atelier", „experimentale" — ale acestor instituții — realitate care a și stimulat organizarea, la Oradea,

a unei „Săptămîni a teatrului scurt". începînd din această stagiune, a intrat in preocupările teatrelor datoria expresă de a realiza spectacole (colaj, coupe) cu piese intr-un act — acestea constituind repertoriul cel rnai indicat pentru turneele devenite absolut necesare. Este vorba despre deplasările rapide, frecvente, regulate („stagiuni permanente") in mijlocul oamenilor muncii de la orașe și sate, mai aproape de locul unde trăiesc și muncesc și în care nu există săli de teatru. O cale de a contribui la animarea mai vie și substanțială a căminelor culturale, cluburilor de întreprinderi, caselor de cultură și de a atrage spre teatru — sub semnul largii

democratizări a culturii și exercitării prin artă a unei cit mai ample inriuriri spirituale — noi categorii sociale, profesionale, de vîrstă.Să mai amintim, în plus, că, prin tradiție, radioul și, mai nou, televiziunea (prin forța... duratei mai reduse a emisiunilor) au devenit mari „consumatoare" de piese scurte?Toate acestea atrag atenția asupra repertoriului de teatru scurt, obligînd, dincolo de estimarea ariei lui de cuprindere, la examenul calității lui la ora actuală. Față în față de cerințele publicului, ale operei de modelare spirituală prin teatru.
Moderna clădire a Teatrului Național din Craiova Fotă : S. Cristian

t V NOTE DE LECTURĂ

Resurse multiple pentru 
un repertoriu mai bogat

încercind să configurăm aria de cuprindere a acestei dramaturgii, să începem prin a evoca (atrăgînd din nou atenția asupra bogăției lui) filonul tradițional. Am apelat în acest sens la opinia dramaturgului Mihai GEORGESCU, instructor la Institutul de cercetări etnologice și dialectologice : „Negreșit 
românul nu se naște numai poet, dar 
și dramaturg. Și încă unul harnic, 
departe de a-și părăsi tradiția obi
ceiurilor folclorice cu caracter sce
nic. „Jienii", „Vergelul", „Darie Hai
ducul", „Cu Constandinu" și multe 
altele, ca și manifestările insolite 
ale teatrului nescris de genul celui 
de la Șanț (dar nu numai de la 
Șanț), dovadă că talentul de a im
proviza nu lipsește, și nici eternele 
teme, cărora li se adaugă unele noi, 
izvorite din observația vie a reali
tății. Puși în fața unor fapte care 
îi preocupă, oamenii încropesc în
tâmplări cu caracter dramatic, mo
ralizator, redescoperind fără să știe 
efectul aristotelic al catharsisului. 
Faptul că asemenea forme de tea
tru improvizat s-au menținut în 
tradiția unor sate ne îndreptățește 
să credem in rostul lor estetic și în 
primul rină etic".O altă sursă importantă, mai veche, consacrată, a repertoriului formațiilor de. amatori : literatura noastră clasică : „Începînd cu Asa- 
thi și Heliade, urcînd. cu, 4,fec“W! V>l 
dri, Eminespu și Cgragiâle,'pină la ' ~ 
Camil Petrescu, Rebreăriil, ArgKezi, 
Călinescu, mulți dintre ei preocu
pați cu intensitate de alte genuri 
și modalități, scriitorii noștri au

fost tentați să-și încerce abilitățile 
și în domeniul dialogului scenic".Pentru a , veni în sprijinul celor ce doresc să fructifice acest filon, au apărut in ultimii ani în afara unor reeditări, legate de opera unuia sau altuia dintre scriitori : „Antologia piesei într-un act", îngrijită de Valentin Silvestru. La Consiliul Culturii și Educației Socialiste a fost redactată o vastă și cuprinzătoare bibliografie ce include și numeroase scrieri dramatice intr-un act. Credem că și ca urmare a acestor demersuri de cercetare și editare (precedate și dublate de o vie activitate de susținere din partea criticilor și istoricilor teatrali), unele dinte aceste piese, pe nedrept „uitate", s-au impus. Drumul glorios al lui „Occisio Gre- gori...“, redescoperirea lui „Barbul Văcărescul", a lui Iordache Golescu etc., o dovedesc cu prisosință.Categoric, filonul cel mai important, dat fiind'tipul de impact cu publicul pe care-1 presupune teatrul scurt, rămîne piesa de actua
litate. In ultimii 25 de ani au apărut, se pare, peste 1000 de lucrări de acest fel. Numai Ia ultima ediție a Festivalului național „Cîn- tarea României" au apărut, scrise cu mai aplicată sau mai modestă îndemînare, peste 150 de piese noi. Ca un fenomen de relief să reținem pe’ cel al autoril<5f,';Idfcaliț'i'fdt'd,i^eî:! inspiră din realitătUb’Tșf i tradițiile-»; zonei în care trăiesc, propunînd piese de teatru-document, reportaj etc.

canonic, cit se poate de acordat 
necesităților culturale și educative 
curente, scriitorul aduce numai un 
soi de „cum", o punere în pagină 
cit mai profesionistă. Și, curios : în 
timp ce in literatura „lungă", pro
fesionistă, se produce un oarecare 
exces metafizic simbolic, în litera
tura „scurtă", adresată mai ales 
amatorilor, metafora nu apare 
aproape deloc.

Această separație dă de gindit. 
Dacă e de admis, chiar de cerut, 
așa cum spuneam mai sus, ca ama
torii să aibă o piesă mai de înțeles 
decit profesionista, mai simplă, mai 
activă, mai dramatică, nu e de 
înțeles și nici de admis ca ei, să fie 
indopați excesiv cu povestioare din 
care ideatica și problematica să fie 
gonite sau scăldate într-un sos opti
mizat, de circumstanță. înțeleasă 
astfel, comanda socială devine ru
dimentară, iar educația decade în 
simplism manicheist. Or, acest sta
diu, în literatură, ca și în inteli
gența publică e depășit. înțelegem 
de aceea mai ușor de ce un astfel 
de demers compromite un scriitor 
onorabil, aricit de „popular" ar 
dori să fie.

Afară de autorii pomeniți și care 
sînt, cu o excepție, profesioniști ai 
scrisului, competiția națională 
„Clnțarea României" a scos la 
iveală citeva condeie de amatori 
din care douăzeci au primit o abili
tare premială. Amatorii aceștia nu 
sînt chiar lipsiți de contact cu 
practica culturală, fiind, prin mese
rie, , mai mult ziariști, activiști cul
turali, profesori și învățători, in 
cazuri speciale muncitori sau teh
nicieni. Parcurgînd cele 20 de piese 
în vederea departajării lor ne-au

întâmpinat surprize uneori plăcute. 
Cei 4 laureați cu premiul I, Mihai 
Totolan, Claudiu Iordache, Iosif 
Costinaș, Constantin Brăescu, me
rită deplin atenția noastră. Acești 
patru autori sint pe deplin stima
bili, iar concursul ne-a atras aten
ția și asupra lui Constantin Șofei, 
profesor in Gorj, Mircea Enescu, 
ziarist în Clmpulung-Argeș, Dan 
Plăieșu, ziarist la Galați, Mihai 
Freamăt, activist cultural în jude
țul Bacău, Șerban Codrin, activist 
cultural la Slobozia, cunoscut din 
alte împrejurări literare, ca și 
Tudor Negoiță. Aceasta este selecția 
din mase — și pot ■ atesta, cu mina 
pe conștiință, că nu e de subesti
mat comparativ cu unele piese 
profesioniste. Ea încurajează sen
timentul că acești oameni sint vir- 
tualmente scriitori și ei, sau in orice 
caz că pot deveni prin perseverență 
și practică. Așa cum fiecare din 
noi cei ce constituim fondul dra
maturgiei de azi am fost cîndva 
profesori, avocați, ingineri, mate
maticieni sau muncitori, așa și o 
parte din candidații festivalului se 
pot întîlni cu ratificarea mai largă, 
întrucît au dat de miezul mește
șugului.

Ce lipsește în general, ce lipsește 
și dramaturgiei scurte a profesio
niștilor publicați în colecțiile de 
teatru pentru amatori : o deschi
dere mai vînjos problematică, o 
miză ridicată, o supratemă filozo
fică, un aer mai puțin „aranjat" 
pentru a susține clișee. Cind inge
nuitatea, acuitatea portretizării sau 
hazul natural scapă de sub cara
pacea acestor aranjamente dăm 
amatorilor piese reușite".

Un act de mare 
răspundere educativă

„A scrie astăzi teatru scurt, ne spune Aurel STORIN, este și o for
mă de entuziasm social, o modali
tate prin care dramaturgul contem
poran se îngemănează cu super
ba mișcare artistică a amatorilor. 
O piesă, fie ea . și scurtă, dar că
reia i se oferă șansa de a putea 
fi jucată de citeva sute de colecti
ve teatrale, transformă rostul dra
maturgului- intr-un act de mare 
răspundere civică, de intense emo
ții omenești și de inerente îndoieli 
profesionale. Sigur că unii dintre 
autori ar putea să aleagă și dru
muri mai puțin asfaltate și nu 
cred că acest lucru ar fi în defa
voarea piesei scurte. Mai ales că 
— aș zice — se simte nevoia. Nu 
nevoia de a acoperi cu orice preț o 
tematică din ce în ce mai „specia
lizată", cu argumentul că, avînd 
formații de teatru in sectoare de 
activitate extrem de variate — se 
cuvine ca și piesele să „acopere" 
fiecare părticică de teren. Acesta 
este un mod îngust de a concepe 
acordul dintre universul oamenilor 
și cel al piesei de teatru. Cred că 
și pe teritoriul piesei . scurte — 
sau, poate, mai ales aici — teatrul 
trebuie înțeles, jucat și judecat în 
substanța lui, in cantitatea de via
ță și de omenie pe care o conține 
și nu neapărat in caracterul limi
tat al mediului in sare se desfășoa
ră acțiunea. Am auzit unele glasuri 
care cereau piese strict delimitate

pentru zonele de șes, de munte și 
de deal. Sigur că munca educativă 
in fiecare din aceste zone pune u- 
nele probleme absolut specifice și 
dramaturgul nu trebuie să rămină 
străin de ele, dar nu pot să nu 
cred că rostul cel mal înalt al pie
sei de teatru este tocmai acela de a răspunde, în același timp, în modul său specific, seducător și, prin aceasta, plin de convingere. întrebărilor de conștiință și de suflet ale unor oameni pe care-i despart altitudinile geografice, dar îi adună înălțimea aspirațiilor lor umane.. 
Dramaturgia pe zone, sectoare, sec
ții, comune, cartiere, străzi mi se 
pare o „piatră kilometrică" mult 
rămasă in urmă, și cred că piesa scurtă trebuie • și poate să contribuie, ca un partener egal, la efortul dramaturgiei contemporane de a se depăși pe sine.

Teatrul scurt se dovedește a fi 
un teritoriu fertil, capabil să pre
tindă și să-și creeze o dramaturgie 
pe măsură, nu pe măsura denumi
rii sale poate improprii, ci in con
cordanță . cu exigențele pe deplin 
îndreptățite ale zecilor de mii de 
artiști amatori care iubesc teatrul 
cu inteligență, cu dăruire și cu pa
siune. Generozitatea unei drama
turgii care a găzduit întotdeauna 
marile iubiri n-o va putea ignora 
tocmai pe aceasta, poate cea mai 
pură și mai înaltă dintre toate."

Contribuția omului 
.) de teatru

PROGRAMUL 1

8,00 Republică, măreață vatră. Emisiune 
literar-muzicală

8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii. De la folclorul 

românesc la creația simfonică și 
divertisment

10,00 Viața satului
11.45 Lumea copiilor 
13,00 Album duminical
18.30 Micul ecran pentru cel mici. Re

publică, țară iubită î
18.50 1001 de sen
19,00 Telejurnal G îndeplinim hotărîrile 

Conferinței Naționale a partidului
19,25 Republica la a 35-a aniversare @ 

Din cronica marilor împliniri so
cialiste

19.40 Muzică populară
20,00 Telecinemateca. Ciclul : „Mari ac

tori". „Călătoria". Producție italo- 
franceză. Premieră TV. Cu : So
phia Loren, Richard Burton, Ian 
Bannen, Barbara Pilavin, Anna- 
bela Incontrera

21.40 întîlnire cu opera, opereta și ba
letul

22,15 Telejurnal @ Sport
22,30. închiderea programului

PROGRAMUL 2

13,00 Concert de prînz
14,05 Teatru TV : „Fericirea noastră cea 

de toațe zilele" de Octavian Sava
15.45 Clubul tineretului
16,35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV. Violonistica 

românească (I)
19,00 Telejurnal
19.25 Telerama
19,55 Efigii lirice — versuri în lectura 

autorilor
20,10 Seară de operă. „Nunta lui Figa

ro" de Mozart
21.25 Din marea carte a patriei. Repu

blica anul XXXV. Itinerare geo
grafice în noua geografie a pa
triei

21.50 Romanțe și cîntece de voie bună
22,15 Telejurnal G Sport
22.30 închiderea programului
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' 15,00 Telex
15,05 Emisiune în limba maghiară
17.50 10G1 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal G Cinstim prin fapte 

aniversarea Republicii
20,20 A patriei cinstire — moment poetic 

dedicat Republicii
20.30 Panoramic economic G Hotărîrile 

Conferinței Naționale — program 
de acțiune pentru întregul popor

20.50 Film artistic : „Furtuna". Produc
ție a studioului cinematografic 
București. Cu : Ion Manta, Toma 
Dimitriu, Victor Rebengiuc, Silvia 
Popovici, Nicolae Praida, Dumi
tru Scînteie, Andrei Codarcea, Mir
cea Constantineșcu, Silvia Dumi- 
trescu-Timică, Jules Cazaban, Mar
cel Anghelescu, ștefan Ciubotăra- 
șu, Natașa Alexandra, Ion Besoiu

22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului. Inscripții 

tinerești la stema Republicii
15.30 Gala tinerilor concertiști — ediția 

a Vil-a. Bușteni — Ploiești (III)
16,00 La început de săptămînă 
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal G Cinstim prin fapte 

aniversarea Republicii
20,20 Moștenire pentru viitor. Ideea de 

Republică in literatura română
21,05 Laureați ai Festivalului național 

„Citarea României". Orchestra de 
cameră a cadrelor sanitare din 
municipiul București

22,00 Telejurnal

0 valoroasă realizare a lingviștilor 
noștriNu de mult a apărut la Bogota, capitala republicii sud-ameri- cane Columbia, in e- ditura binecunoscutului Institut de cercetări „Caro y Cuervo", primul tom (in două părți, cu circa 1 200 de pagini) al unei lucrări de proporții mari, consacrate spaniolei vorbite în „lumea nouă". Autorii ei sînt cercetătorii de la Institutul de lingvistică din București Dan Mun- 

teanu, Valeria Neagu, 
Tudora Șandru-Oltca- 
nu, sub conducerea lui Marius Sala, șeful Sectorului de lingvistică romanică, a cărui contribuție depășește pe a colaboratorilor săi mai cu seamă in ce privește concepția . si metoda de lucru.Acest tom studiază vocabularul spaniolei americane, așa cum a- pare el în texte și lucrări lexicografice. Impresionează de la prima vedere bogăția enormă a inventarului lexical. Autorii au a- vut la dispoziție o can-. titate puțin obișnuită mai ales în zilele noastre de lucrări elaborate in domeniul lexicului pentru nrtai fiecare dintre țările americane de limbă spaniolă. Lipsea o lucrare de ansamblu care, prin forța împrejurărilor. să cuprindă întregul lexic și prezentarea lui sub diverse aspecte menite să-l caracterizeze.S-a constatat. în primul rind. că multe cuvinte sint comune întregii Americi spaniole, ceea ce nu trebuie să ne surprindă, în ciuda .enormei ei întinderi teritoriale. Fiind

vorba de o arie periferică (in comparație cu teritoriul de baștină. ăl spaniolei, care este Peninsula Iberică). era' de așteptat să se, ajungă la constatarea acestei unități cu caracter mai mult sau mai 'puțin arhaic. Bineînțeles. spaniola a- mericană prezintă și inovații, cum nu se poate altfel., date fiind condițiile de ordin social-politic in care se dezvoltă dincolo de ocean.Cercetarea între-
Acad.

lorgu IORDAN

prinsă de autorii acestei valoroase cărți se bazează pe comparația celor două zone de limbă spaniolă : cea americană și cea europeană. Metoda comparativă este aplicată și in cadrul primei zone. Căci pe o întindere ațit de mare și in condiții social-istorice destul de diferite de la o regiune la- alta nu se- putea ajunge Ia’ o u- nitate lingvistică, fie si aproximativă (sau, presupunînd că la început de tot spaniola dusă în America era, relativ unitară, această unitate nu se putea menține, din aceleași cauze menționate mai sus).Comparația se face și în alte feluri. Cuvintele păstrate atit in Europa, cit și in America au de cele , mai multe ori același sens. Există insă un număr destul de mare de termeni care diferă

din punct de vedere semantic, și aceasta tot pentru că s-au dezvoltat in condiții diferite. Dealtfel, caracterul social al limbii in general, privit sub aspectul ei evolutiv, se manifestă in modul cel mai evident in lexic (și mult mai puțin în structura fonetică și gramaticală). Autorii nu se limitează la constatarea faptelor. Ei caută totdeauna și cauzele, chiar atunci cind operația este dificilă. cu rezultate, in general, satisfăcătoare.Ceea ce mi se pare vrednic de retinut și de apreciat este faptul că. în» ciuda -tradiției foarte ră'spîndite astăzi de a ignora, cu intenție, necesitatea u- nei informații pe cit posibil exhaustive; autorii nu s-au lăsat antrenați in această cursă facilă si au continuat tradiția i-aș zice pozitivistă. în sensul favorabil al termenului. creată de-a lungul celor aproape două secole de lingvistică științifică. Dar. totodată. ei n-au închis ochii c"ă Sănii Vadă că unele metode moderne, in frunte cu cea 'distributional, ajută in mod temeinic la progresul disciplinei noastre.Putem fi mîndri ’că o lucrare ca aceasta, a cărei prezentă era 1 de mult simtită. are drept autori cițiva compa- trioți de ai noștri, toți tineri sau foarte tineri, cel puțin ca cercetători. Așteptăm cu interes și cu speranță sporită al doilea tom care . ne va infătișa formarea cuvintelor in spaniola americană.
Vocația autenticității

„Ce răspunderi revin celor ce 
transfigurează scenic piesa scurtă 7 — se întreabă regizorul Ion COJAR, care a fost președintele juriului festivalului orădean. Spectacolele

purtate au im- 
montările de

Calitatea și deschiderea 
problematică 

a. „piesei scurte"
i

vizionate, discuțiile 
pus concluzia că 
acest tip se leagă de un anume 
concept de teatru,
tipologic, scenic anume. Criteriile 
autonomiei lui țin de structura 
dramatică specifică, ce include con
cizia anecdoticului, comprimarea 
și csențializarea argumentației dra
matice, decuparea specială a mo
mentului de criză, a conflictului ; 
de asemeni, un anume tip de de

au un profil

tonare și detentă a intrigii și a 
poantei — strins legate de claritatea 
și eficiența semnificațiilor urmă
rite. Tematismul mai accentuat al

Intr-o ședință a secției de dramaturgie a Uniunii scriitorilor consacrată problemelor teatrului scurt, dramaturgul Paul EVERAC spunea :
„Institutul de cercetări etnologice 

și dialectologice a publicat în ultima 
vreme piese semnate de Ion Băie- 
șu, Mihai Davidoglu, Dan Văitea- 
nu, Octavian Sava. Virgil Stoenes- 
cu, I.D. Șerban și subsemnatul, iar 
mai nou ori in pregătire întâlnim 
numele lui : Dan Tărchilă, Emil 
Poenaru, Iosif Naghiu, Ștefan Ber- 
ciu, Virgil Stoenescu. Tudor Po
pescu, I.D. Șerban, Radu F. Alex
andru, I. Puicea și Mihai Ispires- 
cu. Renunț la a analiza piesele una 
cîtq una sub raport calitativ, dar 
voi sublinia totuși marea lor varie
tate tematică. Rareori insă ortodo
xia tematică, etalată la cote cam 
potolite, lasă loc unui gind mai 
ofensiv sau unei generalizări des

chizătoare de sensuri. Vrmărin- 
du-se' îndeobște coerența story- 
ului, ca felie-de-viață — suprate
ma lipsește și deci și corolarul fi
lozofic sau critic. Rămîn in scenă 
mai mult tipuri dramatice decit 
idei. Ceea ce se numește „atmosfe
ra" unei piese e încă la prima 
mină și nu depășește verosimilul 
pitoresc — spre veridic și abisal. 
La unele din piese, artificiul pro
priu dramaturgiei degenerează in 
făcătură. ■ Gabaritul ofensiv al pie
selor nu se conjugă din păcate cu 
varietatea lor tematică. Popular, să 
ne' înțelegem bine, nu înseamnă 
nici edulcorat, nici schematic. Iar a 
moraliza nu înseamnă a servi pilu
le bromovate cu ticluieli cu vîrf 
tocit.Piesa pentru amatori devine în
deobște utilitară, de serviciu. Este 
piesa bunelor intenții, a tezei pro
bate. La un „ce" cit se poate de

pieselor scurte, in strinsă legătură 
cu preocupările de viață ale auto
rului, tematism conceput uneori, e 
drept, prea îngust este solidar cu 
caracterul mai direct, deschis, lim
pede al mesajului educativ. Omul 
de teatru este dator (datorie ce 
stimulează în genere metodele sale 
de lucru, mijloacele sale de expre
sie, laboratorul său de creație) la 
o concentrare și esențializare a 
semnelor teatrale și la o modelare 
suplă a lor, sub semnul sublinierii 
mesajului, valorilor formative ale 
spectacolului.

La Oradea, dincolo de binevenita 
diversitate stilistică a genului (de 
la „one man show" la realizări 
ale unor echipe mai numeroase, de 
la . monolog introspectiv la dialog 
scinteietor, reflexiv sau spiritual, 
de la simple colaje la scenarii ce 
îmbină original texte diferite, de 
la dramă etică și filozofică la come
die grotescă și farsă ori musical 
etc) s-a putut observa o sensibilă 
denivelare valorică. Sigur, întot

deauna vor exista spectacole ex
cepționale (precum „Barbul Vă
cărescul..." al Teatrului „Bulandra", 
în regia lui Alexandru Tocilescu, 
care a luat marele premiu ; ori 
spectacolul pe un text de Oriana 
Fallaci, susținut de actrița din 
Tîrgu Mureș Illyăs Kinga) și 
unele mai puțin izbutite. Dar nu 
aceasta este - problema. Ceea ce mi se pare important este că activitatea 
de montare a unor spectacole cu 
piese scurte să nu fie, in principiu, 
cu nimic subapreciată, să stimu
leze efervescența creatoare a acto
rilor, regizorilor, scenografilor, la 
cea mai înaltă temperatură. Ceea 
ce mi se pare cu deosebire impor
tant este ca atunci cind se reali
zează un spectacol de teatru scurt 
să se urmărească, in primul rind, 
scopul, eficiența spirituală maximă. 
Căci am văzut la Oradea și mon
tări ce porneau de la texte de o 
anumită substanță, scrieri cu va
loare de observație socială și mo
rală în actualitate, cu importante 
valențe de atitudine civică și 
etică — in care tocmai aceste di
mensiuni se pierdeau sub semnul 
fascinației unui comic mai mult 
gratuit, a paradei de mijloace.

Este de datoria noastră să nu 
uităm niciodată, și cu atit mai 
mult atunci cind montăm teatru 
scurt, ceea ce un confrate mai 
tinăr numea „coordonatele esen
țiale ale solicitării sociale" și să nu 
uităm nici o clipă că datoria noas
tră este aceea de a determina reac
ția vie a publicului devenit argu
ment dramatic. Această reacție vie, 
imediată este impulsul care va con
tribui mai departe ta cristalizarea
unor atitudini înaintate. Tel major
al spectacolului de teatru".

Colocviu realizat de
Natalia STANCU

Cea mai de preț 
comoară

(Urmare din pag. I)prezentului săli, au prilejuit un succes de prestigiu și peste hotare.Toate aceste înfăptuiri constituie, de bună seamă, numai o parte a edificiului cultural al naționalității, durat datorită grijii partidului și statului nostru. Ele se adaugă la ceea ce înseamnă, în fapt, în cadrul ansamblului culturii noastre, celelalte ziare, gazete și reviste, editura „Kri- terion", emisiunea în limba maghiară a televiziunii și mai cu seamă cele șase teatre, respectiv secții maghiare, precum și viața literară maghiară cu cei peste 150 de scriitori.Atunci cind vorbim despre principii, despre frăție, despre colaborare ne vin în minte, cu valoare de înalt adevăr, tocmai asemenea evidențe de netăgăduit. Tovarășul Nicolae Ceâușescu ne-a atras atenția în repetate rînduri : dreptul lâ muncă este cel mai important drept. Dreptul la muncă, deci dreptul la realizarea de sine. Iată cum, pe lingă participarea la munca comună de construcție economică, și cultură naționalității, exercitată în limba sa maternă, devine parte integrantă a dezvoltării României socialiste.Din păcate, mai sînt unii care nu înțeleg, nu dau înțelesul cuvenit Celor ce se petrec în momentul actual aici, in România. Precum tot din păcate mai există unii de peste hotare care manipulează chestiunea națională. Scopul real al acestor ma- șinațiuni este serhănarea vrajbei, a discordiei intre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. Este ați- țarea la ură între popoare. Cei care au asemenea îndeletniciri se fac vi- novați. de fapte și . atitudini în flagrantă contradicție cu mersul firesc al istoriei. Și, in mod inevitabil, ei * sînt condamnați Ia eșec.Tocmai de aceea considerăm noi că este necesar și firesc să ne reafirmăm acum, cu prilejul aniversării Republicii, credința în idealul frăției.

Prozator foarte productiv, Vasile Băran a scris pină astăzi o mulțime de cărți. Locul său. tipologic vorbind. se află între prozatorii tradiționaliști de astăzi, circumscriși lumii rurale — de preferință cea anterioară (sau din timpul) războiului mondial — in care, potrivit, dar nu exclusiv, desigur, spe- cifitătii regionale își descoperă propria individualitate scriitoricească. Ca și scrierile lui Nicolae Velea (ar- geșăan de origine) nroza sa picarescă, pătrunsă de spiritul oltean si marcată de intruziuni folclorice, fie la nivelul proverbelor, sentințelor morale, fie de modul expresiv țărănesc. sau de nivelul organizării epicului după tiparele orale, manifestă vizibile sinonimii cu o latură a universului morome- tian (mai subliniate în sfera personajului decit la nivelul spațiului de referință).Noul roman *) nu contrastează în ansamblul operei, ci consolidează și clarifică pe cele vechi, cunoscute. Romanul tine de realismul liric și biografic. stilizind cu mode- I rație fapte reale sau trăite. Eroul — autorul nici nu încearcă să se facă necunoscut — duce o existentă dezordonată de prozator încercat în focul în- tîmplărilor dure și trecut prin cele mai contrastante profesiuni (țăran la origine, găzar la București, activist de partid, detașat la tară în perioada colectivizării. reporter militar. ziarist în cele din urmă), e adică un cu-
•) Vasile Băran : 

„Cavalerii de pe 
coastă". Editura 
„Eminescu", 1982.

mulard de experiențe si un neîmblînzit aspirant la cunoașterea lumii. Dacă mai a- dăugăm si timpul istoric frămîntat în care se petrece acțiunea — deceniul al cincilea ce cuprinde războiul și perioada primelor transformări sociale imediat următoare — avem imaginea completă și corectă a ceea ce reprezintă romanul liii Vasile Băran. o parabolă poematică in care ultima semnificație trece dincolo de in- tîmolările ca atare, cu o valabilitate general- umană.Jurnalismul și-a pus pecetea asupra literaturii lui Vasile Băran, în sensul apetenței pozitive pentru fapte reale și oameni vii. Chiar dacă faptele sint construite și oamenii inventați, autorul a invătat meșteșugul iluziei — în sens invers — ca aparentă a verosimilității. Scriitorul are vocația autenticității. fie. că repovestește lucruri trăite, fie că. trăiește lucruri povestite de alții, la modul liric, ca un convins amator de pitoresc si degustător al vorbelor de duh.în „Cavalerii de pe coastă" ca și in „Desculț" de Zaharia Stan- cu. satul este receptat cu ochii unui copil „întortocheat" care nu vede decit fragmentar si numai in imediata sa apropiere. Aceste mici secvențe epice (de obicei portrete — si o adevărată comedie onomastică sau concentrate desfășurări narative) creează prin globalizare și prin prezenta unificator- psihologică a autorului imaginea unui sat traditional in care realul și fantasticul se întrepătrund pină la nedisociere.

Anecdoticul si pitorescul. misteriosul și nemaiintîmplatul (și nu faptele exponențiale) constituie materia epică a scriitorului. Evocarea, de mare expresivitate plastică, uneori comică, alteori lirică, solicită permanent atentia cititorului. Vasile Băran povestește scurt. oltenește, nicant o acțiune picarescă solidară cu limba iul regional — de obicei povestitorii lungesc cit se poate acțiunea. cu atit mai palpitantă cu cit derivă în mai multe ramificații. Caruselul evenimentelor curge ca într-o cascadă. se petrec multe evenimente, dar se și uită repede : «în- tîmplări sint multe și timpul trece repede, cine să le tină minte pe toate ? Mai ales pe coasta noastră, unde orice pățanie, oricît de stranie și ciudată ar fi fost, putea fi acoperită atit de adînc sub praful drumului, incit nimeni. să nu fi avut cum să-și mai aducă vreodată aminte de ea».Oltenismul acestor „cavaleri de pe coastă" e un fel de don-quijo- ttism autohton pentru că principalele lor distincții ar fi ignorarea evidentelor, convingerea în toate fantasmagoriile. și un mod glumeț de a nu lua în serios problemele — totuși — grave ale existentei.Cu această carte, pe care nu îndrăznește să o numească roman, Vasile Băran își depășește propria condiție de prozator interesat doar de pitorescul minor si comedia limbajului. aspirind la construcția unei lumi care să-i aparțină integral.
Aureliu GOCI
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Ambasadorul Republicii Islamice Iran

Convocare de analiză și bilanț 
pe linia activității gărzilor patriotice

(Urmare din pag. I)înmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul AHMAD AJALLOOEIAN a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu și poporului român un salut din partea poporului iranian și a președintelui Republicii Islamice Iran, Seyyed Aii Khamenei.în cuvîntarea prezentată cu acest prilej de ambasador sînt evocate bunele relații statornicite între România și Iran și sînt subliniate eforturile pe, care poporul iranian le desfășoară pentru dezvoltarea sa liberă, independentă, pentru asigurarea progresului și bunăstării sale.După ce subliniază preocupările poporului iranian privind dezvoltarea sa liberă și independentă, precum și principalele orientări și obiective ale politicii externe a Republicii Islamice Iran. în cuvîntare este > exprimată hotărîrea guvernului iranian de a dezvolta în continuare bunele relații de prietenie și colaborare, cu România, precum și dorința ambasadorului iranian de a face totul în această direcție.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările adresate și a transmis, la rîndul său, președin-

Ambasadorul
(Urmare din pag. I)înmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul YAHDIH OULD SID 
AHMED a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie și considerație din partea președintelui Comitetului Militar de Salvare Națională, șef al statului Republica Islamică Mauritania, Mohamed i. ,ouna Ould Haidalla, precum și urări de progres și bunăstare pentru poporul român.în cuvîntarea prezentată de ambasador cu acest prilej se dă o înaltă apreciere dezvoltării multilaterale a României sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu și se evocă cu satisfacție bunele relații statornicite între cele două țări și popoare prietene. „Buna desfășurare a acțiunilor de cooperare existente între cele două țări — se. subliniază în cuvîntare — și dezvoltarea lor armonioasă constituie o dovadă strălucită a trăi- niciei și profunzimii prieteniei dintre țările noastre".în cuvîntare este exprimată voința ambasadorului de ,a-și aduce contribuția la dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre România și Mauritania, la lărgirea legăturilor economice, la dezvoltarea cooperării, a ''schimburilor culturale și in alte domenii de interes comun.Primind scrisorile de acreditare,
• SPORT • SPORT • SPORT © SPORT © SPORT • SPORT • SPORT © SPORT • SPORT © SPORT
/'•’ a' spectator la masa "presei : în se- renunță^ la. serviciile -" luiV ambele manșe ale frumoasei ‘ --.•-x». >—<■confruntări fotbalistice dintre campioanele României și Angliei, în C.C.E., am observat și aflat, desigur, mai multe decît au putut cuprinde scurtele cronici pe care le-am publicat oe marginea meciurilor respective. De aceea încheiam transmisia telefonică de la Birmingham mențio- nînd că Dinamo a căzut, dar a căzut de pe un „cal frumos", și promiteam că într-un articol de revenire arăta cît de frumos este acest
C' pul.ceh pri. at it .e puternic, de cite va ori chiar retrogradind din prima ligă. Aston Villa reprezintă însă, glorios, prezentul. ■ Mai ales din anul 1975 încoace. Contrar așteptărilor noastre, clubul — care se autoadministrează — departe de a se scălda în bani trece prin greutăți financiare (care de cu- rind erau să-1 aducă în stare de faliment, dacă cei opt miliardari ce-I patronează nu acopereau în 24 de ore o datorie de circa 1 300 000 de lire sterline). Cauza este mai generală (și alte cluburi engleze o acuză), dar o contribuție la declinul financiar au și spectatorii — care, deși meciurile nu se televizează niciodată în direct, nu prea iau în număr mare drumul stadionului. Prețul biletelor de intrare (de la 3 la 5 lire, care nu e la înde- mîna oricui) reține și el acasă, bineînțeles, un număr mare de amatori de fotbal. Totuși, în ciuda greutăților financiare, Aston Villa se prezintă și se afirmă ca un foarte puternic club, o adevărată uzină de fotbal, care funcționează după principi; organizatorice ferme și promovează o politică fotbalistică temeinic gindită spre binele prezentului și spre binele viitorului acestui club.
Echipele. Funcționează, de fapt, nu una, ci opt echipe cu numele de Aston Villa (vorbim numai de cele importante) : cea din liga întii profesionistă ; una în campionatul de rezerve, tot profesionistă ; una în campionatul zonal de tineret — combinată, adică și cu profesioniști și cu amatori ;■ cinci în campionatele de juniori, pe categorii de vîrstă. Pentru a putea fi urmărite de specialiști, ca și de spectatorii interesați, aceste echipe joacă în diferite,,.
Jucătorii. La sînt' angajați 34 niști, cu contract. Se află, de asemenea. în supraveghere și îndrumare peste 100 de juniori (nici unul dintre aceștia nefiind lăsat mai mult de un an în echipa sa ; ori e bun și promovează la un eșalon superior, ori

vom „cal".Aston Villa, unul dintre nai vechi cluburi (ființează de nul 1874) n-a fost dintotdeauna .

zile diferite și la oreclubul Aston Villa de jucători profesio- 

telui Republicii Islamice Iran salutul său și cele mai bune urări, iar poporului iranian urări de prosperitate și pace.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român este exprimată satisfacția pentru cursul pozitiv al raporturilor româno-iraniene, precum 'și convingerea că intensificarea conlucrării dintre țările noastre — îndeosebi prin creșterea schimburilor comerciale șl adîncirea diversificării cooperării economice — corespunde pe deplin intereselor de dezvoltare independentă ale popoarelor țărilor noastre, aspirațiilor lor legitime de progres și prosperitate.După ce se subliniază că România este profund angajată într-Un vast program de dezvoltare economică . și socială, de edificare a, societății socialiste multilateral dezvoltate, în cuvîntare se spune : „Poporul nostru este conștient că realizarea planurilor și programelor de dezvoltare a țării nu se pot asigura decît în condițiile unui climat internațional prielnic, de pace și largă cooperare între toate națiunile lumii. Tocmai de aceea. România socialistă desfășoară o intensă activitate în vederea reducerii tensiunii internaționale, pentru reglementarea pe cale exclu- 
Republicii Islamicepreședintele NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru mesajul adresat și a transmis, la rindul său, șefului statului Republica Islamică Mauritania un călduros salut prietenesc și cele mai bune urări.După ce se subliniază că în România sînt apreciate eforturile poporului mauritanian în direcția dezvoltării economice și sociale a țării, în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român se spune : „Vă începeți activitatea în România într-un moment cînd poporul român este ferm angajat în lupta pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, care deschid perspective și mai largi progresului economic și social al țării, edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Odată cu eforturile susținute pentru dezvoltarea sa economică și socială, România desfășoară o largă activitate pe plan internațional". „Țara noastră — se arată în continuare în cu- vintare — militează ferm pentru o politică de pace, destindere și independență națională, pentru așezarea raporturilor dintre state pe baza trainică a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile . interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța".

I- -dacă ;- n-are perspectivă). Un principiu de- ' clarat nr. 1, la acest club, este ca 
în spatele fiecărui titular» de la fie
care din cele opt echipe, să se afle 
cite lin alt fotbalist talentat, dar mai 
tinăr, care să-I poată înlocui oricind. lat pînă îl înlocuiește, să-l stimuleze pe titular în pregătire. însuși blondul Gary Shaw (golgeterul actual al lui Aston), deși el însuși numără numai 22 de ani, are în „spate" pe Mark Walters — un jucător de culoare specializat pe același post — care, la vîrsta de 17 ani, bate la porțile titularizării și consacrării. (Apropo de această pereche. Cu o seară înainte de jo- 

Cum se lucrează într-o

,uzină de fotbal"
însemnări despre clubul Aston Villa

cui de la Birmingham, antrenorul principal al' lui Aston asista la antrenamentul dinamoviștilor. Prezentați și ajutați de un priceput și împătimit in ale fotbalului — Constantin Anghelache, de la Ambasada română din Londra — noi. ziariștii, am intrat în vorbă cu el. Printre altele, ne-a spus că dacă în seara următoare Shaw va juca bine, ne va da prilejul să-l urmărim și pe Walters, care-1 va înlocui. Nedumeriți, fiindcă la noi este înlocuit fotbalistul cînd joacă prost, am primit următoarea explicație : „Nu, cînd joacă bine îl schimb, ca să nu creadă că este senator de drept ; cînd joacă prost îl las în teren să-l vadă publicul. să se zbată pentru a-și reveni și să înțeleagă că trebuie să muncească și mai mult la antrenamente. Shaw a jucat foarte bine, a înscris trei goluri în acel meci, iar prin minutul 70 in locul lui a intrat Walters, care ne-a îneîntat și a înscris și el un gol !). La clubul Aston Villa am înțeles că asigurarea înlocuitorilor de talent și perspectivă e o preocupare ridicată la rang de principiu, concurența dintre jucători neducînd Ia animozități, dimpotrivă, stimulînd un climat de lucru îndîrjit. de luptă sportivă bine înțeleasă pentru ocuparea unui loc în formație. Dar, vă 

siv pașnică, prin tratative, a tuturor problemelor dintre state, pentru realizarea dezarmării, și în primul rind a dezarmării nucleare, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice internaționale, pentru democratizarea relațiilor dintre state".în cuvîntare se exprimă, de asemenea, convingerea că- România și Iran vor colabora tot mai activ pe plan internațional, în interesul și spre binele popoarelor român și iranian, al cauzei generale a păcii, destinderii, securității și cooperării in întreaga lume.în încheiere, președintele Nicolae Ceaușescu a urat ambasadorului iranian succes deplin în activitatea viitoare și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.După solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu a purtat o convorbire cordială cu ambasadorul iranian.La solemnitate și convorbire au luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apos- toiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
MauritaniaDupă ce se subliniază că România dezvoltă relații de colaborare cu toate statele lumii, acordînd o mare atenție întăririi prieteniei și conlucrării cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, în cuvîntare se spune : „Colaborarea reciproc avantajoasă dintre România și Mauritania poate fi și mai mult adîncită, pornind de la experiența pozitivă pe care am acumulat-o pînă acum. Am, de asemenea, convingerea că țările noastre își pot uni și mai mult eforturile pentru a contribui Ia soluționarea constructivă a problemelor complexe ce confruntă epoca noastră".în încheierea cuvîntării, președintele Nicolae Ceaușescu a adresat ambasadorului mauritanian urări de succes în misiunea ce i-a fost încredințată și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.După solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare, . președintele Nicolae Ceaușescu a avut o convorbire cordială cu ambasadorul Yahdih Ould Sid Ahmed.La solemnitate și convorbire au participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apos- toiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

clubului și pregătirii sale : la ședințele de antrenament se antrenează individual ;

puteți întreba, ce inseantn^'fucni Ta 'Aston Villa ? înseamnă că în fiecare;- dimineață, la ora 9,30, jucătorul se prezintă la club — unde rămîne „în producție" pînă seara la ora 19,30. Ce face între timp? Tot ce.poate fi de folos participă colectiv ; se auueueaia uiuiviui___ |mănîncă (la restaurantul-cantină — contra cost !) ; se odihnește în camerele special amenajate sub tribună ; conduce antrenamentele copiilor. Seara este lăsat să se retragă în familie. Cantonamente (în accepția cunoscută — adică zile și nopți petrecute în condiții de internat in alte localități, cît mai departe de familii 

și de lume) nu se obișnuiesc. Aici guvernează interesul fiecărui fotbalist de a se pregăti cit mai mult și cit mai bine, de a duce o viață cît mai sportivă, pentru a fi mereu in formă și a nu pierde locul din echipă in favoarea ..omului din spate".
Viitorul al doilea. Se duce cu consecvență aci o sănătoasă și fertilă politică de creștere și pregătire a viitorilor fotbaliști. Am spus cite ceva despre juniori, care reprezintă viitorul întii. Și copiii, viitorul al doilea al clubului, se bucură de aceeași atenție. Spuneam, de asemenea, că 

jucătorii de la prima echipă se ocu
pă de antrenarea copiilor. Cum 1 Nu 
benevol, ci obligați, conform unui 
program zilnic, alcătuit in funcție de 
timpul fotbalistului senior, dar și de 
orarul școlar al micului fotbalist. Nu în blugi sau in costum și cravată, ca pentru povești și taclale, ci în echipament de joc — pentru lucru efectiv și dialog prin intermediul mingii. Practic, se procedează așa : fiecare jucător din prima echipă are în grijă cîte o grupă de copii, pe posturi, pe care o antrenează zilnic. Seniorii le spun puștilor ce să facă, le arată cum să facă, apoi joacă împreună cu ei. Iar la meciuri le acordă asistență ori de cite ori pot. Dintre ei, dintre acești copii copleșiți de

Manifestări politico-educative 
și cultural-artistice în cinstea 

aniversării Republicii
HUNEDOARA. în cadrul manifestărilor ce se organizează in județul Hunedoara in cinstea celei de-a 35-a aniversări a Republicii, la Casa de cultură din Deva, în prezența a peste 700 de participanți — activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, cadre didactice, specialiști din diferite sectoare de activitate și cadre tehnico-inginerești din toate localitățile județului — s-a desfășurat sesiunea de comunicări „Mutații calitative în dezvoltarea economi- co-socială a județului Hunedoara în anii socialismului". în deschiderea lucrărilor sesiunii, tovarășul Radu Bălan, prim-secretar al comitetului județean de partid, a prezentat comunicarea „Promovarea consecventă a laturilor calitative, a factorilor intensivi în toate domeniile — orientare majoră a activității organizației județene de partid Hunedoara". A fost. reliefată activitatea laborioasă ce are loc în întreg județul pentru înfăptuirea cu succes a mărețelor sarcini trasate de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale partidului privind promovarea noii calități în toate domeniile de activitate, pentru ca județul Hunedoara să-și sporească contribuția la dezvoltarea generală a țării. Participanții la sesiune — în plen și pe secțiuni — au audiat 90 de comunicări și referate, care au evidențiat profundele prefaceri înnoitoare ce au avut loc în viața economico-socială a județului. (Sa

bin Cerbu).

BUCUREȘTI. Muzeul de istorie al municipiului București continuă seria manifestărilor dedicate apropiatei aniversări a Republicii, or- ganizînd în cluburile marilor întreprinderi din Capitală simpozioane, conferințe, expuneri. La sediul muzeului a avut loc simpozionul „Crearea Republicii, premisa realizărilor contemporane".. Tot. aici, în sala. de numismatică a fost deschisă expoziția „35 de ani de la proclamarea Republicii oglindită în tnedalii, decorații, insigne". Colectivele artistice ale Casei de cultură din sectorul 5 au susținut la sediul teatrului „Lucia Sturdza Bulandra" spectacolul „De ziua Republicii"; iar Casa de cultură a sectorului 4 a organizat la biblioteca „Alexandru Sahiă" seara de poezie și muzică „Poeții cîntă Republica". (Ion 
Marin).

BOTOȘANI. Din bogatul program de manifestări politico-educative și cultural-artistice care se desfășoară în județul Botoșani no

fericirea: de a lucră eu Înșiși idolii' lor,? se rotație și mascotaclubului pentru fiecare meci. La meciul cu Dinamo, mascota a fost Andrew Wigley — un copil de opt ani, bineînțeles blond, cu figură și alură tipice englezilor din Midland : a apărut pe teren în „monomul" echipei, imediat după căpitanul Mortimer, îmbrăcat in echipament ca și ceilalți, a făcut exerciții fizice de încălzire la un loc cu seniorii, a făcut schimburi de pase cu ei, retrăgîndu-se pe banca antrenorilor și rezervelor abia cînd arbitrul a fluierat pentru a invita jucătorii să-și ocupe locul în dispozitiv. Mi s-a părut simbolic acest fapt ; simbolic pentru grija față de creșterea viitorilor fotbaliști.
Antrenorii. Bineînțeles, fiecare dintre cele opt echipe înscrise in campionat sub numele lui Aston Villa își are antrenorul ei. La liga întîi, „manager" este Tony Barton, destul de lânăr. ’ El, antrenorul principal, se7 îngrijește îndeaproape și de echipa de rezerve : o antrenează, o conduce la meciuri, în cadrul ei testind unii jucători sau experimentînd diverse scheme care intră în vederile sale pentru echipa întii. Ilustrativ pentru calitățile ce trebuie să le îndeplinească un antrenor, pentru nrinci- piile a căror aplicare fermă conduce la o politică bine definită și in domeniul cadrelor de tehnicieni este următorul fapt : secundul (..assistant manager") care are sarcina să circule permanent prin zonă și prin țară pentru a vedea la lucru cît mai multe echipe de seniori, juniori și copii, in vederea selecționării pentru Aston Villa (normă obligatorie : să vizioneze 14 meciuri săptăminal) a fost angajat pe acest post în urma- unui concurs la care au participat... 54 de Concurenți....S-ar mai putea scrie multe despre clubul de fotbal Aston Villa. Ne oprim aici, cu convingerea că am demonstrat cum a fost posibil să cîștige el Cupa campionilor europeni 1982 și ce suoort are pentru a se înscrie printre favoriți și în 1983, și mai tîrziu. De ce am făcut această demonstrație ? Așa. fiindcă e bine să cunoască și cluburile noastre (dintre care doar Universitatea Craiova aduce puțin, ca manieră de lucru, cu ceea ce am văzut la Birmingham) cît se muncește și cum se muncește într-o „uzină de fotbal" model. Poate ne va fi cît de cît de folos, chiar dacă jucătorii noștri nu sînt profesioniști (deși au timp disponibil mai mult decît profesioniștii).

Gheorghe M1TROI 

tăm genericul cîtorva dintre cele mai importante : „Rolul și funcțiile statului, soluționarea problemei naționale în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu" — simpozion itinerant in 12 localități, organizat de Inspectoratul școlar județean și ■ Casa personalului didactic ; „Filozofia și strategia culturii în lumina orientărilor Conferinței Naționale a partidului" — sesiune de referate și comunicări științifice programată la Botoșani, Dorohoi, Darabani și Să- veni, sub egida consiliului județean de educație politică și cultură socialistă ; „Imn de slavă Republicii Socialiste România, intiiului ei președinte" — spectacol de muzică și poezie prezentat de instituțiile artistice profesioniste în fiecare consiliu unic agroindustrial din județ; Aceste manifestări, ca și altele care au loc în aceste zile vor fi încunu- nate de o amplă sesiune de referate și comunicări științifice și un spectacol omagial, ce se v.or desfășura în municipiul reședință de județ. (Silvestri Ailenei).

COVASNA. între manifestările politico-educative ce se desfășoară in cinstea aniversării Republicii se înscrie și întîlnirea celor peste 350 de absolvenți ai învăță- mîntului superior repartizați în acest an în județul Covasna, întîl- nire organizată de Comitetul județean Covasna al P.C.R. Tinerilor ingineri, subingineri, cadre didactice, medici, economiști, specialiști în agricultură, informaticieni, farmaciști etc. li s-au prezentat cifre și fapte privind dezvoltarea județului în anii construcției socialistei Tinerii s-au angajat să transpună în practică cele învățate în facultăți, pentru a contribui și ei la înflorirea în continuare a. județului, întîlnirea a fost urmată de un concert susținut de corul de. cameră al sindicatului invățămintului, „Vox Humana". (Păljănos Măria).

VÎLCEA. Sub egida secției propagandă a comitetului județean de partid, cinecluburile din județ au realizat filmul documentar „35 de ani ai Republicii — 35 de trepte sore lumină". Imaginile surprind cele mai iYnoortante momente și evenimente petrecute în județ, dinamica dezvoltării economico-socia- le a acestuia. Tot din inițiativa secției de propagandă a comitetului județean de partid, la casele de cultură din orașele Drăgășani, Horezu, Olănești și Călimănești au fost organizate simpozioane și colocvii dedicate aniversării Republicii. (Ion Stanciu).

în cîtevd rinduri• Astăzi începe în sala sporturilor „Emil Markov" din Sofia cea de-a 20-a ediție a Balcaniadei feminine de baschet. în prima zi, selecționata României va intîlni echipa. Bulgariei, iar luni va juca în compania formației Iugoslaviei. Marți, . în ultima zi a turneului, echipa română vă juca cu reprezentativa secundă a Bulgariei. Din lotul echipei noastre fac parte, printre altele: Magdalena Pall, Virginia Popa, Ștefania Borș, Maree- • la Bodea și Cornelia Stoichiță.• între 27 și 29 decembrie se vor desfășura la Copenhaga întrecerile competiției internaționale de hochei pe gheață pentru „Cupa Pondus", cu participarea echipelor Olandei, României, Iugoslaviei și Danemarcei. Ho- cheiștii români vor întilni, in ordine. Iugoslavia (27 decembrie), Danemarca (28 decembrie) și Olanda (29 decembrie).• Astăzi începe o nouă ediție a campionatului național feminin de handbal, competiție aflată la cea de-a 25-a ediție. Iată programul jocurilor: Progresul — Confecția (Sala Floreas- ca, ora 11); C.S,M. Sf. Gheorghe — Mureșul Tg. Mureș; A.E.M. Timișoara — C.S.M. Sibiu; Rulmentul Brașov — Hidr. Constanța ; Chimistul Rm. Vîlcea — Terom Iași. Partida Știința Bacău — Textila Buhuși a fost amînată.• Cu prilejul unui concurs de patinaj viteză desfășurat la Alma-Ata, sportivul sovietic Serghei Pribitkov a stabilit un nou record al lumii în proba de 5 000 m cu timpul de 6’51”17/100.
vremea

Timpul probabil pentru intervalul 28 
decembrie, ora 20 — 29 decembrie, ora 
20. In (ară : Vremea va continua sâ se 
răcească ușor. Cerul va fi temporar 
acoperit. Vor cădea precipitații; sub for
mă de oloaie, lapoviță și. ninsoare. La 
munte va ninge. VIntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări locale 
în zonele de munte și In estul țării, 
predominînd din sectorul nordic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 7 și plus 3 grade, cele maxime 
vor oscila între minus 3 și plus 7 gra
de. In București : Vremea va continua 
să se răcească ușor. Cerul va fi tempo
rar acoperit. Vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va sufla moderat. Temperaturile 
mln'rne vor fi cuprinse între minus 2 
și plus 2 grade, cele maxime Intre 1 și 
4 grade, (Ileana Mihăilă, meteorolog 
de serviciu).

în zilele de 21—25 decembrie a avut loc în Capitală convocarea de analiză și bilanț pe anul 1982 cu activul de bază al statelor majore ale gărzilor patriotice.Desfășurîndu-se sub puternica înriurire a istoricelor hotărîri adoptate de recenta Conferință Națională a partidului, convocarea a analizat multilateral și profund, în spirit critic și autocritic, de inaltă exigență comunistă și combativitate revoluționară, activitatea statelor majore și gărzilor patriotice pentru infăo- tuirea sarcinilor de deosebită răspundere ce le-aii revenit în cursul anului 1982 din documentele Congresului al XII-lea și din Directiva comandantului suprem privind pregătirea: de luptă, politico-educativă și pentru acțiune în perioada 1981— 1985. Lucrările reuniunii au evidențiat cu pregnanță faptul că, .sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, împletind strîns activitatea de producție, cercetare, creație și învățămînt cu procesul instruirii militare, transpunînd neabătut în viață cerințele Congresului al XII-lea, ale doctrinei apărării, naționale, gărzile patriotice încheie acest an cu succese deosebite în toate domeniile de activitate. Bilanțul a pus în lumină realizările remarcabile dobindite de gărzile patriotice atit pe frontul construcției pașnice, cît și în pregătirea pentru apărarea cuceririlor socialiste ale poporului, a suveranității și independenței patriei, rezultatele calitativ superioare obținute de statele majore, de unități și subunități în perfecționarea tuturor laturilor procesului instructiv-educativ, în dezvoltarea colaborării și cooperării cu forțele armate și cu celelalte componente ale sistemului apărări naționale, în forjarea calităților moral- politice și de luptă ale combatanților, în întărirea disciplinei, ordinii și răspunderii. Totodată, convocarea a reliefat unele deficiențe și neîm- pliniri, precum și cauzele ce le-au generat, și a stabilit — în spiritul hotăririlor Conferinței Naționale a partidului — căile, direcțiile de efort, sarcinile și măsurile ce se impun pentru lichidarea fermă a lipsurilor și ridicarea întregii activități din acest domeniu la cotele noii calități.La lucrări au participat, ca invitați, reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Comitetului Central alDE LAîncepînd cu data de 27 decembrie 1982, aeroportul ARAD va fi închis din motive tehnice. Cursele București — Arad și retur (RO 61/62 și 65/66) vor fi anulate. Transportul pasagerilor și mărfurilor pe această relație va fi preluat de relația București — Timișoara și retur.Transportul pasagerilor de la Arad la Timișoara și de la Timișoara la Arad va fi asigurat cu autobuze TAROM.Programul curselor București — Timișoara și retur va fi următorul : cursa RO 51/52 care se efectuează cu aeronave de tip TU-154 zilnic, exceptînd duminica, decolează de Ia București-Otopeni la ora 7,15 si. . aterizează la Timișoara la ora 8,05. La întoarcere se decolează de la Timișoara la ora 9,15, iar aterizarea la București-Otopeni are loc la ora

cinema
© Quo vadis, homo sapiens : SCALA 
(11 03 72) — 9,15; 11,15; 13,15; 16; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Solaris: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• Vrăjitorul din Oz : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;. 18; 
20,15, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Stejar extremă urgență : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Năpasta s EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Secvențe ; FLAMURA (85 77 12) —
11; 13,15; 15,30; 17,15; 20, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Concurs ; COTROCENI (49 48 48) —
15; 17,30; 20, GIULEȘTI (17 55 46) —
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, DOINA
(16 35 36) — 17,45; 19,45.
• Pădurea nebună : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Ediție specială : TIMPURI NOI 
(16 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Nemuritorii : PATRIA (11 86 25) — 
9,30; 11,30; 14,30; 17; 19,30.
• Cu mîinile curate : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Rămin CU tine : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,30.
• Probleme personale : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cîteva zile din viața Iui Oblomov; 
POPULAR (35 15 17) — 12; 16; 19.
• Teheran ’43 : PACEA (60 30 85) — 
15; 18,30.
• Slujbă temporară: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
@ Dacă ai o inimă Care bate : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Ordin : nu deschideți focul : FE
RENTARI (80 49 85) — 15.30; 17,30; 19.30.
• Sub patru steaguri : '.AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Amnezia : BUCUREȘTI (15 61 54) —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;^
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Pilot de formula 1 : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. 
© Nimic nou pe frontul de vest : CA
PITOL (16 29 17f — 9; 12,30; 16; 19.
0 Colosul din Rhodos : COSMOS 
(27 54 95) — 11,45; 14,15; 17; 19,45.
• Șeriful din Tennessee : CULTURAL 
(83 50 13) — 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.
® Acel blestemat tren blindat : DA

U.T.C., formațiilor de apărare civilă, Consiliului Național al Organizației Pionierilor, Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie.în încheierea lucrărilor a luat cu- vîntul tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Vorbitorul a relevat principalele concluzii și învățăminte ce se desprind din activitatea desfășurată și a jalonat — în lumina hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului și a Directivei comandantului suprem — direcțiile de acțiune și sarcinile deosebite ale gărzilor patriotice în următorul an de instrucție și educație.Participanții au adoptat într-o atmosferă de puternică vibrație patriotică, revoluționară, textul unui mesaj adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, comandantul suprem al forțelor armate. în mesaj se dă expresie adeziunii și aprobării depline a participan- ților, a tuturor luptătorilor, gărzilor patriotice față de istoricele hotărîri ale recentei Conferințe Naționale a partidului — măreț și însuflețitor program de muncă și luptă pentru întregul popor —, față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, sentimentelor de profundă recunoștință și nețărmurită dragoste nutrite față de cel mai strălucit și iubit fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mesajul conține, în același timp, un amplu raport ostășesc asupra activității desfășurate și rezultatelor dobîndite în anul 1982 de aceste formațiuni de apărare. în încheiere se arată : „Ne angajăm că vom face totul, muncind fără preget, cu competență, abnegație și răspundere comunistă, cu înaltă conștiință patriotică, revoluționară, pentru ca în cel de-al treilea an al cincinalului calității și eficienței statele majore și gărzile patriotice să înfăptuiască neabătut, în mod exemplar, minunatele și însu- flețitoarele sarcini trasate de Conferința Națională a partidului, obiectivele stabilite prin Directiva comandantului suprem, să-și forjeze necontenit măiestria de luptă și virtuțile moral-politice, astfel îneît, împreună cu oștirea țării, cu întregul popor, să fie permanent scut de neînfrint libertății și mărețelor cuceriri socialiste ale națiunii, integrității teritoriale, suveranității și independenței scumpei noastre patrii".TAROM10,05. Cursa RO 51/52 care operează duminica cu aeronave de tip IL-18 decolează de pe aeroportul București-Otopeni la ora 7,15, aterizează la Timișoara la 8,15. Decolarea de la Timișoara are loc la ora 9,15, iar aterizarea la București- Otopeni la ora 10,05. Cursa de după- amiază (RO 55/56) care operează cu aeronave de tip IL-18 zilnic, exceptînd duminica, are următorul program : decolarea de la aeroportul București-Otopeni la ora 16,10, aterizarea la Timișoara la ora 17,10. Decolarea de la Timișoara șe efectuează la ora 18,10, iar aterjzarea la aeroportul București-Otopeni are loc.la oră 19,10. • ...Prezentarea pasagerilor se face la aeroportul Băneasâ, iar transportul acestora la aeroportul Otopeni se efectuează cu autobuze TAROM.
CIA (50 53 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Papillon : LIRA (317171) — 15,30;
18,30.
• Program de vacanță : FLAMURA
— 9, GIULEȘTI - 9, ARTA — 9,
GRIVIȚA — 9, DOINA — 9; 10,45;
12,30; 14,15; 16, COSMOS — 9, CUL
TURAL — 9, MIORIȚA — 9.teatre

® IN OBIECTIV - 
COMETA HALLEY. Compania aerospațialâ britanică a semnat un contract cu Agenția spațială vest-europeană privind construirea unui satelit destinat explorării cometei Halley în 1985, denumit „Giotto" — după numele pictorului italian din secolul al XIV-lea, care în fresca sâ „Adorația magilor" a pictat o stea ca pe o cometă. Satelitul va fotografia cometa și va analiza compoziția sa chimică. Traiectoria acestei comete — care trece Ia fiecare 76 de ani în apropiere de Terra — a fost calculată în secolul al XVII-lea de astronomul britanic Edmond Halley. în timpul trecerii cometei vor fi lansate și alte nave spațiale pentru a observa acest corp ceresc.

• NOAPTEA POLA
RĂ Șl TOMATELE. Instala* * țiile de iluminat concepute pentru serele din Extremul Nord sovietic de către cercetătorii Institutului de astrofizica din Leningrad fac posibile cultivarea și coacerea tomatelor în serele construite în perimetrul așezării de mineri Valkumei, de pe țărmul Oceanului înghețat de Nord. Acest proces este posibil pe tot parcursul anului, inclusiv in lunga perioadă a nopții polare, cînd soarele dispare complet dincolo de orizont : soarele este suplinit cu succes de corpurile de iluminat prevăzute cu oglinzi. înainte de a ajunge la plante, lumina trece prin niște filtre speciale.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Gaițele — 10; Comedie de 
modă veche — 15; Generoasa fundație
— 19,30; (sala Atelier) : Inocentul — 
10,30; Act venețian — 15; între patru 
ochi — 19,30; (sala mică a Palatului): 
Gimnastică sentimentală — 15; 19.
• Opera Română (13 18 57) : Emani — 
19.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Leo
nard — 10,30; Suzana — _19,30.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mormintul călărețului avar — 10; O 
zi de odihnă — 15; Amintiri — 19; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Poe
zia muzicii tinere — 10; 15; 19.
O Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 

10,30; Pluralul englezesc — 19.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Stop 
pe autostradă — 11; Baladă cotidiană
— 19,30.
@ Teatrul de comedie (16 64 60) : Ha
rold și Maude — 10,30; Concurs de 
frumusețe — 19,30.
© Teatrul „Nottara" (59 3103, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 19,30; 
(sala Studio) : Zig-zag — 11; Omul 
care face minuni — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : ...Eseu — 10; Opinia publică
— 15; Anunț la mica publicitate —
19,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Diogene clinele — 11; EX — 18,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Funcționarul 
de la Domenii — 19,30.

A.R.I.A. (13 53 75, la Palatul sportu
rilor și culturii) : „Revelionul vedete
lor" — 11; 18.
O Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; 16; Zi-le d-alea de-ale noas
tre — 19.
® Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45): 
Un bărbat și mai multe femei — 19. 
@ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio ■— 10,30.
€ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ileana Sînziana — 11; (sala Teatrului 
„Ion Vasilescu") : Tigrul purpuriu că
ruia-! plăceau clătitele — 11.
• Circul București (11 01 20) : Mup
pets... la circ — 10; 16; 19,30.

• „ARBORE ENER
GETIC". Bizara construcțiedin fotografie, realizată de un OE ' j■ '

PRETUTINDENIl \JEtehnician vest-german și denumită de către el „arbore energetic", este destinată să încălzească încăperile unei case cu ajutorul energiei solare. Plăcile „arborelui" absorb razele soarelui, cedind căldura acumulată unui lichid special, care circulă apoi prin țevi amplasate sub podelele camerelor.
• „ZGOMOTOME- 

TRU". Pe o stradă din centrul Parisului a fost instalat un a- parat care seamănă, ca aspect exterior, cu un termometru. De fapt, el nu înregistrează tempe

ratura, ci zgomotul străzii. Se consideră că nivelul admisibil al zgomotului ar fi de 70—80 decibeli. „Zgomotometrul" parizian înregistrează însă, uneori, și 100 decibeli. Proporțiile poluării fonice, demonstrate astfel, fără putință de tăgadă, constituie un serios semnal de alarmă, care a determinat autoritățile să accelereze elaborarea unor măsuri drastice de natură a limita acest flagel.
® ALBIA CELUI MAI 

VECHI RÎU EGIPTEAN a fost descoperită de către un 

grup de arheologi șl paleontologi nu departe de oaza Fayum. După cum consideră savanții, izvoarele riului, acoperit in prezent de nisipuri, s-au aflat In Peninsula Sinai ; el curgea dinspre est spre vest, vărsindu-se în Marea Mediterană, în urmă cu 40 milioane de ani. Au fost găsite rămășițe pietrificate de pești și alte animale acvatice, de crocodili, precum și de elefanți și maimuțe. Interesant este faptul că elefanții și maimuțele care au trăit în acele îndepărtate vremuri pe teritoriul Egiptului au avut o statură mult mai mică decît reprezentanții contemporani ai acestor specii.

• „PRIMĂVARA" LUI 
BOTTICELLI - RENĂS
CUTĂ. Această capodoperă a Renașterii timpurii, pictată în jurul anului 1478, peste care secolele nu au trecut fără să nu lase urme, a fost supusă unor minuțioase lucrări de restaurare și curățare. Patina pe care o căpătase din cauza lacului care își schimbase culoarea a dispărut. Privitorul ei simte acum parcă din nou adierea proaspătă a primăverii, poate admira iar întreaga bogăție inițială a culorilor. în fotografie : un fragment al celebrei opere de artă restaurate.



O nouă expresie a interesului deosebit față de gîndirea profundă, 
dialectică și activitatea prodigioasă a președintelui României 

în Italia a apărut volumul:

JV/COLM CE4UȘ£SCU
— Scrieri alese 1981"

ROMA 25 (Agerpres). - Răspunzînd largului interes 
al . opiniei publice italiene față de personalitatea mar
cantă a președintelui României, față de gîndirea sa 
"nvatoare, cunoscuta casă editorială din Roma „Edi- 

Riuniti" a publicat volumul „NICOLAE CEAUȘESCU 
CRIERI ALESE 1981",;a înmănunchează ă culegere de extrase din cuvintări, expuneri, interviuri ale ■ secretarului general al partidului, tratind aspecte majore ale politicii interne și externe a României socialiste. Apărut in condiții grafice deosebite, volumul se deschide cu un portret al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar. general al Partidului Comunist Român, pre- . ședințele Republicii Socialiste România, și cuprinde 16 capitole.Cel dinții, intitulat „E- vocări istorice", prezintă pasaje, semnificative din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la București, la 8 mai 1981, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român. Cititorii italieni pot cunoaște astfel condițiile în care a luat ființă partidul, drumul său de luptă revoluționară,. îndelungată, plină de jertfe. Sint publicate extrase în care tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază că partidul este continuatorul celor mai înalte tradiții de luptă ale I poporului român pentru eliberare națională și șo- I cială, pentru independență. Totodată, este reliefată semnificația actului de la 23 August 1944, deschizător al unei ere noi în istoria patriei noastre, de profunde transformări revoluționare, în cursul căreia clasa muncitoare și partidul ei au demonstrat capacitatea de a conduce societatea românească pe calea progresului și prosperității.Următoarele capitole sînt țjconsacrate rolului crescmd al partidului in conducere^ democratică a societății. Este evidențiat astfel faptul că dezvoltarea economică și socială a patriei noastre s-a realizat armonios și în concordanță cu procesul de perfecționare a democrației socialiste. în context, sînt relevate realizările obținute de poporul nos- ,tru sub conducerea partidului, subliniindu-se e- forturile de promovare a noului în toate domeniile cțe activitate. Extrasele prezintă publicului italian ideile novatoare ale președintelui Nicolae Ceaușescu în ceea ce privește problematica construcției socialiste în țara noastră, rolul P.C.R. în procesul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, perfecționarea sistemului democrației socialiste, consolidarea unității întregu- - lui popor.Uri spațiu amplu este acordat dezvoltării economiei românești și perfecționării organizării sale, realizărilor remarcabile ale României în îndeplinirea planului cincinal 1976—1980, precum și în primul an al cincinalului actual. Sînt scoase în evidență aprecierile secretarului general al partidului nostru în legătură cu dezvoltarea agri

culturii, cu importanța, în actualul context economic internațional, a activității de comerț exterior. în volum este evidențiată concepția conducerii partidului nostru pripind rolul tot mai important al cercetării ști

lui între statele dezvoltate și țările in curs de dezvoltare, ca unul din aspectele generatoare de tensiune ale crizei economice mondiale. Prin materialele selectate, editorii italieni fac cunoscute concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind noua ordine economică și politică mondială, precum și inițiativele concrete îndreptate spre promovarea unei politici de destindere, de înțelegere între națiuni.

ințifice și tehnice în slujba producției, precum și legarea tot mai strînsă a învățămîntului de practică. Șe subliniază, de asemenea, importanța dezvoltării și perfecționării învățămîntului pentru progresul societății noastre.Un capitol aparte conține referiri la cultura și creația artistică românească, aflate în slujba întregului popor, Ia sarcinile educative ale artei în opera de deplină afirmare a personalității u- mane.Din cuvîntările, interviurile și celelalte luări de poziție .ale președintelui Nicolae Ceaușescu în legătură cu situația internațională, editura italiană a selectat aprecierile secretarului generai al partidului cu privire la trăsăturile e- pocii contemporane, precum și la mutațiile revoluționare survenite în lume. Extrasele din lucrările președintelui Nicolae Ceaușescu incluse în acest capitol prezintă cititorului italian analiza științifică, realistă făcută fenomenelor și evoluțiilor epocii contemporane, tendințelor situației internaționale, raportului de forțe pe plan mondial. în 'apitol sînt publicate, de asemenea, ample extrase dip. declarațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind adîncirea decalaju-

Un spațiu important, în cadrul capitolelor privind relațiile internaționale ale ț.ăriL nogșțre, este acordat raporturilor de colaborare ale României cu celelalte țări socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu statele capitaliste dezvoltate.Un important capitol este consacrat prezentării activității neobosite a președintelui Nicolae Ceaușescu, a României socialiste în direcția păcii și dezarmării în Europa, pentru ca pe continentul nostru să nu mai fie instalate noi rachete nucleare . și să fie înlăturate armele atomice. în context, sint relevate eforturile depuse pentru edificarea securității pe continent, precum și pentru o colaborare pașnică între țările din Balcani. Sînt publicate, de asemenea, extrase din declarațiile președintelui Nicolae Ceaușescu despre rolul mișcărilor pentru pace, în eforturile generale îndreptate spre oprirea cursei înarmărilor, pentru ca Europa să devină o zonă a păcii și securității, pentru suprimarea focarelor de tensiune în viata internațională.Totodată, în lucrare este pusă în evidență activitatea asiduă a președintelui României, Nicolae Ceaușescu, consacrată dez-

angajării militare și dezarmării, reducerii cheltuielilor militare pentru ca o parte din fondurile astfel economisite să fie folosite pentru lichidarea răminerii în urmă a țărilor în curs de dezvoltare, pentru înlăturarea decalajelor care le separă de stațele dezvoltate. Este evidențiată apoi activitatea României în cadrul O.N.U., relevîn- du-se faptul că președintele Nicolae Ceaușescu se pronunță pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațională, în rezolvarea pe cale pașnică, democratică a problemelor complexe și complicate cu care este confruntată o- menirea contemporană. •în același capitol sînt inserate extrase privind aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la rolul crescînd al maselor populare în lupta pentru pace, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.Raporturilor Partidului Comunist Român cu mișcarea comunistă și muncitorească internațională le este consacrat un capitol care relevă, între altele, tradițiile de solidaritate militantă ale comuniștilor români cu forțele progresiste de pretutindeni. în acest capitol se prezintă, de asemenea, citate din declarațiile președintelui Nicolae Ceaușescu referitoare la sprijinul activ acordat de țara noastră popoarelor care luptă pentru libertate, țărilor în curs de dezvoltare care acționează pentru consolidarea independenței lor, împotriva amestecului străin, a tendințelor de reîmpărțire a lumii în sfere de influență.Ultimul, capitol, al volumului, intitulat în mod sugestiv „Perspective", înfățișează pe larg cititorilor marile obiective și sarcini ale planului de dezvoltare economică și socială pentru perioada 1981—1985. Sînt ilustrate, prin cifre și grafice, modul în care se vor dezvolta industria și agricultura, celelalte ramuri ale economiei românești, subliniindu-se faptul că aceasta va avea ca rezultat direct creșterea continuă a nivelului de trai al întregului popor. Sînt prezentate, de asemenea, detalii semnificative privind programul de întărire a autoconducerii muncitorești, precum și în legătură cu importanța noii revoluții agrare pentru dezvoltarea economică generală a țării.
Apariția acestui nou vo

lum din seria de „Scrieri 
alese", ce vine să continue 
acțiunile editoriale simi
lare atit din Italia cit și 
din alte țări, este menită 
să prezinte publicului ita
lian o imagine cit mai cu
prinzătoare, sintetică și 
exactă a stadiului actual 
de dezvoltare economică 
și socială ă României, a 
perspectivelor sale. Totodată, editarea volumului 
ilustrează încă o dată, in 
modul cel mai elocvent, 
prestigiul de care se bu
cură România in lume, 
personalitatea politică e- 
minentă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, acti
vitatea sa neobosită pen
tru pace și colaborare in
ternațională.

Manifestări 
aniversării 

PRAGA 25 (Agerpres). — Cu prile
jul Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român și al celei de-a 
35-a aniversări a proclamării Repu
blicii, la Ambasada României din 
Praga a fost organizată o gală de fil
me. Au participat Ladislav Gerle, 
vicepreședinte al Guvernului Fede
ral, Jaroslav Vaverka, adjunct al mi
nistrului industriei metalurgice și 
construcțiilor de mașini grele, Jan 
Strba, vicepreședinte al Comisiei de 
Stat a Planificării, Frantisek Chlad, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.C., alte persoane oficiale.

Cu același prilej, in saloanele am
basadei a fost deschisă o expoziție 
de fotografii infățișînd imagini din 
dezvoltarea economică și social-cul- 
turală a României socialiste.

HAVANA 25 (Agerpres). — Procla
marea Republicii in România a fost 
marcată la Havana prin mai multe 
manifestări, in cadrul cărora au fost 
evidențiate semnificația actului isto
ric de la 30 Decembrie 1947, succesele 
obținute de poporul român in opera 
de edificare a socialismului, bunele 
relații româno-cubaneze.

La manifestări au fost prezenți Al
fonso Guillen Zelaya, vicepreședinte 
al. Institutului cubanez pentru prie
tenie cu popoarele, Alberto Rodri- 
guez Arufe, șef de secție la C.C. al 
P.C. din Cuba, membri ai corpului 
diplomatic, reprezentanți ai vieții 
cultural-artistice cubaneze și amba
sadorul român la Havana, Neculaiu 
Moraru.O manifestare consacrată eveni
mentului a avut loc și la Școala de 
cadre de conducere din economie de 
la Pinar del Rid.

ANKARA 25 (Agerpres). La Con
sulatul general de la Istanbul al țării 
noastre a fost organizată o sea
ră culturală românească. In cadrul 
unei expoziții de carte și de fotogra
fie au fost înfățișate succesele obți
nute de poporul român in anii con-

consacrate 
Republicii 

strucției socialiste. La loc de .frunte 
au fost expuse opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Despre semnifi
cația evenimentului a vorbit consu
lul general al României, Miron Sava.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
autorităților locale, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

La Universitatea din Istanbul a 
avut loc o masă rotundă consacrată 
politicii externe a României. Manifes
tarea, care a fost prezidată de prof, 
dr. Vakur Versan, decanul Facultății 
de științe politice, a reunit reprezen
tanți ai M.A.E., cadre didactice, spe
cialiști în probleme de relații inter
naționale, reprezentanți ai presei.

Facultatea de ziaristică a Univer
sității Marmara a marcat cea de-a 
35-a aniversare a proclamării Repu
blicii printr-O' dezbatere condusă de 
prof. dr. Ismet Giritli, decanul facul
tății.

DELHI 25 (Agerpres). — La sediul 
Ambasadei române din India a fost 
organizată o conferință de presă in 
cadrul căreia ambasadorul țării noas
tre, Dumitru Miculescu, a vorbit des
pre semnificația evenimentului de la 
30 . Decembrie, despre realizările po
porului român in anii construcției so
cialiste, . îndeosebi din perioada de 
cind la conducerea țării se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu. A fost re
levată, de asemenea, activitatea pe 
plan internațional a președintelui 
Nicolae Ceaușescu dedicată păcii, 
destinderii, înțelegerii intre națiuni.

Cei prezenți și-au exprimat admi
rația pentru realizările de excepție 
ale poporului român sub conducerea 
înțeleaptă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Cu acest prilej a fost organizată 
o expoziție de carte conținând la loc 
de frunte volumele editate in India 
din gîndirea social-politică a tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Totodată, televiziunea indiană a 
transmis filme documentare româ
nești, iar posturile de radio au difu
zat muzică românească.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Mesaj al președintelui Comitetului Executiv al O.E.P. 
adresat președintelui Libanului • Contacte diplomatice 

la TunisBEIRUT 25 (Agerpres). — Președintele Libanului, Amin Gemayel, a primit un mesaj din partea președintelui Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), Yasser Arafat, a informat postul oficial de radio Liban. Mesajul i-a fost transmis prin intermediul a doi trimiși speciali libanezi care s-au intîlnit la Tunis cu conducătorul O.E.P., a precizat postul de radio.Primul ministru al Libanului', A] Wazzan, .care a așist.at la întrevederea avută de Amin Gemayel cu cei doi emisari, a subliniat „rezultatele pozitive obținute grație atitudinii a; doptate de către partea palestiniana cu privire la Liban".TUNIS 25 (Agerpres) — în. cadrul unei intilniri cu o delegație de parlamentari din mai multe țări vest- europene, Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organi

zației pentru Eliberarea Palestinei, a expus ultimele evoluții ale problemei palestiniene, informează agenția W.A.F.A. Yasser Arafat a cerut parlamentarilor vest-europeni să depună eforturi pentru a facilita desfășurarea unei forțe internaționale de menținere a păcii pe malul de vest al Iordanului și in Gaza, căreia să-i fie încredințat rolul de a împiedica luarea de măsuri represive de către Israel împotriva populației palestiniene, arată agenția.DAMASC. 25 (Agerpres). — La Damasc s-au desfășurat lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Baas Arab Socialist din Siria. O atenție deosebită în cadrul dezbaterilor a fost acordată situației din Ițirpea arabă după agresiunea israe- Îiână.în- Liban. A fost reafirm'ată-'sâ- Tidaritatea Siriei cu cauza dreaptă a poporului palestinian în apărarea drepturilor sale legitime.

PLENARA C.C AL P.C. DIN 
CUBA, La Havana a avut loc Plenara C.C. al P.C. din Cuba, care a dezbătut și aprobat proiectele planului de dezvoltare economică și socială a țării și bugetului de stat pentru anul viitor.

SPRE Q CONDUCERE CIVILA 
| ÎN LIBERIA. Șeful statului libe- 
I rian, Samuel K. Doe, a aprobat planurile de trecere a țării la o 
I conducere civilă in anul 1985. în- I tr-o cuvîntare ținută la Monrovia, Samuel K. Doe a arătat că peste Io: lună și jumătate comisia națională pentru elaborarea noii constituții va definitiva proiectul legii fundamentale a țării.
| INUNDAȚII IN IUGOSLAVIA. 

Agenția Taniug relatează că in cen- 
Itrul și nordul Iugoslaviei s-au pro

dus inundații, apele revărsate ale 
rîurilor Sava, Una, Sana și Krka 
avariind sute de locuințe și acope- 

I rind peste 3 000 de hectare de te- 
I ren arabil. In unele zone afectate 

din Croația și Bosnia și Herțego- 
I vina a fost introdusă starea de ur

“I
DE PRESA

scurt
gență, mai multe sute de familii j 
fiind evacuate din localitățile cala
mitate. Inundațiile au afectat trafi- . 
cui rutier și activitatea unor între
prinderi. Oficiile de urgență special • 
create, precum și unități militare 
iau toate măsurile pentru limitarea I 
pagubelor materiale.

VOLUMUL TRAFICULUI AE- i 
RIAN INTERNAȚIONAL pe liniile regulate a sporit cu 3 la sută in 1982 în raport cu anul precedent, a anunțat la Montreal Organizația Aviației Civile Internaționale < (O.A.C.I.).

PUTERNICE VISCOLE tN S.U.A. | 
Zone întinse din Statele. Unite au 
fost afectate, zilele acestea, de pu- . 
ternice viscole. Statele Colorado, 
Wyoming și mai multe regiuni din ' 
vestul S.U.A. au fost acoperite de 
un strat dens de zăpadă, care a j 
blocat, parțial, circulația rutieră. | La Denver — statul .Colorado — a 
fost decretată starea de necesitate, i 
iar garda națională pusă in stare 
de alarmă. Aeroportul local a fost 
închis.

„0 politică interna și externă in deplin consens cu interesele poporului român, 
ale păcii și colaborării intre toate națiunile"

Mijloacele de informare in masă de peste hotare reflectă pe larg 
aspecte ale vieții politice, economice și sociale, ale înaintării ferme a 
României pe calea societății socialiste multilateral dezvoltate. Ample co
mentarii și relatări sint consacrate, în continuare, Conferinței, Naționale 
a Partidului Comunist Român, Raportului prezentat la Conferință de 
to.varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele 
Republicii, celorlalte documente adoptate de forumul comuniștilor români.Sub titlul „Rezoluția Conferinței Naționale a P.C.R.", ziarul „TRY- BUNA LUDU", organ al C.C. al P.M.U.P., publică o corespondență din București, menționind că la importanți®. forum al comuniștilor români au fost aprobate in unanimitate Raportul prezentat de secretarul general al partidului, precum și expunerea programatică a tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara din iunie a.c. a C.C. al P.C.R. Ziarul subliniază rolul hotărîtor al conducătorului partidului și statului nostru în dezvoltarea tuturor domeniilor vieții economice și sociale a țării.Sînt redate pasaje din rezoluție în care sînt însușite propunerile cuprinse in Raport privind retragerea trupelor și desființarea bazelor militare străine de pe teritoriile altor state, semnarea unui angajament solemn de a nu se amplasa noi tipuri de arme’ nucleare pe teritoriul altor țări și de a se acorda garanții statelor care renunță la arma nucleară că aceasta nu va fi utilizată împotriva lor. înfăptuirea acestor propuneri — subliniază „Trybuna Ludu" — ar avea o importanță hotăritoare pentru reluarea politicii de destinde

re, reducerea încordării și întărirea încrederii internaționale.Ziarul „JORNAL DE ANGOLA" consacră articolul intitulat „Confe-

mocratic, într-un articol dedicat politicii externe promovate de țara noastră, de președintele Nicolae Ceaușescu. „Colaborarea multilaterală cu țările in curs de dezvoltare, renunțarea la folosirea forței, la amenințarea cu forța și soluționarea tuturor problemelor divergente dintre state numai pe calea negocierilor constituie acțiuni fundamentale ale României socialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu".

să reducă înarmările și să edifice o nouă ordine politică și economică internațională" — subliniază ziarul.Un amplu comentariu, pe mai multe coloane, a consacrat și ziarul „JORNAL DE BRASILIA" eforturilor neobosite ale președintelui Nicolae Ceaușescu în direcția îmbunătățirii climatului internațional. Comentariul poartă titlul „Ceaușescu respinge politica de amenințare cu forța" șț subtitlul „Președintele
ROMÂNiA - IbJ COMENTARIILE PRESEI INTERNATIONALErința Națională a P.C.R. și-a încheiat lucrările" rezultatelor forumului comuniștilor români, menționînd că rezoluția adoptată reafirmă principiile care vor ghida înfăptuirea cincinalului 1981—1985. Conferința Națională, subliniază „Jornal de Angola", „a elogiat personalitatea președintelui României, luind in considerare contribuția sa decisivă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului".„România urmărește îndeaproape democratizarea relațiilor internaționale, creșterea rolului O.N.U. in soluționarea problemelor internaționale majore, în special a acelora care se referă la garantarea păcii și progresului economic și social", relevă ziarul italian „L’UMANITA", organul de presă: al Partidului Socialist De

Revista „TRIBUNE" din Sri Lanka a dedicat două pagini aprecierilor președintelui Nicolae Ceaușescu în legătură cu marile probleme ale lumii, concepției conducătorului partidului și statului nostru privind modul de soluționare a lor.La rîndul său, unul din principalele cotidiane de limba engleză din Sri Lanka, „DAILY MIRROR", a publicat articolul „România de azi și de mîine" în care înfățișează „rezultatele impresionante" obținute de țara noastră în întreaga perioadă a construcției socialiste. Referitor la politica externă a României socialiste se arată că „aceasta este cunoscută și apreciată în toată lumea". „România și-a legat numele de multiple inițiative și acțiuni menite să restaureze climatul de destindere.

României, Nicolae Ceaușescu, apreciază că noul sistem de relații internaționale trebuie să înlăture -dreptul forței» pentru a face loc «forței dreptului»". „România, se spune printre altele în articol, consideră că în actualele condiții este necesar să se amplifice eforturile pentru apărarea cu toată fermitatea a dreptului suprem al oamenilor și al națiunilor la viață, la pace, la existență liberă și independentă".Sub titlul „Ideile-forță și unitatea la originile României", același ziar publică un articol dedicat împlinirii a 64 de ani de la făurirea statului național unitar român, relevînd : „Divizată timp de multe secole, națiunea română s-a consolidat în 1918. Importanța mișcărilor populare în acest proces politic și istoric a fost

hotăritoare și fundamentală". Ară- țînd că unirea, intr-o singură țară a întregului popor român a fost ideea- forță care a străbătut întreaga istorie medievală și modernă a poporului^ nostru, „Jornal de Brasilia" adaugă că aceasta „a fost completată de o altă idee-forță : apărarea independenței". Este vorba, subliniază ziarul, de „două aspecte ale aceleiași probleme, intrucît nu este posibil -să se conceapă unitatea fără independență, și nici o reală independență fără o unitate politică statală. E un adevăr demonstrat în mod convingător de întreaga istorie a poporului român".Un amplu articol consacrat făuririi statului național unitar român a publicat și ziarul spaniol „YA“. „Proclamarea la Alba Iulia a revenirii Transilvaniei la patria mamă — relevă între altele ziarul — a dus la renașterea României prin adeziunea unanimă, definitivă și liberă a poporului". „Unirea tuturor provinciilor ronpânești, în 1918, intr-un singur stat a fost cea mai clară legitimitate istorică, etnică, politică și spirituală a acestui popor. Spre deosebire de alte state din Eurooa, de marile puteri aflate in conflict in primul război mondial. România nu a\ urmărit sub nici o formă teritorii străine, ci a luptat de la început pînă la sfîrșit pentru cea mai sfîntă cauză — realizarea idealului secular al autodeterminării, făurirea statului român unitar și independent".

Pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace

® „Să intensificăm acțiunile pentru preîntîmpinarea 
unei catastrofe generale"

MOSCOVA 25 (Agerpres). - In
tr-un inten/iu pe care l-a acordat 
televiziunii sovietice, savantul ame
rican Linus Pauling, de două ori 
laureat al Premiului Nobel, a. de
clarat că situația internațională s-a 
înrăutățit, asupra omenirii planind 
pericolul unui război nuclear distru
gător, informează agenția T.A.S.S.

Savantul american a subliniat că 
trebuie întreprinse urgent acțiuni în 
direcția preintîmpinării unei cata
strofe . generale, pentru pace și 
dezarmare. Totodată, el a relevat 
că este necesar să se realizeze un 
acord intre S.U.A. și U.R.S.S. pri
vind limitarea și reducerea arma
mentelor nucleare strategice.

® „Nu, instalării rachetelor cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul olandez!"

HAGA 25 (Agerpres). — Consiliul 
național al bisericilor din Olanda a 
dat publicității o scrisoare adresată 
primului ministru, prin care face 
cunoscut că se alătură campaniei 
de protest împotriva cursei înarmă
rilor, pentru dezarmare nucleară și 
împiedicarea instalării pe teritoriul 
olandez a rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune. In scrisoare 
se apreciază că „a sosit vremea să

se întreprindă toate măsurile pen
tru a preîntâmpina acumularea de 
noi arme nucleare pe teritoriul 
olandez. Guvernul și parlamentul 
poartă in această privință o răs
pundere deosebită". In document se 
propune inițierea, unui dialog între 
primul ministru, și organizațiile 
care militează pentru pace, in ve
derea intensificării acțiunilor care 
să Conducă la dezarmarea nucleară.

® „Vrem o Europă fără arme nucleare"

Demonstrație în orașul Luxemburg împotriva proiectelor N.A.T.O. de am
plasare a noi rachete cu raza medie de acțiune, pentru o Europa elibe

rată de arme nucleare

@ „în locul cheltuielilor pentru înarmări — fonduri
pentru dezyoltare"BONN 25 (Agerpres). — Muncitorii uzinelor din Dortmund ale concernului metalurgic „HECSH" au creat „Organizația de inițiative pentru apărarea păcii". într"o declarație’ difuzată cu acest prilej se relevă că noua organizație va întreprinde acțiuni de protest împotriva amplasării pe teritoriul R.F. Germania a rachetelor americane „Cruise" și „Pershing-2“. „Spunem «NU» oricărei încercări de a transforma Europa într-un teren de explozii nucleare", se menționează în declarație. Totodată, se cere redu

cerea cheltuielilor militare și alocarea fondurilor eliberate astfel in scopuri social-economice.Manifestații pentru pace au fost organizate și în alte localități din R.F.G.' Lâ întreprinderile metalurgice din Duisburg ale companiei „Mannesman-Hiittenwerke" a avut Ioc un miting, în cursul căruia s-a cerut declararea acestui oraș „zonă denuclearizată" și interzicerea stocării și transportării în localitate a armelor nucleare, chimice și biologice. ;
----------------------M
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Ziduri
Ziduri. Ziduri de cărămidă, ziduri de piatră, de beton.
Ziduri pentru case. Sau ziduri pentru monumente. Ori pentru ca

vouri.
...La Washington s-a inaugurat un monument funerar. Zilele trecute, 

la împlinirea a șapte ani de la repatrierea ultimelor trupe trimise să 
lupte in războiul acela din Asia de Sud-Est. A ultimilor ostasi și ofițeri 
care, de pe acoperișul ambasadei din Saigon, se agățau in disperare 
de tălpile ultimelor elicoptere...

Monumentul, in memoria celor căzuți, a fost proiectat de o sculpto- 
riță, naturalizată americană. Maya Ling Yin. Care l-a conceput intr-o 
viziune de o mare simplitate și sobrietate - zid de granit negru, negru 
ca noaptea sau ca abisul, cu un parter de gazon. Pe zidul negru, 
strălucitor ca oglinda, sînt înscrise cu litere aurite 57 939 — cincizeci 
și șaote de mii nouă sute treizeci și nouă de nume.

Ale ostașilor de pe urma cărora n-a rămas decît numele...
Monumentul este situat in vecinătatea unei mari artere de circu

lație, în apropiere de Mail, unde tinerii obișnuiau să se adune în 
anii aceia și să demonstreze intonind un celebru cîntec : „Hell, no, - 
we won't go I". „Nu, noi nu vom merge I".

Cu prilejul dezvelirii monumentului au avut loc diferite manifestări 
solemne - marșuri ale veteranilor, reuniuni, o paradă militară. La 
National Cathedral, in cadrul unei ceremonii, au fost citite, unul cite 
unul, numele înscrise pe zid. La numele strigate n-a răspuns nici unul - 
decît o tăcere grea, neagră și rece, ca o placă de marmură sau 
un zid de granit.

Ceremonia a durat 56 de ore.
La zidul de granit au fost depuse buchete și jerbe de flori, 

avut loc slujbe religioase, s-au aprins luminări ; nu venit părinții, 
cele, prietenii celor căzuți - unii au plins, alții s-au rugat, alții 
îngenuncheat pentru a săruta, pe zidul rece, numele unei rude 
unui prieten.

Ron Huntley, un veteran al războiului, a spus : „Am aici, pe 
doi frați și un unchi. Plus jumătate din compania mea".

(Pentru el, pentru ceilalți supraviețuitori, pentru răniți, pentru i 
tilați și infirmi, pentru traumatizații psihic - pentru aceștia nu 
ridicat nici un zid).

In timpul depunerii coroanelor, deasupra 
barea : „Pentru ce am luptat noi ?". Și apoi 
să se mai intîmple aceasta I"

ca

au 
ru- 
au 

sau

zid,

mu
s-a

mulțimii s-a auzit intre- 
răspunsul : „Să nu lăsăm

...In aceleași zile se desfășurau discuțiile...In aceleași zile se desfășurau discuțiile acerbe despre alte con
strucții, alte ziduri. Dar nu la suprafață, pe pajiști de gazon, ci la 
zeci de metri sub părnînt, in adîncuri negre. Ziduri din beton armat, 
ziduri circulare, respectiv silozurile pentru noile rachete intercontinen
tale.

Deocamdată in stare de proiect. Dar dacă ele și-ar lua vreodată 
zborul - cite ziduri memoriale ar trebui să încingă globul pămîntesc 
pentru a cuprinde numele celor din core 
Ar ajunge dacă meridianele și paralelele 
sau marmură neagră ?

Și cite milioane și milioane de zile ar 
care s-ar citi numele înscrise'?

Dar, mai ales, cine ar construi zidurile 
mai rămine pe lume pentru a construi sau

ar rămine doar numele ? 
ar fi construite din granit

dura

și ar 
citi ?

slujba-ceremonial în

citi numele, cine ar

mai ridice nici zidu-Totul depinde de oameni. Pentru ca să nu se
rile de granit ale regretelor tardive și tragediilor inutile, nici zidurile 
de beton armat ale vizuinelor subpămintene, pentru aceasta trebuie 
■ca oamenii să fie uniți, să fie alături, să fie tari.

Să facă, ei, zid - în calea zidurilor negre.

N. CORBU
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