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Cu patria in inimi și in gind,
să facem totul pentru înflorirea 
și măreția României socialiste!

trebuie să fie pătrunsă de

t

„Educația politică și cultural-științifică
nobilele idei ale patriotismului socialist, să cultive dragostea nețărmurită 
pentru patria în care ne-am născut și față de care avem obligația de a-i 
asigura dezvoltarea economico-socială neîntreruptă, progresul multilateral, 
creșterea avuției materiale și a patrimoniului cultural-științific“.NICOLAE CEAUȘESCU

Trăim vremurile ascensiunii țării pe căile progresului, civilizației și bunăstării ; printr-o uriașă investiție de ’energie, pasiune creatoare și înaltă dăruire, poporul nostru comprimă efectiv timpul, apropiind România de nivelul țărilor avansate economic. Ce stă la temelia acestei ample și generoase dăruiri, ce forță stimulează acest elan în înfăptuirea mărețelor obiective stabiliteRăspunsul este reu vie, izvorul munci harnice sentiment adînc știința fiecărui individ și a poporului in intrdgul său, acel atribut e- sential al vieții noastre sufletești care este iubirea de patrie. Patriotism însemnind astăzi, pentru noi, ca întotdeauna, atașament nezdruncinat pentru pămîntul pe care-1 îmbrățișează Marea Neagră, îl încinge cu un briu Dunărea maiestuoasă și se inalță semeț Carpatii ; dragostea pentru neasemuitul tezaur al limbii — „mult dulce și frumoasă" ; respectul pentru generațiile de înaintași ce au stat aici neclintiți. dăruindu-se exemplar pentru cauza patriei, a libertății și demnității ei. Cu prețul

de partid ? simplu. Sursa me- nesecat al acestei îl reprezintă acel gravat în con-

albastru pe care

supremei jertfe — al vieții — și-au apărat vatra și neamul în vremuri de restriște și n-au fost deloc puține aserqenea vremi ; cu sudoarea brațelor,, cu truda minții au clădit — și de atitea ori au reclădit .— tot ceea ce astăzi se înalță pe cuprinsul românesc. în pofida oricăror greutăți, a tuturor vicisitudinilor istoriei, au știut să-și facă cu cinste datoria către țară, lăsîndu-ne nouă moștenire o patrie unită, un patrimoniu spiritual și material de o mare bogăție și frumusețe. Pe bună dreptate scria Delavrancea că 
„patria nu e pămîntul pe care trăim 
din intimplare, ci e pămîntul plămă
dit cu sing tie și întărit cu oasele îna
intașilor noștri... Patria nu vine de la 
pămînt, nici din vreo lucrarea timpu
lui, nici din vreo abstracțiune, ci din
tr-o noțiune concretă de la pater, de 
la patres, din părinți, moși și stră
moși. . Părinții, moșii și strămoșii ne 
sint patria noastră, ei care au vorbit 
aceeași limbă, care au avut același 
dor, aceleași suferințe și aceleași as- 
pirațiuni...".Dacă în acele împrejurări vitrege, de viată foarte grea, de bejenii, de amenințări continue la adresa avutului și a vieții lor, patriotismul

ce-i Însuflețea l-a determinat pe locuitorii acestor meleaguri, indiferent de naționalitate, să pună urpprul la progresul țării, să făurească tot ceea ce noi am moștenit, astăzi, patriotismul, dragostea de țară se manifestă în condiții radical schimbate, cu totul noi, la care strămoșii noștri nici nu puteau visa. Trăim astăzi într-o țară liberă, pe deplin independentă. întreaga putere in stat, politică și economică, se află în mîînile celor ce muncesc. Prin edificarea orînduirii noi, cialiste, s-a pus capăt definitiv dreptei și umilitoarei rînduieli zate pe exploatarea oamenilor, a instituită litate in tățenilor ridic, cit , ______tenii deopotrivă, fără deosebire de naționalitate, sint fiii patriei, se bucură de cele mai largi posibilități de a participa la conducerea treburilor obștești, de a se afirma în viața politică, economică, socială, de a-și dezvolta personalitatea.în, aceste împrejurări noi, sentimentul patriotismului, transmis din generație în generație, de secole și

so- ne- ba- fost ega- tuturor cc-o deplină și reală drepturi a patriei, garantată atît ju- și economic. Toți cetă-

milenii, a căpătat un conținut considerabil mai bogat și mai profund, in care dragostea pentru frumusețile pă- mintuiui natal și pentru bogățiile țării, pentru limba și cultura poporului, pentru glorioasele sale tradiții de luptă se îmbină indisolubil cu devotamentul nețărmurit față de marile cuceriri ale socialismului, față de orînduirea socialistă. Patria în care s-au născut și trăiesc le este cu atît mai dragă oamenilor muncii, cu cît ei s-au ridicat, în condițiile orînduirii socialiste, la statutul de adevărații ei stăpîni, beneficiari integrali ai roadelor muncii lor.Devenită, în societatea oioastră socialistă, caracterizată printr-o indestructibilă unitate social-politică, o trăsătură generală, dominantă a întregii colectivități, dragostea fierbin- ' te față de patrie, față partid, față de cauza încălzește ca o flacără milioanelor de cetățeni presia ei cea mai directă este, fără doar și poate, așezarea intereselor patriei socialiste ca țel suprem al tuturor gindurilor și silințelor, răs-

de popor și socialismului vie inimile ai tării. Ex-
(Continuare în pag. a V-a)

JUDEȚUL VRANCEA: Investiții importante,
fiecare trebuie să producă la termen
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La această orâ, întreprinderea metalurgică Focșani se prezintă sub forma unor structuri metalice închegate
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Azi despre:

PRINCIPIALITATEA RELAȚIILOR
Promovarea prin merite proprii,

nu prin „proptelele11 favoritismului!

Virgil TEODORESCU

Ilustrație .
S. Cristian și E. Dichiseanu

Solara rază
Dacă nimic nu este imposibil, 
și dacă lumea asta n-o să piară 
dacă e dimineață după seară 
și omul e întreg și e sensibil,

Dacă pămînt și cer pot, într-o clipă 
să-și împrumute marele mister, 
dacă se contopesc pămînt și cer 
cu-o singură bătaie de aripă

Și dacă se răsfrîng în dulci fîntîni 
oglinzile imaginei umane, 
buchetul pur al ploii subterane, 
foșnirile copacilor bătrîni,

Și dacă-n viitor se proiectează 
pămîntu-ntreg pacificat, gigant, 
ca un transplant 
dintr-o solară rază,

E că nicicînd nu poate fi zrobită 
credința noastră-n bine și-adevăr, 
că nimeni n-o să poată lua-n răspăr 
ce-am cucerit în lupta înfrățită

VEȘTI DIN ȚARA
Barajul cu cea mai largă 

deschidere sub formă de 
arc din țară. Pe valea Dră§anu- lui, din județul Cluj, s-a benă de beton la barajul hidroenergetic cu cea mai dere în formă de arc din țară. Barajul lacului de acumulare, cu o capacitate de 100 milioane metri cubi de apă, al noii hidrocentrale de la Rîmeți va avea o înălțime de 120 metri, în timpul lucrărilor urmînd să fie încorporați 300 000 metri cubi de beton. Pe șantier au fost construite fabrici pentru prepararea betoanelor și o platformă tehnologică cu cale ferată, au fost montate două macarale-funicular de mari dimensiuni pentru transportarea și turnarea continuă a betoanelor în corpul barajului. (Alexandru Mureșan).

Noi prestări de servicii. Unitățile cooperației meșteșugărești din Capitală au organizat echipe mixte de meseriași, în măsură să execute diverse lucrări solicitate de locatarii care se mută în casă nouă : montat galerii,

turnat prima obiectivului largă deschi-
rașchetat parchetul, montat lustre, fa- ianțarea băii și a bucătăriei, zugrăvirea apartamentului, vopsitul timplăriei, montat yale și vizoare de uși, verificarea instalațiilor electrice și sanitare etc. Aceste echipe sînt arondate pe lingă diverse rulote mobile, care se deplasează din cartier in cartier, în preajma blocurilor ce se dau în folosință. (Mihai Ionescu).

Produse peste plan. In cursul lunii recent încheiate, oamenii muncii din județul Covasna au livrat economiei naționale, peste prevederi, 8 000 tone cărbune, aparataj electric de joasă tensiune în valoare de 2,6 milioane lei, 100 tone mașini și utilaje tehnologice pentru industria metalurgică, 34 800 mc agregate minerale de carieră și balastieră, 800 mc cherestea de răși- noase, 630 hr lapte pentru consum, 1 450 hi produse lactate proaspete, 35 tone lapte praf, 50 hl alcool etilic rafinat alimentar, precum și alte produse în valoare de peste 50 milioane lei. Este demn de remarcat că întreaga producție suplimentară s-a realizat pe seama creșterii productivității muncii. (Tomori Gâza).

Cultul muncii impune 
cultul valorilor autentice. O realitate definitorie pentru climatul moral specific vechii orînduiri bazate pe exploatare și opresiune era stricta ierarhizare a oamenilor și promovarea lor pe scara socială nu pe temeiul talentului, capacității sau aptitudinilor fiecăruia, ci pe cel al „blazonului1* sau averii familiei. Să ne mai mirăm oare că, in acele timpuri, de mult revolute în țara noastră, se crease, in multe locuri-cheie ale vieții sociale, ceea ce lin scriitor de talia lui Camil Petrescu numea cu amară luciditate „coaliția și conjurația mediocrităților" ? Că relațiile dintre oameni, întemeiate aproape exclusiv pe „cifra de afaceri" a intereselor, duceau — nu puteau să nu ducă ! — la frîngerea atîtor personalități, gînduri și sentimente cinstite ?Edificînd o nouă orînduire socială, la temelia căreia se află noi relații de producție, clasa muncitoare tră, partidul ei au Instaurat In un nou tip de raporturi între oameni, in care etaloanele și criteriile după care trebuie să se ghideze comportamentele și atitudinile sint principiile eticii țomuniste, principii a căror esență o constituie munca înalt dăruită spre folosul obștii.Cît de mult înseamnă pentru fiecare membru al societății noastre, pentru vitalitatea principiilor morale ale acestei societăți sentimentul fiecărui

SUPUNEM ATENȚIEI

fără exploatare, din țaradeviața noas- avangardă societății

cetățean că trăiește într-o orînduire în care singura cale autentică de promovare socială este meritul propriu, în care a promova prin tine însuți constituie o normă definitorie de -ețicâ obștească ! A avea mereu conștiința precisă că fiecare treaptă urcată, fiecare învestitură reprezintă echivalentul ierarhic și, totodată, recunoașterea socială a propriei tale valori profesionale, morale și umane constituie cea mai solidă piatră la temelia demnității de om și cetățean.Conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, reco- mandind cu fermitate promovarea cadrelor după riguroasele criterii ale calităților profesionale și moral- politice, se preocupă neobosit, perseverent de realizarea în practică a politicii de cadre, de asigurarea economiei și vieții sociale cu cadre menite să facă față cu competență șl responsabilitate ' revoluționară obiec-' tivelor tot mai complexe ce ne stau în fată. „întotdeauna — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — partidul nostru a acordat atenție ridicării șl formării — din rindurile membrilor săi, ale clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității — a mi- litantilor și cadrelor pentru diferite domenii de activitate. Cu atît mai necesar este aceasta în împrejurările actuale, cind în toate sectoarele se cer activiști cu înalt spirit de răspundere, cu înaltă principialitate, pătrunși de spiritul și patosul înarmați cu concepția despre lume și viată".Neîndoielnic, sînt pe— și nu trebuie taxate oricînd și ori-

cum, simplist, drept manifestări de carierism — dorința, aspirația omului de a nu sta pe loc, de a merge înainte pe plan profesional și social : e vorba, desigur, de o dorință, o aspirație sănătoasă — bineînțeles atunci cind se traduc in viață pe temeiuri sănătoase. Partidul, orînduirea noastră au pus la îndemîna oamenilor atîtea mijloace, atitea posibilități de a se realiza, începînd de la învățămîntul gratuit de toate gradele și pînă la ramificată rețea de perfecționare a cunoștințelor profesionale, politice, de cultură generală : depinde exclusiv de voința și capacitatea fiecărui cetățean de a fructifica din plin aceste posibilități spre a-și îndeplini năzuința de promovare profesională și socială pe căile cele mai firești, conforme cu cerințele eticii comuniste.

revolutionar. revoluționarădeplin firești

SUPLIMENTAR
ZECI Șl SUTE DE MII DE TONE DE PORUMBObiectivul principal în acest cincinal în domeniul agriculturii este creșterea mai accentuată a producției de cereale. Una din căile de realizare a acestui obiectiv este și obținerea celei de-a doua recolte la porumbul pentru boabe. Este în interesul economiei naționale de a se obține porumb boabe din cultura a doua pe suprafețe cit mai mari. De aici a pornit ideea introducerii unei soluții ce nu practicat pînă acum tură. Este vorba ca naturii propriu-zise răsad de porumb.

la porumb. De la 18—20 oameni necesari la plantatul manual al unui hectar, s-a redus numărul la numai 4, in condițiile plantării mecanice, plus, se realizează și o lucrare foarte bună calitate.
seamănăîn de

s-a la această cul- în locul semâ- să se planteze Aceasta face să se ciștige ca timp 25—30 de zile, ceea ce înseamnă de fapt posibilitatea ajungerii la .coacerea deplină a porumbului obținut pe această cale. Este o metodă ce a fost experimentată cu bune rezultate timp de trei ani in județul Olt.Să ne referim, bunăoară, la rezultatele din 1978, cind au fost plantate 760 hectare. Unde cultura a fost bine îngrijită, s-au obținut producții ce au atins 7 000—1 500 kg porumb boabe la hectar, în alte locuri — 5 000—6 000, iar în unele părți, unde nu i s-a acordat atenția cuvenită, s-au realizat între 1 500 și 2 500 kilograme. Un lucru este însă cert, și anume posibilitatea obținerii de porumb boabe în cultura a doua prin metoda plantării. Problema centrală era mobilizarea unui număr mare de brațe de muncă intr-un timp foarte scurt, ceea ce nu se putea realiza în perioada de vîrf a campaniei. Prin construirea pe plan local a unei mașini de plantat, destul de simplă, a fost Înlăturat acest mare inconvenient. De remarcat că această mașină se utilizează la plantat tutun, varză, tomate, ardei și apoi

Cîteva elemente 
de tehnologiePorumbul în cultură dublă prin

producerea răsadului secirca 600 000 boabe la hectar, ceea ce înseamnă răsad pentru circa 10—11 hectare.• Porumbul se poate planta după mazăre, cartofi timpurii, ierburi anuale după coasa a doua, orz și grîu din soiuri timpurii.• Hibrizi utilizați : cei din grupa 400 nu ajung la maturitate, dar se obțin 35—40 tone siloz, cu boabele trecute de faza lapte-ceară. După

cere concentrare și viteză mai mare de execuție, se folosesc două echipe ce se schimbă între ele la circa două ore.• Pentru a asigura o bună prindere a răsadului este nevoie să se aplice o udare la cel tîrziu 3—4 ore de la plantare și apoi ori de cite ori este nevoie.• Lucrările de pregătire a terenului, aplicarea îngrășămintelor chimice, executarea prașilelor manuale și mecanice se efectuează ca la porumbul cultivat normal.

Obiectivitatea promovă
rii — cerință a eficienței 
în orice activitate. Se ștle prea bine că, pentru a asigura obiectivitatea în .partidul a stabilit criterii precise în această direcție, criterii ce țin seama în primul rînd și înainte de orice de gradul de pregătire profesională și politică, capacitatea și talentul dovedite în munca practică, spiritul revoluționar și abnegația demonstrate in activitatea pentru înfăptuirea politicii partidului in toate domeniile. Au intrat în practica curentă asemenea metode ca propunerea a cel puțin trei tovarăși pentru fiecare post sau funcție de conducere, discutarea in colectiv a fiecărei propuneri. E necesar, desigur, ca aceste criterii și metode să fie aplicate pretutindeni cu cea mai mare rigoare, cu cel mai profund spirit de răspundere. Și aceasta deoarece ne dăm seama prea bine ce importanță are' pentru sănătatea și buna ’ funcționare a organismului social transpunerea nestrămutată în viață a sistemului de criterii obiective menite să asigure o cit mai judicioasă corelație între calitățile o- mului și funcția pe care o îndeplinește.Realizarea pe acest tărîm a unei concordanțe cit mai armonioase — acea concordanță pe care înțelepciunea populară a exprimat-o în cunoscutul dicton : „Omul potrivit la potrivit" — asigură, în fond, o ’reu mai rodnică activitate a tații sau organismului în care se duce promovarea,, o aplicare competentă și temeinică a liniei partidului, obținerea unor rezultate cit mai bune. Totodată, promovarea pe baza acestor principii creează exemple stimulative și pentru ceilalți, imbolduri pentru pregătirea altor cadre de nădejde, cu un solid bagaj de cunoștințe, apte să îndeplinească sarcini de tot mai mare complexitate. Precum se vede, promovarea principială a ca-

promovarea cadrelor,

locul me- uni- pro-

Valoroasa inițiativă din județul Olt:
--------------------------------------f---------------------------------------------------------------------------

A doua recoltă de porumb boabe 
prin plantarea de răsad

plantare se cultivă numai pe terenuri irigate.• Răsadul se produce cu circa o lună de zile înainte de plantare, prin semănat in cîmp cu semănătoarea SUP-29, eșalonat în funcție de planta premergătoare. De pildă, dacă orzul se recoltează în jurul datei de 20 iunie, porumbul pentru răsad se seamănă la 20 mai. Și așa cu orice altă plantă premergătoare. De fapt această lună cîștigată prin răsad permite realizarea sumei gradelor și a celorlalte condiții necesare ajungerii porumbului la coacerea deplină.• Densitatea de semănat : pentru

cartofi timpurii, hibrizii din grupa 300 ajung la maturitate, iar cei din grupa 200 ajung lâ coacerea deplină, chiar cind sint plantați după griu din soiuri timpurii.• O condiție de bază In aplicarea acestui sistem este ca eliberarea și pregătirea terenului să se facă în flux continuu, astfel incit plantarea porumbului să se încheie în cel mult două zile.• Operațiunea se execută mecanizat, cu mașina de plantat, așa cum se procedează și la plantarea legumelor. Pentru a se realiza o productivitate mai mare și întrucît această lucrare

Opinii 
specialiștilorConstantin Olaru, de la de cercetări agricole Cara- punct de vedere biologic și tehnic, cultura prin răsad -duce la obținerea de porumb boabe ajuns complet la maturitate chiar la hibrizi din grupa 400. Folosirea acestei metode face posibilă extinderea culturii a doua de porumb și în zonele mai nordice și colinare ale țării, folosind in acest scop hibrizi din grupe mai timpurii, în special din grupa 200. în repartizarea hibrizilor pentru cultura din răsad se merge pe același principiu zonal de precocitate ca și în cultura porumbului în cultură principală. O caracteristică cultivat prin răsad este

Victor BIRLADEANU

aleDr. ing. Stațiunea cal : „Din

a porumbului aceea că își
ROUĂ

(Continuare in pag. a Il-a)

IN ZIARUL UE AZI:

Emilian
Aurel PAPADIUC

(Continuare in pag. a IlI-a)

RUBRICILE NOAS
TRE : Omul și viața 
rațională ; Din instan
ță în fața opiniei pu
blice ; Faptul divers; 
Felicitări ; Cronica li
terară ; Carnet muzi
cal ; Sport; Răsfoind 
presa străină ; De pre
tutindeni ; Chenar de 
duminică
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ESTE... ORA DE AUDIENȚĂ

„DE CE NE DERANJAȚI?
SINTEM IN ȘEDINȚA

I O viață 
salvatăi

i
I
I
I
I
I
I

Vn grav accident l-a adus pe 
muncitorul Petru Adumitroaie, 
de la Întreprinderea mecanică 
Nicolina Iași, pe patul spitalu
lui clinic 
gie din 
operație 
bolnavul 
din care 
după 10 zile. Dar a fost nevoie 
de o nouă șt anevoioasă inter
venție chirurgicală făcută de 
medicii H. Aldea șl C. Lăcătușu, 
sub conducerea profesorului dr. 
Mihai Rusu. „Pentru priceperea 
și omenia de care acești medici 
au dat dovadă — ne scrie ingi
nerul loan Postolache — noi, 
colegii de muncă ai «elui care a 
fost in suferință, ne exprimăm 
întreaga stimă, admirație și gra
titudine. Datorită strădaniei lor, 
viața muncitorului Adumitroaie 
a fost salvată".

de neurochirur- 
localitate. După o 

extrem de dificilă, 
a intrat in comă, 

nu și-a revenit decît

I
I

Dorobantu 
1OO

I
I
I
I
I
I
I

Profesorul loan Vasiliu din 
satul Dorobanțu, comuna Nic- 
șeni, județul Botoșani, ne scrie: 
„Satul nostru — Dorobantu — 
cu nume de rezonanță istorică 
și glorie nepieritoare, a fost în
ființat la puțin timp după cu
cerirea independenței de stat. 
Cu prilejul jubileului de 100 de 
ani, dorim clin toată inima să-i 
avem in mijlocul nostru, în zi
lele de 3—5 august, pe toți fiii 
satului răspindiți in țoale coltu
rile țării. Multora dintre ei nu 
le știm adresele, iar alții și-au 
schimbat, cu anii, domiciliile. Și 
nu sint atit de puțini. Deși salul 
nostru e mic, din el au plecat 
și lucrează in cele mai diferite 
domenii de activitate... peste 
1000 de fii ai Dorobanțului. O 
cifră impresionantă, o invitație 
adresată tuturor, de a onora cu 
prezența lor sărbătoarea".
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Oi fără 
ciobani
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Nu este vorba de
ciobanului care și-a
oile. Specialiștii de la 
de cercetări Palas — Constanța 
au găsit, după multe cercetări, 
o tehnologie originală de crește
re a oilor Jură... păstori. Ei au 
creat trei adăposturi de mare 
capacitate, cu pereți care sint 
înlăturați in timpul verii, in in
teriorul acestora, toate procesele 
de producție : adăpatul, furaja- 
tul și curățenia se fac in mod 
automat. Totul, supravegheat 
un singur om la... 3 000 de 
de zece ori mai multe decit 
mod obișnuit.

In ce privește pășunatul 
pajiștile semănate, al căror ran
dament a crescut tot de 10 ori, 
o instalație specială exclude 
complet prezența oricărui păstor.

povestea 
pierdut 

stațiunea
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oi, 
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La ziarul județean din Cluj- 
Napoca s-a prezentat cetățeanul 
V. Filip și a solicitat să se 
insereze următorul anunț : „Cu 

împlinirii frumoasei virste 
de ani, dorim colegului 
de muncă, V. Filip, șofer, 
sănătate, fericire și suc- 
în muncă. Conducerea 

‘. Deși i s-a atras aten
ția că pentru un asemenea 
anunț este nevoie de o adresă 
din partea conducerii întreprin
derii, V. F. a insistat, motivind :

— Conducerea întreprinderii 
știe, că doar ea m-a și premiat.

A doua zi, după publicarea 
respectivului anunț, conducerea 
întreprinderii a rămas stupefia
tă, intrucit nici nu știa de 
nici pe V.F. nu-l premiase... 
Pescari... 
pescuiți

ocazia 
de 50 
nostru 
multă 
cese 
I.R.E.C.".

el,
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Toată lumea știe — și în pri
mul rină pasionații unditelor — 
că in aceste zile pescuitul este 
incă interzis. Știau acest lucru 
și Gheorghe Gudinar. șofer la 
I.T.B., Gheorghe și Floriei An- 
ghel, amindoi din Mogoșoaia, 
dar se vede treaba că pdfta de-o 
saramură i-a făcut să-și ia 
ustensilele la spinare și să plece 
la pescuit. S-au instalat pe 
malul lacului Mogoșoaia. Dar 
tocmai cind încercau in fel și 
chip să momească peștele, hop 
că apare miliția. Au fost amen
dați pe loc cu cite 1 500 lei. '

Cam scumpă saramurica, dar 
merită !
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nu s-a pus 
capac

Scriam de curind în ziarul 
nostru că ploieșteniii duc lipsă 
de răcoritoare din cauza... lipsei 
de căpăcele cu care să se astupe 
sticlele. Iată că nu numai la 
Ploiești se intîmplă acest lucru. 
Din Rm. Vilcea, corespondentul 
nostru voluntar Gh. Ispășoiu 
ne semnalează: „La Întreprinde
rea de legume și fructe din 
urbea noastră există de toate : 
și forță de muncă, și sticle 
goale, și apă, și zahăr, și sucuri 
care de care mai aromate și mai 
gustoase, numai căpăcele cu 
care să se astupe sticlele nu 
există. Lucru aparent mărunt, 
dar fără de care nu se pun in 
vinzare răcoritoare. Și tocmai 
acum, cind e căldura mare !".

Întrebată de ce n-are căpăce- 
lele de rigoare, respectiva între
prindere a dat un răspuns care 
te... îngheață : cică n-a prevăzut 
din timp precum că in vara asta 
vilcenii vor consuma 
multe răcoritoare... Sic !

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii”
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se scuze — după ședință am fost pe teren...— Dar nu știați că azi aveți audiențe 7— Se tntîmplă mai rar să lipsesc. De regulă, sint prezent.Nu știm ce vrea să însemne în accepțiunea tovarășului inginer-șef „de regulă", dar din caietul de 1_’._ , al audiențelor rezultă clar : din ultimele patru audiențe — care tămînale — dînsul a fost doar la una singură. în celelalte zile, cetățenii au trebuit să facă drumul degeaba.— Și nerespectarea orei de începere a audiențelor a fost azi o excepție 7 — întrebăm noi.— Vă asigur. De fiecare dată la ora 14 încep primirea cetățenilor.

evidentăsint săn- prezent

nuse un cu Insemnări de la 
I.C.R.A.L. Colentina

...Marți, 29 mai, ora 13,30. Oră la care, conform programului afișat la intrarea în întreprinderea de construcții, reparații șl administrație lo- cativă (I.C.R.A.L.) Colentina din sectorul 2 al Capitalei, încep audiențele la inginerul șef, Ion Hîrșulescu.— Sint un locatar și am venit să...— Sst I — ne taie vorba secretara. E ședință. Ieșiți pe hol și așteptați.Ne alăturăm grupului celor șapte cetățeni veniți înaintea noastră și așteptăm. Trec 5, 10, 15 minute, trece o jumătate de oră, dar nici un semn că audiențele vor începe.— Credeți c-o să ne primească 7 — întreabă la un moment dat cineva din grup, uitîndu-se către ceilalți.— Nu vreau să vă dezamăgesc, intervine un altul, dar eu am mai venit și in alte zile la directorul adjunct și la contabilul șef și tot s-au ținut audiențele.Dar iată că ușile secretariatului deschid larg și dinăuntru țîșnește grup numeros de oameni. Fiecarecite un dosar sau un caiet în mină. Trec grăbiți pe lingă noi, cei așezați la rînd pentru audiențe, după care liniștea se așterne din nou. Solicitantul care avea numărul 1 la audiență se adresează secretarei :— Acum putem intra la tovarășul Hîrșulescu 7— Păi, a plecat. Dar poate mai vine.Ne așezăm cu toții pe bancă șl iar așteptăm. După încă o jumătate de oră, liniștea este spartă din nou. în grupul care-și face zgomotos apariția pe scări îl recunoaștem pe directorul întreprinderii I.C.R.A.L. A- cesta ne observă, ne privește întrebător, după care își continuă drumul spre biroul directorial. Din nou liniște, cîteva minute — iarăși pași grăbiți. Trece directorul adjunct. Dar și a- cesta ne evită. Inginerul șef nici gînd să apară. La un moment dat, cineva se adresează directorului, care mai trecuse între timn de cîteva ori prin -fața noastră fără să ne „vadă" :— Dacă nu vine inginerul șef, nu ne poate primi altcineva în audiență 7— Eu în nici un caz — răspunse directorul. Eu am alt program. Și se îndreaptă glonț spre biroul său.Dar iată că acele ceasornicului indică ora 15 — trecuse o oră și jumătate de la ora programată — cînd, în sfîrșit, apare și inginerul șef. Rînd pe rînd, oamenii intră la audiență. Intrăm și noi și îi solicităm tovarășului HîrșulescU cîteva explicații.— Știți — Începe interlocutorul să

11 amintim tovarășului inginer-șef că programul afișat chiar la ușă indică ora 13,30, nu 14.— Cum, s-a schimbat ora 7 — ne întreabă el mirat, contrariat.Nici vorbă. Programul era stabilit de mai multe luni de zile — cum aveam să aflăm ulterior.Din păcate, la I.C.R.A.L. Colentina ne-a fost dat să consemnăm și-un alt mod de irosire a timpului cetățenilor : toate orele de audiență acordate de cadrele de conducere ale întreprinderii sînt fixate numai la prinz, între 13,30—15.30. Adică exact cind majoritatea cetățenilor sînt la lucru. Ceea ce înseamnă că pentru a veni in audiență la I.C.R.A.L. Colentina — și vin aici săptămînal zeci si zeci de oameni — trebuie să te în- voiești mai intîi de la serviciu, apoi să ai norocul să fie prezent cel care urmează să te primească, acesta să înceapă programul la ora nxată ș.a.m.d. Nu știm după ce criterii a fost fixat programul de audiențe de aici, dar numai in folosul publicului nu.Dar totuși se țin aflăm— Sînt Pohonțu Lucreția, din strada Spătarului 30. Mi-ați trimis a- ceastă adresă prin care mă anunțați că la 22 mai vor începe lucrările de canalizare. A trpeut o săptămînă și...— Da, am reținut — o întrerupe inginerul șef, după ce termină de citit hîrtia. Apoi. îndreptindu-se către funcționara care nota în registru,

să vedem cum se desfășoară audiențele — atunci cînd ele — la I.C.R.A.L. Colentina. Ne in biroul inginerului șef.

continuă : Să fie anunțat maistrul Ion Petre să respecte termenul. Din nou către cetățean : altceva 7— Ar mai fi lucrările de zidărie și de izolație.— Bine. Către funcționară : maistrul Nițu să prezinte situația imobilului. Altceva ?— Păi, ce altceva 7 Doar dacă-mi spuneți cînd terminați reparațiile la casă, că de atîtea luni de aștept...— Fiți fără grijă, vomDialogurile s-au purtat continuare, parcă trase la Jndigo și cu ceilalți cetățeni veniți in audiență : T. Dănciulescu, din str. Viitorului 37, Elena Maria, str. Mașina de Pline 4 ș.a. Dorind să aflăm cît de serioase sînt angajamentele luate de reprezentanții I.C.R.A.L.-ului față de cetățenii veniți in audiență, am stat de vorbă cu mal mulți solicitanțl din categoria celor care au apelat mai des la serviciile acestei Întreprinderi. Iată ce ne-a relatat A. Demeter, din str. Alecu— Este vin în I.C.R.A.L. mi-au început o lucrare în luna ianuarie și nici acum nu e gata. Deși de muncă ar mai fi cam pentru o zi. M-am adresat și directorului, și directorului adjunct, și inginerului șef, și contabilului șef, dar tot degeaba. M-am ales doar cu un sfat : fcă sun eu la șantierul care trebuie să-mi termine lucrarea. Adică să discut eu cu meseriașii, pentru că ei, cadrele de conducere, nu reușesc să-i mai strunească. ( !).Iată doar cîteva cazuri care pun în discuție același lucru : seriozitatea. răspunderea cu care trebuie tratată fiecare problemă — de interes general sau personal — adusă la cunoștința conducerilor de instituții publice de către cetățenii veniți in audiență. Primirea oamenilor în audiență, ascultarea opiniilor și sugestiilor acestora, valorificarea lor nu este o chestiune facultativă, ci o o- bligație de prim ordin, statuată prin lege pentru toate cadrele de conducere din întreprinderi și instituții și cu atit mai mult pentru cele din sectorul de servire publică. Acolo unde, dintr-un motiv sau altul, sub o formă sau alta, dialogul cetățean- instituție publică nu se desfășoară în forma sa firească trebuie luate măsuri hotărîte, pentru ca eficiența acestui. dialog să fie maximă, în folosul fiecărui solicitant și al colectivității în ansamblul ei.

(Urmare

zile de cînd
Orașul Vaslui pe coordonatele urbanizării Foto : Gh. Vințilăii prompțl. la fel și in

Russo 24—26 : pentru a zecea oară cînd audiență la conducerea Meseriașii întreprinderii

Mihai IONESCU

DE LA C.E.C.Casa de Economii și Consem- națiuni face cunoscut că pînă la 9 iunie inclusiv obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri se pot procura fără diferență de preț, la valoarea lor nominală.Posesorii de obligațiuni C.E.C. beneficiază de importante ciștiguri în bani cu valori cuprinse între 50 000 de lei și 800 de lei, care se acordă în fiecare lună, prin trageri la sorți.Tragerea la sorți pentru luna In curs va avea loc în Capitală la 30 iunie 1979. Lista oficială cu rezultatele tragerii la sorți va fi publicată în presă.
Nou, 

la „loz înAdministrația dePronosport anunță că la seriile de loz în plic aflate în vinzare s-au introdus numeroase ciștiguri suplimentare, acordate din fond special. Participanții la cel mai simplu și popular sistem de joc pot obține autoturisme „Dacia 1300", „Trabant 601“, precum și lin număr sporit de cîștiguri in numerar. Agențiile Loto- Pronosport, vinzătorii volanți, unitățile din comerț și cooperația de consum și oficiile poștale din întreaga țară dispoziția amatorilor de plic pentru a-și încerca

plic“Stat LotO-

stau la Loz în șansele.

PRINCIPIALITATEA RELAȚIILOR
din pag. I)e nu numai o civică, ci și de muncii sociale și la toate eșaloanele, cores-drelor morală cienței toarele punzînd integral și organic adevărului că, în orinduirea noastră, partidul comuniștilor a creat, in toate verigile organismului social, un mediu prielnic afirmării plenare a tendinței firești a omului spre autodepășire.

problemă de sporire a efi- în toate sec

Favoritismul, nepotismul 
— fenomene incompatibile 
cu exigentele moralei noas
tre. Aceasta nu ne împiedică însă să constatăm că, pe alocuri, își mai fac simțită prezența nocivă anumite atitudini și manifestări diametral opuse principialității comuniste.La o recentă consfătuire cu cititorii ziarului nostru din județul Timiș ni s-a adus la cunoștință ca-’ zul unui fost președinte de cooperativă agricolă de producție care se înconjurase, in mod premeditat, cu indivizi lipsiți de orice scrupul moral numai pentru a crea o atmosferă in care propriile sale abateri de la normele eticii comuniste să nu suscite nici un fel de critică, să fie „acoperite", trecute cu vederea. Se știe prea bine, și partidul a subliniat acest adevăr în repetate rînduri, că a folosi funcția ca pe o feudă pentru a oploși, a favoriza, indivizi lipsiți de valoare, dar recunoscători și „devotați pînâ-n pînzele albe" generosului lor ocrotitor — generos", firește, din punga obștii,

nu a sa personală — înseamnă a Ie face vinovat cu bună știință de vicierea climatului etic prin încurajarea carierismului, prin deteriorarea etaloanelor valorice specifice societății noastre.în aceeași categorie de manifestări se plasează, de' pildă, sistemul favoritismelor care ar fi dus, dacă n-ar fi fost dezvăluit și anihilat la timp, la intrarea frauduloasă în facultățile Institutului de mine din Petroșani a unor candidați lipsiți de cunoștințele și calitățile necesare. Nocivitatea unor practici de acest gen — e drept, izolate — se manifestă cel puțin pe două planuri : pe de o parte, prin ocuparea unor locuri de către indivizi lipsiți de competența necesară se aduc daune obștii ; pe de altă parte, se barează accesul spre a-, semenea locuri și posturi unor oameni cu adevărat merituoși, ridieîn- du-se obstacole artificiale in calea valorificării unor autentice vocații și competențe. în același timp, se propagă o stare de confuzie a valorilor, o mentalitate conform căreia nu meritul personal creează valoare, ci exclusiv rețeaua de relații personale. Ca urmare, aceste mentalități pot contagia și unele firi mai slabe, fă- cindu-i să gîndească și să se preocupe nu de perfecționarea propriei pregătiri, nu de afirmarea prin muncă, ci de... vinătoarea de relații, de căutarea tnfrigurată de „legături", „înrudiri" ; firește că, in aceste condiții, .este neglijată problema creșterii competenței, indivizii in cauză devenind din ce în ce mai puțin capabili, deci, în realitate, din ce în ce mai puțin apți de o promovare cinstită. Indiferent din ce unghi ai privi

acest fenomen, efectul său social se traduce in păgubitoare delapidări de energii individuale și colective.
De la compromis la corn* 

promitere. Nepotismul, „pila", promovarea după criterii fără nici o legătură cu principialitatea comunistă au uneori grave repercusiuni economice sau sociale, a căror „iradiere" poate chiar depăși raza de acțiune a celui promovat pe o astfel de cale lăturalnică. Nu o dată, cînd apar în unele locuri deficiențe, rămîneri in urmă, neajunsuri, se constată că răspunderea o poartă tocmai oameni promovați pe cu totul alte temeiuri decît cele stabilite de partid. După cum reiese din unele situații pe care le mal întîlnim în viață, carențele obiectivități! și alterarea spiritului de echitate se convertesc in dureroase pagube materiale, pe care le suportă, din păcate, nu cel ce l-a propulsat pe respectivul incapabil spre o funcție de conducere, ci buzunarul obștii.Trebuie subliniat faptul că aceia care se lasă antrenați pe panta favoritismelor sau nepotismelor și care le tratează adesea ca pe „mici slăbiciuni omenești" nu fac numai un simplu compromis cu principiile, cl ajung, in fond, la o adevărată compromitere a acestora, compromițin- du-se ei înșiși în ochii oamenilor cinstiți. în cele din urmă, rezultatul unor asemenea practici nu poate fi decît unul singur : poluarea morală a atmosferei de muncă, degradarea celor mai elementare noțiuni de etică șl echitate socialistă. Dacă exigențelor selecției obiective le contrapui jocul arbitrar al propriei

ți-a nepot,biografii — faptul că unulcă ai fost consătean cu altul, că ai nășit odrasla celuilalt — înseamnă că faci din hazard și din sinuoasele lui meandre un Îndreptar de apreciere a că inlocuiești siste- principii și valori ca- orinduiril noastre prin- propriu, fără legă-oamenilor, mul de racteristic tr-un sistem tură cu insăși ideea de valoare și principiu. Ca să nu mai vorbim de răul moral ce se aduce, in ultimă instanță, printr-o asemenea răsturnare a situațiilor, înșiși celor ce profită de ea : căci e neindoielnic că a te cățăra pe scara vieții in cîrjele protecției reprezintă o probă categorică de infirmitate morală. în plus, e bine de amintit că nimic nu e mai șubred, mai efemer în contextul etic al societății noastre decît o „poziție" eșa- fodată pe proptelele relațiilor neprincipiale — căderea, mai devreme sau mai tirziu. dar inevitabilă pină la urmă, a „protectorului" neprincipial antrenînd și pe aceea a „protejați- lor" săi.Baza solidă a raporturilor inter- umane statornicite de partid in întreaga viață socială este și trebuie să fie, în orice împrejurare, principialitatea. De aceea, pentru fiecare comunist, pentru fiecare organizație de partid, 'cultivarea principiilor morale ca unica temelie posibilă și reală a relațiilor de muncă și de viață dintre oameni — la fel ca și riposta fermă, hotărîtă, fără menajamente, dată oricărei devieri de la principialitate — reprezintă o cale fertilă, jalonată de mereu noi biruințe ale eticii și echității socialiste, ale umanismului revoluționar la scara întregii socie-

Alimentația in sezonul estival»
Caracteristicile de climă ale sezonului estival determină unele cerințe 

specifice ale organismului în ceea ce privește alimentația. în legătură cu 
factorii de care trebuie să ținem seama pentru a beneficia cît mai mult 
de varietatea alimentației și evita unele neplăceri legate de consumul 
unor produse in timpul verii, l-am solicitat pe tovarășul JUSTIN STĂ- 
NESCU, doctor în științe medicale, de la catedra de nutriție și boli meta
bolice din București.

— Ce modificări intervin in 
alimentația sezonului estival in 
ce privește proporțiile diferite
lor principii nutritive de bază ?— Cerințele energetice ale organismului rămîn aceleași (dacă și efortul fizic depus se menține în aceleași limite) în timpul verii ca și in celelalte sezoane. Caracteristic pentru sezonul de vară este faptul că în zilele călduroase organismul trebuie să suplinească lichidul pe care îl pierde prin transpirație. Dar odată cu transpirația se pierd și foarte multe săruri minerale care au un rol însemnat in toate procesele biologice din organi-m. Compensarea acestor săruri se face optim printr-un consum sporit (in comparație cu celelalte sezoane) deIn general, pentru a avea o alimentație echilibrată trebuie să asigurăm organismului un consum optim al principalelor elemente nutritive : proteine. Dacă in celelalte trebuie să reprezinte 15 la sută din valoarea! calorică a zilei, zaharurile (glucidele) 55 la sută și grăsimile 30 la sută, in timpul verii sint necesare u- nele modificări atît cantitative, cit și calitative. De pildă, din 15 la sută proteine se recomandă ca vara numai jumătate din ele să fie de origine animală — iar restul de origine vegetală. în general, vara este indicat aportul mai mare de lactate, deci este necesar să schimbăm centrul de greutate, de la carne și derivatele ei, la lapte și derivatele acestuia, pentru că proteinele din lactate sînt mai ușor digerate și asimilate de organism vara și totodată sînt mai rezistente la păstrare și conservare. în cursul verii, proteinele cele mal accesibile (din punct de vedere al digestiei) sînt cele din lapte, produse lactate derivate și ouă. Aportul de glucide se cere modificat cantitativ (de la 55 la 65 la sută) și calitativ, respectiv să fie procurate din legume și fructe ; in ce privește grăsimile, ele vor reprezenta numai 20 la sută din totalul zilei, datorită toleranței lor digestive mai scăzute în sezonul cald.Celuloza din legume și fructe contribuie și Ia protejarea danturii împotriva cariilor dentare atit prin procesul de mestecare prelungită, cit si prin zaharurile naturale pe care le conțin acestea, și care, spre doesebire de zahărul fabricat industrial, nu dăunează dentiției. Un măr mincat după mese are aceeași valoare cu spălatul pe dinți timp de 2 minute.

— Desigur, vara trebuie să 
acordăm o atenție mai mare pro
blemelor de igienă alimentară, 
respectării unor reguli la care 
vă rugăm să vă referiți.— Legumele și fructele pot avea șl efecte negative’ asupra organismului In cazul contaminării lor cu bacterii, ouă de paraziți, cu diferite substanțe chimice utilizate ca îngrășăminte sau insecticide. Toate acestea pot deveni tot atîtea cauze de îmbolnăvire dacă nu respectăm cu strictețe regulile de igienă alimentară. De aceea se recomandă ca fructele și legumele să fie foarte bine spălate (sub jet) cu apă

legume și fructe.

din abundentă înainte de a fl consumate.Consumul unor fructe insuficient de coapte poate să determine tulburări digestive. Fenomene asemănătoare pot apărea fn cazul cînd bem apă imediat după ce am mîncat fructe.
— Orientativ, ce ar trebui 1 

conțină un meniu pe o zi 
circa 2 300—2 400 calorii in seC^ 
nul de vară (in această lună ’— O persoană adultă cu o greutate in jur de 70 kg și cu o activitate fizică relativ redusă — tip de activitate profesională preponderent sedentară — ar trebui să își organizeze aproximativ in modul următor repartizarea meselor. Dimineața : 50 g telemea, 120 g roșii, o chiflă piine). un ceai cuOMUL Șl VIAȚARAȚIONALĂzaharuri. grăsimi, sezoane proteinele cu

(50 g 15 g zahăr și o felie de lămiie. La ora 10 : pline cu unt (o felie pii- ne, 10 g unt) cu 50 g salam, ardei gras 100 g și 150 g caise. La prinz : o farfurie ciorbă de smintînă (20 g)fasole verde ardei umplut, piine 50 g, 150—200 g compot sau fructe. Ora 16 : cașcaval 50 g. o felie pîine (circa 50 g) cu unt (10 g), cu 120 g ridichi (roșie, ardei, castravete etc.). Seara : ghiveci de legume și o budincă de griș cu fructe. Acest meniu pe o zi reprezintă circa 2 300 calorii, necesarul pentru un adult cu o greutate în jur de 70 kg.Nu cred că se poate plinge cineva că ar putea suferi de foame cu un asemenea meniu. De obicei se exagerează insă mult la consumul de piine, de grăsimi, de zahăr : dacă se calculează zahărul din cafea, din compot, din prăjituri, din înghețată care se însumează pe tot parcursul zilei se va putea vedea în ce măsură a fost depășită rația calorică prin cîteva mici „scăpări".
— Ce reguli de conduită tre

buie să adoptăm in legătură cu 
repartizarea meselor 
de vară 7— Pe cit este posibil se ca mesele mai consistente de dimineața și seara, iar in restul zilei să fie luate gustări fnai frugale, in special in zilele călduroase. Datorită specificului climatului de vară, pofta de mincare și toleranța digestivă în cursul zilei sînt diminuate. De reținut însă că a nu mînca nimic, tot din cauza lipsei de apetit datorat căldurii, este la fel de nesănătos ca și a face excese, pentru că organismul își consumă din propriile rezerve. Se constată adesea la aceste persoane o nervozitate și o stare de oboseală accentuată către ora 12 datorită hipoglicemiei (scăderii zahărului din singe), consecință a faptului că organismul și-a consumat propriile rezerve de energie. Cînd acest om obosit ia masa la ora 18.00, alimentele (care nu mai sînt consumate in timpul unor activități) devin depozit de grăsime — elementul considerat cel mai aterogen, care favorizează instalarea aterosclerozei.Cu un minimum de efort și voință ne putem crea anumite obișnuirfțe de igienă și comportament care ne scutesc de multe neplăceri.
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(Martorul 89/77 al comisiei de la Consiliul popular lui 3).
in făptuitor

Făptuitorul a

„Nu am comis nici un furt la
14-15 august 1978. Faptele comise 
in profilul meu, pentru că eu nu 
de buzunare. Eu sint spărgător !“.(Din apărarea lui Miclescu in fața Judecătoriei Curtea tovarășul Iani).

care l-a 
cu preșul, 
cu băiatul 
de la dis- 

prins

Despre simțul de răspundere, seriozitatea, respectul față de adevăr care trebuie să orienteze și pe cei care emit caracterizări pentru uzul justiției, presa a scris în repetate rinduri. S-a atras atenția, s-a demonstrat, s-a ilustrat cu exemple importanța acestui tip de acte și avatarurile cumsecădeniei greșit înțelese, legea insăși a ieșit in intimpinarea omeniei dind generoase șanse de îndreptare oricărui vinovat, îneît era de așteptat că toată lumea a înțeles și că nimeni, subscriind o astfel de caracterizare, nu va mai scoate complimente din pălărie, nu va mai îndrăzni să mintă.lată-ne confruntați, săptămîna aceasta, cu o hîrțoagă ce poartă ștampila cooperativei de consum din comuna Măgurele, pecetluind semnături ce se „declară" a fi ale președintelui Ion Popescu și contabilului-șef Nicolae Petrescu. E o caracterizare fără număr și dată, după cit am aflat și fără dublură in arhiva unității, semne suplimentare ale vicleniei celor ce au întocmit-o ; în justiție ea a apărut ca act al locului de muncă, garantat de imputerniciții lui.Beneficiarul înscrisului — un Îndrăgit res- ponsabikde restaurant din parohia Măgure- lelor, Zaharia Marin, care, fără să posede permis de conducere, setos de bere în faptul serii, s-a urcat la volanul unui Renauit și, in drum spre sursa de aprovizionare, a lipit mașina de un copac. Nu s-a pierdut cu firea, a tras limuzina pe carosabil și a fugit cu ea acasă, mințind miliția că, acolo, la el în curte, ar fi izbit-o.Faptă serioasă, dar nu era un capăt de țară. Ca să scape totuși de orice emoție, Z. M. a prezentat și o caracterizare de la locul de muncă mai mult decît elogioasă, înțelegem din ea că e omul fără defecte. Posibil, cu toate că ploaia de complimente și lipsa oricărei hibe stîrnesc circumspecție. Iată însă că, epuizînd adjectivele și nemai- găsind calități de proslăvire a lui Z. M„ alcătuitorii actului trec la o mistificare foarte gravă. Ei scriu și certifică despre Zaharia Marin : „Este membru de partid, in

această calitate străduindu-se să traducă în practică linia partidului".Zaharia Marin nu este, nu a fost și nu a cerut să facă parte din rîndurile partidului nostru.Așteptăm din partea Comitetului de partid al sectorului 6 să reamintească celor în cauză — în modul cuvenit — că nu se glumește cu calitatea de comunist șl nici nu se acoperă greșeli cu ea.
Mai nimicul 

care costă scump

Cînd totul părea gata, s-a mai băgat in instalație un muncitor specialist, și mai bun, și mai conștiincios, a apucat cu mina lui și lampa portativă și sculele de curățat, voind să ducă mita maximei zică „A-a-a !“.în tot acest tnaltă tehnică,____ . _______ „_________ _improvizată. Și fără a fi electrician, și fără 36 de ani de meserie se observa că nici într-o magazie de lemne nu merită a fi atîrnată. Dar ce și-au spus și electricianul și ceilalți factori tehnici : un fleac! Fleacul care a costat o viață. Amănuntul care a declanșat neprevăzutul tragic.
— Nu mă inculpat. O soțul pe lume.Resemnarea grea, apăsătoare, a acestor două fraze poartă în oftatul ei tilcul dureros al întregului caz. Un proces determinat de oameni exemplari, cu atitudini exemplare, dintr-o purtare exemplară, intr-un loc și el exemplar. Oricît de paradoxal ar suna aceste afirmații, ele sînt exacte. Paradoxul derivă din marele adevăr că, în viața tot mai complexă și în activitatea tot mai calificată pe care o ducem, nu e suficient să fii corect șl conștiincios in general, să fii bun profesionist în mare. Fiecare nimic, orice amănunt își are importanța lui, o singură excepție e de ajuns pentru a declanșa imprevizibilul.S-a întîmplat anul trecut la întreprinderea de mecanică fină, prin însăși denumirea ei arătată ca un loc al tehnicii de virf. într-o acțiune de bună întreținere, patru oameni au primit sarcina să curețe interiorul unei instalații de ventilat. Au lucrat cu maximă conștiinciozitate in camera numită a hidro- clonului, după cîteva <ye au avut nevoie să treacă în camera numită a ciclonului, acolo le trebuia lumină, un electrician (și el de foarte înaltă calificare, cu 38 de ani de experiență) le-a montat o lampă portativă și au continuat lucrul. A venit și un maistru foarte bun, și-a spus și el părerea, oamenii au curățat cu sîrg mai departe.

A plecat de acasă la cinci și jumătate, lucrul pe șantier incepînd dis-de-dimineață. La unsprezece II căuta miliția. A aflat cu stupoare că a fost jefuit. Amănunte — de la vecini și, după ce și-a mai venit in fire, de la nevastă :— Pe la ora nouă am auzit de la matale strigăte înfundate, ca niște gemete. L-am sculat și pe bărbatu-meu, că lucrează in schimbul trei și împreună am ascultat de pe palier. Era clar, se striga ajutor. I-am chemat pe vecinul cutare, și pe vecinul tare și am încercat ușa. Descuiată ! intrat tiptil ; in hol nimic, în prima meră — lucrurile vraiște, dar nimeni, sfîrșit, In dormitorul mic am găsit-o vecina cu fața in sus, pe covor, legată șnurul mașinii de cusut, de mașină și pat, cu căluș în gură.—' M-a legat așa ca să nu încerc să ridic, să se răstoarne mașina de peste mine.— Dar cum s-a intîmplat 7— Dormeam. Mi s-a părut că am auzit cheia în broască. Nu puteai fi tu, pentru că trecuseră cam două ore de cînd ai plecat. Pînă să mă dezmeticesc bine, m-am trezit cu el în casă. Era un individ cam de 1,90 m. Avea capul complet acoperit de o glugă, făcută dintr-o cîrpă cenușie legată la

cu- Am ca- in pe cu demă cusut

spate. Am dat să țip dar... cînd și-a desfăcut mîinile acelea ca un clește, am observat că purta mănuși din pînză. Eram moartă de spaimă. M-a luat de subsuori și m-a vîrit în șifonierul din camera cealaltă. Se mai auzea o tuse, i-a zis celuilalt să nu mai tușească și să încarce mai repede. Peste vreo 20 de minute m-a scos din dulap m-a adus aici, legîndu-mă. M-a silit înghit și patru pastile, să adorm.într-adevăr, abia vorbea. în afară cele descrise, miliția a mai găsit o cheie pardoseala holului, copie fidelă de pe cheia apartamentului, și un bilet scris cu litere de tipar pe un plic : „SPUNE TU CE SA-ȚI FAC DACA EȘTI NEGLIJENT 7 VOI MÂI REVENI DUPÂ CE ÎȚI SCHIMBI YALA. SALUT TICULE".Spre amiază, după patru ore, miliția termina minuțioasa cercetare a locului faptei. Se furaseră aparate electrice și electronice în valoare de 50 000 lei, toată agoniseala meșterului dulgher din timpul lucrului său pe șantierele ARCOM-ului. Individul sau indivizii purtaseră intr-adevăr mănuși. Abia s-a găsit un fragment de impresiune digitală pe un capac de porțelan. Au mai fost ridicate cheia, biletul către „Ticu", creionul H.B. cu care a fost scris mesajul și șnurul mașinii de cusut. Cîinele Blek a luat urma și a reconstituit aproape un kilometru și jumătate din traseul tîlharului. Era puțin, dar mai mult decît deloc. Ofițerii de la circa 6 s-au despărțit de păgubași făgăduind că nu se vor lăsa pină ce nu vor prinde asemenea infractori periculoși. Au început, într-adevăr, cercetări asidue.în seara zilei următoare, la locuința familiei Bătrinu din Tecuci, fundătura Vină- tori nr. 7, bătea la ușă, politicos, miliția. Se interesau dacă băiatul, Cornel, cel care lucrează la București, n-a venit cumva acasă și n-ar dori șă stea de vorbă cu dînșii. Gazdele au cerut aprobarea procuraturii pentru această vizită, dovedind că sînt bune cunoscătoare ale prevederilor legale. Milițienii au promis că vor reveni dimineața cu aprobarea respectivă. Aici s-a produs o neînțelegere. Ei au spus ca vor reveni a doua zi, dar nu că se duc să se culce. Așa se face că, la ceasurile trei și douăzeci, cînd o mogîldeață a ieșit din in-

căpere și grădină, lansindu-și poverile peste garduri, s-a putut auzi in frumoasa noapte de toamnă bărbătescul strigăt „stai" I N-a stat, dar omologul din Tecuci al lui Blek era și el pe-acolo, incit după puțin timp tînărul Bătrinu Cornel făcea primele mărturisiri la miliția locală.Mărturisiri stupefiante, in special pentru unul dintre păgubași. Pentru soț. Nemaipomenita tilhărie nu fusese decit o înscenare ticluită și regizată de soția lui, Șchio- pescu Ecaterina. născută Crișan, care, împreună cu ultimul ei ibovnic, a voit pe această cale să pună de-o parte caimacul în vederea viitoarei împărțeli din viitorul divorț.Bineînțeles că „victiriîa" a apărut în instanță în calitate de inculpată. Ba mai mult, voind să fie „lady", cel puțin in final, a cerut, dacă se poate, să primească ea toată pedeapsa.
Din caietul 
grefierului

Argeș, comunicată de procuror-șef Constantin
,.A intervenit partea vătămată 

drăcuit pe făptuitor și l-a lovit 
Apoi, partea vătămată a aruncat 
ei in virstă de 6 ani 
tanță de doi metri, 
copilul".
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ȚITUL CINCINALULUI, IN TOATE JUDEȚELE ȚĂRII- 
JCȚIE INDUSTRIALĂ DE PESTE W MILIARDE LEU 
JUDEȚUL VRANCEA:

Reporterii „Scînteii" urmăresc felul cum se 
înfăptuiește această importantă măsură sta
bilită de Congresul al Xl-lea al partidului

VRANCEA lN ACEST CINCINAL
• VALOAREA PRODUCȚIEI INDUSTRIALE crește cu 

104,2 la sută față de cincinalul anterior
• INVESTIȚIILE alocate județului sînt cu 125,2 la sută 

mai mari față de cincinalul precedent
• Se vor construi 14 315 APARTAMENTE, cu 118,4 la 

sută mai mult decît în perioada 197-1—1975

în anul constituirii sale ca județ, Vrancea se prezenta, din punct de vedere economico-social, sub rlumeroase aspecte, necorespunzător. Valoarea producției industriale !n 1968 se situa sub cifra de două miliarde lei. Singurele unități productive cu identitate cit de cit conturată erau întreprinderea de confecții și combinatul de prelucrare a > lemnului Focșani, și ele abia pornite la drum, vechea fabrică chimică din Mărășești înființată In 1902 și unitatea de prelucrare a masei lemnoase de la Gugești. Față de condițiile naturale favorabile, eficiența agriculturii Vrancei era, la rîndu-i, scăzută.Actualul cincinal se dovedește, prin prevederile sale, hotăritor pentru situarea Vrancei între județele cu o economie dezvoltată armonios, echilibrată. La sfirșitul anului viitor. înfăptuind sarcina stabilită de Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român, județul Vrancea va trebui să realizeze o producție industrială de peste zece miliarde lei. întreprinderea de stanțe și matrițe: în vecinătatea fabricii „vechi" va intra curind in funcțiune o nouă capacitate 
de producție

• „Trofeul Internațional al calității" din nou la București I După 
„Tractorul” Brașov, „Arcom" șl „Chimimport", prestigioasa distincție 
acordată de către „Editorial Ofice” din Madrid este obținută în acest 
an de întreprinderea de piese radio și semiconductor! Băneasa. Prile| 
să ne bucurăm și noi și beneficiarii externi, din 19 țări ale lumii.
• Un dar de „1 Iunie": în aceste zile, în apropiere de București, la 
Chia|na, începe să producă prițna fabrică din țară specializată în 
conserve pentru copii. Micuții sub 9 luni vor avea la dispoziție meniul 
tip baby, cei mai măricei pot opta pentru conserve junior, iar cînd ai 
trecut de 3 ani vei avea la dispoziție mîncărurile numite adecvat... 
vîrstel: senior. • Despre rafinăria „Ploiești" se știe că este csa mal 
veche unitate a industriei chimice românești. Mai știm însă că, de 
curînd, asemeni atîtor unități economice, ea și-a îndeplinit, in avans, 
sarcinile pe cinci luni. Or fi mai greu bătrinii de pornit, dar vîrsta lor 
adevărată nu prea se lasă... citită. Cochetărie scuzabilă I • La între
prinderea de sere Codlea s-a fabricat o mașină originală pentru plan
tat răsaduri de legume. Toți cei ce legăm numele orașului de pre
zența florilor avem un motiv in plus să constatăm cum îmbobocesc 
ideile folositoare în serele Codlei. • O nouă centrală la orizontul 
energeticii Olteniei. Pe riul ce dă numele ținutului, aproape de Sla
tina. sînt în avans față de grafic lucrările de montai la agregatele celei 
de-a treia hidrocentrale. • Două-trel apartamente pe zi, acesta este 
ritmul de lucru realizat într-o serie de cartiere bucureștene. „Pîrghia" 
folosită poartă numele unei tehnologii cu mare trecere : construcția 
de case, parter plus patru șl opt niveluri, Integral prefabricate • Am 
avut prilejul să anunțăm zilele trecute intrarea în funcțiune a primului 
abatai al minei Rogojelu. Ea sporește contribuția Rovinarilor ia ali
mentarea propriilor retorte, care trimit kilowații în sistemul energetic 
național. • „Dacia-1 300", știută și apreciată astăzi în peste 20 de 
țări din Europa, Africa și America Latină, promite noutăți pentru viito
rul apropiat. între efectele pe care se scontează — una în plină actua
litate : reducerea consumului de carburant. • Știți ce însemnează 
G.A.U.-18? N-am știut nici noi, dar ne-au lămurit autorii, cercetătorii 
de la politehnica clu|eană: generator aerodinamic de ultrasunete. 
Montat în unități industriale, G.A.U.-18 asigură depoluarea gazelor 
fierbinți. Prin urmare, un generator de speranțe în curățenia aerului 
nostru de mîlne. • O nouă unitate de producție la Timișoara. Aici se 
vor realiza pentru prima dată în țară diferite tipuri de memorii elec
tronice de mare capacitate și viteză de prelucrare. Motive să credem 
că și performanțele utilajelor de tehnică de calcul ce vor fi echipate 
cu asemenea memorii se vor face vizibile cu cea mal mare viteză...
• O premieră Industrială, la început de iunie, în „dulce tîrg al leși- 
lor” : la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice a intrat în 
funcțiune o instalație de mare capacitate pentru producerea foliilor 
de etilenă cu lățimi mari, o întreprinderea de geamuri Mediaș — 
prima fabrică de sticlă cu gaz metan din țară — a împlinit 60 de 
ani de existență. Din multele date de biografie care se regăsesc în 
oglinda retrovizoare a celor șase decenii menționăm : valoarea pro
ducției realizate în cursul anului trecut este de 338 de ori mai mare 
in comparație cu cea înregistrată în 1921 și de 46 de ori față de cea 
din anul naționalizării.

U. NEAGU

19,4 la sută — unul din tele mai 
înalte ritmuri din țarăAspecte ale activității comuniștilor, oamenilor muncii din Vrancea pentru realizarea întocmai a acestui obiectiv cu implicații largi în dezvoltarea județului, a localităților, în viața locuitorilor săi le-am abordat pentru început în discuția cu tovarășul Simion Dobrovici, prim- secretar al comitetului județean de partid.

— Ce reprezintă pentru jude
țul Vrancea o producție indus- 
trială de 10 miliarde lei 7— Așa cum a hotărît Congresul al Xl-lea, cum a subliniat în atitea rinduri secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, realizarea unei producții minime de 10 miliarde la nivelul fiecărui județ reprezintă calea sigură de dezvoltare multilaterală a tuturor zonelor țării, de sporire a contribuției tuturor județelor la înflorirea patriei.Vrancea, se știe, a trebuit să pornească destul de departe în escaladarea acestei cote de referință a cincinalului. Zestrea industrială a județului a crescut continuu după reorganizarea administrativ-teritorială, dar saltul hotăritor pentru atingerea nivelului producției industriale de zece miliarde lei îl asigură actualul plan cincinal și îndeosebi sarcinile aferente ultimilor doi ani. Am să precizez, pentru a fi mai bine înțeles, că beneficiem de un ritm med<u anual de creștere a producției industriale, pe cincinal, superior mediei pe (ară — de 19,4 la sută — superior, la rin- du-i, ritmului realizat în cincinalul anterior — cînd a fost de 14,2 la sută.Doresc să menționez că volumul investițiilor alocate în cincinal județului nostru, menit să-1 accelereze sub toate aspectele dezvoltarea, sint mai mari cu 127 la sută față de realizările cincinalului trecut. Mai bine de jumătate din aceste fonduri sint folosite pentru amplificarea, de la an la an, a potențialului industrial, asigurind In aceiași timp mutații importante in structura ramurilor, în ponderea lor.Dezvoltarea industriala are ca efect schimbări deosebit de importante in plan social și spiritual. Au fost create și se creează in continuare un mare număr de locuri de muncă, se * produc modificări in structura profesională a populației din județ, este în mod firesc impulsionată creșterea nivelului de trai ai oamenilor muncii.

— Ne aflăm in trimestrul al 
II-lea 1979. Cum se concretizea
ză eforturile de îndeplinire în

tocmai a sarcinilor prevăzute 
pentru cincinalul actual 7— Așa cum vă amintiți, în toamna trecută, în septembrie, secretarul general al partidului a venit in Vrancea pentru a analiza la fața locului felul cum asigurăm îndeplinirea cincinalului, a programului de dezvoltare rapidă a județului, / pentru a ajunge la o producție industrială de 10 miliarde.Sîntem pe un drum bun, zicem noi, Cei care știm că am plecat de la mai puțin de 2 miliarde și am ajuns anul acesta la peste 7 miliarde. în numai 12 zile, Vrancea produce tot atit cit in întregul an 1938.Așa cum spuneam însă, atingerea unei producții de peste 10 miliarde se localizează într-o măsură importantă în acești doi ani, ultimii, ai cincinalului. Planul pe 1979 prezintă creșteri importante în toate secțiunile sale, prevăzînd intrarea în funcțiune a unui număr însemnat de capacități de producție.Punerea în funcțiune a tuturor obiectivelor economice cuprinse m planul cincinal constituie un examen greu pentru noi. Un examen care oricît de dificil s-ar contura trebuie trecut cu bine, în interesul județului, al țării.

— Unde apreciați că se loca
lizează punctele-cheie ale ga
rantării succesului in îndepli
nirea prevederilor cincinalului 7 — Planul este al nostru, de binefacerile lui, la modul cel mai concret, vom beneficia în primul rind noi. Prin urmare, transpunerea lui în viață este și va fi legată de priceperea noastră in a ne mobiliza forțele, în a asigura rezolvarea la timp a tuturor lucrurilor, mari sau mici, care privesc planul cincinal. Credem însă că este bine să. precizăm un aspect și anume : atingerea nivelului propus pentru acești ani decisivi va fi realizată soluțio- nîndu-se din timp de către fiecare minister întregul portofoliu de probleme pe care Ie ridică executarea investițiilor și respectarea termenelor de punere in funcțiune.

pe o suprafață de două hectare, unde va fi adăpostită producția de elemente hidraulice. Prima etapă are termen de punere in funcțiune 30 septembrie 1979.— Sîntem înaintea graficului cu două luni și există posibilități de devansare în continuare, ne spune șeful șantierului, Mircea Momanu. Și aici vor decide utilajele...ÎNTREPRINDEREA METALURGICA FOCȘANI. Ceea ce urmează să devină prima unitate de prelucrare plastică a oțelului în Vrancea se prezintă la această oră sub forma unei structuri metalice închegate, vopsită în verde. în 1980 va trebui să producă ambele laminoare prevăzute — primul de profile mijlocii, al doilea de sîrmă. Discutăm cu reprezentanții beneficiarului, cu ai șantierului.— Termenul va fi respectat 7— E prematur să facem aprecieri. Dacă constructorul își va concentra forțele la nivelul cerințelor, sint perspective ca partea de construcție propriu-zisă să se înscrie în grafic, declară Mihai Petraru, directorul întreprinderii metalurgice. Cit privește utilajele, aici se întrevăd greutăți. fiu sint asigurate repartiții la această oră pentru motoarele de acționare.— De ce nu țineți legătura cu furnizorii 7— Am fost eu la Reșița, intervine Inginerul-șef Victor Guidea. Sînt două generatoare de curent i continuu, pentru care nici nu vor să încheie contracte. Restul utilajelor

ne vor fi livrate. Le primim în primul trimestru al anului viitor.— Sosesc suficient de devreme 7— Nu ! Termenele de livrare nu sînt corelate nici la aceste mașini, nici la altele, cu datele de intrare în funcțiune.La ADJUD se construiește un COMBINAT DE CELULOZA ȘI HÎRTIE. Intrarea în funcțiune este programată anul viitor, In luna aprilie. Tovarășul Constantin I. Constantin, secretar al comitetului județean de partid, abia s-a întors de pe șantier. Cerem cîteva informații despre evoluția lucrărilor.— La Adjud activitatea a început cu un an mai tîrziu decît se stabilise, dereglîndu-se tot frontul’ de lucru. în consecință, se impun măsuri cu totul speciale, le-aș zice măsuri de urgență pentru impulsionarea investiției.— Vă propunem să și nominalizăm cîteva.— La centrala termică trebuie urgentată de întreprinderea „Vulcan"- București livrarea cazanelor și începerea montajului. Dacă centrala termică nu va fi făcută în timp, combinatul nu va funcționa ! Or, anul viitor, el trebuie să lucreze, așa este prevăzut.După acest tur de orizont, reluăm discuția cu tovarășul Simion Dobrovici. I-am comunicat impresiile culese pe teren, am insistat asupra aspectelor care nouă ni s-au părut presante.
— Cum să ne explicăm, to

varășe prim-secretar, că dife

rite obiective economice pe a 
căror activitate se contează in 
acest cincinal, unele la termene 
apropiate, sînt în intîrziere 7' — în anumite situații, prin planul de stat, eșalonarea investițiilor s-a făcut fără a se corela cu termenul de punere în funcțiune. Ați fost la întreprinderea metalurgică. Timp de doi ani, în 1977 și 1978 acolo s-a executat doar 4 la sută din valoarea totală a investiției. în consecință, pentru anul viitor, cînd trebuie să și producă, rămîn de materializat peste 800 milioane lei investiții.V-aș ruga să rețineți că biroul nostru județean de partid, împreună cu centralele industriale, cu ministerele a întocmit programe de urmărire a îndeplinirii obiectivelor din planul cincinal. în cadrul muncii noastre, cadrele de partid au responsabilități precise de analiză și rezolvare a sarcinilor ce decurg din realizarea întocmai a cincinalului. Facem uneori și ceea ce nu cade în seama noastră, ne deplasăm la furnizori acasă pentru a impulsiona livrarea utilajelor. Dar, Îndrăznesc să spun, nu aceasta este rezolvarea. La unele obiective s-au devansat termenele de execuție, altele prezintă premise îmbucurătoare. Ne străduim în continuare să depășim necazurile pe care le avem. Termenele de punere în funcțiune le vom putea respecta șl chiar devansa dacă ne vom afla alături toți cei ce purtăm răspunderea asigurării condițiilor necesare.

Este așteptat sprijinul operativ si eficient din partea ministerelor
Iată, recapitulate pe scurt, cîteva din urgențele sesizate de noi în 
timpul documentării în județul Vrancea, pe care le supunem atenției 

ministerelor de resort:

Pentru fabricile deLa întreprinderea mecanică Timișoara au fost realizate, după proiectele elaborate de specialiștii centrului de cercetări științifice și inginerie tehnologică pentru mașini de ridicat și transport uzinal,

primele instalații de stivuire și plasare a elementelor prefabricate din beton destinate dotării fabricilor de case. Complet automatizate, instalațiile contribuie la creșterea

casesubstanțială a randamentului liniilor de fabricație. Primele instalații au fost livrate fabricilor de case Militari și Bragadiru din București. (Cezar Ioana). \
O inițiativă și roadele ei kInițiativa oamenilor muncii din cadrul șantierului T.C.H. Olt-De- fileu „Cit mai multe piese și utilaje prin autodotare" a condus la o serie de rezultate

notabile. Valoarea utilajelor de construcții hidroenergetice, a instalațiilor și dispozitivelor realizate prin autoutilare însumează în prezent peste 75
milioane lei. Totodată, importurile de mașini și piese de schimb ale șantierului au fost reduse cu aproape 20 milioane lei valută. (Ion Stanciu).

A doua recoltă de porumb boabe 
prin plantarea de răsad

Pe tind și stadiile fizite la nivelul 
prevederilor din grafite?Ne-am deplasat pe platforma industrială din sudul orașului Focșani, perimetru unde vor fi construite unități economice care dublează potențialul industrial actual al județului.ÎNTREPRINDEREA DE VASE EMAILATE. Construcția a început in septembrie 1977. Termenul de punere in funcțiune este sfirșitul acestui an. Inginerul-șef Gh. Emandi ne precizează :— Lucrările sint în avans față de grafic. După cum vedeți, hala este deja închisă. Constructorul a promis că cel mai tîrziu pe 15 iunie va „ieși" din fabrică. în aceste condiții, în octombrie ar putea începe probele tehnologice, iar la sfirșitul trimestru

lui III să demareze efectiv producția.— De ce ar depinde această „aducere în față“ a termenelor ?— De utilaje. Cele din import sint sosite, observați, se și montează la ele. Ultimul cuvînt și-l vor spune furnizorii instalației de degresare- decapare, respectiv „Nicovala" Sighișoara și „Anticorosivul" București. Dacă nu ne trimit utilajul cel mai tîrziu în trimestrul III am ratat promisiunea de a produce înainte de termen !ÎNTREPRINDEREA DE DISPOZITIVE, STANȚE, MATRIȚE ȘI SCULE AȘCHIETOARE. în vecinătatea fabricii „vechi", care lucrează de cîțivd ani, s-a înălțat hala nouă,

■ MINISTERUL ECONOMIEI FORESTIERE 
Șl MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII• Reanalizarea defalcării sarcinilor de plan pe perioada 1979—1980 la C.C.H. Adjud, deoarece volumul de lucrări rămas de realizat nu asigură respectarea termenului de punere în funcțiune a capacităților. în 1980, în numai 4 luni este planificat montajul unor utilaje și instalații în valoare de 800 milioane lei, timp în care trebuie efectuate și probele mecanice și tehnologice. • Corelarea termenelor de livrare a unor utilaje și instalații tehnologice din țară cu cele de sosire a furniturilor din import și cele prevăzute in graficele de montaj.

MINISTERUL INDUSTRIEI METALURGICEO Devansarea termenelor de livrare a utilajelor contractate pentru realizarea unui volum sporit de montaj in 1979 la întreprinderea metalurgică Focșani, în acest an s-au prevăzut prin planul de investiții fonduri pentru achiziții și montaj utilaje reprezentînd doar 10 la sută din volumul total al utilajelor necesare, lăsîndu-se pentiai trimestrul I al anului viitor livrarea, montarea și executarea probelor tehnologice la un volum dd utilaje de peste 600 milioane lei.
MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI• Urgentarea contractării utilajelor pentru capacitatea de elemente hidraulice cu termen de punere în funcțiune în septembrie 1979.• Urgentarea aprobării indicatorilor tehnico-econo-

mici la întreprinderea electromecanică Focșani, a cărei construcție trebuia să înceapă anul trecut, în trimestrul III. Asigurarea utilajelor și instalațiilor în conformitate cu graficul de execuție și termenele de intrare în probe mecanice și tehnologice.
MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE• Rezolvarea problemelor legate de livrarea și montarea utilajelor tehnologice din țară, în special la instalația de degresare-decapare prin pulverizare pentru întreprinderea de vase emailate Focșani. Furnizorul a planificat livrarea in octombrie 1979 și trebuie să respecte acest termen.' • Mobilizarea forței de muncă din cadrul centralei industriale pentru începerea montajului utilajelor și instalațiilor tehnologice sosite pe șantier la Integrata de țesături groase Adjud.• Contractarea utilajelor și instalațiilor tehnologice corespunzător graficului de intrare în funcțiune la Filatura de fire tip bumbac cu efecte Focșani. în prezent, aproape jumătate din contractele anului 1979 sînt planificate la livrare în trimestrul IV în condițiile în care în această perioadă trebuie definitivat montajul și efectuate probele mecanice și tehnologice.

MINISTERUL 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE• Concentrarea forțelor materiale și umane, la nîve- ‘ Iul sarcinilor din graficele de execuție, pentru realizarea unui volum de construcții-montaj în acest an de cel puțin 80 la sută la întreprinderea metalurgică Focșani • Asigurarea cadrelor necesare pentru execuție și asistență tehnică pe șantiere.

Expediind prin Intermediul coloanelor de față aceste telegrame-exprcs pe adresa instituțiilor centrale cu responsabilități nemijlocite in punerea la termen în funcțiune a capacităților de producție din Vrancea, ne propunem să urmărim îndeaproape felul cum ele sint receptate și soluționate.Vom reveni.
Florea CEAUȘESCU 
Neaqu UDROIU

(Urmare din pag. I)desfășoară etapele de organogeneză normal și Ireversibil, Incit duce în final la formarea de știuleți normali și boabe bine dezvoltate. Faza cea mai potrivită pentru transplantarea porumbului este atunci cînd planta are 6 frunze. Imediat după transplantare. porumbul trebuie irigat. O perioadă de 5—6 zile porumbul stagnează în creștere, pînă își formează un nou sistem radicular, după care pornește în vegetație normal, fără să fie afectate procesele de organogeneză. Din punct de vedere al producției de boabe, aceasta se situează aproape de cultura principală. Astfel, în experiențele efectuate de noi la hibridul HD 3C5 am realizat în cultura prin răsad 7 736 kg boabe la hectar, iar la cea principală — 8 600 kg la hectar. Extinderea mecanizării plantării face posibilă mărirea suprafețelor cultivate cu porumb prin răsad și o justifică economic".Ing. Constantin Stoian — C.A.P. Bucinișu. „Noi am experimentat cu rezultate foarte bune plantarea porumbului mecanizat. în 1978. cu o mașină specială am plantat 4 hectare, iar altele 30 le-am plantat manual. Din experiența noastră rezultă că plantarea mecanizată a porumbului este superioară din punct de vedere economic, productivitatea fiind de 4—5 ori mai mare față de plantarea manuală. în acest an, după orz, noi vom planta 250 hectare cu porumb".Ing. Gheorghe Buznă — C.A.P. Oslca de Sus. „Am organizat în anul trecut un cimp experimental de porumb plantat și porumb semănat. Plantarea am făcut-o In perioada 10—15 iunie după cartofii timpurii. în toamnă am recoltat 6 500 kilograme boabe in medie la hectar. In timp ce porumbul semănat în aceeași perioadă din același hibrid n-a ajuns la maturitate, diferența de vegetație fiind de circa 27—30 zile, adică exact cit s-a cîștigat prin răsad. La început, oamenii nu erau încrezători în această metodă. Acum însă s-au con-

vlns de eficiența acestui mod de i spori producția de porumb și, ct atare, in acest an vom cultiva prir răsad 200 hectare."Am înregistrat și alte opinii asemănătoare, care dovedesc că metod, este practicabilă și eficientă atunc cind se muncește cu pasiune și ho- tărîre. Esențial e faptul această metodă , se obține recoltă de porumb boabe, problema-cheie a culturilor că | o a ti de f duble.
înfăptuirea 

programului județeanPe baza experienței dobîndite, unitățile agricole din județul Olt și-au stabilit in acest an programe concrete pentru obținerea celei de-a doua recolte de porumb boabe prin plantare numai mecanizat pe suprafețe mai mari. Se află în plină desfășurare acțiunea de producere a răsadului. Au fost deja semănate cu porumb pentru â se asigura răsadul necesar plantării unor suprafețe după cartofi timpurii, mazăre verde și orz. în program se prevede eșalonarea însă- mînțărilor pentru producerea răsadului în funcție de plantele premergătoare, în ordine urmînd semănatul pentru* plantarea porumbului după alte suprafețe de orz și grîu din soiuri timpurii și semitimpurii.Judecind după rezultatele experimentului de la Olt rezultă că practicarea acestei metode permite să se obțină porumb boabe din cultura a doua. Rămîn de rezolvat unele probleme care vizează rentabilitatea acestei culturi. Plantarea mecanizată a răsadurilor reduce substanțial cheltuielile mari care se făceau atunci cînd lucrarea se executa manual. De asemenea, așa cum ne-au spus specialiștii. prin aplicarea corectă a lucrărilor de întreținere și a udărilor randamentul la hectar poate crește simțitor, aceasta contribuind la sporirea eficienței. Vom reveni asupre acestei experiențe pentru a reliefa ș: alte aspecte legate de cultura porumbului prin răsad.
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Foto : S. CristianPlatforma Industrială Focșani-sud cunoaște în anii acestui cincinal o puternică dezvoltare, contribuind decisiv la amplificarea potențialului economic al județului Vrancea
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Se mai întîmplă uneori ca rostirile în public, analizele, cronicile dedicate producției cinematografice să poarte în ele și acidul sălciu al fricii de nou. de un nou foarte nou cîteodată. dar mai nou cit permite ștacheta unei judecăți cestui fel de alte cuvinte, mat social și puternic marcat de un spirit modern, într-o tară cu industrie accentuat circuitele latoare, ginabilă altădată, cu o agricultură a ingineriei recoltelor, a construirii lanului imens de grîu sau de porumb, cu rigla de calcul a previziunilor de neconceput pînă nu de mult, se mențin uneori, in domeniul artei, instrumente de judecată anacronice. Instrumente ale unei măsurători comparabile cu țîncușa ancestrală folosită la stîni. acel băț vertical înfipt in lapte ca să se vadă pînă unde ajunge nivelul, și justificată, la vremea ei, prin necunoașterea existenței kilogramului și cîntarului, mult mai comode, exacte și puțin perisabile. Toate bune, mi se poate răspunde, evaluările în lumea producției materiale sînt unele, au specificitatea lor, cele în artă își comandă ele insele instrumentele, ritmurile, cantitățile, matematicile. Similitudinile nu pot avea decît un grad relativ și conțin riscurile ca atare. Tocmai asta-1 : „specificitatea" care — și aici îmi voi delimita subiectul reflecțiilor — face pe unii comentatori să supraexage- reze in elogierea vreunei comedioare cinematografice, plăcută la nivelul clipei și al divertismentului care nu lasă nici un fel de amprente în creier (gen necesar, chiar obligatoriu într-o producție cinematografică nu lipsită de vitalitate) și să îmbrace toga celei mai severe și acre magistraturi in fața a orice încearcă să depășească reproducerea fotografică a unei teme.

de- cîte a- Cu cli-tributare snobism.tntr-un constructiv.dln ce în ce mai caracterizată prin integrate, calcu- eficiență inima-

„Specificitatea" care. înțeleasă unilateral, cu intenție sau nu, Încurajează filme care nu rezistă mai mult de „o vară", iar tn fața încercărilor mai complexe a- doptă calea fără riscuri a minimei rezistențe, uitînd subit de datoria de a încuraja noul — autentic, firește, acolo unde el există.O generație nouă de cineaști s-a ridicat în ultimii zece-cincisprezece ani. și justificarea ei. la un bilanț sumar, e că a izbutit să

dovedind bună cunoaștere a mediilor investigate (tineret, studenți) vin Andrei Cătălin Băleanu, Timotei Ursu... Important mi se pare că ace] climat de film cult, de film de idei, Început la noi cu Victor Iliu, Liviu Ciulei, Lucian Pinti- lie, Malvina Urșianu. susținut de Iulian Mihu sau Manole Marcus, de Lucian Bratu, își are continuatori serioși, zgîrciți în a aborda oricum și orice numai din dorința de... a face film.

ultimii ani. au aparținut tinerilor cineaști.Evident, acest tablou de onoare, mult, puțin cit 11 are cinematografia noastră, nu aparține exclusiv tinerilor, și nu poate fi separat de o atmosferă generală in care facem filme azi. In pofida unor realizări însă, persistă destule motive de insatisfacții fată de calitatea și diversitatea filmelor noastre. Este păcat că mai întilnim destule cazuri în care tematica, în sihe va-
Cum este privit și primit noul

romanesc
OPINII DESPRE DIVERSITATEA DE STILURI 

ÎN CREAȚIA CINEMATOGRAFICĂ
Platon PARDĂUadauge ceva la cele citeva titluri de rezistentă ale filmului românesc, să adauge citeva nume numelor de prestigiu ale cinematografului nostru din perioada imediat anterioară, să continue căutările înaintașilor și, în mod adesea nemijlocit și exact, profesorilor lor. Se poate spune că în cineaștii din acești zece-cin- cisprezece ani găsim linii, direcții fertile existente mai mult sau mai puțin izbutit anterior, șl bilanțul pe care l-om încerca este unul in care individualitățile s-au desprins de pe un fond colectiv. O linie a unui realism al conflictelor direct exprimate, dar cu mult mai pronunțat accent pe forța de a povesti a imaginii și nu a cuvîntului, la Dan Pita, Mircea Daneliuc și Constantin Vaeni, un realism analitic la Alexandru Tatos, un realism al atmosferei și al „stărilor" la Mircea Veroiu și Stere Gulea; cu notă personală.

Importante mi se par apariția unei varietăți stilistice, incipienta unor personalități cu „buletin de identitate" în ceea ce încearcă și. adesea, izbutesc, pasionați de adevărul vieții, dar exprimat ca adevăr artistic. Importante sînt această cu adevărat gîndire a specificității cinematografului, și năzuința de a-i cunoaște cit mai bine legile, puterile de sugerare, de transmitere a gîndurilor și sentimentelor, de a privi nuanțat conflictele. în varietatea de tonalități a vieții, in complexitatea pe care arta de valoare nu poate s-o ignore prin efortul de organizare industrială a filmului nostru, de profesionalizare ca producție colectivă. A crescut acest mod superior de „a învăța meseria". adică a învăța arta, și o dovadă este și că majoritatea selecțiilor notabile la festivaluri internaționale sau premiilor dobîndite la asemenea manifestări. în

loroasă, este compromisă de tratarea artistică necorespunzătoare, monotonă, plictisitoare, ternă. De a- ceea, cu atit mai mult ni se par demne de încurajat încercările . novatoare în film, căutările rodnice, autentice. Insă nu este mai puțin adevărat că nici tinerii cineaști nu sînt străini de producția — destul de consistentă încă — de filme ale poncifului șl locului comun, ale nesemnificativului și schematismului; valoarea unor încercări nu justifică uneori e- forturile și — de ce nu am spune-o ? — mijloacele.Insulele de plictiseală și prost gust din filmele noastre ne interesează deopotrivă, producători și realizatori din toate generațiile. Vrem ca filmul nostru să poarte semnele culturii, ale exigentelor artei autentice, străină confuziei de valori și minimei rezistente, fricii de drumuri mai puțin bă-

tătorlte, ca și grabei de a eticheta drept „snobism" orice depășește locul comun. Forța educativă a artei filmului nu-1 doar una care se adresează epidermei sensibilității spectatorului : frumosul se insinuează mult mai complicat, dar și mal eficient decit prin niște replici simpliste și conflicte superficiale — cum se mai Întîmplă. Faptul că s-a ridicat o generație tînără de cineaști, , „cu ochi proaspăt", obligă această generație și pe cei chemați Cred că rat este terea eilua exact posibilitățile și a o sprijini in direcția resurselor ei autentice. Nu primul film e greu de făcut, nu al doilea, poate; mai încolo autenticitatea direcției și certitudinea unei vocații se cer bine gîndite. Bine gîndite nu mai puțin de către producător. Mi se pare nefiresc ca un bun regizor al filmului realist, de solidă construcție, să găsească în producător un suflet indiferent Iul pe care 11 pentru o operă grafică, dar și destin artistic vreo tioară de aventuri, amuzantă puțin, educativă puțin", care, încercată de „o mină" fără vocația genului, va ieși și mediocră. Există totuși tentația mul
tului care duce Ia prea 
mult, graba de a intra în competiții pe teritorii doar fiindcă acolo alții au cucerit succese. In acest sens, destinul unei vocații poate fi influențat in bine de producător. Poate fi influențat de critica de film, ale cărei urgente nu cred că sint numai de a judeca momentul unei producții, ci — fără rabat, dar șl fără abdicări de la principiile unei construcții culturale — destinul unei vocații care se manifestă public și poate influenta publicul, de a evalua exact faptul că și ea, critica, se adresează unui public care trăiește in România anului 1979,

să o îndrume, principalul dezide- de a asigura creș- dinăuntru. a-i eva-

la perico- reprezintă cinemato- pentru un „poves-

„Zilele culturii popoarelor și naționalităților din Iugoslavia", organizate sub Înaltul patronaj al președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și al președlnțelui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, tovarășul Iosip Broz Tito, s-au încheiat slmbătă.Desfășurată timp de 10 zile in Capitală și in numeroase localități din țară, ampla suită de manifestări, ce va fi urmată in luna septembrie de organizarea tn R.S.F. Iugoslavia a „Zilelor culturii românești", a permis mai buna cunoaștere a artei și culturii din cele două țări, a creației și înfăptuirilor in aceste domenii.In ultima zi a manifestării, slm- bătă după-amiază, la noul cinematograf „Dacia" din Alba Iulia, în cadrul unui spectacol de gală, a fost prezentat filmul artistic „Parfumul florilor de cîmp", iar la cinematograful „Panoramic" din Piatra Neamț a fost organizată o seară a filmului de scurt metraj.Au participat activiști de partid și de stat, reprezentanți ai vieții cultu- ral-artistice din aceste localități, numeroși oameni ai muncii. (Agerpres).
ta t r

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Coana Chlrița — 10 ; Oa
meni șl șoareci — 19,30 ; (sala 
Atelier) : Zoo — 15,30 : Aventură 
tn banal — 20 ; (in sala Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra" din bd. 
Schitu Măgureanu) : Moartea ul
timului golan — 10,30 ; Căsătoria 
— 19,30.
• Opera . Română : Travlata — XI; 
Izvoare și rădăcini. Spectacol de 
balet (premieră) — 19.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 10,30 ; Suzana — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 10,30 ; Tara lumii — 15 ; 
Nu stnt Turnul Eiftel — 20.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul Infern — 10 ; Mița 
fn sac — 19,30 ; (sala Studio) : 
Cine! romane de amor — 19.
• Teatrul Gluleștl : Haina cu două 
fețe — 19,30 ; (Sala Majestic) : A 
clncea lebădă — 10 ; Goana — 
19,30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C, Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30.

R. S. F. Iugoslavia"
Grafica partizanilor sloveni
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cinema

EXTEMPORAL
PLASTIC

Pentru copiii din foto
grafie, acest an 1979 —
Anul internațional al co
pilului — va rămtne de 
neuitat. La 1 iunie, de ziua 
lor, „Ziua copilului' 
prezentat 
oară în 
creațiile. 
„Scînteia" 
tru și cu 
o expoziție de desene. Sem
nificațiile manifestării în 
sine — ca și ale altora ase
mănătoare inițiate în în
treaga țară — depășesc 
sfera artisticului, deoarece 
cu mult mai important în 
acest caz este universul de 
preocupări, năzuințe, gîn
duri exprimate de acești 
foarte tineri creatori. De 
la preocuparea pentru joc

și-au 
pentru prima 

fața publicului 
Redacția ziarului 
a organizat pen- 
participarea lor

— vizibilă tn desenele pre
școlarilor, la ilustrarea 
unor teme studiate în școa
lă — la elevi, de la încer
carea de redare sensibilă a 
imaginilor din natură la 
dorința de a figura simbo
lic solidaritatea copiilor din 
toată Ițimea — o largă arie 
tematică, care în totalitate 
reflectă aceeași lume a 
candorii și fanteziei, a pu
rității șl ingenuității.

Cu emoția inerentă debu
tului și cu spontaneitatea 
specifică vîrstei, foarte ti
nerii creatori au improvizat 
un mic spectacol artistic. 
Versurile, cîntecele au ex
primat deopotrivă dragos
tea față de patrie și partid. 
(Florica Marina).Foto : S. Cristian

Muzeele revoluției din R.S.F. Iugoslavia păstrează 11 000 lucrări de grafică și 230 mape cu picturi realizate in timpul luptei de eliberare națională, începută în 1941, această luptă a continuat timp de 4 ani, manifes- tîndu-se cu o deosebită forță pe plan cultural. Șl n-ar fi decît să amintim faptul că tiparnițele partizanilor au editat, in acest răstimp, 151 culegeri de poezii, 111 cărți de proză și 102 culegeri de reportaje ; că numai in Slovenia au fost create atunci 216 compoziții corale ; că au apărut 3 507 ziare. Am apelat la elocvența cifrelor pentru a contura, fie și foarte sumar, nu numai amploarea unor activități culturale desfășurate în condiții vitrege, ci și fervoarea cu care artiștii iugoslavi s-au ded’cat luptei de rezistență pentru salvarea ființei naționale, luptă care pentru contemporani dobîndește sensul unor acte de devoțiune, de entuziasm tism.O parte tivități — tizanilor prezintă in aceste zile publicului bucureștean, in sălile Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, aspecte din istoria fră- mîntărilor revoluționare pe care le-a cunoscut societatea iugoslavă în timpul luptei de eliberare națională. Sînt lucrări concepute ca tot atitea mesaje adresate contemporanilor, lucrări care se remarcă în primul rtnd prin fervoarea sentimentului, prin elanul revoluționar pe care-1 degajă fiecare imagine. Rostul prim al acestor creații pare a fi acela de școală a spiritului uman și a colectivității. Deși de mici dimensiuni, fiecare lucrare este un spațiu spiritual deschis realităților acelor vremuri ; un spațiu in care privitori șl artiști trăiesc solidar acțiuni, gînduri și sentimente.Coloanele de răniți evocate de Alenka Gerlovi! sau Ive Subie, portretele de partizani conturate cu migală de Bozidar Jakac, imaginile dramatice ale „Măcelului" (Vlado Jordan), „Torțelor vii" (Vito Geoboănik) sau „Ostaticilor uciși" (Drago Vidmar), de exemplu, sînt învestite cu dimensiunea cunoașterii lucide a luptei de idei.

și patrlo-■ acestei ac- grafica par- sloveni —

Puncte de incandescență ale unui climat social intens, adevăratele rechizitorii sociale pe care le întilnim in grafica lui Dore Kle- mencid Maj, tristețea apăsătoare a refugiului figurată de Ivan Sel- jak, Nicolaj Pirnat, France Miheliă sau Nande Vidmar oferă privitorilor contemporani momente de limpezire și adîncire a faptelor istoriei, de pătrundere artistică a realităților evocate. Artiștii partizani au recurs in reflectarea acestor realități cu tot ceea ce ele au cuprins mai tragic pentru istoria întregului popor,

transmițîndu-le privitorilor ca substanță concretă nu a unei pledoarii didactic-mo- ralizatoare, ci ca imagini ale unei mișcări dialectice, vii.Deschisă cu prilejul „Zilelor poarelor și naționalităților slavia", expoziția dezvăluie privitorului român nu doar preocupări spirituale ’ mal puțin cunoscute, ci în primul rînd întruchipări ale unor autentice conștiințe revoluționare, adevărate acte de educație patriotică.

culturii po-din Iugo-

Marina PREUTU

Drago VIDMAR „OSTATICI!

Nicolai Pirnat „RĂZBUNAȚI-MA I

• Recital 
de pian 

Dan GrigoreRecentul recital Chopin susținut de Dan Grigore sub cupola Ateneului Român ne apare drept real, moment de referință nu numai în cariera interpretului, ci și în viața noastră de concert din ultima .vreme. îndelungata perioadă ce precede acest moment al împlinirii artistice la Dan Grigore — perioadă poate lipsită de evenimente spectaculoase, de afirmări eclatante — a constituit în sine o reală maturizare artistică. Observatorul atent al vieții noastre de concert iși va reaminti, desigur, în a- cest sens, in primul rînd de neuitatele seri de muzică de cameră pe care Dan Grigore le-a creat la Ateneu și la Sala Mică în compania unor distinși colegi de breaslă (relativ recentul concert de muzică barocă — în care interpretul apărea, de această dată, la orgă, ciclurile de concerte Schubert și Mozart susținute în stagiunile trecute). Activitatea concertis- tică susținută mai ales în orașele țării sau peste hotare și, nu în ultimă instanță, continua activitate pedagogică desfășurată la Conservatorul bucureștean configurează o muncă de reală consistență. Dan Grigore deține 1 actualmente acea măsură a lucrurilor, acel atit de rar echilibru interior capabil să abordeze temeinic, convingător marile arhitecturi sonore, piese de rezistență. Sonata în si bemol minor de Chopin este desigur o asemenea piesă, a cărei înțelegere și interpretare ne arată în Dan Grigore un muzician constructor de

mare vigoare și consistență emoțională.Recitalul Chopin a inclus și atit de rar cintata Fantezie impromptu, conturată cu o sensibilitate de mare rafinament interior, precum și patru dintre celebrele valsuri ale marelui romantic polonez. întregul recital a fost prefațat de șase dintre studiile de virtuozitate ale lui Chopin. A fost un recital al maturității pe care muzicianul Dan Grigore l-a oferit cu pilduitoare dăruire.
Dumitru 
AVAKIAN

• Cristian 
Brîncuși 

la pupitrul 
Filarmonicii 

„G. Enescu“Pentru cei care urmăresc dinamica afirmării unei noi’ generații de dirijori în viața noastră muzicală, prezența lui Cristian Brîncuși în stagiunea Filarmonicii „George Enescu" semnifică un foarte frumos început de drum în colaborarea tînărului muzician cu această prestigioasă orchestră. Totodată, această apariție pe un podium al consacrărilor semnifică și finalizarea unei etape în evoluția dirijorală a lui Cristian Brîncuși. Căci, dacă rememorăm succesele sale anterioare, de la concertele în compania colegilor și a orchestrei Conservatorului Ia cele susținute în ultimele stagiuni ale Radioteleviziunii, vedem acum că perioada acumulărilor de experiențe interpretative, unită cu cea a unor studii deosebit de serioase, începe să dea rezultatele scontate. Acum, în aceste noi condiții de prezentare în fața muzi

cienilor și publicului, Cristian Brîncuși nu mai este doar o „tînără speranță", aștep- tîndu-și confirmările. Dimpotrivă, artistul se dovedește capabil a impune o anume concepție față de muzica abordată, un anume stil de comportament în fața ansamblului orchestral.în ceea ce privește modul său de a interpreta muzica, sînt de reținut maturitatea opțiunilor stilistice și larga deschidere față de marele repertoriu. Observasem, mai de mult, o înclinație pentru muzica beethoveniană. Iată acum completate preferințele sale cu Incursiuni în domeniul romantismului, prin alegerea ca piesă de rezistență a programului său a Simfoniei „Tragice" de Franz Schubert. Comportamentul său dirijoral este divers și ponderat, așa cum ne-a fost dezvăluit de acompaniamentul Concertului in Re major de Mozart, urmărind cu grijă evoluția unei violoniste — Elisabeth Balmas (Franța) — aflate încă in pragul adolescenței muzicale.Surpriza concertului Filarmonicii dirijat de Cristian Brîncuși a fost neîndoios finalul programului : strălucitoarea Uvertură Ia Wilhelm Tell de Rossini, care este, din perspectiva artei componistice, un capriciu, amuzant și agreabil. Pentru dirijor și orchestră, Uvertura reprezintă însă un examen de exactitate și spontaneitate, de disponibilitate în modificarea meridională a stărilor de spirit. Cristian Brîncuși i-a intuit farmecul și, ne-a dăruit această muzică cu seriozitatea zîmbi- toare a unui artist ce și-a depășit anii de ucenicie.
Griqore CON- 
STĂNTINESCU

• Praf sub soare : CENTRAL. — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19,30.
• Program de filme pentru copil
— 9; 11,30, Fortăreața invizibilă —
15 ; 17,30 ; 20 : TIMPURI NOI.
• O dramă la vînătoare : SCALA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Vestul sălbatic ; BUCUREȘTI
— 9 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45,

* LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20, la grădină — 21,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 20,45.
• Vis de ianuarie : BUCEGI — 
14 ; 16 ; 18 ; 20,15, LIRA — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Vacanță tragică : VICTORIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, GRI- 
VIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18 ; 
20, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.
• Să prinzi o stea căzătoare : 
PATRIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FAVORIT
— 9 ; U,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15.
• Mingea strălucitoare : CAPITOL
— 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,15.
• Program de desene animate — 
9 ; 10,45 ; 12,30 ; 14,15, Cum se tre
zește o prințesă — 16 ; 18 ; 20 : 
DOINA.
• Rodeo j FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FLAMURA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Lanțul amintirilor : AURORA
— 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,15, la 
grădină — 21.
• Dansul tobelor : EXCELSIOR
— 9 ; 12 ; 16 ; 19, MELODIA —, 9 ; 
12 ; 16 ; 19.
• Prietenii copilăriei mele : CI
NEMA STUDIO — 10 ; 12 ; 14 ;
16 ; 18 ; 20, VOLGA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Hollywood—Hollywood — 9,45 ; 
11,45, Lucia (ambele serii) — 18,30; 
CINEMATECA.
• Falansterul : VIITORUL —15,30; 
19, COTROCENI — 15,30 ; 19.
• A fost regăsită compania a 7-a:
BUZEȘTI — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20,30. la grădină - 21, GRADINA 
PARC HOTEL — 21.
• Clipa : DRUMUL SARD — 15 ;
19.
• Inspectorul șl braconierii : DA
CIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20, FERENTARI — 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Inocentul : MIORIȚA — 9; 11,30; 
14 ; 17 ; 19,30.
• Plinea copilăriei mele : FLA- 
CARA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20.
• Viața merge înainte : FLO- 
REASCA — 9 ; 10,45 ; 12,30 ; 14,15 ;
16 ; 18 : 20.
• Addio piccola mia : COSMOS —
15.30 ; 17,45 ; 20.
• Un om în loden : GIULEȘTI —
9 ; 11 ; 13.15 ; 15.30 ; 17.45 ; 20.
MUNCA — 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 ; 
20.
• Substituirea : POPULAR — 
15,30 ; 17.45 ; 20.
• Reîntîlnirea tovarășilor de lun- 
tă : PROGRESUL — 16 ; 18 ; 20.
• Nea Marin miliardar : TOMIS
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 20,45. la 
grădină — 21.30.
• Ciocolată cu alune : PACEA — 
16 ; 18 : 20.
• Matinee pentru copii : BUCEGI
— 10 ; LIRA - 10 ; FERENTARI
— 10 ; COSMOS — 10 : MUNCA —
10 ; PROGRESUL — 10, PACEA - 
10.

Există pe lumea . aceasta o sumă de izvoare, care, după un curs mai lung sau mai scurt, dintr-o cauză sau alta, își pierd apele, înfun- dîndu-se în nisipuri și nămoluri, de parcă n-ar fi existat niciodată, dar tot așa există și alte izvoare care, pe măsură ce curg, devin tot, mai viguroase și mereu întineritoare pentru ținuturile prin care trec. Din această a doua categorie de izvoare face parte și „Fîntîna lui Manole", care nu se află numai la Curtea de Argeș, ci în sufletul tuturor românilor, ca marcă indelebilă a modului cum poporul nostru concepe însăși esența urbanității. Și izvorul acesta străbate întreaga cultură românească, în așa fel incit G. Călines- cu l-a și socotit printre cele patru mituri de bază ale culturii noastre. într-adevăr, acest subiect străbate cultura orală a poporului, creația sa literară, ca și munca științifică a românilor, constituind o permanență, o constantă a spiritualității noastre. Cartea pe care o avem tn față și despre care ne propunem să vorbim urmărește tocmai să pună in lumină această atit de specifică Însușire a motivului „Meșterului Manole" în cultura noastră, de fapt să urmărească răsfrîn- gerea motivului folcloric in diferite genuri ale literaturii, iar ca demers științific se așază In continuarea eforturilor depuse • pînă acum pentru decriptarea cit mai adecvată a sensului și rostului acestui „mit".Cartea lui Gh. Ciompec, „Motivul creației in literatura română" (editura „Minerva", colecția „Universi- tas") însumează o muncă de cercetare de circa 20 de ani. Gh. Ciompec se dovedește astfel, prin tenacitatea cu care și-a urmărit subiectul și prin jertfa unei perioade de 20 de ani de viață, el Însuși un fel de „Meșter Manole", care și-a edificat și el un vrednic monument de „pomenire".Știam cu toții din frecventarea normală a literaturii noastre că dintre toate subiectele folclorice, cel al „Meșterului Manole" a oferit mai multe prilejuri de meditație și de inspirație marilor noștri creatori de frumos. Fiecare creator a aflat in drama miticului

meșter ceva din eterna dramă a creației, ceva din propriul său zbucium și din propria sa vibrație spirituală. Dar nu ne-am fi putut închipui niciodată cit de amplă a fost, în cazul acesta, întrepătrunderea dintre folclor și literatură fără monografia lui Gh. Ciompec. Astfel, autorul a putut identifica peste 300 de opere care „au ca punct de plecare" sau „valorifică parțial" sugestii oferite de acest 'subiect. Și așa cum Mircea Eliade găsea in adeziunea poporului român la

rea de a neglija aspectul .folcloric al problemei, deci însăși baza întregii chestiuni. El a consacrat un capitol amplu intitulat „Coordonate folclorice" tocmai acestei probleme, lăsîndu-se condus în această parte a lucrării sale de marea monografie asupra subiectului a lui Ion Taloș din 1973, urmînd-o atit în părțile sale pozitive, cit și în cele negative. La fel cum Ion Taloș în 1973, nici Ciompec în 1979 nu știe că cea mal veche variantă românească a textului nu este cea publi

Întreaga mențiune, tntrucît nu este cunoscută nici în cercurile de specialiști, ceea ce a făcut ca pînă astăzi să nu fie pusă in discuția firească. Lucrurile sună astfel : „Vizitînd regiunea Argeș pe la 1746, mitropolitul Țării Românești Teofit a trecut și pe la cetatea Poenari, atit de legată de amintirea lui Țe- peș. Iată ce a aflat el de la locuitori : «Zic oamenii că această cetate s-a făcut cu tîrgoviștenii și zic că la zidirea cetății au fost un Manole vătaf și, surpîn-
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O VALOROASĂ EXEGEZĂ:

„Motivul creației 
in literatura română11
subiectul „Mioriței" un indiciu al modului specific cum poporul nostru își apreciază propria existență, tot așa in solidarizarea literalilor noștri cu subiectul lui Manole trebuie să vedem un sens adine al întregii noastre culturi, în așteptarea acelui mare „ales" care să facă din drama creației, a lui Manole, ceea ce a făcut Goethe din drama cunoașterii, a lui Faust. Pentru că in numai 126 de ani (de la publicarea variantei lui Vasile Alec- sandri) un număr de peste 300 de oameni, de cea mai aleasă spiritualitate și de cea mal înaltă sensibilitate, să-și pună întrebări în termenii vechii balade șl să-și Identifice aspirațiile . creatoare cu cele ale lui Manole, configurează pentru cultura noastră un anumit destin și un anume statut axiologic.Lucrarea lui Gh. Ciompec nu e întocmită de pe poziția folcloristului, ci de pe poziția istoricului literar. Dar autorul n-a făcut eroa

cată de Alecsandri in 1853. Prima variantă a fost publicată in 1846, la Paris, in traducere franceză in proză de gazetarul Stanislas Bellanger, care a călătorit între 1838—1840 (?) pMnȚara Românească și care a auzit-o chiar la Curtea de Argeș, de la starețul mănăstirii. Această variantă trebuie pusă in legătură cu prelucrarea lui Cezar Bolliac, pe care publicistul francez nu numai că l-a cunoscut îndeaproape, ci l-a și apreciat foarte mult. Am republicat acest text in recenzia pe care am făcut-o cărții lui Ion Taloș, așa că materialul era accesibil oricărui cercetător (Revue des ătudes sud-est europăennes, 1974, nr. 2, p. 314—317), pentru a putea Înțelege sensul prelucrării lui Bolliac. De asemenea, nu se știe că cea mai veche mențiune a subiectului tn domeniul Sud-estulul european aparține tot spațiului cultural românesc. Transcriem aici

du-se zidul, șl-ar fi zidit muierea lui în zid ca să stea în zid»". Informația apare în excelenta monografie închinată de Nicolae Stoicescu lui Vlad Țepeș, publicată de Editura Academiei, în 1976, pag. 209 și precum se vede cuprinde elemente noi — cu totul noi — privind exegeza baladei. Intîi nu mai e vorba de construcția unei biserici, ca în variantele românești de dincoace de Carpați, ci de zidirea unei cetăți cum apare tn unele variante transilvănene, balcanice, caucaziene sau vest-euro- pene ; intr-al doilea rînd, legenda nu se mai leagă de legendarul întemeietor al Țării Românești, „Negru Vodă", confundat cu Neagoe Basarab, ci de numele altul voievod. In felul acesta nu se înmulțesc numai anacronismele cuprinse tn legendă, ci se modifică Însăși optica noastră asupra istoricului textului folcloric. Cum aceste materiale il privesc în primul

rînd pe folclorist, nu-1 facem nici o vină istoricului literar Gh. Ciompec că nu le-a cunoscut și discutat. Profităm însă de ocazie pentru a le face publice intr-un context adecvat.Un reproș totuși îi facem istoricului literar Gh. Ciompec pentru că nu a lămurit problema dramatizării legendei noastre de către loan Penescu, cu toate că avea toate mijloacele să o facă. A lăsat astfel ca toată această chestiune să fie rezolvată de cercetătorul Marin Bucur în „România literară" (XIII, 1979, nr. 15, p. 12—13). Oricum, aceasta constituie o lipsă a cărții, intrucît s-ar fi putut vedea că încă de la începuturile dramaturgiei originale românești subiectul acesta a ispitit și interesat pe creatorii de frumos.Dar dincolo de aceasta, cartea lui Gh. Ciompec reprezintă un succes științific indubitabil. Cu o admirabilă pasiune și cu o remarcabilă luciditate, el reușește să stăpînească un material documentar imens și să ierarhizeze valorile literare realizate din interpretarea vechiului mit. Pagini de adîncă înțelegere sînt consacrate tuturor a- cestor interpretări, deasupra cărora se ridică, monumentală, creația lui Lucian Blaga și se distinge clar spiritul de ordine și sistem ce a prezidat la această îndelung gindită și temeinic pregătită monografie. Judecăți cumpănite scot în evidență merite și denunță primejdia șablonului gratuit. Foarte puținele adăugiri de mai sus arată că lucrarea lui Gh. Ciompec întrunește un înalt grad de perfecțiune și că liniile de forță ale cărții nu au fisuri sau lipsuri 'reme- diabile.Cartea e o demonstrație palpabilă a unor alese însușiri de cercetător, capabil să mînuiască și să disocieze ideile, folosind un mijloc de comunicare elegant dar precis, sobru cînd e nevoie și avîntat cînd se cere, așa că din toate punctele de vedere lucrarea lui Gh. Ciompec stă bine și la loc cinstitor în colecția „Uni- versitas" a editurii „Minerva".
Adrian FOCHI
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Plenara Comitetului Central TELEGRAMĂ

al Uniunii Tineretului ComunistSimbătă s-au desfășurat lucrările Plenarei Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, avînd următoarea ordine de zi : Raportul privind efectivul și structura organizatorică a U.T.C. la data de 31 decembrie 1978 ; Raportul referitor la compoziția șl mișcarea Cadrelor U.T.C. și U.A.S.C.R. ; Programul privind participarea tineretului la realizarea unor obiective și lucrări de investiții ; Raportul cu privire la sarcinile organelor și organizațiilor U.T.C. în folosirea instructiv-educa- tivă a timpului liber al tineretului, precum și o Informare privind activitatea internațională a U.T.C. și U.A.S.C.R.Dezbaterile din cadrul plenarei au reliefat hotărîrea participanților, a tuturor organelor și organizațiilor U.T.C. de a acționa cu fermitate în spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru continua Îmbunătățire a activității de educare comunistă, revoluționară a tineretului, în vederea creșterii contribuției sale la realizarea sarcinilor economice pe acest an și pe întregul cincinal, de a intlmpina cu noi și importante rezultate cea de-a XXXV-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XII-lea al P.C.R.Participanții la plenară au scos în

evidență hotărîrea Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România ca, în spiritul politicii externe a partidului și statului volte, în continuare, tivă cu organizațiile toate țările socialiste, de dezvoltare, nealiniate, rile capitaliste dezvoltate, cu țele progresiste și democratice tineretului din întreaga lume, in vederea întăririi unității de acțiune â tinerei generații de pretutindeni in lupta pentru securitate și destindere, pentru pace și progres social.Plenara a hotărît eliberarea tovarășului Ion Traian Ștefănescu din funcția de prim-secretar al C.C. al U.T.C. și alegerea, in această funcție, a tovarășului Pantelimon Găvănescu.în cadrul lucrărilor plenarei a luat cuvintul tovarășul Constantin Dăs- călescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.în încheiere, Plenara Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist a adoptat o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. (Agerpres)

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Verdeț, a adresat o telegramă de felicitare lui Mauno Koivisto cu ocazia Învestirii sale în funcția de prim- ministru al Republicii Finlanda, prin care, în numele său și al guvernului român, ii transmite sincere felicitări
Ilia si urări de succes In îndeplinirea misiunii încredințate si iși exprimă convingerea că relațiile româno-finlan- deze se vor dezvolta tot mai mult in interesul ambelor popoare, al păcii și securității in Europa și în lume. întreaga

nostru, să dez- conlucrarea ac- de tineret din cele în din din curs tă- for- ale CronicaCu ocazia comemorării marelui poet revoluționar bulgar, Hristo Botev, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București, Petăr Da- nailov, și membri ai ambasadei au depus, simbătă dimineața, o coroană de flori la monumentul lui Hristo Botev din parcul Herăstrău.Au luat parte Silvestru Vîrtosu, secretarul Consiliului popular al municipiului București, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, alte persoane oficiale, precum și numeroși turiști bulgari' aflați în Capitală.în aceeași zi ău fost depuse coroane’de flori la Galați și Brăila, unde au trăit revoluționari bulgari care au luptat împotriva asupririi otomane, jertfindu-și viața pentru libertatea poporului lor. Au participat reprezentanți partid și deTn zilele avut loc, la
ai organelor locale de stat, numeroși cetățeni.

★de 25—30 mai a.c. au Suceava, lucrările celui
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ATLETISM GIMNASTICA

Campionatele internaționale ale RomânieiPe stadionul Republicii din Capitală au început ieri întrecerile celei ț -a 25-a ediții a campionatelor in- ♦ naționale de atletism ale Româ- 1, la care participă sportivi și sp rtive din 18 țări ale lumii. Rezul- au de înSPsgt -------- . .. ___________ Tțațele primei zile de concurs fost . influențate de căldură și vintul puternic, care a suflat rafale.în proba feminină de 1500 campioana noastră stabilit cea mai bună mondială a sezonului, 4'00”, iar coechipiera mungi a cîștigat cursa cu 52”86/100, rezultat un nou record al competiției.Alte rezultate : masculin : aruncarea suliței: Jerry Holstroem (Suedia) — 78,64 m ; 100 m : Claudiu Șușelescu — ll”07/100 ; aruncarea greutății : Gheorghe Crăciunescu — 17,56 m ; 110 m garduri : Pali Palffi— 14”71,'100 : săritura cu prăjina :Nichifor Ligor — 4.60 m ; 400 mplat : Horia Toboc — 47”66 100 ;1 500 m : Gheorghe Ghipu — 3’46”05/100 : 10 000 m: Ilie Floroiu— 28’32’02 100.

m, aIleana Silai performanță cu timpul de sa. Maria Sade 400 m plat, ce constituie

Feminin : 100 m : Otllia Șomănes- cu — 12”14/100 ; 400 m garduri :Adriana Stancu — 58”01/100 ; aruncarea discului : Argentina Menis — 61,38 m.Campionatele continuă astăzi, cu începere de la ora 16,00. / 
în.cîteva rînduri• Campionatele internaționale de tenis ale Franței, care au loc la Paris, au programat alte partide din cadrul probei de dublu masculin. Perechea Ion Tiriac, Ilie Năstase (România) a învins cu 6—0, 6—1 pe francezii Gauvain și Toulon. în turul III, Virginia Ruzici — Iva Budarova (Cehoslovacia) : 6—1, 7—5,• Campionatele naționale au continuat simbătă în sala din Capitală cu desfășurarea rilor de la categoriile 78 kg, 65 kg, în care titlurile aucerite de Mircea Frățica (C.S.M. Pitești), LazărLoghin (Rapid Arad) șl, respectiv, Nicolae Constantin (Dinamo București).

de judo Dinamo Intrece- 11 kg 51 fost cu-

Cupa mondialăTOKIO 2 (Agerpres). — în sala gimnaziului național „Yoyogi" din Tokio, în prezența a peste 10 000 de spectatori, au început întrecerile pentru „Cupa mondială" la gimnastică.în concursul feminin, prima zi a fost consacrată desfășurării exerci- țiilor la sărituri și paralele. Cea mai bună notă din concurs la sărituri a fost obținută de campioana olimpică și europeană, gimnasta româncă Nadia Comăneci — 9.90, urmată de Neli Kim (U.R.S.S.) — 9,85, Stela Zaharova (U.R.S.S.) — 9.80 și Emilia E- berle (România) — 9,70. La paralele, cel mai bun exercițiu a fost prezentat de Stela Zaharova, notată cu 9,90, fiind Steffi Kraeker (R. D. Germană) — 9,85, Emilia Eberle — 9,80 și Zsuzsa Kalmar (Ungaria) — 9,75.în competiția masculină, cele mai bune note au fost obținute de Roland Bruckner (R.D. Germană) — 9,80 la sol, Bart Conner (S.U.A.) — 9,65 la cal cu minere și Aleksandr Ditiatin (U.R.S.S.) — 9.65 la inele. Gimnastul român Dan Grecu a fost notat la inele cu 9,60.

care a fost urmată de

„Nu facem minuni in gimnastică. Muncim!"
Am intenționat să realizăm această convorbire la București, in seara 

sosirii echipei naționale feminine de la ediția daneză a Europenelor. Dar 
ne-a fost imposibil fiindcă, de la aeroportul Otopeni, autocarul in care 
urcaseră Nadia, Emilia, Maiita și Anca, împreună cu excelența lor antre
nori, Marla și Bela, a luat direct drumul spre Deva.— De ce atita grabă, tovarășe profesor Bela Karoly ?— Pentru a nu pierde ziua de antrenament următoare.— E chiar atit de greu de recuperat o zi de antrenament în gimnastică ?— Practic e irecuperabilă. Și vă rog să mă credeți că o spun convins, nu mă joc cu vorbele. De altfel — folosind prilejul ce mi-1 acordați, de a spune cile ceva pentru cititorii „Scin- teii" — aș vrea să precizez că noi, in gimnastică, nu facem minuni, ci muncim. Nu lucram cu copii-minune, nu exista o rețetă-minune a antrenorilor Karoly. Intr-adevăr, am selectat fetițe cu talent nativ de excepție, dar in spatele fiecărui succes al nostru stau ani și ani de muncă zilnică, mdirjită, pentru punerea in valoare a talentului, stau o disciplină de tier și o viață ordonată tară cusur Președintele tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și tovarășa Elena Ceaușescu. cărora niciodată nu le vom putea mulțumi pe măsura grijii și ajutorului excepțional ce le acordă dezvoltării gimnasticii feminine, au înțeles primii că performanțele noastre n-ar fi fost posibile fără această muncă nepregetată. Dovadă că Nadia este Erou al Muncii Socialiste, dovadă că decorațiile noastre, ale celorlalți, poartă și ele însemnul Muncii.— Sinteți un ambițios, Bela Karoly ?— Crîncen de ambițios. Eu consider că un om care urmează calea sportului nu se poate să nu aibă dorința să se realizeze prin ceva. Unii apucă și devin celebri ca sportivi — iar apoi, devenind antrenori,jiu mai au ambiții prea mari, fiindcă au băut din cupa marilor satisfacții. Alții, cum sint eu, procedează invers. Ca elev și student, am făcut de toate : și a- tletism, și box. și handbal, și rugbi. Dar n-am ajuns la culmi. Cînd mi-am dat seama, trecusem de 21 de ani și devenisem profesor. Atunci mi-am pus în gind să mă remarc ca antrenor de gimnastică. Aveam posibilitatea să reușesc ceea ce nu reușisem ca sportiv. Au trecut 16 ani și, iată, nu regret ambiția de atunci.— Această ambiție o transmiteți și colaboratorilor, și micilor gimnaste ?— Vrind, nevrind. Scopul și îndatoririle noastre sint comune. Mai intîi, a ințeles aceasta soția mea, Marta, cu care împart absolut egal munca, bucuriile și amărăciunile.— Cum impărțiți munca ?— Sint patru aparate. Ea lucrează In special la bîrnă și colaborează cu maestrul coregraf Geza Pojar Ia sol.

E la fel de exigentă, dacă nu mal mult decît mine. Fără cea mai mare exigență in regimul de muncă și de viață nu se poate. Mă repet, dar n-am ce face — acesta este esențialul. Pentru a ajunge, cum țintim, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului olimpic nu ne putem permite nici o pauză, nici un rabat. Mai ales că avem exerciții noi, care mai trebuie lucrate și îmbogățite, fiindcă Încă nu sint perfect puse la punct.— Așa se explică ratarea Nadiei la
CONVORBIRI CU CAMPIONII 

MUNCII DIN ARENĂ

Azi : BELA Karoly

paralele, în concursul pe aparate la Europene ?— Evident 1 Nadia nu se mai putea prezenta decît cu un exercițiu complet nou. La celelalte aparate pot fi grefate elemente noi pe „scheletul" vechi. La paralele însă, exercițiul nu poate fi schimbat decît integral. Exercițiul nou al Nadiei este foarte spectaculos, dar foarte dificil și riscant. Mai cu seamă acel „Salt Comăneci" in variantă nouă cere o precizie de, centimetri, chiar de milimetri ; o foarte mică imprecizie provoacă inevitabil căzătura. Ceea ce 1 s-â și întîmplat Nadiei a doua zi de concurs. în prima zi. i-a reușit pentru că ea era mai proaspătă și s-a putut concentra la maximum. A doua zi — și-au spus cuvintul oboseala, insuficienta concentrare și. de ce să n-o spunem, o oarecare relaxare 1 după marele și binemeritatul succes din ajun. Noul exercițiu trebuie deci repetat și lucrat încă mult, pînă la automatizare.— Pentru Cupa mondială, programată la Tokio intre 2 și 4 iunie, cupa ați făcut selecția ?— Pentru Cupa mondială se fac invitații individuale, pe baza clasamentului alcătuit de Federația internațională. De la noi au fost invitate Comăneci,, Eberle ,și Riihn.— La Cupa mondială se produc și acele noutăți în desfășurarea întrece*- rilor despre care se vorbește in cercurile iubitorilor gimnasticii ?— Nu. Acelea vor fi introduse abia la Olimpiada de la Moscova. în 1980. Acolo, atunci, va funcționa un nou cod de punctaj, exercițiul la bîrnă (în finala pe aparate) va fi executat

pe muzică, iar la sol se va lucra nu numai după pian (ca pînă acum), ci va fi admisă banda muzicală pe care să fie imprimată orchestrația melodiei respective. De asemenea, exercițiile vor avea o dificultate gradată : mai ușoare în proba pe echipe, mai grele la individual compus, și mai grele în întrecerea specială pe aparate. Sint, după cum se constată, Îmbunătățiri menite să conducă, pe de-o parte, la eliminarea opririlor și elementelor nespecifice din exerciții, la sporirea tempoului și grației, iar, pe de altă parte, la definirea mai exactă a posibilităților de departajare între concurente.— Pentru noi, aceste noutăți vor fi avantajoase, ori dimpotrivă ?— Depinde de felul cum ne vom pregăti pînă atunci, ca sâ devină avantajoase.— Și cum vă pregătiți ?— Cum spuneam : fără pauză, fără rabat. Aici, la Deva, in județul meu natal (m-am născut și am activat la începutul profesiei in Valea Jiului, la Vulcan), organele locale de partid și de stat ne-au creat condiții de lucru și de viață cu adevărat optime. Lotul național — care, pe lingă Nadia, Emilia și Melita, mai cuprinde pe Marilena Neacșu. Marilena Vlădărău, Cristina Itu, Dumitrița Turner, Anca Kiss și Rodica Dunca — se pregătește in climatul natural și propice asigurat de Școala generală nr. 7 cu program de gimnastică. Aici, beneficiind de o bază materială excelentă, trăiesc, învață și se antrenează trei generații de gimnaste : generația mică (clasele I—IV), cea mijlocie (V—VIII) și eșalonul de elită (lotul național). între Dana Silvaș, o micuță de 6 ani, din clasa intii, și Nadia Conîăneci, de 17 ani și jumătate, din clasa a Xl-a, există alte 360 de eleve — cele mai multe alese de noi, in anul trecut, dintr-un total de 12 000 fetițe din județul Hunedoara și din alte județe. Numai în mediul școlar natural, obișnuit, in mijlocul colegelor de vîrstă și preocupări se pot forma caractere și mari sportive. Așa s-a lucrat in perioada Onești, așa nu s-a lucrat in acel an cînd era să ratăm o poziție inaltă ciștigată prin muncă, așa procedăm acum la Deva. '— Cu alte cuvinte, perenitatea valorilor și apariția altora noi, succesele viitoare ale gimnasticii românești depind foarte mult și de felul cum veți fi înțeleși in acest sens pe mai departe, de modul în care vor fi folosite condițiile foarte bune ce-au fost create gimnasticii feminine nu numai in cele două centre reputate, dar și la București, Baia Mare, Sibiu, Oradea, Bacău, Cluj-Napoca etc., etc.— Absolut !
Gheorghe M1TRO1

zilei româno-de-al doilea Simpozion austriac de istorie.Delegația română a fost de acad. Ștefan Pascu, iar cea austriay că, de acad. Gerald Stourjh.Tema simpozionului a fost „Problema orientală și independența popoarelor din sud-estul Europei".Simpozionul s-a desfășurat intr-o atmosferă de dezbatere științifică, colegială și de interes reciproc pentru cunoașterea istoriei celor două popoare. (Agerpres)
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Programul 1
8,30
8,40

1,25

9,35

10.00
11.30
11.45
12.30
13.00
13,05
16.20
16.45

18,40

19,40
20.20

21,50
22,00

Gimnastica la domiciliu.
Tot înainte I Copiii de la țărmul 
mării. Emisiune realizată in ju
dețul Constanța.
Șoimii patriei — Ce ne spun cu
lorile T
Film serial pentru copil i Săgeata 
neagră — episodul 3.
Viața satului. 
Pentru căminul dv. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical.
Telesport.
De pe marea scenă a țării. Popas 
la Pitești. Spectacol realizat in 
colaborare cu Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă 
Argeș.
Film serial t Dickens la Londra. 
Episodul 12.
Micul ecran pentru cel mid t 
„Prieteni mici, prieteni mari — 
Dac-aș ti Scufița Roșie". 
Telejurnal.
Cîntec pentru „Tara-om“. Repor
taj de George Țămea dedicat A- 
nului internațional al copilului 
Studio muzical — 1.
Film artistic : Desculț In parc. 
Premieră TV. ,
Telejurnal * Sport, 
închiderea programului.

Programul 2
9,00
9,45

11,35
12.30
19,00
19,20
19,50
20,15
21,05

21,30
22,00

Teleșcoală.
Concert educativ.
Dosarele secrete ale tezaurelor, 
închiderea programului. 
Telejurnal.
Telerama.
Desene animate.
Clubul tineretului (reluare).
Universul lor. Un film despre co- 
plli-pictori din Vulturești, realizat 
de Studioul de film TV in cola
borare cu Studioul „AL Sahla". 
Bijuterii muzicale.
închiderea programului.

LUNI 4 IUNIE
Programul 1
16,00 Emisiune ta limba maghiară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Panoramic. înfăptuim hotărfrlla 

Consfătuirii de lucru de la C.C. al 
P.C.R.

19.50 Roman foileton i Poldark. Episo
dul 15.

20.45 Mai aveți o întrebare ? : Viitorul 
energetic al planetei.

21,15 Cadran mondial.
21,35 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

Programul I
16,00- Cenaclul „Unirea" al elevilor de 

la Liceul industrial I.M.G.B.
16,30 Muzică populară.
16.45 Planeta inocentei (VI). Poem TV 

de George Tămea.
17.05 Muzică și umor.
17.50 Pasărea luminii. Triptic poetic In 

lectura autorilor.
18.06 In alb și negru : Lassie-.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Film serial pentru copil (reluare). 

Povestiri din pădurea verde.
19.50 Seară de operă. „Traviata" — de 

Giuseppe Verdi (actele UI-IV).
20.45 Telex.
20.50 Un fapt văzut de aproape. Re

portaj .
21.10 Film serial : -Rădăcini. Reluarea 

episodului 2.
22,00 închiderea programului.

A APĂRUT: 
„REVISTA ROMÂNĂ 

DE STUDII 
INTERNAȚIONALE" 

NR. I (43J/1979Din sumar : „Poziția energică și consecventă a României socialiste în problemele vitale ale păcii și cooperării în lume" ; „Politica activă a României de întărire a prieteniei și solidarității, de dezvoltare a colaborării cu toate țările socialiste" (Văsile Șandru) ; „Dezarmarea — imperativ categoric al epocii contemporane" (Nicolae Moraru) ; „Lichidarea subdezvoltării și noua ordine economică internațională" (Ioan Voicu) ; „UNESCO și dimensiunile unei lumi. în devenire" (Ion Grigore Sion) ; „însemnătatea istorică a Unirii Principatelor : 24 ianuarie 1859“ (Matei Ionescu).Revista mai cuprinde rubricile : Documente de politică externă românească, Note și cor mentarii. Recenzii, Jurisprudența română de drept internațional privat, Activitatea A.D.I.R.I.Revista are și o ediție în limbi străine — „Revue Roumaine d’Etudes Internationales" — (articole in limbile franceză, engleză, rusă).

Cu patria în inimi și în gind
(Urmare din pag. I) punderea pentru clipa prezentă, pentru rodnicia cu care o folosim, incit tot ceea ce se înfăptuiește să slujească ridicării țării pe trepte tot mal înalte ale progresului și civilizației.Niciclnd in milenara noastră Istorie nu am avut, ca astăzi, atîtea motive de autentică și îndreptățită satisfacție patriotică. Sintem mîndri de cit am progresat, ca una dintre țările cu ritmurile cele mai înalte de dezvoltare economică din lume, dar în același timp ne propunem ca prin- tr-o înaintare și mai rapidă să ajungem, încă la mijlocul deceniului următor, la nivelul țărilor mediu dezvoltate și cu certitudine știm că vom izbuti. Cu certitudine știm că dupâ alți cîțiva ani vom depăși și acest stadiu, ridlcîndu-ne In rîndul țărilor avansate economic. Cu certitudine știm că Întregul popor va ajunge să se bucure de condiții tot mai bune de viață materială și spirituală, de marile binefaceri ale civilizației socialiste. în Programul partidului, în programele de dezvoltare economico- socială a țării, fiecare cetățean al României socialiste iși poate întrezări viitorul — un viitor luminos, în care-și vor găsi împlinire cele mai înalte aspirații de bunăstare și progres.La noi dragostea de țară se îmbină indisolubil cu respectul intereselor șl sentimentelor naționale ale tuturor popoarelor, cu lupta pentru făurirea unei lumi noi, mai bune și mai drepte — a libertății, independenței și progresului tuturor națiunilor lumii. A fi patriot înseamnă deopotrivă a milita pentru Înflorirea propriei țări șl, totodată, pentru ca marile năzuințe ale omenirii, idealurile de libertate, independență, echitate socială și pace să triumfe in întreaga lume.O operă de asemenea amploare solicită aportul tuturor, la înfăptuirea ei sint chemați să-și aducă contribuția toți cetățenii acestei țări, de orice profesie, de orice naționalitate — români, maghiari, germani, evrei, etc. A pune hotărît umărul la marea operă constructivă ce o înfăptuiește astăzi poporul, a contribui cu toate puterile la necontenitul efort de propășire a patriei — iată ce înseamnă inainte de toate astăzi a fi patriot. Nimeni nu poate pretinde că-și iubește țara dacă nu-și aduce contribuția efectivă, prin fapte, „la a ei înălțare".Acest uriaș șantier care este România de azi constituie un vast cimp i de afirmare a tuturor energiilor crea- ’ toare ale țării, de împlinire a orică- ! rei vocații : pentru muncitorul care cu siguranță că nu va fi lovit de șomaj — în marea bătălie pentru o productivitate sporită, pentru calitate și eficientă economică ridicată ; pentru tehnician sau inginer — in efortul pentru așezarea industriei pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pentru dezvoltarea ramurilor moderne, promotoare ale progresului tehnic tn întreaga economie ; pentru medic — In nobila activitate de apărare a sănătății, de prelungire a vieții milioanelor celor ce muncesc ; pentru arhitect șl constructor — tn întrecerea pentru a ridica, in procesul urbanizării rapide, zeci și sute de noi orașe ; pentru o- mul de știință — in dezvoltarea științei, ca forță de producție și factor de progres al Întregii societăți ; pentru omul de artă sau cultură — in Îmbogățirea vieții spirituale a poporului prin creații de reală valoare, cu un bogat mesaj de Idei, cu forță de tnrîurire a conștiințelor. Satisfacțiile autentice, profunde iși au izvorul tn convingerea că toate cele ce au ieșit din mîinile tale, din gindurile

tale sint la Înălțimea a ceea ce s-a realizat în orice alt loc din lume șl că oriunde ele nasc prețuire, admirație pentru țara șl poporul tău ; că în tot ceea ce se înalță în satele și orașele patriei ai pus amprenta strădaniilor și priceperii tale, astfel îneît urmașii, generațiile viitoare să se gîndească cu respect și recunoștință la tine. Iată Buprema satisfacție — și singura autentică — așa cum o înțeleg milioanele de fii ai patriei noastre socialiste. Patriotismul se dovedește astfel capabil să descătușeze nebănuite energii, o puternică forță motrice a mersului nostru inainte.în țara noastră, interesele țării și ale cetățenilor sint identice — în progresul general își găsesc posibilități optime de realizare interesele și aspirațiile individuale. Milioanele de oameni ai muncii trăiesc astăzi tonicul sentiment al contopirii cu înaltul Interes colectiv al edificării socialismului multilateral dezvoltat în România, cu convingerea fermă că așa cum efortul permanent și tenace al fiecăruia in parte și al tuturor laolaltă asigură continua propășire a țării, întărirea forței sale economice, tot astfel progresul accelerat al întregii țări se răsfringe favorabil asupra propriilor lor condiții de viață. Este o convingere clădită pe experiența vieții : în toți a- ceștl ani de construcție socialistă, pe măsură ce venitul național a cunoscut creșteri substanțiale, au fost posibile modificări substanțiale în însăși calitatea vieții fiecăruia. Și-a găsit și își găsește astfel deplină confirmare adevărul exprimat în Programul partidului că fericirea individuală nu poate fi realizată decît in contextul fericirii Întregului popor. Toți la un loc și fiecare in parte sintem răspunzători pentru opera de înălțare a patriei, iar patria răsplătește pe flecare pentru efortul său. Milioanele de destine ale fiilor țării se regăsesc în destinul patriei.Ca orice bătălie de anvergură, înaintarea noastră pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate nu este ușoară, nu se înfăptuiește de la sine sau peste noapte. Este firesc ca într->o operă constructivă atît de grandioasă să se ivească și greutăți. Dar asemenea greutăți nu constituie nota dominantă a anilor noștri ; ceea ce caracterizează în esența sa societatea noastră este tocmai neîntrerupta ofensivă a perfecționării organizării și conducerii sociale, soluționarea potrivit interesului general a contradicțiilor ce a- par, înlăturarea piedicilor și opreliștilor in calea mersului înainte.Anumite cercuri din Occident încearcă să denigreze strădaniile noastre de a păși pe calea progresului cu pași mai repezi, sau să creeze și să întrețină iluzia că in alte părți s-ar putea trăi pe roze. Ceea ce omite să spună această propagandă este faptul că in lumea capitalului cel ce are un loc de muncă trebuie să asude din greu pentru a-1 păstra, că trăiește mereu sub spectrul nesiguranței zilei de miine, al contrastelor sociale acute ; că munca celor mulți, capacitatea lor de creație reprezintă sursa uriașelor profituri ale trusturilor, că o adîncă prăpastie desparte imensa masă a populației de cei avuți, în atari grave inechități afl!ndu-și originea continuele frămtntări și convulsii sociale.A te lăsa dus de mirajul unei vieți mai ușoare, a căuta aiurea locuri mai „călduțe" nu înseamnă doar a cădea victimă unei iluzii ; aceasta reprezintă, tn primul rînd, o abandonare a datoriei patriotice pe care o are fiecare fiu al țării de a-și pune toată puterea de muncă, toată energia și priceperea în slujba dezvoltării și Înfloririi ei. A abdica de la această în

datorire, in căutarea unui loc călduț, înseamnă în fond o autodescalificare morală, o dezertare. Iar oriunde, a- ceasta nu poate stîrni din partea oamenilor de bună credință decît i-v- 
probare — deschisă sau tacită — o atitudine de respingere așa cum în genere este respins un corp străin. Cu îndreptățit temei, Nicolae Iorga, ilustrul savant care a iubit mai presus de orice, cu toată fibra ființei sale, neamul căruia îi aparținea, îi veștejea pe cei ce în numele unor interese înguste își părăseau țara cînd aceasta avea nevoie de brațele și de mintea lor : „Acei ce-și părăsește țara pentru una mai înaintată seamănă cu omul care și-ar alege altă mamă printre femeile mai chipoase". Cu atît mai condamnabilă ar fi o asemenea atitudine astăzi cînd întregul popor, inimă lîngă inimă, umăr lîngă umăr, și-a propus ca țel lichidarea moștenirii dureroase a trecutului, ridicarea țării,în rîndul statelor dezvoltate din punct de vedere economic. A te încadra cu toate forțele tn acest efort, a pune umărul la înlăturarea greutăților — lată înaltul comandament al patriotismului, căruia ii răspund fără șovăire Imensa majoritate a cetățenilor țării, .înțelegînd că unica posi- * bilitate de 'a le depăși este tocmai acțiunea în front comun a tuturor acelora pentru care patria este suprema dragoste, prezență de neînlocuit in inimile și mințile lor.Organizațiilor de partid, tuturor factorilor educaționali și, in primul rînd, mijloacelor de informare de masă, le revine Înalta îndatorire de a acționa permanent, cu pasiune și forță de convingere pentru cultivarea unor trainice sentimente patriotice. Dezvoltînd recunoștința și prețuirea față de strămoși, ele trebuie să sădească totodată în conștiința fiecărui cetățean sentimentul marii răspunderi ce o poartă pentru destinele patriei, hotărîrea de a duce mai departe, în noile condiții istorice, făclia progresului și civilizației pe pă- mintul României socialiste. întreg ansamblul formelor și mijloacelor de muncă politică trebuie pus în slujba înțelegerii clare de către flecare cetățean a obligației majore ce-i revine de a se înrola în efortul general pentru progresul societății noastre, chiar dacă aceasta implică învingerea unor greutăți, de a nu precupeți nici un efort pentru a spori avuția națională, a apăra proprietatea socialistă, a-șl îndeplini exemplar îndatoririle la locul de muncă. Acțiunea educativă trebuie să combată manifestările de pasivitate, tendințele de a se sustrage de la îndatoririle majore, să înfățișeze convingător adevărul că de noi toți și de fiecare in parte depinde progresul patriei, că înaintarea țării pe făgașul progresului Înseamnă pentru fiecare dintre fiii săi noi pași pe drumul bunăstării.Timpul nostru este un timp al unei uriașe încordări de energii, dar sigur el va rămîne în istorie ca timpul unor strălucite Împliniri prin care poporul a urcat noi și noi trepte către viitorul comunist al patriei. Cu venerație și recunoștință urmașii vor vorbi despre generațiile de astăzi, care cu pasiune, cu pricepere, cu exemplară dăruire de sine au sporit necontenit forța țării, au slujit cauza libertății și independenței sale, i-au făurit un nou renume în rîndul popoarelor lumii. Să facem deci șl de acum Înainte totul pentru noi șl pentru generațiile ce vin — copiii noștri și copiii copiilor noștri — pentru ca România, patria noastră scumpă, să se înalțe sub soare, mereu mai frumoasă și bogată, ca steagul tricolor să fluture mereu mai demn și min- dru.

stâsices&aveiilr „OMUl Șl BIOSFERA": un amplu program 
de ocrotire a mediului înconjurătorIn curînd, muntele Ventoux. din Franța, va deveni o „rezervație a biosferei". Fiind o zonă de tranziție intre mediul mediteranean și cel din Europa centrală, el constituie un obiect de studiu în cadrul programului „(JMUL ȘI BIOSFERA", inițiat de UNESCO. program care vizează crearea de rezervații reprezentative pentru toate ecosistemele terestrei (Ecosistemul este un mediu de viață pentru anumite comunități de animale și plante ; pe glob există vreo zece zone și subzone naturale — munți, insule, tundră, pădure, stepă, pustiu, ape ș.a.m.d. — dar in același timp există sute și mii de ecosisteme).Programul „Omul și biosfera", lansat în 1970. in cursul sesiunii conferinței generale a UNESCO, preconizează utilizarea și conservarea rațională, pe baze științifice, a resurselor biosferei, tn scopul îmbunătățirii relației dintre om și mediul înconjurător. El trebuie să conducă la elaborarea unor previziuni mai exacte referitoare la consecințele pe care le au activitățile umane asupra mediului, să faciliteze o gospodărire mai eficientă a resurselor naturale.Din cele 14 proiecte sau teme principale ale programului, unul dintre ele — proiectul nr. 8 — are o însemnătate aparte. El reprezintă un fel de coloană vertebrală a întregului program. Acest proiect — al „Rezervațiilor biosferei" — are tn vedere conservarea Întregii diversități genetice a sistemelor naturale, conservare ce va fi înfăptuită prin crearea unei rețele In

ternaționale de rezervații menite să ofere mostre ale tuturor marilor sisteme ecologice ale planetei.Originalitatea acestui proiect față de toate celelalte sisteme cunoscute pină acum — parcuri naturale, rezervații ș.a.m.d. — rezidă în faptul că preconizează studierea în paralel a sistemelor ecologice naturale și a celor modificate prin intervenția omului. Prin crearea de rezervații ale biosferei se realizează conservarea pe cale naturală a mediului și, tn același timp, se elaborează prognoze ale dezvoltării mediului pe baza studierii detaliate, complexe a unor zone neatinse de om, concomitent cu studierea unor zone identice, insă exploatate de om in diferite moduri.Proiectul urmărește trei obiective. In primul rînd. conservarea diversității florei, faunei, a ansamblului condițiilor de viață existente in vaste sisteme ecologice. Totodată, tinde să mențină in cit mai mare măsură posibilitățile de evoluție existente in lumea vegetală și animală și să Ic salveze. Pentru că nimeni nu știe care va fi specia sail varietatea de care omul va avea nevoie peste cincizeci, o sută sau o mie de ani. Conservarea speciilor vegetale și animale apare tot mai necesară pentru a se asigura insăși supraviețuirea speciei umane pe termen lung. Amplasarea rezervațiilor biosferei nu este întîmplătoare, ele trebuie să reprezinte principalele ecosisteme existente pe glob.Al doilea obiectiv al proiectului constă în studierea permanentă a sistemelor ecologice naturale. Trebuia

apreciat tn permanență modul da funcționare a ecosistemelor naturale pentru a fi mai bine evaluată acțiunea omului asupra lor. în unele regiuni, cum ar fi pădurile tropicale, știința cunoaște doar cîteva din miile de specii ale sistemului, rămînînd de întocmit un inventar enorm al resurselor care vor putea fi utile într-o zi pentru toate nevoile omului. In alte regiuni, îndeosebi în jurul Meditera- nei, nu mai există de multă vreme un peisaj natural: omul a transformat complet natura. Tocmai în scopul prezervării diversității și echilibrului ecologic trebuie să se țină seama de prezenta omului în aceste zone.în fine, al treilea obiectiv este o- rientat spre elementul uman: trebuie formați cercetători, trebuie sensibilizată opinia publică și lămurite atit populația locală, cit și autoritățile ca planurile de amenajare teritorială să aibă în vedere și ocrotirea naturii. Acest efort de sensibilizare devine și mai urgent în regiunile cu populație densă. Mai puțin presant se pune problema cînd este vorba de a Înființa rezervații în mari întinderi din Groenlanda sau pe vîrfuri inaccesibile din Himalaia. In general,' proiectul pune un mare accent pe colaborarea cu populația locală, întrucît acțiunile de salvare a mediului înconjurător pot reuși doar cu această condiție.în- momentul de fată, lista rezervațiilor biosferei cuprinde 144 de unități. numărul acestora urmînd să se ridice la aproape 200 pînă la finele anului. Cea mai “mare — 70 milioane hectare — se află în Groenlanda, iar cea ma4 restrînsă — 500 hectare — în Austria.
• „STRĂZILE DE 

MIERCURI" - așa se nu’ mește o inedită inițiativă luată în Franța, cu prilejul Anului internațional al copilului. E vorba de interzicerea traficului rutier în zilele de miercuri în a- numite perimetre stradale ; a- ceasta oferă copiilor din localitățile cu intensă circulație auto spațiu suplimentar de joacă, în condiții de deplină siguranță. Oportunitatea măsurii respective rezultă din rapida ei extindere in diverse orașe, pre-, cum Lvon sau Angouleme. Interesant e că joaca e concepută a se desfășura intr-un mod util și organizat : copiilor li se pun la dispoziție mingi, biciclete, patine cu rotile ; de asemenea, cei „cu chemare" pot desena, picta sau chiar învăța să cinte la felurite instrumente, sub su

pravegherea unor elevi din clasele superioare ale școlilor de artă.
• PE PRIMUL LOC, 

SKAKESPEARE Șl LEO
NARDO DA VINCI. Care au fost personalitățile culturale care, de-a lungul secolelor, au avut o influență hotărîtoare a- supra culturii Europei occidentale ? Dezbătînd această problemă,, participanții la o reuniune a celor nouă țări membre ale C.E.E. ău desfemnat, in unanimitate, pe Shakespeare și Leonardo da Vinci ca personalitățile care, prin opera lor, și-au pus o amprentă de neșters nu numai asupra civilizației vestului Europei și. In general, a întregului continent. Printre celelalte personalități care au

întrunit cele mal multe sufragii se numără Beethoven, Goethe și Einstein, Descartes, Rousseau și Pasteur, Bacon și Adam Smith, Galilei, Verdi și Marconi. în mod deosebit, se cuvine a releva și largul consens întrunit in jurul personalității unui mare comic al ecranului : Charlie Chaplin.
• O VOCAȚIE PE 

CALE DE DISPARIȚIE? „La sfîrșitul secolului, Paganini nu va mai avea nici un succesor ; vocația mînuirii arcușului a devenit din ce în ce mai rară, sute de posturi de violoniști sint vacante In orchestrele franceze și ale celorlalte țări occidentale și o mulțime de tineri dezertează din conservatoare". Acest strigăt de alarmă

a fost lansat de curînd de celebrul dirijor Roberto Benzi, care explică Împuținarea violoniștilor prin durata lungă a studiilor muzicale de specialitate, ritmul lent al progreselor realizate, ca și printr-un repertoriu relativ mai sărac decît cel pentru pian, de pildă. Singurul aspect pozitiv al acestei „penurii" de violoniști îl prezintă faptul că femeile violoniste, pe care marii dirijori refuzau să le angajeze în urmă cu numai cîțiva ani, sint întîm- pinate acum cu brațele deschise. Astfel, printre cele 15 „viori intîi" ale lui Robeeto Benzi sint 12 femei.

• ANDERSON Șl A- 
BRUZZO, DIN NOU ÎN
VINGĂTORI. Echipajul a- merican Anderson — Abruzzo, care a reușit anul trecut, pentru pfrima oară in istorie, performanța de a traversa cu un aerostat Atlanticul, a ieșit din nou învingător, de data aceasta în competiția de zbor cu balonul „Cupa Gordon Benett", reluată, așa cum s-a mai anunțat, ’ după o întrerupere de 40 de ani. Startul în această nouă ediție s-a dat la Long Beach (California). învingătorii — care au reușit să parcurgă, înainte de epuizarea rezervelor de gaz, distanța ma

ximă de la punctul de plecare — au primit un trofeu din partea cotidianului „International Herald Tribune", succesor al ziarului „New York Herald", al cărui director a inițiat, la vremea respectivă, această competiție.
® „ARHITECȚII CHI

PULUI". Bagatelizată sau privită adesea cu rezerve, chirurgia estetică se afirmă tot mai mult. Desfășurat recent la Rio de Janeiro, cel de-al VII-lea Congres internațional al „arhi- tecților chipului", cum sint numiți chirurgii plastici, a venit tocmai să releve progresele Înregistrate tn tehnicile specifice acestui domeniu. Un domeniu ce se cuvine apreciat ca avind o deosebită utilitate

socială : refacerea înfățișării, tn cazul persoanelor grav accidentate, ca și al copiilor născuti cu malformații faciale, înseamnă oameni redați societății. Evo- cîndu-se, pe de altă parte, operațiile de „reîntinerire". Îndeobște prin întinderea pielii, s-a arătat că idealul ar fi prevenirea „veștejirii" epidermei prin evitarea abuzului de tutun și alcool, precum și a substanțelor pentru bronzat artificial.
• „ZILE FĂRĂ ȚI

GĂRI" - ÎN POLONIA. Zilele de 1—5 iunie sint proclamate în Polonia drept „Zile fără țigări". La această campanie antitabagică participă presa, radioul și televiziunea, ca și reprezentanți ai opiniei publice care explică cetățenilor daunele pe care le aduce fumatul.

• PATEU... DE CIO
COLATĂ. După ce a făcut cunoscută in lumea Întreagă calitatea produselor sale, industria de ciocolată din Elveția a lan-' sat în „premieră" un nou a- semenea produs- — „clocolata- pateu" sau „pateul de ciocolată", în a cărei componență laptele intră în proporție de 30 la sută. Ținind seama că in Elveția se înregistrează, la ora actuală, un șir de greutăți în desfacerea producției de lapte, se consideră că „pateurl- le de ciocolată" (denumirea comercială este „Crissmilk"), vor permite valorificarea unei cantități suplimentare de 300 000 litri lapte anual, contribuind astfel la soluționarea unei probleme a economiei țării.
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O CERINȚĂ A PROGRESULUI GENERAL:

Toate țările trebuie să se bucure
de acces deplin la informația 

științifică și tehnică
— ConferințaPARIS 2 (Agerpres). — La Paris au luat sfîrșit lucrările Conferinței interguvernamentale cu privire la informația științifică și tehnică pentru dezvoltare, la care au participat 227 de delegați și 50 de observatori din 90 de state membre ale UNESCO.Conferința apreciază că Informația științifică și cea tehnică reprezintă o resursă națională și internațională, progresul științific și tehnic depinzind in mare măsură de accesul la această resursă și de utilizarea sa in mod eficient.

de la Paris —Participant!! au subliniat faptul că toate țările trebuie să se bucure de același drept al accesului deplin Ia informația tehnică și științifică. Totodată, ele trebuie să elaboreze politici și planuri naționale in domeniul informației tehnice și științifice.Conferința a adoptat o serie de recomandări care vor fi supuse viitoarei Conferințe O.N.U. cu privire la știința și tehnica în slujba dezvoltării, ale cărei lucrări se vor desfășura între 20 și 31 august.

Manifestări 
dedicate României

BRUXELLES 2 (Agerpres). — La 
Centrul cultural român de la Univer
sitatea catolică din Louvain-la-Neuve 
(Belgia) a fost organizată o seară cul
turală consacrată celei de-a 35-a ani
versări a eliberării patriei noastre de 
sub dominația fascistă. In fața unei 
numeroase asistențe, formată din 
profesori ți studenți, profesorul Mihai 
Steriade, directorul Centrului cultu
ral, a ținut o conferință despre va
lorile culturale românești.

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — In ca
drul acțiunilor de marcare a celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă, 
editura poloneză „Ludowa Spoldziel- 
nia" a tipărit volumul „Coloana ce
rului" de Romulus Vulcănescu, in tra
ducerea Danutei Bienkoivska.

Convorbiri iugoslavo-libieneTRIPOLI 2 (Agerpres). — La Tripoli au Început convorbirile oficiale dintre colonel Moammer El Geddafi, conducătorul marii revoluții de la 1 septembrie din Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, și președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, aflat în vizită oficială de prietenie în capitala libiană. Agenția Taniug relevă că. intr-o primă rundă de convorbiri, cei doi conducători au
★în cadrul convorbirilor purtate la Jakarta de Adam Malik, vicepreședinte al Indoneziei, și Vidoie Jar- kovici, membru al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, care a efectuat o vizită în Indonezia, s-a acordat o atenție deosebită rolului și activității statelor nealiniate pe plan internațional — se arată în comunicatul comun iu- goslavo-indonezian, transmis de agenția Taniug. Iugoslavia și Indonezia

evidențiat progresele realizate in dezvoltarea relațiilor bilaterale, cu deosebire în domeniul cooperării economice. în cadrul convorbirilor de sîmbătă s-a procedat la un schimb de opinii în legătură cu mișcarea nealiniaților și Ia cooperarea dintre cele două, țări în activitatea pregătitoare pentru viitoarea conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate.
★resping cu hotărîre toate Încercările de revizuire a principiilor de bază ale politicii de nealiniere și de schimbare a naturii și orientării sale de a se situa în afara blocurilor — se arată în comunicat. Cele două părți apreciază că mișcarea țărilor nealiniate trebuie să se angajeze cu și mai multă hotărîre în eforturile care vizează instaurarea noii ordini economice internaționale și oprirea cursei înarmărilor.

Azi, alegeri 
parlamentare în Italia

NICARAGUA •

Lupte puternice intre forțele de eliberare națională 
și trupele guvernamentaleMANAGUA 2 (Agerpres). — în Nicaragua continuă să aibă loc lupte puternice între Frontul Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.) și trupele guvernamentale. La El Naranjo, în sudul Nicaraguei, unități ale Gărzii Naționale, sprijinite de blindate, încearcă încercuirea combatanților sandiniști. Ciocniri violente au avut loc, de asemenea, in apropiere de Esteli și Ia San Marcos. Incidente armate au fost semnalate intr-o serie de cartiere ale capitalei Managua ș! la Leon. al doilea oraș ca importantă al Nicaraguei.

Lupte crîncene s-au desfășurat, în ultimele 48 de ore, la Rivas, la 110 km sud de Managua. Garda Națională, sprijinită de tancuri și aviație, a reluat controlul asupra acestui oraș, ocupat de insurgenții sandiniști la începutul săptăminil. Forțele F.S.L.N. s-au repliat în zona muntoasă din apropiere. După intrarea trupelor guvernamentale, Rivas (25 000 locuitori) are aspectul unui oraș în stare de asediu. Apa și electricitatea sint întrerupte, iar unitățile economice și comerciale continuă să fie închise. Accesul spre oraș este interzis.

PARAGUAY

Spre un front larg 
antidictatorialASUNCION 2 (Agerpres). — Ziarul „Adelante", organul Partidului Comunist Paraguayan, a dat publicității hotărîrea plenarei Comisiei Politice a P.C.P. de aderare la „A- cordul Național" semnat de patru organizații politice de opoziție. P.C.P. subliniază, totodată, necesitatea transformării frontului într-o amplă alianță antidictatorială.„Adelante" relevă că „Acordul Național" — care se pronunță pentru instaurarea unui guvern democratic în Paraguay — reprezintă un important pas înainte spre realizarea procesului de unificare a forțelor politice de opoziție, în care trebuie însă incluși muncitorii para- guayeni și partidul lor, în vederea constituirii unui front larg antidictatorial pentru răsturnarea regimului lui Alfredo Stroessner.

Vizita papei loan Paul al II-lea în PoloniaVARȘOVIA 2 (Agerpres). — După cum informează agenția P.A.P., sîmbătă a sosit în Polonia, într-o vizită de pelerinaj, papa loan Paul al II-lea. La aeroport el a .fost întîmpi- nat de Henryk Jablonski, președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, de alte persoane oficiale, ' de conducători ai bisericii catolice din

Polonia, de reprezentanți ai opiniei publice din capitală.în aceeași zi, Edward Gierek, primul secretar al C.C. al P.M.U.P., și Henryk Jablonski, președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, au avut o convorbire cu papa loan PaUl al II-lea.
Festivalul național al tineretului din R. D. G.BERLIN 2 (Agerpres). — La Berlin se desfășoară Festivalul național al tineretului din R.D.G., organizat cu prilejul aniversării, in acest an, a 30 de ani de la crearea Republicii Democrate Germane.Cu prilejul deschiderii festivalului a luat cuvîntul Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, care, subliniind' contribuția tineretului la reali

zările obținute de poporul din R.D.G., și-a exprimat convingerea că, în viitor, tînăra generație, organizația sa, Tineretul Liber German, vor participa activ la înfăptuirea obiectivelor Congresului al IX-lea al P.S.U.G., a sarcinilor edificării societății socialiste în Republica Democrată Germană.La festival < participă și o delegație a Uniunii Tineretului Comunist din țara noastră.

După 30 de zile de intense dezbateri politice, vineri la miezul nopții cortina a căzut peste campania electorală italiană. în cursul după-amie- zii de vineri, în principalele localități ale peninsulei au fost organizate ultimele mitinguri electorale. Mii de comuniști și susținători ai Partidului Comunist Italian au participat la impunătorul miting organizat la Roma, în piața „San Giovanni in Laterano", in cadrul căruia au luat cuvintul secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer, și secretarul general al P.C. din Spania, Santiago Carrillo, care s-a aflat în Italia în legătură cu apropiatele alegeri pentru „parlamentul vest-european".După ultimele apeluri adresate pe calea undelor de către liderii princi- | palelcjr partide și după „pauza de re- | flecție" de azi, cei peste 42 milioane de italieni se vor prezenta la urne duminică și luni pînă la ora 14, pentru a alege deputății și senatorii celei de-a opta legislaturi. Ultimele zile ale campaniei electorale n-au adus, după cum și era de așteptat. noutăți deosebite, partidele politice menținîndu-se pe pozițiile deja cunoscute.Tema dominantă a dezbaterilor electorale a rămas, și In aceste,din urmă zile, cea legată de participarea comuniștilor la guvern, de alcătuirea unui cabinet de solidaritate națională, din care, așa cum au susținut în permanență in timpul campaniei electorale reprezentanții P.C.I., trebuie să facă parte toate forțele democratice din țară, fără discriminări. Demn de relevat și, totodată, deosebit de simptomatic, este faptul că ideea continuării politicii de unitate națională nu este respinsă decit de cercurile de dreapta din țară. în același timp Insă, nici liderii partidului democrat-

CORESPONDENTA DIN ROMA

STOCKHOLM: Interzicerea investițiilor 
suedeze în Africa de Sud și NamibiaSTOCKHOLM 2 (Agerpres). — Parlamentul suedez a votat o lege vizînd interzicerea investițiilor în Africa de Sud și în Namibia de către întreprinderi suedeze.Legea va intra în vigoare la 1 iulie a.c. Prezentind proiectul de lege în parlament, ministrul suedez al co

merțului. Hadar Cars, a arătat că gu- I vernul suedez înțelege astfel să ac- < centueze presiunile sale împotriva i regimului minoritar de apartheid din i Africa de Sud, măsură care ar putea I avea repercusiuni politice și psihologice pozitive. El a arătat că situa- | ția din Africa de Sud justifică adop- • tarea unei astfel de legi.

agențiile de presă transmit:

Problemele crizei energetice 
în perspectiva întîlnirii „celor 7“ 

Declarații după întrevederea Helmut Schmidt—Raymond BarreBONN 2 (Agerpres). — în urma unei convorbiri purtate vineri la Bonn, cancelarul R.F.G., Helmut Schmidt, și primul ministru francez, Raymond Barre, au declarat că discuțiile lor S-au referit la criza energetică occidentală în perspectiva reuniunii la nivel înalt a principalelor șapte țări capitaliste ce urmează să se întrunească la Tokio. Atit Helmut Schmidt, cit și Raymond Barre au criticat hotărîrea S.U.A. de a favoriza importurile lor de petrol, apreciind că această măsură este nepotrivită în actuala situație de criză petrolieră — relatează agenția France Presse.„Sîntem ingrijorați de actuala situație — a afirmat premierul francez — și conștienți că această criză reprezintă o mutație foarte profundă a lumii contemporane".

PARIS 2 (Agerpres). — într-un interviu acordat primului canal al Televiziunii franceze, ministrul saudit ăl petrolului, șeicul Zaki Yamani, a apreciat că prețul petrolului va continua să crească pe piața internațională, în condițiile in care statele occidentale nu adoptă măsurile necesare pentru reducerea consumului lor de energie, informează agenția France Presse.Arabia Saudită, a spus el. este gata să sporească cu puțin producția sa petrolieră, dar a atras, atenția că o asemenea măsură nu poate fi adoptată decit pentru o scurtă perioadă, datorită necesității de a se conserva rezervele petrolifere, principala bogăție a țării.

Acorduri româno-birma- 
nez și româno-ivorian pri
vind transporturile aeriene 
Civile* La Rangoon a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste a Uniunii Birmane privind transporturile aeriene civile. Acordul stabilește cadrul juridic al colaborării bilaterale in domeniul transporturilor aeriene civile. De asemenea, la Abidjan a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Coasta de Fildeș privind transporturile aeriene civile. Acordul stabilește cadrul juridic al colaborării bilaterale în* domeniul transporturilor aeriene civile.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a recomandat Consiliului de Securitate reînnoirea pentru o nouă perioadă de șase luni a mandatului Forțelor O.N.U. din Cipru, care expiră la 15 iunie. într-un raport prezentat Consiliului de Securitate, Waldheim a subliniat că, în lumina situației din Cipru și a evoluției problemei cipriote, ' „menținerea acestei forțe este indispensabilă".

Extinderea cooperării în
tre Thailanda și R.P.D. Co
reeană Dam, vicepremier al Consiliului Administrativ șl ministru al afacerilor externe al R.P.D. Coreene, și-a încheiat almbătă vizita oficială de patru zile efectuată în Thailanda. Vicepremierul Hă Dam a fost primit de primul ministru, Kri- angsak Chomanan, și a avut convorbiri cu ministrul thailandez de externe, Upadit Pachariyangkun. După

cum menționează agenția China Nouă, părțile s-au declarat satisfăcute de rezultatele convorbirilor șl au căzut de acord să contribuie la strîngerea relațiilor de cooperare prietenească și să extindă schimburile comerciale bilaterale.
La Canberraanuntat ,nflln- țarea Consiliului Australia-China. Ministrul australian al afacerilor externe, Andrew Peacock, a subliniat că „obiectivul fundamental al consiliului este de a contribui la coordo-

narea programului de contacte șl schimburi cu China". „Activitatea sa se va concentra asupra unui domeniu cultural larg", a precizat ministrul australian, citat de agenția China Nouă.

Capriciile vremii
Iarnă grea în emisfera sudică

Casa de discuri olandeză 
„Phonogram" a acordat naistului 
român-Gheorghe Zamfir „Discul 
de aur" pentru albumul „Music 
by Candlelight", realizat jn 1978 
cu concursul lui Harry van Hoof.

La Roma a avut loc sesiunea 
internațională a Asociației auto
rilor dramatici din Italia. Din 
partea română a participat criti
cul Florian Potra, căruia, pentru 
merite culturale in domeniul 
teatrului ți cinematografiei, i-a 
fost decernat un premiu special 
al asociației.

BRASILIA. — Un număr de 22 
de persoane au pierit de frig în cursul ultimelor zile in trei state 
din sud-est și sudul Braziliei, ca 
urmare a unui val de frig care 
s-a abătut asupra acestor re
giuni.

In statul Rio Grande da Sul, 
nouă persoane, dintre care patru 
copii, au murit din cauza frigu
lui. Alte țase persoane au pie
rit la Curitiba, capitala pro
vinciei meridionale Parana.

BUENOS AIRES. — In Argen
tina, meteorologii au înregistrat 
o iarnă deosebit de timpurie. La 
Cordoba, de exemplu, mercurul 
termomentrelor a coborit pină la 
minus 13 grade.

Uraganul din regiunea cunos
cutei stațiuni balneare Mar Del 
Plata au stirnit în Atlantic valuri 
cu înălțimea de 20 de metri. Nu
meroase clădiri de pe țărmul 
oceanului au fost avariate.

O preocupare acută pe toate meridianele 
GOSPODĂRIREA CU CHIBZUINȚĂ A PETROLULUI 

SI CELORLALTE RESURSE ENERGETICE

Interzicerea unui miting 
neofascist în Belgia. Aut°- ritățile municipale din capitala Belgiei au interzis un miting al organizației neofasciste „Frontul tineretului", care urma să aibă loc la 2 iunie.

Accident. Du?â cum relatează agenția M.T.I., la una din secțiile Combinatului chimic din Sajobony s-a produs o explozie. Personalul care a suferit răni ușoare a fost internat în spital, iar echipe de salvare caută persoanele date dispărute. Pagubele materiale sînt, potrivit agenției citate, însemnate. Pentru acțiunile de salvare și pentru cercetări a fost înființată o comisie specială.

creștin și nici ai celorlalte formații mai mici nu și-au manifestat disponibilitatea față de intrarea directă a comuniștilor în guvern. într-un fel sau altul, în aceasta se face simțită atitudinea acelor forțe, care — alarmate de însemnatul avans obținut de comuniști in alegerile din 1976, de faptul că acest succes ar putea să producă in țară schimbări radicale — au supus partidul comunist, începînd de atunci, după cum arată secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer — „unui atac concentric", folosind toate mijloacele, inclusiv cele publice.Nici actele de terorism, care s-au înmulțit în ultima parte a campaniei electorale, nu sint străine, după cum remarcă observatorii de aici, de asemenea scopuri. „De ce — se întreba pe bună dreptate ziarul „L’UNITA" — toate documentele cu care teroriștii iși -semnează» actele lor criminale conțin aproape fără excepție cuvintele «proletariat» și «comunism» ?“ Și tot același ziar răspunde : „Pentru că se urmărește a se provoca ostilitate față de o autentică formație proletară și comunistă, cum este P.C.I., ale cărei obiective sint constructive și nu distructive, ale cărei metode de luptă sint democratice și nu subversive, și ale cărei idealuri sint de viață și nu de moarte". Se confirmă efectiv, în practica socială, cum terorismul nu numai că este cu desăvirșire străin principiilor șl practicilor mișcării muncitorești, revoluționare, dar, mai mult decit atît, aduce serioase daune acesteia, lovește grav interesele partidelor muncitorești. Pe bună dreptate se vorbește aici despre „inspirația de extremă dreaptă" care stă în spatele diferitelor grupări teroriste care- cearcă în fel și chip, prin denu>(„ l sau însemne, compromiterea mibL ților comuniști. \Susținînd necesitatea alcătuirii Unui guvern de solidaritate democratică, ca singura soluție care poate oferi tării o conducere unitară, de natură să contribuie la depășirea multiplelor dificultăți cu care Italia este confruntată, comuniștii au avansat, totodată, și alte propuneri, în cazul în care democrația creștină va continua să- se mențină pe. pozițiile actuale și după alegeri. în această situație, P.C.I. se va pronunța pentru formarea unui guvern fără participarea democrat- creștinilor, dar care să pună de acord cu aceștia programul de guvernare și să ceară să 1 se acorde același sprijin pe care partidele din arcul constituțional l-au acordat în ultimii doi ani și jumătate cabinetului monocolor democrat-creștin. Comuniștii s-au declarat, de asemenea, gata să alcătuiască un guvern chiar și fără sprijinul democrației creștine, dar, firește, în același cadru de solidaritate națională. în sfîrșit, P.C.I. nu exclude nici posibilitatea trecerii în opoziție, in cazul în care P.D.C. va reuși să formeze guvernul in coaliție cu alte formații politice.Dar ce arată ultimele sondaje da opinie publică în legătură cu rezultatele scrutinului 7 Dacă majoritatea sint la fel de categorice în ce privește pierderile pe care le vor suferi! formațiile de extremă dreaptă, elfi conțin însă previziuni mai nuanțat^ în privința principalilor protagoniști ai scenei politice, în aceasta eviden- țiindu-se modul în care respectivele sondaje sînt influențate de dorințele politice ale celor care le organizează. Firește, asemenea sondaje reprezintă și o încercare, de ultim moment, de a determina o canalizare a voturilor, în conformitate cu situația prezentată în sondaje. Dar, pe bună dreptate, la Roma nimeni nu crede în pronosticuri și în sondaje de opinii, mai ales atunci cînd este vorba de alegeri. Abia noaptea de luni spre marți va permite să se cunoască rezultatele alegerilor, care, după părerea majorității observatorilor de aici, nu pot schimba prea mult actualul raport de forțe din țară.
Radu BOGDAN

9Problema energiei și a combustibililor — in special a petrolului — constituie la ora actuală o preocupare din cele mai acute pe plan mondial, în condițiile în care rezervele energetice „clasice" — in special cele de petrol și gaze — sint limitate cantitativ, consumul continuu sporit pe care 11 implică dezvoltarea tehnologiilor moderne ridică în fața tuturor statelor imperativul unei maxime chibzuințe in utilizarea șl valorificarea cit mai rațională și eficientă a acestor resurse.în zilele noastre, Întreaga dezvoltare a economiei mondiale este organic legată de folosirea diverselor resurse energetice. într-adevăr, putem spune că resursele energetice au devenit de importanță vitală pentru progresul civilizației umane. Fără metalurgie și siderurgie, fără chimie și petrochimie, fără mijloacele rapide de transport nu s-ar putea concepe societatea modernă. Or, așa cum se știe, ramurile amintite — și nu numai acestea — sint mari consumatoare de petrol, gaze și alte resurse energetice — nemaivorbind despre extinderea Imensă a electrificării în toate sferele vieții sociale. Din păcate însă, vreme îndelungată nu a existat o preocupare corespunzătoare pentru exploatarea rațională a rezervelor de energie și combustibil ale Terrei — exploatarea fără frîu, risipa acestor resurse ducînd la împuținarea lor drastică, iar în unele cazuri chiar la secătuirea lor.Pe acest teren ș-a manifestat, In împrejurările cunoscute, criza petrolului din 1973, care a afectat, Intr-o măsură sau alta, toate țările lumii, acționînd ca un puternic semnal de alarmă asupra penurie! resurselor petrolifere. Totodată, se cuvine amintit că în ultimii 8 ani prețurile petrolului au crescut de peste 7 ori ! — cererea de petrol depășind, aproape constant, oferta producătorilor. (După cum se știe, in aceste condiții de accentuare a penuriei, țările membre ala O.P.E.C. au prevăzut pentru 1979 o majorare de 15 la sută a prețului țițeiului, care urma să fie eșalonată pînă la 1 octombrie a.c. ; dar acest nivel a fost de pe acum cu mult depășit, practic, aproape săptămînal principalele țări producătoare de pe

trol anunțind noi și noi creșteri ale prețurilor).Astfel, la ordinea zilei se află cu acuitate problema adoptării unor măsuri severe de conservare și economisire a resurselor energetice ale globului, in primul rind a petrolului, paralel cu intensificarea eforturilor pentru identificarea de noi surse de energie. Nici o țară din lume, inclusiv cele care dispun de rezerve importante, nu iși poate permite să ră- mină in afara acestor preocupări.Zilnic, relatările presei mondiale aduc noi și noi fapte, informații despre o mare varietate de măsuri —

energetic adoptat tn S.U.A. o constituie, de asemenea, economisirea. Arătînd că „Statele Unite sint confruntate cu o problemă cronică de lungă durată", că se impun „măsuri dureroase" și că „fiecare cetățean va trebui să folosească mai puțin petrol și să plătească mai mult pentru el", președintele S.U.A., Jimmy Carter, a preconizat, la ultima sa conferință de presă, stabilirea unei limite maxime a cantităților de benzină ce pot fi achiziționate, un sistem de desfacere cotidiană a carburanților către auto- mobiliști, în mod alternativ, în func

cesite cu 10—12 la sută mai puțină benzină.în ciuda marilor rezerve petrolifere descoperite tn Marea Nordului, măsuri severe de economisire au fost adoptate șl în MAREA BRITANIE, prevăzînd în acest sens limitarea vitezei de circulație a automobilelor pe șoselele publice, limitarea reclamelor luminoase etc.în FRANȚA, unde, după cum scrie ziarul „Le Monde", „risipa de energie este un lux pe care nimeni nu și-l mai poate permite", guvernul a cerut cercurilor industriale să folosească in mai mare măsură derivații
• Risipa de combustibil - „un lux pe care nimeni nu și-l mai poate 
permite“ • O curbă continuu ascendentă: în ultimii 8 ani, prețul 
petrolului a crescut de peste 7 ori • Pretutindeni, măsuri de 
reducere a consumului, de econo misire strictă a rezervelor existente

programe cu aplicabilitate imediată și de perspectivă, acțiuni și reglementări legislative, studii, propuneri, proiecte, inițiative, idei — toate vizînd stoparea risipei de energie, dimensionarea unui consum rațional, realizarea unei balanțe energetice — și implicit financiare — echilibrate.Un numitor comun al programului adoptat de numeroase țări vizează, în primul rînd, reducerea consumului potrivit principiului „cea mai sigură și mai ieftină sursă de energie este economisirea". în această privință sint semnificative concluziile sesiunii Agenției Internaționale pentru Energie, care s-a ținut recent lă Paris cu participarea miniștrilor de resort din principalele țări industrializate ale lumii capitaliste — țări care consumă trei pătrimi din producția mondială de petrol. Pornind de la considerentul că cererea de țiței depășește la ora actuală cu 5 la sută oferta, reuniunea a preconizat ca obiectiv pe anul in curs reducerea consumului de petrol In țările respective cu 5 la sută, urmînd să se procedeze anul viitor la noi reduceri.Pe linia aceleiași preocupări, principala caracteristică a programului

ție de numărul par sau impar al autovehiculelor.De relevat că același sistem alternativ de distribuire a benzinei sau de autorizare a circulației autovehiculelor — la sfîrșit de săptămînă — a fost adoptat de numeroase alte țări, între care DANEMARCA, GRECIA, IUGOSLAVIA, BULGARIA ș.a. în JAPONIA, guvernul a adoptat de la Începutul anului două programe tin- zînd la diminuarea consumului de petrol cu aproape 15 milioane tone, în care scop se prevăd, Intre altele, dimensionarea strictă a consumului individual și limitarea voluntară a utilizării automobilelor. Paralel se are în vedere ca întregul sistem e- nergetic al Japoniei să fie supus unei reconsiderări structurale.Programul REPUBLICII FEDERALE GERMANIA privind problema e- nergetică, adoptat în cea de-a doua decadă a lunii mai și care și-a propus ca obiectiv reducerea cu cel puțin 5 la sută a consumului de petrol, prevede măsuri de reducere și limitare strictă a consumului energetic din locuințe și edificiile publice, diminuarea consumurilor de carburanți la autovehicule, construirea unor motoare a căror funcționare să ne

Inferiori al petrolului șl alți combustibili inferiori. în același timp, a fost lansată in rîndul tuturor conducătorilor auto o amplă acțiune de economisire a benzinei prin aplicarea unor procedee de conducere economicoase, de pe urma căreia se scontează anual pe o reducere a consumului de mai multe sute de milioane litri de benzină.Pe lîngă asemenea măsuri menite să facă față problemelor Imediate ridicate de penuria de combustibili și energie, multe state ale lumii au in vedere și soluții de perspectivă Îndelungată. Sînt, astfel, luate în considerație noi tehnologii pentru lichefierea și gazeificarea cărbunelui. O a- tenție deosebită este acordată, în țări ca U.R.S.S., S.U.A., R.P. CHINEZA, CANADA etc., tehnicilor pentru obținerea de țiței din șisturile bituminoase și din nisipurile asfaltice. Concomitent, in diferite țări se manifestă o preocupare crescîndă pentru descoperirea și valorificarea de noi zăcăminte de țiței, platformele petrolifere împinzesc coastele mărilor și oceanelor tn vederea depistării „depozitelor" subacvatice. O atenție tot mal mare se acordă extinderii utilizării energiei atomoelectrice, se pun

la punct tehnologii in vederea valorificării altor surse de energie : solară, geotermică, mareemotrice, eoliană ș.a.Fără îndoială, nici România nu putea rămine in afara unor asemenea preocupări. Economisirea combustibililor, a resurselor energetice, valorificarea superioară a petrolului, reducerea severă a consumurilor acestuia s-au impus ca o necesitate de prim ordin a dezvoltării economico- sociale a țării noastre, în prezent și în perspectivă, conducerea partidului și statului adoptînd un ansamblu de măsuri concrete in acest sens. Cu atît mai stringente apar asemenea măsuri tn condițiile crizei actuale energetice pe plan mondial și ținînd seama de resursele limitate de țiței de care dispunem, (ara noastră fiind, așa cum se știe, nevoită să importe in prezent peste jumătate din necesitățile de petrol ale economiei naționale.în mod permanent, partidul nostru adresează tuturor oamenilor muncii chemarea de a acționa cu hotărire pentru stăvilirea oricăror consumuri nejustificate de petrol, de alte resurse de energie și combustibil, de a face totul pentru valorificarea șl utilizarea lor rațională, manifestind un înalt spirit de răspundere in gospodărirea acestor importante avuții. Este de datoria fiecărui cetățean, a fiecărui om al muncii să răspundă cu fermitate acestor îndemnuri, cu conștiința că în acest fel contribuie la satisfacerea unei cerințe vitale a economiei noastre naționale, la asigurarea dezvoltării ei continue, a progresului său multilateral. Acasă, la locul său de muncă, fiecare om al muncii, fiecare cetățean trebuie să se considere un combatant activ pe frontul economisirii combustibilului, a tuturor resurselor energetice. De la lichidarea mersului în gol al mașinilor și utilajelor și înlăturarea oricăror surse de risipă a energiei și combustibililor, la promovarea unor tehnologii moderne și structuri adecvate in economie, care să evite consumuri energetice mari — iată un perimetru vast, în care spiritul gospodăresc al fiecărui cetățean se poate afirma din plin, în folosul întregii economii, al nostru, al tuturor.
V. ALEXANDRESCU
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Nu tot ce zboară
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câ nu tot 
în vedere

Expresia spune 
perfect real avi nd 
și sateliți, rachete și fluturi sau torpile și cărăbuși.

Dar nici tot ce zboară este identificat. Căci dacă or fi, nu 
s-ar povesti despre O.Z.N.-uri — în general, și despre farfuriile zbu
râtoare în special.

E adevărat, opiniile științifice privind autenticitatea acestora sint 
Împărțite, cum, de pildă, erau divizate in Evul Mediu și părerile 
asupra sexului îngerilor (de fapt, un fel de precursori ai O.Z.N.-urilor, 
fiindcă îngerașii zboară, dar nu i-a identificat nimeni).

Și tocmai pentru că disputele și confruntările de idei sînt mo
torul cunoașterii s-a ajuns la convocarea unui Congres internațional 
privind O.Z.N.-urile — care a avut ' 
europeană.

Deși multe aspecte au rămas

ce zboarâ se mânîncâ ; ceea ce este 
câ zboarâ muște și reactoare, berze

loc recent într-o capitals vest-

neelucidate, o concluzie s-a
I „El Pais": „cu puține 

în țările și regiunile unde dom-excepții, O.Z.N.-urile apar în special
nește mizeria: Columbia, Paraguay, Brazilia sau Sicilia, Sardinia, An
daluzia. Nu se constatâ, aproape deloc, epidemii de O.Z.N.-uri în ță- 
rile industrializate. Dimpotrivâ, tendința este de a survola zonele ru
rale, regiunile cele mai sârace din lumea subdezvoltârii".

Concluzie foarte plauzibilă — în primul rînd pentru câ foamea 
face ochii mari, așa câ un înfometat poate vedea mai bine (sau avea 
vedenii mai multe) decît un sâtul.

Apoi, deși sînt opinii diferite în ce privește culoarea, forma sau 
dimensiunile farfuriilor zburătoare, există deplină unanimitate asupra 
faptului că întotdeauna respectivele farfurii erau... goale.

Niciodată, pe nici un meridian, nu s-a depistat vreo farfurie zbu
rătoare cu tocăniță, vreun castron interastra! cu ciorbă sau supă 
caldă ori vreo cratiță cosmică cu fiertură de griu sau orez. 
|urul locurilor unde s-a presupus- aterizarea tigăilor siderale nu s-au 
găsit nici un fel de urme de sosuri, oscioare sau firimituri de pîine.

Farfuriile au fost, și sînt, copleșitor și disperant de goale.
Pline ochi, îndesate cu uraniu sau cu miliarde, sînt numai rache

tele, torpilele, reactoarele — dar miezul lor nu-i comestibil, căci nu 
tot ce zboară se mănîncă.

Incit flămînzii globului, subalimentațil omenirii, llhnlțll pămîntu- 
lui, cele cîteva sute de milioane de înfometați nu mai așteaptă nici 
un fel de minune din partea farfuriilor zburătoare goiașe, gindind 
blazați, că așa cum e în ceruri, așa-l și pre pămint. •

Prin

E de mirare doar cum printre propunerile formulate de unele 
delegații ale statelor Industrializate, care au venit la actuala sesiune 
a U.N.C.T.A.D. aninfate de dorința sprijinirii foarte sincere șl foarte 
eficiente a țârilor în curs de dezvoltare, nu figurează alocarea de 
resurse pentru construirea unui cosmodrom. *

Sâ aibâ de unde să decoleze, mai sistematic și mai organizat, vii
toarele roiuri de farfurii zburâtoare.

Bineînțeles, goale.
N. CORBU
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