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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAEESCU LA PLENARA C.C. AL P.C.R. 

3. FORȚA DE MUNCĂ 
folosită rațional și eficint, în interesul dezvoltării 

susținutei economiei

W

„Se impune ca ministerele, orgamțiile de partid, 
organizațiile de sindicat și de tinereți ia toate măsu
rile pentru folosirea rațională a forțeie muncă în acti
vitatea de bază - condiție hotărîtoare îndeplinirii sar
cinilor de producție".

NICOLAE EAUȘESCU
Realizarea exemplara a prevederilor de plan 

din acest an, ca și din anii următori, de către 
fiecare întreprindere, centrală și județ necesită, 
in mod imperios, pe lingă mijloacele tehnice și 
materiale, forță de muncă bine pregătită, cores
punzător cerințelor producției. Pentru aceasta, 
așa cum a subliniat din nou' secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
euvîntarea rostită la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., se impune să se asigure neintirziat ne
cesarul de forță de muncă, cu prioritate pentru 
producție, să se ia toate măsurile pentru folosirea 
judicioasă a acesteia.

în strinsă legătură cu vastul program de 
dezvoltare și modernizare a bazei _ materiale _a 
producției, partidul nostru a prevăzut și urmă
rește sistematic desfășurarea unei vaste acțiuni 
de formare și perfecționare a forței de munca, 
a cadrelor. După cum se știe, numai

în acest cincinal este prevăzută pregă
tirea profesională a 1.8—2 milioane de 
oameni ai muncii, prin toate formele 
dc instruire.

între aceste elemente componente fundamen
tale ale forțelor de producție — mijloacele de 
muncă și forța de muncă —- există o legătură 
directă. Orice neajuns în pregătirea și folosirea 
forței de muncă atrage după sine utilizarea ne- 
corespunzățoare a mijloacelor tehnice, uzura 
prematură a mașinilor și instalațiilor, întîrzierea 
termenului de recuperare a fondurilor avansate 
pentru dezvoltare, scăderea volumului producției 
fizice și, implicit, a eficienței economice.

Tuturor trebuie să ne fie limpede că trans
punerea în practică a amplului și însuflețitorului 
Program privind măsurile suplimentare de dez
voltare economico-socială a României pină in 
1980, a programului de creștere a nivelului de 
trai al poporului, de reducere a duratei săptă- 
minii de lucru impune o preocupare susținuta 
pentru valorificarea cu maximă eficiență a po
tențialului tehnic și uman de care dispun unită
țile economico-sociale, realizarea integrală a 
prevederilor cincinalului. în acest sens, la ple
nara C.C. al P.C.R. din 5 iulie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu preciza că dotarea tehnică și 
forța de muncă de care dispunem in prezent pot 
asigura nu numai realizarea planului, ci și o 
producție suplimentară. Cum pot fi înfăptuite 
aceste obiective 1

ORGANIZARE, MECANIZARE, DIS
CIPLINA Folosirea rațională, superioară a 
forței de muncă înseamnă, înainte de toate,

creșterea mai accent a productivității muncii, 
astfel ca fiecare onțjpat în producția mate
rială să dea mai ir, produse, să contribuie 
mai mult la sporireruției societății, in inte
resul întregii țări șilui însuși, ca beneficiar 
nemijlocit al amplifi avuției naționale. Ri
dicarea în continuări ritm susținut, a capa
cității productive a cii impune, după cum 
atestă faptele din n unități economice, să 
se acționeze mai en< pentru mecanizarea și 
automatizarea produi pentru mai buna or
ganizare a activității «prinderilor, a produc
ției și a muncii, astficit să se asigure func
ționarea cu toată captea a tuturor utilajelor 
și mașinilor. Totodat maximă atenție tre
buie acordată folosirțcărui minut, fiecărei 
ore din programul dtru, întăririi ordinii și 
disciplinei în muncă, reflectăm asupra ur
mătorului calcul :

un singur n irosit din timpul de 
lucru al perlului productiv din in
dustrie echhză cu o producție de 
circa 5,5 mile lei.

Să socotim cite minie pierd în fiecare în
treprindere și cite mii se pierd pe economie 
zilnic și vom constatam ari pagube se aduc 
economiei naționale dmza neajunsurilor în 
organizarea activității,ndisciplinei care se 
mai frianifestă intr-o sde locuri de muncă 1 
De fapt, în principal, tsj aceste deficiente au 
dus în unele întreprini— din construcția de 
mașini, chimie, metalu șj industria minieră 
— la nerealizarea la t sortimentele a pro
ducției fizice planificat primul semestru al 
anului. Iată de ce tre să punem capăt 
cu hotărîre acestei stăe lucruri, organiza
țiile de partid, sindicale tineret — împre
ună cu conducerile înlnderilor — fiind 
chemate să acționeze stor și sistematic pen
tru asigurarea ordinii sciplinei in muncă, 
pentru perfecționarea ccjă a activității pro
ductive.

ÎNCĂRCAREA CGPUNZĂTOARE, 
INTEGRALĂ, A SCBURILOR consti
tuie o condiție fundam | pentru creșterea 
producției și a eficientQnomice. Un calcul 
arată că

prin sporirea lentului de schim
buri numai cuie poate obține o 
producție supfară de circa 3# 
miliarde lei.

____________________ Hie ȘTEFAN
(Continuare in pag. a II

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul Giancarlo Pajetta, 

membru al Direcțiunii și Secretariatului Partidului Comunist Italian

Simbătă, 15 iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a primit, in 
stațiunea Neptun, pe tovarășul Gian
carlo Pajetta. membru al Direcțiunii 
și Secretariatului Partidului Comu
nist Italian.

La primire a participat tovarășul 
Vasile Mușat, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
din partea tovarășului Enrico 
Berlinguer, secretar general al parti
dului, precum și urări de sănătate și 
fericire personală, de prosperitate 
pentru poporul român.

Mulțumind pentru sentimentele ex
primate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat, la rindul său, tovarășului 
Enrico Berlinguer, celorlalți tovarăși 
din conducerea Partidului Comunist 
Italian, salutul său călduros și cele 
mai bune urări.

în timpul întrevederii a fost ex
primată deplina satisfacție față de 
bunele raporturi de prietenie, cola
borare și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Italian, bazate pe stimă și res
pect reciproc, și a fost reafirmată 
dorința de a dezvolta in continuare

aceste raporturi, precum și relațiile 
pe multiple planuri dintre România 
și Italia, în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii 
în Europa și în întreaga lume.

în cadrul întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme ale situației internaționale, 
ale mișcării comuniste si muncito
rești.

Relevîndu-se profundele transfor
mări revoluționare care au avut si 
continuă să aibă loc în lume, s-a 
apreciat, totodată, că în viata interna
țională se manifestă o accentuare a 
contradicțiilor dintre state si grupări 
de state, a tendințelor de reîmpăr
țire a zonelor de influentă si domi
nație. ceea ce generează grave peri
cole pentru pacea si securitatea mon
dială. în aceste condiții capătă o 
importantă tot mai mare intensifi
carea eforturilor pentru îmbunătă
țirea relațiilor dintre state, pe baza 
egalității în drepturi, respectării inde
pendentei si suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
pentru înfăptuirea unor măsuri con
crete de dezangajare militară, de 
dezarmare si în primul rind de 
dezarmare nucleară, pentru soluțio
narea pe cale politică a stărilor de 
încordare și conflict din diferite

zone ale lumii, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. continuarea cursului spre 
destindere, pentru o largă cooperare 
internațională. în interesul păcii si 
securității în Europa si în lume.

în timpul convorbirii s-a subliniat 
necesitatea de a se acționa pentru 
întărirea solidarității si făurirea unei 
unități de tip nou între partidele co
muniste si muncitorești, pe baza de
plinei egalități în drepturi, a res
pectării principiilor independentei, 
neamestecului in treburile interne, a 
dreptului fiecărui partid de a-si 
elabora de sine stătător strategia si 
tactica revoluționară, potrivit condi
țiilor istorice, sociale si politice din 
propria tară.

A fost reafirmată, de asemenea, 
necesitatea de a se acționa pentru 
lărgirea colaborării si conlucrării din
tre partidele comuniste, socialiste, 
social-democrate, dintre toate for
țele progresiste, democratice. în lupta 
împotriva imperialismului, colonia
lismului. neocolonialism ului, pentru 
pace si progres social.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, caracte
ristică relațiilor existente între 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Comunist Italian.

2050 de ani de la întemeierea 
primului stat dac centralizat și independent

După cum este cunoscut, tn 1980 se vor împlini 
2 050 de ani de la fâurirea primului stat dac centra
lizat și independent. în legâturâ cu aniversarea aces
tui eveniment de mojoră însemnâtate al istoriei pa
triei noastre a fost adoptată o Hotărîre a C.C. al 
P.C.R., care prevede organizarea unei ample și diver
sificate suite de manifestări omagiale — politice, ști
ințifice, culturale, artistice etc. — menite să evoce bo
gatele tradiții de organizare social-politică ale româ
nilor — ai căror strămoși și-au întemeiat aici cu mai 
bine de două mii de ani în urmă un stat unitar liber 
și puternic — să evidențieze deopotrivă rădăcinile 
adînci ale poporului nostru in vatra dacică, continui
tatea sa neîntreruptă pe teritoriul pe care s-a plămă
dit, lupta sa necurmată purtată de-a lungul secolelor

pentru apărarea pămîrîtulul străbun șl a ființei sale 
de neam. Astfel, această aniversare va sluji cunoaș
terii și înțelegerii mai profunde a vieții, muncii și 
luptei înaintașilor, spre a le prețui așa cum se cu
vine și a sorbi din ele puteri și energii noi în munca 
de ridicare a patriei socialiste pe trepte mereu mai 
înalte de progres și civilizație.

Ziarul „Scînteia" va consacra jubileului a 2 050 de 
ani de la crearea primului stat dac centralizat și In
dependent o suită de materiale — articole cu carac
ter istoric, interviuri cu cercetători științifici etc. Pu
blicăm în ziarul de astăzi primul articol din această 
suită, al cărui subiect îl constituie originea geto-da- 
cilor.

GETO-DACII - VLĂSTAR VIGUROS 
AL MARELUI TRUNCHI TRACIC

IN PAGINA A IV-A
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Adevărata cunună 
a premianților

“1 
I
I

An de an, in ultima vreme, intrarea școlarilor în 
vacantă coincide cu un eveniment care însoțește in
tr-un chip nou, parcă și mai emoționant, ceea ce altă
dată era cunoscut sub denumirea de „coronița pre- 
infantilor".

Desigur, tradiționala cunună cu laurii de floare 
a cimpurilor și grădinilor s-a așezat și se va așeza 
pe frunțile școlarilor și școlărițelor care au dovedit și 
vor dovedi mai multă inspirație (și... transpirație !) in 
procesul studiului. Am văzut însă, zilele trecute, la 
Liceul de filologie-istorie nr 1 din București, o ex
poziție a elevilor din sectorul 3 („Expo-elevi 18“) 
care, mai mult decit orice serbare de fine de an, da 
măsura puterii de azi a școlii noastre : 6 expoziție a 
produselor realizate de elevii a 40 de școli, ai Casei 
pionierilor și ai grădinițelor sectorului, pro
duse realizate în orele de atelier sau de lucrări prac
tice. Ce ne arată ele ? în primul rind. cit de profunde

I
I
I
I

I
sînt efectele procesului de perfecționare a învățămîn- . 
tului, încheiat in 1977. La un an de la aplicarea ma
surilor adoptate de conducerea partidului, licee ca I 
„Sabia" și „Coșbuc" au crescut energic valoarea pro- 
ducției realizată de elevi, cifrele indicind o inserțio- I 
nare tot mai bună in viață a pregătirii școlare. Aceeași 
expoziție mai arată insă și ce avantaj au școlile care 
au trecut mai din timp la profilul tehnic : liceul tn- 
dustrial „Electroaparataj" atinge o producție de aproa
pe 3 ori și. respectiv, de aproape 6 ori mai mare decit | 
ale liceelor citate anterior, iar dexteritatea tehnică a 
elevilor de la Liceul de mecanică fină merită elogiile ■ 
unor maeștri. întrepătrunderea studiului teoretic cu | 
cercetarea de laborator, activitatea de cerc științific 
și practica în atelier (la școală sau în întreprinderile I
patronatoare) este evidentă. Elevii vorbesc firesc, azi, 
despre contribuția lor la „creșterea economică" și o 
dovedesc cu cifre remarcabile : valoarea producției nete ■
realizate de elevi în actualul an școlar atinge în sec
torul 3 peste 25 500 000 lei ! Școlile - așa cum sînt I 
liceele „Mihai Viteazul". Filologie-istorie 1 și 5. șco- 
Iile generale 55. 56. 49. 66 etc. — au programele lor 
„de colaborare", au „cincinalele" lor. au planurile lor 
de „angajamente suplimentare" (peste 4 400 000 lei la I 
nivelul sectorului). ■

lată de ce „expo-elevi" reprezintă, în fapt, una = 
dintre adevăratele cununi ale adevăraților premianți . 
opera miilor de tineri care dau excelente dovezi de . 
virtuozitate, nu numai teoretică, dar și practică. <

Eugen FLORESCU J

1ÎML FERM AL OPINIEI MUNCITOREȘTI 

conamă cîștigul fără muncă, practicile ilicite 
în contradicție cu legile țării, 

enormele eticii și echității socialiste
Pe fricîul noii societăți. Partidul Comunist 

Român iris, cu majuscule, vechiul deziderat al 
mișcării re democratice, revoluționare : „Nici 
muncă ijine, nici piinc fără muncă!**. Este un 
principiuamental care guvernează întreaga viață 
socială ctria noastră ; își trage forța vitală din 
actul iste desființării exploatării omului de către 
om. din j stăruitor al partidului de a așeza în
treaga eiă a milioanelor de producători de bu
nuri mat și spirituale pe temelia respectării 
normelor |e, a|e codului etic comunist.

în lum;estei realități dominante, cu atît mai 
flagrante ii anacronice apar unele apucături de

căpătuială, de înavuțire cu orice chip din avutul so
cietății, din truda celor ce muncesc.

Orice om care își face cu răspundere datoria în 
uzină sau pe ogoare, la planșetă sau în laboratoare, 
răsplătit în chip firesc potrivit cantității Si calității 
muncii depuse — fără să pretindă nimănui „favoruri1* 
sau „atenții1* — repudiază cîștigul fără muncă, practi
cile ilicite ale unor indivizi care își viră pină la coate 
mîinile in avutul obștii. în buzunarul omului muncii. 
O asemenea opinie fermă — de condamnare a spiri
tului de căpătuială și, totodată, de susținere a unor 
măsuri hotărîte care să determine stîrpirea. acestor 
manifestări retrograde — am întîlnit și la întreprin
derea „Laromet1* din Capitală.

( CRONICA SĂPTĂM1NII

— Noi, muț, 
ne spune tratai- 
tul Vasile Nicolc 
tem învătați j 
cu prețul cinș 
piinii. Iar acest 
poate fi, oriund 
plăti el azi, la n 
cit echivalentul 
cinstite.

Vasile Nicolae 
autoritatea mor 
vorbească desp 
asemenea preț a 
nii de fiecare z 
eeastă pîine — a 
nea milioanelor d 
meni ai muncii 
și-o cîștigă cu de 
tate, prin munca s 
peste 37 de ani, î 
orică. Sofia luc 
șl ea într-o între 
dere bucureșteană 
latul, la fel, a te 
nat ingineria și ., 
văzut și învățat îr 
milie, asta face : r.

cește, construiește la 
Slobozia**. Tocmai pen
tru acest trecut de 
muncă cinstită, trata- 
mentistul Vasile Nico
lae face parte, de mai 
bine de 15 ani. dintr-o 
echipă de control al 
oamenilor muncii.

— Ce vă spune ex
periența cîștigată de 
cînd ați fost învestit 
cu această funcție so
cială ?

— Că năravul de a 
jecmăni cetățeanul, de 
a rîvni la bunul obștii 
prinde rădăcini numai 
acolo unde lipsește re
plica decisă, unde-și 
fac loc atitudinea în
găduitoare, măsura 
luată cu duhul blîn- 
dețli. de ochii lumii. 
Cînd m-au confirmat 
în echipa de control, 
tovarășii mei de mun
că mi-au spus: „Nu

uita : acolo ne re
prezinți pe noi. A- 
dică munca, cinstea, 
voința noastră. Să fii 
necruțător cu necins
tea. cu învîrtelile, cu 
afacerism ul“.

— Cum ați aplicat

anchetă 
socială

această linie de con
duită ?

— Ultima dată, de 
pildă, cu ocazia unui 
control la restaurantul 
„Poiana**. L-am prins 
atunci pe un ospătar 
care servea cu lipsă la 
gramaj. Ajutorul res
ponsabilului i-a luat 
îndată apărarea, a cău

tat să ne înduplece, ba 
chiar ne-a și amenin
țat. între timp cel în 
culpă și-a „mobilizat** 
și o „proptea**, care a 
venit urgent la față lo
cului. să ne intimide
ze. I-am cerut să se 
legitimeze și, atunci, 
„propteaua** a făcut 
stingă împrejur. După 
care am dresat proce
sul verbal în care 
propuneam sancționa
rea. Iar cînd același 
ospătar a fost prins 
șl a doua oară fu- 
rînd, nici o prop
tea nu l-a mai 
putut salva de pedeap
sa meritată. Ce vreau 
să spun cu asta 7 Ne
cinstea, oriunde s-ar 
produce ea, trebuie 
smulsă din rădăcină. 
Cu dirzenie. cu intran
sigență muncitorească, 
cu hotărîre neclintită

In a-i determina pe 
toți să respecte legea. 
Și. mai ales, cu o o- 
pinie de masă promp
tă. care să taie oricui 
pofta de a rîvni la a- 
faceri murdare, Ia chi
verniseală prin ne- 
muncă.

Iată poziția firească, 
activă, a unui om care, 
așa cum spuneam, știe 
exact prețul piinii 
cinstite. Este atitudi
nea normală și morală 
a fiecăruia față de ori
ce dereglare ce poate 
aduce atingere princi
piilor eticii și echități’ 
socialiste aflate la te
melia întregii noastre 
vieți sociale. Este ati
tudinea normală și
Iile TANĂSACHE
(Continuare 
fn pag. a IV-a)

Orientări clare, 
mobilizatoare pentru 

dezvoltarea accelerată 
a economiei naționale

Principalul eveniment politic care 
a polarizat, in cursul săptăminii tre
cute, atenția opiniei publice l-a con
stituit ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. Dezbate
rea, în cadrul lucrărilor, desfășurate 
sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a raportului cu privire 
la indeplinirea Planului național 
unic in semestrul I al anului a pri
lejuit reliefarea realizărilor remar
cabile obținute în această perioadă 
în dezvoltarea în ritm înalt a for
țelor de producție, a tuturor ra
murilor economiei naționale, reali
zări ce ilustrează, odată mal mult, 
realismul sarcinilor de plan, ca și 
elanul și hărnicia oamenilor muncii 
in înfăptuirea acestor sarcini. Au 
fost relevate, totodată, unele ne
ajunsuri în activitatea economi
că. accentuindu-se în mod deo
sebit necesitatea lichidării rămîneri- 
lor în urmă privind realizarea pro
ducției nete și fizice într-o serie de 
ramuri și unități, a planului de in
vestiții. precum și a planului de ex
port. incit, prin desfășurarea unei 
acțiuni mai ferme și perseverente, 
să fie asigurată îndeplinirea și de
pășirea planului pe acest an la toți 
indicatorii.

în condițiile perfecționării meca
nismului economico-financiar. are 
o însemnătate primordială ca toa
te unitățile economice să des
prindă, fără întîrziere, concluzii 
practice din orientarea stabilită de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., potrivit căreia se impune 
realizarea producției fizice planifi
cate ; recuperarea rapidă a restanțe
lor in investiții si punerea in pro
ducție la termen a tuturor capacită
ților economice ; funcționarea Ia 
întregul potențial a capacităților 
existente ; perfecționarea organizării

muncii si folosirea judicioasă a for
ței dc muncă in sectoarele hotări- 
toare ale producției materiale.

Concomitent, o atenție deosebită 
va trebui acordată aspectelor referi
toare la îmbunătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale, reducerea consu
murilor materiale și respectarea 
strictă a normelor de consum, în
tărirea ordinii și disciplinei în 
transporturi, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al tuturor produselor, 
sporirea eficienței întregii activități 
economice, realizarea ritmică și in
tegrală a planului la export.

Spre un puternic avînt 
al întrecerii

în întîmpinarea zilei 
de 23 August

Tocmai spre realizarea acestor 
sarcini prioritare, pregnant relie
fate în euvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta Ple
nară a C.C. al P.C.R., este îndrep
tată întrecerea socialistă în întîmpi
narea marii noastre sărbători națio
nale — 23 August. Dezvoltarea con
științei socialiste a clasei munci
toare, maturitatea ei politică își 
găsesc ilustrare concludentă în fap
tul că — beneficiind de cadrul insti
tuțional propice creat de întărirea 
autogestiumi economice și ridicarea 
pe un plan superior a autocondu- 
cerii muncitorești — principalele 
eforturi sînt concentrate spre latu
rile calitative ale activității econo
mice : creșterea productivității mun
cii, gospodărirea mai judicioasă a 
materiilor prime și materialelor, 
îmbunătățirea calității și accentua
rea tehnicității produselor, realiza
rea integrală a contractelor, a sar
cinilor de export și reducerea im
porturilor. Consemnăm. în acest

Tudor OLARU
Petre STANCESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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Trei fete
Silvia Jecu, Dochița Stamate, 

Ținea Stoichici. Trei fete care 
abia au pășit pragul majoratu
lui. Toate trei lucrează in cel 
mai nou sector al laminorului 
de benzi la rece de pe platfor
ma Combinatului siderurgic de 
la Galați. Fiecare are in grijă 
în cite un schimb evidenta 
producției. Posturi de mare răs
pundere. Locurile de muncă — 
în imediata vecinătate a cale
lor laminorului. Cele trei fete 
sint foarte bune prietene. Ele 
au fost și colege de școală la 
Liceul industrial nr. 3 din Galați. 
Toate trei împlinesc un an de 
cind lucrează in combinat. Pri
mul lor an de muncă. La îm
plinirea căruia colegii le adre
sează la mulți ani, cu multe 
bucurii.
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Legitimație 
de... pleșcar

Cuvîntul pleașcă este definit 
In Dicționarul explicativ al lim
bii române drept „cîștig neaș
teptat (de obicei nemeritat) ob
ținut fără muncă ; chilipir". De 
(sau pe) pleașcă, susține ace
lași dicționar, înseamnă „de 
pomană, sau fără bani". Speța 
pleșcarilor nu a dispărut cu 
totul. Un exemplu: la 
ila sint unii care merg 
mijloacele de transport 
comun fără să scoată bilete de 
călătorie. Cind sint prinși, achi
tă amenzile de rigoare, 
există însă categoria 
cu ifose", a unor 
care călătoresc tot 
tobuze și tramvaie 
fără să plătească, dar
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Mai 
„pleșcari 
cetățeni 

cu
Și

___ ____ _______  ... cu... le
gitimații in regulă. Cum au ob
ținut aceste permise de liberă 
călătorie ? S-au prezentat la 
I.J.G.C.L., au spus că lucrează 
la... și la... și la... și gata legi
timația. Ba, unii și-au procurat 
legitimații și pentru... rude. Nu
mai in luna iunie conducerea 
I.J.G.C.L. a vizat zeci și zeci 
de astfel de legitimații, care au 
adus întreprinderii prejudicii de 
mii de lei. Fie ca această notă 
să pice ca o „pleașcă" pe capul 
celor care au vizat astfel de 
legitimații și care să fie puși să 
le suporte din propriul buzunar.
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Si
s-a potolit...

Numele și prenumele : Con
stantin Chiagă. Virsta : 24 de 
ani. Domiciliul : Poșta Cilnău, 
județul Buzău. Profesia : elec- 
irician. Locul de muncă : un 
șantier C.F.R. Era cunoscut ca 
un om la locul lui. Pină deună
zi, cind s-a urcat intr-un 
autobuz din municipiul Buzău 
și a început, netam-nesam, să 
profereze injurii in dreapta și-n 
stingă. Unul din călători i-a 
atras atenția să fie cuviincios. 
Atit i-a trebuit lui Constantin 
Chiagă : i-a sărit țandăra și i-a 
amenințat pe toți din jur : 
„Gura ! Dacă mai scoate careva 
o vorbă are de-a face cu băia
tul. Știți voi cine-s eu ?“. Fiind 
asupra chefului, a provocat un 
scandal de pomină. Oamenii 
l-au luat de guler și l-au dus 
in fața autorităților ca să vadă, 
intr-adevăr, cu cine au de-a 
face. După care Judecătoria din 
Buzău a dispus sancționarea lui 
cu închisoare contravențională. 
Și scandalagiul s-a potolit.

La sfîrșit de

au-
tot

Pentru început ne-am propus să 
căutăm răspuns la întrebarea : ce 
mijloace și ce metode sint folosite 
de organizațiile de partid din între
prinderi ale Craiovei pentru a 
asigura cunoașterea șl însușirea te
meinică — premisă indispensabilă 
pentru o aplicare concretă — a mă
surilor ce decurg din perfecționarea 
mecanismului economico-financiar ?

O primă constatare vizează posi
bilitățile și totodată cerința ca or
ganele și organizațiile de partid să 
acționeze astfel înclt

ÎNTREG ARSENALUL MIJ
LOACELOR MUNCII POLI
TICO-EDUCATIVE SA FIE 
INTENS FOLOSIT. Pentru a 
asigura cunoașterea corectă a per
fecționărilor aduse mecanismului e- 
conomico-financiar, cerem organelor 
șî organizațiilor de partid să-și con
centreze asupra acestui subiect mij
loacele muncii politico-educative — 
ne-a spus tovarășul Ion Cetățeanu, 
secretar al comitetului județean Dolj 
al P.C.R. Propunindu-ne să le acor
dăm un sprijin cît mai concret, s-a 
trecut la elaborarea unor tipărituri 
care au fost puse la îndemîna orga
nizațiilor de partid : 2 000 de seturi 
de cite 22 planșe cuprinzînd princi
palele idei și direcții de acțiune pen
tru însușirea și aplicarea noilor in
dicatori ; 2 000 planșe înfătișînd meca
nismul economico-financiar în re
prezentare grafică — atit pentru 
uzul propagandei vizuale, cit si pen
tru uzul celor Interesați (planșe în 
formate diferite) ; „caietul tematic si 
documentar" pentru lectori și pro
pagandiști cuprinde mai multe ex
puneri, precum și un șir de scheme 
și planșe privind producția netă și 
fizică, autoconducerea muncitorească, 
constituirea fondurilor de beneficii".

Firește, un loc important îl ocupă 
pregătirea celor chemați să conducă 
acțiunea de explicare. Toți lecto
rii și propagandiștii comitetelor ju
dețean și municipal de partid, al 
organizațiilor de partid din indus-

trie, cadrele de conducere din uni
tățile economice au participat la un 
șir de expuneri, dezbateri, seminarii, 
acordînd ei înșiși, ulterior, nume
roase consultații și conducted discu
ții în întreprinderi.

CÎT
DESPRE 
CRETE

în acest

MAI CONCRET - 
SARCINILE CON- 

ALE OAMENILOR, 
cadru, o mare importanță

treprinderi, stațiile de radioamplifi
care au inițiat, la rîndul lor. emi
siuni de popularizare. Din păcate, 
cea de la Întreprinderea de confec
ții și-a considerat prea curînd 
sarcinile pe acest tărîm încheiate, 
multumindu-se doar cu prezentarea 
pe capitole a hotărirli Plenarei C.C. 
al P.C.R. din luna martie a.c. 
în loc să se lămurească punct cu 
punct problemele legate de realiza
rea producției nete și a producției 
fizice, de participarea oamenilor

folosesc Îndeajuns tocmai de aceste 
mijloace care le stau la îndemină. Da 
întreprinderea mecanică de ma
terial rulant nici măcar un sin
gur articol (unele fiind vechi de 2—5 
luni) la gazetele de perete nu se re
feră Ia perfecționarea mecanismului 
eeonomico-financiar. La întreprinde
rea de confecții — afișe, lozinci sint 
multe. Frumos scrise și viu colorate. 
Unele însă s-au învechit, nu răspund 
imperativelor momentului, pentru 
că... „centrala nu a clarificat încă

o valablLe mai largă — de a lăsa 
populariza măsurilor doar pe sea
ma specijtilor. Este firesc și nece
sar ca onizațiile de partid să asi
gure atra'ea Ia activitatea de popu
larizare louiui mecanism economi- 
co-finanr a celor mai competente 
cadre. a>ecialistilor. după cum fi
resc și esar este ca organele lo
cale de rtid să ceară organizații
lor ce tint subordonate să nu se 
limiteze jumătăți de măsură, ci 
să conece la acțiunea de popu-

ACTIVITATEA ORGANIZATORICĂ Șl POLITICO-EDUCATIVĂ A ORGANIZTIILOR
DE PARTID PENTRU PERFECTIONAREA MECANISMULUI ECONOMICO-MANCIAR

s-a acordat discuțiilor directe cu oa
menii — pe locuri de muncă, pe for
mații, In fața planșelor, cu creionul 
în mină sau cu creta pe tablă. Mem
brii comitetului de partid și ai consi
liului oamenilor muncii de la „Elec- 
troputere" au purtat asemenea discu
ții cu 46 de colective ; s-au desfășu
rat, de asemenea, dezbateri în orga
nizațiile de partid, sindicat și U.T.C., 
s-au organizat răspunsuri la întrebă
rile puse de muncitori ; la întreprin
derea de confecții, din inițiativa 
comitetului de partid s-au pre
gătit planșe potrivit specificului 
diferitelor sectoare, care au ajutat la 
prezentarea noțiunilor și probleme
lor puse în dezbaterea întregului 
efectiv de muncitori. La ambele în
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Au înghițit 
în sec

— Ce-ai zice de o fripturică 
pe cărbuni și înăbușită apoi cu 
un vin puterea ursului ?

— Mde, ce să zic ? Îmi lasă 
gura apă. Da’ cum să facem ?

— Păi, uite cum...
Si cei doi (primul — mecanic 

și al doilea paznic la Întreprin
derea de industrializare a cărnii 
Suceava) s-au sfătuit cit s-au 
sfătuit, după care au trecut la 
fapte. Intr-un cuvint, au sustras 
din întreprindere nu mai puțin 
de 50 kg de carne. Dar degeaba 
le-au lăsat gurile apă, pentru că 
nici primul — Gheorghe Agri- 
goroaiei, nici al doilea Petru 
Hartup, n-au mai apucat să se 
înfrupte din ea. Prinși in 
aceeași seară, cei doi răspund 
acum la întrebările anchetato
rilor, înghițind in sec.
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în interesul 
cui ?
E vremea griului. A slrîngerli 

aurului verii. Si a transportului 
său de pe cimp in depozite. 
Transport efectuat zi și noapte 
de' camioane. Așa ar trebui sg 
fie și la cooperativa agricolă 
din Tiopu, județul Cluj. Numai 
că aici camioanele umblă de 
colo pină colo in interesul per
sonal al șoferilor și al altora. 
Deunăzi, in timp1 ce Unul zăcea 
neridicat, organele de miliție au 
întîlnit camionul 21—CJ —3193 
tlaționind in fața bufetului, 
înăuntru se „cinstea" șoferul 
iulian Chira.

— Sint in concediu. Ce, n-am 
voie să beau și eu un pahar ? 
s-a rățoit șoferul.

— Nici in concediu, dacă ur
cați la volan, tot nu puteți să 
beți. Dar ce caută camionul 
aici ?

— Păi, am transportat pină 
acum niște materiale. Știți, îmi 
fac o casă faină.

A doua zi, același șofer a fost 
prins la volan sub influența al
coolului. Un alt camion. 21—CJ 
—3922, de la aceeași cooperativi 
agricolă, a fost găsit circulind 
fără foaie de transport și tot in 
interese personale. Ce-o li pă
zind președintele ? Numele lui : 
Vasile Jurcan. Ca să se știe cu 
cine avem de-a face.

Rubricd realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Apa minerală-băutură 
ideală... cind o găsești

Odată cu creșterea 
caniculei, crește și 
consumul de răcori
toare, inclusiv de apă 
minerală. Dar apa 
minerală se găsește in 
cantități neîndestulă
toare atit în București, 
cît și în alte 
tăți.

— Furnizorul 
tru. Centrala 
spirtului și amidonu
lui — ne răspunde to
varășul Nicolae Ble- 
jean, director general 
adjunct în Ministerul 
Comerțului Interior — 
ace o restanță pe 
acest an de circa 
30 milioane de litri de 
apă minerală. Cu toate 
insistențele noastre, 
nu am reușit să pri
mim cantitățile prevă
zute

Ce 
rul ?

— E adevărat, avem 
o restanță de 
milioane litri
— ne spune 
Dumitrescu, 
rul tehnic al
— dar nu din 
noastră, ci a comerțu
lui. Nu ne-a asigurat 
sticlele goale nece
sare pentru Îmbute
lierea apei. Din can
titatea de sticle de 1 
litru de care aveam 
nevoie in primul se
mestru- pentru onora
rea contractelor.

locali-

nos-
berii,

în plan.
spune fuimizo-

circa 30 
de apă 
Mircea 

directo- 
centralei 

vina

am primit de la între
prinderile de achizi
ționare a ambalajelor. 
I.C.V.A. — către apar
țin de comerț — 33 
milioane de sticle. în 
aceste condiții, pentru 
a reduce din deficitul 
creat, am transferat o 
parte din " ' 
noastre de 
îmbutelierea 
dar tot n-au fost su
ficiente. Producția 
noastră de apă mine
rală s-a dublat in ul
timii 5 ani, iar in 1978 
înregistrează o creș
tere, față de 1977, de 
aproape 50 la sută. 
Furnizorul de sticle 
insă — I.C.V.A. — nu 
ne asigură decit o 
parte din ambalajele 
necesare. Bunăoară, 
față de 1977, anul a- 
cesta avem nevoie — 
conform planului — 
de un plus de 150 mi
lioane sticle de 1 ki
logram, iar I.C.V.A. 
nu ne asigură decit 
un spor de circa 60 
milioane sticle.

Am fost, totodată, 
informați că Ministerul 

, Comerțului Interior a 
dispus ca, pe lingă ex
pedierea de urgență la 
fabricile de îmbutelie- 
re a navetelor cu sticle 
aflate în depozitele 
I.C.V.A. să se acționeze 
energic pentru îmbu
nătățirea activității u-

sticlele 
bere la 

apelor,

nităților de' colectare 
a ambalajelor in ve
derea preluării de la 
populație a unui vo
lum sporit de sticle. 
Acțiunea de preluare 
a ambalajelor de că
tre centrele I.C.V.A. 
va fi sprijinită în mai 
mare măsură decit 
pină acum de maga
zinele alimentare, care 
au primit sarcina să 
achiziționeze ambala
jele de sticlă de la 
cetățeni. La rindul 
său, Centrala berii, 
spirtului și amido
nului a trimis la 
fabricile de îmbute- 
liere delegați care să 
urmărească și să im
pulsioneze ritmul li
vrărilor de apă mine
rală și preluarea sti
clelor goale de la 
I.C.V.A. Ni s-au dat, 
totodată, asigurări că 
unitățile de imbutelie- 
re vor respecta în
tru totul graficele de 
expediție a sticlelor 
de apă minerală spre 
magazine, cu condiția 
primirii ambalajelor 
necesare.

Să sperăm, așadar, 
că în cel mal scurt 
timp, In urma măsu
rilor luate, aprovizio
narea cu apă mine
rală va intra In nor
mal.

prompt exigențelor ictuale
muncii la beneficii și celelalte avan
taje pe plan social, de înfăptuirea 
autoconducerii și autogestiunii.

Ca instrument de largă populari
tate și accesibilitate al muncii poli
tico-educative. propaganda vizuală 
are, fără îndoială, un rol deosebit in 
informarea oamenilor. în acțiunea de 
popularizare. Avînd avantajul de a se 
realiza operativ, deci eficient — gazeta 
de perete, afișul, chemarea au, mai 
ales în această perioadă, menirea de 
a familiariza oamenii cu un șir de 
noțiuni si. in același timp, de a le 
arăta precis, în mod direct și con
cret, cum să acționeze, în ce di
recții principale- să-șl Îndrepte 
eforturile. Or. ce se constată ? Nu
meroase organizații de partid nu se

unii indicatori" — ni s-a spus.
în general, se poate spune că nu 

au fost depășite tendințele de can
tonare în generalități și teze abstrac
te, nearătîndu-se celor de aici tocmai 
ceea ce este esențial, pentru ei 
și întreprindere : cum să proce
deze practic, în fabrica, sec
ția și atelierul lor pentru tradu
cerea în viată a acestor principii si 
orientări. De altfel, asemenea neajun
suri au mai fost criticate — nu o 
dată — atrăgindu-se atenția asupra lor 
si cu prilejul recentei instruiri a 
activului din economia județului.

Aspectele aduse în discuție (și care 
au intr-adevăr un pronunțat caracter 
tehnico-economic), vădesc, in bună 
măsură, tendința — și observația are

larizî toate forțele, toate mijloa
cele ncii politico-educative.

RTRU CA IDEILE Șl 
TELE TEORETICE SĂ SE 
MARIALIZEZE ÎN FAPTE. 
Am ut două teste la întreprin- 
deree confecții si la Întreprinde
rea ranică de material rulant. : 
am us unui număr de 15 
murri și muncitoare Întrebarea 
„ce i despre producția netă ?“. Din 
păc. destule răspunsuri au vădit o 
înțere îngustă a acestei noțiuni, 
ressă la respectarea unor obliga
ții nentare de disciplină și cali- 
tatKpresie neîndoielnică a viziu-

nli tncă limitate In care se desfășoa
ră acțiunea de popularizare și expli
care.

Iată, bunăoară, la I.M.M.R. Cratova. 
unde se experimentează de patru 
ani producția netă, fabricația de 
subansamble s-a integrat in în
treprindere în proporție de 100 la 
sută, s-au redus costurile, se reali
zează importante economii de metal, 
numai anul acesta colectivul reușind 
să recondiționeze piese vechi în va
loare de 60 milioane lei, s-a genera
lizat acordul global, cîștigul oameni
lor crescînd. in afara majorării legale 
a retribuției. în medie cu 6 la sută. 
Socotim că această experiență, ca și 
altele asemănătoare, constituie sufi
ciente argumente pentru organizarea, 
la fața locului, a unor schimburi de 
experiență, menite să ajute la trans
punerea pe planul muncii politice a 
faptelor concrete. în măsură să con
vingă si să mobilizeze oamenii.

Considerind. pe drept cuvint. ceea 
ce s-a 
tetele . . . ______
partid și-au propus un plan cuprin
zător ‘ 7 7 . ’ 71 _____ 2
anului, desfășurat in două direcții : 
spre adincirea procesului de infor
mare și pregătire a cadrelor 
conducere politică si economică, 
de o parte, a tuturor celorlalți 
meni ai muncii pe de altă parte, 
fi permanentizat. în acest scop, 
sistem de consultații, 
punctelor de documentare 
mare politico-ideologică. 
elabora noi materiale 
ve, cu caracter concret.

făcut drept un început, comi- 
judetean și municipal de

de acțiuni pentru tot restul

de 
pe 

oa- 
Va 
un 

la nivelul 
si infor- 
se vor 

explica t.1- 
. aplicativ, 

va fi mai sistematic urmărită înnoi
rea și adaptarea la locurile de 
muncă a propagandei vizuale, se va 
intensifica, mai ales în perioada de 
vară, propaganda prin conferințe, vor 
căpăta amploare acțiunile grupurilor 
de lectori, punîndu-se accentul nu 
numai pe prezentarea tezelor teore
tice, ci, în strînsă legătură cu ele și 
decurgînd din ele. pe posibilitățile 
practice pentru aplicarea lor.

Maria BABOIAN 
Nicolae BABALAU

Long&itatea activă
se cîștig prin cumpătare

rspune acad. Ana ASLAN,
director genera Institutului național de gerontologie și geriatrie

săptâmînd
La sfîrșit de săptămtnă. multi 

bucureșteni caută locuri de po
pas ferite de zgomotul citadin. 
Iată cîteva sugestii. Pe șoseaua 
națională București —■ Ploiești, 
la km 49, în mijlocul unei pă
duri de stejari, popasul turistic 
Românești oferă cazare în că
suțe tip camping șl 500 locuri la 
mesele restaurantului său. Din
colo de Ploiești, în pădurea 
Păulești, se află Hanul Prahova, 
o clădire în stil românesc, cu o 
poartă monumentală sculptată 
în lemn. Unitatea dispune de 18 
căsuțe, un restaurant și o te
rasă. precum șl de un loc de 
parcare pentru 200 de autovehi
cule. îh binecunoscuta stațiune 
montană Cheia, de la poalele 
Muntelui Roșu. Complexul tu
ristic Cheia, apartinînd coopera
ției de consum prahovene, este, 
de asemenea, un atrăgător loc 
de popas pentru un sfîrșit de 
săptămihă sau în zilele de va
cantă, oferind cazare in camere 
elegante, prevăzute cu Încălzire 
centrală și confort modern, pre
cum șl în căsuțe tip camping. 
La restaurantul unității, turiș
tii pot servi un bogat sortiment 
de mîncăiruri tradiționale și spe
cialități de grătar. Hanul Slănic- 
Prahova. din binecunoscuta sta
țiune balneoclimaterică cu ace
lași nume, este situat la 40 km 
de Ploiești. Toate aceste unități 
aparțin cooperației de consum 
prahovene.

In fotografie : Hanul Prahova.

zintă, de>t, niște me
dii, dar iza pe cazuri 
izolate ] în evidență 
faptul d alimentația 
marilor fevivi predo
mină prele lactate șl 
vegetaleipul lacto-ve- 
getariaiii in oarecare 
măsură tele.

Și subect cantitativ 
— deloglijabil — sint 
demYie reținut citeva 
date. Eldă, s-a văzut 
că 70 )tă din longe
vivi fică moderat, 
cumpăte trei ori pe zi 
șl in fe zi la aceeași 
oră. Mtatea longevi
vilor rf supragreuta- 
te (do.8 la sută din

mal multe ori obezitatea 
Începe uneori din prime
le luni de viață, cind o 
alimentație necorespun- 
zâtoare transformă copi
lul intr-un obez și că 
peste 40 la sută dintre o- 
bezii adulți au fost obezi 
și in copilărie. în gene
ral. o persoană adultă 
trebuie să aibă greutatea 
pe care a avut-o la 25—30 
de ani (pentru că pînă la 
această vîrstă s-a produs 
un echilibru al metabolis
mului).

— De ce este necesari 
modificarea alimentației 
in funcție de virstă ?

— Pentru că pe măsură

Toți imbătrînim. Dar, 
cum se știe, nu toți im
bătrînim la fel de repe
de. Ritmul îmbătrînirii 
este condiționat de moș
tenirea unei stări de să
nătate sau a sensibilității 
față de anumite boli, de 
regimul de viață, de mo
dul de alimentație, de 
tipul de activitate depusă, 
de condițiile de muncă, 
de nivelul cultural ș.a.m.d. 
Dintre acești factori care 
condiționează imbătrîni- 
rea — ne subliniază acad. 
Ana Aslan — alimenta
ția ocupă un rol principal. 
Studiile moderne de lon
gevitate — care au tre
cut de la analiza u-
nor cazuri izolate de « -
longevivi la ample _7
anchete sociale pe fTI
colectivități — ajung 
la concluzii extrem 
de interesante și utile i
pentru promovarea stării i
de sănătate in general. De i
altfel, încă din 1952, cind. 
împreună cu acad. C. I. 
Parhon, am făcut anchete 
de teren în diferite ju
dețe ale țării, am putut 
constata, de pildă, că, la 
populația rurală unde a- 
limentația era preponde
rent lacto-vegetariană, a- 
țeroscleroza era rar intil- 
nită. Ulterior, secția de 
gerontologie socială din 
institut a dezvoltat aces
te cercetări.

— Ce concluzii au evi
dențiat studiile in legă
tură cu caracteristicile 
de alimentație ale longe
vivilor ?

— Specialiștii din insti
tut, din secția amintită 
au întreprins studii me- 
dico-sociale pe un număr 
de 15 000 persoane din în
treaga tară, in vîrstă de 
peste 85 ani. S-a consta
tat că 56 la sută din acești 
longevivi au o alimenta
ție mixtă, echilibrată in 
toate principiile alimenta
re, 33,2 la sută au o ali
mentație preponderent 
lacto-vegetariană, bogată 
în legume și fructe, și 6.8 
la sută consumă frecvent 
pește. Aceste cifre repre-

Iii

ei avpeste greutatea 
stabil Din toate con- 
statăie cuvine de re
ținut :eea ce caracte- 
rizeasmentația longe- 
vivilfint moderația, 
cumf». simplitatea și 
regultea meselor. Mi 
6e pje asemenea, in
terese menționat, cu 
privi alimentația lon- 
gevi și modul de 
prep a mincărurilor : 
extr de simplificat, 
fărăâimente și rafi
nam preponderent 
fierooi consumul de 
veg- Și în special de 
frud stare crudă.

-ultimele două de
ceniu acumulat date 
intlte cu privire la 
rel< vîrstă-alimenta- 
ție.Tuqăm să vă re
feri citeva concluzii 
in sens.

constatat că a- 
tefoza apare nu nu- 
m; virate înaintate, 
cu Știa, ci chiar din 
coe. Copiii foarte 
gr-c ceea ce se poate 
ni ateroscleroză pre- 
cca urmare, in toate 
țăivilizate se duce in 
p> o luptă pentru 
pca echilibrului pon- 
dStudii recente de- 
nează

ce înaintăm în vîrstă, ne
voile calorice scad. In or
ganism se produc o serie 
de modificări, între care 
se remarcă o încetinire a 
metabolismului bazai, o 
Încetinire a arderilor za
harurilor (glucidelor), o 
perturbare a metabolis
mului lipidlc (grăsimilor). 
Acestea pot avea drept 
consecințe creșterea co
lesterolului și a grăsimi
lor, depunerea lor mai ac
tivă în vase, ceea ce, după 
cum se știe, favorizează 
evoluția aterosclerozei. 
Iată de ce specialiștii re
comandă ca la fiecare 
zece ani pe care-i adău
găm vîrstei să adăugăm 
și un plus de grijă șl 
preocupare pentru ceea ce 
mîncăm, pentru cit și cum 
mîncăm. Cumpătarea de
vine o obligație.

Pentru a înțelege mai 
bine necesitatea menți
nerii echilibrului intre 
cerințele reale ale orga
nismului și alimentație, 
iată cîteva cifre compa
rative. " ’ — —
ani 
voie 
lorii 
față 
la vîrsta
46—63 ani nevoile calori

Dacă la 35—45 
organismul are ne- 
de mai puține ca- 
cu circa 3 la sută 
de cele necesare 

de 25 ani, la

ce scad cu 7,5 la sută 
pentru fiecare deceniu în 
raport cu nevoile de la 
virata de 25 ani. După 65 
de ani. nevoile calorice 
scad cu 15—20 la sută față 
de 25 de ani.. Deci, dacă la 
virsta de 25 ani organis
mul are nevoie de 2 500 
calorii (în raport cu tipul 
de activitate depusă), la 
virsta de 65 de ani valoa
rea calorică a regimului 
alimentar nu trebuie să 
depășească 2 000 calorii. 
Aceste cifre pot varia de
sigur în funcție de modul 
de viață, de efortul fizic 
depus etc. Am întîlnit 
longevivi care la peste 85 

de ani lucrau la 
cimp șl mincau la 
fel ca la 30 de ani. 
Dar rețineți : min
cau la fel de cum
pătat ca la 30 de ani 1

Prin aceste date vreau 
să subliniez încă o dată 
legătura care există in
tre alimentație, starea de 
sănătate și longevitate.

Ne numărăm printre 
țările a cărei populație 
are media de virstă de a- 
proapc 70 de ani, față de 
42 ani cit era în 1932. de 
exemplu. Acești ani i-am 
ciștigat in ultimele trei 
decenii, ca urmare a unui 
șir de factori de mare 
importanță : condiții mai 
bune de muncă și viață, 
de ocrotire a sănătății, de 
odihnă, nutriție, ocrotire 
a mamei și copilului ș.a. 
Este însă posibil ca din 
necum,pătare sau necu
noașterea rolului alimen
tației să ajungem la creș
terea frecvenței bolilor 
degenerative și cardiovas
culare. Deci, așa cum am 
văzut, așa cum este știin
țific demonstrat, depinde 
de noi, de modul în care 
știm să ne organizăm via
ta sub semnul cumpătă
rii, să avem ani multi și 
sănătoși.

Mihai IONESCU

Pentru un gînd 
bun nu este 

niciodată tîrziu
I
I
I I

i
I
I
I■

I
I
I

Cu numai o lună In urmă, porniseră la 
drum împreună, încrezători, cu tinerețea și 
bucuria înflorindu-le în priviri... Dar iata, 
au trecut numai citeva zeci de zile și pen
tru ei bucuria pare să-și fi frînt aripile. 
De ce ? Fiindcă divorțează. A introdus, ea 
prima, acțiune. Nu s-a lăsat nici tînărul 
soț : la scurt timp a cerut și el același lu
cru. Cum de au ajuns aici, ce motive atit 
de serioase au ca să se despartă ? Cu ce 
furtuni aprige se va fi întîlnit corabia lor, 
abia pornită pe valurile vieții ? Iată, față 
în față, cele două cereri, cu pasaje aproape 
„simetrice". Să-i ascultăm, așadar, pe cei 
doi.

Ea : M-am căsătorit cu pîritul la 14 
iunie 1978, in speranța întemeierii unui 
cămin bazat pe afecțiune reciprocă.

El : M-am căsătorit cu pirita stăpinit 
de entuziasmul tinereții și de un puter
nic sentiment de dragoste față de soția 
mea, care mi-a pricinuit una din cele 
mai amare decepții...

Ea : Spre surprinderea mea, soțul și-a 
schimbat complet comportarea față de 
mine, chiar după semnarea actului de 
căsătorie, in sensul că la întoarcerea de 
la serviciul stării civile mi-a vorbit in
sultător și a avut grijă să acapareze da
rurile pe care colegii ni le-au făcut, asi- 
gurindu-le la domiciliul său.

El: Spre marea mea surprindere, so
ția a refuzat să locuim împreună...

Ea : Era stabilit ca petrecerea de nun
tă să aibă loc la 25 iunie a.c. In inter-

valul acesta, soțul meu m-a neglijat în- 
tilnindu-l numai de trei ori... Sperind 
intr-o schimbare ulterioară a comportă
rii sale, am continuat pregătirile de 
nuntă, dar la petrecere s-a distrat se
parat, neinteresindu-se de mine...

El: ...petrecerea s-a desfășurat nor
mal, pină in dimineața zilei de 26, cind 
mireasa a dispărut din mijlocul nunta
șilor, fără a avea o explicație cu mine 
și fără a-mi mai ieși in cale.

Ea : La puțin timp, după ce s-au do
nat 43 200 lei de către nuntași și am 
predat acești bani pirîtului și părinților 
săi, cu brutalitate m-a repezit și a ce
rut părinților mei să mă ia acasă, că nu 
mai are nevoie de mine. In aceste con 
diții am fost nevoită să plec de la 
nuntă...

Să nu se fi cunoscut cei doi tineri Înde
ajuns la data încheierii căsătoriei ? Greu de 
crezut, in situația lor — gospodăriile pă
rinților nu numai că se află in aceeași 
comună ilfoveană, dar se și învecinează... 
Desigur, în ce măsură „eșecul" acestei căs
nicii este cert — dacă este — o va clarifica 
numai instanța. Am pus Insă fată în față 
pasaje din cererile de despărțenie ale celor 
doi tineri, cu intenția de a-i face, pe ei 
și pe alții aidoma lor, să mai chibzuiasca 
încă o dată. Pentru un gînd bun nu e 
niciodată tirziu I

Apdrare...pe banii 
păgubașului

Titlul de mai sus pare o glumă. Cum așa, 
pe banii păgubașului ?! Și totuși, oricît de 
șocant ar părea, nu exprimă decit purul 
adevăr ; explicațiile le dă însăși victima 
înșelăciunii. Păgubașul adică.

In dosarul nr. 2172/1978, al Judecătoriei 
sectorului 4 din Capitală, citim :

„Cu privire la suma de 300 de lei, arăt 
că i-am angajat inculpatului apărător la 
urmărirea penală pentru a-1 apăra. Prin 
acest gest plin de umanitate, știind că el 
nu mai are pe nimeni, am considerat că-i 
acord un ajutor și prin aceasta inculpatul 
va fi mai atent fată de mine și voi fi pri
ma căreia ii va restitui suma de bani. In
culpatul însă mi-a înșelat buna credință 
și nu numai că după ce a fost pus in li
bertate nu mi-a restituit suma de 6 350 le1, 
dar a căutat să mai ceară bani de la mine..."

Cine se frige cu ciorbă suflă și-n iaurt, 
spune o zicală. în cazul de față Insă... Dar 
să ne continuăm mai departe lectura :

„Cu privire la suma de 285,90 lei — scrie 
In continuare persoana păgubită — arăt că 
tot la insistențele inculpatului i-am achitat 
contravaloarea convorbirilor telefonice in 
suma arătată, pentru plata abonamentului 
telefonic. Am făcut-o însă la rugămintea 
acestuia, să nu i se închidă telefonul, toc
mai pentru a-1 ajuta și a-mi recupera su
ma de bani, așa cum de fapt și el promi
tea..."

Ce s-a mai ales din bunele Intenții ale 
victimei nu este greu de înțeles. Greu este 
de priceput doar cum poate fi credulitatea 
atit de nemărginită : „117 lei reprezintă re
parația a 2 perechi de pantofi, 150 lei dați 
împrumut, 100 lei stopat un costum, 102 lei 
haine la „Nufărul"...

Cu toate acestea, nu vă grăbiți s-o căi
nați pe victimă. Nu este singură ; îi țin 
companie în aruncarea banilor pe fereas
tră alți 42 de păgubași 1... înșelați. în total, 
cu peste 200 000 lei. Fiindcă Gheorghe Po- 
pilean, alias „domnul profesor" avea sto
fă. Știa să se „organizeze" : de la „medi
tații" pînă la „camere de închiriat". Citeva 
june care nu prea îndrăgeau munca ajun
seseră chiar să servească, pe la diferite a- 
drese, drept secretare „domnului profesor".. 
Pentru a face impresie, un autoturism, cu 
șofer cu tot, îi stătea în permanență la

dispozitieașa mai departe. Pină Intr-o 
zi, cind rinzătorului personaj nu i-a 
mai sluj'e lucru nici apărarea anga
jată de dintre păgubași. Gheorghe 
Popileanle ani. licențiat In economie, 
dar din cu rubrică veșnic goală în 
cartea d>că) a fost condamnat la pa
tru ani oare (maximum prevăzut de 
lege, la s-a mai aplicat un spor de 
un an).

Cit d<păgubași, credem că mai of
tează și- Au și de ce...

•a volan, 
rapsodul" 

alt nota falsa
— N?_ ftCostică-Mihai.
_ ca?
— P
— F?
_ [uzicant cu autorizație, cint Ia 

nunti.
Tot d Pe la nunți, Neacșu Costică 

a priful plimbărilor și și-a cumpărat 
o „D00". Numai că, în grabă, pu
sese.. înaintea boilor. Nici permis de 
condia-avea, nici șanse prea mari 
gă_l nu prea se arătau : se cam în- 
curedibii Prin tot felul de teste și 
chest Pe care abia le silabisea... Ce 
era jt ? Să-și angajeze șofer... Altă 
viațăcinta, șoferul conducea... I-o fi 
fost nsă omului să tot stea pe lingă 
nunjtul uscat t a căzut în ispită. La 
ce rbun un șofer băut ?... Neacșu 
Costtrecut cu hotărîre la volan. Nu 
mul la bariera de la Afumați — la 
contniliției. Rapsodul de la volan a

Convorbire 
consemnata de 
Elena MANTU

ridicat din umeri. De unde să aibă el per
mis ? Că dacă ar fi avut, ehe...

Drept care, lui Neacșu Costică-Mihai 1 
s-a întocmit primul rînd de acte pentru 
conducere fără permis. De ce „primul" ? 
Fiindcă a urmat și un al doilea rind... Cî- 
teva minute mai tîrziu, scăpînd de sub pri
virile lucrătorului de miliție, șoferul im
provizat s-a urcat din nou la volan. Pen
tru scurtă vreme. I-a ieșit In drum un e- 
chipaj de la „Circulație". Iar rapsodului i-a 
pierit graiul.

Din caietul 
grefierului

„Am abandonat liceul industrial, unde 
eram elev in anul III, și de atunci nu am 
serviciu. Declar că existența zilnică mi-o 
asigură părinții mei : tata are 51 de ani și 
lucrează la întreprinderea «Spicul», avînd 
un salariu de nu știu cit, iar mama este 
pensionară pe caz de boală, de asemenea, 
nu cunosc ce pensie are..."

(Din „mărturisirile" unui pierde-va- 
ră ...pe banii părinților. Dosarul nr. 
1317/1978, Judecătoria sectorului 7).

„Aflindu-mă în restaurantul «Potcoava», 
sub influenta unui pahar de vin, consumam 
in plus bere și un cetățean necunoscut a 
venit și m-a întrebat dacă nu vind cu 1 500 
de lei haina de piele cu care eram îmbră
cat... Fiind bine dispus i-am dat-o s-o pro
beze, dar in timp ce eu am rămas în sa
lon, el a sărit gardul prin grădina restau
rantului..."

(Din dosarul nr. 3906/1978, Judecăto
ria sectorului 4).

Dinu POPESCU
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SECERIȘUL GRIULUI
Inițiative lăudabile

Cu ochii pe lanuri. 5ti,n bine că 
lanurile de griu dau in copt pe rind. Mai intii so
iurile timpurii și parcelele situate pe soluri mal 
ușoare. Urmează apoi celelalte : soiurile tardive, 
lanurile de pe terenuri mai grele, in pantă, tn ju
dețul Galați există o mare varietate de asemenea 
situații. Ce se cere in acest caz ? Un lucru simplu 
Si anume ca specialiștii să .fie tot timpul „cu ochii 
pe lanuri" pentru a determina momentul optim 
de începere a recoltatului. în funcție de aceasta 
tint concentrate combinele și celelalte mijloace 
mecanizate. Astfel se lucrează, de exemplu. in 
consiliile mtercooperatiste Ivești. Vameș, Șendreni 
și altele, ceea ce a permis ca griul să se recolteze pe 
circa 40 la sută din suprafață. (Dan Plăeșu).

La revedere, Oltenia! ,n Doli- 
bătălia griului a fost ciștigată. Astăzi, duminică (16 
iulie) este programată zi-record pe ogoare, tind 
griul se va strlnge de pe ultimele suprafețe. A- 
proape 6 000 de mecanizatori, oameni „pe linia in
tii" pe frontul plinii — peste 5 500 din Dolj și .148 
veniți in ajutor de pe plaiuri clujene — și-au con
topit bărbătește eforturile și au ostenit, umăr la 
umăr, citeva zile și nopți, culegind roadele holde
lor intinse pe 113 329 hectare. Acum, cei 348 me
canizatori din județul Cluj și-au luat rămas bun. 
„La revedere Oltenia — au strigat ei la despărțire. 
Să ne intilnim și la anul, să stringent o recoltă și mai 
bună". Doljenii, recunoscători ca întotdeauna pen
tru ajutorul primit, au trimis la rindu-le ajutoare 
in județele Cluj, Sibiu și Brașov. Primele din cele 
peste 300 de combine „Gloria" cu mecanizatori cu 
tot au ajuns deja în lanurile aurii ale acestor ju
dețe, in timp ce in solara cîmpie doljeană se ri
dică miros de piine nouă, roadă dulce a anului 1978. 
(Nicolae Băbălău).

Organizare superioară a muncii în lanurile de griu ale C.A.P. Frasinu, județul Ilfov

în județul Ilfov: £ VTSItieO recoltatului dur Șl...
a transportului rapid și fără pierderi

în județul Ilfov, secerișul griului avansează 
rapid. Pînă in seara zilei de 14 iulie recolta a 
fost strinsă de pe 66 600 ha — 52 la sută din 
suprafețele cultivate în cooperativele agricole 
și 51 la sută în întreprinderile agricole de stat. 
Consemnăm faptul că, in ultimele zile, ritmul 
de lucru a crescut ca urmare a măsurilor între
prinse de comandamentul județean pentru a se 
depăși viteza zilnică de lucru cu circa 25 la sută.

...Sîntem pe terenurile 
C.A.P. Frasinu. Cele șase 
combine lucrează din plin. 
„Urmărim să nu existe 
întreruperi in funcționa
rea combinelor, astfel in
cit să putem lucra cu în
treaga capacitate — ne-a 
spus tovarășul Ion Dincă,

șeful secției de mecani
zare. în acest scop am 
asigurat un atelier mobil 
de reparații care înlătură 
operativ orice defecțiune".

...O altă secvență. C.A.P. 
Gruiu. „întrucît vremea 
este instabilă, am hotărit 
să mărim durata de recol
tare pînă cind se întune
că — arăta tovarășul Ion 
Stroie, ' inginerul-sef al 
cooperativei. Pentru ,a- 
ceasta reglăm combinele 
de 3—4 ori pe zi".

Prin folosirea tuturor 
combinelor cu întreaga 
capacitate si mărirea du
ratei de recoltare la 14—16 
ore pe zi. alte cooperative 
agricole — Oinacu. Bănea- 
sa. Braniștea. Putineiu, 
Coșereni. Nana. Chiselet 
ș.a., precum si întreprin
deri agricole de stat — 
Chirnogi, Vedea. Adunații 
Copăceni. Giurgiu — au 
obtinut rezultate bune la 
seceris.

Dacă. în ce privește re
coltarea. se poate aprecia 
că. in ansamblu, se des
fășoară bine, la transpor
tul si depozitarea produc
ției se constată unele nea
junsuri. în momentul de 
fată există un decalai a- 
preciabil intre cantitățile 
de griu recoltate si cele 
livrate la bazele de recep
ție. Pe cîmp se află, în 
grămezi mari, zeci de mii 
de tone de griu. Bunăoa
ră. cele 19 unități agricole 
care transportă griul la 
baza de recepție din con
siliul intercooperătist Bu- 
desti au pe cimp peste 
3 000 tone de grîu. Care 
sînt cauzele acestei situa
ții ? De la început subli
niem că miiloace de 
transport sînt suficiente, 
dar nu sînt folosite ratio
nal. Cu toate că. de co
mun acord cu unitățile 
agricole producătoare, ba
zele de recepție au întoc
mit grafice orare de so
sire a miiloacelor de 
transport, acestea nu se 
respectă. Dacă intre orele 
6 si 10. în curtea bazelor 
de recepție abia se văd 
citeva mașini. între orele 
10—13 si 15—17 se creea
ză aglomerări : zeci de 
mașini așteaptă, la rînd.

ore în sir. să fie descărca
te. Bunăoară, în ziua de 
14 iulie, intre orele 6 și 7, 
la baza din consiliul inter; 
cooperatist Budesti. față 
de 170 tone de griu cit 
prevedea graficul. s-au 
adus doar 48 tone. în a- 
cest interval de timp, coo
perativele agricole Crivăț. 
Stiubei-Orăști, Sohatu și 
Budesti nu au adus nici o 
cantitate. De ce ? Mijloa- 
cele de transport nu sint 
încărcate de cu seară pen
tru a putea fi la prima 
oră la baza de recepție. 
De asemenea. în unele 
cooperative agricole exis
tă tendința de a depozita 
mai intii griul în maga
ziile proprii : încărcatul 
primului transport începe 
tîrziu. abia la orele 7—8. 
La aceasta ar fi de adău
gat faptul că I.T.A. Ilfov 
nu urmărește folosirea cu 
randament superior a 
parcului auto. Astfel, la 
baza de recepție unde li
vrează grîul unitățile a- 
gricole din consiliile in- 
tercooperatiste Chirnogi. 
Chiselet. Ulmeni si între
prinderile agricole de stat 
Mînăstirea. Prundu și 
Chirnogi, mijloacele pro
prii ale acestor unităti 
fac. în medie, cîte patru

/ir baze
transporturi pe zi., cele în
chiriate de la I.T.A._ Olte
nița — numai două. To
varășul Nicolae Iacob. șe
ful atelierului exploatare 
al autobazei Oltenița, in
voca drept argument aglo
merarea de la baza de re
cepție. dar n-a putut da 
nici o explicație de ce 
mașinile acestei întreprin
deri nu fac nici un trans
port dimineața si seara.

Cantitățile de griu pre
luate zilnic ar putea cres
te considerabil dacă s-ar 
transporta si în timpul 
nopții. ..Toate bazele de 
recepție din județ sînt or
ganizate să preia produc
ția 24 de ore din 24 — ne 
spunea tovarășul loan Ni- 
coară. director adjunct al 
I.V.C.P.T. Ilfov. Din păca
te. pot fi numărate pe de
gete unitățile agricole 
care folosesc această po
sibilitate".

Aspectele înfățișate mai 
sus trebuie să for
meze subiectul analizei 
organelor agricole județe
ne. astfel încît. in cel mai 
scurt timp. întreaga pro
ducție aflată pe cîmp să 
fie pusă la adăpost.

Aurel PAPADIUC 
L. CIUBOTARII

Utilaje noi, de mare capacitate, pentru
eliberarea terenului de resturile vegetale

M.A.C.-8 sau mașina de adunat și căpițat paie, coceni sau furaje, 
intrată de cUrind în dotarea unităților agricole are o productivitate ri
dicată, de peste 40 ha pe zi. Acest utilaj, împreună cu platforma de 
adunat căpițe, produse de întreprinderea „Semănătoarea", asigură eli
berarea rapidă a terenului de orice resturi vegetale. M.A.C.-6 în acțiune 
pe terenurile I.A.S. Adunații Copăceni, județul Ilfov: adunînd paiele — 
In prima fotografie, lăsînd paiele presate in căpițe la capătul parcelei — 
fotografia a doua.

Foto: A. Papadiuo
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Caruselul aminărilor nu rezolvă 
problema... strungurilor carusel

Colectivul întreprin
derii mecanice din 
Roman a luat din 
timp o serie de mă
suri pentru ca pro
ducția pe acest al 
doilea semestru al 
anului să se desfă

corespunzător 
formulate 
secretarul 
partidului 
plenară a 

Dar,

șoare < 
cerințelor 
de către 
generai al 
lă recenta 
C.C. al P.C.R.
chiar din prima zi a 
lunii iulie activitatea
productivă de aici a 
început să se desfă
șoare necorespunză
tor. Practic, pină a- 
cum, la întreprinderea 
romașcană nu s-a tre
cut la montajul nici 
unui strung carusel 
din planul pe această 
lună, deși se știe că 
asemenea agregate 
grele sint foarte soli
citate atît de benefi
ciarii interni, cît si la
export.

Cauza principală o 
constituie lipsa bati- 
urilor, piese de bază 
pe care Întreprinderea 
„23 August" din Bucu
rești întârzie să le tri

mită. potrivit preve
derilor contractuale, 
la unitatea din Roman. 
Și trebuie reținut că 
nu este vorba de ba- 
tiurile și alte suban- 
samble turnate prevă
zute a fi livrate în 
contul lunii iulie, ci 
de importante can
tități restante înregis
trate la aceste suban- 
samble în primul se- 

. mestru al anului.
Astfel, nu au sosit la 
Roman 32 batiuri pen
tru S.C.-17, 18 batiuri 
pentru S.C.-14, 8 tra
verse pentru S.C.-27 și 
altele. Fără a mai 
vorbi de unele piese 
turnate refuzate pen
tru defecte de fabri
cație.

Calculele demon
strează că lipsa aces
tor subansamble afec
tează producția pe 
două luni de strunguri 
carusel a întreprinde
rii din Roman. De 
fapt, numai pe luna 
iulie, restantele și ne- 
realizările curente la 
producția fizică se 
prelimina a fi de 21

strunguri carusel. Iată 
dar cît de Îndreptățit 
este apelul construc
torilor de mașini din 
Roman către furnizo
rul din Capitală a- 
mintit : „Vă rugăm 
ca, prin intermediul 
ziarului „Scinteia". să 
reamintiți tovarășilor 
din conducerea între
prinderii „23 August" 
din București un ade
văr elementar și anu
me că strungurile ca
rusel nu pot fi reali
zate fără batiuri și 
traverse. De aceea, în 
conformitate cu inte
resele majore ale eco
nomiei naționale, le 
cerem să-și onoreze 
imediat obligațiile 
contractuale. Și pen
tru. că tovarășii de la 
întreprinderea bucu- 
reșteană ne-au cam 
obișnuit cu tergiver
sarea onorării obliga
țiilor contractuale, in
sistăm în mod deose
bit să primim batiuri 
și nu promisiuni".

Ion MANEA

Iată ce rezervă economică imensă 
există in acest domeniu, iată de ce, 
în repetate rinduiri, secretarul gene
ral al partidului adresează comuniș
tilor, tuturor oamenilor muncii che
marea de a utiliza cu mai multă 
chibzuință și răspundere forța de 
muncă, mașinile și utilajele, Abor- 
dind această problemă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta, în cuvînta- 
rea rostită la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. că, în prezent, nu putem fi 
mulțumiți de situația existentă, deoa
rece, in raport cu mijloacele tehnice 
existente, datorită încărcării neco
respunzătoare a schimburilor, pro
ducția este încă mică. Or. aceasta 
înseamnă că încă lucrăm cu o ren
tabilitate scăzută, că venitul națio
nal nu crește în mod corespunzător 
cu fondurile pe care le cheltuim 
pentru dezvoltarea potențialului nos
tru productiv.

Se ridică, deci, în mod imperios 
necesitatea unei reorlentări ferme in 
domeniul. organizării schimburilor, 
activității întreprinderilor. Trebuie 
să asigurăm ca fiecare schimb să 
funcționeze cu capacitatea deplină — 
și aceasta începînd cu schimbul I și 
schimbul II. Este cu totul antiecono- 
mică practica unor ministere, centra
le. și întreprinderi care admit îm- 
prăștierea și încărcarea necorespun
zătoare a schimburilor de bază, pen
tru a putea prezenta indici statistici 
conform cărora se lucrează în trei 
schimburi, cînd, de fapt, indicele de 
folosire a mașinilor și utilajelor nu 
arată nici măcar o încărcare comple
tă a două schimburi. Schimbul III 
trebuie organizat, in primul rînd, la 
mașinile de bază, pe ateliere, sec
toare și secții, iar apoi, pe întreaga 
întreprindere. în același timp, este 
necesar să se țină cont că pentru în
făptuirea acestui obiectiv, fiecare u- 
nitate economică dispune de o mare 
rezervă de forță de muncă concen
trată în activități administrative, 
funcționărești și auxiliare.

LOCUL SPECIALIȘTILOR 
- UNDE SE HOTĂRĂȘTE 
SOARTA PLANULUI: ÎN 
PRODUCȚIE. După cum este cu
noscut. în spiritul indicațiilor date de

secretarul general al partidului. 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii din iulie 1977 a hotărit ca spe
cialiștii din sectoarele funcționale 
ale centralelor și întreprinderilor să 
lucreze cel puțin 50 la sută din 
timpul lor de muncă în activitatea 
de specialitate, în profesia lor, în 
producția materială. în unitățile 
economice unde s-a transpus imediat 
în practică. efectele pozitive ale 
acestei măsuri nu au întîrziat. Prin- 
tr-o mai bună valorificare a cunoș
tințelor. pregătirii și potențialului 
creator al specialiștilor, aceștia au 
adus o contribuție esențială la ridi
carea generală a nivelului tehnic și 
tehnologic al activității productive.

Din păcate. în unele unităti eco
nomice. specialiștii se despart greu 
de birouri, de hîrtii. măsurile inițiate 
în urmă cu un an pentru trecerea 
acestora în munca de concepție, la 
proiectare, precum și în activitatea 
de execuție nu au încă o finalitate 
practică, concretă, nu au fost duse 
pînă la capăt. Or. după cum bine 
știm, nu cu hîrtii se realizează pla
nul de producție și de investiții, de 
promovare a progresului tehnic. Nu 
se mai poate admite — sublinia la 
recenta plenară tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ca în ministere. în 
fiecare ramură, mii și mii de ingi
neri de alți specialiști să lucreze în 
servicii funcționărești, in timp ce 
ducem lipsă de cadre în sectoarele 
de bază ale proiectării tehnologice 
și activității de producție.

Ministerelor, organizațiilor de partid 
le revine, așadar, sarcina si înalta 
răspundere de a stabili neintîrziat 
măsuri hotărîte pentru solutionarea 
acestei probleme, de a urmări sis
tematic finalitatea practică a partici
pării specialiștilor din compartimen
tele tehnice si funcționale Ia solu
ționarea problemelor concrete ale 
producției.

CALIFICAREA TUTUROR 
LUCRĂTORILOR AUXILIARI 
și trecerea în activitatea productivă 
— cel puțin jumătate din timpul lor 
de lucru — reprezintă una din mă
surile importante stabilite de Con
gresul consiliilor oamenilor muncii, 
asupra căreia s-a insistat în mod 
deosebit, din nou la recenta plenară

a C.C. al P.C.R. La nivelul indus
triei este vorba de sute de mii de 
oameni care, prin însușirea unei 
meserii de bază, pot și trebuie să 
aducă o contribuție deosebit de im
portantă la creșterea producției, a 
productivității muncii, tn acest sens 
un calcul relevă că pe ansamblul 
industriei,

prin trecerea In activitatea di
rect productivă a numai jumă
tate din personalul necalificat si 
auxiliar s-ar putea obține — la 
nivelul productivității muncii 
din acest an — o producție su
plimentară de circa 100 miliarde 
lei.

Tocmai avînd în vedere asemenea 
obiective, partidul a inițiat cunoscu
tele măsuri privind trecerea în acti
vitatea direct productivă a unei în
semnate părți din personalul auxiliar 
și administrativ. Trebuie să ne fie 
clar : nu putem realiza o creștere 
substanțială a productivității muncii 
sociale și. implicit, a nivelului de 
trai atunci cînd un lucrător produc
tiv trebuie să „ducă în spate" 4—5 
oameni care nu lucrează nemijlocit 
în producție.

Este de la sine înțeles că fără o 
stare generală de spirit care să 
înlăture prompt si energic asemenea 
neajunsuri, irosirea forței de muncă, 
eforturile pentru creșterea rapidă a 
producției și eficienței economice 
nu-și pot da în întregime roadele 
pentru ridicarea bunăstării poporu
lui. Totodată, cu înaltă răspundere 
și exigentă trebuie să se acționeze, 
în spiritul indicațiilor date de secre
tarul general al partidului la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.. pentru a 
deplasa în județele ce cunosc un 
puternic ritm de industrializare in
gineri. specialiști, cadre de muncitori 
calificați, care să asigure punerea in 
funcțiune la termen și buna funcțio
nare a noilor obiective productive. 
Iată de ce, exercitîndu-și rolul de 
conducător politic, organizațiile de 
partid trebuie să controleze sistema
tic stadiul aplicării măsurilor între
prinse pe linia dimensionării judi
cioase a personalului auxiliar, rațio
nalizării aparatului funcționăresc și 
administrativ, pentru a asigura de
plasarea unei părți mai mari a 
acestuia spre activitatea productivă 
— in interesul dezvoltării susținute a 
economiei naționale.

ECONOMISIREA SEVERA A ENERGIEI
ELECTRICE SI COMROSIUEOI - 
o imperioasă necesitate economica, o îndatorire 

civică a fiecărui om al muncii!

CON A EVOLUAT CONSUMUL IN LUNA IUNIE
De la Dispeceratul energetic național

Continuăm să publicăm rubrica 
noastră lunară privind evoluția pe 
județe a consumurilor energetice. 
Care este nivelul înregistrat la

consumul de energie electrică tn 
luna iunie ? Iată citeva constatări 
desprinse din datele furnizate de 
Dispeceratul energetic național.

* DEPĂȘIT
în județele :
• GALAȚI — cu 11.7 la sută 

(„recordul" nedorit îl deține in 
continuare Combinatul siderurgic 
din ’Galați)

CARAȘ-SEVERIN — cu 7,3 la 
sută (cel mai mare consum, su
plimentar se localizează la Com
binatul siderurgic din Reșița).

• SATU MARE — cu 4.5 la sută 
(o importantă depășire a reparti
ției de energie electrică s-a con
statat la întreprinderea „Integrata" 
de in și cinepă din Negrești, Fi
latura de bumbac din Cărei și în
treprinderea „Unio" din Satu 
Mare).
• SIBIU (întreprinderea textilă 

din Clsnădie).
• ALBA (Combinatul de pre

lucrare a lemnului din Sebeș, Trus
tul de construcții hidroenergetice — 
Grupul de șantiere Sebeș și Com
binatul de prelucrare a lemnului 
din Blaj).
• OLT (întreprinderea de alu

miniu, întreprinderea de produse 
cărbunoase și întreprinderea de 
prelucrare a aluminiului din Sla
tina).
• GORJ (întreprinderea mini

eră din Jilț și Combinatul de lianți 
și azbociment din Tg. Jiu).
• NEAMȚ (Combinatul de în

grășăminte chimice din Piatra 
Neamț, întreprinderea mecanică 
din Roman, intreprinderea „Re
construcția" din Piatră Neamț).

• DÎMBOVIȚA (Combinatul de 
oțeluri speciale din Tîrgoviște).

Dacă o serie de unități, cum sînt 
întreprinderea de sirmă din Bu
zău, întreprinderea „Carbochim" 
din Cluj-Napoca și întreprinderea 
mecanică din orașul Petru Groza 
nu ar fi depășit repartițiile, jude
țele de mai sus ar fi realizat eco
nomii.

ECONOMII

9 oi LA LIMITĂ
în județele :
BUZĂU, CLUJ și BIHOR.

Dintre județele care s-au înca
drat în repartițiile planificate și au 
obținut economii de energie elec
trică remarcăm :

CONSTANȚA, DOLJ, IALO
MIȚA, MEHEDINȚI și TELEOR
MAN.
Sînt rezultate bune, care arată 

preocuparea consumatorilor din 
aceste județe pentru utilizarea ra
țională, cu spirit gospodăresc a 
energiei electrice. Tot atît de ade
vărat este și faptul că în aceste 
județe, cit și în altele, ploile abun
dente din luna iunie au înlocuit 
în bună parte irigațiile, permițînd, 
implicit, realizarea unor impor
tante economii de energie elec
trică. Analizînd în detaliu situația 
consumurilor din cele cinci ju
dețe menționate mai sus rezultă 
că dacă în 36 de unități nu s-ar 
fi depășit repartițiile planificate, 
contul economiilor ar fi fost mai 
mare cu circa 15 milioane kWh. 
Nu ne putem permite nici un fel 
de pierdere, de irosire a acestei 
avuții de preț. Fiecare colectiv de 
oameni ai muncii trebuie să sta
bilească măsuri eficiente pentru gos
podărirea cu maximă grijă a fie
cărui kilowatt-oră.

Ion LAZAR

O ILUSTRATĂ PE ADRESA...
COMBINATULUI DE OȚELURI SPECIALE DIN TÎRGOVIȘTE, care 
a depășit consumurile de energie electrică stabilite pe luna iunie a. c

îl deranjează risipa
Desen de Fred GHENADESCU

— Un cooperator ne-a spus că vă 
așteptăm degeaba la sediul coopera
tivei, deoarece din primăvară și pină 
toamna tirziu vă găsim in „moțul" 
timpului.

— Cred că a exagerat puțin deoa
rece, măcar o dată pe săptămină, 
trec și pe la sediul cooperativei. Sint 
și acolo treburi de rezolvat. chiar 
dacă uneori este vorba de hîrtii.

— De ce credeți că președintele 
cooperativei trebuie să se afle per
manent pe cimp acolo unde se dă 
bătălia pentru recoltă ?

— Eu am fost copil de țăran. Și 
am rămas țăran prin toate fibrele 
ființei mele. Secția de producție a 
țăranului este cimpul. Nu-mi pot 
imagina cum ar trece o zi fără să 
văd, fără să simt eu cimpul. Ce mai, 
sînt fericit cînd păsesc in cîmpie si 
văd cum iși schimbă fața de la o zi 
la alta. Iată, acum, pe tarlaua pe 
care ne aflăm, la o jumătate de oră 
după combină, intră mașinile de ba
lotat paie, apoi căruțele pentru 
transportul paielor, apoi tractoarele 
cu pluguri. Semănăm, porumb pentru 
furaje care peste citeva zile va în
verzi din nou cimpul. Aici, in cimp. 
te afli in miezul vieții. Uitați-vă Ia 
tarlaua de porumb de alături. O pri
vesc ca pe copiii mei. Din cind in 
cind măsor cite un fir de porumb și 
rid de bucurie cind văd că a mai 
crescut cite 20—30 de cm. Trebuie 
să știi să frăminți continuu această 
materie primă care este pămîntul. 
s-o modelezi, s-o tratezi cu cele ne
cesare dacă vrei să ai satisfacții. Și 
asta nu se poate face din birou, cit 
ai fi de savant.

— Vorbiți foarte frumos. plastic, 
convingător. țin asemenea har vă a- 
jută in munca de conducere ?

— Cu omul dacă nu vorbești fru
mos. așa ca să-l convingi, să-l sen
sibilizezi, degeaba vorbești. Este 
foarte important să știi să armoni
zezi interesul cooperativei, al obștii, 
cu interesul omului. Să-i lămurești 
pe fiecare că bogăția pămîntului se 
naște din muncă și priceperea fie
căruia. Ești harnic și pui suflet in 
tot ce faci, și recolta este bună. Și 
cea mai bună „muncă de lămurire" 
o poți face numai aici, in cimp. Tre
burile fiecărei zile trebuie bine rin- 
duite, dar nu din birourile coopera
tivei, ci de aici. Seara eu mă intil- 
nesc pe tarla cu șefii de fermă, cu 
inginerii și brigadierii și facem un 
scurt bilanț al zilei trecute și stabi
lim precis planul de bătaie pentru 
ziua următoare. Apoi, oamenii plea
că acasă: plec și eu acasă și ne ve
dem de treburile noastre. Mai ne 
uităm la televizor, mai citim, stăm 
de vorbă in familie ș.a.

— Deci un președinte de coopera
tivă iși face timp și pentru citit ?

— De ce iiu ? Nu este zi in care să 
nu citesc presa centrală. Obișnuit 
mă uit prin reviste și cărți de spe
cialitate, din care învăț. Altfel nu 
se poate, stăm pe loc. Ca să obții 
recolte sporite nu merge să lucrezi 
după ureche. Trebuie și un pic de 
știință. Iată. în urmă cu 10 ani. cînd 
primeaim pentru prima oară titlul de 
Erou al Muncii Socialiste, fiind frun
tași pe țară, am obținut 3 600 kg grîu 
la hectar. Anul trecut am avut o 
producție bună, de 4 700 kg griu la

ha. dar cred că nu ne-am situat nici 
măcar pe locul o sută.

— Ce recoltă estimați să obțineți 
in acest an 2

— în jur de 4 500 kg griu la hectar.
— Deci, mai puțin decii anul tre

cut...

cum vedeți, cred că vom depăși in 
acest an 10 000 kg la ha.

— Ce a invățat Eroul Muncii So
cialiste din Stoicănești din recolta de 
cereale a acestui an ?

— Că se poate obține o recoltă 
mult mai bună. Cu toate că sint de

Și iată că în acest an a fost soiul 
cel mai bun cu 5 700 kg la ha. Am 
tras concluzia că nu trebuie mers cu 
o gamă restrînsă de soiuri, ci în fie
care an e bine să încerci 4—5 soiuri. 
Acesta este unul din învățămintele 
ce le-am tras din acest an.

O MARE SATISFACȚIE;

Sâ simți alături de oameni 
cum crește cîmpia

— V-am prezentat doar o estimare. 
Pină la urmă cred că vom atinge re
colta anului trecut, deși în acest 
an am avut o serie de pagube din 
cauza dăunătorilor. Practic, pe cite
va zeci de .hectare recolta a fost 
distrusă în proporție de 30—40 la 
sută-, Cred că duminică (nr. — azi) 
vom încheia secerișul și vom putea 
sta de vorbă pe bază de cifre de
finitive. Tot duminică vom încheia 
și livrarea cerealelor la fondul cen
tralizat al statului. Și după ce am 
încheiat cu recoltatul ne întoarcem 
privirea spre porumb, unde, după

Convorbire cu
DUMITRU TUDOSE,

Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. Stoicănești — Oit

mai bine de două decenii președinte, 
cu fiecare an adaug cîte ceva la ex
periența de agricultor. Iată, de pildă, 
la soiul de grîu „roșul românesc" 
în unii ani am avut rezultate 
foarte bune și în alți ani rezultate 
slabe. Anul trecut am obținut doar 
3 700 kg la ha. Și era să renunțăm 
la acest soi. Am zis să mai încercăm.

— Admirăm grija cu care oamenii 
adună paiele. în alte cooperative o 
asemenea treabă este socotită total 
neînsemnată.

— Pentru noi, paiele nu sînt nu
mai ca aurul, ci chiar aur. Avem 
nevoie în fiecare an de o mare can
titate de paie atît pentru sectorul 
zootehnic, care este foarte dezvoltat 
în cooperativa noastră — cît și pen
tru „fabrica" de ciuperci.

— Ce este „fabrica" de ciuperci ?
— Ce să fie, o fabrică, la fel ca 

oricare. Cu secții de producție, cu 
flux tehnologic, cu atelier de cerce-

tare și cu producție fizică : ciuperci. 
Ciupercile atît de căutate pe piață 
și atît de rentabile pentru noi. th 
fiecare an, din această fabrică obțif 
nem venituri de citeva milioane dd 
lei cu un personal de 110 oameni. La 
fel de important este și faptul că 
putem contribui la mai buna apro
vizionare a pieței bucureștene. Cred 
că sint puțini bucureșteni care știu 
că ciupercile pe care le cumpără 
din piața Amzei sau Dorobanți se 
„fabrică" aici, la Stoicănești.

— Cum v-a venit ideea să treceți 
la cultivarea ciupercilor ?

— Cînd alții se zbateau să scape 
de cai — cu ani in urmă — eu vin
deam boii și cumpăram cai. De aca
să, de la tatăl meu, știam că băle
garul de cal este foarte bun pentru 
ciuperci. Au trecut cițiva ani și mă 
gindeam cum să folosim mai bine 
acest ingrășămint natural. Am zis să 
încercăm cu o ciupercărie. Asta pre
supunea însă investiții de citeva 
milioane de lei. Mulți, foarte mulți 
s-au împotrivit, îndoindu-se de reu
șită. Pînă la urmă am trecut la trea
bă. Și iată că am creat aici, în coo
perativa noastră un nucleu, să-i zic 
industrial. Aici, la ciupercărie, oa
menii lucrează după program, iși iau 
retribuția ca în orice uzină. S-au 
creat meserii noi pentru comună : 
frigotehniști, instalator, mecanic ș.a. 
în plus, cum spuneam, In fiecare an 
obținem venituri suplimentare de câ
teva milioane lei.

— Am aflat că Stoicănești este una 
din comunele cu cea mai mare sta
bilitate a forței de muncă.

— Da, s-ar putea. în cooperativ 
la noi avem 1380 brațe de munci 
mai bine de jumătate fiind bărbați.

— Cum vă explicați această stabi 
litate a forței de muncă ?

— Foarte simplu. Oamenii s-a 
născut aici, muncesc aici alături d 
părinții lor, de prietenii lor din co 
pilărie. Ne cunoaștem bine unii p 
alții, ne știm bine și bucuriile și ne 
cazurile. Cît privește munca lor, < 
își iau retribuția la fel ca în ori 
care alt loc de muncă de la ora 
Mulți și-au făcut case, vile, alții Ic 
cuiesc la bloc. între 10—15 ale fiecl 
rei luni, țăranii cooperatori își rid 
că retribuția lunară. Atît iarna, c 
și vara.

— Cit ciștigă lunar un țăran di 
Stoicănești ?

— Depinde cum muncește. în mi 
die cîștigurile țăranilor ajung 
1 600—1 700 lei pe lună. în plus, 
au o serie de venituri de pe lot 
personal.

— Dar copiii dumneavoastră se it 
scriu pe linia aceleiași obișnuințe

— Cum ar fi putut oare ei i 
treacă peste obiceiul locului 1 Tc 
cei trei copii ai mei sînt aici, în s< 
Și vă asigur că se simt bine. Un 
este ajutor de șef de fermă, alt 
este șeful atelierului mecanic și fa 
este profesoară la școală. Poate 
asta este una din cele mai mari mi 
țumiri ale mele să-mi știu cop 
lîngă mine, la fel ca tot satul 
care m-am născut și trăiesc.

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SĂLAGEAN
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de pe Columna lui Traian reprezentîndMărturii ale istoriei geto-dace: statuie reprezentînd un dac (replică în marmurâ dupâ o lucrare antică); scenâ 
locuitori ai unei așezări dacice; coiful de aur de la Coțofănești-Prahova

GETO-DACII- VLĂSTAR VIGUROS

• DÎMBOVIȚA. La Tîrgoviște 
a avut loc un simpozion consa
crat prezentării produselor fir
mei „Magnohrom", importantă 
întreprindere producătoare de 
materiale refractare din R.S.F. 
Iugoslavia. Simpozionul a prile
juit un schimb de experiență 
între specialiștii din țara prie
tenă și cei din centrele siderur
gice românești, privind aplica
rea unor tehnologii moderne de 
folosire a produselor refractare 
la repararea cuptoarelor electri
ce. (Gh. Manea). • BUZĂU. 
cadrul pitoresc al taberei de 
Arbănași, 450 de pionieri și 
levi se inițiază în probleme 
igienă și sănătate. Totodată, 
vor participa, începînd de azi, 
la concursul republican „Sani
tarii pricepuți", organizat de 
Consiliul Național al Societății 
de Cruce Roșie, Ministerul Edu
cației și învățămîntului, C.C. al 
U.T.C. și Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor. (Fl. 
Dinu). ® HUNEDOARA. In 
fața constructorilor, pe șan
tierul hidroenergetic Riul Mare

MIINE SE DESCHIDE LA BUCUREȘTI

AL Vll-lea

AL

FORUM NAȚIONAL

PIONIERILOR

lii 
la 
e- 
de 
ei

AL MARELUI TRUNCHI TRACIC
„Oamenii pămîntului". 

Problema originii neamului geto- 
dacilor, care au constituit factorul 
de temelie in procesul de etnogeneză 
a românilor, a format în chip firesc 
obiectul unor asidue și laborioa
se cercetări comparativ-istorice in 
țara noastră, încă din prima jumă
tate a veacului trecut, ele amplifi- 
cindu-se în chip deosebit în ulti
mele trei decenii. Pe baza dovezilor, 
istorice, lingvistice, epigrafice și ar
heologice, a fost reliefat convingător 
caracterul nefondat al unor păreri 
emise în secolul trecut — dar ex
plicabile oarecum 
în acel stadiu al 
dezvoltării științei 
istorice, în speță 
al tracologiei. care 
atribuiau geto- 
dacilor o origine 
celtică, scitică sau 
ilirică — stabilin- 
du-se că poporul 
geto-dacilor a fă
cut parte din 
rele neam al 
cilor. una din 
mai vestite 
mintii ale antichi
tății. iar geto-da
cii erau autohtoni 
pe aceste locuri, 
unde au trăit cu 
multe milenii îna
inte de cucerirea 
romană ; erau, 
după o expresie 
împrumutată de 
la Nicolae Iorga, 
„oamenii nămin- 
tului“.

Folosind denu
mirea colectivă de 
„traci", anticii se 
refereau la marea 
grupă de triburi 
— înrudite prin 
origine. limbă, 
forme de viată .o» 
conomică. cultu
rală. politică, prin 
civilizația lor ma
terială — ce lo
cuiau un teritoriu 
întins din nord- 
estul Peninsulei 
Balcanice pină 
la Dunărea mij
locie și dincolo de Nistru. Izvoa
rele vremii atestă că tracii a- 
tinseseră un nivel înalt de civiliza
ție materială si spirituală. Sînt. de
sigur. semnificative în acest sens 
prezența lor în literatura și aria 
greacă clasică — în cadrul căreia au 
dat pe cel mai mare istoriograf al 
antichității, Thucydides, alături de 
o serie de erudiți gramatici și scri
itori, pictori, sculptori etc. — rolul 
lor important in lumea romană, 
unde s-au ridicat prin propriile lor 
virtuți la înalte situații militare și 
politice, inclusiv pe tronul imperial.

* •

rele), ca și în teritoriul de pe malul 
sting al cursului inferior al Dunării 
(Oltenia, Muntenia, Moldova etc.). 
Herodot, „părintele istoriei", i-a ca
racterizat drept „cei mai viteji și 
mai drepți dintre traci" ; la ei se 
referă, de asemenea, Strabo și Scyni- 
nos, numindu-i „geții traci".

Grupa de nord-vest a tracilor din 
Carpați și dim Podiișul Transilvaniei, 
din Banat, Crișana. Maramureș etc. 
apare sub numele de daci, cane însă 
sînt numiți uneori și „geți", fie de 
către scriitorii greci, fie în unele 
inscripții ale vremii. Astfel, un pri-

vorbeau aceeași limbă cu tracii din 
dreapta Dunării și de la sud de 
Haemus — adică cu tot restul lumii 
trace. în ansamblu, istoriografia an
tică atestă deplina unitate lingvisti
că a tuturor tracilor.

Aceeași limbă, aceleași 
nume. Unitatea de limbă a celor 
două mari zone ale lumii trace, din 
sudul și nordul Dunării de Jos. . 
se oglindește în numele proprii 
(atit de oameni, cit și de locuri). 
Astfel, denumiri ce conțin elementele 
„dava" — specific geto-dacic și

2050 de ani de la întemeierea primului
stat dac centralizat și independent

Adevăruri sprijinite 
lingvistice • Geți 
Substratul iraco-dacic

Un loc important în 
cadrul forumului il 
ocupă 
sportive și de 
tire pentru 
patriei, 
competiția 
„Daciada", 
rlle cultural-artistice, 
de creație literară și 
plastică, demonstra
țiile tehnico-aplicative, 
cultural-artistice 
sportive, parada pio
nierească „Trec deta
șamentele", activitățile 
recreative, culminind 
cu focul de tabără și 
carnavalul pionieresc.

O zi din programul 
forumului va fi dedi
cată conlucrării Orga
nizației pionierilor cu 
Uniunea Tineretului 
Comunist, la care 
vor adăuga vizite 
unități economice 
intiinirl cu tineri mun
citori. Nu vor lipsi, 
de 
cu 
și 
în

La București, în lo
calul Liceului de ma- 
tematică-fizică nr. 4 
Măgurele, se deschide 
mîine, sub lozinca mo
bilizatoare „învățăm, 
muncim și trăim in 
chip comunist". al 
Vll-lea Forum națio
nal al pionierilor, care 
se va desfășura între 
17—26 iulie. Din pro
gramul acestei ample 
manifestări pionie
rești menționăm, in 
primul rînd. o sui
tă de dezbateri in
titulate sugestiv : „în
vățăm. muncim și 
trăim in chip comu
nist", „Calitatea mun
cii fiecăruia — expre
sie a conștiinței pio
nierești", „Pionierii 
răspund prezent 
manifestările din 
drul Festivalului 
țional „Cintarea Româ- 

competiției 
„Daciada", 

pionier — un 
activ și des- 
Organizației"

forumului 
concursurile 

pregă- 
apărarea 

ouprinse in 
sportivă 

concursu-

și

fizică a- 
muzeele 
vizionări

Institutul de 
tomică, la 
din Capitală, 
de filme etc.

După dezbaterile or
ganizate pe marginea 
prezentării pionierilor 
candidați pentru func
ția de membri al Con
siliului Național și de
punerea mandatelor 
de către pionierii loc
țiitori ai președintelui 
C.N.O.P., in ultima zi 
a forumului va avea 
loc alegerea pionieri
lor membri ai Consi
liului Național al Or
ganizației Pionierilor 
și a locțiitorilor pre
ședintelui C.N.O.P.

Mîine, reprezen
tanții celor 2.2 milioa
ne de purtători ai 
cravatei roșii cu tri
color încep marele 
sfat pionieresc, cu 
dorința și hotărirea de 
a învăța „să învețe, să 
muncească, să trăias
că

CARNET CULTURAL

Retezat, a avut loc, in pre
zența autorului, Miko Ervin, 
lansarea volumului „Omenie, \ 
noroc bun 1“ La Deva, li- 1 
brăria „Mihai Eminescu" a I 
găzduit pe scriitorul Petrică Tă- ! 
năsescu care a participat la lan
sarea cărții „Zborul ciocirliei". / 
(Sabin Cerbu). • IAȘI. „Lumi
nă și grai" este intitulată cule
gerea literar-muzicală ieșită de 
sub tipar la Iași, menită să ofe
re formațiilor artistice noi lu
crări pentru ediția a II-a a Fes
tivalului național „Cintarea 
României". La Opera română 
din Iași a avut loc un spec- 
tacol-concert de varietăți 
titulat „Parada 
Continuing seria de manifestări 
publice din cadrul cursului „Mo
mente din istoria teatrului uni
versal", Universitatea cultural- 
științifică din Iași a organizat, 
recent, la Muzeul teatrului, lec
ția „Voltaire și destinele trage
diei" expusă de prof. univ. dr. 
docent Ion Zamfirescu. (Manole 
Corcaci). • ARGEȘ. Patru lă
cașuri de cultură din Pitești 
găzduiesc expoziții ale artiști
lor plastici amatori din județul 
Argeș. La Galeriile „Metopa", 
doi tineri creatori de la „Elec- 
troargeș" — Petru Manea și 
Mana Bucur — semnează lucrări 
prin care înfățișează industria 
ca artă și lume a frumosului, 
învățătorul Ion Păuna din Re- 
tevoești a ’deschis, la Palatul 
culturii, o expoziție de tablouri 
cu peisaje și scene din lumea 
satului. Casa de cultură a sin
dicatelor găzduiește expoziția 
dr. Rodica Neculce, care înfăți
șează lumea prin flori și peisa
je. O grupă de școlari de la Li
ceul de artă a expus, la Clubul 
tineretului, grafică, afișe, pagini 
de carte ilustrată din basme. 
(Gh. Cirstea). » MUREȘ. Sala 
de expoziții „Apollo" din Tg. 
Mureș găzduiește, în aceste 
zile. expoziția de sculptură 

tînărului absolvent de 
Mihalcsa Iosif.

gips și metal 
sub genericul

la 
ca- 
na-

se 
in 
Si

niei" și 
sportive 
„Fiecare 
membru 
toinic al 
ș.a.

asemenea, întîlniri 
oameni de știință, 
cultură, cu fruntași 
producție, vizite la

in chip comunist" !
Florica 
DINULESCU

semnificativ 
geto-daci și 
însă cel al 
Olteniei — 
necunoscut la nordul Dunării 
cu vreo trei ani în urmă. cind a fost 
identificat prin reconstituire în 
inscripția de pe un vas din cetatea 
Ocnița, județul Vilcea), care domnea 
in această zonă getică pe la începu
tul erei noi. Numele regelui get din 
Oltenia (de tip arhaic indo-euro- 
pean tracic) are depline echivalențe 
in Moesia unde, pe linia Dunării, 
este atestat un Thamarcus. ca și in 

sudul Traciei — 
unde întîlnim nu
mele de Zia- 
niarke.

Analogii utile și 
semnificative ce 
vin să întărească 
afirmațiile de mai 
sus pot fi luate 
si din domeniul 
etnonimelor (nu
me de triburi), ce 
anar simultan în 
sud si 
și al 
(nume 
tăti).

Din 
mară 
aci. bazată ne ele
mente concrete si 
incontestabil ve
rificate. ne date 
confirmate in niș
te un veac de 
cercetări compa
rative. se des
prinde o certitu
dine : unitatea de 
cultură si de lim
bă a tuturor tra
cilor din 
sau din 
Dunării, 
țese - 
că nu 
detalii 
ba tracică 
avut 
forme 
zonale 
Egee. 
sau in 
fond însă era una 
Si aceeași limbă 

tracică unitară, avînd legi fonetice 
și fondul lexical omogen, produs al 
unui fond soc Lai-etnic 
mări.

Se cuvine subliniat 
cest fond a oferit o 
pentru grefarea romanității, a 
nității italice și provinciale.

antroponim existent' la 
la tracii din ssud este 

regelui din nord-estul 
Thiamarcus — (nume 

pină

in-
melodiilor".

(Urmare din pag. I)

pe nenumărate dovezi istorice, arheologice, epigraflce 
și — două etnonime pentru unul și același popor

temelia unitară a romanității carpato-balcanice

de argint de la Surcea — Covasna șiAplice din tezaurul vas de argint din tezaurul de la Sincrâieni — Harghita

in nord, ca 
teonimelor 
de divini-

schița su- 
nrezentată

dreaptă 
stingă 

Este fi- 
cu toate

se cunosc 
— ca lim- 

să fi 
nuanțe si

dialectale 
la Marea 

la Dunăre 
Carpați. în

a 
plastice 
crări in 
reunite 
tuații". (Gh. Giurgiu). •
CAV. „Seceriș ’78“ — se intitu
lează foaia volantă, apărută în 
aceste zile la Bacău, din iniția- 
tiya comitetului județean de 
partid. (Gheorghe Baltă).

arte
Lu- 
sint 
„Si- 
BA-

morală care se Cere cultivată peste tot, 
pentru a întrona hotărit exemplul cla
sei noastre muncitoare, al țărănimii, 
al imensei majorități a celor ce mun
cesc și-si fac datoria cu dăruire și 
cinste, nepretinzînd nimic peste ceea 
ce li se cuvine, nebăgind mina in bu
zunarul nimănui.

— De curînd, ne spune frezorul 
Grigore Mircea, mi-am cumpărat un 
autoturism în rate. Cînd să-1 
primire de la depozit, observ 
un defect la o roată. îi atrag 
celui care a adus mașina din 
dar acesta parcă nici n-avea 
„Pină nu-1 dai ceva, nu aude", 
lămurește imul aflat in aceeași situa
ție ca si mine. „De ce să-i dau ? 
întreb. El nu-i plătit pentru treaba 
asta 1 Cum de îndrăznește să condi
ționeze un serviciu pe care este dator 
să-1 facă conștiincios, pentru care 
primește leafă ? Mie cînd ml se în
credințează, la freză, o comandă de 
ia «Vulcan?» ori -Electronica» — pre
tind... bacșiș ? ! Nu numai că 
face de risul curcilor dacă as 
asemenea pretenții, dar ___
tovarășii mei de muncă, de la «La- 
romet», m-ar trimite urgent... la doc
tor, să mă Îngrijesc".

— Ce credeți că trebui® făcut In 
asemenea împrejurări ?

— Nu numai să ne lamentăm sau 
să ne indignăm, ci să dăm. pe loc, 
o replică fermă. Adică, să nu ducem 
mina la buzunarul propriu, ci la gu
lerul individului pus pe căpătuială, 
pentru a-1 trezi la realitatea de azi, 
din România, unde bacșișul, sperțul, 
mita, orice formă de abuz slnt pe
depsite prin lege. Uneori mă si în

iau în 
că are 
atentia 
parcai, 
urechi.

mă

m-aș 
avea 

cred că

„Cei mai viteji și mai 
d?'epțî" zona Dunării de Jos 
și în Carpați, elementul tracic apare 
sub două numiri etnice — geții și 
dacii, aceștia alcătuind o grupă dis
tinctă în marea familie a triburilor 
trace, nu însă un popor diferit, cu 
altă limbă și cultură materială. Cu 
numele de geți, grecii și romanii de
semnau principala ramură de nord 
a tracilor locuind între Munții Hae
mus (Balcani), Marea Neagră și Du
năre pină la riul Osma (Osem, a- 
fluent al marelui fluviu în care se 
varsă în fața orașului Turnu Măgu

nos epigrăfic din Argos — Grecia 
vorbea de „biruința asupra geților" 
repurtată de împăratul Ulpius Tra- 
ianus, care a supus pe daci, organi- 
zind provincia Dacia ; pe de altă 
parte, se menționează existența „da
cilor" în teritoriul getic al Dobro- 
gei, în zona Adamclissi. Di.n aseme
nea ptxibe rezultă că pentru antici 
(in primul rînd pentru greci și ro
mani) nu exista o. deosebire esenți
ală, din punct de vedere social-etnic 
sau cultural-lingvistic, intre cele 
două „grupe" și „etnonime" (geți, 
daci) ; după cum era neîndoielnic 
că geto-dacii făceau parte din ace
eași mare familie tracică.

Așa cum se știe, cel mai 
nant și semnificativ semn 
tiv al unui popor este 
vorbită. Asemenea limbii
și a iillyrilor, geto-dacica a dispărut 
ca organism viu la sfirșitul epocii 
antice. Scriitori a.n. ti ci ne-au lăsat 
însă mărturii prețioase asupra limbii 
geto-dacilor ; geograful Strabo afir
mă că tracii și geții vorbeau aceeași 
limbă ; in veacul II e.n„ istoriogra
ful Appianus, vorbind despre „geții 
de peste Istru (Dunăre), pe care-i 
numesc daci", preciza că daco-geții

preg- 
distinc- 

limba 
tracilor

care înseamnă „sat, tîrg" — des infi
nite in Transilvania (Comidava, Ar- 
cidava etc.), Oltenia, Muntenia, Mol
dova și Dobrogea se găsesc și m 
Moesia, Tracia, Macedonia etc. în a- 
celași sens pledează și rădăcinile 
„para" („localitate") frecventă mai 
ales în Moesia și Tracia, dar atestată 
și în lumea geto-dacică, precum și 
„storum" (ce poate avea sensul de 
„cetățuie"), de exemplu în Ranisto- 
rum — așezare aparținind așadar lu
mii geto-dace — rădăcină care se 
află și în titulara multor localități 
risipite pe întreaga întindere a Moe- 
siei și Traciei sud-balcanice. Desi
gur, exemplificările pot continua, cu 
una și aceeași concluzie — aceleași 
elemente în denumirea localităților 
înseamnă aceeași populație cu aceeași 
limbă și stabilită de veacuri pe pla
iurile ancestrale.

La fel, numele de persoane tracice 
sint în general cam aceleași. Este 
suficient să menționăm cîteva exem
ple cîtuși de puțin fortuite : 
geto-daci 
lus au 
în Moesia.
pre care 
dac, are 
treaga lume tracică. Cel mai tipic și

................... regii 
Burebista și Deceba- 

corespondenți onomastici 
numele Sterissa. des- 

știm că îl purta un 
numeroase analogii in în-

uniitar in linii

că tocmai a- 
bază unitară 

lati- 
Unita- 

tea lingvistică a romanității car
pato-balcanice rezultă deci nu 
mai din caracterul unitar al 
bii latino-italice, ci și din omoge
nitatea fondului social-etnic, ling
vistic și economic al tracilor peste 
eare s-a grefat limba latină. Rostul 
și funcția acestui factor local au
tohton, preroman, au fost prea pu
țin avute în vederje și valorificate 
în studiul problemelor etnologiei 
românești, în procesul de etnogene- 
ză a românilor. Cred însă că acest 
factor social-istoric și etnologic are 
o importantă covirșitoare în expli
carea științific argumentată a uni
tății de limbă, conștiință și cultură 
populară, a continuității și caracte
rului autohton al poporului român 
din interiorul și din afara arcului 
carpatic și de la Pontul Euxin.

nu- 
lim-

Profesor doctor docent
I. I. RUSSU

//Luceafărul" la douăzeci de ani
Cu numărul 846. a- 

părut simbăta aceasta, 
revista „Luceafărul" a 
trecut hotarul celor 
două deăenii de exis
tență. O existentă bo
gată. desfășurată sub 
semnul unor înalte 
exigente artistice si 1- 
deologice. închinată cu 
abnegație promovării 
literaturii celor tineri, 
și nu numai a lor. Din 
paleta impresionantă a 
preocupărilor, din stră
dania de a fi mereu 
actuală, s-a contu
rat de-a lungul ani
lor fizionomia aparte 
a revistei, care i-a a- 
sigurat o constantă si 
nedezmințită prețuire 
în fața cititorilor săi.

Promovînd progra
matic arta tînără și cu 
deosebire a debutanți- 
lor în poezie, proză, 
teatru, critică si isto
rie literară. eseistică 
sau reportaj. revista 
se poate mindri cu 
faptul de a fi contri
buit la descoperirea și 
afirmarea talentelor 
autentice, de a le o- 
feri constant pagini
le în continuare. Se 
poate spune • cu temei 
că aproape nu există 
scriitor în aceste două 
decenii, tinăr 
vîrstnic. care 
fost prezent 
nile revistei.

Autentică școală de 
educație artistică

sau mai 
să nu fl 
în pagi-

Si

cetățenească, 
adesea cu 
unora din cei mai cu- 
noscuți maeștri ai scri
sului românesc. „Lu
ceafărul" păstrează și 
dezvoltă. în spiritul 
solicitărilor contem
porane, tradiția cea 
mai de seamă a pre
sei literare româ
nești.

La vîrsta tînără a 
celor două decenii, co
laboratorii șl cititorii 
revistei își doresc să 
afle în paginile ei li
teratură 
resantă. 
reflecte 
timpului 
derea 
ce-i acordă sprijin 
prețuire.

realizată 
concursul

tot mai inte- 
în stare să 

aspirațiile 
nostru. încre- 

tuturor acelora 
si

Semne de întrebare pe
stagiunii estivale

programul

t
DUMINICA, 16 IULIE 1978

PROGRAMUL 1
Sportul pentru toți • Gimnastica 
la domiciliu 
Tot înainte !
Șoimii patriei
Film serial pentru copil : Don 
Quijote. Episodul 8 
Pentru căminul dv.
Viața satului 
Bucuriile muzicii... 
De strajă patriei 
Telex
Album duminical
„Daciada" — reportaje din marea 
competiție națională
Floarea din grădină : Emisiune- 
concurs.
Film serial : Linia maritimă One- 
din. (Episodul 47)
Micul ecran pentru cei mici 
Telejurnal ® In intîmplnarea zile! 
de 23 August.
Reportaj TV : Orașul de azi, ora
șul de mîine
Gala antenelor : Banat. (Cu par
ticiparea Județelor Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Arad)
Film artistic : „Legenda Iul Va
lentino". Premieră pe țară. Copro
ducție a studiourilor italiene și

8.00

16,50
17,50
18,40
19,00
19.20
19,45

21,45
ducție a studiourilor italiene 
americane.

23,20 Telejurnal
23,30 închiderea programului

PROGRAMUL *
10,00 Concert educativ : Din creația lui 

Joseph Haydn
11,40 Includerea programului.

LUNI, 17 IULIE 1978
PROGRAMUL 1

15,55 Telex.
16.00 Emisiune tn limba maghiară.
18.50 Irak — petrol și progres. Film.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. In Intîmpinarea zilei 

de 23 August.
Panoramic.
Roman-foileton : Familia Palliser. 
Episodul 21.
Mai aveți o întrebare 7 
Muzică ușoară contemporană. 
Cadran mondial.
Telejurnal, 
închiderea programului. 
PROGRAMUL 2
Cenacluri ale tineretului. Cena
clul „Luceafărul" al tinerilor din 
municipiul Giurgiu.
Pentru căminul dumneavoastră. 
Întîlnlre cu satira și umorul. 
Instantanee...
Album coral.
In alb șl negru. 
1001 de seri.
Telejurnal. în întimplnarea zilei 
de 23 August.
Film serial pentru copil : Cuore 
(reluare).
Adînciml. Reportaj.
Muzică de cameră. 
Geografie lirică — versuri. 
Telex.
Film serial : Om bogat, om sărac 
(reluarea episodului 5).

22,15 închiderea programului.

39.50
20.20
21,15
21,45
22,00
22.20
22.30
16,30

17.05
17.20
17,55
18.15
18.30
19.20
19.30
19,50
20.13
20.40
21.00
21.20
21.25

treb : ce-o fi în capul acestor indi
vizi si, mai ales, al unor responsa
bili din cadrul diverselor servicii 
către populație ? Fie că este vorba 
de restaurant ori croitorie, atelier de 
reparații automobile. ICRAL ori 
cooperativa de reparat televizoare 
etc., unii din aceștia se fac că nu-L 
văd pe afaceriștii de lingă ei sau din 
subordinea lor. Ba ne mai si amă
gesc cu afișe că „nu se primește bac
șiș" ! Eu aș fi de părere că atunci cind 
e prins cite unul din ciubucari, sa fie 
aspru sancționați si acești responsa
bili. deoarece cine altcineva de< ‘ 
ci sint cei care tolerează necinstei 
Și tocmai ei te mai iau si pes 
picior : „lasă, dom’le, că din bacș 
n-a făcut nimeni avere Oare aț 
să fie ? Atunci cum de ajung aceși 
„abonați" la buzunarul omului cinsti 
si la bunul public pe la comisia pen
tru controlul averilor, cum se fact 
că ne sfidează cu starea lor mal mult 
decît înfloritoare ? îi vezi schlmbînd 
mașinile precum alții ciorapii, se 
lăfăle în lux. iși îngăduie un trai pe 
picior mare. Din muncă cinstită ? !

— Pe ici. pe colo, se mai intîlnesc. 
din păcate, și „teoreticieni" ai „mi
cilor atentii". care afirmă că numai 
asa poți „să fii servit ca lumea".

— Cunosc si eu asemenea păreri. 
Mai întii de toate, după mine, aceas- 
ta-i partea lasă a opiniei publice. 
Dacă vom face front comun pentru a 
smulge din rădăcini mentalitățile 
hrăpărețe, atunci amatorii de ciubuc 
nu vor avea încotro si ne vor servi 
pe toți bine. Adică, vor fi nevoiti 
să-si îndeplinească corect munca 
pentru care sînt plătiti. fără să întin
dă mina, fără să ne lase impresia 
că ne-au făcut nouă, cetățeanului, un 
hatîr. în al doilea rînd, se știe, poți 
să fii servit conștiincios, bine si fără 
să duci neapărat mina la buzunar. 
Uitați, eu am doi eonii care, precum 
copiii, se mai îmbolnăvesc. De fie
care dată am apelat la medicul pe
diatru de Ia circumscripția Străulești 
si vreau să spun că totdeauna acesta 
a fost atent, si-a dat toată silința, 
fără să-mi pretindă ori să-i dau eu 
bani. Asemenea oameni, demni de 
toată stima noastră, cunoaștem fie
care dintre noi.

— Sînt locuri unde lipsește o mun
că stăruitoare de educație, unde nu-i 
la ordinea zilei cultivarea atitudinii 
de respingere a necinstei, e de părere 
Gh. Antonie, tehnician principal. Ui
tați. eu si soția sintem de ani buni 
in cîmpul muncii Am decis să ne 
cumpărăm un apartament cu două 
camere. Cu împrumut de la stat. 
Cînd a venit vremea să ne mutăm 
în el. ne-am dat seama că lucrările 
de finisare erau făcute in dorul lelii. 
Unii s-au arătat dispuși să ducă mina 
la buzunar si să-i „stimuleze" pe cei 
citiva care nu si-au dus treaba la 
bun sfîrsit. Amatorii de chilipir, de 
fapt, asta si așteptau. Opinia blocu
lui n-a admis insă asa ceva si i-a 
obligat pe constructorii in cauză să 
execute finisările cuvenite. Foarte 
bine. Totuși, eu m-am întrebat cu 
acest prilej : cei cîtiva constructori 
care ne-au nrodus asemenea neajun
suri sînt si ei oameni ai muncii, ca 
si noi ; știu exact cum se ciștigă 
banul : atunci de unde 
apucături

Gongul stagiunii es
tivale a sunat de mult. 
Sintem în miezul verii 
și dacă răsfoim agen
da artistică nu avem 
prea multe de ales. E 
adevărat. Teatrul sati
ric muzical „C. Tăna- 
se“ este prezent la 
Grădina „Boema". 
Teatrul Mic. și el la 
datorie, ne invită sea
ră de seară la Roton
da scriitorilor (Cișmi- 
giu) la un spectacol de 
„sunet și lumină" ; s-a

dat în folosință, reno
vată. sala „Majestic" , 
și aici, și la Parcul 
Herăstrău (unde s-a 
ținut competiția Tro
feul „Arenele roma
ne") ne putem întilni 
cu actorii Teatrului 
Giulești. Și tot aceas
tă echipă, după mijlo
cul lunii iulie, ne pro
pune. in parcul din 
Drumul Taberei, un al 
doilea spectacol de 
„sunet și lumină" in
spirat de lirica emi-

nesciană. Cam atit 
pină în momentul de 
față. Și este luna lui 
cuptor !

Grădini de vară deci 
(in sensul unor teatre 
în aer liber, amenajate 
special) sînt în func
țiune, pină la urmă, 
două : „Boema" și 
Parcul Herăstrău. Doar 
două 1 Arenele roma
ne (în grija Direcției 
domeniului public) nu 
sint incă amenajate. 
Teatrul de vară „N.

Bălcescu", aflat suo 
supravegherea Institu
tului de cercetări et
nologice și dialectolo- 
gice, n-are nici el sta
giune (doar probleme 
privind instalațiile 
tehnice și sanitare), 
nici un program atrac
tiv, de rezonanță, încă 
nu s-a propus... Oricît 
de mult am vrea să 
îndulcim situația, ade
vărul este destul de 
amar. Bucureștiul și 
în această vară este 
lipsit de așteptate, 
dorite, necesare ma
nifestări artistice.

Nu s-ar fi putut, prin- 
tr-un efort organizato
ric, oferi un podium, 
un teatru de vară nu
meroaselor forțe artis
tice, tineri de mare 
talent ? Avem formații 
camerale (nu mai de
parte laureații Festi
valului de cameră de 
la Brașov — ediția a 
IX-a), laureați ai con
cursurilor internațio
nale, formații de mu
zică pop, folk, tineri 
actori, recitatori. N-ar 
fi fost posibil ca 
ei să lanseze într-o 
stagiune estivală „Du- 
pă-amiezele muzicale 
ale tineretului"? Cîți 
solisti de muzică u- 
șoară, cite formații 
folk nu doresc să aibă 
Dosibilitatea susținerii 
unui recital ?

Prin eforturi conju
gate. stagiunea estiva
lă bucureșteană ar pu
tea fi mai prezentă. 
Bineînțeles, nu-i sim-

piu. Nimic nu-i simplu 
și căldurile sînt mari, 
dar mai mare este do
rința iubitorilor de 
artă ca vara să le adu-

câ și bucuria intilnirii 
cu muzica, cu teatrul, 
cu tinerele talente, să 
poată aplauda 
mente artistice

leasă ținută și la 
București.

eveni- 
de a-

Smaratuda 
OȚEANU

••Pentru ocrotirea autenticității
ceramicii populare

Am participat. îm
preună cu ceramistul 
popular Jozsa Janos 
din Corund, la cea 
de-a VIII-a ediție 
a Tirgului ceramicii 
oopulare românești de 
la Horezu — ne scrie 
Balasz Laszlo, secretar 
adjunct al comitetului 
comunal de partid Co
rund, județul Harghi
ta.

însoțind variatele 
manifestări din cadrul 
tirgului. dezbaterea in
titulată „Modalități de 
combatere a aspectelor 
de alterare a autenti
cității în ceramica 
Dopulară actuală" la 
care au participat 
specialiști de renume 
si reprezentanți ai 
C.C.E.S. a prilejuit ce- 
ramiștilor populari 
prezenți să-și înțeleagă 
mai bine rostul si să 
elucideze unele pro
bleme importante.

Unitatea punctelor de 
vedere ale unor etno
grafi din cadrul Insti
tutului de cercetări et
nografice și dialectolo- 
gice, ale altor specia
liști, în privința ne
cesității pasului Îna
inte, a invenției, a

formării stilului perso
nal al artistului 
ramist popular 
fate pe un

cil tradiționale : facem 
de asemenea expoziții 
permanente cu vînzare. 
care garantează auten
ticitatea obiectelor vin- 
dute pentru turiștii din 
tară si din străinătate. 
Am introdus, obligativ, 
avizarea prealabilă a 
Centrului județean de 
îndrumare a 
populare si 
artistice de
eliberarea autorizațiilor 
de funcționare a ate
lierelor olarilor par
ticulari. De asemenea, 
organizăm participarea 
masivă a olarilor din 
Corund la Festiva-

creației 
mișcării 
masă la

ce- 
gre- 
deo- 

sebit respect al tradi
ției sînt de o extremă 
importantă pentru ce- 
ramistii ponulari.

Iată de ce dezbate
rea ne-a pus din nou 
să reflectăm asupra a 
ceea ce si noi avem 
de făcut pentru a feri 
producția tradițională, 
frumoasă, de ceramică 
de ‘ Corund de o 
seamă de produse (e 
adevărat comercializa
bile) lipsite de valoare 
artistică, de autentici
tate. în acest sens do
resc să mă refer la 
unele acțiuni si metode 
folosite de noi îri ve
derea educării olari
lor. Dintre acestea as 
aminti o expoziție co
munală la care am pus 
fată-n fată, pe cereți 
opuși, ceramica de Co
rund de bun gust si 
obiectele alterate (care 
din păcate, cum spu
neam. satisfac unele 
cerințe ale pieței). Am 
organizat apoi dezba
teri în cadrul univer
sității cultural-stiinti- 
fice sub conducerea

unor specialiști invi
tați anume : am în
ființat un muzeu să
tesc cu profil de cera
mică pentru strîngerea 
si conservarea cerami-

Iul national „Cintarea 
României" (la care 
anul trecut am obtinut 
locul IV pe tară) si la 
care, prin toate aceste 
măsuri, sperăm să ob
ținem un loc si mai 
bun. Prin aceste mă
suri cred că vom reuși 
să punem mereu mai 
bine in valoare crea
ția cea mai fru
moasă a centrului 
nostru traditional, reu
șind să facem deose
birea atit de necesară 
între ceramica auten
tică de Corund și con
trafaceri".

asemenea 
care nu pot fi tolerate 

nicăieri, si cu atit mai puțin intr-o 
întreprindere ? Apoi : sînt si aici or
ganizații de partid, de tineret, de 
sindicat. Ce muncă de educație 
făsoară acestea ? De ce nu se 
totul pentru a înrădăcina. în 
știința fiecăruia, o atitudine 
tărită împotriva necinstei, a preten
ției de a dobîndi un ciștig ilicit 1 
Cum de sînt îngăduite fapte ce con
travin normelor noastre morale și, 
de ce nu 7, chiar legilor noastre ?

des
face 
con- 
ho-

Sînt întrebări cu valabilitate mult 
mai generală. Ele se pun cu maximă 
acuitate, peste tot unde pofta exa
cerbată de ciștig și trai prin munca 
altora iși arată chipul hid. Ele in
vită nu atit la reflecția sau la indig
narea sterilă, de circumstanță, el ia 
atitudine fermă, la acțiune hotărită, 
la opinia de masă pătrunsă de in
transigență.

Spre un „Orizont" cu

Cu ani în urmă (nr. 
17 din 25 aprilie 1974) 
revista „Orizont" su
gera o deschidere spre 
problematica atit de 
complexă a orientării 
profesionale în pragul 
primei trepte a liceu
lui. După numai cîte- 
va numere. 
22 (326), 
asupra 
bleme.
cîtiva indicatori sinte
tici si utile orien
tări specifice județului 
Timiș.

Cunoscînd experien
ța interesantă a scolii 
timisene. am așteptat 
număr de număr să 
luăm cunoștință, sub 
o înfățișare sau alta, 
de mutațiile săvîrsite

respectiv 
s-a revenit 

acestei pro- 
înfătisîndu-se

orizonturi

adeseori, 
anii au 

revista

în evoluția tinerei ge
nerații. de consecin
țele acțiunilor de ori
entare în .deplină con
sonantă cu obiectivele 
formulate 
între timp 
trecut, dar
„Orizont" n-a mai re
venit în nici un fel 
asupra acestui subiect 
care i-ar fi putut oferi 
un prilej exemplar de 
intervenție socială ma
joră. Ne gîndim in 
egală măsură la mai 
vechile, dar nu mai 
puțin interesantele an
chete ale rubricii 
„Orizont civic", ade
vărate inserții in so
cial. prin urmărirea 
cărora lectorul obținea 
un bogat material de

mai largi

reflexie și. implicit, 
definirea mai precisă, 
mai nuanțată a unor 
noi factori de inter
venție educativă, în 
concordanță cu rolul 
autentic al unui săp- 
tăminal politic-social 
și literar-artistic. Iată 
de ce nu credem că 
teme precum „Ce soț 
vă doriți ?“ sau mai 
recenta „Cu si despre 
„Poli" Timisoara" 
(care au putut benefi
cia de spațiu larg) se 
situează mai presus 
ca importantă socială. 
Dimpotrivă I

Mihai 
IORDANESCU

A apărut nr. 2/1978 al revistei

„VIITORUL SOCIAL"

Sumarul revistei cuprinde artico
lele : „Contribuții ale secretarului ge
neral a! partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la dezvoltarea creatoare a 
socialismului științific" ; „Strategia 
creării și dezvoltării complexului e- 
conomic național unic" ; „Fundamen
tarea teoretică a dezvoltării în con
dițiile României socialiste contem
porane" ; „Funcțiile externe ale sta
tului socialist român" ; „Protejarea 
mediului înconjurător in strategia 
dezvoltării economico-sociale în Re
publica Socialistă România".

Cu prilejul aniversării a 160 de ani 
de la nașterea lui Karl Marx este 
publicat articolul „Caracterul revolu
ționar al umanismului marxist".

Revista mai cuprinde rubricile 
„Cercetarea sociologică si practica 
socială". „Metodologia științelor so
ciale". „Gîndirea socială si politică". 
„Demografie", precum si „Comenta
rii". „Viata științifică", „Recenzii sl 
note de lectură".
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Cronica zilei LA TABĂRA CUMPĂNA

Delegația Comisiei de politică ex
ternă a Parlamentului Republicii 
Elene, condusă de Emmanuel Cotris, 
președintele comisiei, deputat din 
partea Partidului Noua Democrație, 
de guvernămint., a făcut vineri și 
sîmbătă o vizită în județul Dolj.

Membrii delegației s-au intilnit la 
consiliul popular județean cu repre
zentanți ai organelor locale ale pu
terii de stat. Cu acest prilej, au luat 
cunoștință de principalele aspecte ale 
vieții economico-sociale, culturale și 
politice din Dolj, de realizările de 
pină acum și perspectivele de dez
voltare a acestei zone a tării.

Oaspeții au vizitat întreprinderea 
„Electroputere", Fabrica de confecții, 
cartiere noi de locuințe, obiective so
cial-culturale din Craiova, precum șl 
I.A.S. Segarcea.

Consiliul popular județean Dolj a 
oferit un dineu în onoarea delega
ției. ★

Sîmbătă a părăsit Capitala M. N. 
Seth, secretarul general al Asociației 
de prietenie India-România. care, la 
invitația Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociației de prietenie româno-indie- 
ne, ne-a vizitat țara, împreună cu

soția. Oaspetele a avut întrevederi la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Ministerul Afacerilor Externe, 
Consiliul național pentru educație 
fizică și sport, și a vizitat obiective 
economice și social-culturale.

★
La București a fost încheiat Pro

tocolul de colaborare pe anii 1978— 
1980 între Consiliul ziariștilor din 
Republica Socialistă România și Aso
ciația generală a presei belgiene.

Documentul a fost semnat de Oc
tavian Paler, președintele Consiliului 
ziariștilor, și Jean Louis Binne- 
mans, președintele Asociației gene
rale a presei belgiene.

★
La Invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara o delegație a Mișcării elvețiene 
pentru pace formată din Renă To- 
bler, arhitect, și Christoph Jăggl. pro
fesor, membri în conducerea Mișcării 
elvețiene pentru pace. Oaspeții au 
fost primiți la Institutul de cercetări 
pentru problemele tineretului, la 
Consiliul județean al Frontului Uni
tății Socialiste — Prahova; au vizi
tat obiective economice și social- 
culturale din Capitală și din județele 
Constanța și Prahova.

(Agerpres)

vremea
Adunare dedicată aniversării a 30 de ani de la constituirea

primelor șantiere de muncă patriotică ale tineretului
Sîmbătă după-amiază, la tabăra 

Cumpăna din cadrul Șantierului na
țional al tineretului Canalul Dună- 
rea-Marea Neagră, a avut loc o adu
nare dedicată aniversării a 30 de ani 
de la constituirea primelor șantiere 
de muncă patriotică ale tineretului.

Au participat reprezentanți ai or
ganizației județene de partid, ai Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Comitetului județean 
Constanta al U.T.C., foști brigadieri 
de pe șantierele naționale ale tine
retului, peste 2 000 de muncitori, stu- 
denți, elevi și pionieri. Cei care au 
luat cuvintul au relevat semnificația 
deosebită a constituirii primelor bri
găzi de pe frontul muncii patriotice 
și au subliniat succesele obținute de 
colectivele celui mai mare șantier al 
tineretului — Canalul Dunărea-Marea 
Neagră. De la înființare și pînă in 
prezent, aici au fost excavați circa 6

ZECE MINUTE ÎN FIECARE DIMINEAȚĂ
PENTRU MAI MULTI ANI DE VIAȚĂ

Prevenirea si combaterea Influente
lor nocive ale sedentarismului asupra 
șănătătii Si capacității de muncă ale 
cetățenilor se află Înscrise printre 
generoasele direcții de acțiune pe 
care le indică Programul privind dez
voltarea activității de educație fizică 
și sport, program aprobat de condu
cerea partidului nostru.

Este un fapt dovedit științific că 
viata sedentară. împreună cu cei trei 
factori „H“ (hipercolesterolemia. hi- 
pergreutatea corporală si hipertensiu
nea arterială) constituie factori de 
risc mai ales în privința creșterii in
cidenței bolilor cardio-vasculare. Dună 
cum știința medicală dovedește tot-

■ I că elementele profilactice cele 
. iai eficiente, aflate la indemina 
oricărui om. sint regimul echilibrat de 
viată, alimentația rațională, mișcarea 
fizică si petrecerea timpului in aer 
liber. Aceste elemente de terapie na
turală — simplă, economicoasă, acce
sibilă tuturor virstelor — se cer cu
noscute de către fiecare dintre noi. 
trebuie să intre și să se stabilizeze in 
fiecare familie Si ta fiecare casă, spre 
sănătatea noastră, a tuturor. Despre 
mișcarea fizică — foloase si modali
tăți simple de a fi efectuată — am 
consultat un grup de specialist! de la 
Centrul de medicină sportivă (C.M.S.): 
dr. Ion Drăgan, directorul instituției, 
dr. Virginia Constantlnescu. dr. Ale
xandra Popovicl, dr. Virgil Ignat, 
dr. Ion Stavrache. prof, de cultură 
fizică Alexandra Scherbatchev. în cele 
ce urmează, rezumăm părerile și sfa
turile practice pe care acești specia
list! le adresează cetățenilor pentru 
combaterea consecințelor sedentaris
mului prin mișcare fizică sl folosirea 
factorilor naturali.

Primul pas. cel mai dificil, trebuie 
făcut ne tărimul mentalității : de la 
înțelegerea Si acceptarea adevărului 
că viata sedentară are urmări nocive, 
să se treacă la conștiința faptului că 
viata sedentară personală prezintă 
pericole pentru sănătatea proprie si 
pentru propria capacitate de muncă; 
de unde, decizia fiecărui om adult 
de a întreprinde zilnic un program 
de mișcare propriu, spre a se feri, pe 
el și familia sa. de uzură si de bolile 
pe care le generează sedentarismul.

O dată declanșată voința de a per
severa într-o cotidiană mișcare fizică, 
treptat, treptat omul civilizat se va 
deprinde cu exercițiile fizice cum s-a 
deprins cu spălarea regulată a mii- 
nilor. fetei sau dinților înainte de a 
pleca de acasă la lucru.

Aminteam mai înainte de factorii 
naturali, sub care se înțeleg de obicei 
aerul, soarele, apa. Cadrul în care se 
vor desfășura exercițiile fizice tre
buie să-1 aibă în vedere, ambianta să 
capete un caracter igienic. Mai sim
plu spus, e in tradiția gospodăriilor 
noastre să se deschidă dimineața larg 
ferestrele si să se aerisească locuința ; 
prin extindere, se recomandă ca si 
exercițiile fizice să se desfășoare zil
nic in încăperi curate si 
proaspăt De asemenea. îmbrăcămin
tea e bine să fie cit i 
astfel ca pielea să intre 
direct cu aerul. Sintem 
anotimpul călduros, ceea 
zează obisnuirea treptată 
melor. fie virstnice sau foarte tinere, 
cu efectuarea exercitiilor. cu feres
trele deschise. în aer curat. Aproape 
se subînțelege că elementele de gim
nastică se cer executate în locul cel 
mai luminos, poate chiar acolo unde 
pătrund direct razele soarelui, acest 
extraordinar bactericid natural.

Exercițiile din fiecare dimineață

stat dintre cele mal simple șl ele 
trebuie să dureze aproximativ zece 
minute. La Început, cîteva mișcări de 
respirație ; de altfel, pe tot timpul 
exercitlilor se va urmări o inspirație- 
expirație puternică. Programul pre
zentat la radio, ca si cel duminical 
la televiziune pot fi efectuate cam 
de toată lumea. în ambele cazuri 
avem de-a face cu programe mini
male, strict necesare cotidian, pentru 
întreținerea mobilității articulațiilor si 
punerea in funcțiune a sistemului 
nervos de la situația de veghe (somn) 
la cea de activitate fizică si intelec-

tuală. Deci, un fel de punere „în 
priză" a organismului după trezirea 
din somn. în privința programelor de 
exerciții, specialiștii consultați preci
zează că există destule lucrări tipă
rite în această privință, dar că ele se 
adresează mal puțin marelui public. 
De aceea, ei sugerează editarea, in 
anexe, a programelor de la radiotele- 
viziune, așa cum s-a procedat în tre
cut cu lecțiile de limbi străine. De 
asemenea, propun editarea în tiraje 
de masă, sub formă de pliante, a 
programelor de exerciții zilnice : pli
antele (ta serii diferențiate) să fie 
larg difuzate prin întreaga rețea de 
unități a Ministerului Sănătății (po
liclinici si dispensare de toate cate
goriile) și a Consiliului Național pen
tru Educație Fizică si Sport.

Pentru cel ce doresc să-și dezvolte 
musculatura, programul de exerciții 
are o durată de aproximativ 45 de 
minute, iar primul pas trebuie efec-

tuat «1 ta acest caz pe tărîmul psi
hic : fiecare să vrea sl să persevereze 
pentru creșterea forței propriului 
corp. Sînt si numeroase obiecte aju
tătoare pentru dezvoltarea muscula
turii ; există în magazinele noastre 
extensoare cu cinci arcuri, detașabile, 
dect după puterea fiecăruia (servind 
la dezvoltarea musculaturii toracice, 
a membrelor superioare si chiar in
ferioare). haltere mici. între 0,5 kg șl 
3 kg (pentru membre superioare, to- 
race si spate), corzi de sărit (pentru 
musculatura generală, detentă si coor
donare). mingii medicinale de greu
tăți diferite (care solicită întreaga 
musculatură) sau benzi de cauciuc 
la metraj (suprapuse după necesități) 
care se agată de ceva fix ș.a.m.d.

O dată încheiate exercițiile, este 
bine să se apeleze la celălalt 
factor natural, apa, nu numai ca 
element de igienă, cum și l-a 
însușit oricine, ci si pentru călirea 
organismului. Dusurile după efort 
constituie forma cea mai indicată 
pentru o bună „gimnastică" a circula
ției periferice a singelui. Să ne obiș
nuim cu dusurile, la inceput calde, 
apoi răcite progresiv, pină la citeva 
secunde de jeturi reci. Să-i obișnuim 
pe copii cu acest exercițiu, profitînd. 
ca si in cazul băilor de aer si lumină, 
de faptul că ne aflăm acum în ano
timpul călduros (o eventuală contra- 
indicatie privește doar pe cardiaci, 
dacă n-au o deprindere cîstigată ta 
privința dușurilor).

...Este vorba, după cum se observă, 
de mijloace simple de mișcare, la 

. indemina oricărui cetățean, mijloace 
deosebit de folositoare pentru păs
trarea sănătății Si a capacității de 
muncă.

Valeriu MIRONESCU

milioane metri cubi de pămînt, va
loarea totală a lucrărilor efectuate 
fiind de peste 200 milioane lei. S-au 
prezentat, de asemenea, realizările 
din primul semestru al anului ale or
ganizațiilor U.T.C. din județul Con
stanța, care au efectuat acțiuni de 
muncă patriotică in 
25 milioane lei.

Tinerii brigadieri 
totodată, adeziunea 
tica internă și externă a partidului și 
statului nostru, hotărirea de a valo
rifica în continuare dirzenia, spiritul 
novator și optimismul robust carac
teristice vîrstei lor pentru transpu
nerea in viață a mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
de a urma neabătut. în întreaga lor 
activitate, înaltul exemplu de dăruire 
comunistă al secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Celor care în 1948 au Inserts în 
primele pagini ale cronicii șantiere
lor naționale de muncă patriotică 
ale tineretului memorabile acte de 
bărbăție, unor organizații U.T.C., pre
cum și actualilor brigadieri care s-au 
remarcat în activitatea șantierelor 
din județ le-au fost înmînate Diplo
ma de onoare a C.C. al U.T.C. și 
insigna de brigadier.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un program de versuri șl 
muzică patriotică, de jocuri populare 
românești.

valoare de peste

și-au exprimat, 
deplină la poli-

(Agerpres)
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ȘTIRI SPORTIVE
Traditionala competiție ciclistă in

ternațională pentru „Cupa Votata", 
aflată la cea de-a 22-a ediție, se va 
desfășura anul acesta între 2 și 5 au
gust. La startul cursei, în afara unor 
alergători de la cluburile Dinamo. 
Steaua. C.I.B.O. Brașov, Metalul Plo- 
peni sau Olimpia București, vor par
ticipa si cicliști din Bulgaria. Polonia, 
Ungaria. Cehoslovacia si alte țări. 
Programul etapelor este următorul : 
2 august : etapa I Ploiești — Sinaia
— Ploiești (150 km) ; 3 august : 
Ploiești — Văleni de Munte — Cislău
— Ploiești (170 km). După amiază va 
avea loc o nouă etapă pe circuit la 
Ploiești ; 4 august : Ploiești-Sinaia- 
Ploiești (135 km); 5 august: Văleni de 
Munte — Predeal — Azuga — Buș
teni — Comarnic — Ploiești (165 km).

Scrimera româncă Viorica Țurcanu 
a reușit să se califice pentru tur
neul final al probei feminine de 
floretă din cadrul campionatelor 
mondiale de la Hamburg, alături de 
Valentina Sidorova (U.R.S.S.), Con
solată Collino (Italia), Pascale Trin- 
quet (Franța), Ecaterina Raczova 
(Cehoslovacia) și Cornelia Hanisch 
(R.F.G.).

Ionel Pop, Marin Mustață și Dan 
Irimiciuc s-au calificat pentru turul 
trei în proba individuală de Sabie.

Echipa de tenis a Cehoslovaciei 
conduce cu 3—0 după ziua a doua in 
meciul pe care-1 susține la Praga 
cu formația României pentru zona 
europeană a. „Cupei Davis". Partida 
întreruptă în prima zi dintre Tomas 
Smid șl Dumitru Hărădău a revenit
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CRONICA SĂPTĂMlNIh

(Urmare din pag. I)
sens, un succes îmbucurător. în con
stelația energetică națională s-a 
aprins o nouă stea ; la cea mai mare 
termocentrală a tării — Turceni — 
turt>ogeneratorul nr. 1. de 330 MW. a 
început să trimită primii kilowați.

Este, desigur, datoria organizațiilor 
de partid, a consiliilor oamenilor 
muncii, a sindicatelor să asigure în
trecerii socialiste un conținut bogat 
tocmai în aceste direcții, ca pîrghie 
eficientă de mobilizare a oamenilor 
muncii la accelerarea progresului 
economico-social al țării — temelia 
creșterii continue a bunăstării po
porului.

Toate forțele satului 
în bătălia recoltării!
Săptămtaa încheiată a marcat o 

activitate intensă și in agricultură. 
Esențial este acum ca, folosind din 
plin timpul prielnic, cooperatorii, 
mecanizatorii, lucrătorii din fermele 
agricole să muncească fără preget, 
cu elan și dăruire pentru recoltarea 
și transportul cerealelor, precum și 
pentru însămințarea culturilor suc
cesive. Toți locuitorii satelor sint 
chemați să participe efectiv în 
aceste zile la campania agricolă. 
Exemplul in acest sens să vină, în 
primul rind, de la cadrele de con
ducere, chemate să-și stabilească

„sediul" la arie, să aibă drept „bi
rou" terenul ; specialiștii să orga
nizeze munca in schimburi prelun
gite Ia seceriș.

Astfel, ca obiective concrete, pri
oritare, se impun recoltarea păioase- 
lor in cele mai bune condiții și fără 
pierderi, executarea la timp și de 
bună calitate a lucrărilor de între
ținere a culturilor, asigurarea fura
jelor necesare animalelor, insămin- 
țarea unor suprafețe cit mai mari 
cu a doua cultură, livrarea ritmică 
a produselor la fondul centralizat al 
statului.

Organizațiile de partid, comanda
mentele comunale au datoria să ur
mărească sistematic stricta respec
tare a programelor de lucru stabi
lite pe fiecare unitate, pe fiecare 
formație de muncă.

Înaltă prețuire creației 
spirituale

Condițiile favorabile pe care so
cietatea noastră socialistă le-a creat 
dezvoltării culturii și științei, înalta 
prețuire acordată intelectualității 
pentru aportul ei la îmbogățirea pa
trimoniului spiritual al națiunii au 
fost pregnant evidențiate de decer
narea premiilor Academiei Republi
cii Socialiste România pe anul 1977. 
Prin marele număr, ca si prin larga 
varietate tematică a lucrărilor dis
tinse. prin valoarea deosebită a mul

cu 7—5, 6—1, 6—8, 6—1 primului 
jucător, în timp ce la dublu, pere
chea Smid, Slozil a întrecut cu 6—4, 
6—2, 6—4 cuplul Dirzu, Segărceanu.

La Oulu (Finlanda) au continuat 
campionatele europene de lupte 
greco-romane pentru juniori. în tu
rul I. la cat. supergrea. Andrei Ianko 
(România) l-a învins prin descalifi
care pe suedezul Andersson. Iată re
zultatele înregistrate de sportivii 
români in turul II: caț. 48 kg N. Fa
solă b. tuș pe Nielsen (Danemarca); 
52 kg N. Zamfir b. descalificare Tin- 
ger (Ungaria); 57 kg. Gh. Anghel 
pierde tuș la Donev (Bulgaria); 
62 kg St. Negrișan b. descalificare 
pe Krzysztof (Polonia); 74 kg Lazăr 
Tipa b. descalificare Razzino (Ita
lia) ; 64 kg. Gh. Minea b. descalifi
care Khaluzy (Polonia); 82 kg I. 
Draica b. descalificare pe Esșer 
(R.F. Germania); 90 kg Gh. Moldo- 
veanu b. tuș pe Jorrgenssen (Dane
marca) ; 100 kg I. Stignei b. tuș Jen
sen (Danemarca); plus 100 kg A. 
Ianko b. tuș Hansen (Danemarca).

în ultimele partide ale prelimina
riilor turneului internațional de tenis 
de la Forest Hills, americanul John 
Mcenroe l-a învins cu 6—2, 6—3 pe 
polonezul Wojtek Fibak. Alte rezul
tate: Dent (Australia) — Pecci (Pa
raguay) 6—4, 0—6, 6—2; Martin 
(S.U.A.) — Newcombe (Australia) 
6—3, 7—6; Stockton (S.U.A.) — A- 
lexander (Australia) 3—6, 6—2, 6—1.

în semifinalele turneului, campionul 
român Ilie Năstase îl va întîlni pe 
Mcenroe.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 șl 19 Iulie. In țară : vremea va fi in 
general instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea averse locale de 
ploaie, Însoțite de descărcări electrice, 
îndeosebi în Crtșana, Maramureș, 
Transilvania șl Moldova. Izolat, va că
dea grindină. Vint moderat, cu inten
sificări locale din sectorul nordic. Tem
peratura va continua să scadă în pri
ma parte a intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse Intre 8 șl 18 grade, iar ma
ximele intre 18 șl 28 de grade. In Bucu
rești : vremea va fl ușor Instabilă, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea 
averse de ploaie, mai ales după-amia- 
za, însoțite de descărcări electrice. 
Vlnt slab, pînă la moderat. Tempera
tura in scădere.

Un nou hotel
la Buzias

în stațiunea balneoclimaterică 
Buziaș din județul Timiș, coope
rația de consum a dat în folo
sință un elegant hotel, amplasat 
în vecinătatea frumosului parc 
al stațiunii. Hotelul „Silagiu" 
dispune de 27 camere confor
tabile cu încălzire centrală, pre
cum și de un restaurant cu labo
ratoare proprii de carmangerie 
și cofetărie. Stațiunea Buziaș se 
bucură de un 
izvoarele sale 
carbogazoase, 
carbonate etc.
prietăti terapeutice, 
este propice pentru a petrece o 
vacantă reconfortantă. în foto
grafie : hotelul „Silagiu".

climat blind, iar 
cu ape minerale 
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Unitatea

U. R. S. S.; Cea mai mare conductă 

naturale din Siberiagaze
Recent, în Uniunea 

Sovietică a fost dată 
în exploatare conducta

Nijnevar- 
Tomsk —

de gaze 
tovsk — 
Kuzbas.

..Artera 
deschide o 
in acțiunea de valori
ficare a imenselor re
zerve de hidrocarburi 
din Siberia de apus. 
Pe baza lor, în acest 
ținut se construiește 
cel mai mare complex 
teritorial de producție 
din U.R.S.S., chemat 
să devină baza princi
pală de exploatare a 
petrolului și gazelor, 
încă din prima etapă 
a Instalării conductei, 
in apropierea exploa
tărilor, unde se ardeau 
zilnic în aer cantități 
însemnate de gaze de 
sondă, au fost înălțate 
mai multe instalații 
de prelucrare a pre

albastră"
nouă etapă

țioasei materii prime.
Avind o lungime de 

1 300 km, 
tează" 
anual 9 
cubi de 
Primul 
termocentrala de la 
Novokemerovo, urma
tă de platformele in
dustriale din orașele 
Tomsk, Novosibirsk, 
Novokuznețk. Combi
natul metalurgic din 
Kuznețk va realiza pe 
baza gazului de la Sa
motlor. cu aceleași ca
pacități productive, o 
cantitate suplimentară 
de circa un milion de 
tone de oțel. Prin uti
lizarea gazului, la fur
nalele din Kuznețk se 
va obține o economie 
anuală de peste 2 mi
lioane tone de cărbu
ne cocsificabil, va 
crește, de asemenea, 
productivitatea cup-

ea „colec- 
și transportă 
miliarde metri 
gaze naturale, 
beneficiar 

de

toarelor pentru oțel. La 
Combinatul chimic din 
Novokemerovo se va 
obține, cu cheltuieli 
reduse, o creștere sen
sibilă a producției de 
îngrășăminte azotoase, 
caprolactamă și rășini, 
iar costul unor astfel 
de produse se va re
duce de 1,5—2 ori. Ga
zul siberian va pă
trunde și in locuințele 
oamenilor, in unitățile 
social-culturale din 
Tomsk, Novosibirsk și 
Kemerovo.

Intrarea în funcțiu
ne a conductei de gaze 
a constituit o adevă
rată sărbătoare nu 
numai în viața con
structorilor, ci și a 
metalurgiștilor, ener- 
geticienilor, chimiști- 
lor, a tuturor celor
lalți beneficiari ai 
„combustibilului albas
tru."

r. p- UNGARĂ; Se extind suprafețele

Anul trecut, în Un
garia a fost împădurită 
o suprafață de 9 500 
ha terenuri improprii 
pentru cultură, respec
tiv cu 1 000 hectare 
mai mult decît preve
derile inițiale.

Pînă la eliberare, nu
mai 14 
ri tortul 
durtt, 
nante 
în anii 
lare, a 
acțiune 
termen 
împăduriri 
peste 
construcție 
au fost plantate cu pă-

DIE WELT
Circuitul natural al carbonului in atmosferă, in plante, mări ți roci 

amenință să fie perturbat de către om, cu urmări grave pentru mediul 
înconjurător. Foamea de energie a țărilor dezvoltate, defrișarea progre
sivă a pădurilor tropicale au dus la creșterea cantității de bioxid de 
carbon in atmosferă. Din anul 1958, de cind datează măsurătorile siste
matice ale concentrației de bioxid de carbon, oamenii de știință urmă
resc cu îngrijorare creșterea continuă a acestei concentrata, subliniind 
necesitatea adoptării unor reglementări pentru a se pune capăt unor 
asemenea tendințe. Tn legătură cu toate aceste probleme, ziarul „DIE 
WELT" publică un articol din care reproducem :

Bioxidul de carbon_ (sau. cum îl 
notează 
incolor, 
toxic ce 
materiei 
rea țițeiului, 
etc., fie prin 
respectiv. ___________  _________
Si. deși în compoziția aerului repre
zintă doar 330 de părți la milion 
(ppm), el este, după azot și oxi
gen. componenta cea mai importantă, 
în întreaga atmosferă, cantitatea de 
bioxid de carbon e estimată la 700 
miliarde tone.

Bioxidul de carbon din aer repre
zintă. în fapt, tennostatul planetei 
noastre : el lasă să pătrundă radiația 
solară cu undă scurtă, absorbind in 
schimb radiația solară cu undă lungă, 
reflectată de suprafața terestră. Gra
tie acestui mecanism, temperatura 
Pămintului este cu 30 grade Celsius 
mai ridicată decit ar trebui, ttaind 
seama de depărtarea sa de Soare.

După cum arată modelele reali
zate de oamenii de stiintă americani, 
o dublare a cantității bioxidului de 
carbon in aer ar duce la creșterea 
temperaturii cu 2—3 grade, o cvadru- 
plicare, cu 4—6 grade. Este mult, dacă 
ne gîndim că o răcire cu doar 5 gra
de sub temperatura medie de astăzi a

chimistii. CO?) este un gaz 
inodor și, din fericire, ne
ta naștere in urma oxidării 

organice — fie prin arde- 
cărbunelui. lemnului, 
fotosinteza plantelor, 

metabolismul animalelor.

provocat era glaciară care a luat sfir- 
Sit în urmă cu 10 000 de ani. Conse
cințele unei Încălziri corespunzătoare

tora dintre ele, se evidențiază, o dată 
mai mult, rodnicia orientării parti
dului spre stimularea cercetării știin
țifice ca factor primordial în dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a econo
miei naționale și progresul multila
teral al tării, spre făurirea unei arte 
și literaturi de înaltă ținută umanistă, 
cu un conținut educativ militant, bo
gat în idei și sentimente nobile, 
inspirate din viața poporului, din 
idealurile socialismului.

Activitate susținută 
în slujba păcii 

și înțelegerii 
internaționale

Și în această săptămînă agenda 
evenimentelor pe plan extern a pus 
în evidentă prezența intensă a 
României socialiste in miezul vieții 
internaționale, ampla deschidere a 
politicii externe românești, justețea, 
principialitatea si caracterul ei pro
fund constructiv. Aceste trăsături 
definitorii ale activității internațio
nale a partidului si statului nostru 
și-au găsit expresia cea mai semni
ficativă în bogata activitate a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. principa
lul făuritor si promotor al întregii 
politici externe a României socialis
te. activitate materializată in mul
tiple contacte și convorbiri cu fac
tori de răspundere și personalități 
politice de pe cele mai diferite me
ridiane.

în această perioadă, secretarul ge
neral al P.C.R. a continuat convor
birile cu tovarășul Kenji Miyamoto, 
președintele Prezidiului C.C. ăl 
Partidului Comunist din Japonia, cu 
care a semnat o Declarație comună 
— important document consemnînd 
pozițiile celor două partide in pro-

la sută din te- 
țării era impă- 
fiind predomi- 
escnțele slabe, 
puterii popu- 
fost inițiată o 
planificată pe 
lung de ample 

în cele 
trei decenii de 

socialistă

împădurite
duri un milion de hec
tare, astfel că în prezent 
suprafețele împădurite 
reprezintă 1 565 000 ha, 
respectiv 17 la sută din 
suprafața totală a Un
gariei. Paralel, o aten
ție deosebită s-a acor
dat restructurării pă
durilor în funcție de 
esențele cultivate.

Anul acesta, pentru 
continuarea plantărilor 
au fost afectați 500 mi
lioane forinti.. fonduri 
ce permit extinderea 
suprafețelor împădu
rite cu încă 9 000 ha. 
S-a prevăzut crește
rea cu 3,5—4 la sută a 
producției de masă 
lemnoasă.

Modernizarea ■ unor 
Întreprinderi de prelu
crare a lemnului va 
contribui la sporirea 
capacităților de pro
ducție din acest sec
tor. Astfel, în cadrul 
Fabricii de plăci fibro- 
lemnoase de la Mo- 
hacs a fost moder
nizată o unitate de 
producție care va asi
gura o cantitate supli
mentară de 30 000 mc 
de plăci fibrolem- 
noase. Producția de 
plăci aglomerate va 
crește, de asemenea, la 
două noi fabrici, con
struite la Vâsărosna- 
meny și Szombathely.

CUBA: Modernizarea transporturilor

Dezvoltarea eco
nomică a Cubei a 
impus în ultimul timp 
necesitatea acordării 
unei atenții mari dez
voltării și moderniză
rii transporturilor.

In prezent se des
fășoară din plin re
construcția și moder
nizarea căii ferate 
transcubane, In lun
gime de peste 1 000 de

kilometri. Pînă la 
sfîrșitul anului vor fi 
date in exploatare 300 
de kilometri de noi 
linii feroviare.

Flota comercială a 
Cubei a fost completa
tă recent cu cîteva 
nave oceanice, iar 100 
de nave mici vor a- 
sigura transporturile 
de-a lungul coastei.

Se prevede șl o creș
tere considerabilă a 
parcului auto. Numai 
în acest an. Cuba va 
importa peste 800 de 
autocamioane, iar pen
tru transporturile ur
bane și interurbane 
vor intra în dotare 500 
de autobuze de pro
ducție cubaneză.

bioxid de carbon din aer a crescut 
de la 315 ppm la 330 ppm. iar ex- 
pertii prezic o creștere. în conti
nuare. a consumului de combustibili 
fosili. In special de cărbune, ale că
rui rezerve, spre deosebire de titei. 
sînt suficiente pentru secole de con
sum neîngrădit. Se pune, de aceea, 
problema calculării In avans a ratei 
de creștere a bioxidului de carbon 
atmosferic, căci este important de 
știut în ce ritm maxim putem con
suma rezervele de cărbune fără a 
amenința echilibrul climatic. Aceasta

• Rolul bioxidului de carbon în realizarea echilibrului termic 
pe Terra • Consumul sporit de energie afectează negativ mediul 
înconjurător ® Necesitatea unei largi concertări internaționale 
pentru blocarea oricăror tendințe de modificare ireversibilă 

a climei

ar fl la fel de pustiitoare : gheata 
oceanică din regiunile polare s-ar 
topi, ceea ce ar duce la o încălzire 
suplimentară in această zonă, 
prin faptul că apa are o cu
loare mai închisă decit gheața 
si absoarbe deci mai multă energie 
solară. Nivelul oceanelor s-ar mări 
si. in finalul acestei evoluții, cu im
plicații nefaste asupra faunei si flo
rei subacvatice, datorită . perturbării 
schimburilor între apele de supra
față și cele de adîncime. pe întreg 
globul s-ar întinde o unică mare, 
nou ocean planetar...

Nu se poate spune că evoluția 
această direcție ar fi liniștitor 
lentă. Din 1958 încoace, cantitatea

un

în 
de 
de

este însă o Întreprindere deosebit 
de dificilă, cită vreme cunoștințele 
noastre asupra circuitului carbonului 
în natură sînt insuficiente, cum o do
vedește un calcul simplu. în proce
sul obținerii energiei, al produselor 
chimice sau siderurgice. 5 miliarde 
tone de carbon sint transformate 
anual, prin ardere. în bioxid de car
bon. în afară de acestea, alte circa 
4,3 miliarde tone sînt puse în liber
tate prin acțiunile de defrișare, des
țelenire (oxigenul atmosferic accele- 
rind oxidarea humusului), asanare 
șau ardere a lemnului in scopuri in- 

' dustriale sau pentru încălzire. Din 
totalul care rezultă de circa 9.3 mi
liarde tone, doar 2,4 rămîn în atmo-

de
cu

sferă, unde cantitatea de bioxid 
carbon crește, cum s-a constatat. 
1 ppm pe an.

Se presupunea, pînă nu de mult, 
din restul de 6,9 miliarde tone, 
miliarde ar fi absorbite de oceane, iar 
restul, cea 
transforma 
fruntati cu 
făcut si ei 
rezultă că maximum 
tone pot fi preluate suplimentar de 
plante, prin împăduriri, reîmpăduriri 
sau îngrășăminte chimice. Rămin 
așadar, anual. 3—4 miliarde tone bio
xid de carbon despre care nimeni nu 
poate spune cu siguranță unde ..dis
par".

Oricum ar fi, creșterea concentra
ției de bioxid de carbon in atmo
sferă poate să devină cea mai gravă 
problemă a mediului.

Pe tărîmul energetic se cere o con
centrare a eforturilor în direcția dez
voltării și perfecționării metodelor 
de obținere a energiei neconventio- 
nale. ca de pildă energia solară, cea 
obținută din ana de mare sau masă 
vegetală. Trebuie, de asemenea, ac
ționat in direcția utilizării cu maxi
mum de eficientă a resurselor ener
getice. Orice măsură menită să re
ducă. consumul energetic la încălzi
rea încăperilor, să micșoreze consu
mul de combustibil al motoarelor, să 
valorifice căldura excedentară con
stituie un pas înainte ne această 
cale. Politicienii și oamenii de 
știință trebuie să-și conjuge efortu
rile pentru ca acest termostat func- 
tionind ireproșabil de milioane de 
ani — bioxidul de carbon — să nu 
fie dereglat de către om.

că
1.4

mai mare parte, s-ar 
în masă vegetală. Con- 
aces te cifre, biologii au 
calcule proprii, din care 

1,8 miliarde
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bleme internaționale de cea mai 
mare actualitate — și s-a întîlnit. de 
asemenea, cu tovarășul William 
Kashtan. secretar general al Parti
dului Comunist din Canada. în 
timpul schimbului rodnic de păreri 
cu reprezentanții celor două partide 
a fost evidențiată necesitatea dez
voltării relațiilor dintre partidele 
comuniste și muncitorești, pe baza 
deplinei egalități, a dreptului fiecă
rui partid de a-și elabora de sine 
stătător strategia și tactica revolu
ționară. în conformitate cu condițiile 
istorice, sociale și politice din pro
pria tară — condiție fundamentală 
a întăririi unității și solidarității 
mișcării comuniste internaționale.

Programul atît de intens de lucru 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
inclus, de asemenea. în această săp- 
tămtaă, convorbiri cu vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare, Marjai Jdzsef, cu delegația 
Consiliului Poporului din Republica 
Arabă Siriană, cu adjunctul minis
trului afacerilor externe al R. P. D. 
Coreene. Ri Săng Ni, cu senatorul 
american George McGovern, cu de
legația Partidului Liberal Radical — 
Venstre din Danemarca — expre
sie a preocupării constante a parti
dului și statului nostru îndreptată 
spre adincirea prieteniei si colabo
rării cu toate țările socialiste, am
plificarea cooperării si solidarității 
cu țările în curs de dezvoltare, ex
tinderea relațiilor cu toate statele 
lumii — fără deosebire de orînduiro 
socială — și. în egală măsură, spre 
unirea tuturor forțelor progresiste, 
democratice ta lupta pentru pace, 
independentă, progresul general ai 
umanității.

Dezbătînd un șir de probleme im
portante ale dezvoltării interne. Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a abordat, de asemenea, două 
probleme importante ale actualității 
Internationale : recenta sesiune spe
cială a O.N.U. consacrată dezarmă

rii și reuniunea C.A.E.R. de la 
București.

Considerând că sesiunea specială a 
O.N.U. a constituit un pas impor
tant în abordarea, intr-un mod nou, 
a problemelor privind frinarea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri efective de dezarmare. Co
mitetul Politic Executiv a afirmat 
hotărirea României socialiste de a 
acționa si în viitor, cu toată ener
gia. pentru a-si aduce contribuția la 
Înfăptuirea practică a dezarmării, la 
eliberarea omenirii de povara chel
tuielilor militare și de primejdia 
unui război termonuclear.

Cu același prilej s-a apreciat că 
lucrările celei de-a XXXII-a ședințe 
a sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc s-au soldat cu re
zultate pozitive, subliniindu-se im
portanta trecerii la concretizarea 
acțiunilor preconizate, la elaborarea 
proiectelor de convenții corespunză
toare. astfel încit să se deschidă 
perspective tot mal largi pentru in
tensificarea cooperării țărilor mem
bre ale C.A.E.R., pe baza egalității 
în drepturi, respectului independen
tei și suveranității naționale, avan
tajului reciproc — în scopul apro
pierii și egalizării nivelului de dez
voltare economică, accelerării mer
sului înainte pe calea socialismului 
și comunismului.

Pentru o reglementare 
justă și durabilă

în Orientul Mijlociu
Săptămînă încheiată a consemnat 

un șir de acțiuni politico-diplomati- 
ce. reuniuni, contacte și demersuri 
consacrate problemelor complexe 
ale Orientului Mijlociu.

în continuarea consultărilor orga
nizate în vederea sondării posibili-

tătilor de reluare a negocierilor pen
tru soluționarea acestor probleme, 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a avut, la sediul Națiuni
lor Unite, întrevederi cu ambasado
rii U.R.S.S. și S.U.A. — țări care 
asigură copresedintia Conferinței de 
pace de la Geneva în problema 
Orientului Mijlociu — după ce, in 
prealabil, conferise la Salzburg, in 
Austria, cu președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat. Tot ta cursul 
acestei săptămîni. șeful statului 
egiptean s-a întîlnit. de asemenea, 
la Salzburg, cu ministrul apărării al 
Israelului. Ezer Weizman, in aceeași 
arie de preocupări înscriindu-se și 
contactele diplomatice de la Damasc, 
unde președintele Siriei, Hafez 
Al-Assad, l-a primit pe ministrul 
saudit al afacerilor externe, precum 
și întrevederile de la Londra dintre 
regele Hussein al Iordaniei și mi
nistrul englez de externe, David 
Owen.

Aceste ultime evenimente diplo
matice pun. încă o dată. în evidență 
necesitatea subliniată cu consec
ventă de tara noastră, de a se in
tensifica activitatea tuturor statelor 
în vederea unei păci trainice și 
juste, care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocupa
te, la soluționarea problemei poporu
lui palestinian pe baza dreptului său 
la autodeterminare, inclusiv la consti
tuirea unui stat independent, asigu- 
rindu-se, în același timp, indepen
dența și integritatea teritorială a tu
turor statelor din zonă.

În sprijinul dreptului 
popoarelor 

la autodeterminare
„O victorie importantă a poporului 

namibian sub conducerea avangardei 
șale revoluționare" — așa este apre

ciată, într-un comunicat al mișcării 
de elik>erare din Africa de Sud-Vest 
(SWAPO), întîlnirea desfășurată la 
Luanda, capitala Angolei, cu partici
parea președintelui SWAPO, Sam 
Nujoma, și a reprezentanților celor 
cinci state occidentale — S.U.A., 
Franța, Marea Britanie, Canada și 
R.F.G. — membre ale Consiliului de 
Securitate, precum și a observatori
lor din partea țărilor africane „din 
prima linie" — Tanzania, Zambia, 
Botswana, Angola și Mozambic. în 
timpul negocierilor au fost realizate 
un șir de clarificări importante a- 
supra a diferite aspecte ale planului 
prezentat de cele cinci state occi
dentale referitor la soluționarea po
litică a problemei Namibiei, rezul
tatele urmînd a fi supuse Consiliu
lui de Securitate. Observatorii scenei 
politice internaționale apreciază că 
s-a înregistrat un pas substanțial 
înainte pe calea unei reglementări 
pașnice a problemei namibiene, astfel 
îneît pînă la sfîrșitul anului să se 
creeze condițiile proclamării unui nou 
stat independent african. în același 
timp, așa cum au declarat conducă
torii SWAPO, poporul namibian își 
rezervă dreptul imprescriptibil de 
a-și asigura pe orice căi, inclusiv 
cu arma în mină, dezvoltarea de sine 
stătătoare, in cazul cind actualele 
negocieri nu vor da rezultatele scon
tate.

Procesul afirmării năzuinței po
poarelor la independență a fost evi
dențiat și prin începerea procedurii 
de creare a Federației Microneziei, 
cuprinzind locuitorii din circa o sută 
de insule din Pacific și care urmează 
să dobindească statutul de asociere 
liberă la S.U.A.

Asemenea evoluții subliniază încă 
o dată forța cu care se afirmă în 
lumea de azi ideile libertății și ne- 
atirnării popoarelor — idei care au 
avut întotdeauna în țara noastră un 
sprijinitor ferm, de nădejde.
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Dezbaterile din cadrul 
importanța stimulării

sesiunii ECOSOC relevă 
cooperării internaționale 

în acest domeniu

„Momente semnificative 
în istoria poporului român"

ORIENTUL MIJLOCIU

GENEVA 15 (Agerpres). — în ca
drul sesiunii Consiliului Economic și 
Social al O.N.U., ECOSOC, a în
ceput examinarea punctului privind 
cooperarea industrială. Numeroși 
vorbitori care au intervenit în dez
bateri au subliniat necesitatea inten
sificării activității Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială (O.N.U.D.I.), în special a a- 
sistenței acordate țărilor în curs de 
dezvoltare in eforturile lor consacra
te industrializării.

Referindu-se la cea de-a XII-a se
siune a Consiliului Dezvoltării In
dustriale, reprezentantul României a 
evidențiat accentul deosebit pe care 
țara noastră l-a pus pe industriali
zare ca factor al progresului eco
nomic și social al tuturor țărilor, în
deosebi al celor in curs de dezvol
tare. Crearea unor industrii naționa
le puternice — a arătat delegatul ro
mân — constituie o condiție esenția
lă a avansării țărilor pe calea pro
gresului, a consolidării independenței 
lor economice și politice. Se impune 
de aceea adoptarea de măsuri ho- 
tărîte pentru accelerarea procesului 
de industrializare, mai ales că, in 
ciuda faptului că au trecut mai mult

de trei ani de la cea de-a doua Con
ferință generală a O.N.U.D.I., de la 
Lima, se înregistrează mari întîr- 
zieri în punerea în practică a pre
vederilor Declarației și Planului de 
acțiune adoptate la Conferința 
O.N.U.D.I. Trebuie de aceea să se 
acționeze pentru remedierea acestei 
situații, pentru crearea condițiilor 
necesare în vederea traducerii în via
ță a documentelor de la Lima, care, 
in opinia României, constituie un ca
dru pentru integrarea ansamblului 
problemelor industrializării în efor
turile consacrate edificării noii or
dini economice internaționale.

Pentru ca O.N.U.D.I. să-și poată 
îndeplini rolul important ce-i revină 
in stimularea cooperării internaționa
le în domeniul industriei — a spus, 
în încheiere, delegatul român — este 
indicat să fie accelerate acțiunile și 
negocierile pentru transformarea 
O.N.U.D.I. tn instituție specializată 
a O.N.U., investită cu autoritate și 
care să dispună de resursele nece
sare creșterii substanțiale a sprijinu
lui acordat țărilor angajate in crea
rea și dezvoltarea unei industrii mo
derne.

Un articol apărut în
DELHI 15 (Agerpres). — Revista 

lunară indiană „Quill“, a publicat 
un articol dedicat aniversării a 60 
de ani de la formarea statului na
țional român unitar, intitulat „Mo
mente semnificative în istoria po
porului român".

Articolul prezintă etapele impor
tante din istoria poporului nostru, 
începînd cu formarea primului stat 
dac centralizat și independent pe 
teritoriul României. Se reliefează, 
in context, faptul că numeroase 
vestigii arheologice si izvoare scri
se atestă cu pregnantă prezența 
geto-dacilor pe teritoriul carpato- 
dunărean, activitățile politice si mi
litare ale lui Burebista si Decebal, 
ale voievozilor din cele trei princi
pate românești, raporturile exis
tente între daci ?i romani in timpul 
Si după cucerirea Daciei, influenta 
elementului latin asupra dezvoltă
rii provinciei dacice in toate dome-

revista indiană „Quill"
niile vieții materiale si spirituale, 
precum și luptele purtate, de-a lun
gul secolelor, de poporul român 
împotriva invadatorilor, agresorilor, 
dominației străine si politicii de ex
pansiune.

Apărarea ființei naționale și a in
dependentei României, păstrarea, 
prin nenumărate jertfe și sacrificii, 
a continuității elementului româ
nesc străbat ca un fir roșu în
treaga istorie a poporului român — 
menționează articolul.

tn ultima parte se relevă succe
sele obținute de România. Sub con
ducerea partidului comunist. în a- 
nii construcției socialiste. în dome
niile vieții economice si sociale, 
culturii, științei, învățământului, 
accentuîndu-se ideea că, pentru 
prima dată in istoria sa. România a 
devenit un stat socialist, indepen
dent si suveran.

• Declarațiile președintelui Egiptului despre întrevederile avute 
în Austria • Pregătirea unui plan în vederea normalizării 

situației din Liban
CAIRO 15 (Agerpres). — Președin

tele R. A. Egipt, Anwar El Sadat, a 
declarat că „vizita sa în Austria a 
fost mai mult decît un succes și că 
este de așteptat ca, în viitorul apro
piat, ea să aibă rezultate bine de
terminate și cuprinzătoare" — rela
tează agenția M.E.N.

„îl așteptăm pe Ezer Weizman (mi
nistrul israelian al apărării — N.R.) 
să sosească la Alexandria pentru a 
completa misiunea începută în Aus
tria și pentru a ne pune la curent 
cu ceea ce a putut realiză, după în
toarcerea sa la Tel Aviv" — a adău
gat președintele Anwar El Sadat, 
care a precizat că vizita va avea loc 
după convorbirile de la Londra 
dintre miniștrii de externe ai Egiptu
lui și Israelului și secretarul de stat 
al S.U.A.

BEIRUT 15 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Elias Sarkis, a 
conferit, simbătă, la Palatul prezi
dențial Baabda, cu premierul Selim 
Al-Hoss și cu ministrul libanez de 
interne. Au fost examinate — potrivit 
postului de radio Beirut — situația 
generală din Liban și măsurile ce se 
impun în vederea restabilirii secu
rității pe întreg teritoriul țării.

După întrevedere, premierul Selim 
Al-Hoss a declarat că președintele 
Elias Sarkis va adresa națiunii o cu- 
vîntare radiotelevizată în care ur
mează să expună un plan de măsuri 
în vederea reinstaurării calmului, 
securității și reluării activității eco
nomice normale.

în capitala libaneză, teatrul unor 
recente incidente între Falangele li
baneze și unități ale Forței arabe de 
descurajare din Liban (F.A.D.), si
tuația se menține calmă.

Necesitatea rezolvării
pe cale pașnică

DE PRETUTINDENI
„WATERLO

„Asociația napoleonia
nă" și-a încheiat... operațiile
sale militare anuale — relatează 
sâptăminalul britanic „Obser
ver". Cu cîteva zile in urmă a 
avut loc principalul eveniment 
anual din viața asociației, care 
își propune să studieze in amă
nunt operațiunile militare, stra
tegia și tactica, uniformele epo
cii napoleoniene : reconstituirea 
bătăliei de la Waterloo. Recon
stituirea a avut loc in marele 
parc al castelului Stratfield 
Saye, care aparține descenden- 
ților ducelui Wellington, princi
palul făuritor al victoriei asupra 
lui Napoleon în această celebră 
bătălie. La început, locuitorii 
din împrejurimi au crezut, vă- 
zînd un număr atit de mare de 
persoane îmbrăcate in uniforme 
de acum aproape două secole, 
că au de-a face cu un bal mas
cat... în prezent, după încheie
rea „bătăliei", participanții stu
diază învățămintele, în vede
rea... reconstituirii de anul vii
tor.

în pregătirea Forumului științific 
european

a problemelor internaționale
— subliniata la sesiunea 

Consiliului ministerial al O.U.A.

agențiile de presă transmit
S-au încheiat discuțiile generale la reuniunea experților din 

capitala
BONN 15 (Agerpres). După încheie

rea dezbaterilor generale, participan
ții la reuniunea de expert! de la 
Bonn pentru pregătirea Forumului 
științific european au trecut la dis
cutarea formulărilor ce urmează a 
fi incluse în documentul reuniunii.

Din discuțiile de pină acum se 
conturează un acord de principiu 
asupra includerii în documentul reu
niunii a unor formulări din care să 
rezulte că actuala reuniune și Foru
mul științific reprezintă întîlniri care 
au loc in conformitate cu dispozițiile 
Actului final de Ia Helsinki și ale 
Documentului reuniunii de la Bel
grad și că, în consecință, ele se în
scriu in suita de reuniuni multilate
rale din cadrul Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa. O 
importanță deosebită se acordă pro
blemelor referitoare la stabilirea o- 
biectivelor și a ordinii de zi a Fo-

R.F.G.
rumului științific. Astfel, se conside
ră că forumul trebuie conceput ca 
o întîlnire de personalități din do
meniul științei, care, prin activitatea 
lor în cadrul acestuia, ar urma să 
contribuie la îmbunătățirea cooperă
rii și a schimburilor științifice între 
țările participante. în acest context, 
se conturează un acord general asu
pra examinării unor probleme de in
teres comun din domenii cum sînt 
științele exacte și naturale, medicina, 
științele umaniste și sociale. Discuți
ile au relevat că, în cadrul acestor 
domenii generale, participanții la Fo
rumul științific european ar trebui să 
se concentreze asupra unui număr 
limitat de teme concrete privind : re
sursele naturale, noile surse de ener
gie, cercetarea medicală pentru com
baterea unor boli răspîndite, mediul 
înconjurător și dezvoltarea urbană, 
conservarea și restaurarea monumen
telor și obiectelor de artă.

ta 
al

la

sesiunea Consiliu- 
Organizației Uni

necesitatea men ți-

KHARTUM 15 (Agerpres). — Ori
ce intervenție în Africa, indiferent de 
forma sub care aceasta se manifes
tă. reprezintă o violare a politicii de 
nealiniere, aflată la baza politicii ex
terne africane — a declarat Boutros 
Ghali, ministru de stat egiptean pen
tru afacerile externe, în cursul in
tervenției sale 
lui ministerial 
tății Africane.

Referindu-se
nerii unității continentului african, la 
realizarea unei coexistențe pașnice în 
Africa, relatează agenția M.E.N.. mi
nistrul egiptean a relevat că fieca
re stat are dreptul de a alege re
gimul politic, economic și social pe 
care îl dorește. De asemenea, el a 
subliniat necesitatea promovării prin
cipiului soluționării pe cale pașnică 
a conflictelor și diferendelor Intersta
tale, relevă agenția citată.

Comunicat ungaro—da- 
H6Z» Comunicatul dat publicității 
la încheierea vizitei în R.P. Ungară a 
președintelui P.C. din Danemarca. 
Joergen Jensen, relevă că în cadrul 
convorbirilor purtate cu Jănos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C, al P.M.S.U., s-a 
procedat la o informare reciprocă 
asupra activității celor două partide 
si s-au trecut în revistă probleme ac
tuale ale situației Internationale si 
ale mișcării comuniste si muncito
rești. Părțile au examinat, de ase
menea. căile de dezvoltare continuă 
a relațiilor de ________ ____
P.M.S.U. și P.C. din Danemarca, in
formează agenția M.T.I.

colaborare dintre

lui Pieței comune, de la Bremen, se 
arată că miniștrii de finanțe ai 
..celor nouă", care se vor întruni la 
24 iulie la Luxemburg, vor da mandat 
Corni teiului monetar al C.E.E. și Co
mitetului guvernatorilor băncilor cen
trale pentru a elabora, pină la 31 oc
tombrie. un nou sistem monetar. De
cizia adoptării acestui nou sistem 
monetar, care ar urma să înlocuiască 
actualul „șarpe monetar“. ar putea fi 
luată, după cum s-a exprimat Ar
naldo Forlani, la viitoarea reuniune 
a Consiliului Pieței comune, prevă
zută să se desfășoare in zilele de 4 și 
5 decembrie, la Bruxelles.

tînd că acest obiectiv poate fi reali
zat prin atragerea in circuitul agricol 
a unor noi suprafețe de teren, el a 
subliniat necesitatea extinderii iriga
țiilor. a intensificării utilizării îngră
șămintelor chimice si a folosirii unor 
varietăți de culturi cu înaltă produc
tivitate. Totodată. Ziaur Rahman a 
cerut lansarea unui amplu program 
de pregătire a cadrelor în domeniul 
agriculturii.

Sindicatele nipone preocupate de amenințarea 
muncălocurilor

TOKIO 15 (Agerpres). — La To
kio s-a deschis, simbătă, cea de-a 
57-a convenție anuală a Consiliului 
General al Sindicatelor din Japonia 
(S.O.H.Y.O.), cea mai mare centra
lă sindicală japoneză, care reunește 
4.5 milioane de membri.

Luind cuvîntul in deschiderea lu
crărilor, ce vor dura patru zile, pre
ședintele S.O.H.Y.O., Motofumi Ma- 
kieda, a evidențiat câ obiectivul prio

ritar al luptei sindicale trebuie să-1 
constituie garantarea locurilor de 
muncă, amenințate de continuarea 
crizei capitaliste. El s-a pronunțat 
pentru continuarea și mai buna or
ganizare a ofensivei de primăvară a 
oamenilor muncii niponi, care' se 
desfășoară în fiecare an. Makieda a 
anunțat că toamna aceasta S.O.H.Y.O. 
intenționează să organizeze greve în 
sprijinul revendicării de reducere a 
impozitelor oamenilor muncii.

Tîrgul internațional 
de la Bogota

ln prezența președintelui Co
lumbiei, Alfonso Lopez Michel- 
sen, a fost inaugurată cea de-a 
XII-a ediție a Tirgului interna
țional de la Bogota, la care 
participă întreprinderi si firme 
din peste 40 de țări.

România este reprezentată de 
14 întreprinderi de comerț ex
terior, care expun produse ale 
industriei construcției de ma
șini, chimice, precum și bunuri 
de folosință îndelungată.

La Belgrad au avut lt>c 
convorbiri între Veselin . Giura- 
novici. președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, si 
Louis Sylvain Goma, primul minis
tru al R.P. Congo, aflat in vizită 
oficială în capitala iugoslavă. După 
cum informează agenția Taniug, au 
fost discutate posibilitățile de intensi
ficare a cooperării iugoslavo—congo
leze. precum si aspecte ale situației 
actuale a relațiilor dintre țările neali
niate si alte probleme internaționale.

întrevedere la Rabat. Re- 
gele Hassan al II-lea al Marocului 
l-a primit pe ministrul de externe al 
Mauritaniei. Mohamed Oiild Laghdaf. 
aflat într-o vizită la Rabat. într-o 
declarație făcută presei. Mohamed 
Ould Laghdaf s-a declarat satisfăcut 
de convorbirile avute cu suveranul 
marocan, căruia i-a înmînat un 
mesaj din partea președintelui gu
vernului Mauritaniei, Moustapha Ould 
Mohamed Salek. „Vizita mea in 
Maroc, a spus el. are drept scop 
reafirmarea hotărîrii noului guvern 
mauritanian de a continua si de a 
întări cooperarea dintre țările noas
tre".

tn cadrul manifestărilor con
sacrate împlinirii a 60 de ani de 
la constituirea statului national 
unitar român. în orașul Meissen 
din R. D. Germană a avut loc o 
seară culturală românească. Cu 
acest prilej a avut loc o confe
rință despre România contem
porană si a fost vizionat filmul 
documentar „România 1977".

Au participat reprezentanți ai 
vieții politice si culturale loca
le, un numeros public.

Premiile „Globul de aur" 
decernate în fiecare an la Roma de 
..Asociația presei străine" realizărilor 
cinematografiei italiene au fost de
cernate lui Ettore Scola. Marcello 
Mastroianni și Sofiei Loren pentru cea 
mai bună punere în scenă, cel mai 
bun actor și. respectiv, cea mai bună 
actriță. Nanni Moretti a primit, la 
rîndul său. „Globul de aur" pentru 
cel mai bun regizor debutant, cu 
filmul „Sînt un autarhic". Omero 
Antonutti și Rena Niehaus au primit 
premii de interpretare pentru cel mai 
bun debut în filmele „Tata patron" șl 
..Oedipus Orca".

PE CONTINENTUL LATINO-AMERICAN

Acțiuni practice pe linia edificării

în raportul prezentat gu
vernului italian de ministrul 
de externe Arnaldo Forlani, cu pri
vire- la rezultatele reuniunii Consiliu-

Programe de dezvoltare 
a agriculturii. Președintele R.P. 
Bangladesh. Ziaur Rahman, s-a 
nuntat pentru inițierea unor

pro- 
pro- 

grame de dezvoltare a agriculturii • 
care să ducă la dublarea producției 
alimentare în următorii 3—5 ani. Ară-

unei noi ordini economice internaționale
PORTUGALIA

Contacte tailandezo—kam- 
puchiene. BanSkc>k s-au desfă
șurat, vineri și sîmbătă, convorbiri 
între ministrul tailandez al afaceri
lor externe, Upadit Panchariyangkhun, 
și Ieng Sary. viceprim-minist.ru și 
ministru al afacerilor externe al 
Kampuchiei Democrate, care efec
tuează o vizită oficială în Tallanda. 
Interlocutorii, au abordat, probleme 
legate de promovarea relațiilor bila
terale.

Satelitul de telecomuni
cații „Molnia-1", destinat sS 
asigure exploatarea sistemului de 
telecomunicații radio si transmiterea 
programelor televiziunii centrale 
vietice prin rețeaua „Orbita" în 
giunile din Extremul Orient, 
nordul si centrul Siberiei a fost 
sat In Uniunea Sovietică 
mează agenția T.A.S.S.

• TRAFICUL AUTO Șl
TEORIA PROBABILITĂ
ȚILOR. în această epocă a au
tomobilului, accidentele de cir
culație, oricit de grave și de im
presionante ar fi, sfîrșesc prin 
a fi date curînd uitării. Există 
însă și excepții. Ciocnirea a 
două mașini petrecută in orășe
lul norvegian Bjarkey, situat pe 
o minusculă insulă din arhipe
lagul Vesteralen, a devenit o 
temă ce alimentează necontenit 
comentariile, mai ales in rîndul 
specialiștilor in teoria probabi
lităților. La Bjarkey există un 
singur autoturism si un singur 
camion și totuși, în pofida aces
tei situații de natură să excludă 
riscul unui accident, unicele ve
hicule din oraș s-au ciocnit. Este 
drept,mai trebuie adăugat, că 
în orășelul amintit nu exist5 
decît o singură stradă. oc

n-
• O SCRUMIERĂ 

ANTIPOLUANTĂ deosebit 
de ingenioasă (in imagine), a 
fost construită de o specialistă 
americană în probleme de po
luare. Deranjată de fumul țigă
rilor colegilor ei de birou, ea

so- 
re- 
din 

lan-
infor-

IllCCndii. Aproximativ 10 000 
hectare de pădure au fost nimicite de 
incendiile declanșate în ultimele zile 
ln Insula Majorca (Arhipelagul Ba- 
leare din Marea Mediterană). Potrivit 
aprecierii serviciilor locale de pro
tecție a naturii, aceste incendii, care 
s-au soldat cu 
mate la patru 
fost provocate 
rămase încă
Siria, valul puternic de căldură din 
ultimele 10 zile a dus la izbucnirea a 
284 de incendii, in. păduri arzînd 
300 000 de arbori. Temperatura în 
nord-estul Siriei s-a ridicat vineri la 
46 de grade C.

pagube materiale esti- 
mlliarde pesetas, au 
intenționat de elemente 
neidentificate. Și în

• A fost stabilit un fond de investiții de 800 milioane dolari pentru În
făptuirea programului de dezvoltare a industriilor metalurgică și construc
toare de mașini in cadrul Pactului Andin.

• Banca latino-americană pentru exporturi și-a Inițiat activitatea de 
sprijinire a exporturilor netradiționale, considerate ca esențiale pentru dez
voltarea accelerată a țărilor din zonă.

• Actul constitutiv al unei noi organizații economice regionale denu
mite „Pactul Amazonic" a fost semnat la Brasilia de miniștrii de externe din 
opt țări din bazinul fluviului Amazon, in vederea valorificării resurselor 
zonei in interesul național al țărilor membre.
...Sînt numai cîteva din știrile mal 

recente transmise de agențiile de 
presă, care ilustrează preocupările și 
acțiunile de colaborare interlatino- 
americane. Pe aceeași linie s-au în
scris în ultima vreme o suită de alte 
manifestări : reuniuni și consultări, 
la nivel guvernamental sau la ni
velul unor organisme specializate, in 
domenii de interes comun. Pot fi 
menționate, între altele, cele cîteva 
conferințe asupra colaborării in 
sectoarele comunicațiilor și energiei, 
agriculturii și alimentației etc., ates- 
tind eforturile generale ale țărilor 
latino-americane de a promova con
lucrarea in scopul accelerării pro
gresului lor economic, condiție ho- 
tăritoare a consolidării independentei 
politice.

în procesul lărgirii legăturilor eco
nomice externe ale statelor latino- 
amqricane capătă o pondere tot mai 
mare colaborarea in interiorul regiu
nii respective, tendință firească, sti
mulată de avantajele pe care le 
oferă apropierea geografică si con
vergenta obiectivelor de dezvoltare. 
Dacă înainte schimburile în interio
rul regiunii erau un fenomen rar și 
neglijabil ca pondere, in prezent 
datele furnizate de Banca interame- 
ricană de dezvoltare informează 'că 
în ultimii cinci ani valoarea expor
turilor în cadrul regiunii aproape 
s-a triplat, cam aceeași creștere 
îhregistrînd și schimburile de pro
duse industriale.

Legăturile economice bilaterale 
dintre țările latino-americane s-au 
îmbogățit prin promovarea, e drept, 
încă incipientă, a unor forme mo
derne de cooperare, cum este con
struirea in comun de obiective in
dustriale. acordarea de asistentă teh
nică și tehnologică in exploatarea 
unor resurse minerale și altele. în 
această privință pot fi amintite o 
seamă de acțiuni de cooperare re
ciproc avantajoase vizind, de pildă, 
construirea în comun a unor hidro
centrale în Columbia și Venezuela, 
exploatarea resurselor petroliere din 
Peru — cu participarea Mexicului și 
Braziliei etc.

Un capitol mai complex, dar cu 
atit mai semnificativ pentru tendin
țele actuale de pe continent. îl 
formează colaborarea multilaterală 
pe plan regional. Semnificativă este, 
în acest sens, experiența pozitivă a 
„GRUPULUI ANDIN" (cuprinzînd 
Columbia, 
zuela și

politică își găsește o expresie 
mai pregnantă orientarea antlmo- 
nopolistâ (limitarea treptată a in
vestițiilor străine pînă la o par
ticipare minoritară, concomitent cu 
reglementarea riguroasă* a profitu
rilor exportate si paralel cu adoptarea 
unor importante acorduri de coope
rare în industriile metalurgică, chi
mică și petrochimică, urmînd a fi 
perfectate acorduri în sectoarele si
derurgiei si electronicii). Alte acțiuni 
și proiecte de cooperare care poten
țează eforturile de accelerare a dez
voltării sint înscrise la activul OR
GANIZAȚIEI ECONOMICE A ȚA
RILOR DIN ZONA CARAIBILOR 
(intre care înființarea unei între
prinderi navale mixte, de reală în
semnătate pentru extinderea co
merțului în regiune), ca si al ORGA
NIZAȚIEI ȚARILOR din bazinul 
FLUVIULUI LA PLATA (Brazilia. 
Argentina. Uruguay. Paraguay), cu 
deosebire în sectorul energetic.

Multiplicarea și lărgirea diferite
lor zone de colaborare au creat pre
misele constituirii primei instituții

de cooperare la nivelul întregii re
giuni, anume SISTEMUL ECONO
MIC LATINO-AMERICAN (S.E.L.A.), 
expresie a solidarității continentului 
în lupta pentru dezvoltarea de sine 
stătătoare. între realizările concrete 
ale acestei organizații se numără în
ființarea unor comitete de acțiune 
în domenii ca producția alimentară, 
construcțiile de locuințe, industria 
pescuitului, a îngrășămintelor chi
mice, a hîrtiei. în sectorul de artizanat 
etc. Sintetizind, se poate spune că 
toate aceste restructurări și reorien- 
târi constituie, de fapt, abordări con
crete si măsuri efective ne calea 
transpunerii în viată a obiectivului 
general pe care îl constituie edifi
carea unei noi ordini economice si 
politice.

Alături de incontestabilele împli
niri, extinderea relațiilor de coope
rare între țările Americii Latine în- 
tîmpină încă destule dificultăți, măi 
ales că acest proces nu poate fi ferit 
de influența ansamblului relațiilor 
economice internaționale, marcate de 
adinei inechități. Contribuție certă 
la făurirea unei noi ordini econo
mice internaționale, colaborarea 
interlatino-americană își poate găsi, 
în același timp, teren tot mai larg 
de afirmare tocmai in procesul în
făptuirii in viață a acestui dezide
rat fundamental al lumii contempo
rane.

V. OROS

Disensiuni între partidele 
coaliției guvernamentale
LISABONA 15 (Agerpres). — Di

sensiunii®, ce opun cele două partide 
ale coaliției guvernamentale din 
Portugalia — Partidul Socialist Por
tughez si Centrul Democratic si So
cial — par să se adîncească. apre
ciază agenția France Pres.se. Liderii 
C.D.S. susțin că nu intenționează să 
cedeze în privința cererilor, formu
late de ei în legătură cu o remaniere 
guvernamentală, indiferent dacă acest 
lucru ar atrage după sine căderea 
cabinetului — adaugă agenția.

Supusă presiunilor din partea ele
mentelor conservatoare ale partidu
lui. conducerea C.D.S. manifestă o 
opoziție tot mai accentuată față de 
unele initiative democratice. între 
care reforma agrară, naționalizările 
Si ameliorarea asistentei medicale.★

LISABONA 15 (Agerpres). — Se
cretariatul Național al Confederației 
Generale a Muncitorilor Portughezi 
— „Intersindicala Națională" — care 
reunește cea mai mare parte a sin
dicatelor portugheze, a dat publici
tății o declarație difuzată de agenția 
A.N.O.P.. în care ia poziție. împotriva 
agravării situației oamenilor muncii. 
Reducerea puterii de cumpărare — 
arată declarația — atrage după sine 
dificultăți tot mai mari pentru 
micile întreprinderi industriale și co
merciale, precum șl creșterea șoma
jului.

Recviem pentru un om sfîrșit
uz funebru, requiescat

pace. Căci de râzboi 
oamenilor*

*

î

*

ANDIN"
Peru. Ecuadorul. Vene- 
Bolivia) în a cărui

Recviem provine de la expresia latină, de 
in pace — odihnească-se în pace.

într-adevăr, odihnească-se, nenorocitul, în 
a avut parte — poate ca nimeni altul. De război contra 
și de războiul, poate mai greu, cu omul din el însuși.

Odihnească-se in pace, după războiul de cîteva clipe — și după 
cel de aproape 25 de ani cînd n-a mai cunoscut liniște, somn și 
senin.

...Era un băiat tînăr, cu craniul dolihocefal, cum au majoritatea 
americanilor, cu părul tuns scurt, figură deschisă și zîmbitoare. Era 
simpatic, sportiv și bronzat, avea 24 de ani, își luase licența în 
drept — probabil îl atrăgea ideea de justiție — și obținuse brevetul 
de pilot — probabil îl atrăgeau soarele și seninul văzduhului al
bastru. Un fiu reușit, cum și-ar dori orice părinți. A fost încorporat, 
s-a dovedit ostaș cinstit și hotărît împotriva forțelor întunericului.

într-o zi a foșt chemat, supus timp de cîteva luni unor verificări 
îndelungate; apoi, împreună cu alți cîțiva piloți, au fost izolați în- 
tr-un cantonament special, păzit cu sîrmă ghimpată și mitraliere. Fă
ceau antrenamente — lansau din avion un fel de butoaie metalice 
goale. Spuneau, rîzînd, că au devenit „aruncători de dovleci".

Dar intr-o zi, dovleacul, metalic, n-a mai fost gol — nici el nu 
știa ce conține.

...în dimineața aceea cerul era albastru, însorit, pe deasupra 
Hiroshimei, dar după ce a apăsat pe buton, s a produs jos pe pă- 
mînt un alt soare arzător și mistuitor, iar cerul s-a înnegurat în- 
tr-un nor învălătucit, de formă stranie, bizară. Ca un fel de ciu
percă.

Se spune că abia după ce a participat și la lansarea celui de-al 
doilea „dovleac", la Nagasaki, I s-au arătat fotografiile. Aici a aflat 
și cifrele — numai la Hiroshima 200 000 de morți. Două sute de 
mii de oameni prefăcuți în umbre și scrum. Prin mina lui, care a 
apăsat pe buton.

De atunci, din orașele-clmitlr, războiul s-a mutat în el însuși — 
a început dezastrul sufletului și al minții. Psihoză de culpabilitate, 
crize depresive, peregrinări prin spitalele de boli nervoase, insomnii 
atroce: 15 ani aproape n-a închis ochii; cînd ațipea, se trezea din 
coșmare strigînd : „Copiii I Ard copiii I Salvați copiii Hiroshimei I".

Trimitea bani primarului Hiroshimei pentru copiii rămași orfani. 
Epava umană și-a căutat liniștea sufletului bintuit de fantasme în- 
cercînd să se sinucidă. A cerut să fie întemnițat — și pentru a fi 
închis se lăsa prins atacînd bănci cu pistoale de lemn — pe arme 
adevărate n-a mai vrut să pună mîna. A fost etichetat nebun — 
dar din ravagiile minții țîșneau cuvinte lucide și limpezi, însetate de 
pace.

Mai demult declarase: „Liniște 
liniște I".

...Acum o va avea. Pentru că nu există lume de apoi, pentru că 
nu există vreo împărăție a umbrelor în care să se întîlnească cu 
cele două sute de mii de umbre datorate lui, pentru că nu există 
nici un sfînt Petre care, asemenea vameșilor din aeroporturi, să-l 
întrebe — ce-ați adus de acolo, ce aveți în geamantanul acela atit 
de umflat și greu ?

Odihnească-se în pace — șl fie ca nici un fiu să nu mai apese 
pe butonul pe care a apăsat maiorul Claude Robert Eatherly, cel care 
a lansat deasupra Hiroshimei o bombă atomică de mii de ori mai 
slabă, de mii de ori mai nevolnică decît cele existente astăzi. Și 
care s-a stins din viață, zilele trecute, în spitalul din Houston — 
orașul celebru pentru imnurile de glorie ale omului în Cosmos.

N. CORBU

s-a gindit să realizeze, în mic, 
o instalație de purificare a ae
rului asemănătoare acelora fo
losite in industrie. Astfel a luat 
naștere această scrumieră alcă
tuită dintr-un mic recipient — 
scrumiera propriu-zisă — peste 
care este plasat un cilindru din 
metal și plastic prevăzut cu un 
ventilator cu baterie. Ventila
torul aspiră fumul de țigară și 
îl eliberează in atmosferă prin- 
tr-un filtru din carbon și fibră 
de sticlă. Avantajul acestei scru
miere, deși incontestabil, este 
doar parțial, intrucit mai rămine 
fumul exalat de fumătorul în
suși.

tot ce aș vrea este puțind
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• „NOUL VAL" DIN 
LUMEA CIRCULUI. Vlrsta 
medie a artiștilor de circ a scă
zut simțitor, fiind în prezent de 
23 de ani. față de 43 de ani cit 
era cu două decenii în urmă, a- 
fiirmă Kenneth Feld, copreșe
dinte al faimosului circ ameri
can „Ringling Barnum and Bai
ley". Scăderea vîrstei necesită o 
activitate intensă de depistare a 
noilor talente, în fiecare an. po
trivit propriilor declarații. Feld 
parcurgind, in acest scop, în 
treaga lume mai bine fie 350xo 
km. în aceste peregrinări » 
constatat că în Columbia și ță
rile Americii Centrale pot fi0 gă
siți cei mai buni trapeziști și a- 
crobați pe sirmă ; că vest-ger- 
manii rămîn ih continuare nein- 
trecuți îmblînzitori ; că în Chi
na și Coreea performanțele a- 
crobaților ating cotele cele mai 
înalte ; în fine că Spania și Ita
lia constituie o pepinieră ine
puizabilă de jongleri.

• LANȚUL COINCI
DENȚELOR. Există in Ita
lia o familie pentru care ziua 
de 6 mai are o semnificație a- 
parte. în această zi a anului 
1970 a venit pe lume primul co
pil. Patru ani mai tîrziu se năș
tea al doilea. După încă doi ani, 
în aceeași zi de mai, vedea lu
mina zilei cel de-al treilea, iar 
la 6 mai anul acesta s-a născut 
al patrulea copil. Pentru capul 
familiei, faptul are avantale. dar 
și dezavantaje. E drept că el 
serbează într-o singură zi din 
an pe toți membrii familiei, dar 
în același timp trebuie să pre
gătească cinci cadouri diferite : 
două pentru cei doi băieți, alte 
două pentru cele două fete și al 
cincilea pentru soția sa, care — 
o nouă coincidentă — s-a născut 
tot la 6 mai, acum 30 de ani.
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