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CONGRESUL AL XII-LEA
eveniment de uriașă importanță

în viața partidului și a țării
Să-lîntîmpinăm cu mari realizări in muncă, in întărirea 
rolului conducător al tuturor organizațiilor de partid

Cu profund interes și însuflețire au 
salutat comuniștii. întregul nostru 
popor hotărirea recentei plenare a 
C.C. al P.C.R. cu privire la convoca
rea celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

întotdeauna, și mai ales in răstim
pul de cind partidul comuniștilor a 
devenit forța politică conducătoare in 
societatea noastră, congresele sale 
s-au înscris ca evenimente de impor
tanță covirșitoare 
în viața partidu
lui și a întregului 
popor, marcind 
noile etape 
ascensiunii 
țiunii noastre pe 
calea construcției 
socialiste, a în
floririi și prospe
rității patriei. O 
pagină • strălucită 
în istoria Roma-' 
niei a înscris 
Congresul al 
XI-lea, care prin 
adoptarea Pro
gramului partidu
lui a trasat di
recțiile fundamentale de acțiune 
pentru întreaga perioadă de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Tocmai prin în
făptuirea prevederilor Programului 
partidului, a celorlalte hotărîri ale 
Congresului al XI-lea au fost posi
bile marile succese obținute in peri
oada ultimilor cinei ani, accelerarea 
ritmului de dezvoltare economico-so- 
cială a țării, angrenarea tuturor ju
dețelor pe orbita progresului, crearea 
unor condiții tot mai bune de viață 
pentru oamenii muncii, adincirea 
democrației, perfecționările aduse 
organizării și desfășurării întregii 
vieți sociale, dezvoltarea activității 
internaționale a partidului și statu
lui și creșterea la un nivel fără pre
cedent a prestigiului României 
lume.

ale 
na-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația de parlamentari francezi

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, simbătă. dele
gația de parlamentari francezi, con
dusă de senatorul Lucien Andre 
Gautier, membru al Grupului parti
dului „Adunarea pentru Republică", 
președintele Grupului de prietenie 
Franța—România. din Senat, care 
face o vizită in țara noastră.

Au participat tovarășii Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, 
al C.C. al P.C.R.. Nicolae 
președintele Marii Adunări 
nale, Virgil Teodorescu. 
ședințe al M.A.N.. președintele 
Grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie România—Franța.

A fost de față Pierre Cerles, am
basadorul Franței la București.

Din delegația parlamentară au fă
cut parte Charles Allies, senator, 
membru al Grupului Partidului So
cialist Francez, Louis le Montagner, 
senator, membru al Comisiei aface
rilor externe din Senat, Robert 
Schmitt, senator, membru al Grupu
lui Uniunea Republicanilor și Inde
pendenților, Charles de Cuttoli, se
nator, reprezentind Stingă Demo
crată, Louis Minetti. senator, mem
bru al Grupului Partidului Comunist 
Francez.

în numele său și al membrilor de
legației. Lucien Andre Gautier a 
exprimat profunda gratitudine șefu-

secretar 
Giosan.
Națio- 

vicepre-

lui statului român pentru întreve
derea acordată, pentru ospitalitatea 
și căldura cu care au fost întimpi- 
nați in timpul vizitei in țara noastră.

Oaspetele a avut cuvinte de înaltă 
apreciere față de rezultatele obți
nute de România în domeniile eco
nomic și social, față . de succesele 
poporului român pe calea dezvoltă
rii industriei' și agriculturii.

în continuare, a avut loc o convor
bire. în cursul căreia s-a dat o deo
sebită apreciere relațiilor tradițio
nale româno-franceze. care se extind 
și se adincesc continuu, pe plan po
litic, economic, tehnico-științific, cul
tural și in alte domenii de activitate, 
in spiritul importantelor înțelegeri 
și acorduri stabilite cu prilejul dia
logului la nivel înalt de la Bucu
rești și Paris. A fost subliniată con
tribuția pe care parlamentele celor 
două țări, grupurile parlamentare de 
prietenie pot s-o aducă la amplifi
carea și aprofundarea acestor rapor
turi, la mai buna cunoaștere și la o 
mai strinsă apropiere intre popoarele 
român și francez, in folosul și spre 
binele lor, al înțelegerii șl cooperării 

. internaționale.
Au fost abordate, de asemenea, 

probleme majore ale vieții interna
ționale. în acest cadru,. s-a examinat 
evoluția situației politice în Europa, 
reliefindu-se necesitatea sporirii 
eforturilor pentru înfăptuirea inte
grală a prevederilor Actului final 
al Conferinței de la Helsinki, pen-

tru pregătirea temeinică a 
niunii de la Madrid din 1980, 
tru dinamizarea procesului de 
tindere, de edificare a unei 
rități reale pe continent, de dezvol
tare a unei colaborări pașnice, neîn
grădite, intre statele europene. De 
ambele părți s-a apreciat că asigu
rarea unei păci trainice in Europa și 
în lume impune, ca o cerință hota- 
ritoare, trecerea neintîrziată la mă
suri concrete, eficiente, de dezanga
jare militară, de dezarmare.

De comun acord, s-a subliniat că 
instaurarea unui climat de pace, de 
încredere între popoare reclamă 
aplicarea în relațiile dintre state a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității in drep
turi. neamestecului' in treburile' in
terne, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța. Schimbul de pă
reri a evidențiat, totodată. însemnă
tatea soluționării prin mijloace paș
nice. prin tratative a stărilor de în
cordare și conflict care mai dăinuie 
in diferite zone ale globului, a lichi
dării fenomenului subdezvoltării și 
edificării -unei noi ordini economice 
internaționale. A fost evocat. în acest 
context, rolul parlamentarilor ro
mâni și francezi, al parlamentarilor 
in general, în lupta pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă, 
triumful cauzei păcii și 
social.

întrevederea a decurs 
bianță de cordialitate și

reu- 
pen- 
des- 

secu-

pentru 
progresului
intr-o am- 
prietenie.

Congresul al XII-lea. analizind ac
tivitatea desfășurată în perioada care 
a trecut de la Congresul al XI-lea, 
va stabili, corespunzător orientărilor 
Programului partidului și noilor ce
rințe și necesități decurgind din 
realitățile naționale și internaționale, 
direcțiile de acțiune și sarcinile con
crete pentru o nouă perioadă de 
cinci ani și in perspectivă. După 
cum s-a stabilit prin hotărirea plc-

că. în următorii ani. România va 
cunoaște o și mai mare inflorire. un 
mai accentuat proces de dezvoltare și 
modernizare a economiei, a tuturor 
ramurilor și sectoarelor de activi
tate, a tuturor județelor, valorifi
carea mai intensă și complexă a re
surselor materiale și umane de care 
dispune, afirmarea mai puternică a 
revoluției tehnico-științifice în toate 
domeniile. Creșterea considerabilă

„Am adoptat, într-o deplină unanimitate și unitate, toate docu
mentele ce urmează să fie dezbătute în partid și de către întregul 
nostru popor; am stabilit măsurile cu privire la pregătirea și desfă
șurarea Congresului al XII-lea al partidului. Acum este necesar să 
acționăm, în aceeași deplină unanimitate și unitate, în toate domeniile, 
pentru a asigura realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce 
ne revin".

NICOLAE CEAUȘESCU

narei, pe ordinea sa de zi vor figura 
dezbaterea și adoptarea Directivelor 
pentru viitorul cincinal și a orientă
rilor dezvoltării economico-sociale a 
României pină in 1990. Programul de 
cercetare științifică, dezvoltare tehno
logică și de introducere a progresului 
tehnic pină în 1990 și Programul de 
cercetare și dezvoltare în domeniul 
energiei pină in 1990, precum și ori
entările principale in aceste domenii 
pină in anul 2000.

în ampla cuvîntare rostită la în
cheierea lucrărilor plenarei comune 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a pus in evidență liniile fundamen
tale. principalele caracteristici ale 
acestor documente de importantă is
torică pentru destinele țării. Ideea 
majoră ce se desprinde

Străluminat
de steagul purpuriu

Haralambie ȚUGUI

O vatră de vecie, cu lumini 
Ce pretutindeni ard in brazi și griie 
Inveșmîntînd Carpații neclintirii 
Fină departe-n larguri de cîmpie...
Un tricolor întotdeauna mîndru 
Crescut din strămoșescul viu pămînt, 
Asemeni unei inimi, cu străbunii 
Prezenți in noi, drept strajă și cuvînt...

*

*
*

*

Aici ne-am spus, din veacuri multe, vrerea 
De-a fi și liberi pururi de-a rămîne : 
Un neam și-o țară ce nu-și pleacă fruntea 
In fața nimănui, cum se cuvine...
Ce-ar mai putea spre lume să cuvinte 
Poetul cel crescut din glasul viu
Al României : glas de vis și pace 
Străluminat de steagul purpuriu ?

E ziua Țării... Și, săltîndu-și fruntea 
întreg poporul, demn, mîndru de sine 
Ascultă, încrezător, cum din puterea lui 
Cuvînt de libertate veșnic vine.

este aceea

a avuției sociale și a venitu
lui național vor permite ridicarea 
in continuare a nivelului de trai 
material și spiritual, realizarea unei 
calități noi a vieții, crearea unor con
diții superioare de civilizație pentru 
toti cetățenii țării, demonstrindu-se 
astfel practic că tot ceea ce realizăm 
în societatea noastră este destinat 
omului, bunăstării și fericirii sale.

Elaborate, ca dealtfel întreaga po
litică a partidului, cu contribuția 
esențială și sub permanenta îndru
mare a secretarului general al parti
dului. documentele ce vor fi supuse 
dezbaterii și aprobării Congresului 
reflectă — după cum au subliniat in 
luările lor de cuvînt participanții la 
plenară — trăsăturile atit de caracte
ristice gîndirii sale : fundamentarea 
științifică riguroasă, realismul, capa
citatea prospectivă, receptivitatea la

nou, umanismul profund și mai pre
sus de toate deplina identificare cu 
interesele vitale ale țării, cu năzuin
țele poporului. Oricine parcurge 
aceste documente nu poate să nu 
încerce un sentiment de inaltă pre
țuire și recunoștință față de partid 
și față de secretarul său general pen
tru consecvența, fermitatea și pri
ceperea cu care conduc opera de edi
ficare a noii orinduiri in patria 

noastră. Adop- 
tînd hotărirea ca, 
în cadrul confe
rințelor organi
zațiilor județene 
de partid ce vor 
avea loc în pre
gătirea Con
gresului. tovară
șul Nicolae' 
Ceaușescu să 
fie propus pen
tru funcția de 
secretar general 
al partidului, ple
nara a exprimat 
inalta apreciere 
dată de întregul 
partid și întregul 
sale de eminentpopor calităților 

conducător comunist și om de stat, 
neobositei sale activități consacrate 
fericirii poporului și înfloririi patriei, 
cauzei generale a socialismului și 
comunismului.

Potrivit hotărîrii plenarei și in spi
ritul democratismului profund ce ca
racterizează viața partidului și a so
cietății noastre, proiectul de Direc
tive. proiectele celorlalte programe 
ce figurează pe ordinea de zi a Con
gresului vor fi supuse dezbaterii în
tregului partid și a opiniei publice 
și apoi în cadrul Congresului, astfel 
incit, prin încorporarea propunerilor 
ce vor fi făcute, să întruchipeze în
țelepciunea colectivă, voința unani
mă a partidului și a poporului. De-
(Continuare în pag. a V-a)

Sursele vitalității se găsesc la izvor,

in tumultul împlinirilor socialiste
Sînt epoci de mare dinamism, pline de schimbări radicale în existența oame

nilor, de prefaceri din temelii a tuturor structurilor societății și care, așadar, oferă 
creatorilor un material de viață extraordinar. O asemenea epocă străbate poporul 
nostru de treizeci și cinci de ani. Creatorii de astăzi, continuatori ai celor de ieri, 
mărturisesc prin operele lor dimensiunile acestei epoci, resimt responsabilitatea față 
de redarea vieții in spiritul adevărului, își pun ei înșiși intrebarea fundamentală : 
„pentru cine scriu ?", „pentru cine creez ?". într-un moment cind întregul nostru 
popor intimpină cea de-a treizeci și cincea aniversare a unui eveniment ce a 
schimbat radical cursul istoriei noastre, răspunsurile citorva creatori la o atare 
întrebare ni se par semnificative, documente de conștiință întregitoare, alături de 
operele artistice, asupra modului in care ei își înțeleg misiunea educativă în zilele 
noastre, in România socialistă.

La ancheta noastră din pagina a IV-a răspund astăzi : 
loan ALEXANDRU, Franz STORCH, 
Mircea Florin ȘANDRU
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In Teleorman, unde bobul de grîu se înfrățește tu rulmentul
IN PAGINA A III-A
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■ "f in cinstea
marii noastre

sărbători
La producția netă — o 

depășire de 100 milioane 
iei. Oamenii muncii din industria 
județului Hunedoara raportează în
semnate succese în cinstea zilei de 
23 August. Astfel, la unul dintre 
principalii indicatori de plan — pro
ducția netă — prevederile pe 5 luni 
au fost depășite cu peste 100 mi
lioane lei. De remarcat că sporurile 
la producția netă au fost obținute 
prin depășirea producției fizice și 
prin reducerea cheltuielilor materiale 
cu aproape 70 milioane lei. Printre 
Unitățile economice cu cele mai bune 
rezultate se numără întreprinderile 
miniere din Lupeni, Petrila, Vulcan, 
Hunedoara, Centrala minereurilor 
Deva, întreprinderea „Marmura" Si- 
meria și întreprinderea „Victoria" 
Călan. (Sabin Cerbu).

Prin creșterea producti
vității muncii. întreprinderile 
din județul Mehedinți au înscris în 
plus, în bilanțul 'perioadei care a 
trecut din acest an, o producție 
marfă în valoare de 96 milioane lei. 
între altele, au fost realizate, supli
mentar, un tanc petrolier de 
tdw, .276 milioane kWh energie 
trică, 231 vagoane de marfă în 
valent pe patru osii, 840 tone
netă. 1 500 pompe centrifuge. însem
nate cantități de bentonită, cherestea, 
furnire estetice. întregul spor de 
producție a fost obținut prin crește
rea suplimentară a productivității 
muncii cu 3.4 la sută. (V. Tătaru).

5 000 
elec- 
echi- 
huilă

Suplimentar — produse 
utile economiei naționaie. 
Colectivele din industria județului 
Buzău au înscris pină acum in cro
nica întrecerii importante rezultate, 
în primul semestru s-a realizat o 
producție industrială suplimentară 
care Însumează peste 108 milioane 
lei. Aceasta se materializează în 541 
tone utilaje tehnologice pentru in
dustria metalurgică și chimică. 3,3 
milioane bucăți cărămizi și blocuri 
ceramice. 2 816 mc cherestea. 5 000 mp 
uși și ferestre din lemn, 62 000 mp 
geam, confecții textile in valoare de 
4,1 milioane lei, mobilier in valoare 
de 2,2 milioane lei ș.a. (Mihai Bâzu).

Tehnologie originală pen
tru recuperarea unor pro
duse chimice. Pe baza unei teh" 
nologii originale elaborate de specia
liștii Centrului de cercetare al Cen
tralei industriale de produse anorga
nice din Rîmnicu Vîlcea — unitate 
din cadrul Institutului central de 
chimie — la Combinatul chimic din 
Rimnicu Vîlcea a fost pusă in func
țiune o modernă instalație care asi
gură captarea și prelucrarea izome- 
rilor inactivi ai hexaclorciclohexanu- 
lui, utilizați la fabricarea și transfor
marea acestora in trei produse chimi
ce valoroase. Este vorba de benzen, 
reintrodus în același proces de pro
ducție, pentru care asigură 25 la sută 
din materiile prime, de monoclor ben
zen, folosit la condiționarea insecti
cidelor, precum și acid clorhidric, 
utilizat ca decapant în industria con
structoare de mașini și în procese de

ARTIFICII CONTABILE... Cil ETICHETE DE SERVICII PUBLICE
în afara lucrărilor de reparații și 

întreținere a bunurilor casnice, uni
tățile cooperației meșteșugărești exe
cută, de regulă, o gamă largă de 
produse (confecții, tricotaje, încălță
minte, mobilă ș.a.), realizate la co
manda individuală a clienților (in 
ateliere specializate pentru lucrări de 
servire a populației) sau în regim de 
serie (confecționate în centre anume 
organizate). Cum activitatea atelie
relor de servire are in multe cazuri 
un pronunțat caracter sezonier, iar 
timpul meseriașilor trebuie folosit, 
a apărut și s-a extins așa-zisa pro
ducție „în preîntîmpinare". în accep
țiunea organizatorilor, această pro
ducție este alcătuită din diverse 
mărfuri realizate în completarea ca
pacității atelierelor de servire, măr
furi care să aibă asigurată o desfa
cere rapidă.

Desigur, pentru a întruni aseme
nea condiții, produsele „in preintim- 
pinare" trebuie să se distingă prin 
modele deosebite, astfel incit să 
atragă cliențil și să fie preferate ce
lor la comandă. Realizarea unor pro
duse „in preintimpinare" prezintă 
avantaje nu numai pentru meseriași 
— asigurindu-le de lucru atunci cind

nu au comenzi — dar și pentru cum
părători, aceștia puțind găsi în uni
tăți produse gata confecționate, fără 
să mai aștepte execuția comenzilor 
individuale. Totodată, realizind pro
duse „în preintimpinare", meseriașii

cooperativa „Progresul-1 din Alba 
Iulia a realizat prin unitățile sale 
produse „in preintimpinare" în va
loare de circa 1 milion lei. raportate 
ca... prestări de servicii. (La activi
tatea de tricotaje, aproape jumătate

O confuzie, aparent nevinovată, între produc
ția de serie și prestările de servicii, care 
se cere a fi grabnic înlăturată din unitățile 

cooperației meșteșugărești

au posibilitatea să testeze gustul 
clienților. aflind direcțiile spre care 
se îndreaptă preferințele lor.

Din practica curentă se poate con
stata că numeroase cooperative din 
tară folosesc din plin avantajele 
producției „în preîntîmpinare", orga
nized activitatea atelierelor de așa 
manieră, incit să imbine această 
producție cu execuția' lucrărilor la 
comandă» Altele însă...

în primele 6 luni din acest an,

din volumul raportat de prestări de 
servicii l-au alcătuit produsele „in 
preîntîmpinare" 11).

— Produsele respective 
realizate în atelierele de 
populației ? — îl întrebăm 
rășul Alexandru Oprean, 
tele cooperativei.

— De regulă le-am realizat în ate
lierele de serie.

— Atunci de ce au fost „botezate" 
ca prestări de servicii ? Decizia

au fost 
servire a 
pe tova- 
președin-

sinteză și neutralizare din chimie. 
Noua instalație, dotată cu mașini și 
utilaje de mare tehnicitate, a fost 
realizată integral în țara noastră. (A- 
gerpres).

33 noi capacități de pro
ducție T>rima jumătate a anului 
a fost marcată, în județul Timiș, de 
intrarea în circuitul economic a 33 
de noi capacități productive industri
ale. Printre acestea se numără o uni
tate de elemente galvanice din ca
drul întreprinderii „Electrobanat", 
pusă în funcțiune cu 5 luni înainte 
de termen, care va produce anual 10 
milioane de elemente galvanice, noua 
fabrică de memorii electronice Timi
șoara, cu o producție de peste 30 mi
lioane lei pe an, o secție de maro- 
chinărie la întreprinderea „Victoria", 
care va asigura un spor anual de 
producție de 300 000 articole de maro- 
chinărie, dezvoltarea sectorului de 
țesătorie al întreprinderii „Arta tex
tilă" Timișoara și altele.

Crește gradul de integra
re a fabricației de autotu
risme La întrePrinc'erea de auto
turisme din Pitești a intrat în pro
ducție turnătoria de fontă maleabilă, 
etapa I, cu o capacitate de 10 000 
tone pe an. Aici se toarnă o gamă 
largă de piese pentru autoturismele 
„Dacia 1 300“ și ARO, ca și pentru 
alte tipuri de mașini. A intrat par
țial în funcțiune și turnătoria de 
bloc motor, reper de bază pentru 
„Dacia 1 300“, care se aducea din im
port. Cele două capacități de produc
ție au un rol important in procesul 
de integrare, dezvoltare și diversifi- 
care a fabricației de autoturisme ro
mânești. (Gh. Cîrstea).

UCECOM nr. 39879/1976 prevede clar 
că produsele „în preintimpinare" se 
execută numai in atelierele de ser
vire a populației.

— Păi, noi așa am crezut că e bine. 
Am elaborat și o decizie în acest 
sens (decizie .care s-a dovedit a fi 
in contradicție cu reglementările 
legale — n.n.).

Ce efect au avut aceste artificii ? 
Cooperativa a apărut în documentele 
statistice cu planul de prestări-ser- 
vicii depășit, cind. în realitate, tre
buia să figureze cu... restanțe.

Dar iată și un olt caz de abatere 
de la reglementările legale. Cu puțin 
timp în urmă s-a desfășurat la Alba 
Iulia „Tîrgul cooperației meșteșugă
rești", ediția 1979. Tîrgul voia să fie 
un prilej de promovare a obiceiuri
lor tradiționale, de prezentare a unor 
produse foarte 
spus, spre lauda 
tirgul s-a bucurat 
interes și succes, 
mare de vizitatori 
afaceri: vinzări de mărfuri

solicitate. Trebuie 
organizatorilor, că 
de un binemeritat 
Dovadă — afluxul 
și cifra ridicată de 

în va-
Mihai IONESCU

(Continuare in pag. a V-a)

Cu cinci luni în avans. 
Colectivul întreprinderii de mașini, 
agregate și subansamble auto de pe 
platforma industrială a orașului Sf. 
Gheorghe intimpină ziua de 23 Au
gust eu un succes.de seamă: înce
perea fabricației în noua secție de 
prize de putere cu cinci luni mai 
devreme. Montarea în ritm susținut 
a mașinilor și utilajelor a fost reali
zată în regie proprie. Prizele de pu
tere ce se vor fabrica aici în 12 va
riante constructive vor echipa di
verse tipuri de autocamioane româ
nești. (Tomori Geza).

înainte de termen. La în‘ 
treprinderea de medicamente din 
București au început să producă, cu 
șase luni mai devreme, o instalație 
pentru fabricarea unui produs far
maceutic numit metiletilcetoxină și o 
linie tehnologică pentru obținerea de 
noi produse de sinteză. Tot cu un 
devans de șase luni a fost pusă în 
funcțiune, parțial, la întreprinderea de 
specialitate de la Băicoi, o linie teh
nologică de fabricare a utilajelor pen
tru prelucrarea cauciucului, care, in 
momentul atingerii capacității finale, 
va furniza anual noilor unități circa 
1 000 tone utilaje. (Agerpres).

succes.de
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In „lada de zestre" a fetelor dintr-un mare colectiv muncitoresc, 
valon transmise diri generație în generație

Cinste, 
omenie, 
hărnicie

Cîndva, la Începutul muncii mele 
de reporter, am intilnit un gest tul
burător : se făcea un baraj și i-am 
văzut pe constructori depunind la 
baza lui, ca o primă cărămidă, un fel 
de pergament cu numele lor, co
pertă de operă.

Mai apoi, m-am trezit pe un șan
tier, pe Dealul Cotrocenilor. între 
niște barăci și, nu mult mai tîr- 
ziu, mi-a răsărit în fată o clădire 
care fabrica haine. Se spunea că se 
vor realiza acolo patru sute de mii 
de costume pe an, cifră pentru mine 
colosală, fiindcă lumea nu era pe 
atunci prea îmbrăcată, iar „lodenul" 
cumpărat pe cartelă prin magazinele 
„economatului" putea fi achiziția 
cea mai de preț-

— Vă aduceți aminte, nu-i așa ?
Orașul învăluit într-o pîclă stră

vezie de vară venea din ce în ce 
mai luminos spre noi.

— Cum, nu ? Eu sînt aici de pe 
vremea aceea...

Mă hotărăsc, pe dată, să trag 
liniile unui scenariu de film :

O fată de 15 ani pleacă din Mol
dova la București, lucrează pe la 
niște cucoane, spală vase, mătură 
prin curți...

— Dacă-i vorba să-mi amintesc 
n-o pot spune decît cu inima, mă 
avertizează Margareta Cneș, uneori 
am impresia că nici nu eram 
eu... că...

De jur împrejurul nostru, fete la 
mașini dau, acum firesc, imaginea 
muncii într-o industrie modernă de 
confecții. îmi fac un calcul : de la 
acele mult rivnite 400 000 de cos
tume, întreprinderea de confecții 
și tricotaje București a ajuns să 
producă anual citeva milioane !

Mă aflu la postul ajutorului de 
maistru, Margareta Cneș, și am nu 
senzația, ci convingerea că aici, 
acum, în această clipă se combină 
sute de fapte care vin cu o viteză 
infinit superioară oricărui aparat, 
formînd o imagine care nu poate fi 
oferită decît de om.

Mi se spune :
„Am auzit de șantierul A.P.A.C.A. 

și am vrut să mă duc cu orice 
preț acolo".

— De ce voiafi să mergeți „cu 
orice preț" acolo ?

Ajutorul de, maistru. Margareta 
Cneș, femeie în pragul pensiei, 
mamă a două fete, rămine pur și 
simplu uluită. întrebarea mea, sim
țeam, a copleșit-o. Uitase ? Nu 
știa ?

— Nu știu... Atîta doar că erau 
acolo niște barăci. Apoi șantierul... 
Apoi...

— Apoi, ce 1
Mi-am adus aminte de niște poze. 

Țineam cu tot dinadinsul să fac rost 
de ele și să i le arăt.

— Pot să vin altădată ?
— Eu le știu pe dinafară — mi-a 

spus. Nu-i nevoie.
Pe urmă i-am citit din niște note 

de-ale mele de pe vremuri, extrase 
din ziarul „Scînteia" :

„Această fabrică e rodul muncii 
a mii de brigadieri ai anului 1948 
care și-au schimbat în fiecare zi 
foarfecele, acul și fierul cu mangal 
pe roabă și hîrlet". Și, mai departe : 
„Ne-am apucat să ridicăm o fabrică 
a noastră. Am făcut parte din bri
gada a IV-a care a muncit exact 
la aripa la care lucrez și acum".

— Exact 7 am întrebat-o.
— Exact, dar nu e vorba despre 

mine. E o coincidență.
(Notez in carnet : „Coincidența • 

pentru sute și sute de oameni").
— Eu nu-mi amintesc să fi făcut 

o asemenea mărturisire.
— Și dacă ati fi făcut-o ?
— Dacă aș fi făcut-o ar fi fost un 

adevăr. Ne-am construit singuri o 
fabrică. Ăsta-i adevărul.

— Ați lucrat aici și cu sapa 7
— Am lucrat. Era și o lozincă : 

„Cu sapa și cu lopata, să dăm șan
tierul gata !“.

M-am uitat prin marele atelier și 
mi-am dat seama că acea secție 
arăta ca o fabrică a viitorului.

Margareta Cneș îmi explică : 
„această secție, care are fetele pe 
care le vedeți, se numește secția 
de modă pentru femei și ele fac 
tot efortul să împace gusturile — 
și surîde — mondiale".

Aflu apoi că, deși lucrul • în se-

înconjuratâ mereu, cu zîmbet și dragoste, de sute de tinere muncitoare pe care le-a ajutat să descopere 
bucuriile simple și adinei ale muncii, Margoreta Cneș (în centrul fotografiei) vorbește despre fabrică așa cum 

ar vorbi despre o „casă" a ei mai mare Foto : E. Dichiseanu

rie, fiecare produs poate fi con
siderat un unicat.

— Acesta e, de fapt, și telul : să 
răspundem noilor cerințe.

— Cum, adică 7 o întreb.
Se miră, se preface că se miră, 

mă prefac și eu că mă mir și, în cele 
din urmă, cădem de acord :

— Lumea s-a schimbat. Sînt ce
rințe mari. Din ce în ce mai exi
gente. Gînditi-vă la „lodenul" pe 
care-1 evocam. Iar acum... Avem 
multe produse premiate la toate 
concursurile internaționale de modă.

Mă hotărăsc să fac. pe scurt, mo
nografia acestei fabrici prin dis
cuția cu o muncitoare. O întreb, 
deci, pe Margareta Cneș de cind a 
venit aici. îmi răspunde aproape 
contrariată :

— Nu v-am spus 7 De la Început !
— Ce sentimente aveți fată de 

fabrica in care lucrați 7
— Aceleași ca față de copiii mei.
(îmi notez în carnet : formida

bil ! Nu ea este copilul fabricii, ci 
fabrica e copilul ei !). V-am spus 
— continuă Margareta Cneș — am 
fost aici brigadiera...

în acest moment, o fată care (aflu 
mai tîrziu că venea din concediu) ii 
aduce flori.

— Nu trebuia să te deranjezi !
Fata o sărută.
Se petrece un lucru ca într-o fa

milie, fiindcă in chiar clipa aceea 
vine o altă fată care îi aduce flori 
și o sărută.

Mă prefac că nu iau în seamă 
împrejurarea. Mă obișnuisem cu 
ideea : o mamă cu sute de fete. Ea 
observă și îmi explică :

— Nu se întimplă asta in fie
care zi.

N-am înțeles.

— în toată fabrica noastră sînt 
numai tinere.

N-am înțeles.
— Și eu mă bucur că e o tine

rețe continuă. Avem ani în care nu 
iese nimeni la pensie.

N-am înțeles.
— Fetele astea sînt tinerețea 

noastră. Fără ele, fără fabrică nu 
m-aș simți om.

Am înțeles.
— Miine e ziua mea. împlinesc 

(suride iarăși) o... virstă. Fetele 
știu... Și vin cu flori.

Am discutat apoi despre o mie de 
lucruri, am pus o mie de întrebări 
și mi s-au dat o mie de răspunsuri. 
Ce mi-am propus să rețin neapărat 
e că omul are un vis. Fiecare om 
are un vis al său care se repetă toată 
viața. Visul lui cel mai drag și mai 
luminos. Nu-1 poți sili și nici ruga 
să apară. Vine, parcă, singur.

— Eu n-am avut cele mai bune 
zile, am muncit, am suferit, ce să 
mai spun dacă acum nu mai am 
necazuri 7

— Chiar, nici un necaz 7
— A, da... dar nu voiam să...
A fost și a rămas o adversară a 

mulțumirii de sine. O nemulțumită. E 
bine, e rău 7 Margareta Cneș îmi 
spune :

— Vedeți 7 Omul are o casăy O 
casă a lui. O familie a lui. O casă 
și o familie la care tine cel mai mult. 
O casă și o familie de care nu se 
poate despărți decit... în fine... Am 
văzut și cazuri de astea pe care le 
detest. Dar omul are și o cosă mare. 
Eu am familia mea de care nu mă 
pot despărți, dar am și casa asta 
mare : toate fetele de aici sint fe
tele mele. Am sute de fete pe care 
le-am crescut și pe care le iubesc. 
Aurelia Bratu, ca să dau un singur 
exemplu, fetita noastră din fabrică.

utecistă, secretară de U.T.C., pe urmă 
adjuncta mea pe linie de partid și 
acum secretara biroului organizației 
de partid numărul 4, că la noi în 
secție sînt două organizații de bază, 
pe această Aurelie o consider chiar 
ca pe o fată a mea.

Mă uit în dreapta și în stînga, 
văd șirurile de mașini la care lu
crează fetele Margaretei Cneș. îi aduc 
flori, o sărută de ziua ei.

Mai este o colegă care nu vine. 
O femeie de-o seamă cu ea. Ce se 
întimplă 7

— E supărată ?
— Da, necazuri. E prietena mea și 

am oropsit-o.
— Nu se poate !
— Se poate. Cealaltă secție are 

nevoie de ajutor. Trebuie neapărat 
să iasă din impas. Am dat acolo 
șapte muncitoare din secția noastră. 
Din cele mai bune. între care și pe 
prietena mea din copilărie. S-a su
părat. M-am supărat și eu.

îmi propun să fac totul să le îm
pac. O rog pe Margareta Cneș s-o 
cheme. Vine o femeie nicidecum ne
căjită.

— Nu vă luați după Margareta, 
sigur că mi-e necaz, dar nu sînt 
supărată. Supărată sînt că m-am 
despărțit de ea. Da’ în cinci zile 
termin și vin la locul meu.

Ajutorul de maistru, secretara bi
roului organizației de bază din sec
ția a 2-a a întreprinderii de confec
ții și tricotaje București suride :

— îți mulțumesc. Știam eu că o să 
am iarăși o zi bună.

Prin ferestre batea soarele. La fe
restre erau flori. Pretutindeni era 
vară. Pretutindeni era tinerețe. Ti
nerețea unor oameni, tinerețea unei 
fabrici.

Vasile BARAN

• CU FORȚA DE ASTĂZI, CU 
MINTEA DE MIINE. Dacă nu 
ne-ar fi trimis și o fotografie, n-am 
fi crezut că Ionel Ghidia din Brăila 
este atit de tînăr. Cu toate că scri
soarea lui, așternută pe hirtie fină 
și cu rînduri îngrijite ca o scrisoa
re de dragoste, vorbește despre 
acomodarea unui tînăr intr-un mare 
colectiv metalurgic, se simte in ro
bustețea rîndurilor, în soliditatea 
gindurilor, o sevă de maturitate 
care ne-ar fi făcut să credem că 
autorul e un adult călit care își re
memorează tinerețea.

Scrisoarea începe printr-o des
criere a locului de producție: 
„Nu văzusem niciodată un la
minor, nu aveam nici cea mai 
vagă idee despre ce poate fi, totuși 
m-am înscris în cadrul grupului 
școlar al liceului „Panait Cerna" 
pentru a urma pe lingă cursurile 
școlii și practica în producție. în

hala imensă pășeam pe vîrfurile pi
cioarelor, decis să ies mai repede 
de acolo, să plec. Dar, cu timpul, 
învățătura pe de o parte, dogoarea 
cuptoarelor pe de alta, m-au matu
rizat, dindu-mi acea siguranță pro
prie că știu bine ce am de făcut în 
viață".

Partea a doua a scrisorii cuprinde 
bucuriile curente sau de excepție 
ale unui colectiv în care tînărul sa 
simte pe deplin integrat. El vor
bește despre darea în exploatare a 
unei secții noi, moderne, care reu
nește muncitori de toate generații
le, ca despre un important eveni
ment de familie, sau despre pers
pectiva sigură a unei noi linii teh
nologice, ultramecanizate și elec- 
tronizate ca despre un viitor care 
obligă de pe acum la o cit mai se
rioasă pregătire profesională.

La o anumită virstă oamenii își

spun : „Eh, dac-aș mai fi o dată 
tînăr, cu forța de ieri și mintea de 
astăzi !“ Fotografia dovedește că 
semnatarul e foarte tînăr, iar scri
soarea... că e foarte matur. Șl ca 
el sînt mulți, practic, întregul nos
tru tineret muncitoresc.

• O SECUNDA ! Ilarie Drăgoes- 
cu — București : De fapt experien
ța de viață pe care ne-o împărtă
șiți, în antiteză cu conduita celor 
ce trăiesc necinstit, e străbătută de 
înțelepciunea simplă, străveche șl 
etern valabilă a omului corect : 
Dacă o iei pe panta lăcomiei, oricit 
ai avea, nu-ți mai ajunge. Așa că 
e mai bine să te mulțumești cu cit 
ți se cuvine. Pop Maria — comuna 
Seini, județul Maramureș : Indiscu
tabil, copiii datorează și ei întreți
nere părinților în virstă sau aflați 
în nevoie.______J
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Gîndul care poluează 
și rouă dimineții

Vineri, 22 iunie, in 
acceleratul Deva — 
București care trece 
prin Tirgu Jiu la ora 
16,11... Cam intre Cra
iova și Caracal, liniș
tea vagonului de clasa 
intii este dintr-o dată 
spulberată de vorbirea 
cu voce tare, chiar 
foarte tare a unui tinăr 
(aproximativ 30 de 
ani). Ieșise pe coridor 
să discute, la fereastra 
vagonului, cu un prie
ten. Părea îndeajuns 
de școlit și totuși... 
Dar ce spunea ? Vor
bind năvalnic, insista 
ca celălalt să priceapă 
bine spusele lui. El 
spunea răspicat că nu 
concepe nicicum să 
ducă o viată de „pirlit", 
că el trebuie „să 
ajungă", „să se ca- 
țăre“, dorința lui cea 
mai arzătoare asta 
este, el atit cere de 
la viată : să trăias
că pe picior mare. Toc
mai se află intr-o cău
tare asiduă a unui ser
viciu in care „se poate 
ciupi" cit mai mult. 
Nu, slujba lui de acum 
nu-i dă, in privința 
asta, prea mare satis
facție. I s-a oferit insă 
un post de inspector 
al apelor. Adică i s-ar 
da sub control și su
praveghere o anumită 
zonă, el urmind să 
constate, cind e cazul, 
gradul de poluare a 
apelor, să descopere 
pe vinovați și să-i tri
mită in fața legii. Cum 
vede insă el îndepli
nirea acestei atribuții 
de păzitor al limpezi
mii apelor 7 O, nu, oa
meni buni, nu din

punctul de vedere 
al legalității, nu fiți 
copii. „Ar fi fost foar
te bun postul — zicea 
el adresindu-se priete
nului care-l asculta și 
el perplex — s-ar pu
tea ciupi foarte bine. 
Păi, ia gindește-te, îi 
prinzi pe unii de la o 
întreprindere, să zi
cem, că aruncă nu 
știu ce reziduuri in
tr-un piriu. Nu, nu 
le faci acte pe loc. 
Faci doar pe zmeul, 
ii ameninți și ii 
sperii bine de tot cu 
consecințele aplicării 
legii și, gata, te și tre
zești cu o sumă fru
mușică in buzunar. Da, 
s-ar putea ciupi, iți 
spun eu. Dar oare ar 
îndrăzni ei să-ți mai 
ofere ceva cind treaba 
ar fi mai gravă ? Nu 
le-ar fi teamă 7 Și pe 
urmă, dacă se întim
plă să mai constate și 
alții poluarea și iese 
tărăboi ? Că vine un 
prost, unul din ăia 
cinsțiții, și dă totul in 
vileag. Nu. Trebuie să 
mai caut, să găsesc 
altceva".

Prin compartimente, 
călătorii au început să 
se miște neliniștiți, 
bunul lor simț era 
biciuit cu brutalitate și 
nerușinare. „Opriți-l 
că nu mai suport !“, 
vorbi cu vocea sugru
mată o femeie. Un 
bărbat mai drastic se 
ridică in picioare : „Nu 
e nimeni pe aici care 
să-l legitimeze și să-l 
pună la respect pe im
pertinentul ăsta ?".

„Nu se poate, spuse un 
altul calm. N-ar fi le
gal. El dezvăluie doar 
intenții, «principii» de 
viață, nu există nici o 
dovadă că a și săvirșit 
asemenea lucruri". 
„Extraordinar! ex
plodă altcineva. Dar 
cum e posibil ?" Un 
bătrin medita amar: 
„Puteți să-l credeți, e 
foarte sincer. Așa o să 
facă. E un lup tinăr și 
lacom. Asta pină la 
dezastru nu se mai 
oprește. Intr-o zi o să 
se trezească la tribunal 
și-o să facă ochii mari 
de mirare. Trăiește, 
pesemne, intre niște 
oameni slabi, care ei 
înșiși se scaldă in ape 
tulburi sau, ca să folo
sesc domeniul de care 
vorbea, în ape polua
te". „Dar nu putem să 
răminem indiferenți I" 
mai spuse din nou fe
meia avind, desigur, 
dreptate...

N-am aflat cinf^efe. 
Dar există, fără titnto- 
ială, oameni care, după 
felul in care gindește, 
l-ar recunoaște. Gin- 
direa lui poluează și 
rouă dimineții. Dragi 
tovarăși, opriți-l ! Tre- 
ziți-l la realitate ! 
Făceți-l să înțeleagă 
că lumea in care tră
iește nu e nici pe de
parte așa cum ' și-o 
închipuie el. Mai poa
te fi oprit. Față de 
alții care gîndesc la fel, 
el are un imens avan
taj : gindește (încă) cu 
voce tare.

Mihai CAR A.M IL

„Cum ți-i crești, așa îi ai“
Mi se spusese: „Cind 

zici nea Ionică Prună, 
zici cinste, corectitudi
ne, franchețe". Este 
meșter la atelierul me
canic de la Vega — 
Ploiești. Are 56 de ani, 
6 copii, iar in echipa 
lui lucrează cinci ti
neri, trei fete și doi 
băieți, toți cu liceul de 
12 ani, bacalaureați. 
Comunist. .Muncește 
in Vega de-o viață și 
prin mina lui au tre
cut oameni de nădej
de, pornind de la „tru- 
peți", cum le spune el, 
adică din rînd cu cei
lalți și ajutați de meș
ter să ajungă in „pri
ma linie".

N-are școli prea 
înalte, dar n-are nici 
complexe, deoarece iși 
știe meseria ca puțini 
alții. Pe-ai lui, cei care 
i-au trecut prin mină, 
i-a impins întotdeau
na la carte zicindu-le: 
„O să vină vremea 
cind n-o să se mai in
tre pe poarta unei 
rafinării ca Vega fără 
o diplomă". Și vremea 
asta a venit. Dintre 
emulii lui, Pavel Ju- 
ravete, venit ucenic la 
Vega tocmai din Fa- 
raoane, a ajuns mais
tru, apoi inginer pro
iectant, acum este ca
dru didactic la Insti
tutul de petrol și gaze 
din Ploiești. încerc să 
leg vorba cu meșterul, 
amintindu-i de acest 
fost ucenic al lui. Îmi 
spune simplu : „Un om 
care a făcut ce-a vrut 
el cu viața, nu ce-a

vrut viața cu el !“ „Și 
altceva ?“ — îl intreb. 
„Păi, ce altceva ? As
ta-i tot !“. „Și alții ?" 
„Alții... Oameni. Care, 
cum i-a ținut cureaua. 
Să știți insă că există 
o vreme in viața omu
lui, aia căreia ii zicem 
tinerețe, cind cureaua 
asta este peste măsură 
de elastică. O stringi 
la timp, te ții in chin
gile autocontrolului, te 
faci om ; o lași slobo
dă, mergi după cum 
bate vintul, să nu te 
miri că alții ți-au lua
t-o înainte și tu ai ră
mas de căruță".

„Dar mai bine ați 
vorbi cu Ion Mihai, 
meșter la serviciul 
mecanic, sau cu Auri
că Marina, maistru la 
aparatură pentru mă
sură și control. Amân
doi au fost in echipa 
mea. Și-au luat zbo
rul..." Asta-i oful 
meșterului: crește oa
meni să-i aibă nu 
pentru el, ci pentru 
cauză, pentru muncă, 
pentru folosul tuturor. 
Și ei își iau zborul... 
Bine că au ajuns și ei 
meșteri, să vadă cum 
este cind iți zboară 
puișorii din cuib... 
„Chiar vă legați așa de 
cei cu care lucrați, 
meștere „Păi, cum 
altfel ? Sint ca și co
piii mei". „$i dacă 
se-ntimplă să nu-l 
țină pe vreunul cu
reaua ?“. „Se poate și 
asta. Dar ar cam tre
bui să nu se mai poa
tă. Că, să știți, eșecul

unuia este eșecul tu
turor. Deunăzi, a ve
nit la mine unul cu 
vorbe mari, bun de 
gură cu cuvintele ros
tite ca din carte. Că, 
să punem o barieră in 
fața derivei — astea 
erau cuvintele lui — 
sau măcar o busolă, 
ori așa ceva... Că, să 
reorientăm spiritele 
rătăcite ! Parcă era un 
predicator... Oi fi fă- 
cind și cu vorba omul 
om, dar mai curind il 
faci cu fapta. Fapta 
nu este niciodată așa 
de înzorzonată ca vor
bele. Ea e ca o posta
tă. De-aici, pin»aici. 
Ce barieră, ce busolă, 
ce derivă 2 Eu am o 
vorbă: Cum ți-i crești, 
așa ți-i ai. Că o dată 
te naști, o dată te-n- 
sori, o dată intri in 
rindul oamenilor. Vi
săm să ne «împli
nim». Dar nu ăsta 
e visul omului ade
vărat. A te împlini, 
e una, dar ca să ajungi 
la adevărata demnita
te de om, trebuie să 
te depășești. Că atunci 
cind nu mai ești in 
stare să te depășești, 
in nimic din ceea ce 
faci, începe sfirșitul. 
Or, de obicei zicem 
că ne-am «implinF 
atunci cind nu mai 
putem să ne depășim... 
Dar nu mai tot scoa
teți carnetul acela, pă
catele mele... Vorbesc 
și eu, ca omul, credeți 
c-am spus ceva demn 
de scris 2“

loan
GR1GORESCU

Despre unii oameni afli cîteodată 
lucruri surprinzătoare, îneît te în
trebi stupefiat : „oare ce-o fi in ca
pul lor ?“. Așa ne-am întrebat și noi 
cind am aflat ce am aflat despre 
Gheorghe Filimon. Responsabil la o 
pivniță de vinuri din Timișoara (str. 
Neculuță nr. 7),. de ani buni acesta 
se îndeletnicește și cu... vopsitul cio
rilor. Trage harnic cu bidineaua, cu 
var în timpul producției și nu numai, 
doar, doar s-o prinde ceva de penele 
negre și lucioase ale banalei zbură
toare.

După cum se știe, destui sint cei 
care răzbesc prin inteligență. Filimon 
și-a spus că arma lui mai la înde- 
mină ar fi tenacitatea. Drept care nu 
și-a descleștat o clipă mîna de pe bi
dinea.

Și, să vedeți la ce liman l-a scos... 
tenacitatea.

în 1973, ajuns în fața comisiei pen
tru cercetarea averilor dobîndite în 
mod ilicit — se punea chestiunea să 
justifice suma de 59 000 lei — Fili- 
mon s-a apucat cu strășnicie să vop
sească cioara din ograda sa. „Ce-i eu 
banii ăștia de care se împiedică inimi 
de piatră și oameni de rea credin
ță 7“ Hîrști! cu bidineaua o dată. Hir- 
ști ! Hirști 1 de două ori, de trei ori, 
și :

— Douăzeci de mii de lei sînt ai 
soru-mii...

Declară răspicat, sub semnătură, 
Catinca Luchian, sora In cauză : 
„Fratele mi-a cerut acești bani să-și 
cumpere apartament sau mașină".

E de datoria fraților să se ajute în
tre ei, nu 7 Dar...

— Dar. la data întocmirii chitan
ței cu pricina — se pune o întrebare 
„naivă" in instanță — fratele dv. 
cumpărase de 6 (șase !) ani un apar
tament și privea lumea de la vola
nul mașinii sale.

Sora, care observase bine munca 
de Sisif la coada sus-amintitei bidi
nele, rostește fără să clipească :

— O fi precum spuneți, dar „oricît 
ați insista nu pot preciza ce anume 
a spus fratele meu că vrea să-și 
cumpere cind i-am împrumutat ba
nii".

Scurt pe doi !
Iar ca să fie și mai clar, responsa

bilul pivniței ajuns la ananghie pro
pune și alți martori întru apărarea 
sa, care declară :

Viorel Groapă : — „Știu că este un 
om econom și serios"...

Nicolae Filimon (frate) : — „I-am 
împrumutat 15 000 lei și i-am cusut 
hainele pe gratis"...

C. Hriban : — „I-am împrumutat 
lui Filimon, prin 1971, nu-mi amin
tesc ziua (!) 17 000 de lei. Actul l-am 
încheiat la notariat după vreo șase 
luni de zile, fiindu-mi teamă să nu 
i se întîmple ceva lui Filimon, deoa
rece urma să-și cumpere mașină. 
(Prevederea e mama înțelepciunii : 
prietenul, cît ți-o fi el de prieten, iți 
poate trinti un accident de rămii cu 
buza umflată — n.r.). De unde am avut 
eu 17 000 7 Din economiile mele". 
(Posibil să fie așa cum declară acest 
martor : văzîndu-1 în impas pe Fi
limon, Hriban și-a spart, din pură 
prietenie, pușculița, și a sacrificat cei 
17 000 lei economisiți, deși nu-și mai 
amintește ziua. Parcă-i dăduse un 
chibrit sau un pahar de untdelemn cu 
împrumut. Spre știința celor cărora 
le supunem judecății aceste „măr
turii", mai adăugăm doar următorul 
amănunt : tocmai în acea perioadă, 
cind Hriban îl împrumuta pe Fili
mon cu șaptesprezece mii de lei, ace
lași Hriban era obligat, potrivit Legii 
18, la plata sumei de peste 24 000 lei, 
reținută ca fiind dobindită în mod

ilicit. Oare comisia în cauză o fi luat 
în calcul și suma de bani pe care 
Hriban C. pretinde că a împrumu
tat-o lui Filimon ?).

Gheorghe Cocean : — „Ducea
(Gh. F. — n.r.) un mod de viață ex
trem de modest, vizind chiar zgirce-

cenia" te obligă parcă să duci mîna Ia 
buzunar și să-l ajuți pe omul în ne
voie cu niscaiva mărunțiș, pentru un 
tramvai sau, mai bine, un pahar de 
lapte bătut. Oameni sîntem doar, și 
vibrăm omenește la necazurile seme
nilor noștri.

Gh. Filimon. Adeptul convins al 
„modului de viață extrem de modest, 
vizînd zgîrcenia". Se descoperă : 826 
obligații C.E.C. a 200 lei fiecare =■ 
165 200 lei. Plus 12 librete C.E.C. cu di
verse depuneri ce rotunjesc diferența 
pină la 327 901,95 lei.

Aria traiului cumpătat 
în interpretarea... ilicitului

• Haideți să ne jucăm de-a... vopsitul ciorilor • Cine își spărgea 
pușculița să-și ajute prietenul? • Iertat odată, ilicitul își urcă 
pretențiile • „Marele combinator“ era adeptul... ascetismului • Epi

log firesc la o pretinsă existență abonată Ia Lacto-bar

nia. Nu urmărea decît două obiecti
ve : cumpărarea unui apartament și 
a unui autoturism. în vederea obți
nerii acestora, se întreținea cu hrană 
de la cantină, de la un unchi al său, 
consuma numai strictul necesar — 
un corn sau un iaurt la masa de di
mineață ori seara".

Ți se rupe inima cînd asculți mă
car și cu o ureche aceste mărturisiri 
despre existența lui Gh, Filimon ! 
„Argumentele" rostite in instanță în 
sprijinul cinstei, modului de viață ex
trem de „econom, modest, vizind zgir-

Exact pe aceasta a mizat și specia
listul in preschimbarea culorii ciori
lor atunci cînd a făcut recurs îm
potriva sentinței, la Tribunalul Su
prem. Se-nțelege că era dreptul lui 
să aleagă această cale de atac. Și 
astfel sentința judecătoriei timișorene 
este casată...

Se întîmpla asta la 12 august 1975...
Trei ani și citeva zile mai tîrziu. 

Un control de rutină al miliției și 
I.C.S. Alimentația publică-Timișoara 
la pivnița de vinuri din str. Neculu
ță nr. 7. Responsabil aici — același

Plus...
— Nici un plus ! se revoltă Gh. Fi

limon. Și hirști ! hirști ! hîrști ! cu 
bidineaua pe toate ciorile din preaj
mă. Văzind totuși că negrul penelor 
răzbate prin varul minciunii, conec
tează la „picup-ul apărării" placa 
martorilor...

Gheorghe Cocean : — „Cunosc că 
Filimon ducea un mod de viată mo
dest. îl știu ca o fire economicoasă. 
Servea masa la Lacto-bar.

Petre Belea : „Eram de față cînd 
proprietăreasa i-a dat lui Filimon un

braț de obligații C.E.C. în valoare de 
70 000 lei (nici mai mult, nici mai 
puțin — n.r.), in chip de donație. Nu 
cunosc motivul real al acestei dona
ții". (Ehei, curat noroc pe capul omu
lui să întîlnească o asemenea pro- 
prietăreasă, adevărat monument de 
filotimie, care așa, într-o zi de luni 
sau marți, ori poate era joi, n-are 
însemnătate, i-a pus în brațe nici 
mai mult, nici mai puțin de 70 000 de 
lei. Scopul acestei donații 7 Nu se 
știe... Dar, importantă era suma, nu 
motivul, nu ? — n.r.).

Placa nr. 2, cu „aria împrumuturi
lor". „Prim-solist" — Gh. Filimon.

— 40 000 de lei sînt ai lui frate-mi u, 
Nicolae, care mi i-a dat prin... 1961 
și nu mi i-a mai solicitat, cu toate 
că fratele meu și-a construit între 
timp o casă.

— 63 000 aparțin cumnatului Ștefan 
Crișcă, dați în urmă cu vreo 5 ani, 
deoarece voia să-și cumpere o ma
șină de pe piață ori la licitație...

Placa nr. 3, cu „aria traiului mo
dest". „Prim-solist" — același Gh. Fi
limon :

— Nu beau... Nu fumez... Masa de 
prînz o iau, de regulă, la Lacto-bar 
și mă costă 9 lei pe zi, seara și di
mineața... Nu am cumpărat nici o 
haină de cind am fost cercetat... Nu 
călătoresc in comun cu tramvaiul, ci 
merg pe jos... Nu am fost la specta
cole... Nu am avut cheltuieli cu ju
cării, rechizite școlare neavînd copii... 
Tuns — o dată pe lună... O lamă de 
ras pe lună... Nu am animale... Nu 
am făcut cadouri... Nu mi-am cum
părat cărți, nu am bibliotecă... Nu 
sînt abonat la ziare și reviste...

„Marele combinator", precum lesne 
se poate observa, era adeptul... as
cetismului !

Și uite așa, „călătorind pe jos", 
potrivit îndemnurilor la viața rațio

nală, și strîngînd punga la... jucării 
ori la tuns, omul aplecat spre o via
ță de zgîrcit, reușește să agonisească 
385 000 de lei în cap, care nu pot fi 
justificați că ar avea o proveniență 
licită. Adică, pe șleau — nu se face 
deloc dpvada că ar fi economisiți 
din muncă cinstită. Drept pentru care 
Judecătoria din Timișoara îl obligă 
pe Gh. Filimon, la 21 V 1979. să res
tituie statului această sumă : 385 000 
lei.

Dar, pînă aici...
A fost parada martorilor, care ar 

fi în stare și acum să „demonstreze" 
că pirîtul într-atit e de cumpătat, in
cit nici apă nu consumă !

A fost pasul dinții și, deoarece a 
primit iertare pentru cei 59 000, suma 
aceasta s-a prăsit al naibii și uite, in 
trei ani și citeva zile, a ajuns la 
aproape 400 000 de lei...

Sînt apoi — precum au mai fost — 
„justificările" vinarului econom, înă- 
dit la traiul de la Lacto-bar, care 
mai cu o economie de două lame de 
ras pe an, mai combătind sedentaris
mul cu mersul pe jos, mai sărind 
peste un tuns, mai decis ca oricind 
să nu facă un cadou nici măcar o 
acadea unui nepot, iată-1 la un pas de 
a „agonisi" o jumătate de milion cu 
această conduită de viață...

Acum 7
Acum, Gh. Filimon și-a umplut 

ochi căldarea cu var și hîrști ! hirști! 
cu bidineaua, în timpul producției și 
nu numai, la vopsitul știutei ciori. 8e 
pare insă că varul s-a subțiat in- 
tr-atit de mult încit nu mai e in stare 
să acopere minciuna.

în sfirșit !

Hie TANASACHE 
Cezar IOANA
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CU RULMENTUL

marginea lanului de grtu 
icul bogat, un om pri- 

printre gene boabele 
aurii decojite. Clatină din
cap, spunind ca pentru sine : „Nu-1 
bate ca lumea. Abia peste vreo 
două ceasuri dacă om putea începe 
să recoltăm**. Ploaia căzută peste 
- rple împiedică strînsul recoltei in 
rumul în care începuse. Nicolae Că
lin, președintele cooperativei agri
cole din Furculești, cintărește mai 
departe boabele din palmă, de parcă 
ar încerca să știe de pe acum numă
rul dublelor la hectar. „Cind am in
trat eu în C.A.P. scoteam o mie — o 
mie două sute kilograme la grîu și 
cam o mie cinci sute la porumb. 
Acuma ți-e rușine să spui că ești sub 
4 000“. Tace o vreme, iși dă pălăria 
pe spate, lăsînd să i se vadă o față 
aspră, împodobită cu țepi albi, de 
om nedormit, alergat de colo-colo. 
„Sperăm să ieșim bine și anul ăsta. 
Arătură bună, întreținere bună, aici 
e tot secretul. îi dai atenție, iți dă 
și el atenție**, încheie sfredelind cu 
privirea pămîntul încă jilav. La el se 
referă.

Un drum în cîmpie, ne-am zis, 
poate începe oriunde, mai ales cind 
această cîmpie aleargă fără oprire cît 
vezi cu ochii, poate începe oriunde, 
dar punctul de referință, punctul- 
matcă, punctul care odată rostit iți 
aduce în nări mirosul proaspăt de 
pîine caldă, punctul acela se cheamă 
satul și holda și oamenii satului, 
trăind și respirînd odată cu holda 
încălzită de palmele și de suflarea 
lor. Pămint bun și foarte bun a avut 
dintotdeauna Teleormanul, așa cum 
a avut dintotdeauna oameni știutori 
în a-1 ara și semăna cu tragere de 
inimă. Două lucruri s-au întimplat și 
aici ca peste tot în țară, în anii de 
rodnicie ai socialismului. Ca să poată 
lucra cu pricepere și cu maximum 
de foloase pămintul mănos, oamenii 
satelor s-au întovărășit eu tehnica 
binefăcătoare, săltind astfel rodul 
toamnelor dincolo de previzibil, eli- 
minind pentru totdeauna din bilanțul 
lor acele „recorduri** de care să le 
fie jenă în clipa bilanțului. Cu nu
mai 11 ani în urmă, la constituirea 
județului, industria și agricultura iși 
împărțeau frățește contribuția la 
constituirea avuției Teleormanului. 
S-au întimplat, spuneam, două lu
cruri și dacă despre unul din ele 
am apucat să vorbim, despre dez
voltarea intensivă a agriculturii, 
despre creșterea substanțială a pro
ducției agricole — anul acesta este 
de peste 2,2 ori mai mare decit în 
1970 — despre celălalt abia urmează 
să spunem cite ceva, de acum 
încolo : puternica dezvoltare a in
dustriei. în județul cîndva emina
mente, agrar, turnurile industriei s-au 
instalat definitiv in strălucirea lor 
de fiecare zi, adunindu-se, ca in 
concavul unei lentile amplificatoare, 
lumina dătătoare de energie pentru 
griul și porumbul și floarea-soarelui 
din

n prieten, regizor, a venit la 
Alexandria să filmeze pe con
structorii de rulmenți. Mai fil

mase și in alte părți unde se fac ase
menea produse și știa că se fac bine, 
putea să repete drumurile mai vechi 
spre Ardeal, spre Moldova, a prefe
rat să ajungă pe Vedea, in locul unde 
miini de oameni tineri
„rulmenții de Alexandria1*, 
vit în ochi, le-a privit
subjugate ideii de rotunjire, 
uitat in jur și a scos în cele din 
urmă filmul. începea, n-o să uităm 
asta, cu o horă. O horă de bărbați 
tineri, transformată încet-încet, cu 
mijloace doar de el știute, în cercul 
perfect al inelului de rulment. Cum 
stă pironită în marginea orașului, cu 
un ochi sprijinit spre centru, cu un 
altul spre lanurile de dincolo de ba
rieră, fabrica de rulmenți ni se pare

fabricau 
I-a pri- 
degetele 
s-a mai

Ca să se ajungă aid, la ceea 
ce interlocutorul nostru numea me
canizare superioară, știind că se 
compară cu două fabrici renumite 
prin modernitatea lor, județului Te
leorman i-au fost alocate fonduri de 
investiții din ce în ce mai mari : 6,5 
miliarde lei în cincinalul 1966—1970 ; 
10,5 miliarde in cincinalul următor, 
aproape 16 miliarde în cincinalul ac
tual. Principalul beneficiar, industria.

Se vorbește la tot pasul în Teleor
man de deceniul 1968—1978 ca des
pre perioada cea mai consistentă in 
prefaceri, ca despre deceniul trans
formator al fizionomiei județului. 
Este deceniul în care valoarea 
producției industriale crește de 4,7 
ori, devenind ramura cu pon
derea cea mai mare, adică de peste 
două ori mai mare în comparație cu 
agricultura. Este deceniul care certi-

lîngă faptul că se va înscrie în ac
țiunea generală de recuperare a me
talului dintr-un material secundar — 
cenușa, va rezolva și o mare proble
mă pe care conducerea partidului 
pune atîta preț : protejarea mediului 
înconjurător. De altfel, ca să subli
niem mai limpede ce a însemnat 
acest cincinal pentru combinat, v-aș 
sugera să rețineți că producția in
dustrială a combinatului este acum 
de aproape două ori mai mare decit 
la începutul cincinalului.

în vecinătate, aproape de combinat, 
dar și mai aproape de casele oame
nilor și de curțile lor, cîteva buldo
zere iși fac rondul pe o suprafață de 
loc ce se dovedește netedă ca în pal
mă. Niște barăci și cîțiva stilpi orin- 
duiți în coloană de defilare ne aver
tizează că sintem martori la așezarea 
fundațiilor unui obiectiv industrial

Județului Teleorman 1 s-a alocat în 
cincinalul actual un volum de 
investiții de aproape 16 miliarde 
lei
decît în perioada 1951—1955.

de aproape 60 de ori mai mult

• Potențialul industrial al județului se 
îmbogățește în acest cincinal cu 58 
de obiective noi.

• Anul trecut, producția industrială 
a județului a fost de 34,5 ori mai 
mare față de 1950, iar întreaga 
producție a anului 1938 s-a realizat 
în mai puțin de două zile.

• în primii 
s-au dat 
tamente.

3 ani ai 
în folosință

cincinalului
6 000 apar-

• Volumul
prin comerțul de stat a crescut 
în perioada 1976—1978 cu aproape 
1 miliard lei, iar cel al prestărilor 
de servicii cu 420 milioane lei.

desfacerilor de mărfuri

că iși propune să adune !n statura ei 
această -translație de destin, din ogo
rul fertil, in teritoriul fertilizator al 
industriei.

— încercați, l-am rugat pe direc
torul intreprinderii, Florea Marin, să 
evidențiati ce vă personalizează în 
comparație cu colegii dv. din Biriad 
și Brașov.

— Gradul de mecanizare al între- . 
prinderii noastre este net superior. 
Stabilitatea forței de muncă in uni
tate se dovedește, de asemenea, mai 
bună. în plus, cu asta poate trebuia 
să incepem, intre întreprinderile 
românești avem cel mai ridicat pro
cent la export — două treimi 
totalul producției.vecinătate.

...MUNICIPIUL DE AZI, așezare 
înfloritoare pe malul Dunării

TURNU MĂGURELE
Tîrgul de ieri...

fică apariții Importante în peisajul 
industrial autohton. La Alexandria 
sint puse în funcțiune întreprinderea 
de aparataje și accesorii, cea de pa
nouri și tablouri electrice, deja amin
tita fabrică de rulmenți. La Roșiorii 
de Vede se dezvoltă întreprinderea 
mecanică pentru agricultură și indus
trie alimentară, căreia i se adaugă o 
secție de piese turnate din fontă și 
oțel. Se dă în funcțiune întreprin
derea mecanică pentru material ru
lant. Inexistentă pînă de curînd, 
construcția de mașini devine ramura 
precumpănitoare.

în general vorbind, cu 215 tie între
prinderi de interes republican, ju
dețul Teleorman realizează 1.1 la 
sută din producția industrială a țării. 
Dar asigură 11.6 la sută din produc
ția de țiței, 18,9 Ia sută din produc
ția de acid sulfuric, 19,7 la sută din 
producția de îngrășăminte fosfatice, 
25,4 la sută din producția de îngră
șăminte azotoase, 31,3 la sută din 
producția de rulmenți.

Dumitru Cîță ne

am bătut primul pi- 
de ansamble sudate 

decem-

construit mult, se constru- 
ște în continuare. Se vede 

la tot pasul, dar și mai bine 
și mai explicit se descifrează la fața 
locului, acolo unde pe umerii bine 
fixați ai realizărilor prezente se con
turează cu claritate, cu precizie, sal
tul spre miine.

Turnu Măgurele. Cu fața spre noi, 
cu fața spre lume, marele combinat 
chimic ostenește zi și noapte, pom- 
pind în sistemul arterial al economiei 
județului aproape o treime din pro
ducția industrială a acestuia. Ochiul 
neavizat poate trece pe lîngă marile 
alambicuri proiectate spre cer, pără- 
sindu-le cu impresia imaginii știute, 
văzute și cu un an in urmă, și cu 
cinci. Dumitru Jianu, unul dintre di
rectorii combinatului, ne contrazice, 
oprind în fașă o eroare posibilă :

— în acest cincinal a fost pusă în 
funcțiune a treia instalație de în
grășăminte complexe. De asemenea, 
au început să producă instalațiile de 
amoniac și acid azotic. în drum spre 
noi ați remarcat, pe partea stingă, o 
altă capacitate, și ea o noutate : uzi
na de valorificare a cenușilor de pi
rită. Este in probe tehnologice. Pe

nou. Maistrul 
lămurește :

— Pe 8 mai 
Ion. Dar hala 
are pentru noi deja termen in
brie, anul acesta.

Pămîntul s-a terasat, a 
cofrarea. dinspre linia ferată către 
șosea. Apa mustește' prin lăcașurile 
pregătite pentru turnarea betonului :

— Nu ne lasă deloc in pace. Tre
buie s-o evacuăm ca să putem lucra. 
Avem noroc că.e cald și sint oamenii 
vrednici. Vrem) să „ieșim'* mai re
pede din pămint, ca să putem înăl
ța stîlpii.

Sint stîlpii pe care se va înălța mai 
întîi hala de ansamble sudate, apoi 
cea de prelucrări mecanice și, odată 
cu ele, pe haita municipiului Turnu 
Măgurele se va ivi o unitate nouă, 
proaspăt desenată : întreprinderea de 
utilaj chimic,

Zimnicea. Pe malul Dunării ne in
tersectăm pașii din întimplare cu 
Dumitru Sandu, primarul Zimnicei.

— Cum se poate convinge oricine, 
Zimnicea înseamnă șantier. Am 
mit din partea statului imensul 
tor care ne permite să privim, 
un la fel de imens optimism, 
torul. Ce se întimplă în Zimnicea, 
vreți să știți ? Realizăm o fabrică 
de țevi sudate, a cărei primă linie ati 
și văzut-o lucrind. Apoi, fabrica de 
zahăr, portul, atelierul de reparații 
navale, centrala termică. în 1980 vom 
avea, noi singuri, o producție indus
trială de un miliard de lei. După cum 
vedeți, orașul crește. Pînă la sfîvșitul 
anului viitor vor fi predate 4 000 de 
apartamente. Sînt deja începute 3 211. 
La anul, prin toamnă, va fi 
centrul civic.

La Zimnicea se întîmplă 
Dintre toate, mai important 
important, notăm grija și dragostea 
pentru viitor a cetățenilor săi. Grijă 
și plăcere care nu este numai a lor. 
Grijă și plăcere care pot fi sesizate 
în..........................................

s-a început

pri- 
aju- 

cu 
vii-

gata și

multe, 
și mai

filigranul de zi cu zi al muncii.
discuție cu gîndul la viitor, la 
acel viitor cind in cimpia Te
leormanului schimbările în

noitoare de azi se vor amplifica la 
dogoarea prevederilor spectaculoase 
ale cincinalului următor. O asemenea

discuție avem, în încheierea periplu
lui nostru teleormănean, cu tovarășul 
Teodor ROMAN, prim-secretar al 
comitetului județean de partid.

— Am participat zilele trecute la 
lucrările plenarei comune a Comite
tului Central al partidului și Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale. Pot spune că imagi
nea dominantă cu care m-am în
tors acasă rămîne tocmai această 
formidabilă proiecție spre viitor pe 
care o realizează documentele supuse 
dezbaterii, cuvîntarea rostită în în
cheiere de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Obiectivele majore ale 
1981—1985 se înscriu, ferm, 
înfăptuirii neabătute a 
mului Partidului Comunist 
de făurire a societății 
te multilateral dezvoltate 
intare a României spre comunism, 
exprimă interesele fundamentale ale 
națiunii noastre, deschid perspective 
de înflorire economico-socială și de 
creștere a bunăstării întregului po
por.

Numai o asemenea politică înțe
leaptă, științific elaborată, cu contri
buția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aplicată cu con
secvență, mai ales in ultimele cinci
nale, a putut transforma din temelii 
structura și dimensiunile economico- 
sociale ale tuturor zonelor țării, ale 
județului Teleorman. Ritmul mediu 
anual de 13,3 la sută asigurat în acest 
cincinal, spre exemplu, în Teleorman 
determină dublarea producției indus
triale in 1980 față de 1975, înscriind 
saltul de la 6,9 miliarde lei la aproa
pe 14 miliarde lei.

— Am dori să ne vorbiți despre ce 
ați întreprins' dv., la nivelul județu
lui, pentru a atinge repede și sigur 
obiectivele prevăzute.

— în preocupările comitetului ju
dețean de partid se află îndeplinirea 
hotărîrilor Conferinței Naționale, ale 
plenarelor și consfătuirilor de lucru, 
a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a accentua laturile ca
litative, de a spori continuu eficien
ța întregii activități economice.

în acest sens am reușit să identi
ficăm noi suprafețe și să le utilăm, 
să sporim cu 355 lei producția obți
nută pe fiecare metru pătrat de spa
țiu industrial existent, 
judicioasă gospodărire 
fixe, Întărirea ordinii 
tehnologice, folosirea 
timpului de lucru, organizarea rațio
nală a schimburilor, indicele de uti
lizare al mașinilor-unelte a ajuns 
la aproape 87 la sută. Ne înscriem în 
acest an cu o creștere a producției 
nete de 22 la sută față de 1978, în? 
primul rînd pe seama sporirii pro
ductivității muncii și reducerii chel
tuielilor materiale de producție 
cu 266 lei față de 1975, a aplicării 
programului de înnoire a producției 
cu încă 600 produse stabilite pentru 
acest cincinal.

Desigur, aceste progrese obținute 
în industrie, ca șl în agricultură au la 
bază și punerea în funcțiune în a- 
ceastă perioadă a unui număr însem
nat de obiective economice, care 
ne-au dat posibilitatea să realizăm 
pentru nevoile interne ale econo
miei și pentru export producții mai 
mari de rulmenți, elemente de auto
matizare, îngrășăminte chimice, pro
duse agroalimentare etc.

— Revenind acum la subiectul pro
pus : viitorul 1

— Sintem conștienți că la baza în
făptuirilor mari ale cincinalului ur
mător stau realizările prezente, ac
țiunile pe care le vor iniția organi
zațiile de partid, de masă și obștești, 
toate colectivele de muncă pentru a 
spori necontenit eficienta întregii ac
tivități economice.

Pentru a realiza în 1985 o produc
ție industrială de două ori și jumă
tate mai mare ca în acest cincinal, 
comuniștii, cadrele noastre muncito
rești și specialiștii au aplicat și vor 
aplica, în continuare, măsuri care vi
zează încărcarea la maximum a ca
pacităților existente, punerea la timp 
în funcțiune a noilor obiective și a- 
tingerea parametrilor proiectați, per
fecționarea tehnologiilor, ' aplicarea 
sistematică a rezultatelor cercetării 
în producție, extinderea policalificării 
și polideservirii, întărirea ordinii și 
disciplinei.

Planul de dezvoltare economico-so
cială în perioada 1981—1985 și în e- 
tapa următoare asigură județului Te
leorman, în continuare, o dezvoltare 
echilibrată, în care ponderea o vor 
deține ramurile construcțiilor de ma
șini și chimiei, unitățile pentru va
lorificarea materiei prime din agri
cultură, concomitent cu extinderea 
industriei mici care va avea o puter
nică influentă în ceea ce privește ur
banizarea așezărilor rurale, stabilita
tea forței de muncă la sate, sporirea 
elementelor de progres, civilizație, de 
bunăstare materială și spirituală, țe
lul suprem al politicii partidului nos- 
tiu, esența întregului efort construc
tiv in România.

perioadei 
pe linia 
Progra- 
Român 

socialis- 
și îna-

Printr-o mai 
a fondurilor 
și disciplinei 
mai bună a

Neaqu UDRO1U 
Ion TOADER
Foto : Sandu Cristian

• Am văzut cîteva produse reproiectate în cadrul Centralei indus
triale de mașini-unelte. Despre rezultatele obținute ne vorbește grăi
tor următorul exemplu: RT 90. Adică, unitate cu „rototranslație 
hidrorigidă". într-un an, prin exploatarea a 50 de unități se obțin : 
50 000 lei economii, se consumă cu 5 tone mai puține materiale și 
se reduce consumul de energie electrică cu 122 000 kWh. Cam inci- 
frată denumirea produsului, dar rezultatele, să recunoaștem, sînt 
limpezi ca bună ziua. • O nouă capacitate de producție intrată în 
funcțiune este de fiecare dată un prilej de satisfacție. Recent, la 
Combinatul chimic din Bacău au avut loc nu una, ci două asemenea 
premiere industriale. Un motiv în plus să le consemnăm ne oferă 
destinația lor: valorificarea resurselor secundare — importantă pro
blemă a economiei naționale. • Mecanismul de orizontalizare a 
combinelor de recoltat în pantă — numit pendul — a fost reexaminat 
sub aspectul cantității de metal de către realizatorii săi de la între
prinderea „Semănătoarea" lată ce s-a reușit: înainte, cîntărea 50 
de kilograme. Acum, are numai 32 kg. • Arădenii au ajuns la strun
gul cu numărul 75 000. Cît mai multe — mii de strunguri — înainte! 
Mai ales că ele sînt așteptate nu numai la noi, ci și în alte zeci de 
țări ale lumii. • în zonele cu o însorire de cel puțin 2 000 ore pe 
an, spun cunoscătorii, soarele ne spri|ină să economisim circa 10 
milioane tone combustibil convențional. Primii pași pentru a capta 
acest dar natural au fost făcuți. în ce-i privește pe următorii, ii 
dorim cît mai curînd, și cu cît mai multă tragere de inimă. O fi 
revenind el soarele în fiecare dimineață, dar la fel de consecvent 
pleacă în fiecare seară... o Specialiștii de la Institutul național de 
motoare termice au perfecționat supraalimentarea motoarelor diesel 
prin turbosuflante. Sistemul realizat „supraalimentează" și economiile 
de combustibil cu 3—5 la sută. • într-un semestru, cît într-un an I 
Constructorii de case din Harghita au dat în folosință pînă acum 
1 500 de apartamente. Adică tot atitea cîte reușiseră în întreg anul 
trecut. Motiv să așteptăm cu interes bilanțul noului semestru. O La 
„poiul frigului", jerbe de seîntei: au început să funcționeze primele 
capacități ale turnătoriei din Gheorghieni. ® în cadrul Trustului de 
mecanizare a agriculturii Timiș au fost predate pentru regenerare 
124 tone uleiuri arse, economisindu-se astfel cantități importante de 
ulei „curat". Odată cu aceasta, a fost... arsă, sperăm definitiv, și 
prejudecata încă prezentă pe alocuri că uleiul uzat este doar bun 
de aruncat. ® Intrați mai de curînd în arenă, constructorii de mașini 
din Alba lulia nu întîrzie să-și demonstreze clasa. Performanța lor 
de ultimă oră circumscrie turnarea pieselor pentru fabricarea unor 
mașini-unelte de mare gabarit. Semn bun, semn că au deja, printre 
turnătorii de fontă, un cuvînt de greutate. • Noutate industrială la 
Scornicești: au început probele tehnologice la secția de prelucrări 
metalice și atelierul de normalizate din cadrul întreprinderii de piese 
și subansamble. S-au creat astfel premisele trecerii, în viitorul apro
piat, la producția de serie a primelor pompe de benzină din familia 
„Dacia". • Chiar in prima zi a lunii iulie, minerii din Petrila au ra
portat extragerea celei de-a 30 000-a tonă de cărbune peste plan, 
în fruntea bătăliei pentru cît mai mult cărbune — formația condusă 
de Eugen Voicu. Cunoscuta „brigadă a înaltei productivități" se do
vedește, clipă de clipă, o adevărată brigadă a înaltei conștiințe mun
citorești. ® „Locomotiva — bunul nostru cel mai de preț" este titlul 
inițiativei născute în cadrul Depoului de locomotive Satu Mare. Prima 
„cîștigată" din această întrecere este locomotiva diesel electrică 
1192, despre care se spune că aleargă mai repede ca oricînd, iar 
în frumusețe n-o întrece nimeni.

După ploile din ultimele zile

Combinele au 
revenit în lanuri

• Pe terenurile cu umiditate excesivă au intrat 
cosașii • După orz, au fost plantate cu răsad de

porumb peste
Pe ogoarele județului Olt a re

început secerișul griului, lucrare 
care se desfășoară cu intensitate 
sporită în unitățile agricole din ca
drul consiliilor unice agroindus
triale Corabia, Ștefan cel Mare, 
Vișina, Radomireștl, Stoicănești și 
altele. Pînă ieri, griul a fost recol
tat de pe aproape 13 000 hectare, 
din cele 84 000 hectare aflate in 
cultură. Cele mai mari suprafețe au 
fost recoltate în' consiliile unice 
agroindustriale Corabia — 1 150 hec
tare, Văleni — 1 015 hectare, Ra- 
domirești — 900 hectare, Izbi-
ceni — 520 hectare, Vișina — 800
hectare etc. Avind în vedere că sint 
încă zone unde datorită umidității 
nu se poate lucra, forța mecanică 
a fost concentrată pe solele zvin- 
tate, mișcarea combinelor făcîn- 
du-se atît în cadrul aceluiași consi
liu unic agroindustrial, cît și între 
consilii. De exemplu, 20 de com
bine de la S.M.A. Recea lucrează pe 
ogoarele unităților agricole din 
cadrul consiliilor Stoicănești și Ra- 
domirești. în zonele cu umiditate 
excesivă s-a trecut la recoltarea 
griului cu secerile și coasele, lu
crare ce s-a realizat pe mai bine 
de 1200 hectare. Cerința este ca, 
oricum — manual sau mecanic — 
griul să ajungă cît mai repede în 
hambare.

„Acum, cînd recoltatul orzului s-a 
încheiat, am dirijat forțele meca
nice la secerișul griului — ne- spune 
tovarășul ing. Vasile Ciuciu, direc
torul Direcției agricole județene. 
Ele au fost concentrate îndeosebi 
în sudul județului, unde a plouat 
mai puțin. Mijloacele tehnice 
de care dispunem — 5 040 trac
toare, 1 378 combine autopropulsate, 
1 080 prese pentru balotat paie, 2 142 
remorci, precum și alte mașini și 
utilaje agricole — asigură realizarea 
unui ritm zilnic de 11 200 hectare la 
recoltarea griului. Totul este ca 
timpul să se îmbunătățească**.

Cum se desfășoară practic sece
rișul griului în județul Olt ? De la 
bun început trebuie subliniat fap
tul că există preocupări pentru 
strângerea rapidă și fără pierderi a 
recoltei de pe cimp. în unitățile din 
cadrul consiliului unic agroindus
trial Corabia, întreaga forță meca
nică este folosită din plin, se lu
crează pe formațiuni de combine, 
prese de balotat și alte mijloace 
mecanice, astfel incit toate lucră
rile se desfășoară în ritm continuu. 
Așa se face că griul a fost recoltat 
de pe mai mult de 1 000 hectare din 
cele 2 364 hectare cultivate. La co
operativa agricolă de producție Gir- 
cov, de exemplu, toate cele 6 com
bine, 4 prese de balotat, 5 re
morci și alte utilaje erau în plină 
activitate. Aici, și nu numai aici, se 
lucrează de dimineață pină seara 
tîrziu. De remarcat faptul că aratul 
și pregătirea terenului pentru cul
turile succesive se fac noaptea.

La Radomirești, orzul a fost se
cerat, conform programului stabi
lit, in 4 zile bune de lucru pe toate 
cele 1 000 de hectare cultivate, iar 
griul s-a recoltat de pe 900 hectare 
din cele 3 400 hectare prevăzute. 
Dirijarea forței mecanice -se face 
între unitățile din cadrul aceluiași 
consiliu unic agroindustrial. La 
Crăciunei, de exemplu, lucrează și 
combinele de la secțiile de mecani
zare de la Sprîncenata și Călinești.

Timpul nefavorabil a îngreunat și 
desfășurarea lucrărilor de însămin- 
țare sau plantare a porumbului in 
cultură dublă. Pînă acum, in uni
tățile agricole din județul Olt au 
fost realizate culturi succesive pe 
14 160 hectare, din care 1 202 hectare 
au fost plantate cu răsad de porumb

1 200 hectare
după orz. Cele mai mari suprafețe 
au fost cultivate în unitățile agri
cole din cadrul consiliilor unice 
agroindustriale Bucinișu — 120 hec
tare, Găneasa — 108 hectare, Drăgă- 
nești-Olt — 82 hectare. Corabia — 
84 hectare, Stoenești — 75 hectare 
etc. Realizările obținute pînă acum 
atit Ia seceriș, cît și la însămînțarea 
culturilor duble atestă că. acolo 
unde a fost preocupare, unde s-a 
folosit bine fiecare oră bună de 
lucru în cîrrip, chiar și în condițiile 
nefavorabile ale vremii, lucrările 
au progresat. Se impune ca. odată 
cu secerișul, să se impulsioneze și 
semănatul culturilor succesive, mai 
ales in unitățile agricole din zona 
de mijloc a județului.

Dacă la cele mai multe baze de 
recepție preluarea se face operativ, 
la cele unde livrează cereale coope
rativele agricole de producție De- 
veselu, Vlădila, Traianu, „Voința** și 
„Unirea“-Corabia, Gîrcov și Orlea 
se așteaptă ore în șir pentru des
cărcarea mijloacelor de transport. 
Aceasta pentru că nu peste tot se 
respectă hotărîrea comandamentului 
județean ca o treime din mij
loacele de transport să fie încăr
cate de seara, pentru că nu în toate 
bazele s-a organizat bine acțiunea de 
preluare a produselor. Un alt as
pect. La cooperativa agricolă de 
producție Vișina Veche, unde au 
fost calamitate de grindină cultu
rile de păioase pe însemnate supra
fețe, nu se acționează cu sufi
cientă hotărîre pentru recoltarea ope
rativă și semănatul celei de-a doua 
culturi. Aici, din 400 hectare recol
tate, abia au fost însămînțate 90 de 
hectare. Or, tocmai aici unde cultu
rile au fost calamitate se impun 
urgentarea eliberării terenului de 
resturile vegetale, pregătirea solu
lui și plantarea răsadului de po
rumb, pentru ca în acest mod cul
tura a doua să ajungă la maturitate. 
Și în alte locuri trebuie acționat 
mai energic, deoarece există un 
mare decalaj intre suprafețele re
coltate și cele însămînțate sau plan
tate cu porumb în cultură dublă. 
Programul de culturi succesive tre
buie realizat integral. în cel mai 
scurt timp.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

ILFOV Măsuri 
pentru intensificarea 

lucrărilor agricole
Pînă simbătă seara, unitățile agri

cole din județul Ilfov au recoltat 
42 000 hectare cu grîu din suprafața 
cultivată de 120 000 hectare. Lucră
rile sînt avansate în consiliile unice 
agroindustriale Gîrbovi, Hagiești, 
Grădiștea, Putineiu, Ulmeni, Urziceni, 
Izvoarele, Fierbinți, Vedea, Con- 
deești, Chiselet ș.a. Deși vineri 
a plouat, la I.A.S. Giurgiu bună
oară, au fost recoltate 80 hectare 
de grîu. Pentru a se putea intra și 
pe terenurile mai umede, la combine 
au fost montate șenile. Așa se proce
dează la Florești, Stoenești, Bucșani, 
Roata, in consiliul unic agroindus
trial Călugăreni și în zonele limitrofe 
ale rîurilor Sabar, Dîmbovița, Ialo
mița, Argeș, Neajlov, Ciorogîrla, unde 
a plouat mai mult. De asemenea, 
unde griul e căzut s-au montat ridi
cătoare de spice pe combine. Urgen
tarea secerișului la grîu se impune 
cu deosebire în consiliile unice Vi- 
nătorii Mici, Bolintin, Tărtășești, 
Chirnogi și Frățești, unde lucrările 
sînt mai intîrziate. (L. Ciubotarul.
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Sursele vitalității se găsesc la izvor,
în tumultul împlinirilor socialiste

loan Alexandru:

„Rostul artei adevărate este 
de a forma tonștiințe in spiritul 

omeniei noastre"
A scrie pentru tine 

însuti înseamnă orgo
liu, a scrie despre 
tine însuti înseamnă 
egoism și împuținare 
dar povestea scrisului 
adevărat începe odată 
cu încercarea de a ex
prima sufletul celui
lalt, de a fi captat de 
taina de viețuire, de 
frumusețea și măreția 
în bucurie și suferință 
a celuilalt.

Eu trebuie să mă 
micșorez și celălalt 
trebuie să crească în 
ochii mei, in înțelege
rea mea ; ceea ce sint 
eu cu adevărat aflu 
descifrînd viața celui
lalt : cît valorez în 
ochii celuilalt este va
loarea mea reală, c’l 
sint în stare să-mi pun 
sufletul pentru altul, 
să ies din sinea mea 
întru jertfire de sine 
pentru propășirea ce
luilalt. Pe această 
jertfă de sine de dra
gul altuia se înteme
iază familia care du
rează, fără ea nu-i po
sibilă comuniunea caie 
stă la originea unei 
Patrii și ființează in 
istorie un popor. Pen
tru că Mihai Viteazul, 
Ștefan cel Mare, Con
stantin Brîncoveanu, 
Tudor și Bălcescu 
și-au pus sufletul lor 
pentru acest popor ei 
au devenit și vor de
veni obiectul scriitori
lor adevărați ai cultu-

Franz Storch:

rii noastre și pe lingă 
ei atîția alții.

Pentru că mărul și 
holdele și vita de vie 
aduc roadă care devi
ne hrana pruncilor, 
pentru că toate cîte sint 
trăiesc și rodesc de 
dragul altuia, fiecare 
devenind el însuși de- 
șertindu-se de sine 
pentru altul, acest 
altul, fratele meu, este 
conținutul și destinația 
scrisului meu. îmi so- 
cot realizat un poem 
in ceasul în care eul 
meu s-a stins și vor
bește celălalt. Nimeni, 
citindu-mi versurile, 
nu mă caută atit pe 
mine în ele cit își' 
caută sinea sa în ceea 
ce ea este punte și po
tir al vieții celuilalt. 
Ne căutăm și regăsim 
unii pe alții, cei duși 
în istorie, strămoșii, 
părinții și fiii lor cei 
de ieri și de astăzi și 
mai ales de mîine în- 
tr-o comuniune a 
transfigurării nesfîrși- 
te.

Oamenii Patriei noas
tre de astăzi, părinții 
și frații noștri care duc 
greul muncii de zi cu 
zi în adincul minelor, 
în oțelării, în labora
toare și universități au 
nevoie de o astfel de 
literatură care le dă 
tărie sufletească, le 
arată pe calea cuvîn- 
tului convingător ce 
înseamnă familia, cum 
nu poate ea dura fără

jertfă, cum omul se 
realizează în istorie 
prin munca eliberatoa
re de zi cu zi pentru 
propășirea celuilalt. 
Pentru că rostul artei 
adevărate este de a 
forma conștiințe, de a 
crește suflete, de a 
edifica moral ființa 
omenească. Poporul 
român însetează după 
astfel' de opere care 
să-l edifice sufletește, 
să-l ajute să-și creas
că pruncii și să con
solideze familiile in 
spiritul umanismului, 
al omeniei. Asemenea 
opere îi vorbesc des
pre existența înteme
iată pe muncă și dă
ruire pînă la jertfă 
de-a lungul veacuri
lor aici în Carpați.

Avem o Patrie pe 
care o dorim tot mai 
frumoasă. Sintem un 
neam în istorie cu un 
chip propriu, anume, 
de care avem de dat 
socoteală fată de ce
lelalte neamuri, cu 
fiecare generație ce se 
petrece. Iar o Patrie 
nu înseamnă numai 
bunăstare și lipsă de 
griji, ci poate in pri
mul rind, cum spunea 
într-un sens înalt 
Eminescu, „sărăcia și 
nevoile și neamul'*, 
adică acea ființă or
ganică ce-și durează 
existenta și speranța 
în istorie prin desăvîr- 
șirea conștiințelor ce
lor ce o compun.

mere de 1 >cuit într-un 
cătun, sint convins, 
că toți acești oameni 
au fost de fapt un fel 
de „moașe de la dis
tanță" pentru fiecare 
rind pe care l-am 
scris. Nu că m-aș fi 
întrebat ce anume aș
teaptă o categorie anu
me de cititori de la 
vreo carte anume, căci 
astfel de întrebări ar 
presupune un rețetar 
preconceput, iar ..pli
nea literară" coaptă 
după acest procedeu 
ar fi lipsită de gustul 
și puterea vieții, de
oarece ar lipsi însăși 
forța literaturii. Lucru
rile se petrec (dacă 
le-am descifra bine) 
cu totul altfel. Viața, 
cum s-ar spune, m-a 
virit în mai multe oa
le ; mi-a fost dat să 
cunosc foarte mulți 
oameni : pe unii din
tre ei atît în timpuri 
întunecoase, cît și în 
vremuri mai senine, 
cu raze îmbietoare de 
omenie. Departe de 
mine intenția forțată 
de a-i idealiza, de a-i 
transforma in icoane

glaciale, inumane. Dar 
acești oameni, ne
dreptățiți cîndva de 
„soartă", batjocoriți, 
dacă nu direct de oa
meni, atunci prin mii
le de fire invizibile, 
dar cu atît mai percep
tibile, ale orînduirii 
bazate pe puterea ba
nului, acești oameni 
neluați în seamă decjt 
ca forță de muncă, 
conduc sau se pregă
tesc să conducă în 
sferele lor concrete 
societatea de astăzi. 
Abia scriind am reali
zat cît de mult mi-au 
oferit ei : din curajul 
lor, din îndrăzneala 
lor, ba chiar și din în
doielile lor, dar mai 
ales din speranțele lor, 
legate de idealurile 
noii noastre societăți. 
Și aici mă refer in 
special la atributul 
multilateral dezvoltat, 
ceea ce implică umani
zarea în continuare a 
relațiilor sociale pînă 
în ramificațiile cele 
mai intime ale relații
lor interumane.

Pentru cine scriu 
deci ? Revăzîndu-mi

cărțile, aș zice că, In 
primul rînd, pentru 
acele categorii de oa
meni pe care-i cu
nosc cel mai bine,
deslușind in spatele
multiplelor lor înfăți
șări dinamica schim
bărilor ce se petrec în 
structura lor internă : 
in felul lor de a fi, de 
a gîndi, de a simți. Pe 
undeva cred că vreau 
să le redau măcar ceva 
din bogăția oferită 
mie în decursul anilor 
— fie conștient, prin 
nenumărate discuții, 
fie spontan, prin 
simpla existență și 
comportare a lor în 
cele mai diverse si
tuații. Așa se face că 
îi admir pe cititorii 
mei nu pentru că 
m-ar admira ei pe 
mine sau că aș vrea să 
intru cu mijloace ex- 
traliterare în grația 
lor, ci pentru că sint 
convins că de ei de
pinde în ultima in
stanță soarta și cali
tatea societății noas
tre, deci și rezonanța 
și, prin ea, și valoarea 
literaturii noastre.

1

Casa de culturâ din orașul Sebeș, județul Alba

Un regim alimentar echilibrat, 
conform cerințelor fiziologice 

determinate științific
Recent a avut loc, la Brașov, cea de-a V-a sesiune anuală de comu

nicări științifice a Societății de nutriție și boli metabolice. Participanții — 
peste 300 de specialiști — au dezbătut aspecte noi, legate de rolul ali
mentației in păstrarea sănătății, asupra cărora prof. dr. docent Iulian 
MINCU, șeful Clinicii de nutriție și boli metabolice din București, a făcut 
o serie de considerații interesante și utile.

Ffaptul-!. 
!divers;
I Omagiu
| muncii
IȘi-a început activitatea odată ■ 

cu detașamentele de muncă 
pentru reconstrucția și indus- •

Itrializarea Iașiului, la crearea 
cărora a contribuit nemijlocit. 
Apoi, in cadrul Direcției jude
țene pentru problemele de 

I muncă și ocrotire socială Iași, 
Varvara Luchian s-a ocupat cu 
exemplară grijă, timp de 30 de 

Iani, de rezolvarea problemelor 
cetățenești. Dar a venit Și ziua I 
pensionării. Adresindu-i calde | 
felicitări și făcindu-i daruri, co-

I legii au adus un omagiu muncii 
ei de-o viață. Știți ce-a avut de 
zis sărbătorita după ce i s-a

Icintat „Mulți ani trăiască" ? ' A 
rugat colectivul s-o mai pri
mească din cind in cînd la ser
viciu/ pentru a da o mină de aju- 

Itor voluntar la buna soluționare 
a cererilor venite de la oameni !

I Cristinel
| a fost salvat

Mircea Florin Șandru:

„ Cronica acestor treizeci și cinci de ani 
reține la loc de frunte chipul 

muncitorului, al constructorului"

!

„Strisul meu se nutrește din lupta 

oamenilor pentru înfăptuirea 
idealurilor noii societăți"

Pentru cine scriu ? 
Mi-a'm pus și eu, de
seori. această întreba
re. Ea apare în mod 
firesc, dacă nu la în
ceputul începuturilor
— cind dorința de a 
scrie îl ia prin sur
prindere pe autor, îl 
amețește, îl zăpăcește
— atunci in orice caz 
după publicarea pri
melor cărți. Nu este 
nevoie de prea multă 
fantezie pentru a ur
mări, măcar in gind, 
multiplele și întorto
cheatele căi ale cărții, 
care (odată tipărită) 
se desprinde de tine, 
ajungind in localități 
în care tu, probabil, 
n-ai să ajungi nici
odată, și în mîinile 
unor oameni pe care 
tu nu-i vei cunoaște, 
probabil, niciodată. 
Uneori le zăresc chi
purile, aplecate asu
pra uneia dintre cărți
le mele : chipuri se
nine și chipuri îngri
jorate, chipuri încor
date și chipuri înfru
musețate de vreun 
gînd apărut ca o co
metă la marea intilni-

re a cuvîntului literar, 
cu un univers sufle
tesc, la această între
vedere a gindurilor și 
sentimentelor — ce 
m-au preocupat în 
scris — cu vasta expe
riență de viață a citi
torului.

Pentru cine scriu 
deci ? Primul răspuns 
pe care l-am găsit a 
fost, e drept, cam ego
centric : Scriu, mi-am 
zis, pentru mine, poa
te pentru a-mi descăr
ca sufletul sau pentru 
a-mi exprima bucuria 
unei trăiri extraordi
nare sau pentru a mă 
elibera de vreun gind 
care mă urmărea cu 
insistență. Sint chiar 
și astăzi convins că 
asemenea lucruri con
tribuie intr-un fel sau 
altul la scris. Dar. con- 
tinuindu-mi autointe- 
rogatoriul, am ajuns 
curind la întrebarea : 
De ce public atunci 
cele scrise ? Citeva 
însemnări fugitive în
tr-un jurnal oarecare, 
și monologul interior 
își atinge scopul a- 
mintit, fără a mai

consuma din cota de 
hirtie (și așa destul 
de măsurată) cu mul-, 
tipliearea tipografică a 
textelor. Poate că 
vreau să mă comu
nic, transmițind cuiva 
ceva : poate că vreau 
să aflu și cîte ceva 
din rezonanța scrieri
lor mele spre a o con
frunta cu așteptările 
mele, care au existat 
(de ce să nu recunosc) 
întotdeauna. Pe cît de 
stingace par aceste 
gînduri presărate aici, 
pe atît de importante 
se dovedesc a fi după 
un șir de cărți, și îna
intea unui alt șir de 
cărți, pe care — sper 
— le voi mai scrie.

Pentru cine scriu 
deci ? Acea visare 
trează sau veghe visă
toare, cu care ne-am 
obișnuit să asociem 
scrisul literar, pare a 
avea o adresă -destul 
de precisă încă din 
prima clipă. După ne
numărate întîlniri e- 
fective cu cititorii, 
unele în săli mari, im
punătoare, altele în 
intimitatea unei ca

Treizeci și cinci de 
ani la scara istorisi 
unui popor care iși 
măsoară existența in 
milenii nu înseamnă 
prea mult ; în treizeci 
și cinci de ani, un om 
abia dacă are timp 
să se nască, să-și tră
iască adolescența și să 
devină apoi un bărbat 
în toată firea, să pună 
temelia unei case și 
să-și prindă în jurul 
încheieturii brățara de 
aur a unei meserii. In 
treizeci și cinci de ani 
abia dacă au timp să-și 
treacă ștafeta în are
na istoriei două gene
rații : una coborind 
cU laurii împlinirii pe 
frunte, alta fluturind 
flamura roșie a opti
mismului și a spe
ranței.

Și totuși, în istoria 
românească acești trei
zeci și cinci de ani în
seamnă enorm. Și atîr- 
nă in balanță atit de 
mult incit pot să ridice 
deasupra citeva secole 
de istorie trecută, Îm
preună. în favoarea 
acestei afirmații vin 
să depună mărturie 
sumedenia de cifre 
care ilustrează drumul 
parcurs de România in 
cele trei decenii și ju
mătate : dar cele mai 
convingătoare răm-'n 
pînă la urmă tot lu
crurile și faptele pal
pabile, realitățile pe 
care le putem vedea 
astăzi la tot pasul in 
această țară care pă
rea unora, în urmă cu 
o jumătate de secoj, 
sortită subdezvoltării 
și producției agrare, 
provincialismului eco
nomic și încremenirii 
într-o așteptare care 
nu lăsa nici o portiță 
de speranță. Iată de 
ce spunem că la scara 
reală a istoriei cei 
treizeci și cinci de ani

înseamnă pentru noi 
neînchipuit de mult, 
iată de ce spunem că 
anii care au trecut de 
la eliberare sint anii 
unei istorii accelerate, 
intensive, o istorie al 
cărei spirit construc
tor îl intrece in înăl
țime pe cel al epoci
lor anterioare.

Tn acești ^ni. Româ
nia s-a transformat 
enorm, pretutindeni pe 
pâmintul său s-a con
struit mult. frumos, 
trainic și mai ales util. 
De altfel, nici nu cred 
că mai există cineva 
care să nu observe a- 
ceșt. lucru, totul este 
atit de evident, de 
frapant, vizibil cu o- 
chiul liber ; noul este 
atit de prezent, incit 
nici nu-1 poți ocoli 
căci devine imaginea 
dominantă a spațiului 
înconjurător.

Un cuvînt, o ima
gine, un simbol, o me
taforă revine cu insis
tență, obsedant, do
minant, stenic în cro
nica scrisă și nescrisa 
a acestei epoci : șan
tierul. Piramida celor 
treizeci și cinci de ani 
de istorie nouă e clă
dită de succesiunea 
verticală a unor mari 
șantiere prin existența 
cărora s-au înălțat edi
ficii și s-au format 
oameni, s-a schimbat 
fața pămintului, dar și 
alcătuirea sufletească a 
oamenilor, s-au con
struit baraje, combi
nate și viaducte, dar și 
monumentale opere 
ale spiritului care să 
dureze peste timp 
chipul nostru de astăzi.

La fel de obsedant 
revine în memoria 
noastră chipul colectiv 
al celor care au așezat 
la temelia acestor pi
ramide ale timpului 
nostru carnea, sîngele.

sudoarea și spiritul 
lor, cei care au înțe
les, fără prea multe 
îndoieli și interogații 
sofisticate, că trebuie 
să construim, că tre
buie săne desprindem, 
acum ori niciodată, de 
condiția dureroasă a 
sărăciei moștenite din- 
tr-o istorie potrivnică. 
Cronica văzută și scri
să a acestor ani reți
ne. așadar, la loc de 
frunte chipul generic 
al Muncitorului, 11 
Constructorului, per
sonajul anonim care 
nu a ezitat, în condi
țiile nu o dată aspre, 
potrivnice, ale muncii 
marelui șantier să se 
dăruiască, pînă Ia sa
crificiu, pînă la uita
rea de sine. Ce senti
ment stă așadar la ră
dăcina ambiției și sa
crificiului celor care 
au construit Bicazul, 
Argeșul, Porțile de 
Fier, Lotrul, constela
ția de mari combinate 
siderurgice, viaducte
le de la Bumbești-Li- 
vezeni și Salva-Vișeu? 
Ce i-a îndemnat pe 
oamenii aceștia atît de 
simpli și atît de mi
nunați să se gindeas- 
că nu numai la ele
mentara bucată de 
piine din apropierea 
gurițelor, ci și la vii
torul acestei țări, la 
zidirile de care ea are 
nevoie pentru a se eli
bera de servitutile 
subdezvoltării 1 Răs
punsul există. îl cu
noaștem cu toții și cred 
că el se potrivește în 
egală măsură poetu
lui din România de as
tăzi atunci cind el este 
întrebat : „de ce și 
pentru cine scrii?" : 
dragostea de patrie, 
iubirea de aproapele 
nostru, speranța noăs- 
tră de viitor.

— Numeroase cercetări efectuate 
la noi, ca de altfel și în alte țări, 
demonstrează rolul pe care îl are ali
mentația rațională în prevenirea și 
tratarea unor boli. Pentru păstrarea 
sănătății este necesar ca măsurile pre
ventive să fie luate încă din perioada 
copilăriei și a adolescentei. Unele boli 
cum sint dislipidemiile (creșterea 
procentului de grăsimi din sînge), 
diabetul zaharat sau alte boli ale 
vîrstei de peste 40 de ani, cum este 
ateroscleroza cu manifestările ei (in
farctul de miocard, hemoragiile cere
brale ș. a.), își au cauza departe, cu 
ani în urmă, in copilărie și tinerețe, 
cauza acestora fiind o alimentație ne
rațională — care 
nu este deci con
formă cu cerin
țele fiziologice, 
reale ale organis
mului — și 
echilibrată.

Dezvoltarea 
cio-economică 
mite tuturor 
asigure 
consum 
mal? 
semne însă a consuma mai mult de- 
cit este necesar (ceea ce ar fi în de
trimentul sănătății), ci a consuma în 
limitele cerințelor firești, fiziologice 
ale organismului. Cercetări științifice 
întreprinse în toată lumea și la noi 
în țară stabilesc criterii științifice de 
consum alimentar rațional in funcție 
de efortul fizic depus în timpul acti
vității, de starea fiziologică a orga
nismului, de sezon etc. De pildă, tn 
raport cu tipul de muncă, bărbații în 
virstă de 20—40 ani au nevoie de 
2 700 calorii pentru o muncă cu efort 
fizic redus (pină la 4 000 calorii pen
tru o muncă fizică grea); între 41 și 65 
de ani sînt necesare 2 500—3 700 ca
lorii in funcție de efortul fizic depus, 
femeile de 20—40 de ani au nevoie 
de 2 200—2 600 calorii, iar celor de 
41—60 de ani le sît necesare 2 000— 
2 500 calorii.

Colectivul nostru a efectuat, în 
decurs de mai mulți ani, un studiu 
care arată legătura directă dintre 
regimul alimentar neechilibrat (in 
sensul că era sărac in fructe și le
gume) și apariția unor modificări, 
de tipul dislipidemiilor, într-un pro
cent ridicat. Deși alimentația gru
pului analizat era corespunzătoare 
sub raportul numărului de calorii și 
al conținutului de proteine, lipsa 
fructelor și a legumelor a determinat 
apariția dislipidemiilor. Aceleași mo
dificări apar și în urma exceselor 
alimentare. Or, aceste modifi
cări din compoziția sîngelui duc, cu 
timpul, la aterosclerozâ și la apariția 
infarctelor de miocard sub vîrsta de 
40—45 ani, iar a hemoragiilor cere
brale sub vîrsta de 50—55 ani. Amin
tim însă că dislipidemiile, respec
tiv ateroscleroza, se află la originea 
multor suferințe (boli cardiovascu
lare, obezitate, diabet etc.). Este evi
dentă deci atenția pe care tre
buie să o acorde atît specialiștii, cît 
și fiecare cetățean prevenirii aces
tor boli printr-o alimentație echi
librată, rațională. în timpul verii, le
gumele, zarzavaturile, salatele, fruc
tele crude sau fierte nu trebuie să 
lipsească de la nici o masă, bineîn
țeles, în cantități moderate.

ne-
so- 

a 
cetățenilor 

produsele 
alimentar 

Aceasta nu

— Ce concluzii s-au desprins, 
la reuniunea amintită, in legă
tură cu rolul terapeutic al ali
mentației, al regimului alimen
tar in tratamentul unor boli ?

— Specialiștii din toată lumea 
apreciază că alimentația dietetică 
constituie, in prezent, mijlocul mo
dern de tratament în 50—100 la sută 
din cazuri. Se știe, spre exemplu, 
că în tratamentul bolilor degenera
tive, cardiovasculare, metabolice, re
nale, digestive, în stările postopera
torii, de refacere etc., medicul pune 
accent pe regimul alimentar, deoa
rece valoarea lui terapeutică o de
pășește adesea

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

țării noastre per- 
să iși 

necesare unui 
la nivel opti- 
trebuie să în-

terapeutică o de- 
cea a medicamen
tului. Este sufi
cient să amintim 
că în tratamen
tul dislipidemii
lor s-au obținut 
rezultate foarte 
bune numai prin 
indicarea de că

tre medic și respectarea întocmai de 
către pacient a unui regim alimen
tar întocmit pe baze științifice. Dacă, 
uneori, dieta nu dă rezultate, motivul 
se datorează fie necunoașterii cum 
trebuie prescrisă aceasta, fie neres- 
pectării ei. Dieta este, în fond, o 
intervenție biochimică în metabolis
mul organismului, la fel de utilă și 
omului sănătos.

*— Din cite sintem informați, 
unele din temele prezentat» 
s-au referit la hipoglicemii. C» 
aspecte deosebite ridică ele ?

— Hipoglicemiile pot fi manifestări 
simple ale unei alimentații incorecte, 
ori sînt consecința unor boli organi
ce. pancreatice, a obezității.

Hipoglicemia se manifestă ca o 
«tare de slăbiciune pînă la leșin, cu 
pierderea într-o măsură mai mare 
sau mai mică a controlului. Studii 
efectuate în diferite țări, anchete so
ciale au evidențiat că această pierdere 
a controlului, datorită hipoglicemiei, 
se află la originea unor accidente 
de muncă. Reiese de aici importanța 
nu numai medicală, ci și socială pe 
care o are cunoașterea cerințelor or
ganismului. în cursul dimineții, efor
tul fizic și intelectual al organismu
lui fiind mai mare decît în restul 
zilei, organismului trebuie să i se 
asigure caloriile și alimentele nece
sare (proteine din lapte, brinză, ouă, 
zaharuri, grăsimi, toate in proporții 
echilibrate). Nu este sănătos să se 
sară peste micul dejun sau masa de 
dimineață, după cum nu este indicat 
ca ea să fie excesivă ; o masă co
pioasă, digestia ei pot influența ne
gativ unele reacții, reflexe etc. Hipo
glicemiile interesează și pe obezi. La 
noi în țară, obezitatea variază de la 
zonă la .zonă și afectează 20—35 la 
sută din populație, iar după vîrsta de 
40—45 de ani are o frecvență de pes
te 50 la sută. Mulți obezi ar dori să 
slăbească, însă cu toate eforturile 
depuse unii nu reușesc. Motivul in 
multe din aceste cazuri îl constituie 
hipoglicemiile, apărute ca urmare a 
unor exagerări în ce privește consu
mul de 
trebuie 
cialist.

pe

alimente. De aceea orice dietă 
prescrisă de un medic spe-

Convorbire consemnata de 
Elena MANTU

Regula 
căpitanului 
de vapor...

S-a spus și ultimul cuvint în procesele 
determinate de moartea prin accident a 
lui Ciurte Gheorghe. Latura penală s-a re
zolvat mai demult. Latura civilă s-a pre
lungit datorită îndirjirii inculpatului și a 
părții civilmente responsabile de a nu răs
punde pozitiv cererii văduvei să i se achite 
o oarecare subvenție lunară. I-au pretins să 
muncească, dar femeia are peste 50 de ani, 
multe suferințe, citeva degete lipsă, iar 
oferta de a lucra ca muncitoare necalifi
cată acolo unde și-a pierdut soțul nu este 
prea generoasă. Pe bună dreptate, instanțele 
au obligat vinovatul și întreprinderea să-i 
plătească o despăgubire lunară perpetuă, 
în completarea celei de care beneficiază in 
sistemul asigurărilor sociale.

în recurs, inculpatul Mare Augustin a 
invocat principii mari, dar spiritul autoexi- 
genței în care ne formăm îndeamnă pe fie
care să se raporteze mai intii el însuși la 
evaluările înalte. Ce anume se pare că n-a 
înțeles vinovatul (altfel muncitor exemplar) 
și ce ar trebui să fie înțeles de toți cei 
care se află in situații similare ? Credem 
că n-a înțeles „regula căpitanului de vapor".

Pentru citeva minute. Mare Augustin a 
fost șeful uritei formații de doi oameni. îm
preună cu victima avea de îndeplinit treaba 
simplă a aducerii unei uriașe roti dințate 
dintr-o secție într-alta a întreprinderii 
„Tractorul". Piesa aștepta rezemată într-o 
poziție oblică. M. A. a chemat podul ru
lant. a ancorat uriașa roată în patru puncte 
de patru lanțuri, nu i-a trecut prin gînd 
că. la ridicare, piesa va ajunge pe orizon
tală doar după un mare și periculos balans,

ca un pendul al morțil, și a dat semnalul 
de ridicare. îi este necaz că ajutorul său, 
victima, nu i-a auzit semnalele să se re
tragă din zona periclitată, i se pare un gni- 
nion că, ferindu-se în ultimul moment, 
matrozul acestei operații s-a împiedicat de 
două lăzi (trintite alandala pe acolo) și a 
căzut, i se pare o circumstanță ciudată că 
nefericitul ajunge să moară în patru zile 
doar dintr-o fractură de femur. Toate a- 
cestea s-au limpezit pe parcursul proce
sului. Vina cea mare însă, n-avea cum să 
fie arătată în instanță, ea este de compe
tența tribunalului conștiinței. E vina mo
rală a acestui șef de formație de a se re
trage din zona primejdioasă înaintea sub
alternului său. Dacă M.A. răminea ulti
mul în zona de pericol, cum dictează codul 
moralei, n-ar fi dat în mod pripit sem
nalul de ridicare a piesei, coincidențele 
nu s-ar fi declanșat nefast. A conduce, fie 
și o formație de unu plus unu, fie și o 
activitate de citeva minute, implică, în 
stilul eticii noastre, participarea directă 
le operațiune și, chiar in împrejurările 
mici, respectarea regulii de a te retrage 
ultimul, așa cum căpitanul de vapor pă
răsește ultimul nava.

Dosarele 
alcoolului

Jucată pe scenă, Ideea Iul Virgil Baca 
ar părea un subiect răsuflat, o schemati
zare exagerată a personajelor și acțiunii 
ca în Commedia dell’Arte. Totuși „teatrul" 
s-a petrecut aievea. Distribuția : soția — 
vinzătoare într-un magazin de produse In
dustriale ; soțul — 25 de ani și atit. N-avea 
serviciu, dar era cavaler, venea din cînd în 
cind s-o ia de la magazin, delicatețe apre
ciată de Întreg personalul. Avînd însoți

tor, i se puteau încredința Marianei B. 
banii din vînzări, să-i ducă la casierie. în 
ziua respectivă, monetarul însuma 7 500 lei. 
Soții Baca au luat troleibuzul și s-au în
dreptat spre casieria centrală a între
prinderii comerciale.

— în troleibuz, bărbatul meu a spus că 
se simte tare rău, că nu mai poate să res
pire. A cerut să-l duc acasă, zicea că îi e 
din ce în ce mai rău. Am coborît, l-am sus
ținut să ajungem la blocul nostru, am 
urcat și l-am așezat în pat. Starea lui nu 
se ameliora deloc, dimpotrivă. Dădea ochii 
peste cap, i se încleștase gura... L-am în
trebat ce să-i dau, mi-a răspuns că nu ii 
trebuie nimic, doar să merg pînă la ali
mentara, să cumpăr spirt să-i frecționez, 
iar de la cofetărie citeva sticle cu... 
„fruco". Numai eu știu cum am alergat cu 
aceste cumpărături, să vin degrabă să-i 
dau primul ajutor. Cînd m-am întors și am 
văzut că nu e în dormitor, m-am speriat, 
am crezut să i-a venit rău în altă cameră. 
Dar nu era nici în restul apartamentului. 
Și nici banii din încasări, pe care-i lăsa
sem pe masă, nu mai erau.

Relatează soțul simulant, bolnavul închi
puit, acest Argan al timpului modern.

— Am luat o mașină și i-am cerut șo
ferului să mă duca pînă la cabana „Ti
miș". N-am rămas acolo pentru că mi-a 
fost frică, mi-am continuat drumul pină 
la București, iar de la București am mers 
pe litoral. După șase zile de ședere la 
mare, terminind banii, m-am înapoiat acasă.

Expertiza psihiatrico-judiciară efectuată 
asupra inculpatului a conchis că el a 
acționat cu discernămint. Cu toate acestea, 
tot concluzia experților a fost că struc
tura lui psihică e provizoriu afectată de 
perioade de excese de alcool. înscenind 
și jucînd comedia superfluă ca să pună 
mina pe bani și să chefuiască, Virgil Baca 
a interpretat poate o dramă. Drama unul 
om tînăr sever marcat de nestăpînitele 
excese bahice.

Misterioasa 
substituire

într-una din edițiile anterioare, reporta-, 
jul judiciar consemna cazul surprinzător 
al așa-zișilor „gemeni-frați vitregi". In 
afara notei de curiozitate medicală pe care 
o avea speța, ea infirma totodată preju
decata ce mai există printre unii justi- 
țiabili că acțiunile de stabilire a pater
nității s-ar admite aproape automat. Ca 
In toate procesele, și în acelea din catego
ria amintită, justiția noastră se străduiește 
să dea expresie adevărului tn mod obiec
tiv și nepărtinitor, la nivelul posibilită
ților de cunoaștere oferite de știința 
contemporană.

Este totuși real că „procesele de pater
nitate" au o desfășurare oarecum mai 
monotonă, cu nelipsitul interogator de în
ceput, în care bărbatul pîrît nu recu
noaște nimic, aproape niciodată, apoi se 
administrează citeva probe cu valoare mai 
mult sau mai puțin indirectă, după care 
cei trei — mamă, copil, presupus tată — 
merg „la expertiză". Trece ce trece tim
pul și sosește raportul experților.

în dosarul Judecătoriei sectorului 7 
nr. 8 592/78 avea să fie de la început altfel, 
încă de la prima întrebare a interogato
riului luat de reclamantă pîritului, acesta 
a avut o poziție rezonabilă. Desigur, fru
mos și moral ar fi fost ca prietenia pe care 
o recunoștea să se fi materializat într-o 
căsătorie, dar motivele neîncheierii căsă
toriei ar fi o altă problemă.

S-au dovedit șl prin alte probe relațiile 
dintre cei doi tineri și s-a trecut la ex
pertiză mai mult din scrupulozitate. Ra
portul însă intîrzia. La insistentele instan
ței, institutul medico-legal a cerut ca... 
persoanele expertizate să se mai prezinte

odată Ia analize ! împreună cu ascendenții 
lor 1 Era clar că cercetătorii aveau dubii. 
Iar a mai trecut timp și iată că a sosit 
răspunsul. Nu era un raport, ci doar o 
adresă : experții nu se pot pronunța asu
pra paternității copilului, dar... se pot 
pronunța asupra maternității : reclamanta 
nu este mama copilului. Copilul are o altă 
mamă !

Procesul s-a suspendat. Prin alte organe 
se fac investigații asidue pentru a se lă
muri unde și cu cine a fost schimbat prun
cul. După unele informații, bărbatul pirit 
ar fi dobîndit insă sentimente mai bune. 
S-ar putea să ceară în căsătorie pe vechea 
lui prietenă. N-are de ce să fie gelos că 
ar crește un copil care nu-i al lui. îm
preună, poate, și-ar regăsi mai ușor și 
copilul substituit prin cine știe ce negli
jență.

Din caietul 
grefierului

„Aprovizionez casa cu de toate : lemne, 
apă, piine, ceapă, ca tot omul să priceapă. 
Aduc zilnic mincare de la restaurant-cau- 
tină, piine, lapte, iar in dumineci găină (...) 
Ea, care răcnește din gușă și troznește din 
ușă".

(întîmpinare lirică depusă în do
sarul judecătoriei Lugoj 1 625/77).

„Inculpatul m-a izbit de geam, ocazie cu 
care s-au deteriorat obiectels menționate in 
nota de justificare a despăgubirilor civile".

(Din acțiunea nr. 2948/78 depusă 
la Judecătoria Deva).

Sergiu ANDON
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— Alo, dispensarul ! Un co’oi,. 

pi! s-a înecat in valea Bărbații I 
cuiul. A fost scos la mal de d‘6i' | 
oameni.

Primind dramatica veste, 
medicul Sabin Varga, de la dis
pensarul Poiana Codrului (Satu 
Mare), întrerupse pe loc consul
tația. rugind-o pe mama ce-și a- 
dusese un fiu la vizita medica
lă să aștepte pină se întoarce.^ 
Apoi porni cu mașina in goană ---- , , . j,—. --- găsi 

atent 
totuși in 
firicel de 

de această

spre locul indicat, 
copilul, 
pulsul, 
trupul 
viață. __
șansă pentru a-l salva. Prin res
pirație artificială, ajutat pe 
rind de asistenta medicală Cor
nelia Ster, de șoferii Coriolan 
Seremi și Dumitru Merinde. bă
tălia doctorului pentru salvarea 
micuțului Cristinel Ciurdaș, in 
virstă de numai trei ani, a fost 
ciștigată după o oră și jumătate. 
Bineînțeles, toți erau fericiți. 
Dar cea mai fericită era femeia 
care fusese lăsată să aștepte în
toarcerea medicului. ~ 
că... și Cristinel era tot fiul

I
I

unde
Ascultindu-i 

descoperi 
firav un 

Se agăță

Mai mare
daraua

Pentru 
ei!

Deși condusese autocamionul 
corect, respectivă cu strictețe 
absolut toate regulile de circu
lație, Aurel Fistigidiu — de 
șantierul Popești al secției 
drumuri naționale Rm. 
— a fost oprit 
Motivul; 
muncă, 
cursă clandestină 
proape 
satul Dozești — 
in „mastodontul' 
tone cumpărături 
de... două kilograme ! Cum da
raua era mai mare decit 
caua, l-a costat... cit nu face !

la 
de 

Vilcea 
și sancționat, 

părăsind locul de 
se aventurase intr-o 

cale de a- 
40 kilometri, pină in 

pentru a aduce 
său de 16 

personale

La cules
de plante 
medicinale

o-

Cite 10 kilograme de plante 
medicinale au recoltat și pre
dat statului elevii anului I B 
— prelucrători prin așchiere — 
din cadrul Grupului școlar 
M.M.R. Roșiori de Vede. Anga
jamentul lor — de 15 kg 
tru fiecare elev — va fi, 
cum se prevede, cel puțin 
plinit, dacă nu și depășit,
lansat o întrecere în acest sens. 
Cine urmează să le răspundă, 
cu realizări mai mari ?

pen- 
după 
inde- 
Ei au

Prună si... 
Prunaru

31Conducea autobasculanta 
Gj-1885 pe șoseaua Tg. Jiu 
Rovinari. Agenților de circula
ție li s-a părut ceva ciudat și 
l-au pus să sufle în fiolă. Care 
fiolă s-a făcut verde ! Analiza 
de laborator i-a găsit o imbiba- 
ție alcoolică de 1,30 la mie. Pen
tru infracțiunea de a circula la 
volan in stare de ebrietate, 
stanța judecătorească l-a 
damnat la un an și șase 
I-a fost respins recursul, așa că 
acum iși execută pedeapsa, prin 
muncă, la I.C.M. Gorj. In plus, 
niciodată nu va mai primi per
mis de conducere. Iată ce a pățit 
Alexandru Prunaru de pe urma 
țuicii de prună !

in- 
con- 
luni.

o-

Nu mai 
„lucrează"

Radu Iliescu și Ion Pandura- 
șu, din comuna Păușești Mă- 
glași, lucrau la Oficiul P.T.T.R. 
— tranzit din Rm. Vilcea. Dar 
„lucrau" și altfel : cu ace, șu
rubelnițe, clești și pensete um
blau in caietele oamenilor, ba 
le și desfăceau la nevoie, de 
unde scoteau tot felul de
biecte ce le făceau cu ochiul, 
introducind in locul acestora 
ziare, cutii goale, pachete cu 
zdrențe, orice aveau la inde- 
mină, pentru a reface greuta
tea și volumul indicate de ac
tele oficiale. Pină intr-o zi. 
Acum, cei doi nu mai „lucrează" 
la oficiul respectiv ; li se face 
lor inventarul 1

Gheorqhe MITROI
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului malgaș și al puterii sale revoluționare, doresc să 
vă exprim dumneavoastră, precum și poporului român cele mai sincere mul
țumiri pentru amabilul mesaj de felicitare și urări transmise cu ocazia săr
bătorii noastre naționale.

Vă adresez, totodată, cele mai bune urări de succes in activitatea dum
neavoastră. de bunăstare pentru poporul român.

Cu înaltă și frățească considerație,
DIDIER RATSIRAKA

Președintele Republicii Democratice Madagascar

CONGRESUL AL XII-LEA 
eveniment de uriașă importanță 

în viața partidului și a țării
(Urmare din pag. I)
mocratlsmul caracteristic întregii ac
tivități a partidului nostru își găsește 
expresie, totodată, in măsurile stabi
lite de plenară privind normele de 
reprezentare și componența delega- 
ților la Congres, organizarea în peri
oada premergătoare Congresului a 
adunărilor și conferințelor pentru 
dări de seamă și alegeri în toate or
ganizațiile locale ale partidului. 
Neîndoielnic că stabilirea pentru al
cătuirea Comitetului Central a unor 
norme de reprezentare pe baza că
rora numărul membrilor C.C. va fi 
sporit și măsurile privind mai justa 
reprezentare in cadrul Comitetului 
Central a tuturor județelor țării, sta
bilirea unor asemenea criterii și pen
tru organele locale, creșterea ponde
rii femeilor și. în general, reflectarea 
cit mai fidelă în organele de par
tid a compoziției sociale, pe sexe, 
virstă și naționalități, a membrilor 
de partid și a populației țării se vor 
rep< țteu- favorabil asupra activității 
de' co.jucere la toate nivelurile, asu
pra muncii de partid în general, vor 
contribui la lărgirea democrației de 
partid, vor crea condiții pentru o mai 
activă participare a comuniștilor la 
adoptarea și infăptuirea hotărîrilor.

După cum s-a stabilit la plenară, 
lucrările Congresului urmează să se 
desfășoare între. 19 și 24 noiembrie.

Așa cum se subliniază in Hotărîrea 
plenarei C.C. al P.C.R.. inircaga 
muncă de pregătire și organizare a 
forumului suprem al partidului și a 
adunărilor și conferințelor pentru 
dări de seamă și alegeri va trebui să 
contribuie la creșterea spiritului re
voluționar al comuniștilor. întărirea 
unității și forței partidului, a ordinii, 
răspunderii, disciplinei în toate do
meniile de activitate, sporirea forței 
politice și organizatorice a tuturor 
organelor și organizațiilor de partid 
și amplificarea legăturilor lor cu rția- 
sele, Ia dezvoltarea capacității aces
tora de mobilizare a tuturor celor ce 
muncesc pentru infăptuirea politicii 
partidului.

Desigur, după cum a subliniat se
cretarul general al partidului, pregă
tirile pentru Congres nu înseamnă 
nicidecum trecerea pe planul al doi
lea a sarcinilor actuale. Dimpotrivă, 
toată această pregătire presupune

o intensificare a preocupărilor pentru 
realizarea în condiții optime a aces
tor sarcini, inainte de toate a sarci
nilor cincinalului. încă din perioada 
anterioară convocării Congresului, 
colectivele de oameni ai . muncii 
din întreprinderi și instituții, mun
citori, țărani, intelectuali, și-au ex
primat hotărîrea de a întîmpina 
cea de-a 35-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul al 
XII-lea cu cît mai însemnate succese 
în întrecerea socialistă, cu cit mai mari 
realizări în toate domeniile de acti
vitate. Munca plină de elan pentru 
îndeplinirea integrală a sarcinilor de 
plan in acest an hotăritor al cincina
lului. executarea exemplară a inves
tițiilor și darea în funcțiune la ter
men a obiectivelor prevăzute, inten
sificarea activității în agricultură, 
urgentarea campaniilor de recolta
re. buna întreținere a culturilor vor 
exprima în mod pregnant spiritul de 
răspundere și hotărîrea cu care ma
sele populare înfăptuiesc politica 
partidului, vor reflecta unitatea in
disolubilă în jurul partidului a în
tregului popor.

Perioada de pregătire a Congre
sului va trebui in același timp să 
fie perioada unei intensificări a 
muncii politico-educative, să ducă 
la ridicarea nivelului politic și 
ideologic al comuniștilor, al ce
lorlalți oameni ai muncii, la înră
dăcinarea tot mai trainică a concep
ției științifice despre lume — mate
rialismul dialectic și istoric — a 
principiilor eticii și echității socia
liste.

Atmosfera de avînt politic și însu
flețire în muncă specifică acestor 
zile vorbește de la sine despre faptul 
că eroica noastră clasă muncitoare 
— clasa conducătoare a societății — 
țărănimea, intelectualitatea, toți oa
menii muncii tineri și vîrstnici, femei 
și bărbați, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, răspund 
cu abnegație chemării Comitetului 
Central al partidului, fiind hotăriți 
ca în întîmpinarea gloriosului jubileu 
al eliberării patriei și a celui de-al 
XII-lea Congres al partidului să-și 
consacre toate forțele accelerării pro
gresului material și spiritual al pa
triei, ridicării României pe trepte tot 
mai înalte ale progresului și civili
zației socialiste.

Plenara Consiliului
în ziua de 7 iulie a avut loc ple

nara Consiliului Central al U.G.S.R. 
La lucrările plenarei au participat ca 
invitați președinți ai consiliilor ju
dețene ale sindicatelor care nu sint 
membri aj Consiliului Central, ad- 

■ juneți ai președinților consiliilor și 
comisiilor Consiliului Central, repre
zentanți ai ministerelor și ai altor 
organe centrale, activiști ai sindica
telor.

La primul punct al ordinii de zi 
plenara a analizat Raportul privind 
activitatea desfășurată de organele 
și organizațiile sindicale pentru mo
bilizarea oamenilor muncii la înde
plinirea sarcinilor de plan pe 1979 și 
măsurile care trebuie luate în vede
rea participării sindicatelor la asigu
rarea tuturor condițiilor pentru in
făptuirea planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei pe anii 1979—1980.

Dezbătînd cu exigență și răspun
dere activitatea desfășurată și sar
cinile pentru perioada următoare, 
participanții la plenară s-au angajat 
să depună toate eforturile pentru rea
lizarea exemplară a planului și a an
gajamentelor pe acest an și pe între
gul cincinal, pentru a se pune astfel 
o temelie trainică trecerii la înfăp
tuirea mărețelor 
progresul țării și 
lui în viitorii ani.

Plenara a mai 
privind contribuția 
îmbunătățirea stării 
personalului muncitor, 
morbidității cu incapacitate tempo
rară de muncă și a invalidității. 
Participanții la plenară au dezbătut, 
de asemenea, Raportul cu privire la 
efectivul și compoziția membrilor de 
sindicat, numărul și structura s’ndi- 
catelor la sfîrșitul anului 1978, pre
cum și Raportul privind principalele 
probleme analizate și soluționate de 
la ultima plenară a Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al U.G.S.R.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la plenară au 
adoptat o telegramă adresată Comi
tetului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune: 
Desfășurindu-și lucrările într-un mo
ment politic de profundă rezonanță, 
marcat de lucrările Plenarei comune 
a Comitetului Central al partidului 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României, 
Plenara Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor își expri-

obiective privind 
bunăstarea poporu-
analizat Raportul 

sindicatelor la 
de sănătate a 

reducerea

Dezvelirea unui bust al lui Jozsa Bela
La Hoghia, localitate aparținînd 

municipiului Odorheiu Secuiesc, ă 
avut loc recent solemnitatea dezveli
rii unui bust al lui Jdzsă Sela, poet și 
sculptor, militant de seamă al miș
cării muncitorești și comuniste din 
patria noastră, victimă a terorii na
ziste șl horthyste.

Bustul este opera sculptorului Fe- 
rencz Erno.

în lăcașul de cultură din centrul 
satului Hoghia, satul natal al poe

tului. a fost deschisă și o expoziție 
coiȚiernorâtivă. Au fost de față re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, vechi tovarăși de 
luptă ai poetului, oameni ai muncii. 
Inimile au vibrat la unison în ritmu
rile poemelor prin care revoluționa
rul poet prevestea că în România 
se va înfăptui cu adevărat egali
tatea și frăția tuturor oamenilor 
muncii .(I. D. Kiss).

„Doina Ilfovului** în Franța
Timp de aproape o lună de zile, 

Ansamblul folcloric „Doina Ilfovului", 
al Clubului sindicatelor din Oltenița, 
a întreprins un turneu în Franța. Ar
tiștii români au prezentat, cu acest 
prilej, in opt orașe franceze, o aleasă 
suită de piese muzical-folclorice, in 
interpretarea tarafului dirijat de Emil 
Ștefan, și un bogat program de jocuri 
populare din toate zonele țării, sus
ținut de formația de dansuri alcătuită

din muncitori și muncitoare de la Șan
tierul naval și Filatura din Oltenița.

Ansamblul a participat, totodată, 
alături de formații din șase țări, la 
festivalul internațional de folclor, 
desfășurat în această perioadă în lo
calitatea Annemasse, fiind distins cu 
Medalia de aur a competiției. Soliștii 
de muzică populară, Ștefania Stere 
și Mihai Oprea, au primit de aseme
nea medalii de aur. (Agerpres)

Artificii contabile... cu etichete de
(Urmare din pag. I)
loare de aproape 2 milioane lei. Cu
rios este insă un lucru : toată aceas
tă valoare a fost raportată de coope
rative drept... prestări de servicii, 
deși multe din produsele vîndute 
cu acest prilej au fost realizate în 
unitățile de serie și nu în cele de 
servire publică, așa cum prevede De
cizia UCECOM.

Intrăm și la atelierul de marochi- 
nărie din Alba Iulia, unitate care a 
participat activ la tîrgul cooperației. 
In rafturi zărim numai produse cu 
etichete, semn că sint executate in 
regim de serie.

— Produse la comandă nu execu
tați ? — întrebăm pe ajutoarea res
ponsabilului, tovarășa Otilia Anghel. 
Doar sinteți atelier specializat anume 
în asemenea lucrări.

— N-avem tarife — ni se răspun
de. Și apoi, așa s-a obișnuit : coope
rativa ne comandă produsele „în pre- 
întimpinare“, iar noi le vindem.

Cu alte cuvinte. în loc de atelier 
pentru executarea comenzilor de la 
populație, unitatea s-a transformat 
într-un obișnuit magazin cu produse 
de serie.

Dacă insistăm asupra confuziei, a- 
parent nevinovate, intre producția de 
serie, producția „in preîntimpinare" 
și prestările de servicii nu o facem

doar pentru aspectul formal al aba* 
terii. Constatarea și rectificarea res
pectivelor erori sint de competenta 
organelor în drept, care, sperăm, nu 
vor întîrzia să intervină. Rostul rîn- 
durilor de față este să atragem aten
ția asupra unui aspect și mai grav, 
anume implicațiile nefaste ale con
fuziei asupra bunei serviri a popu
lației. Pentru că. prezentînd produ
sele de serie drept prestări de servi
cii. cooperativele raportează mai ușor 
realizarea planului de servire publi
că. fără să mal depună eforturile 
necesare în vederea dezvoltării acti
vităților prestatoare, a perfecționării 
organizării lor. Bunăoară, cooperati
vele din județul Alba, mulțumite 
că-și pot face planul de prestări-ser- 
vicii cu produse de serie, nu au mal 
organizat acele servicii de care popu
lația are nevoie. Așa se face că la 
Alba Iulia lipsesc servicii dintre cele 
mai elementare, dar necesare (repa
rat umbrele, tocilărie, reparat sti
louri. curățat blănuri și haine de bla
nă ș.a.), iar din cele 10 localități in 
care își desfășoară activitatea coope
rația, 8 nu au asigurate încă hare
murile minimale de servicii. Apoi, la 
nici unul din atelierele de reparat 
televizoare nu este organizată depla
sarea meseriașilor la domiciliul cetă
țenilor (la fel ca și la atelierele de 
montat geamuri), cliențli fiind obli-

Central al U.G.S.R.
mă totala 
bare față 
prefigurează o nouă etapă, superioa
ră, în construcția socialistă a țării.

In orientările fundamentale ale 
dezvoltării economice și sociale in 
perioada următoare se regăsesc cu 
strălucire concepția revoluționară 
profund științifică, novatoare, cali
tățile de eminent conducător comu
nist și om de stat ce caracterizează 
personalitatea dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, mult iubitul 
și stimatul conducător al partidului 
și statului.

Cu adincă emoție, în numele mi
lioanelor de oameni ai muncii, 
membri ai sindicatelor, români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți, care vă înconjoară cu profundă 
dragoste și devotament, ne expri
măm marea noastră bucurie și mîn- 
clrie, deosebita satisfacție pentru 
hotărîrea Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului ca dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fiți propus 
secretar general 
tre conferințele

Alături de 
muncii, membri 
tregul nostru popor se bucură 
adincul inimii de această propunere 
care dă noi 
viitor, temelii tot mai puternice uni
tății națiunii noastre socialiste 
jurul partidului, al conducerii sale.

Unindu-și. într-un singur gînd sen
timentele de profundă dragoste și 
recunoștință, de neclintit devotament 
față de Partidul Comunist Român, 
față de dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se spune în tele
gramă, sindicatele se angajează să 
facă totul pentru realizarea exem
plară a prevederilor planului pe 
acest an și pe întregul cincinal, pen
tru întîmpinarea glorioasei aniver
sări a eliberării patriei si a celui 
de-al XII-lea Congres al partidului 
cu noi și noi succese în măreața 
operă de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism.

adeziune și deplina apro- 
de aceste documente ce

în înalta funcție de 
al partidului de că- 
județene de partid, 
comuniști, oamenii 

ai sindicatelor, în- 
din

aripi încrederii lor în

v r e a

in

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
și 11 iulie. In țară : Vremea se va în
călzi ușor șl treptat. Cerul va II schim
bător. Vor cădea averse locale de ploaie 
însoțite de descărcări electrice în ju-

Cronica zilei
PritllirS Sîmbătă, Ștefan An

drei, ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Raz Mohammad Paktin, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Democratice 
Afganistan, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de acre
ditare.

Examene de admitere 
în învățămîntul 

superior
începînd de duminică, 8 iulie, pri

mii candidați la studenție trec prin 
emoțiile celei dinții confruntări cu 
examenul de admitere. Institutul de 
arhitectură bucureștean, secțiile de 
arhitectură și sistematizare din ca
drul institutelor politehnice din Cluj- 
Napoca, Iași, Timișoara, facultățile și 
secțiile de filologie din Întreaga țară, 
precum și institutele de teatru, de 
arte plastice și conservatoarele Încep 
verificarea aptitudinilor celor cîteva 
mii de tineri înscriși pentru examen.

în Capitală, de exemplu, candidații 
participă la prima probă practică 
pentru admiterea la Institutul de ar
hitectură „Ion Mincu", la secțiile de 
pictură, grafică, sculptură, pictură 
monumentală, ceramică, sticlă, metal, 
arte textile, estetică industrială și 
scenografie ale Institutului de arte 
plastice „Nicolae Grigorescu", de ac
torie, regie, imagine film și televi
ziune din cadrul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I.L. Ca- 
ragiale", sau la Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu".

Această primă etapă a selecției, eli
minatorie, se va încheia la 10 iulie, 
candidații admiși trecînd în cea de-a 
doua fază a examenului. Cei res
pinși pot concura la facultățile fără 
probe de aptitudini, care își încep 
examenul de admitere la 15 iulie. 

(Agerpres)

mătatea de nord a țării șl izolate în 
rest. Vîntul va sufla slab plnă la mo
derat cu intensificări locale in zona de 
munte. Temperaturile minime vor ÎI 
cuprinse intre 8 și 18 grade, iar cele 
maxime între 18 și 28 de grade, mai ri
dicate în sudul țării. In București : 
Vremea se va încălzi ușor și treptat. 
Cerul va fi variabil, favorabil aversei 
de ploaie după-amlaza. Vint slab plnă 
la moderat.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
„Regata Snagov“

la caiac-canoe
• Sportivii noștri au obținut 

victorii și în ziua a doua
„Regata Snagov" la catac-canoe s-a 

încheiat ieri cu probele pe distan
țele de 500 m și 10 000 m.

Din lotul țării noastre foarte bine 
s-a comportat Ivan Patzaichin — în
vingător la canoe simplu 10 000 m 
în 44’33” șl la canoe dublu 501) ni (in 
echipaj du Capusta) — l’54”5/10.

Reamintim că în prima zi a com
petiției Patzaichin obținuse 
la canoe simplu 1 000 m 
de 4’07”9/10.

In revenire de formă 
olimpic Vasile Diba și-a 
victoria la caiac simplu 500 m 
l’48”5/10, urmat de Ion Birlădeanu 
1’50’T/IO. In proba de canoe 500 m 
reprezentantul R.D. Germane. Eickl, 
s-a situat pe primul loc cu 2’00”8/10, 
urmat de Lipat Varabiev (România) 
2’00”7/10.

Iată cîștigătorii altor probe : 
caiac 4 fete 500 m — R.D. Germană; 
caiac dublu 500 m masculin — R.D. 
Germană ; caiac dublu 10 000 m — 
România ; caiac simplu 10 000 m — 
Grigore Constantinov (România); 
caiac dublu 500 m masculin — R.D. 
Germană.

victoria 
cu timpul

campionul 
adjudecat 

cu

servicii publice

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minls- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă 
de felicitare tovarășului Willi Stoph,

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
cu prilejul împlinirii a 65 de ani de 
la naștere.

Pugiliștil români - ciștigători a 7 titluri balcaniceo , ... ... ._ —
Campionatele balcanice de box 

B-au încheiat sîmbătă seara la Tulcea 
cu un binemeritat succes al pugiliști- 
lor români care au cucerit 7 medalii 
de aur prin Ion Boboc (semimuscă), 
Radu Daniel (muscă), Ionel Panaite 
(cocoș), Gheorghe Oțelea (pană), 
Florian Livadaru (semiușoară), Si- 
mion Cuțov (ușoară) și Ion Cernat

(grea). La celelalte categorii, titlurile 
de campioni balcanici au revenit 
următorilor sportivi : Athanasos 
Iliadis (Grecia) — semimijlocie ; Ne- 
delko Grozev (Bulgaria) — mijlocie 
mică ; Veselin Zizici (Iugoslavia) — 
mijlocie ; Slobodan Kacear (Iugo
slavia) — semigrea.

ÎN CÎTEVA
• La Ștrandul Tineretului din Ca

pitală au luat sfîrșit campionatele 
republicane de sărituri în apă, ulti
mele două probe fiind cîștigate de 
Magdalena Toth (Crișul Oradea) la 

1 trambulină 3 m și de Mathias Kais 
(Clubul sportiv școlar Sibiu) la plat- 

l formă.

• In cadrul concursului interna
țional de natație, care are loc în ba
zinul „Tasmajdan" din Belgrad, pro
ba feminină de 100 m liber a fost 
ciștigată de sportiva româncă Irinel 
Pănulescu, cu timpul de 1’01”07/100. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Sebarovici (Iugoslavia) — l’02”49/100 
și Carmen Alexe (România) — 
1T3”11/1OO.

tv
19.45 Bijuterii muzicale
20,20 Artiștii sticlei de Boemia. (Film 

documentar)
20,50 Clubul tineretului (reluare)
21,3o Telejurnal • Sport

DUMINICA, 8 
PROGRAMUL

IULIE 1979
1

domiciliuGlranastica la 
Tot înainte ! 
Șoimii patriei 
Film serial pentru copil : „Să
geata Neagră" (Episodul 8) 
Viața satuluiîo.oo

11,25 Pentru căminul dumneavoastră
11.45 “
12.30
13.00
13,05
15,00
16.30
17.40
18.30

Bucuriile muzicii
De strajă patriei 
Telex
Album duminical
Telesport
Cutezători spre viitor
Film serial Calvarul — episodul__________ ,___ __ ____ ___ 3 
Săptămîna politică internă și in
ternațională
Cel 4 M...ÎS,45

19,00 Telejurnal
19,15 Permanenta redescoperire a Româ

niei (IV) — Fereastră spre Brașov 
20,05 Film artistic : ,,Hai, Franța !“. 

Producție a studiourilor franceza
21,35 Telejurnal o Sport
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

8,30 Muzică populară
8,55 Versuri In lectura autorilor
9.10 Mai aveți o Întrebare î
9.45 Concert educativ

11,30 închiderea programului 
19,00 Telejurnal
19,15 Telerama

LUNI, 9 IULIE 1979

PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune în limba maghiară 
1001 de seri
Telejurnal 
Dosarul energiei 
Mai aveți o Întrebare T 
Muzică ușoară 
Cadran mondial

18,50
19.00
19,15
19,30
20,00
20.20
30,40 Roman-foileton : Poldark. 

dul 20) 
Telejurnal 
Închiderea programului

(Episo-

21,35
22,00

PROGRAMUL 2

Cenacluri ale tineretului16,00
16,30 Muzică și umor
17,20 Drumuri europene. Nikolaus Ola- 

hus (II)
Moment folcloric
Film serial : Rădăcini — reluarea 
episodului 7 
1001 de seri.
Telejurnal

17,45
18.00

18,50 
19,00
19,15 Seară de balet. Festivalul național 

„Cintarea României". Aspecte din 
etapa republicană. Selecțiunl din 
spectacolul „Primăvara dansului", 
interpretat de ansamblul de balet 
contemporan și clasic al Teatrului 
„Fantasio" — Constanța

20,25 Un fapt văzut de aproape
20.45 De la A... la infinit (selecțiuni)
21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

„SCIENCE ET VIE

Comorile din Pacific

RÎNDURI
victoria scontată a favoritului prin
cipal, suedezul Bjbrn Borj, care l-a 
învins în finală cu 6—7, 6—1, 3—6, 

Roscoe 
23 de 
cu a- 

de vic-

6—3, 6—4, pe americanul
Tanner. Deși are doar 
ani, Bjorn Borg stabilește 
cest succes recordul absolut 
torii la Wimbledon — patru trofee 
obținute 
o deține 
Garros.

consecutiv, performanță ce 
și în turneul de la Roland

LA ARDUD (SATU MARE)

• HELIOTERMOFI-
CARE. Clădirea solară cu 18 
niveluri care adăpostește sediul 
firmei , „Crlstaleria Espanola", 
din Madrid, a trecut cu succes 
proba eficienței. în cursul unui 
an Întreg ea a fost încălzită 
doar cu ajutorul instalației sale 
solare, fără să se recurgă la sis
temul clasic de termoficare. 
Este adevărat insă că, în acest 
răstimp, capitala Spaniei a cu
noscut doar 11 zile fără soare 
și că, în medie, Madridul se 
bucură de 2 720 ore însorite pe 
an. Edificiul turn amintit, cu 
înălțimea de 84 de metri, a 
putut acumula intr-o singură zi 
de primăvară, grație celor 1 000 
de captatoare solare care aco
peră o suprafață de 1 890 mp, o

cantitate de energie egală cu 
1 630 kWh.

• DESENE ANIMATE 
DIN EPOCA DE PIATRA. 
Studiind cele aproximativ 600 
de desene descoperite în zona 
lacului Onega (nord-vestul 
U.R.S.S.), cercetătorii sovietici 
au ajuns la concluzia că oamenii 
preistorici cunoșteau noțiuni de 
tehnică de „animare" care stau 
la baza cinematografului de 
desene animate din zilele noas
tre. Mult timp nu s-a putut 
explica de ce „galeria de artă" 
a preistoricilor se întinde de-a 
lungul țărmului, deoarece în jur 
se găseau multe alte locuri mai 
potrivite. După îndelungi cerce
tări s-a stabilit că, sub un anu
mite unghi de iluminare, figu

gați să care aparatele la unități chiar 
și pentru înlocuirea unei simple si
guranțe. Cit privește atelierele de 
confecții și încălțăminte, termenele 
maximale fixate de cooperativă pen
tru executarea lucrărilor nu numai 
că nu se respectă, dar nici măcar nu 
sînt afișate. în plus, multe din ate
lierele de servire publică lucrează 
după un program neadecvat cerințe
lor. fiind deschise numai dimineața.

Și încă ceva : exagerind în dezvol
tarea producției „în preîntîmpinare", 
unele unități au ajuns in situația să 
dețină ‘ 
stocuri i 
blocînd 
rației.

...Prin 
vrea să 
reușitele cooperației meșteșugărești 
din județul Alba, dealtfel fruntașă 
anul trecut în întrecerea cu celelalte 
județe din țară. Un lucru se cuvine 
totuși subliniat: dacă UCECOM-ul 
ar fi intervenit la timp prin îndru
mări clare pe linie de planificare, 
retribuire și prețuri, dacă ar fi sesi
zat și eliminat din vreme practicile 
la care ne-am referit, sîntem siguri 
că și rezultatele reale ale meșteșuga
rilor din județul Alba în perfecțio
narea serviciilor publice ar fi fost 
net superioare.

• La Ankara au continuat meciu
rile turneului balcanic de tenis. 
Echipa feminină a\ României a în
vins cu 3—0 selecționata Greciei. 
(Florența Mihai — Panagopoulos 6—2, 
1—6, 6—2 ; Lucia Romanov — Ka- 
nelopoulos 6—2. 6—2 ; Lucia și Maria 
Romanov — Kanelopoulos. Pana
gopoulos 6—3, 6—3). Rezultate tehni
ce înregistrate in meciul masculin 
Grecia — România : Hărădău — Ka- 
logheropoulos 3—6, 6—1, 6—2. 6—1 ; 
Kalevelonis — T. Marcu 6—2. 7—6, 
6—0. Proba de dublu a revenit jucă
torilor greci cu 6—3, 6—4, 6—4.

• Desfășurată încă de la Început 
sub semnul surprizelor, ediția 1979 a 
turneului de tenis de la Wimbledon 
s-a încheiat în cele din urmă cu

Un modern complex 
sportiv școlar

In comuna Ardud (Satu Mare), lo
calitate ce va deveni centru urban în 
actualul cincinal, s-a inaugurat re
cent un complex sportiv școlar. Aici 
sînt amenajate terenuri de tenis de 
cimp, handbal, volei, o pistă tehnico- 
aplicativă etc., care oferă, împreună 
cu terenurile de fotbal și minifotbal, 
date mai de mult în folosință, con
diții optime pentru desfășurarea 
sportului de masă și pregătirea spor
tivilor de performanță. O bună parte 
din lucrările necesare au fost reali
zate prin munca patriotică a elevilor 
seraliști și a cadrelor didactice. Din 
primele zile ale vacanței școlare, pe 
terenurile complexului s-a înregis
trat o participare numeroasă, tinerii 
din comună fiind prezenți la pasio
nante Întreceri in cadrul competiției 
„Daciada". (Octav Grumeza).

• „Oazele" metalifere din adîncul oceanului • La 2 500 de 
metri adîncime — depuneri ce ar putea reprezenta milioane de 
tone de metal • Spre descifrarea misterului din Galapagos
In adîncurile Pacificului, la 2 500 

metri, nu departe de coasta vestică a 
Mexicului, s-au format vaste depu
neri de sulfuri polimetalice, a căror 
existență a fost verificată recent, in 
cadrul expediției CYAMEX, reunind 
oameni de știință americani, mexicani 
și francezi. Geologii din întreaga lume 
așteaptă cu nerăbdare rezultatele a- 
cestei expediții ce vor permite foarte 
probabil explicarea mecanismului de 
formare a anumitor minereuri teres
tre, a căror origine marină era bă
nuită mai demult.

Această amplă acțiune oceanogra- 
fică are ca scop studierea structu
rilor geologice ascunse ale globului 
terestru. Investigațiile de pînă acum 
au permis reperarea unor curioase 
„edificii", pierdute pe flancurile unei 
gropi tectonice, in mijlocul unui re
lief zbuciumat și în continuă evolu
ție. Ele arată ca niște termitiere de 
1—8 metri înălțime și 2—5 metri dia^ț« 
metru la bază. La fel ca într-un ta
blou abstract, suprafața lor inegală 
este acoperită du 
alb, negru și toate nuanțele posibile ; 
de portocaliu, roșu, maro. Ridicate 
pe „timpii" de lavă abia acoperite de 
sedimente, aceste formațiuni conice 
au o consistență poroasă, străbătută 
de un adevărat labirint de minuscule 
canale. Structura lor poate fi com
parată cu cea a unui burete. In ce 
privește compoziția, ele sînt alcătuite 
dintr-un amestec de siliciu alb și de 
sulfuri. Din analiza eșantioanelor 
prelevate, a rezultat că ele conțin 29 
la sută zinc, 6 la sută cupru, 42 la 
sută fier, iar în rest argint, cobalt, 
plumb și cadmiu.

Scoarța oceanică va trezi, desigur, 
pe plan economic, un interes sporit 
în urma acestor descoperiri. Specia
liștii au tras concluzia că aceste for
mațiuni metalifere trebuie să fie 
destul de frecvente, ele puțind repre
zenta milioane de tone de metal !

Cum s-au acumulat aceste metale 
pe scoarța oceanică ? Prezența unui 
adevărat „șemineu" pe culmea edifi
ciilor conice, arată că ele s-au con
stituit direct pe scoarța oceanică și 
că au o origine hidrotermală. După 
poziția sa față de axa lanțului mun
tos al Pacificului de Est, scoarța o- 
ceanică din zona explorată s-ar pă
rea că are o vechime de 5 000—10 000 
de ani. în ce privește virsta depune
rilor, nimeni nu poate spune deocam
dată dacă ele s-au născut recent, 
sau în urmă cu 5 000 de ani, numai 
studii radiochimice aprofundate pu
țind furniza un răspuns concludent.

în schimb, există deja o explicație 
în ce privește originea lor : în aceas-

tă zonă de intensă activitate tecto
nică, scoarța este brăzdată de frac
turi ; apa de mare rece năvălește 
prin aceste fracturi, temperatura ise 
ridică simțitor și ea cedează un a- 
numit număr de elemente minerale 
rocilor pe care le întîlnește în cale. 
Printr-un sistem de convecție, ea se 
ridică apoi prin fisuri și țîșnește la 
suprafața scoarței, unde diferența de 
temperatură provoacă precipitarea 
oxizilor metalici.

Expediția americană care a făcut 
explorări, în 1977, în zona Galapagos, 
oferă, de altfel, o confirmare acestei 
ipoteze. La adîncimi de 2 500 de me
tri, unde de obicei există, datorită 
frigului, adevărate deșerturi biolo
gice, membrii expediției au descope
rit mai multe „oaze" intens populate 
cu viermi gigantici (aparținînd unei 
specii necunosciite), pești, crabi și o 
serie de vietăți bizare, îndeosebi un 
fel de scoici cu valve-mari cit o far
furie, care acoperă in număr mare 
solul marin. Măsurătorile efectuate 

colorate iu . . au sco» ia* IsveaJ^tUBtertța unui izvor
said, a- eărui temperatură se ridică 
plnă la 17 grade Celsius. O altă do
vadă asupra activității hidrotermale 
a fost obținută grație prelevărilor de 
apă, mirosul caracteristic de ou stri
cat al sulfurii de hidrogen degajate 
indicînd că apa călătorise prin scoar
ța oceanică, unde, sub efectul căldu
rii și al presiunii, sulfați! pe care îi 
conținea se transformaseră în sulfura 
de hidrogen.

Mai rămînea de explicat cum a 
putut să prospere această faună in 
întunecimea cea mai desăvîrșită, de
parte de Soare și deci fără organis
me capabile să efectueze fotosinteza 
și cum a ajuns ea acolo. Cea din 
urmă întrebare și-a găsit curînd răs
punsul, întrucît in apele oceanului 
plutesc un mare număr de larve, ma
joritatea destinate să piară, dar care, 
atunci cînd, purtate de curenți, în- 
tîlnesc o zonă prielnică, se stabilesc 
acolo și o populează. Biologii expe
diției au constatat că în fiecare oază 
domină o altă specie, de unde au de
dus că larvele mai întîi sosite în lo
cul respectiv au reușit să-și impună 
specia.

Ei au descoperit curînd și prima 
verigă a sistemului de alimentație a 
acestor vietăți : unele bacterii capa
bile să metabolizeze sulfura de hi
drogen și care pot apoi să servească 
drept hrană „scoicilor" respective. 
Foarte probabil că pe această bază 
funcționează bizarele ecosisteme ce-șl 
trag energia din adîncurile Pămîn- 
tului și nu din Soare...

la ora actuală importante 
de produse „fără mișcare", 
fondurile și spațiile coope-

însemnările de fată n-am 
se tragă concluzia că negăm

rile desenate pe stînci încep să 
se „miște". Se pare că desenele 
animate din antichitate slujeau 
unui rit religios, ele evocînd 
lupta dintre bine și rău.

• MEDIUL NATURAL 
SUB PROTECȚIE. ™ 
din cele 13 parcuri naturale ale 
Poloniei — Slowice, Bialowie
za șl Babia Gora — au fost in
cluse de către Organizația Na
țiunilor Unite printre rezervați
ile mondiale ale biosferei. In 
Polonia, parcurile naționale o- 
cupă o suprafață de 117 000 hec
tare. în curind, in masivul 
Gorce, din regiunea Nowy Târg, 
va fi amenajat cel de al 14-lea 
parc, ce va cuprinde rezervațiile 
naturale de pe muntele Turbacz 
și din valea Lopuszna. Nou! 
parc va avea o arie de circa

cinema
• Alibi pentru un prieten : PA
TRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,15, 
FESTIVAL — 8,30; 11,30; 14,30;
17,30; 20,30, FAVORIT — 8,45; 11,15; 
14; 16,45; 19,30, GRADINA CAPI
TOL — 21,15.
• Hercule cucerește Atlantida j
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, la grădină — 21,15, 
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30.
• Moartea unui greier : CAPITOL
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Inocentul
— 10; 12.30;
• Ulzana, 
SCALA — 9;
20,15.
• ștefan cel
CENTRAL — 9; 12; 15; 18,30.
• Lanțul amintirilor : VICTORIA
— 9; 11,45; 14,30; 17,15: 20.
• Program de desene animate — 
9,30; 11,15; 13; 14,30, Frații Jderi
— 15,30; 17,45; 20 : DOINA.

: CINEMA 
16; 19. 
căpetenia 
11,15; 13,30;

STUDIO
apașilor:
15,43; 18;

Mare — Vaslui 1475 :

• Păcală : TIMPURI NOI — •; — »; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la
12; 15; 18,30. grădină — 21.
• Tînărul din Istanbul : FERO • întoarcerea acasă : GLORIA —
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 9; 11,30; 14,30; 17; 19,45, MODERN
20, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
15,45; 18; 20,15, GRADINA BUZEȘTI la grădină — 21.
— 21,15. • Fortăreața invizibilă : PACEA
• Nick Carter superdetectlv : — 16; 18; 20.
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,43; • Aleargă după mine ca să te
18; 20,15, FLOREASCA — 11; 13; prind : MIORIȚA — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20. 15,30; 17,45; 20, GRADINA FESTI
• Frumoasa și bestia : EXCEL VAL — 21.
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. • Brațele Afroditei î VIITORUL
• înarmat și foarte periculos : — 15,30-; 17,45; 20.
BUZEȘTI — 16; 18; 20. • Un trecător în ploaie : TOMIS
• Vestul sălbatic : DACIA 9; — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18; 20,15,
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15. la grădină — 21,15, FLAMURA —
• Al patrulea stol : BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
16; 18; 20,15. • Copil de duminică : POPULAR
• Vacanță tragică : LIRA — 16; — 16; 18; 20.
18; 20, COTROCENI — 15; 17,30; 20. • Inspectorul și braconierii î
• Planeta maimuțelor — 9,45; MUNCA — 16; 18; 20.
11,45, Niciodată duminica — 18,30; • Un om în loden : COSMOS —
20,30 : CINEMATECA. 15,30; 17,45; 20.
• Severino : GIULEȘTI — 9; 11; • Neamul Șoimăreștilor s FLA-
13,15; 15,30; 17,45; 20, VOLGA — CARA — 15,30; 17,45; 20.
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.15. A A fost regăsită compania a 7-a î
• Expresul de Buftea : DRUMUL ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
SĂRII — 16; 18; 20. 20, la grădină — 21.
• Nea Mărin miliardar : FEREN • Falansterul s PROGRESUL —
TARI — 14; 16; 18; 20, AURORA 15,30; 19.

6 000 ha acoperită cu păduri de 
fag, pin și brazi seculari. Peste 
cîțiva ani se prevede amenaja
rea altor două parcuri în regiu
nile lacustre ale Poloniei — 
parcul Mazuriei și parcul de la 
Wigry.

• ZAHÂR RECUPE
RAT. Se știe că melasa, 
siropul rezultat la fabricarea 
zahărului, în componența că
ruia se găsesc apă, substanțe 
organice și minerale, reține și o 
cantitate considerabilă de zahăr 
din sfeclă. Diferitele metode 
utilizate pînă acum in scopul 
unei recuperări cît mai com

plete a zahărului s-au dovedit 
fie neeconomicoase, fie inapli
cabile (procedeele chimice trans
formă melasa într-un produs 
inutilizabil atit pentru fabrica
rea spirtului și romului, cit și 
pentru producerea de nutrețuri). 
Se pare că remediul l-a găsit o 
firmă finlandeză, care a elabo
rat un procedeu de îndepărtare 
a lichidelor cu ajutorul croma- 
tografiei, concepind, totodată, 
dispozitivele necesare în acest 
scop. Printre acestea, se află și 
unul destinat extragerii zahă
rului din melasă. El permite să 
se obțină, în plus față de nor
ma obișnuită. 25 000—45 000 tone

de zahăr pur la 100 000 tone me
lasă din sfeclă de zahăr.

• IN PAS ALERGĂ
TOR DE-A LATUL CA
NADEI. O demonstrație de 
rezistență fizică și tehnică spor
tivă, astfel s-ar putea caracte
riza performanța tinărului ca
nadian Dan Loundes, in virstă 
de 19 ani, care a traversat „în 
fugă" teritoriul canadian de pe 
litoralul Pacificului pînă la cel 
al Atlanticului (6 700 km), în 
decurs de 81 de zile. Campio
nul a străbătut zilnic in jur de 
80 km, alternînd crosul (12 mi
nute) cu mersul la pas (3 mi
nute). In timpul acestei compe
tiții cu sine însuși el a slăbit 
7,5 kg și a schimbat 8 perechi

de încălțăminte. Rememorînd 
greutățile întîmpinate în cale, 
Loundes a declarat că cele mai 
mari neajunsuri i-au provocat 
țînțarii din regiunile mlăștinoa
se și din păduri, iar cele mai 
grele etape au fost zonele de 
prerie. Fiind prea netede și 
monotone, parcurgerea lor pro
duce o accentuare a stării de 
oboseală, a declarat el.

® AUTOMOBILE...
ECONOMICE. In contextul 
actualei crize energetice, con
cernul vest-german „Volkswa
gen" are în vedere proiectarea 
și producerea unor modele de 
automobile cu consum redus de 
carburant. Va fi acordată o 
atenție sporită extinderii pieței

• Omul cu masca de fler : GRA
DINA PARC HOTEL — 21.15.
• Prietenii copilăriei mele : GRA
DINA BUCEGI — 21,15.
• Cobra : GRADINA LIRA — ?1.
• Police Python 357 : GRADINA 
TITAN — 21,15.
• Rodeo : GRADINA FLACĂRA 
— 21,15.

teatr
Teatrul 
Preșul

• Teatrul de comedie Ga 
de vară „23 August") : 
— 20.
• Teatrul „Nottara" (la 
de vară Herăstrău) : Mița în sac 
— 20,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Boema 
ride, ciută și dansează 1 — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (1a Școala 
generală 164. Drumul Taberei 38 
A) : Pescarul și norocul — 19,30.

Teatrul

de desfacere din Statele Unite 
și. implicit, dezvoltării uzinelor 
„Volkswagen" din New Stanton 
(Pennsylvania), care urmează să 
își sporească capacitatea zilnică 
de producție.

® JAZ și TURISM, 
în Elveția, o formulă mai nouă 
pentru promovarea turismului 
o reprezintă... muzica de jaz. 
Remarcînd renașterea interesu
lui pentru jaz, elvețienii au 
inițiat numeroase manifestări 
ale genului concepute, totodată, 
și ca puncte de atracție pentru 
turiști. Ideea s-a dovedit prac
tică : acum, în Elveția, se ridică 
la 21 numărul festivalurilor de 
jaz, dintr-un singur an, deter- 
minînd un aflux apreciabil da 
turiști melomani.
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în Italia a apărut o nouă lucrare 

consacrată gîndirii politice și personalității

președintelui Nicolae Ceaușescu

ÎN PREGĂTIREA CONFERINȚEI O.N.U. 

PENTRU ȘTIINȚĂ Șl TEHNOLOGIE

Reuniunea ministerială a „grupului celor 77“ 
va avea loc la București

EVOLUȚIA CRIZEI POLITICE Dl» ITALIAI
Necesitatea unei politici de unitate democratică 

subliniată de secretarul general al P.C.I.

„PENTRU O LUME MAI DREAPTĂ, 
MAI BUNĂ"

Amplă prezentare a contribuției deosebit de valoroase, teore
tice și practice, a șefului statului român la soluționarea justă, 

constructivă a marilor probleme ale contemporaneității
ROMA 7 (Agerpres). — In cunoscuta editură italiană „Sugar" din 

Milano a apărut o nouă lucrare consacrată gindirii politice și personalității 
președintelui Nicolae Ceaușescu. Intitulat „PENTRU O LUME MAI 
DREAPTA, MAI BUNA", volumul reflectă pe larg activitatea prodigioasă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu pe plan intern și internațional, seoțind 
in evidență contribuția deosebit de valoroasă a șefului statului roman la 
abordarea constructivă, realistă a marilor probleme ale contemporanei
tății, la soluționarea lor justă, in conformitate cu interesele majore ale 
popoarelor, ale păcii și securității in lume. Editată in condiții grafice 
deosebite, lucrarea are pe copertă portretul în culori al președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

care a binevoit să mi le acorde. Tn 
timpul intilnirilor mele cu președin
tele Nicolae Ceaușescu — scrie prof. 
G. E. Valori — una dintre primele

României. Este surprinzătoare capa
citatea sa de a cuprinde intr-o vi
ziune unitară, lucidă, de ansamblu, 
diferitele aspecte ale realității con
temporane, intre care primează pen
tru el problemele securității și de
zarmării in Europa și in restul lumii. 
Soluționarea acestor probleme în
seamnă pentru președintele Nicolae 
Ceaușescu a avansa mult pe calea 
creării unei noi ordini economice in
ternaționale, încă atit de dificil de 
pus in mișcare tocmai datorită men
ținerii pericolului amenințării cu for
ța sau eu folosirea forței... Pe baza 
acestei concepții a sa a fost fondată 
activitatea Institutului pentru proble
mele unei noi ordini economice in
ternaționale. creat in Italia în 1975.

Tot in legătură cu această pro
blemă mi-a creat o puternică 
impresie, in cursul intilnirilor 
mele cu președintele Româ
niei, realismul cu care priveș
te problema democratizării 
raporturilor intre state și a 
participării tuturor țărilor, in
clusiv a celor mici și mijlocii, 
la soluționarea unor probleme 
importante. In opinia mea, 
România are, in acest sens, un 
rol de prim ordin in viața in
ternațională, și acest fapt l-a 
demonstrat pe deplin prin con
tribuția hotărițoare pe care 
și-a adus-o la dialogul euro
pean și îndeosebi la elaborarea 
rezoluției finale a Conferinței 
de la Helsinki,

Și nu trebuie uitată, totoda
tă. importanța pe care o 
atribuie președintele Nicolae 
Ceaușescu schimburilor econo
mice. ca element esențial al 
apropierii treptate intre po
poare și al promovării păcii. 
Toate acestea pentru ca in
tr-un viitor nu prea îndepăr
tat să se realizeze in mod efec
tiv ..o lume mai dreaptă, mai 
bună".

Structurat in opt capitole te
matice. care relevă orientările 
majore ale politicii externe 
românești, volumul grupează 
in peste 200 de pagini extrase 
din lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu publicate 
in ultimii ani. din expuneri și 
cuvintări rostite cu diferite 
prilejuri. Sint redate, de ase
menea. ideile fundamentale 
din mesaje adresate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
unor forumuri internaționale, 
din declarații făcute cu oca

zia unor vizite oficiale întreprin
se in străinătate, a vizitelor unor 
oaspeți străini in țara noastră, 
precum și din interviuri acordate 
unor organe de presă, posturi de ra
dio și televiziune de peste hotare.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— La New York s-au încheiat lucră
rile ultimei sesiuni a Comitetului 
pregătitor al Conferinței Națiunilor 
Unite pentru aplicarea științei și 
tehnologiei în folosul dezvoltării, care 
se va ține la Viena, în august 1979.

Sesiunea a elaborat proiectele do
cumentelor de bază ce vor fi anali
zate de conferință și a definitivat 
măsuri de organizare a acesteia. Do
cumentele elaborate subliniază im
portanța științei și tehnologiei pen
tru accelerarea dezvoltării economice 
și sociale, crearea și consolidarea in
stitutelor naționale de cercetare și 
aplicare în țările în curs de dezvol
tare, necesitatea restructurării relați
ilor tehnico-științifice internaționale 
în scopul favorizării accesului la cu
ceririle științei moderne și întărirea 
rolului O.N.U. în stimularea cooperă
rii în acest domeniu.

Delegația română, care a deținut

vicepreședinția comitetului, a înfăți
șat concepția, experiența și realizările 
țării noastre in domeniul științei și 
tehnologiei, oglindite in recentele do
cumente de partid și de stat pri
vind dezvoltarea in perspectivă a ști
inței și tehnologiei și a făcut nume
roase propuneri care au fost incluse 
îiv documentele adoptate. „Grupul 
celor 77“ a hotărît, în unanimitate, să 
țină la București reuniunea sa la ni
vel ministerial pentru pregătirea 
Conferinței de la Viena, între 15—17 
august, și a adresat mulțumiri căl
duroase guvernului român pentru 
găzduirea acestei importante reu
niuni. Șefii de delegații urmează să 
dezbată, la București, strategia țări
lor in curs de dezvoltare in domeniul 
științei și tehnologiei, perspectivele 
folosirii lor intense pentru progresul 
economic și social și intensificarea 
cooperării internaționale in acest do
meniu.

ROMA 7 (Agerpres). — în cuvin- 
tarea rostită la încheierea lucrărilor 
plenarei Comitetului Central și Co
misiei Centrale de Control ale Parti
dului Comunist Italian, secretarul 
general al P.C.I., Enrico Berlinguer, 
referindu-se . la criza guvernamen
tală, a afirmat că aceasta pune in 
lumină „dificultățile celorlalte parti
de de a ajunge, fără comuniști, la o

soluționare stabilă și serioasă a pro
blemei guvernării țării". El a afir
mat că ..dificultățile economice și 
sociale din ce in ce mai mari de
monstrează necesitatea unei politici 
de unitate democratică. Este politica 
pe care o vom continua, fără insă 
a reveni asupra hotăririi noastre de 
a nu susține soluții care să ne ex
cludă din guvern" — a subliniat 
Berlinguer.

întîlnire a conducerilor partidelor comunist și socialist

GENEVA

Sesiunea Conferinței internaționale a educației
Cuvîntul șefului delegației române

ROMA 7 (Agerpres). — După cum 
informează agenția ANSA, la Roma 
a avut loc o întîlnire a conducerilor 
partidelor comunist și socialist. In- 
tîlnirea face parte din seria de 
consultări promovate de Direcția 
P.S.I. in vederea examinării proble
melor privind formarea unui nou 
guvern, perspectivele politice și ra
porturile' dintre partidele stingii. Li
derul Partidului socialist, Bettino 
Craxi, a afirmat că partidul său s-a 
pronunțat in repetate rinduri pentru 
„clarificarea și confruntarea ideolo
gică și politică" in cadrul stîngii.

La sfîrșitul convorbirilor. Bettino 
Craxi a declarat că a prezentat con
ducerii P.C.I. poziția partidului său

privind problemele legate de guver
narea țării. „Întreaga stingă politică 
și sindicală — a spus liderul socia
list — va trebui să se angajeze in 
realizarea bazelor unei platforme 
convergente comune față de demo
crația creștină".

La rîndul său, Enrico Berlinguer, 
secretarul general al P.C.I., a apre
ciat drept pozitivă și utilă întilnirea 
cu conducerea P.S.I. în context, el 
a subliniat necesitatea ca înțelegerea 
și convergenta dintre forțele stingii 
„să constituie un element esențial 
pentru înfruntarea și rezolvarea ce
lor mai grave și presante probleme, 
contribuind la dezvoltarea democra
ției in Italia".

Premierul desemnat a renunțat la formarea noului 
guvern

GENEVA 7 (Agerpres). — La Ge
neva au început lucrările celei de-a 
37-a sesiuni a Conferinței internațio
nale a educației, organizată de Bi
roul internațional al educației, orga
nism al UNESCO.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor generale din cadrul sesiunii, 
șefa delegației române. Rada Moca- 
nu, adjunct al ministrului educației 
și învățămintului, a relevat semnifi
cația noii legi a educației și invătă- 
mintului și a măsurilor de perfecțio
nare a invățămintului profesional, 
liceal și superior din țara noastră. A 
fost subliniat rolul școlii ca principal 
factor de educare și formare pentru 
viață a tinerei generații. A fost re
levat accentul care se pune, in pro
cesul de învățăminț, pe educarea ti-

neretului studios în spiritul păcii și 
prieteniei între popoare, rolul școlii 
românești în formarea de cadre na
ționale pentru țările în curs de dez
voltare.

Comisia națională română pentru 
UNESCO a adresat Biroului in
ternațional al educației, cu ocazia 
celei de-a 50-a aniversări a creării 
acestuia, un mesaj in care se arată 
că România a asigurat accesul deplin 
al întregului tineret, fără deosebire 
de naționalitate sau stare socială, la 
toate formele și treptele de invăță- 
mint, acordind o importanță deose
bită perfecționării sistemului educa
ției pe calea integrării organice a in- 
vățămîntului cu producția și cerceta
rea științifică.

ROMA 7 (Agerpres). — Premierul 
desemnat al Italiei, democrat-creș- 
tinul Giulio Andreotti, a renunțat, 
simbătă după-amiază, la misiunea cu 
care a fost însărcinat de șeful sta
tului de a forma un nou guvern in 
urma alegerilor generale anticipate 
desfășurate la începutul lunii tre

cute. precizează un comunicat oficial 
dat publicității la Palatul Quirinale.

Andreotti a luat această hotărire 
după ce liderul Partidului Socialist, 
Bettino Craxi, a declarat că partidul 
său refuză să participe la un gty^ rn 
de coaliție condus de un prtnr-i '■‘îs- 
tru democrat-creștln.

MONROVIA

Restructurări pe scena
politica mexicană

Alegerile legislative, desfășurate 
zilele trecute, au suscitat un interes 
neobișnuit in viața politică mexica
nă. Explicația acestui interes constă

După o notă biografică. In care 
se relevă activitatea revoluționară 
incepind din fragedă tinerețe a to
varășului Nicolae Ceaușescu. publi
carea operelor sale în nume
roase țări ale lumii, precum și 
înaltele titluri și distincții 
străine ce i-au fost conferite, 
volumul redă textul interviului 
acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România. profesorului 
Giancarlo Elia Valori, secretar 
general al Institutului italian 
de relații internaționale, care 
semnează și prefața lucrării.

„Eliminarea subdezvoltării — 
subliniază autorul — se inserie 
ea una dintre problemele fun
damentale ale timpului nostru, 
ca o problemă de eare depinde 
promovarea păcii și a colabo
rării dintre state. Aceasta este 
ideea centrală a culegerii de 
fată din cele mai recente 
scrieri și cuvintări ale pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
culegere ce reprezintă o În
semnată îmbogățire a dezba
terilor contemporane în dome
niul politicii internaționale. 
Punctul de vedere al României 
asupra acestei problematici 
este foarte interesant, mai ales 
dacă se are in vedere faptul 
că această tară a desfășurat in 
ultimul deceniu o intensă acti
vitate pusă in slujba idealuri
lor de libertate și progres ale 
popoarelor, de egalitate și 
respect între națiuni, de des
tindere și epoperare pașnică 
intre state". „România, personal 
președintele Nicolae Ceaușescu 
— continuă autorul — au de
venit promotori ai unei noi 
ordini economice internaționa
le, care să fie in același timp 
și o nouă ordine politică și
care să insemne eliminarea totală a 
raporturilor interstatale bazate pe 
inegalitate și pe dominația forței".

Referindu-se la conceptul președin
telui Nicolae Ceaușescu privind edi
ficarea noii ordini economice și po
litice internaționale, prof. Giancarlo 
Elia Valori subliniază : „Este fără 
indoială un proiect cu vaste impli
cații și de ordin juridic, cu atit mai 
mult cu cit el va înfăptui o restruc
turare a însuși dreptului internatio
nal actual, dind un caracter de in- 
stitutionaliiate transformărilor de or
din economic și politic, care. in 
parte, au loc chiar în zilele noastre 
în țările in curs de dezvoltare, și in 
ce privește relațiile acestora cu ță
rile industrializate".

Prin intermediul numeroaselor 
scrieri și cuvintări ale președintelui 
României adunate în aceste pagini — 
se arată in prefață — poate fi vă
zută România, in contextul său 
geografic, politic și economic. Româ
nia întreține relații foarte strânse in 
ce privește schimburile in diferite 
domenii cu celelalte țări și este foar
te activă, îndeosebi in ce privește 
problema păcii și a securității 
în Europa, a depășirii situației 
de divizare a continentului in 
blocuri militare. „La conferința pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa, președintele României a susținut 
cu căldură necesitatea dizolvării 
pactelor militare din Europa și a 
subliniat că este de o extremă ne
cesitate, nu numai pe acest conti
nent, ci pretutindeni in lume, să se 
pună capăt acumulării de armamen
te, îndeosebi a celor atomice, și să 
se distrugă stocurile deja existente".

„Este de un extrem interes să se 
vadă cum România și, personal, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu abordea
ză o problemă in legătură cu care am 
avut fericirea să cunosc de cîteva ori,

impresii, confirmată întotdeauna de 
timp, este aceea privind omul : omul 
care luptă pentru independența pro
priei sale țări, atit pe plan politic, cit 
și pe plan economic, omul care pune 
bază pe dezvoltarea multilaterală a

★ ★

în cadrul unei festivități organizate la sediul Bibliotecii române din 
Roma, sub egida Ministerului Culturii și Mediului înconjurător al Italiei, 
care a marcat deschiderea „Zilelor prieteniei româno-italiene" •— mani
festare consacrată celei de-a 35-a aniversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă — a avut loc prezentarea volumului „Pentru o 
lume mai dreaptă, mai bună". Au luat parte numeroase personalități ale 
vieții politice italiene, membri ai guvernului, senatori și deputați. membri 
ai conducerii partidelor democratice, oameni de cultură și artă, ziariști.

în mod direct, gindirea președintelui 
României în cursul interviurilor pe

Despre semnificațiile apariției in 
Italia a volumului „Pentru o lume 
mai dreaptă, mai bună", despre 
personalitatea și prestigiul interna
țional de care se bucură tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au vorbit Gio
vanni Battista Bonelli, consilier la 
Curtea Supremă de Casație? pre
ședintele Institutului de relații 
internaționale, Enrico Ferri, membru 
al Consiliului Suprem al Magistra
turii. Massimo Pini, membru al C.C. 
al P.S.I., directorul Editurii „Sugar".

Pietro Longo, secretar general al 
Partidului Socialist Democratic Ita
lian, făcind prezentarea volumului, 
și-a exprimat satisfacția pentru o- 
noarea ce i-a revenit de a înfățișa 
această nouă apariție editorială, sub
liniind că, in timpul vizitei pe care 
a făcut-o in România la începutul 
lunii mai anul acesta, l-a cunoscut 
personal pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu care a putut 
aprofunda multe dintre temele ce 
formează obiectul volumului. Cartea 
„Pentru o lume mai dreaptă, mai 
bună" — a subliniat vorbitorul 
reflectă gindirea și acțiunea politică 
a președintelui României asupra ma
rilor probleme cu care este con
fruntată in prezent omenirea. Din ea 

claritate poziția cu totul 
României pe plan inter-

rezultă cu 
originală a 
național.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
pune in lumină necesitatea democra
tizării relațiilor dintre state, care să 
fie întemeiate pe respectul principii
lor independenței și suveranității na
ționale, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc, ne- 
recurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța — principii care iși găsesc 
o tot mai largă adeziune din partea 
comunității mondiale". „Sint de rele
vat — a continuat vorbitorul — con
secvența și fermitatea cu care șeful 
statului român acționează pentru o- 
prirea cursei înarmărilor, pentru tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare, și în primul rînd de dezarma
re nucleară, pentru crearea condiții
lor in vederea desființării concomi
tent. atit a NATO cit și a Tratatului 
de la Varșovia".

„Gindirea președintelui României 
este originală și inovatoare, fapt care 
conferă cărții „Pentru o lume mai 
dreaptă, mai bună" o înaltă semnifi
cație. Opera președintelui Nicolae 
Ceaușescu este deosebit de intere
santă prin multitudinea și amploa
rea problemelor pe care le ridică și 
prin posibilitatea oferită de a apro
funda legăturile și dialogul cu Parti
dul Comunist Român, care se înfăți
șează cu o experiență originală ce 
trebuie urmărită cu atenție."

in faptul că actualul scrutin, avind 
ca scop desemnarea celor 400 de 
membri ai Camerei deputaților — 
care se reînnoiește la fiecare trei ani
— constituie o experiență inedită 
în viața politică a țării. Este vorba 
de primele alegeri organizate după 
reforma politică promovată de ac
tualul președinte al țării. Lopez 
Portillo, reformă cu efecte directe 
asupra configurației viitorului Con
gres național.

Urmărind adaptarea sistemului 
politic la stadiul de dezvoltare a so
cietății mexicane, reforma a inclus 
o serie de prevederi care nu numai 
că asigură o recunoaștere oficială a 
formațiunilor de opoziție, menținute 
timp de decenii in afara cadrului ju
ridic, dar și garantează participarea 
lor la alegeri cu drepturi depline. 
Fină in prezent, de asemenea drep
turi se bucurau doar patru grupări 
politice: Partidul Revoluționar Insti
tuțional (P.R.I.), aflat la cirma țării 
de mai bine de cinci decenii fără 
întrerupere. Partidul Popular Socia
list și Partidul Autentic al Revolu
ției Mexicane (aliate tradiționale ale 
P.R.I.). precum și partidul Acțiunii 
Naționale, care reprezenta opoziția 
legală. In baza noii legi federale a 
organizațiilor politice și proceselor 
electorale, altej trei partide au ob
ținut înscrierea7condiționată in regis
trul electoral. Este vorba de Partidul 
Comunist Mexican, Partidul Socialist 
al Muncitorilor și Partidul Democrat 
Mexican. înscrierea lor definit'vă în 
registrul electoral depindea, după 
cum prevedea noua lege, de întruni
rea unui minimum de 1.5 la sută din 
voturile exprimate la 1 ulie.

Telegramele sosite din capitala 
mexicană arată că. potrivit rezulta
telor parțiale anunțate oficial. P.R.I. 
și-a menținut preponderența în noua 
Cameră a deputaților. obținind un 
minimum de 220 din cele 400 de 
locuri. Rezultatele globale definitive, 
ce vor fi cunoscute abia săptămina 
viitoare, vor consolida poziția parti
dului de guvernămmt, dar. așa. cum 
remarcă agenția France Presse, ele 
vor marca „o puternică reprezentare 
a grupărilor de opoziție". Rezultatele 
cunoscute piuă la această oră atestă 
că Partidul Comunist Mexican, la 
prima sa participare electorală dună 
peste 35 de ani, a obținut mai mult 
decît procentul minim de 1.5 la sută 
fixat de lege, fapt care ii conferă 
statutul de partid cu drepturi depli
ne în viața politică națională, bene
ficiind in procesul electoral V’itor
— alegerile prezidențiale și pentru 
Senat din 1982 — de toate avantajele 
acordate de lege, intre care primirea 
de subvenții de la stat și utilizarea 
radioteleviziunii in timpul campaniei 
electorale.

Rezultatele scrutinului evidențiază 
avansul forțelor de stingă. în ansam
blul lor, pe scena politică a țării, 
numărul voturilor acumulate de Coa
liția forțelor de stingă, in fruntea că
reia se află Partidul Comunist, ca și 
de Partidul Socialist al Muncito
rilor și Partidul Popular Socialist, 
ridieîndu-se la peste patru milioane, 
depășind cu mult grupările de dreap
ta. Astfel, stingă va avea de acum 
înainte propriii săi reprezentanți in 
parlament.

PriVite prin această prismă, alege
rile de la 1 iulie — apreciază obser
vatorii — au constituit un test pozi
tiv al reformei politice, lărgind ca
drul instituțional și asigurînd, prin 
aceasta, participarea unor forțe poli
tice cu audiență crescindă — după 
cum au demonstrat-o urnele — la 
exprimarea voinței naționale in le
gătură cu căile de asigurare a pro
gresului mai rapid al țării, prin va
lorificarea bogatelor sale resurse na
turale și, cu deosebire, a petrolului 
și gazelor naturale.

Proiectele de dezvoltare economi- 
co-socială a țării constituie tema 
centrală a preocupărilor forțelor po
litice mexicane. Se știe că o dată 
cu instalarea președintelui Jose 
Lopez Portillo a fost elaborat un 
program special de dezvoltare a eco
nomiei. menit să contracareze efec
tele crizei economice din Occident. 
Propunindu-și un ritm de creștere 
anual al produsului intern brut de 
8—11) la sută pină in anul 1982, gu
vernul de la Ciudad de Mexico a 
stabilit priorități in domeniul ali
mentației. 'energiei, siderurgiei, in
dustriei construcțiilor de mașini și 

, chimiei. De o atenție deosebită se va 
bucura agricultura, sector care cu
prinde 53 la sută din forța de muncă 
din țară și care, in prezent, contri
buie doar cu 10 la sută la produsul 
național brut. Prin aplicarea tuturor 
acestor programe, autoritățile și-au 
propus să creeze 4 500 000 de noi 
locuri de muncă, pentru a rezolva, 
totodată, una dintre cele mai com
plexe probleme sociale — procentul 
mare de forță de muncă neocupată, 
în viitoarele dezbateri din parlament 
pe marginea acestor probleme, re
prezentanții forțelor de stingă au 
anunțat că vor avansa soluțiile pre
conizate în platformele lor electo
rale : naționalizarea unor instituții, 
legi referitoare la introducerea pla
nificării economice, măsuri de ex
tindere a reformei agrare.

Analizind implicațiile rezultatelor 
recentelor alegeri asupra vieții poli
tice și economice mexicane, observa
torii din Ciudad de Mexico eviden
țiază. totodată, semnificația lor deo
sebită pe plan internațional, avind in 
vedere rolul crescind al Mexicului in 
eforturile generale pentru soluționa
rea unor probleme majore ale lumii 
contemporane.

Valentin PĂUNESCU

Reuniunea Consiliului
MONROVIA 7 — Trimisul Ager

pres transmite: în discursul rostit în 
cadrul sesiunii Consiliului ministerial 
al O.U.A.. președintele țării-gazdă, 
William Tolbert jr. s-a referit la ac
celerarea procesului decolonizării in 
Africa și la sprijinirea fermă a luptei 
mișcărilor de eliberare națională, la 
soluționarea problemelor divergente 
apărute între țările continentului de 
către statele africane insele, fără a- 
mestec străin, la intensificarea coo
perării interafricane pe multiple pla
nuri pentru afirmarea independenței 
de sine stătătoare a popoarelor a- 
fricane pe arena internațională și e- 
dificarea unei noi ordini politice si 
economice în Africa și în întreaga 
lume.

Președintele liberian a acordat 
o atenție prioritară luptei pen
tru eliberarea teritoriilor africane a-

ministerial al 0. U. A.
flate sub dominație străină, mențio- 
nind. in context, că așa-zisele ale
geri inițiate in Rhodesia de regimul 
lui Ian Smith nu au contribuit cu 
nimic la soluționarea situației din a- 
ceastă țară, perpetuind dominația 
minorității rasiste asupra populației 
de culoare, majoritară. El s-a pro
nunțat pentru acordarea unui spri
jin efectiv Frontului Patriotic Zim
babwe, pe plan politic, economic și 
diplomatic, in vederea accelerării 
procesului de eliberare reală a ță
rii. în aceeași ordine de idei. Wil
liam Tolbert a denunțat regimul mi
noritar de la Pretoria pentru refu
zul său de a recunoaște indepen
dența Namibiei, lansînd, de aseme
nea. un apel pentru sprijinirea Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.). ce luptă 
pentru recunoașterea drepturilor le
gitime ale poporului namibian.

agențiile de presa transmit:

NICARAGUA

Intensificarea ofensivei
forțelor sandiniste

MANAGUA 7 (Agerpres). — Tn 
ultimele 24 de ore principala carac
teristică a situației din Nicaragua a 
constituit-o întărirea ofensivei Fron
tului Sandinist de Eliberare Națio
nală (F.S.L.N.) pe frontul sudic. 
Frontul *sandinist a ocupat orașele 
Jinotepe și San Marcos și a preluat 
controlul asupra zonelor învecinate, 
iar la Sapoa a respins mai multe 
atacuri ale trupelor guvernamentale.

După ocuparea orașului Jinotepe, 
F.S.L.N. controlează cinci mari loca
lități — Matagalpa, Leon. Diriamba, 
Masaya și Jinotepe -- aflate actual
mente sub administrația populară 
sandinistă a guvernului de recon
strucție națională.

Azi în R.P. Congo :

Referendum 
asupra proiectului 

noii constituții
BRAZZAVILLE 7 (Agerpres). — 

Duminică, electoratul congolez se va 
prezenta la urne pentru a se pronun
ța prin referendum asupra proiectu
lui noii constituții și a participa la 
alegerile generale, primele după anul 
1973.

în ce privește alegerile generale, 
ele vor permite desemnarea celor 153 
de deputați pentru Adunarea Popu
lară — Parlamentul republicii -r 
precum și a reprezentanților popu
lari în consiliile regionale și locale.

Congresul mondial de 
medicină veterinară, care a 
reunit, la Palatul Congreselor din 
Moscova, peste 5 000 de specialiști 
din , țări situate pe toate continen
tele, și-a încheiat, simbătâ, lucrările. 
Din țara noastră a participat o de
legație de specialiști a Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
și a Societății de medicină veteri
nară, condusă de dr. Adrian Mano- 
lescu. directorul Direcției sanitar-ve- 
terinare din M.A.I.A. Specialiștii ro
mâni au prezentat 38 de comunicări 
științifice in principalele secții de 
lucru ale congresului.

Tratatul S.A.L.T.-II în 
dezbaterea Senatului S.U.fi. 
Dezbaterile pe marginea Tratatului 
S.A.L.T.-II vor începe la 9 iulie, in

Comitetul Senatorial pentru relații 
externe, și vor dura circa două săp- 
tămini. Președintele Carter l-a nu
mit pe Lloyd Cutler in funcția de 
coordonator al programului de ra
tificare in Senat a Tratatului 
S.A.L.T.-II.

Convorbiri indiano-cuba- 
nCZC Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Cuba, Car
los Rafael Rodriguez, aflat intr-o 
vizită oficială la Delhi, a avut o în
trevedere cu primul ministru al In
diei, Morarji Desai, căruia i-a remis 
un mesaj din partea șefului statului 
cubanez. Fidel Castro. în cadrul con
vorbirii care a avut loc cu acest pri
lej. o atenție deosebită a fost acor
dată examinării ordinii de zi a celei 
de-a șasea conferințe la nivel înalt 
a țărilor nealiniate.

Ministerul de Externe al 
R.D. Germane 3 dat publicității 
o notă de protest in care se arată 
că. in ultimele săptămini, s-au înre
gistrat repetate încălcări ale spațiu
lui aerian al R.D.G. de către avioane 
ale R.F.G. — anunță agenția A.D.N.

Secretarul general al 
Partidului Comunist din 
Spania Santiago Carrillo, și-a în
cheiat vizita întreprinsă la Bagdad, 
la invitația Partidului Socialist Arab 
Baas din Irak. în cadrul unei confe
rințe de presă, organizată la Bagdad, 
Santiago Carrillo a declarat că vizita 
delegației P.C.S. in Irak a contribuit 
la consolidarea relațiilor dintre cele 
două partide, in interesul ambelor 
popoare,

Acord comercial chino-a- 
merican La Beij’nsa fost înche
iat, simbătă, un acord privind rela
țiile comerciale dintre R. P. Chineză 
și S.U.A., informează agenția China 
Nouă. Documentul a fost semnat, din 
partea chineză, de ministrul comer
țului exterior. Li Giang. iar din par
tea americană de ambasadorul la 
Beijing, Leonard Woodcock.

Delegația parlamentară 
coreeană în Portugalia. Pre- 
ședintele Portugaliei, Ramalho Eanes, 
și primul ministru. Mota Pinto, au 
primit, vineri. delegația Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene 
condusă de Hwang Jang Up. pre
ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării. Președintelui Eanes i-a fost 
înminată o scrisoare din partea pre
ședintelui Kim Ir Sen. Delegația co
reeană a mai avut convorbiri cu mi
nistrul portughez de externe și cu 
alte oficialități ale țării-gazdă.

Primire. pre?edinte^e rp- Ban-
gladesh, Ziaur Rahman, a primit, 
simbătă, pe Fadil Hodja, membru al 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, aflat în 
vizită oficială la Dacca. Cu acest 
prilej — relatează agenția Taniug — 
președintelui Rahman i-a fost trans
mis un mesaj verbal din partea pre
ședintelui Iosip Broz Tito.

Congres. La Viena au avut
loc lucrările Congresului extraordi
nar al Partidului Populist Austriac. 
Alois Mock a fost ales președinte al 
acestui partid.

La Addis Abeba s au des- 
fășurat lucrările celui de-al V-lea 
Congres al Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu al Etiopiei. Con
gresul a dezbătut probleme legate de 
realizarea sarcinilor programului re
voluției național-democratice etiopie
ne. a stabilit sarcinile dezvoltării 
economice ulterioare.
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C c/e i/wfiâiieâ
Satelitul și cucuiele

— Cade I — Nu cade 1 —
1982. — Ba nu. in 1980. —• 
cade mai devreme.

Precis cade ! — Hm, s-ar putea. Dar prin 
Ba nu, in 1978, prin decembrie. — Nu.

laboratorul spațial „Skylab" nu se știe, 
și calculatoare gigant calculează cu in-

...Unde anume va cădea 
deși nenumărate ordinatoare 
frigurare zi și noapte variante de traiectorii, lucrind atit de încordat 
incit au făcut hipertensiune și trebuie programate cu antinevralgice. 
Cert este că iși va încheia în curînd agonia, printr-un epilog strălu
citor, sfîrșind ca un meteor aprins. O torță aeriană in care vor arde 
cîteva sute de milioane de dolari.

Numai că laboratorul de 80 de tone, deși se va sparge în sute 
de schije, nu se va dezintegra total; unele piese, cîntărind cîteva 
tone, vor ajunge să pleznească direct fața Pămîntului.

Specialiștii arată că nu este cazul ca oamenii să facă, eventual, 
cîrcei la mușchii gîtului privind mereu în sus, să nu le cadă în cap o 
bucată de satelit. Pentru liniștirea opiniei publice se demonstrează 
că 80 la sută din zonele survolate sînt întinderi oceanice și regiuni 
deșertice; că în fiecare an bietul nostru glob este bombardat cu 
vreo 10 000 tone de meteoriți, fără a suferi vătămări corporale; că 
din cele 4 600 obiecte cosmice lansate pină acum de om, vreo 3 000, 
însumînd o greutate cit 65 de Skylaburi, au și căzut înapoi pe Pă- 
mînt, fără să provoace cuiva vreun cucui sau vreo zgîrietură. Nu se 
cunoaște decît un singur accident de acest gen — victima fiind o 
vacă peste care a căzut un fragment de rachetă purtătoare..

Cu atit mai puțin ne putem aștepta la ceva rău de la Skylab, care 
a fost un satelit foarte cumsecade și plin de bunăvoință, a depistat 
zone petroliere, a descoperit un zăcămînt uriaș de cupru, a înlesnit 
precizarea unor noi tehnologii in tratamente medicale — într-un cu- 
vînt, un satelit săritor (inclusiv de pe orbită) și prietenos cu oamenii.

Nu ca ceilalți!
Nu ca acei care, în spațiul cosmic sau deocamdată doar în do

sarele proiectelor poartă instalații complexe de spionaj, bombe și 
rachete nucleare, raze, laser, tunuri și proiectile anti-satelit — ulti
mul anuar al S.l.P.R.I. informind că anul trecut au fost lansați 112 
sateliți militari, față de numai 43 sateliți de cercetări pașnice.

în definitiv, nu avem motive să facem circei la gît privind în sus, 
spre cer — e mai bine să ne uităm 
ce se intimplă pe Pdrnint.

Unde continuă să se acumuleze 
cleare, cu încărcături distructive de

in jos, unde călcăm — adică la

bombardierele și rachetele nu
mii și zeci de mii de megatone. 

fost propunerea comitetului fon-în legătură cu Skylab, nostimă a 
dator al „Institutului psiho-energetic" din Brooklin-Massachusetts — 
„instituție de parapsihplogie și științe oculte" — care a cerut ca 
toți oamenii să se oprească o clipă și să gindească instantaneu și 
intens la satelit: „energia mentală astfel degajată va împinge in mod 
telepatic satelitul pe o orbită sigură".

Metoda n-a fost experimentată, dar este cert că dacă toți oame
nii și-ar concentra gîndurile și voința — e drept, nu numai cîteva 
clipe — s-ar pune capăt acelor pericole care amenință globul nu 
doar cu simple cucuie sau zgirieturi.

N. CORBU
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