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Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, sîmbătă. în stațiunea
Neptun, pe Maurice Couve de Murvllle, președintele Comisiei de afaceri
externe a Adunării Naționale Fran
ceze. care efectuează o vizită în tara
noastră la invitația Marii Adunări
Naționale.
La primire au luat parte Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe,
și Vasile Pungan, ministru secretar

în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu,
a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului, aseară
a avut loc pe stadionul Republicii din Capitală

GRANDIOSUL SPECTACOL CONSACRAT ÎMPLINIRII
A 2050 DE ANI DE LA CREAREA PRIMULUI STAT DAC
CENTRALIZA T Șl INDEPENDENT
Evocarea
glorioasei istorii
a poporului,
omagierea luptei
și jertfei
înaintașilor —
nesecat izvor
al patriotismului
socialist,
al spiritului
revoluționar
în prezenta tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceausescu, a celorlalți tovarăși din
conducerea de partid si de stat, simbătă. 5 iulie, a avut loc. pe stadionul
Republicii din Capitală, spectacolul
festiv dedicat împlinirii a 2050 de ani
de la Întemeierea primului stat dac
centralizat si independent
Spectacolul a reprezentat un mo
ment însemnat în ampla suită de ma
nifestări politice si cultural-artistice
organizate in întreaga tară, sub egi
da .^estivalului național ..Cintarea
Rcv Jei". cu prilejul aniversării
cre&i.i primei formațiuni statale
centralizate prin unirea de către Burebista a tuturor dacilor din spațiul
carnato-dunărean-pontic.
Pornind de la izvoarele istoriei
naționale, spectacolul festiv s-a
constituit într-o semnificativă frescă
a întregii evoluții a poporului nos
tru. in cadrul căreia au fost evocate
cu dragoste de adevăr și respect față
de inaintasi. cu sentimente de înaltă
mindrie patriotică, cu realism, sen
sibilitate si măiestrie artistică pagi
nile de glorie ale trăirii neamului,
din lupta necurmată sl dirză pentru
păstrarea gliei strămoșești, a ființei
proprii, a unității si independen
tei sale. Grandioasa manifestare
cultural-artistică a prilejuit subli
nierea rolului determinant al mase
lor in făurirea istoriei si civilizației,
in transformarea revoluționară a so
cietății. a influenței lcxr tot mai pu

ternice in epoca contemporană asupra
eforturilor de edificare a unei lumi
mai bune si mai drepte, a unui cli
mat de pace. înțelegere si colaborare
între națiuni.
Prezenta
tovarășului
Nicolae
Ceausescu.
a
tovarășei
Elena
Ceaușescu. a celorlalți tovarăși din
conducerea partidului si statului la
marele spectacol festiv a pus in lu
mină incă o dată atenția acordată de
partidul nostru, de secretarul său
general cinstirii memoriei figurilor
luminoase ale istoriei patriei, a tre
cutului glorios al neamului si luptei
sale pentru dreptate socială si li
bertate. subliniind preocuparea sta
tornică pentru intensificarea educa
ției patriotice, revoluționare a tine
relului. a tuturor cetățenilor. în spi
ritul dragostei fată de înaintași, fată
de opera lor glorioasă închinată pa
triei si poporului.
...Ora 21,30. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu,
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului sosesc la stadio
nul Republicii. Pe platoul de la in
trarea in marea arenă bucuresteană,
mii de cetățeni ai Capitalei nurtînd
portrete, pancarte cu urări la adresa
partidului, patriei, a harnicului nos
tru popor, fac secretarului general al
partidului o entuziastă primire. Se
scandează cu însuflețire „CeausescuP.C.R. !“. Cei prezenți dau astfel glas
sentimentelor de profundă dragoste
si stimă pe care bucureștenii. între

de stat, președintele Comisiei pentru
politică externă si cooperare econo
mică internațională a Marii Adunări
Naționale.
A fost de față ambasadorul Franței
la București, Pierre Ceries.
Exprimîndu-și deplina satisfacție
de a se reintîlni cu președintele
Nicolae Ceaușescu, oaspetele a arătat
că in Franța este așteptată cu mult
interes apropiata vizită a președin
telui României, văzindu-se în .aceasta
un moment important în stimularea
colaborării tradiționale dintre cele
două țări și popoare prietene.
La rindul său. șeful statului român
a subliniat că așteaptă cu interes vi
zita ce urmează să o efectueze in
Franța, avind convingerea că noua
întilnire cu președintele Republicii
Franceze va îmbogăți conlucrarea
rodnică dintre țările și popoarele
noastre, in interesul reciproc, al cau
zei păcii și colaborării in Europa și
în întreaga lume.
In cadrul convorbirii s-a evocat
cursul ascendent al relațiilor românofranceze pe plan politic, economic,
tehnico-științific, cultural și in alte
domenii de activitate, apreciindu-se,
totodată, că există posibilități pentru
lărgirea in continuare a colaborării
bilaterale, corespunzător potențialului
economic mereu în creștere al celor
două țări.
S-a relevat cu acest prilej rolul pe
care îl au parlamentele și parlamen
tarii din cele două țări în strîngerea
legaturilor de prietenie și colaborare
româno-franceze.
O atenție deosebită a fost acordată,
în cadrul convorbirii, problemelor
actuale ale vieții internaționale.
Apreciindu-se că situația mondială se
menține încă încordată, s-a subliniat
că este necesar ca statele să acțio
neze pentru diminuarea tensiunii in
ternaționale, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de pace, destindere
și respect al independentei și suve
ranității naționale, pentru soluționa
rea pe cale politică, prin tratative, a
stărilor de încordare și conflict din
diferite regiuni ale lumii, pentru eli
minarea din relațiile interstatale a
forței și a amenințării cu forța.

în legătură cu situația din Europa
— unde are loc o sporire a efective
lor militare și a armamentelor, se
acumulează continuu tot mai nume
roase mijloace de distrugere in masă,
inclusiv nucleare — s-a subliniat că
întărirea securității și colaborării pe
continent impune intensificarea efor
turilor consacrate pregătirii temeinice
a reuniunii de la Madrid, astfel incit
ea să dea un nou impuls transpunerii
integrale în viață a Actului final de
la Helsinki, întăririi colaborării din
tre statele europene și. îndeosebi, să
ducă la măsuri practice, eficiente de
dezangajare militară și dezarmare.
Schimbul de păreri a reliefat, de
asemenea, importanța trecerii la mă
suri practice, concrete, de oprire a
cursei înarmărilor, a dezvoltării ar
mamentului nuclear, măsuri care să
asigure echilibrul militar nu prin
creșterea, ci. dimpotrivă, prin dimi
nuarea bugetelor militare, a arma
mentelor și efectivelor armate.
In cadrul convorbirii s-a subliniat
că evoluția situației internaționale
scoate cu putere in evidentă faptul
că popoarele se pronunță ferm pen
tru oprirea agravării tensiunii în re
lațiile dintre state,, pentru o politică
de destindere și colaborare, pentru
soluționarea numai prin negocieri a
stărilor de tensiune si conflict, că ele
nu doresc ca țările lor să fie trans
formate in baze militare, vor să
ducă o politică independentă, ferită
de orice amestec din afară în tre
burile interne ale oricărui popor. în
acest cadru, s-a arătat că este im
perios necesar să se apeleze mai mult
la popoare, la opinia publică, care pot
avea o influentă puternică in lupta
pentru dezvoltarea pozitivă a situației
internaționale, cu luarea în conside
rare a intereselor fundamentale ale
fiecărei națiuni. In acest context, de
ambele părți a fost rejiefat rolul tot
mai important ce revine parlamente
lor și parlamentarilor în asigurarea
unui curs pozitiv, de destindere și
pace, al situației politice internațio
nale actuale.
întrevederea a decurs într-o atmos
feră cordială, prietenească.

închiderea lucrărilor sesiunii

Marii Adunări Naționale
în temeiul Regulamentului de
funcționare a Marii Adunări Na
ționale, Biroul Marii Adunări Na

9
ționale a hotărît închiderea lu
crărilor primei sesiuni a actualei
legislaturi.

„Ziua constructorilor
de mașini""1 ?

statului nostru, obiectivele stabilite
gul popor le nutresc fată de cel mai
de Congresul al XlI-lea. de a-și in
iubit fiu al națiunii noastre, sub a
tensifica eforturile consacrate ridicăcărui conducere clarvăzătoare Româ
nia a cunoscut, in ultițnii I5 ani. ■ rii Românie) pe noi trepte de progres
cele mai mari împliniri din istoria ț si civilizație. înfloririi continue a pa
sa milenară. Din rindul celor pretriei noastre socialiste, sporirii ne
zenti se desprind, cu emoție si bucu
contenite a prestigiului ei în lume.
rie. șoimi ai patriei, pionieri, tineri
Din zeci de mii de piepturi răsună
si tinere, care oferă tovarășului
puternice aclamații pentru partid si
Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena
secretarul său general, către care se
Ceausescu frumoase buchete de flori,
îndreaptă, in aceste momente solem
urindu-le ani multi, sănătate si pu
ne. gindurile pline de recunoștință ale
tere de muncă, spre binele si feri
tuturor oamenilor muncii — români,
cirea întregului nostru popor.
maghiari, germani si de alte națio
Primirea sărbătorească rezervată
nalități — pentru viata nouă, liberă
de cetățenii Capitalei tovarășului
si demnă pe care o trăim, pentru
Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena
modul in care se împlinesc în tara
Ceausescu este întregită de momente
noastră idealurile scumpe ale înain
cultural-artistice. Pionieri, elevi si
tașilor — independenta si suveranita
studenti ai Institutului de educație
tea. egalitatea în drepturi, unitatea
fizică si sport execută exerciții de
întregului popor, dreptatea socială.
gimnastică, in timp ce formații artis
In tribuna oficială iau loc tovarășul
tice prezintă frumoase dansuri popu
Nicolae Ceausescu, tovarășa Elena
lare.
Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, Cor
Tovarășul Nicolae Ceausescu si to
nel Burtică, Virgil Cazacu, Ion Covarășa Elena Ceausescu răspund cu
man, Nicolae Constantin, Constantin
simpatie manifestărilor pline de căl
Dăscălescu. Ion Dincă, Janos Fazadură ale mulțimii.
kas. Ludovic Fazekas. Cornelia FiApariția secretarului general al
lipaș, Petre Lupu, Paul Niculescu,
partidului, președintele republicii, la
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană,
tribună este salutată cu îndelungi
Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
aplauze si ovații, cu puternice urale.
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil
toti cei prezent! la stadionul Repu
Trofin, Ștefan Andrei, Mihai Gere,
blicii dînd expresie, intr-o atmosferă
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana
vibrantă, sentimentelor de dragoste
Mureșan. Marin Rădoi. Ion Ursu. Ri
si stimă fată de tovarășul Nicolae
chard Winter, Hie Rădulescu, Marin
Ceausescu, hotărîrii întregului nooor
Vasile.
de a înfăptui politica partidului si

Sint prezent! în tribuna centrală
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat si ai guvernului,
activiști de partid si de stat, condu
cători ai unor instituții centrale sl
organizații de masă, personalități ale
vieții noastre științifice, culturale si
artistice.
De asemenea, sint de față șefi ai
misiunilor diplomatice acreditați în
țara noastră, alți membri ai corpului
diplomatic, corespondenți ai presei
străine.
Deasupra tribunei se află portretul
tovarășului Nicolae Ceaușescu înca
drat de drapelele partidului si statu
lui. sub care este înscrisă urarea
„Trăiască Partidul Comunist Român,
în frunte cu secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu !“. La
teral, la cele două peluze sint înăl
țate pancarte pe care se află înscrise
urările „Trăiască patria noastră
liberă și independentă, Republica So
cialistă România !“, „Trăiască unita
tea de nezdruncinat a întregului nos
tru popor in cadrul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste !“, „Să
triumfe in lume pacea și colaborarea
intre toate popoarele !“.
Fanfara intonează Imnul de Stat al
Republicii Socialiste România. Tri
buna a doua a stadionului, transfor
mată pentru această seară într-un
imens ecran compus din mii de tru(Continuare in pag. a IlI-a)

A devenit o tradiție
ca. în fiecare an. în
prima duminică a lu
nii iulie să sărbătorim
..Ziua constructorilor
de mașini" — ziua ce
lor peste un milion de
făurari de mașini, utilaie si instalații ro
mânești. Partidul. în
tregul nostru popor
acordă o înaltă pre
țuire muncii harnice
si tenace a acestui de
tașament de frunte al
clasei muncitoare, pu
ternic angajat, alături
de toti oamenii mun
cii. in opera de edifi
care a societății socia
liste multilateral dez
voltate.
De ,.Ziua constructo
rilor de mașini" ne
bucurăm. împreună cu
ei. de succesele pe
care le-au dobîndit in
răstimpul acestui cin
cinal. La Ioc de cinste
stă înscrisă creșterea
în ritmuri constant ri
dicate a producției —
in patru ani din cin
cinal. într-un ritm
mediu anual de circa
13 la sută — ceea ce
demonstrează elocvent
înaltul dinamism al
acestei ramuri cu rol
determinant în pro
movarea
progresului
tehnic in toate ramu
rile economiei națio
nale. In acest ultim
an al cincinalului, in
dustria constructoare
de mașini, al cărei
program de dezvolta
re este ialonat si ur
mărit cu consecventă
de conducerea parti
dului. de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. se
înfățișează ca o ra

mură viguroasă, care
dispune de capacități
productive
moderne,
amplasate in fiecare
județ al tării.
Este demn de rele
vat că. în primul se
mestru. oamenii mun
cii din această ramu
ră au obtinut impor
tante scoruri de pro
ducție la miiloace ale
tehnicii de calcul electronice. produse de
mecanică fină, strun
guri
universale și
carusel,
locomotive
diesel-glectrice
de
2100—2 500 C.P„ in
stalații de forai, ex
cavatoare. autoturis
me de oraș, rulmenți
ș.a. Sint rezultate care
dovedesc
realismul
sarcinilor de plan pe
acest an. posibilitățile
de realizare a acesto
ra. Tocmai de aceea,
rezultatele
trebuie
consolidate si amplifi
cate în perioada ur
mătoare. fiecare co
lectiv de întreprinde
re făcîndu-si un titlu
de onoare și de înal
tă răspundere din a-si
realiza zi de zi pro
ducția fizică planifica
tă pe acest an. în can
titățile si sortimentele
prevăzute. Este o ne
cesitate
imoerioasă
determinată de inte
rese maiore ale dez
voltării economiei na
ționale si. mai presus
de orice, de realizarea
riguroasă a exportului^
de mașini, utilaie si
instalații, a echipa
mentelor tehnologice
destinate obiectivelor
de investiții cu ter
mene de punere în

funcțiune în acest an
si în 1981.
In spiritul exigente
lor formulate recent
de tovarășul Nicolae
Ceausescu. eforturile
constructorilor de ma
șini — din cercetare,
proiectare si produc
ție — trebuie perma
nent angajate în lup
ta pentru realizarea
de produse cu para
metri tehnici si calita
tivi superiori, care să
înglobeze mai multă
inteligentă
tehnică,
mai
multă muncă
complexă, de înaltă
calificare, si mai pu
ține materii prime si
materiale — intr-un
cuvînt. produse com
petitive atît din punct
de vedere tehnic, cțt
și economic, care să
tină mereu pasul cu
exigentele
revoluției
tehnico-știintifice.
Astăzi, de ziua lor,
întregul popor încon
joară cu dragoste si
căldură
ne
bravii
constructori de mașini
ai patriei, cu convin
gerea că ei vor acțio
na cu abnegație sl
elan revoluționar pen
tru încheierea cu suc
ces a acestui ultim an
al actualului cincinal,
pentru
înfăptuirea
neabătută a hotăririlor
Congresului al
XlI-lea al P.C.R.. a
orientărilor si sarcini
lor formulate de se
cretarul general al
partidului privind dez
voltarea si moderni
zarea continuă a aces
tei importante ramuri
a industriei noastre
socialiste.
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LA SECERIȘ, FIECARE ZI
O Zi A RITMURILOR ÎNALTE!
Odată cu trecerea la recoltarea
griului, campania agricolă de vară
intră intr-o perioadă de vîrf. care
solicită la maximum eforturile me
canizatorilor. specialiștilor, ale tu
turor celor ce muncesc în agricul
tură. Așa cum a indicat conducerea
partidului. în 8—10. maximum 12
zile. în fiecare județ, in funcție de
coacerea lanurilor de griu. va
trebui să se încheie secerișul,
transportul si depozitarea recoltei.
Și cu prilejul recentei vizite de
lucru în unităti agricole din jude
țul Constanta, tovarășul Nicolae
Ceausescu, secretarul general al
partidului, a subliniat din nou ne
cesitatea ca întreaga producție de
cereale să fie strinsă intr-o pe
rioadă cit mai scurtă, recomandînd
lucrătorilor ogoarelor dobrogene si.
implicit, tuturor oamenilor muncii
din agricultură să acționeze ener
gic. cu toate forțele, pentru recol
tarea la timp și fără pierderi a
culturilor. Este un indemn mobili
zator căruia trebuie să i se răs
pundă pretutindeni prin fapte,
pentru ca rodul muncii de Un an
de zile să fie strins și pus la adă
post pină la ultimul bob. in cele
mai bune condiții, spre a asigura
plinea tării, a noastră, a tuturor.
După cum se știe. în județele
situate în jumătatea de sud a țării
recoltarea orzului practic s-a ter
minat. Acum, această . lucrare se
desfășoară intens in alte , 8 județe.
Pînă în seara zilei de 4 iulie, or
zul a fost strins de pe aproape
480 000 hectare — 70 la șută din
suprafața cultivată. Totodată. în 7
județe din sudul tării a început
secerișul griului. Totul este ca re- .
coltarea să se desfășoare .repede și
bine, extinzîndu-se acțiunile si
inițiativele bune care s-au eviden
țiat la secerișul orzului si prevenindu-se orice neajunsuri care s-au
manifestat, pentru ca zi de zi să
se muncească in ritm intens.
Dealtfel. experiența unităților
agricole fruntașe dovedește că pen
tru buna desfășurare a secerișului
sînt hotăritoare organizarea temei
nică a , muncii în cîmp si asigu
rarea tuturor condițiilor pentru ca
recoltarea să se facă neîntrerupt,
fără pauze, de cum se ridică rouă,
pină seara tîrziu. Analizînd la fata
locului aceste probleme, cu prilejul
recentei vizite de,lucru în județul

Constanța.
tovarășul
Nicolae
Ceausescu a apreciat tocmai buna
organizare a muncii din unele unităti agricole, care a permis ca secerisul să avanseze rapid. Secreta
rul general al partidului a reco
mandat ca exnerienta din aceste
unităti să fie folosită în toate uni
tățile, agricole cultivatoare de ce
reale din județ. Este, desigur, o
indicație cu valabilitate generală,
care vizează unitățile agricole din
toate județele, buna organizare a
muncii, ordinea si disciplina fiind
factorii determinant! pentru reali-

Esențial în momentul de fată
este ca specialiștii, conducerile uni
tăților si, consiliilor agroindustriale
să urmărească permanent, oră de
oră. stadiul coacerii cerealelor păioase pe fiecare parcelă, pe fiecare
tarla și. acolo unde acestea au
ajuns la maturitate, să dirijeze ope
rativ formațiile de combine si de
transport. Nu se poate aștepta oină
ce întregul lan s-a copt, ci trebuie
să se asigure o largă mobilitate a
forțelor, astfel incit fiecare oră de
lucru in cîmp să fie folosită din
plin ; in felul acesta secerișul avan-

Pretutindeni, oamenii ogoarelor să acționeze
energic pentru a răspunde cerinței subliniate

de conducerea partidului ca recolta să fie strinsă

și depozitată cit mai repede
zarea si depășirea vitezelor zilnice
stabilite la recoltare.
Merită relevat că în județul Teleorman, ca să dăm un singur
exemplu, la recoltarea orzului s-a
lucrat în formații mari conduse
__ de
_
un specialist : în multe unităti au
fost stabilite din timp itinerare
precise de la o tarla la alta, iar
utilajele au fost scoase în cîmp cu
2—3 zile înaintea începerii seceri
șului. Procedîndu-se astfel, recol
tarea a putut începe în momentul
cînd boabele aveau 23—24 la sută
umiditate. Este un mod de orga
nizare care s-a dovedit foarte efi
cient. în unele zile, temperatura
aerului la soare a ajuns la 50—60
de grade, ceea ce a dus la coacerea fortată a orzului și Ia scăde'rea umidității boabelor cu
procente pe zi. Intrindu-se
imediat în lan. au fost evitate pier
derile prin scuturare. în ilidetul
Ilfov, concluziile desprinse din
campania de recoltare a orzului au
fost analizate cu exigentă de co
mandamentul județean pentru co
ordonarea lucrărilor agricole. Pe
baza lor au fost luate măsuri ca
acum, la recoltarea griului, munca
să fie . mult mai bine organizată.

sează mai repede si se previn pier
derile de cereale prin scuturare.
Tot atit de bine trebuie organi
zat și transportul produselor la ba
zele de recepție sau în magaziile
proprii ale unităților agricole, ceea
ce impune o corelare perfectă a
capacității de recoltare cu aceea a
mijloacelor de transport. Este ne
voie. totodată, ca preluarea cerea
lelor la bazele de recepție să se
facă repede, astfel incit miiloacele
de transport să nu staționeze mai
mult de 20—30 de minute. La cen
trala de specialitate am fost infor
mați că bazele de recepție pot primi
zilnic 400 000—500 000 tone de pro
duse. Nu există deci, nici un mo
tiv ca cerealele recoltate să fie lă
sate peste noapte pe cîmp ! Tot ce
se recoltează în cursul unei zile,
pină seara trebuie să ajungă in
magazii ! Dar pentru aceasta tre
buie folosite la maximum miiloa
cele de transport; mai precis, cu
fiecare camion să se realizeze zil
nic 3—4 curse.
Descărcarea si preluarea opera
tivă a produselor la bazele de re
cepție impun o organizare desăvîrșită a muncii, snrtT a se evita
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pentru organizarea transportului si
livrarea producției contractate la
fondul de stat, punind mai presus
de orice interesele generale ale
economiei, ale societății noastre.
Intrăm într-o săotămînă hotărîtoare pentru recoltarea cerealelor
păioase si. tocmai de aceea, pretu
tindeni. organele si organizațiile de
partid, consiliile agroindustriale si
conducerile unităților agricole sînt
chemate să acționeze hotărit pen
tru mobilizarea puternică a tutu'ror
mijloacelor tehnice si forțelor
umane, pentru organizarea rigu-'
roasă a muncii pe întregul flux —
de la seceriș. transport si oină la
depozitare. în fiecare zi — inclusiv
astăzi, duminică — trebuie să se
lucreze din plin, in ritm susținut,
pentru ca. asa cum a cerut condu
cerea partidului, recolta de cereale
din acest an să fie strinsă si înma
gazinată cit mal repede, evitîndu-se
orice pierderi.

Ioan HERTEG

IALOMIȚA

A început recoltatul griului
în unitățile cooperatiste și de stat din județul Ialomița a început re
coltatul griului. Unitățile agricole din consiliile unice agroindustriale Scinteia, Borcea, Movila, Țăndărei, Gura lalomiței și Făcăienl sînt primele
care au declanșat această lucrare. Organizarea temeinică a muncii făcută
din timp, pe baza învățămintelor desprinse la recoltarea orzului, va per
mite ca strîngerea griului de pe cele aproape 100 000 hectare cultivate să
se încheie în cel mult 9—10 zile. (Mihai Vișoiu).

: obiectiv principat al cooperației meșteșugărești
Deși nu a trecut mult timp de la consfătuirea cu activul și cadrele de
fectii-tricotaîe-încăltăminte vom or
bază din sistemul cooperației și din consiliile populare, in cooperația
ganiza. în fiecare trimestru si în fie
care județ, prezentări de creații cu
meșteșugărească ou inceput să se contureze măsuri și acțiuni îndreptate
modele de sezon.
spre materializarea orientărilor și indicațiilor formulate in cuvintarea tova
în toate aceste privințe vom re
rășului Nicolae Ceaușescu.
vedea sistemul de producție din
In legătură cu aceste preocupări imediate și de perspectivă ale coopecooperative, renuntind la marea
rației meșteșugărești, am purtat o convorbire cu tovarășul Teodor Haș,
serie, care
dublează marea inpreședintele UCECOM.
dustrie. punînd accentul ne serii
mici, cu o gamă diversă de modele,
— Cu precizarea că nu Vă solici
pisteze la bazele de aprovizio
care să acopere — așa cum ne-a
tăm date definitive, ele, firesc, ur
nare. la întreprinderile de recu
cerut secretarul general al partidului
mind a fi completate în perioada ur
perare a materialelor refolosibile,
— în primul rînd nevoile locale ale
mătoare, v-am ruga să intrăm direct
precum si direct in întreprinde
orașului si județului în care funcin subiect. Prima întrebare : în ce
rile de producție toate acele ma
tione-’Ză cooperativele.
măsură considerați că critica făcută
teriale ce pot fi refolosite în mica
— Nu considerați că renunțarea la
la consfătuire privind insuficientul
industrie sau in activitatea' presta
gigantism, la unități mari este va
toare de servicii a cooperației.
aport al cooperației in general in
labilă și în sectorul prestărilor de
— în magazine se constată adeseori
1 dezvoltarea micii industrii viza sec
servicii, unde, de asemenea, se sim
torul meșteșugăresc ?
lipsa unor bunuri de consum din
te nevoia apropierii unităților de ce
categoria celor așa-zise mărunte, de
i — Fără șă subapreciez activitatea
rințele populației ?
uz casnic și gospodăresc. Ce măsuri
celor aproape 360 000 de , lucrători
— Pentru a lichida rapid deficien
va întreprinde cooperația meșteșugă tele.
din Sectorul' nostru — ba, chiar mai
am stabilit ca, pe lingă măsurile
rească păntru a completa aceste go;mult, avind in vedere ce forță repre
ce șe cer luate pe plan local de către
zintă aceștia. — trebuie să recunosc
consiliile populare. în vederea realiză
că aportul actual al unităților meș
rii integrale a programului de con
teșugărești la dezvoltarea economiei
strucții de ateliere amplasate la
Convorbire cu tovarășul
inaționale. in general, și a micii inparterele
noilor blocuri, să trecem la
■ dustrii, în special, este sub nivelul
Teodor HAȘ
înființarea de chioșcuri, tonete si uni
■ cerințelor și al posibilităților.
tăti mobile, realizate cu farțe nronrii.
președintele UCECOM
— Ce v-ați propus să întreprindeți ?
Pentru cincinalul următor vom reve
Un prim fapt îl țonsțituie an
dea olanul de investiții. în ideea
gajamentul jiiat de cooperative de a
realizării de unităti m»l mici si mai
realiza în semestrul al doilea, îh care
luri, pentru apropierea micii indus
multe, la în-temina cetătenRn”.
trii de cerințele populației ?
am intrat, un. volum sunlirhentar de
— în așteptarea rezultatelor con
producție de 1,5 miliarde lei —- din
— Modalitățile
sînt
multiple;
crete,
viz’bile în magazine, la tonete,
’ care bunuri de consum din metal și
Ne-am propus. în primul rînd. să
încă o întrebare : în ce stadiu se a‘lă
lemn — de 600 milioane lei, produse
inventariem. împreună . cu întreprin
cele peste 191 da propuneri făcute >n
de artă populară și artizanat — de
derile comerciale locale, toate acele
secțiunile consfătuirii ?
500 milioane lei. confecții-tricotaje,
bunuri de consum care se produc în
— Propunerile care sînt de eomneîncălțăminte. —> de 400 milioane lei,
cantităti insuficiente, de către noi si
tente uniunii noastre au fost repar
precum și a . unui export suplimentar , de marea industrie sau care nu se
tizate direcțiilor de specialitate
dg 18 milioane lei-valută. .
produc deloc si pe care le solicită
din UCJECDM: s-a stabilit ca. in cel
în concordanță cu indicațiile din
populația. Au și fost nominalizate 91
mu't 30 de zile, fiecare propunere să
: cuvintarea
tovarășului
Nicolae
de articole.
primească o soluție. Precizez : e un
: Ceaușescu, oamenii muncii din cooîn al doilea rînd. am stabilit să
termen maxim, avut în vedere pen
< perative dezbat in prezent măsuri
analizăm, cu fiecare minister în
tru problemele mai complexe. Pro
I care să asigure dublarea în cincina
parte, situația bunurilor de uz cas
punerii0 care ne denăses" competenta
lul următor a volumului de mărfuri
nic si gospodăresc care ar putea să
urmează .să fie analizate de minisși servicii destinate populației.
fie realizate de cooperația meșteșu
terele si instituțiile centrale de regărească. pe olan local. în cadrul
— Cum sînt concepute aceste creș
sort — de ni’dă. elucidarea probl-omicii industrii, prin preluări de ma
teri ? Bunăoară, de unde vpr fi pro
melor
Privind angajarea cu muncă
teriale provenite de la marea indus
curate materiile prime ?
la domiciliu a persoanelor care șe
trie.
Pînă
acum
au
fost
depistate
108
1
— Indicația tovarășului Nicolae
află deja în cîmnul muncii. Perfec
asemenea produse.
Ceaușescu este foarte clară : coo
ționarea sistemului de creditare si
în al treilea rînd, preconizăm ex
perația trebuie să valorifice. în pri
impozitare a beneficiilor realizate de
mul și în primul rînd, resursele lo
tinderea activității proprii de creație
cooperative etc. Pentru so'u'iile a
din cooperative. în vederea realiză
cale. să lichideze practica așteptării
căror adoptare este de competenta
rii de noi categorii de bunuri de
de materiale predominant de la cen
noastră, practic nu avem termen. Lu
tru. Tocmai de aceea, colectivele de
consum. Pînă la contractările din
crăm, cum se spune, cu ceasul pe
specialiști de la UCECOM, deplasate
toamna acestui an ne-am propus să
masă.
realizăm peste 1 000 noi tipuri de
în prezent în toate județele tării, aConvorbire realizată de
bunuri de consum din sfera lemnnalizează la fața locului, împreună
Mihai IONESCU
metal-chimie : în sectorul de concu uniUnile și cooperativele, căile de
a pune in valoare resursele locale.
Dip primele evaluări rezultă că
avem posibilitatea să realizăm, chiar
pînă la. sfirșitul anului, bunuri de
Pe scurt, din programul de măsuri al cooperației
consum de peste 80 milioane lei din
prelucrarea paielor, paDurei, foilor
meșteșugărești:
de porumb, răchitei, pirului si a al
tor materii prime vegetale. Tot in
• Suplimentarea. în acest an. a acțiunilor de cooperare cu marea
perioada de timp care a rămas din
industrie, pînă la atingerea nivelului de 2 miliarde lei.
acest an scontăm să obținem sun’iO Dublarea, pină în 1985, a producției de artă populară si artizanat
mentai materiale de constru"tii în
și triplarea producției de bunuri de consum ceramice, realizate din ar
valoare de circa 30 mi’ioane lei. nrin
gilă. Jumătate din volumul micii industrii artizanale se va realiza cu
organizarea de noi balastiere. Acțiu
muncă la domiciliu.
nea este, desigur, la început, fiecare
® Diversificarea încă din acest an. a producției de artă populară
cooperativă avind datoria să caute
și artizanat, prin realizarea unor modele noi din materii prime locale,
în continuare noi posibilități de pu
vegetale si animale.
nere îh valoare a resurselor locale.
• • Policalificarea in cursul acestui an a 10 000 de meseriași si a
altor 12 000 în anul 1981, incit în cadrul actualelor unităti prestatoare
— Meșteșugarii au bune tradiții în
de
servicii și de mică industrie să se organizeze un număr sporit de
valorificarea materialelor recupera
activități.
bile si refolosibile. care, de aseme
• Creșterea numărului de unităti prestatoare de servicii organizate pe
nea. Dot completa baza materială a
bază de cotă-parte din încasări.
unităților. Ce se va fac» neutru am
O Analizarea in cadrul fiecărei cooperative a situației personalu
plificarea acestei activități ?
lui indirect productiv si auxiliar, in vederea reducerii lui, la strictul
— Putem vorbi de o tradiție in
necesar
si a trecerii surplusului în activități direct productive.
sensul vechimii preocupărilor.
Ca
• Organizarea de unităti specializate pentru recondiționarea piese
volum insă, activitatea de valorifi
lor de schimb.
care a materialelor recuperabile si re
© Stabilirea. împreună cu ministerele producătoare, a domeniilor în
folosibile este încă redusă, fiind cu
care mica industrie cooperatistă să coopereze cu marea industrie, prin
mult sub ceea ce ar trebui să fie.
preluarea execuției unor repere, subansamble și chiar produse finite.
Tocmai de aceea am stabilit ca. in
fiecare județ, cooperativele să de-

Noi perfecționări
în rețeaua telefonică
De trei luni de zile — aflăm de
la dr. ing. Ion Uidilă, director gerteral adjunct în Ministerul; Trans
porturilor si Telecomunicațiilor —
în functionarea cîtorva centrale te
lefonice din București — cele din
zona Dorobanți, a Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini si
Sfi-bel Vodă, foarte solicitate de
altfel — serviciul deranjamente
aproape că nu mai are de lucru.
Este rezultatul introducerii unui
dispozitiv de depistare automată a
defecțiunilor din centrală si de se
sizare a acestora în vederea reme
dierii. Astfel. în majoritatea covîrsitoare a cazurilor. încă înainte ca
abonatul să apeleze la serviciul de
ranjamente. defecțiunea a si fost
inl^u-ată. în curind. alte zece cen
trale vor fi dotate cu asemenea dis
pozitive.
Dînă nu de mult, un însemnat nu
măr de lucrători de la întreținerea
aparaturii telefonice nu făceau rltceva dfecît să caute printre mili
oanele de conexiuni din centrale si
să găsească cele citeva defecte.
Dispozitivul de depistare auto
mată a defecțiunilor, conceput de
un colectiv alcătuit din ing. Vasilica Matei. Dan Geleriu. Mihaela
Pănoiu. Victor Cek, subi-te. Ion
Barbu si maistrul Nicolae Odrea.
constituie obiectul unui br°v°t de
invenție. De asemenea. De linia îm
bunătățirii calității muncii, evită
rii unor reclamatii în ce privește
taxarea adiționalelor, s-au elaborat
cu forte proprii si s-au introdus în
fabricație, prin autodotare. anarate
cu aiutorul cărora se poate asigura,
fie în centrală, fie la abonat acasă
o contorizare suplimentară. Aceas
ta se face fie la cererea abonatu
lui nemulțumit, fie a Unității de
exploatare atunci cind se observă
că numărul convorbirilor începe
deodată să crească exagerat. Si
aceste aparate, concepute în două
variante, reprezintă un brevet de
invenție românească. realizarea
anartinind inginerilor Radu Stan și
Gh. Brezeanu. Numărul acestor
aparate va creste pină la satisfa
cerea. tuturor cerințelor de verifi
care a funcționalității aparatelor de
taxare.
Odată cu îmbunătățirea orestări-

na

Prin buna organizare a muncii, la C.A.P. Urzica, județul Olt, secerișul griului avansează rapid
Foto : A. Papadiuc
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aglomerările de mijloace de trans
port si stationarea lor îndelungată.
Pentru a se preveni aceste ..vîr*
furi" este necesar ca o parte din
autocamioane si remorci sâ fie în
cărcate de seara, iar dimineața în
zori să pornească sore baza de re
cepție, Oamenii repartizați la ba
zele de recepție de către unitățile
agricole trebuie organizați oe echi
pe la punctele de preluare, aiutînd la descărcarea camioanelor, in
____
agricolă
diferent din ce unitate
provin produsele, în felul acesta
se evită așteptările inutile si costisitoare.
Este o obligație fundamentală a
fiecărei unităti agricole să asigure,
concomitent cu desfășurarea seceri
șului. livrarea tuturor cantităti’or
de cereale contractate la fondul de
stat. Facem această subliniere întrucît. deși în județele situate în
sudul tării recoltarea orzului s-a
încheiat, totuși livrările la bazele
de recepție si la fabricile de nutre
țuri combinate întîrzie. Dccă în ju
dețele Ilfov. Buzău si ; Constanta
au fost livrate'între 84 si 88 la sută
din cantitățile contractate. în jude
țele Tulcea. Ialomița. Olt. Dolj și
altele au apărut decalaje se
rioase între cantitățile recoltate si
cele livrate. Așa cum s-a stabilit,
unitățile agricole să retină doar
cantitățile de orz nece-are pentru
complexele zootehnice proprii, iar
restul producției să fie livrat grab
nic la bazele de recepție si fabricile
de nutrețuri combinate. Iată de ce.
organele si organizațiile de partid,
conducerile unităților agricole si
consiliilor unice au datoria să ma
nifeste cea mai mare răspundere

lor se urmărește creșterea capaci
tății rețelei noastre telefonice si
sporirea, numărului de abonați. Prin
intrarea in:, funcțiune a unor noi
centrale va putea fi mărit numă
rul abonatilor. cu precădere în
cartierele Drumul Taberei. Giurgiu
lui. Parcul Tineretului. 1 Mai din
Capitală, precum si din alte orașe.
în circa 300 de localități cu un
număr de abonați mai redus — co
mune. stațiuni balneoclimaterice —
se vor instala telefoane publice in
terurbane de la care, fără a mai
apela la servi "iile telefonistelor, se
va putea vorbi cu oricare din loca
litățile conectate la rețeaua de te
lefoane automate interurbane. Pînă
la finele cincinalului următor se
preconizează ca un număr sporit da
comune să dispună de telefon pu
blic conectat la rețeaua de auto
mat" interurbane. Pentru creșterea
fiabilității telefoanelor publice in
terurbane. al căror aoarat de ta
xare a convorbirilor cu funcționare
electromecanică prezenta destul de
frecvente defecțiuni — bloca mo
nedele. avea întreruperi de func
ționare — s-a trecut la fabricarea
unui dispozitiv electronic mult mai
sigur in funcționare. Toate telefoa
nele publice interurbane de ne lito
ral vor fi schimbate cu telefoane
noi avind dispozitiv de taxare elec
tronic. Acțiunea de schimbare a
acestora va oontinua apoi in alte lo
calități.
S-a făcut un nas Important »i In
direcția modernizării si accelerării
serviciului de telegrafie. Pină nu
de mult, un mesaj telegrafic între
două localități mai mici, din zone
diferite ale tării, trebuia retransmis
prin cîteva Puncte intermediare. în
prezent se folosesc Pe scară largă
asa-numitele instalații „Gentex),
care realizează automatizarea le
găturii intre statia de expediere si
cea de recepționare a telegramelor
fără să mal fie necesară interven
ția manuală, repetată a omului.
Deci, telegramele se vor expedia în
mod analog cu telexurile. Se pre
conizează ca oină la finele cinci
nalului Următor toate comunele să
fie dotate cu asemenea instalații.

Al. PLAIEȘU
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Performanțe ale pasiunii

și priceperii muncitorești
întreprinderea de rulmenți din
Alexandria a început să producă
doar cu șase ani în urmă. Hărnicia
și priceperea tînărului si ambițiosu
lui colectiv de aici au dat. in scurt
timp, un nume de prestigiu. în tară,
și peste hotare, acestei Întreprin
deri. Izbînda lor este cu atit mai ră
sunătoare. dacă avem în vedere că
majoritatea muncitorilor provin de
la sate: . ei au învățat surprinzător
de repede tainele si rigorile tehni
cii moderne, s-au deprins cu ordinea
și disciplina muncitorească.
Azi, despre succesele întreprinde
rii — deloc puține — se vorbește ca
despre lucruri firești. Este normal să
fie asa. fiindcă acești prestigioși
muncitori cu o înaltă calificare
au deprins tainele meseriei si au
crescut la înalta scoală a industriei
românești în unităti din Brașov.
Birlad si in alte fabrici de prestigiu
din Capitală si din tară : este firesc
să fie asa. fiindcă de la bun început
colectivul de aici Si-a propus să-și
îndeplinească cu
cinste inalta mi
siune încredința
tă de partid și
de stat de a fi
adevărat stăpin
și gospodar al acestei fabrici de
înaltă tehnicitate,
dotată cu utilaje
dintre cele mai
moderne. O pre
cizare :. aproape
tdate mașinile și
"ihstâlafiilfe..sriit adu3R din țări eu
tradiție In indus
tria rulmenților :
Japonia, Franța;
R. F. Germania și
altele. Și. cu atit
mai mult, respec
tul pentru acest efort făcut de stat,
de societatea noastră, trebuie din plin
răsplătit prin muncă rodnică și pa
siune.
Se știe că pentru a lucra cu mare
precizie și siguranță, mașinile de
Înaltă tehnicitate au nevoie de o în
treținere exemplară. Procurarea pie
selor de schimb necesare în acest
proces de refacere a vigorii mașini
lor ridica în fata colectivului obsta
cole, adesea greu de trecut. Fie că
nu se încheiau la timp contractele,
fie că nu se asigurau fondurile ne
cesare, fie că partenerii de peste ho
tare nu respectau în toate cazurile
angajamentele și preferau să supor
te penalizările de rigoare. Justificări
se găseau ușor, dar se știe că ma
șinile nu pot să funcționeze cu...
justificări. Și. ca întotdeauna in ase
menea situații, s-a apelat la capa
citatea creatoare a colectivului. îl
ascultăm pe inginerul Ion Chivu, din
sectorul mecanic șef :
— Pentru procurarea pieselor ne
cesare Întreținerii utilajelor si insta
lațiilor ne trebuiau 4 milioane lelvalută pe an. Dar cum acestea
se obțineau cu mare greutate, am
început încă din primul an să asi
milăm o serie de piese de schimb.
Astfel, in 1975 am fabricat piese in
valoare de 8 000 lel-valută. Firește,
era puțin față de necesar, dar im
portant era că începutul a fost făcut,
‘
Am perseverat și in 1976 am ajuns
la 514 000 lei-valută, în 1977 — la
1 373 000 *lei-Valută,
' * “
in 1978 — la
1 424 000 lel-valută, în 1979 — la
1 500 000 lei-valută. iar în acestan
____
se
estimează să ajungem la
„ 1.8—2_ ....
mi
lioane lei-valută. Ne străduim și vom
reuși ca în scurt timp să asimilăm
și să producem majoritatea pieselor
necesare întreținerii utilajelor.
Lista realizărilor tehnice, care în
seamnă tot atîtea reușite in lupta
pentru diminuarea importurilor, este
mare. Notăm citeva exemple. Au fost
asimilate 6 tipuri de pompe hidrau
lice complexe cu role, axe-broșe,
discurl-ambreiaj, numeroase tipuri
de garnituri de etanșeitate din cau-

ciuc, curele speciale. în total — 800
de diferite repere de piese, incepind
cu unicate pină la serii de 300—400
bucăți. în funcție de necesar. Acest
efort de asimilare a pieselor de
schimb este dublat de preocuparea
colectivului pentru recondiționarea
pieselor uzate, care înainte se arun
cau la fier vechi; Anual, economiile
.realizate pe această cale se ridică la
peste un milion de lei.
Fabricarea pieselor de schimb a
deschis „pofta" inginerilor, tehnicie
nilor și muncitorilor de airi pentru
proiecte și mai îndrăznețe. Concomi
tent cu asimilarea pieselor de schimb,
s-a trecut la asimilarea unor mașini
necesare extinderii capacității de pro
ducție. Numai în ultimii doi ani au
fost asimilate și fabricate trei tipuri
de mașini care, inițial, erau prevă
zute a se aduce din import. în acest
an se vor mai asimila încă două
prese de nituri și două mașini de
superfinisat role. Mai sînt in lucru
o mașină de asamblat rulmenți, o
mașină de intro
dus garnituri si o
mașină de intro
dus unsori. în
colaborare cu înI treprinderea de
rulmenți din Bra
șov. se vor asigu
ra trei linii de
prelucrare
prin
rectificare a ro*
lelor,
realizîndu-se o economie
de circa 6 milioa., ,np lel-valută; ,
Printre actftinile mai importan
te pe care și-au
propus să le pro
moveze inginerii
si muncitorii de
aici este si aceea
de a asimila In. fiecare _
an tot
... __
mai
multe tipodimensiuni de rulmenți, anaamble cu rulmenți, elemente compo
nente de rulmenți pentru întreprin
derile de specialitate din Brașov si
Birlad, din care 20—25 la sută se ex
portă. Inginerul Vasile Cioara, de la
atelierul de proiectare, care coordo
nează această acțiune, un pasionat si
entuziast în meserie, a precizat că si
în această direcție au fost obținute
succese de seamă. încă din primul an
de la intrarea in funcțiune a unității
unităti!
au fost asimilate 36 de repere peste
plan ; in 1976, la acestea s-au
adăugat 43 de repere
.
noi, iar lh
1978—1979 numărul acestora a sporit
cu peste 100. Și în acest an se pre
conizează. să fie asimilate peste 100
de repere de tipodimensiuni de rul
menți.
întregul efort de înnoire si perfec
ționare a producției se bazează aici
pe modernizarea tehnologică. în pe
rioada 1974—1980 au fost asimllate 18 tehnologii noi care au dus
la reducerea consumului c^'peste
2 500 tone oțel din import, dh. J»tegoria laminate fine. Prin colaborare
cu institute de specialitate din tară
au fost asimilate diferite prafile de
oțel din pulberi sinterizate, ceea
ce a dus la diminuarea importului,
în anul 1979, cu peste 90 000
lel-valută. Au fost înlocuite sculele
cu diamante naturale cu scule cu
monogranule, acțiune prin care chel
tuielile la materialele de Întreținere
au fost reduse cu peste două, milioa
ne lei numai în anul 1979.
Aceste cîteva măsuri, precum șl
multe altele au asigurat — pe lingă
economisirea unor însemnate fonduri
valutare și cantităti de materiale —
creșterea gradului de competitivitate
al produselor, ridicarea performanțe
lor tehnice, valorificarea unor can
tități mai mari de produse la export.
Iată chipul de azi al acestei fru
moase citadele muncitorești din ini
ma Cimpiei Burnazului.

Colectivul întreprinderii
de rulmenți din Alexandria
a realizat cu forte proprii
piese de schimb și mașini,
reducind substantial
importul

Horea CEAUSESCU

TULCEA

ADRESE COMERCIALE UTILE

Magazinul „Diana", unitate reprezentativă a comerțului tulcean

în cadrul preocupări
lor pentru continua
îmbunătățire a aprovi
zionării populației, di
recția comercială din
Tulcea dezvoltă si mo
dernizează rețeaua co
mercială și de alimen
tație publică. Printre
unitățile comerciale re
prezentative se numără
magazinul „DIANA",
situat in centrul muni
cipiului Tulcea. noua
unitate BIG. din car
tierul 23 August al
orașului, complexul de
alimentație
publică
UNION, restaurantul
„DANUBIU".
Toate
unitățile
comerciale
din orașul-poartă de
intrare In mirifica
Deltă a Dunării s-au
pregătit pentru sezonul
estival, oferind vizita-

torilor servicii de bună
calitate. „Unitățile de
alimentație publică —
ne spunea tovarășul
Valeriu Țonea. secre
tarul comitetului de
partid de la întreprin
derea comercială de
alimentație
publică
Tulcea — oferă celor
care ne vizitează ora
șul cîteva surprize. La
restaurantul Danubiu,
situat pe malul bătrinului fluviu, am în
ființat un salon special
pentru pescărie. Zilnic
aici Se poate servi bor
șul pescăresc de Deltă
Si alte citeva zeci de
preparate din pește.
Complexul de a’imeritație pub’ică Union,
complet renovat, are
acum, pe lingă grădina
de vară. o unitate

„gospodina", restaurant
cu autoservire si o sală
de restaurant pentru
nefumători. Pe strada
Mahmudiei, din cen-;
trul municipiului, averii
o unitate de simigeriepatiserie. unde se pre
pară zilnic delicioasa
plăcintă dobrogeană'.1.
Concomitent cu pre
ocupările pentru lărgi
rea profilului unităților
puse la dispoziția con
sumatorilor, în alimen
tația publică din Tul
cea a sporit ponderea
produselor alimentare
Si a preparatelor culi
nare in totalul desface
rilor. Dacă în 1978 pon
derea acestora era de
39 la sută. în 1979 ele
au aiuns la 65.8 la sută,
urmind ca in acest an
să crească la 70 la sută.
(Neculai Aniihulesei).
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GRANDIOSUL SPECTACOL CONSACRAT ÎMPLINIRII A 2050 DE ANI
DE LA CREAREA PRIMULUI STAT DAC CENTRALIZAT ȘI INDEPENDENT
Tot talentul nostru, forța, energia
se topesc In fluviul viu, înnoitor
legea noastră-i cinstea, munca
• ni-e mindria
să clădim In pace falnic viitor".
Pe stadion apar grupuri masive de
pionieri și șoimi al patriei. Tribunaecran prezintă o succesiune de tmagini-simbol ale copilăriei lor fericite,
întocmai ca și exercițiile și dansu
rile exuberante executate pe ga
zon de cei mai tineri cetățeni ai
țării.
Epopeea construcției socialiste ce
se înfăptuiește sub conducerea P.C.R.,
in frunte cu secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. este
redată într-o inspirată suită de ele
mente coregrafice de mare frumu
sețe și expresivitate. Se prezintă cu
deosebită plasticitate activitatea mi
nerilor. metalurgiștilor. constructori
lor, țăranilor, in timp ce pe fundal
apar înscrise, alături de emblema
. Partidului Comunist Român, reperele
istorice ale dezvoltării multilaterale a
României socialiste — congresele ai
IX-lea. al X-lea. al Xl-lea. al
XH-lea ale partidului. Sînt imagini
semnificative care elogiază munca
plină de eroism a întregului nostru
popor in acești 15 ani. cei mai
rodnici și mai plini de satisfacție din
istoria țării, ani de avînt fără pre
cedent al industrializării socialiste,
de modernizare a agriculturii, de în
florire a științei, artei și culturii, de
dezvoltare armonioasă, echilibrată a
tuturor județelor, a tuturor orașelor
și satelor patriei, de ridicare con
tinuă a bunăstării făuritorilor de va
lori materiale și spirituale.

Personalitatea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. ce și-a pus amprenta pe
întreagă această epocă de glorii a is
toriei contemporane a României, este
omagiată în versuri emoționante, de
puternică vibrație patriotică :

(Urmare din pag. I)

puri tinere, pune in evidentă o cifră
— 2050 — numărul anilor care au
trecut de la întemeierea primului stat
dac centralizat și independent.
Spectacolul debutează cu imaginea
plastică a unor așezări dacice de
acum două milenii. Tăcerea este în
treruptă de sunete prelungi de bu
cium. în sugestive alegorii este evo
cată munca pașnică a locuito
rilor ce lucrează pămintul. activități
regăsite in diverse obiceiuri popu
lare — „Plugarul", „Crai nou", „Tinjaua", „Stina" — păstrate și In zilele
noastre.
Pe fondul muzical al unui poem
«imfonic se tac auzite versurile :

„Pămînt frumos cum tiu e altu-n
lume
De mii de ani iți Mm de veghe
treji
Căci tu ne-ai dat ființa, ne-ai dat
nume
Și renume
De oameni drepți și harnici și viteji".
Mișcarea din vetrele dacice se În
tețește Iuipd ritm de horă, în timp
ce pe fundal se conturează figura
marelui conducător Burebista alături
de cifra aniversară: 2050. Trep
tat, mulțimea dansatorilor se adună
in centru, unde formează „copacul
vieții", simbol al statorniciei si con
tinuității, al rezistentei poporului in
vremuri de restriște, al credinței
nestrămutate in forța și menirea sa.
Se aud iarăși sunete de bucium în
tretăiate de melodioasele chemări ale
cornului. Oastea se adună în «jurul
lui Burebista. Se înalță cunoscutele
flamuri de luptă ale dacilor — cape
tele de lup. Se aprind făclii. Se adu
nă poporul. Dominind tot acest tu
mult, se face auzită chemarea :

„Veniți din patru zări, voi, oameni.
Semeață seminție omenească
Voi, cei mai drepți fi mai viteji
din traci,
Bravi geto-daci
Un singur sceptru să vă întregească!
Uniți, să-ntemeiem un unic stat !"
V 'ciurul marelui rege dac se fortr.
cinci cercuri mari, ca cinci
„mvse ale tăcerii". Se înfăptuiește
unirea dacilor sub un singur sceptru,
în această atmosferă electrizantă,
Burebista se adresează poporului :

Veniți, voi toți, de peste tot răzleții
Să ne unim pe-o vatră-a veșniciei
Ca să avem o patrie a vieții
Pe un pămint slăvit al măreției!

Și de la munții cei bătrini șl pină
La Vadul Istrului eu ape albastre
Cetatea ee-o-nălțăm să ne rămtnă
Urmafilor mileniilor noastre".
Cele cinci arcuri uriașe se desfac
și se organizează in formații de luptă
ce așteaptă încleștarea cu legiunile
romane. Se desfășoară acum evoca

rea unui alt moment de seamă al is
toriei neamului nostru. Pe fundal
apar figura viteazului Decebal și
steagul de luptă al dacilor.
Versurile. ilustrează trecerea a mai
bine de un secol de la înființarea
primului stat centralizat al dacilor :

„Și vremuri curg mai repezi,
mai încete,
Arunci timpul valul peste val,
Peste comori de aur, Dromichete
Întinde puntea către Decebal".

îșl fac apariția trupele romane, tn
frunte cu împăratul Traian. începe
bătălia. In care dacii opun o rezis
tență eroică presiunii cohortelor ro
mane, dovedind un curaj ieșit din
comun t
„Ani mulți fi grei durase

tnotețtarea
Chiar Dunărea da singe s-a-nroțit.
Vuiau CarpațH, lanurile, marea
Pină cind totul se pierdu In mit !"

Finalul aprigelor lupte este marcat
prin moartea lui Decebal, care, în
ultimele clipe ale vieții, cu un înălță
tor patriotism și adîncă înțelegere a
sensurilor istoriei, își îmbărbătează
norodul :
cugetul ți firea, sus frunțile,
voinici !
lnvinsu-ne-a romanul, dar...
tiu ne va supune —
In a sclaviei lanțuri el trupuri reci
va pune.

„Sus

Iubirea libertății e-al bărbăției semn.
Acel ce-n piept n-o simte, de jug
fi lanț e devin !
Treptat, compoziția maselor se
schimbă, dacii și romanii se re
grupează, se contopesc. Apar scene
de muncă pașnică, identice cu cele
de pe friza Columnei lui Traian. Este
momentul istoric al formării poporu
lui român, in spațiul carpato-dunărean, păstrător al vechilor tradiții și
al idealurilor de libertate și suvera
nitate, pe care 11 evocă In mod su
gestiv poezia :

„Și-un nou popor prindea In timp
să nască
tn trai și muncă, pașnic, truditor
fi-o nouă limbă — limba românească
de-a lungul sutelor de ani, de dor".

Noi pagini din glorioasa istorie a
românilor se succed apoi într-o fi
rească înlănțuire. Fundalul prezintă
chipurile neuitaților eroi ai neamului
— Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel
Mare. Ioan de Hunedoara. Vlad
Tepeș. Mihai Viteazul — de numele
cărora se leagă nepieritoare fante de
arme ce au consolidat peste vremi
tot ce a făurit poporul nostru mîndru.
harnic si drept
în acordurile „Imnului Unirii de
la 1601". pe stadion se conturează un
tablou alegoric ilustrind intrarea

triumfală a lui Mihai Viteazul in
Alba Iulia, mqment ce a marcat uni
rea sub un singur sceptru a tiituror
românilor ce trăiau pe vechea vatră
a Daciei, eveniment de însemnătate
crucială în istoria tării, care a avut
darul de a demonstra practic posibi
litatea înfăptuirii visului dintotdeauna al poporului nostru, de a-i
Întări crezul în atingerea acestui no
bil tel.
Spectacolul continuă cu evocarea
altor pagini de istorie, a altor figuri
legendare — Gheorghe Doja, urmat
de cete de iobagi Înarmați cu furci
și topoare. Horia. Cloșca si Crisan.
Însoțiți de țăranii răsculati Împotriva
Împilării.
Ca semn a! permanenței de-a lun
gul istoriei, al dorinței de dreptate și
libertate a poporului român, al tă
riei cu care cel oprimați s-au ridicat
la luptă Împotriva exploatării de
orice fel. este evocată figura lumi
noasă a lui Tudor Vladimirescu. Se
aude vibranta chemare cuprinsă în
proclamația către locuitorii Bucurestiului:
„Fraților, locuitori ai Tării Româ
nești. ori de ce neam veți fi! Nici o
pravilă nu oprește pe om de a intîmpina răul cu rău! Patria se chea
mă norodul, iar nu tagma jefuitori
lor! Fraților, cît n-ati lăsat șă se
stingă în inimile voastre sfinta dra
goste cea către patrie, aduceti-vă
aminte că sînteti părți ale unui neam.
Să ne unim dar. cu toții, ca niște fii
ai aceleiași maici!"
Pe scena marelui spectacol își fac
apariția chipurile coborîte din rama
de aur a istoriei neamului: Nicolae
Bălcescu, în fruntea generației de
pașoptiști. Alexandru Ioan Cuza. în
soțit de luptătorii pentru unirea
principatelor, Mihail Kogălniceanu.
urmat de vinătorii. dorobanții si ro
șiorii războiului de independentă.
Versuri de puternică vibrație patrio
tică cinstesc memoria celor ce s-au
jertfit în încleștările pentru o viată
mai bună, pentru unire, pentru neatirnare:
„Independența! Vis fără de moarte
Ce mult mai pătimirăm pentru ea !
Luptind din greu, in șaptezeci
si șapte
Am cucerit-o și-o vom apăra !“
Vechi cîntece muncitorești și revo
luționare creează atmosfera pentru
evocarea mișcărilor sociale de la
sfirșîiul veacului trecut și începutul
acestui secol.
Din nou Alba Iulia este cadrul des
fășurării unui moment politic de
maximă însemnătate în viata po
porului nostru — Marea Unire de la
1 decembrie 1918 :
„Că patria e una, ți-o vom păzi
cu viața
Orlcite-ar fi pe lume să stea in
drumul ei
Că steaua ființei noastre va dăinui
pe boltă
Iar noi vom fi de-a pururi români
ți pui de lei".

8 mai 1921 — zi memorabilă In is
toria noastră, a românilor, prin crea
rea partidului comuniștilor, eveni
ment care a marcat o etapă nouă,
superioară în desfășurarea luptelor
politice și sociale purtate de masele
populare :
„Iar intr-o zi de dor ți de revoltă.
Ne-am regăsit definitiv mindria :
Un viu luceafăr s-a aprins pe boltă
Partidul Comunist din România !“.
în timp ce pe gazon se desfășoară
o amplă manifestație, pe fundal
apar portretele tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu. Sint Imagini cărora versul
avîntat le subliniază valoarea istori
că și politică ce si-a făcut loc de
multă vreme în conștiința Întregii
națiuni :
„Nicolae Ceausescu a fost tinărul
acela
Un tribun al națiunii, înțelept, eu
«
ochii nil
Iar alăturea de dinsul, scump tovarăș
de-omenie
Sta Elena Ceauțeseu, ne-nfricată,
zi de zi.

selor populare, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în vasta ac
tivitate de reconstrucție a țării, mă
rețele împliniri din anii socialismu
lui. Pe întinsul gazon al stadionului,
ca și pe fundalul in continuă miș
care se perindă imagini grăitoare ale
muncii pline de abnegație a întregu
lui popor, singurul stăpin al bogății
lor țării, Înfăptuitorul, sub conduce
rea înțeleaptă a partidului, al tuturor
izbînzilor cu care se mîndrește
România de azi.
Un mare grup de tineri ilustrează
pe gazonul stadionului, prin exerci
ții sugestive, impresionantul efort
constructiv al tuturor oamenilor
muncii -r români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — de a
ridica, prin muncă înfrățită, noi fa
brici și hidrocentrale, și școli, și uni
versități. și teatre, și orașe :
„Patria trăiește timp de epopee
muncitori noi sintem, drepți
și falnici brazi
plug, condei și daltă, armă ți idee
intru slava țării la depunem azi.

„tn uzine ți pe schele II ascultă
muncitorii
Pe ogor, In zori de ziuă, ține cu
țăranii sfat.
Slujitorii demni ai slovei, ți oștenii
plini de glorii
Ii iubesc înțelepciunea $i i-o sorb
neincetat.
Tara i-a jurat credință ți il va urma
in toate.
Cincisprezece ani trecură de cind el
e in fruntea ei
Chipul, numele ți soarta-i sint de-a
pururi incrustate
In eternitatea țării ți a puilor de lei.

Lingă ei. In stima țării ți In cinstea
ei adincă
Stă iovarăța-i de viață *1 de ideal
vibrant :
E Elena Ceauțeseu, suflet nobil de
româncă
Mamă bună, om politic ți prestigios
savant.

Noi II vom iubi de-a pururi, însăți
inima ne-o cere
.Națiunea ii închini cele mai frumoase
flori
11 dorim să fie ilnăr, fericit și
in putere
Și mai tuș să arboreze mindrul țării
Tricolor

în această atmosferă înălțătoare,
artiștii se regrupează, formind in
centrul stadionului inundat de lumină
o imensă floare multicoloră, simbol al
gindurilor de pace, prietenie și co
laborare pe care poporul nostru le
transmite tuturor națiunilor lumii.
Apar pe gazon purtătorii unei imense
pinze, asemănătoare vechilor hrisoa
ve, pe care sint înscrise cuvintele de
amplă rezonantă in actualitate t
PACE — SUVERANITATE — INDE
PENDENȚA <- DEZARMARE. Sint
liniile de forță ale politicii externe
românești promovate cu consecventă
si în mod activ, sint principii afir
mate răspicat, în repetate rinduri. de
cel mai autorizat glas al României
socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Pe fundal apare portretul, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, încadrat <fe imaginile
drapelelor partidului și țării.
Finalul spectacolului se constituie
înțr-o vibrantă manifestare de drar
gdste și respect față de partid și se
cretarul său general, față de patrie și
popor. Intr-un măreț angajament al
oamenilor muncii de a nu-și precu
peți eforturile pentru continua înflo
rire a României socialiste :

„Așa cum scrie marea Carte
A strălucitului Congres
Vom duce tara mai departe
Spre libertate ți progres !
Jurăm că vom urma porunca
Iubitului conducător
Urclnd din pisc in pisc al muncii
Spre comunism, biruitori!“
într-o atmosferă sărbătorească, tn
vreme ce întregul stadion intonează
imnul „Chemarea partidului"., izbuc
nesc pe cer jerbele artificiilor multi
colore. marcind încheierea marelui
spectacol. Toți cei prezenti scandează
cu putere numele partidului si al
secretarului său general, ovaționează
și aplaudă îndelung.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu, artiștilor, tuturor celor
care au contribuit la realizarea acestui emoționant spectacol le-a fost
oferit un frumos cos cu flori.
,La ieșirea de la stadionul Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceausescu,
tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți
tovarăși din conducerea partidului și
statului sînt lntimpinati cu căldură
de mii de bucuresteni. Ansambluri
artistice execută, in lumina sutelor
de torte, frumoase dansuri populare.
Cetățenii aflati de o parte si de alta
a aleii dau glas sentimentelor lor
fierbinți de dragoste si prețuire față
de secretarul general al partidului,
președintele Republicii, de profundă
recunoștință pentru modul pilduitor
in care acționează. In fruntea parti
dului si a statului, pentru dezvol
tarea necontenită a tării, pentru ri
dicarea continuă a bunăstării po
porului nostru, exprimîndu-și, în
același timp, hotărirea lor de a
munci neobosit pentru transpunerea
Înviată în mod exemplar a sarci
nilor trasate de cel de-al XII-lea
forum al comuniștilor, pentru ridi
carea României ne noi trepte de
progres si civilizație.
(Agerpres)

Tinerețea lor sublimă *1 curajul
și omenia
Sini luceferi ce revarsă jerbe de
scintei in jur
Militind să fie pace și belșug in
România
Ei jertfit-au anii cei mai minunați,
frumoși și puri.

Și-ntr-un Armindeni, orizontul
Vui de țiruri neîntrerupte
Cite veneau sub steag in «Frontul
Unic Muncitoresc» să luptei".

Manifestanții își unesc glasurile intr-un impresionant cor ce scandează
cu putere .^Trăiască Partidul Comu
nist Român 1", „Moarte fascismului !“,
„Trăiască România liberă și inde
pendentă !“. Acestui tumult ce ilus
trează starea de spirit și năzuințele
maselor populare în perioada celei
de-a doua conflagrații mondiale, i se
adaugă mișcarea dinamică a gărzilor
patriotice și a forțelor armate.
Este momentul declanșării revolu
ției de eliberare națională și socială,
Antifascistă și antiimp«erialistă. Ar
mata română luptă cu neasemuită
vitejie pentru alungarea trupelor
hitleriste de pe Întreg teritoriul țării,
pentru zdrobirea definitivă a fascis
mului. Bucuria victoriei și emoția
provocată de vestea eliberării țării se
transmit și prin intermediul versului;
„Ața veni pe lume vara
Cum n-a mai fost pe-aceste locuri
lmpurpurind cu steaguri țara.

Apune-n pulberi nedreptatea
Sub tancuri scapără scintei
Intrăm viteji — cu libertatea
In Saiu Mare ți Cărei!".

O semnificație deosebită capătă în
structura spectacolului ampla com
poziție alegorică sugerind efortul ma

Foto: Agerpres șl Eugen Dichiseau*
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Afluență
la Delfinarîu
feri. la ora cind ne-a transmis
aceste rinduri corespondentul
nostru Georae Mihăescu. la Delfinariuldin Constanta s-a înre
gistrat un spectacol marcat de
un frumos bilanț : 100 000 de
spectatori in acest sezon și
2 500 000 de la infiintarea acestei
unități de mare atracție. Actuala
„trupă" de acrobati acvatici nu
mără 6 delfini și a intrat in cel
de-al patrulea an de dresură,
fapt ce ridică ștacheta calității
spectacolelor. In fiecare zi, neobosiții delfini prezintă cite 5 re-

prezentațli, iar duminica, depar
te de a fi zi de odihnă, cite 6.
Afluența de public constituie un
stimulent in plus pentru ca del
finii să-și etaleze... talentul, inte
ligenta, ghidușiile. Intru deliciul
copiilor — și nu numai al lor.

Nota 10 la... curaj
Mergind pe ulița satului na
tal. Tulburea (din comuna CoZieni. județul Buzău) pionierul
Cristian Cursaru a auzit strigă
te disperate : ..Ajutor. aiutoorl".
A intrat imediat in casa de
unde veneau striaătele Acolo,
invăluiți in fum si flăcări, trei
copii. Dind dovadă de mult cu
raj și prezentă de spirit, pionie
rul și-a dezbrăcat haina și a
infășurat-o pe fetita cuprinsă de
flăcări, ducind-o in curte, S-a
întors imediat si i-a scos afară
și pe ceilalți doi frățiori mai
mici. Intre Htnp. du sărit in ajutor si vecinii, au stins focul si
au dus-o pe fetită la tfispensar.
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După două săptămîni, ea s-a intors la părinții și frățiorii săi.
Pentru fapta sa curajoasă, lui
Cristian Cursaru i-a fost decer
nat „Meritul pionieresc", cea
mai inaltă distincție a purtăto
rilor cravatei roșii cu tricolor.
Bravo. Cristian I

Turul țării
pe bicicletă
Timișorenii Ladislau Ledi
niczky pensionar ceferist, in
virstă de 70 de ani. si Titus Jivi,
strungar la întreprinderea „Dermatina". au pornit intr-un teme
rar tur al României pe bicicle
tă. Mari iubitori de drumeție si
îndrăgostiți de sportul pedalelor,
cei doi s-au antrenat in ultimii
ani, cite o lună intreaaă pe bi
cicletă. De data aceasta si-au
propus să străbată Crișana. Ma
ramureșul. Bucovina. Moldova',
după care vor cobori spre Bucu-

reștl si litoral, pentru ca după
o lună să ajungă din nou acasă.
In acest timp, multi dintre
dumneavoastră ii veți intilni ne
panglicile de asfalt sau ne
u.cușuri de mun'e. Si le urăm
impreună un călduros „Drum
bun !“
Rubrică realizată de

Petre POPA

și corespondenții „Scînteii"
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Ctmza centimă a createrilor de frumos PROMOVAREA VALORILOR TIMPULUI NOSTRU
Ce înseamnă pentru crea
torii de frumos din tara
noastră tabăra „Prietenia"
de la Lăzarea. județul Har
ghita 7 în primul rind. un
vast șantier al creației, al
cunoașterii si apropierii
între artiști români, ma
ghiari. germani si de alte
naționalități, care, de 7 ani.
în fiecare august, venind
din toate colturile tării, se
întîlnesc nici. într-un mi
nunat amfiteatru natural,
in incinta unui vechi com
plex de monumente isto
rice si arhitectonice, ani
mați de sincera dorință de
a elabora noi si noi opere
destinate
înfrumusețării
vieții oamenilor.
Cu doi ani în urmă, la
Lăzarea s-a deschis si o
tabără de creație pentru
artiști populari care, sub
Îndrumarea unor profesio
nist!. a unor etnografi si
cercetători, reușesc să apro
fundeze probleme legate de
conservarea si perpetuarea
a tot ceea ce este valoros
și autentic în comoara fol
clorului românesc si a na
ționalităților conlocuitoare.
începînd din acest an. ta
băra „Prietenia" si-a des
chis larg porțile și in tata
scriitorilor.
— Tabăra „Prietenia" de
la Lăzarea — ne-a spus
ZOLD LAJOS. directorul
taberei — se află din nou
in fericita situație de a
pune excelentele sale con
diții de creație în slujba
■ artei si literaturii. Sub ge
nericul „Zilele traducerilor
din limba română în lim
ba maghiară și din limba
maghiară în limba româ
nă" s-a desfășurat aici re
cent o importantă reuniu
ne literară în cadrul căreia
Si-au dat întîlnire 36 de
scriitori cu preocupări și
merite incontestabile în
promovarea valorilor lite
rare românești și ale națio
nalităților conlocuitoare. în
programul acestor zile au
fost cuprinse dezbateri asu
pra situației traducerilor
din literatura română si
cea scrisă în limba maghia
ră. întilniri cu cititori din
localitățile Ciumani. Ditrău.
Sărmas. Gheorgheni si To
pii ta (în cele două orașe
din urmă desfăsurîndu-se
și „seri omagiale Arghezi").
_______________________

De asemenea. scriitorii
aflati in tabără s-au intilnit cu activiști de - partid
Si de stat, cu reprezentant!
ai preset televiziunii și
radioului, cu membri si
conducători ai cenaclurilor
literare din județ.
Reporterul aflat la fata
locului a consemnat mărtu
riile. impresiile si opiniile
unora dintre scriitorii par
ticipant la această impor
tantă manifestare literară :
DOMOKOS GEZA ;

„Valorile reale —

un bun comun
al tuturor"
Reuniunea noastră de aici
s-a desfășurat în condiții
excelente. Dorim ca in acest
Cadru deosebit de primitor,
inițiativa organizării „Zile
lor traducerilor din limba
română în limba maghiară
si din limba maghiară in
limba română" să devină o
frumoasă tradiție de prie
tenie și frățietate ce-i ani
mă ne scriitorii din patria
noastră, indiferent de lim
ba in care isi scriu operele.
Pornind de la realitatea că
trăim într-o societate uni
tă. caracterizată prin comu
niune spirituală, umană, in
numele acelorași idealuri pe
care cu totii le sluiim. sim
pozionul nostru, primul de
acest gen din tară, si-a pro
pus să treacă în revistă și
să dezbată sarcinile com
plexe. de mare responsabi
litate legate de vastul pro
ces de adîncire si de am
plificare a relațiilor noastre
spirituale, astfel incit valo
rile reale să ajungă cu ma
ximă operativitate in rîndul
publicului cititor, devenind
un bun comun al tuturor,
în acest context aș releva
referatele prezentate de
scriitorii Romulus Guga,
David Gyula. Gabriel Gafita si Veress Zoltân care
au prilejuit o amplă trece
re în revistă a situației ac
tuale a traducerilor din
tara noastră. Dezbaterile
purtate oe marginea aces
tor referate au reliefat re

zultate remarcabile in do
meniul tălmăcirilor reci
proce. dar au scos în evi
dentă si unele lacune pe
care va trebui să le elimi
năm din activitatea noas
tră.
S-au
făcut
nu
meroase propuneri, su
gestii interesante si valo
roase : formarea la edituri
a unor colective consulta
tive din care să facă parte
oameni competent! de spe
cialitate. scriitori, critici,
istorici, traducători etc., asigurarea criteriilor de se
lectare a operelor date spre
publicare sau spre tradu
cere. urmărirea mai Îndea
proape din partea ziarelor
si revistelor g cărților nou
apărute, recenzarea acesto
ra in mod obiectiv. In spi
rit critic si analitic, pre
zentarea grafică a cărților,
funcționalitatea prefețelor
și multe altele. De aseme
nea. din numeroasele intîlniri cu cititorii s-a des
prins încă o dată necesita
tea întreținerii unui dialog
permanent cu publicul, re
ceptivității maxime la rea
litățile zilelor noastre. Nu
o dată am avut ocazia să
remarcăm nivelul inalt la
care se situează cititorii
noștri, nivelul inalt de cu
noștințe al poporului nos
tru in întregul lui. Re
uniunea literară de la Lă
zarea reprezintă un real
cistig
pentru Înflorirea
continuă a literaturii ro
mâne si a naționalităților
conlocuitoare. o dovadă
concretă, vie a minunate
lor condiții asigurate de
partidul si statul nostru
tuturor creatorilor , de fru
mos din patria noastră.

GEORGE SBARCEA ;

„Literatura —
minunat mijloc

de aprofundare
a legăturilor
dintre oameni"
Inițiativa organizării pri
mului simpozion al editurii

„Kriterion", pe o temă atît
de importantă, se înscrie
ne linia obiectivelor majo
re ale dezvoltării spiritua
lității din România socia
listă de azi. Mai buna cu
noaștere reciprocă, prin li
teratură. tinde, de fapt,
spre aprofundarea legătu
rilor oamenilor de la noi
cu problemele muncit con
strucției. dezvoltării gene
rale a societății noastre.
Felul în care au fost abor
date si discutate probleme
le profesiunii scriitoricești,
nivelul Ideologic si oolitic
al participantilor la aceas
tă reuniune, care isi va da
deplinele roade prin conti
nuarea si permanentizarea
acestor dezbateri oe teme
variate ale muncii literare,
in cadrul excelent al tabe
rei de creație „Prietenia"
de la Lăzarea. ne determi
nă dorința sinceră de a re
veni si de a relua cu con
știință sporită dezbaterile
ne temele majore, legate
de realitățile noastre de
azi. ale literaturii din
România.

FODOR SANDOR :

„Colaborare
fructuoasă,

în slujba culturii"
Ne-am reîntîlnit aici la
Lăzarea. de fapt, vechi
prieteni, scriitori români si
maghiari din toate colturile
tării, am legat prietenii
noi. trainice, ne viată. De
sigur. problemele tălmăci
rii reciproce a operelor
ne-au preocupat și ne pre
ocupă continuu.
Le-am
mai discutat si cu alte
ocazii. în cercuri mal restrînse. Este însă pentru
prima dată cind ne-am intilnit intr-un astfel de ca
dru care ne-a oferit o pri
vire de ansamblu asupra
muncii oe care am desfă
șurat-o oină acum, deschiZînd noi orizonturi spre o
mai bună cunoaștere si
promovare a valorilor noas
tre literare comune. Am
abordat. Intre altele, o se

rie de probleme legate de
dezvoltarea literaturii ma
ghiare din România. Desi
gur. am fâcut-o cu gindul
de a ne putea defini mai
precis sarcinile ce ne revin
pe viitor. Reuniunea de la
Lăzarea este deci o iniția
tivă cit se poate de bineve
nită. în ideea continuării
unor rodnice colaborări ce
au existat dintotdeauna
între oamenii de artă și
cultură din tara noastră.
GELU PATEANU ;

„Sporirea

continuă

a tezaurului de
talente al țării"
Pentru orice om de cul
tură este o cinste să fie
chemat să particjoe la un
astfel de for literar care
si-a propus si a reușit să
aprofundeze probleme de
mare actualitate si impor
tantă pentru prezentul si
viitorul traducerilor, din li
teratura română si maghia
ră din tara noastră. Mă
ocup de peste un sfert de
veac de aceste relații, timp
in care am reușit să fiu
mediatorul a nu mai outin
de 50 de volume. Apreciez
in mod deosebit faptul că
în cadrul simpozionului au
fost ridicate si dezbătute
multe probleme care ur
măresc amplificarea tălmă
cirilor din literatura pen
tru copii, asigurarea dez
voltării generației viitoare
de traducători. Dezbaterile
de la Lăzarea. beneficiind
de excelente condiții din
partea organizatorilor, lăr
gesc posibilitățile conlu
crării noastre pe drumul pe
care ne-am, angajat hotărîti
pentru o frățească si strinsă conlucrare în folosul
sporirii neîncetate a tezau
rului comun al valorilor
spirituale ale poporului
nostru.

I. D. KISS

corespondentul „Scinteii*

AGENDĂ TURISTICĂ
Invitație pe Muntele

Vacanță reconfortantă

Găina

în stațiunea Borșa

Iubitorii drumețiilor turistice vor
avea posibilitatea ca in zilele de
19—20 iulie să se afle in decorul
splendid al „Țării de Piatră". în
inima Munților Apuseni, pentru a
participa la tradiționala manifestare
folclorică „TÎRGUL DE FETE",
ediția 1980.
La 19 iulie — in poiana primăriei
din comuna Avram Iancu, iar la 20
iulie — pe platoul muntelui Găina,
ansambluri de cîntece și dansuri din
județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și
Hunedoara vor susține interesante
programe cultural-artistice, cu care
prilej vor fi evocate figurile eroilor
legendari Horea, Cloșca și Crișan,
precum și figura „Craiului munți
lor", Avram Iancu.
Obiecte artizanale realizate din
lemn, ceramică, piele sau pînză —
rodul iscusinței cooperatorilor meș
teșugari și artiști populari — vor
putea fi procurate de către amatorii
de amintiri din „Tara Moților".
Cazarea se asigură in popasurile
cu căsuțe ale O.J.T. Alba sau ale
cooperației de consum, situate în
zonă, precum și în locuințele mo
ților.
,
Căi de acces : pe calea ferată, pe
drumuri naționale sau județene din
direcțiile Alba lulia. Arad, ClujNapoca, Oradea și Turda.
Procurarea biletelor, precum și
alte, informații suplimentare se pot
obține de la toate filialele și agen
țiile oficiilor județene de turism
din întreaga țară.

Pădurile de conifere, lipsa orică
rei surse de poluare, aerul pur și
bogat in ozon constituie tot atitea
atracții pentru petrecerea unui sejur
plăcut și reconfortant in stațiunea
Borșa din masivul Pietrosu Rodnei.
Hotelul „Cascada" și vilele ele
gante dispun de tot confortul nece
sar pentru cazare, masă si odihnă.
Biletele se pot obține de la toate
agențiile si filialele O.J.T. din în
treaga țară, precum și de la filialele
I.T.H.R. București.

Un punct de atracție

pe Ceahlău
La 800 metri altitudine, pe ver
santul de nord al masivului Ceah
lău. se află complexul turistic
Durău. de unde se poate ajunge la
Poiana Viezuri. Cascada Duruitoare. cabanele Dr.chia și Fintînele,
Cușma Dorobanțului. Vîrful Toaca.
Agenția de turism din stațiune or
ganizează excursii la Bicaz. Izvoru
Muntelui, Cheile Bicazului, Lacu
Roșu, stațiunea Borsec. precum și
la renumitele monumente de arhi
tectură din nordul Moldovei.
Locuri pentru odihnă se pot pro
cura de la agențiile si filialele ofi
ciilor județene de turism, precum
și de la cele ale hT.H.R. București.

O minte
„economică" și
un epilog... penal
•
Neîncercat de pasiune pentru numisma
tică și nici avar, Nica Gheorghe din Bucu
rești, str. Sînzieni nr. 34, sectorul 2, a ajuns,
fără prea multe eforturi de instrucție, la o
concepție foarte modernă despre bani : ba
nii trebuie să circule. Cit mai mult și cit
mai mulți. Și, pe cit posibil, cu popasuri —
scurte, bineînțeles — dar neapărat prin bu
zunarele lui. Odată rezolvată problema din
1 punct de vedere teoretic, nu-i mai rămă
sese de soluționat decît aspectul practic —
minor intr-adevăr, totuși imposibil de tre
cut cu vederea : cum să facă rost de bani 7
Nu așa, ca toată lumea. Mai simplu, mai
personal.
A stat, s-a gindit și a descoperit. Tot omul
stringe bani. Ca să cumpere una, alta.
Soră-sa, de pildă, adunase pentru mobilă,
pentru televizor, pentru radio, pentru ma
șină de spălat. Ei bine, și-a zis el. intr-o
lume care procedează la fel este loc și pen
tru o excepție care să procedeze invers. în
loc să stringă bani ca să cumpere, el o să
cumpere ca să tacă rost de bani. La pri
ma vedere pare imposibil, dacă nu ai min
tea „economică" a lui Nica.
— Cine are cei mai mulți bani 7 — și-a
zis el. Statul. Deci o să cumpăr cu banii
statului, adică in rate. Ce cumpăr, vind. Și
gata, am făcut rost de bani. Banii mei.
Zis și tăcut. S-a prezentat la „financiar",
a luat o dovadă că este încadrat in muncă
— la I.C.A.B. — și a cumpărat de la I.C.L.
Mobila, in rate, un dormitor „Drobeta" și
patru scaune. Cum le alesese tocmai pe gus.
tul soră-si, n-a fost nici o problemă să le
V__________________________________ -

facă — scaune și dormitor, deopotrivă —
bani. Pe care, fidel concepției sale econo
mice, i-a pus imediat in circulație. Și n-au
trecut trei luni și a rămas din nou lefter.
Căci nici serviciu nu mai avea : iși făcuse
lichidarea după prima rată. Acum, ce-o să
facă ? Se angajează la spitalul Colțea, de
unde, chiar in prima zi de muncă, obține
altă dovadă in care se specifică negru pe
alb că nu are rețineri de retribuție — cei
de aici mulțumindu-se cu propria lui de
clarație. Cu dovada in mină, se repede
glonț la I.C.L. Universal și cumpără o ma
șină de spălat „Alba Lux 7“ și un radio
„Bucur I". Tot pe gustul surioarei. Și iar
face rost de bani. Și iar se lasă de muncă
și se pune pe trai bun...
Pînă s-a trezit intr-o bună zi cu execu
torul judecătoresc la poartă. Dar nu se
pierde cu firea nici atunci. Este chiar
ironic :
— Sînt de acord să mi se rețină și o ju
mătate din leafă.
— Care leafă 7 !
I s-a pus sechestru pe televizor, pe com
bina muzicală, pe ce s-a mai găsit la el.
între timp, instanța de judecată i-a găsit
un loc de muncă — stabil cel puțin pentru
următoarele 7 luni. A inceput să-și plă
tească datoriile și, sperăm, să-și revizuiască,
prin părțile esențiale, și... teoria economică.

Bazarul
dintre planșete
După cum arată pe dinafară clădirea cu
firma IPROLAN, ne bate gindul că proiectanții n-au avut nicidecum intenția să reali
zeze aici un bazar.
Spre dezamăgirea lor, a noastră și, pro
babil, a multor altora, trebuie să le spunem

Imagine de pe Muntele Găina

că destinația Inițială a Imobilului a fost,
pentru o vreme, schimbată: în sensul
amintit. Nu printr-o măsură de autoritate.
Ci numai și numai prin „strădania" unei
oarecare Mihâilescu Angela, care a func
ționat o vreme la sus-numita instituție pe
postul de desenator tehnic principal, cu
atribuții de... secretar tehnic de secție (? I)
— dar cu activitate concretă de negustor
ambulant.
în desâvîrșirea acestui „cumul" au avut
de jucat un rol — deloc lipsit de importan
tă — și cei care au văzut, au tăcut... Deci
care au jucat exact cum le-a „cîntat" Mihăilescu Angela. Am săvirși o mare nedrep
tate dacă n-am aminti in acest context și
de îngăduința de care s-a bucurat „turista"
Mihâilescu Angela, cind se întorcea din
excursiile organizate de O.N.T. peste hotare,
încărcată ca un Mpș Gerilâ, specializat in
bucuria celor mari, cu sacul plin : minitelevizoare, aspiratoare, haine de blană și
altele asemenea. Inexplicabila „lipsă de cu
riozitate" a vameșilor a fost suplinită de
organele de cercetare penală cu prilejul
descoperirii „depozitului de mină" in care
iși transformase M. A. apartamentul din
șos. Mihai Bravu nr. 3, blocul 3, etajul VII,
apartamentul 203 : sonerii, coș'ilețe de piine,
brățări de ceas, yale, ondulatoare de păr,
seturi de tacimuri, autotransformator, ra
diouri, antene de cameră, aparate de ras,
medalioane, diapozitive, aprinzătoare elec
trice, pungi de plastic ș.a.m.d. Firește. în
ș.a.m.d. sint incluse și haine de blană, și
mașini de cusut, și minitelevizoare.
— De unde 7
— Din excursii. Le-am adus Și eu ca să
am ce oferi cadou la bătrinețe, pentru pa
rastasele ce urma să le fac. pentru diferite
căsătorii, pentru...
Cum motivația era mai greu de acceptat.
Investigația a continuat.
Și s-au desființat șl bazarul, și depozitul
de mină...

Locuri de popas pe meleaguri gorjene
în cele mai fru
moase zona ale Gorjului. cooperația de con
sum a construit si amenaiat pentru turiști
unităti da popas și re
creare dintre cele mai
reconfortante.
în localitatea Tismana. ne drumul na
țional Tg. Jiu — Baia
de Aramă, a fost dat
in folosință un ospita
lier han turistic cu un
restaurant si cazare

confortabilă. De la
hanul „Tisrpana". tu
riștii au posibilitatea
să facă agreabile ex
cursii in imnrejurimi,
la Peștera Cloșani si
la Cheile Sohoc'.olului.
în apropiere de lo
calitatea Baia de Fier,
pe DN 67 plus 7 km la
teral. într-o pitorească
pajiște de la poalele
munților Paring, lingă
Peștera Muierii, ca
bana cu același nume

asigură oaspeților săi
condiții
dintre cele
mai bune de cazare și
masă.
Aceeași bună ser
vire oferă și hanul
„Parîngul", din locali
tatea Novaci, pe șo
seaua națională Rm.
Vilcea — Tg. Jiu,
construit intr-o arhi
tectură specific mon
tană.
în fotografie : ca
bana Peștera Muierii.

MED PE JOS. KlISMOl, JNOTUE„MEDICAMBITE" IU INDEMINA ORICUI
Convorbire cu conf. dr. Ion DRAGAN

directorul centrului de medicină sportivă
— Dintre căile de refacere a orga
nismului, după depunerea unei acti
vități. alternarea efortului — maremic. fizic-inlelectual — este esenția
lă. De aceea, vă rugăm să vă refe
riți la citeva activități fizice si spor
tive. accesibile si simple, care, practi
cate zilnic, contribuie la creșterea ca
pacității fizice si funcționale a orga
nismului. fntrucit mersul pe jos este
cel mai lesnicios de practicat si de
toată lumea, vă propunem să înce
pem cu el.
— într-adevăr. unul din mijloacele
cele mai bune pentru întreținerea să
nătății este mersul pe jos. cel outin
o oră pe zi. pe orice vreme. într-un
ritm suficient de vioi (4 km pentru
femei si 5—6 km pentru bărbați).
Efectul unei cure de mers pe jos
timp de o oră este superior oe plan
calitativ efectului urmărit de unele
persoane pentru scăderea greutății
corporale : consu
mul caloric după
un astfel de efort
este evaluat la
160—200 kilocalorii pe oră. în
timpul mersului,
efortul fizic este
localizat in special la nivelul membrelor inferioare, ceea ce determină o
tonificare și o creștere a- mobilității
articulațiilor, contribuind In același
timp la fortificarea mușchilor. Sint
deci influențați favorabil : mușchii,
oasele, ligamentele, tendoanele, capsu
la articulară etc. Mersul pe jos con
stituie. de aceea, un mijloc mai
eficace decît orice medicament în
cazul unor dureri sau anchiloze ar
ticulare de la nivelul picioarelor.
— turn sint stimulate in timpul
mersului, funcțiile inimii, nlăminilor,
ale sistemului neuropsihic ?
Pentru asta este foarte imoortant să știm să respirăm (in timreglindu-ne un
pul
mersului),
ritm convenabil si o amplitudine
respiratorie fiziologică, Unul din
marile cîstiguri ale mersului pe
jos este efectul de echilibrare
neuroosihică. de liniștire nervoasă. Pentru accentuarea efectului
reconfortant, de refacere neuroosihică. se recomandă ca această formă
de mișcare, in pas alert, să se prac
tice fie dimineața, fie seara. înainte
de culcare Mersul pe jos oe teren
accidentat in timpul concediwlui de
odihnă (cura de teren) la mare sau
la altitudine sporește considerabil
consumul energetic al organismului,
puțind deveni si un mijloc de pre
venire sau combatere a surplusului
greutății corporale.
— tn ultimul timp cunoaște o tot
mai largă răspîndire practicarea
jogging-ului. adică alergarea in ritm
alert ca modalitate de întărire a sănătătii.
— într-o oră de alergare
. _ se pot
pierde oină la 400 kcal, iar frecventa
cardiacă ajunge La 130—140 pulsații
pe minut. Desigur, ritmul si durata
de alergare sînt diferite la un tinăr
Si 1a un om în virstă. însă orintr-un
antrenament zilnic si persoanele
virstnice — desigur, sănătoase — pot

atinge performante bune. Foarte
multe lucrări de specialitate (fiziolo
gie. cardiologie) se referă la această
formă de mișcare, deosebit de utilă
pentru prevenirea a numeroase boli
si men'inerea unui tonus ridicat.
— Bicicleta cunoaște o nouă pe
rioadă de glorie pretutindeni in
lume; vă rugăm să vă referiți la ro
lul jucat de acest sport in păstrarea
sănătății.
— Mersul pe bicicletă este o formă
superioară de efort accesibilă din
primii ani ai vieții si pînă la vlrste
foarte înaintate. Folosirea bicicletei
pentru deplasarea la locul de muncă
constituie un mijloc plăcut de re
creare si de întreținere a sănătății.
Efortul fizic in acest sport este net
superior celui înregistrat la mersul
pe jos. ajunglndu-se la un consum
caloric de 400—500 kcal oe oră de
pedalat. în același timp, sînt de men
ționat efecte neuropsihice favo
rabile si influen
țarea unor calităti precum vointa. atentia etc.
— Bogăția
si
diversitatea anelor tării, litoralul, lacurile. marile
riuri. amenajările sportive permit
practicarea înotului pe scară largă.
De aceea vă ruaăm să ne vorbiți des
pre influenta acestui sport asupra or
ganismului.
— înotul reprezintă
_ .
activitatea
sportivă cea mai completă, influentînd aoroaoe toate
__ segmentele
________ st
funcțiile corpului. Efortul energetic
depus de organism pentru acomoda
rea cu ana în vederea menținerii
unei temperaturi corporale constan
te stimulează această funcție a or
ganismului. cu efect în creșterea re
zistentei organismului fată de va
riațiile temperaturii. în mod deose
bit. înotul solicită si antrenează func
ția cardioresoiratorie. activează cir
culația sîngelui. tonifică musculatura
coreului si dezvoltă mobilitatea ar
ticulară. Ședințele de înot. 2—3
ne săntămină sau zilnic în timpul
verii. în concediu, se recomandă
să aibă o durată totală de 45—60 de
minute si să se efectueze după o
încălzire de cel outin 10 minute pe uscat, realizată prin exercitii de gimnastică adresate întregii
musculaturi a corpului. Nu as încheia aceste considerații fără a sublinia că. acolo unde sint conditii.
vîslitul poate reprezenta un mijloc
excelent de recreare sau de între
ținere a sănătății, efortul depus fiind
suficient de mare, pină la 500 keș’ pe
oră. dacă ritmul de vîslire estț< Jlcat.
,
Zilele lungi si frumoase ale țierli
trebuie să fie pentru fiecare si o in
vitație la ieșirea in natură. în con
tact cu factorii de mediu stimulatori
ai funcțiilor organismului, pentru
păstrarea sănătății.

Convorbire consemnată de

Elena MANTU

cu pumnii. O lovitură puternică, încă una
și bătrinul iși pierde cunoștința...
...Pentru cei de la I.T.B., „întîmplarea"
n-a fost chiar o surpriză. Sau nu trebuia
să fie; Ca argument cităm din caracteriza
rea conductorului Câlinescu Constantin,
transmisă instanței, care l-a judecat și con
damnat pentru lovire : ..a mai comis și alte
Tramvaiul 27 oprește în Piața Sălăjan.
ca : două tamponări, întoarce pe
Dar de ce n-o mai fi plecînd tramvaiul - abateri
traseu fără motiv, nu respectă ciclograma".
ăsta 7 Pe cine mai așteaptă conductorul 7
Respecta, in schimb, călătorii.
S-a urcat cine era de urcat. De coborit. nu
mai coboară nimeni. Semaforul e verde...
Lumea din tramvai incepe să se agite.
— Ce s-a intimplat 7
— De ce nu-i mai dă drumul odată băia
tul ăsta 7
Cineva iși dă cu părerea.
— O fi pană de curent. S-o fi stricat ceva.
„Mai tirziu după cițiva ani, mi-a relatat
Altul, mai îndrăzneț, se duce la cabina
chiar ea cite ceva din viața ei dezonorantă.
conductorului și-l întreabă :
Printre altele, mi-a spus că atunci cind lo
— De ce nu plecăm 7
cuia singură, cind lucra in schimbul de
Conductorul se face că n-aude. Dar tot
noapte, ziua se ducea la cinematograf, unde
el se răstește :
rula filmul in continuare și stătea aproape
toată ziua, sau intra dintr-un cinematograf
— Toată lumea jos ! Nu mergem mai de
in altul și. cind se făcea timpul, se ducea
parte. Mă întorc la depou.
direct la serviciu. Nu se hrănea decit cu
Auzi, dar parcă nu înțelegi. Sau nu-ti
„Eugenia", biscuiți și alte dulciuri, fapte
vine să crezi.
care au avut repercusiuni asupra sănătății
— Ce vă holbați ochii așa, la mine ! N-ați
ei înainte și după căsătorie, afectind bunul
auzit 7 Coboară toată lumea.
mers al căsniciei".
întîmplător. in stație se află și controlo
(Din dosarul 5259/79, Judecătoria sec
rul de trafic. E femeie, dar înfiptă :
torului 5)
— Continuă traseul pînă la capăt I
Conductorul o ia la înjurături. Ca la ușa
„Și după ce a săvirșit fapta pentru
cortului.
care e trimis in judecată, inculpatul a
Te uiți la el. E băiat tinăr. Ar putea să-ți
afirmat că nu a lovit-o pe D. D.. ci i-a
fie copil. Un bâtrin, Marin Corneanu, îl
dat doar o palmă".
dojenește, așa, ca pe copilul său :
— Nu-i frumos cum vorbești. După ce
(Din dosarul 7800/79, Judecătoria sec
că n-ai dreptate, tot...
torului 4)
Marin Corneanu n-a mal apucat să-și
termine vorba. Conductorul se repede la el
Florin CIOBANESCU

Pe ring,
în tramvaiul 27

Din caietul
grefierului
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Tovarășul Constantin Dăscălescu
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a
primit sîmbătă delegația de activiști
ai Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice, condusă de tovarășul Niko
lai Mereniscev. secretar al C.C. al
P.C. din R.S.S. Moldovenească, care,
la invitația C.C. al P C.R.. efectuează
o vizită pentru schimb de experiență
în tara noastră.
în cadrul convorbirii care a avut
lot cu acest prilej au fost evocate
bunele relații de prietenie si colabo
rare dintre P.C.R. si P.C.U.S.. dintre
popoarele si țările noastre, care se
dezvoltă continuu în spiritul convor
birilor si înțelegerilor convenite cu
prileiul întîlnirilor dintre tovarășii
Nicolae Ceausescu si Leonid Breinev.
Au fost înfățișate oaspeților sovietici

P. C. R

unele preocupări actuale privind
transpunerea în viată a hotărîrilor
Congresului al XII-lea al P.C.R.. ex
periența si realizările, obținute de
poporul român în ooera de edificare
a societății socialiste multilateral
dezvoltate.
Convorbirea s-a desfășurat tntr-o
atmosferă caldă, prietenească.
A fost de fată V. I. Drozdenko.
ambasadorul U.R.S.S. la București.

★
în timpul șederii în tara noastră.
delegația de activiști ai P.C.U.S. a
avut întilniri si convorbiri la C.C. al
P.C.R.. Comitetul județean Buzău al
P.C.R.. Comitetul de partid al Secto
rului 3 din Capitală si a vizitat între
prinderi industriale, unităti agricole
si obiective social-culturale.

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Iordaniei
La Ambasada Iordaniei din Bucu
rești a avut loc. sîmbătă. prezenta
rea de condoleanțe în legătură cu în
cetarea din viată a nrimului minis
tru al Guvernului Regatului Hasemit
al Iordaniei. Sharif Abdel Hamid
Sharaf.
în numele președintelui Republicii
Socialiste România, tovarășul Ni colan
Ceausescu, si al guvernului român a
transmis condoleanțe tovarășul Janos
Fazekas. viceprim-minlstru al gu
vernului.

La prezentarea condoleantelor au
participat tovarășii Ion Stănescu. mi
nistru secretar de stat la Ministeru'
Construcțiilor Industriale, președin
tele părții române în Comisia mixtă
guvernamentală
româno-iordaniană
de cooperare economică sl tehnică.
Constantin Oancea. adjunct al minis
trului afacerilor externe.
Cei prezenți au păstrat un moment
de reculegere în fata portretului
îndoliat al defunctului si au semnat
în cartea de condoleanțe.

La București a fost semnat Acor
dul tntre Guvernul Republicii Socia
liste România si Guvernul Republi
cii Tunisiene privind transporturile
aeriene civile care stabilește cadrul
juridic al colaborării româno-tunisiene în acest domeniu.
Din împuternicirea guvernului ro___ documentul
_________ _a fost semnat de
mân.
Mirică Dumitrescu, prim-loctiitor al
șefului Departamentului aviației ci
vile. iar din partea guvernului tuni
sian de Moncef Ayadi, directorul Di
recției aviației civile.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Venezuelei — a 169-a aniversare a pro
clamării Independentei — ambasa
dorul acestei țări la București. Olga
Lucila Carmona, a vorbit, sîmbătă

seara, la posturile noastre de radio
și televiziune.

DUMINICA « IULIE

★

Sîmbătă a început la Costinești
cea de-a II-a ediție a Festivalului
spectacolelor de teatru pentru tine
ret. manifestare organizată de Comi
tetul Central a! Uniunii Tineretului
Comunist. îmoreună cu Consiliul
U.A.S.C.R. și Consiliul Culturii și
Educației Socialiste.
Festivalul, programat intre 8 sf 14
Iulie. își propune să stimuleze in
teresul teatrelor profesioniste și al
formațiilor de amatori pentru pro
movarea mai accentuată a spectaco
lelor de teatru inspirate din viata șl
activitatea tineretului, din universul
de preocupări și aspirații al acestuia.
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Timpul probabil pentru zilele de 7,
I și 9 iulie. In țară : Vremea va conti
nua să se încălzească. Cerul va fi va
riabil. vor cădea ploi Izolate in vestul
șl nordul țării, precum șl in zona de
munte, fiind însoțite de descărcări elec-

trice. Vlnt slab, ptnă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre
9 și 19 grade Iar cele maxime intre 22
șl 32 de grade In București : Vremea
va fi In general frumoasă, va continua
să se încălzească. Cerul va fi variabil
Vint slab, pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi currinse intre 13
șl 18 grade, iar cele maxime tntre 28
șl 31 de grade. (Corneliu Pop, meteorolog de serviciul.
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DUPĂ CEI PESTE 500 DE KILOMETRI

Pregătiri pentru Jocurile Olimpice

ST? \BĂTUȚI PE TERITORIUL ȚĂRII NOASTRE
Ieri, sportivii români au inmînat
flacăra olimpică sportivilor sovietici
La solemnitate au rostit alocu
VASLUI 5 (Agerpres). — La capă
țiuni GheOrghe Cilibiu, președintetul celor peste 500 de kilomețri stră
bătuți pe teritoriul României. șta , le Comitetului executiv al Consi
liului popular județean Vaslui, șl
feta care poartă flacăra Jocurilor
Grigori I. Eremei, președintele Co
Olimpice de Ia Moscova a ajuns sîm
mitetului de organizare a ștafetei
bătă la amiază la punctul ce mar
flăcării
olimpice în R.S.S. Moldove
chează granița cu Uniunea Sovietică
— nodul Albita — Leușeni. La cele
nească. care au saltftat sosirea flă
cării olimpice si au urat succes de
două capete ale nodului se aflau mii
plin Jocurilor Olimpice de la Mosco
de cetățeni români și sovietici, tineri
va. subliniind, totodată, atașamentul
și tinere, numeroși snortivi care au
tineretului din cele două țări veci
venit șă întîmoine sărbătorește acest
simbol etern al Jocurilor Olimpice,
ne si prietene, al celor două ponoare
al nrieteniei. năcii ș'i întrecerilor
fată de nobilele idealuri olimpice.
loiale între sportivii din întreaga
Apoi, în acordurile Imnului de
lume.
stat al Uniunii Sdvietice, cunoscutul
In ultimul schimb al ștafetei ne te
atlet Piotr Bolotnikov, campion olim
ritoriul tării noastre flacăra olimnipic la Jocurile Olimpice de la Roma
că a fost nurtată de luptătorul Nico
lae Martine'cu. campion oVmoic in
1960, aprinde torța de la sportivul
1972, care îsi face apariția în aplau
român, coboară de Pe podium si îsi
zele entuziaste ale celor ttrezenti.
începe alergarea în primul schimb
urcă pe un Piedestal amenajat la
al ștafetei flăcării olimpice pe teri
miilocul nodului, anrinzînd torta In
toriul Uniunii Sovietice, tara organistalată aici pe un trepied argintat,
zatoare a celei de-a 22-a ediții a
moment în care este intonat Imnul
de stat al tării noastre.
Jocurilor Olimpice de vară.

Cu prilejul unui concurs interna
țional de atletism organizat la Haga
de către clubul sportiv „Sparta", atlețil români din lotul olimpic au reourtat cîteva frumoase succese. Horia
Toboc a ciștigat proba de 400 m gar
duri cu timpul de 49”88/100. iar Fița
Lovin a ocupat primul loc la 800 m
cu rezultatul de l’58”74/10fr. Alte două
victorii au fost repurtate de Floren
ța Tăcu la aruncarea discului cu
66,98 m și Cornelia Popa cu 1,85 m
la săritura în înălțime.
A început turneul internațional fe
minin de handbal de la Burgas. Iată
primele rezultate înregistrate: Bulga
ria — Olanda 20—13 (7—5); U.R.S S.—
Franța 21—2 (12—2) : România —
Bulgaria (tineret) 31—7 (13—4).
în penultima zi a turneului inter
național masculin de handbal „Tro
feul Iugoslaviei" de la Titograd au
fost înregistrate următoarele rezulta
te : Spania — Elveția 21—18 (10—9) ;
Iugoslavia — Bulgaria 28—17 (11—7).
în cadrul campionatelor U.R.S.S.
de ciclism care au loc pe velodro
mul acoperit din Moscova, Aleksandr
Panfilov a stabilit un nou record al
lumii in proba de 1 000 m cu start
de pe loc. El a a parcurs această dis
tanță in l’05”16/100.
La Sofia, in cadrul unui concurs
atletic, cunoscuta campioană bulgară
Maria Vergova-Petkov a aruncat dis-

Voleibaliștii noștri in fața Olimpiadei
Tradiționalul turneu international
de volei masculin al României (ajuns
la a XÎX-a ediție) a fost găzduit în
acest an de orașele Oradea și Zalău,
în condiții organizatorice apreciate
numai cu superlative atît de către
echipe, cit și de spectatori.
Privită prin prisma înscrierilor ini
țiale. competiția urma să constituie
un ultim prilej de verificare a poten
țialului de joc înaintea startului olim
pic, nu mai puțin decît șase din cele
opt țări invitate la noi figurînd și pe
lista calificatelor pentru turneul de
volei din cadrul apropiatelor Jocuri
de la Moscova. în fapt insă, numai
trei formații (cele ale Iugoslaviei.
Bulgariei și României) au prezentat
garniturile olimpice, celelalte venind
cu selecționate de tineret sau chiar
de juniori (mai mult chiar, la Ora
dea s-a venit și a doua zi dUDă în
ceperea intrecerilor, dereglîndu-se
programul dinainte stabilit). Evident,
constatînd această participare de un
nivel neașteptat, publicul n-a mai
onorat nici el turneul cu prezența pe
care se sconta — eforturile considera
bile făcute de organizatorii din cele
două orașe nefiind astfel răsplătite
pe măsură. Ar fi, deci, cazul ca pe
viitor federația noastră să condițio
neze primirea în competiție de res
pectarea strictă a angajamentelor
din pre* hol.
Vorbii, 'ie fizionomia echipelor
participalț , este de neînțeles de ce
noi n-am rezentat și o reprezentati
vă de tine -et. Iată, alții vin la noi
in țară să-și rodeze juniorii în me
ciuri cu prima reprezentativă a
României, iar tinerii noștri voleiba
liști privesc de pe banca rezervelor !
în aceste condiții, clasamentul fi
nal a dat cîștig de cauză — cum era
normal — celor trei reprezentative
olimpice, in ordinea România, Iugo
slavia, Bulgaria, după care au urmat
echipa R.S.S. Ucrainene, selecționate
le de tineret ale R.P. Chineze și Po
loniei. reprezentativa reîntinerită a
Ungariei și o formație de tineret-juniori a Cubei.
Voleibaliștii noștri au ciștigat nu
numai „Trofeul Felix" pus în joc, ci
și toate cele cinci partide susținute,
fiecare cu cite 3—0. Noi insă eram
cu ochii la „Trofeul Felix" dar cu
gindul la aDrooiatele Jocuri Olim
pice unde dorim, și pretindem, ca
echipa de volei masculină a Româ
niei să se comporte la nivelul maxim
al valorii și capacității sale — ceea ce
înseamnă o formă sportivă cel puțin
la nivelul atins în turneul de califi
care preolimpică de la Pernik și în
recentele turnee din Belgia și Un
garia. Cum a apărut, deci, prin această prismă, selecționata olimpică
de volei a României 7
Echipa de bază este de-acum nu
numai cunoscută, dar și rodată, omo
genizată, incit cei șase lși cunosc

• COLABORARE IN
TRE RADIOASTRONOMI. După cum anunță agenția T.A.S.S.. în cursul unui
experiment comun al radioastronomilor din U.R.S.S., R.F.G.,
S.U.A. și Suedia. în marea
nebuloasă Orion — unui dintre
cei mai mari nori de gaze si
particule de praf din aorooierea
sistemului solar — a fost desco
perită o exDlozie neobișnuit de
luminoasă în spectrul formării
stelelor. Acest fenomen intere
sant, scrie T.A.S.S.. este studiat
de aproaDe trei luni. Astrono
mii aDreciazâ că studierea feno
menului din marea nebuloasă
Orion va permite să se comple
teze cunoștințele despre nașterea
stelelor, despre evoluția lor.

foarte bine calitățile și defectele, ști
ind cum să se pună în valoare și să
se ajute reciproc, in funcție de o fază
■ sau alta, de un adversar sau altul.
Alte cîștiguri — față de Europenele
din Franța, unde echipa noastră a
clacat încă din start — par să mai
fie : forța și promptitudinea (deci
eficiența) blocajului : siguranța ser
viciilor ; însușirea unor diverse sche
me de atac și folosirea lor cu fantezia
momentului ; o pregătire fizică destul
de satisfăcătoare. Sextetul nostru
principal — care îmbină cu succes in
teligența creatoare și precizia paselor
Iul Oros
*
.....
cu experiența
și rafinamentul lui Dumănoiu, cu forța de ioc a
lui Enescu și-a lui Pop. cu calitățile
de excelent ..jucător de blocaj_ ale lui
Gîrleanu și cu jocul sobru din linia a
doua și eficient la fileu al lui Stoian

ÎNSEMNĂRI DUPĂ

„TROFEUL FELIX"
— constituie, la ora actuală, o forță
colectivă considerabilă, fiind capabil,
după cum a arătat, să nu cedeze fizic
sau moral, chiar dacă este condus aparent decisiv în finalul setului. Așa
s-a intimplat la Bruxelles, în foarte
dificila confruntare cîștigată cu 3—0
în fața primei reprezentative a
U.R.S.S,. campioană europeană și
mondială (în primul si în ultimul set
ai noștri au fost conduși cu 14—11
dar de fiecare dată și-au adjudecat
setul în prelungiri), așa s-a intimplat
acum la Oradea (cînd situația s-a
repetat in setul III cu Bulgaria și in
setul II cu Iugoslavia, dar deznodămîntul ne-a fost la fel de favorabil).
Vorbind de ceea ce s-a putut ob
serva bun și optimist la echipa mas
culină de volei a tării noastre, tre
buie să dăm și rezervelor ce-i al re
zervelor. In anumite momente grele,
mai cu seamă în finalurile de set amintlte, antrenorii au recurs la unele
schimbări fie pentru a odihni titula
rii și a le împrospăta forțele, fie in
diverse scopuri strategice. Ei bine, de
fiecare dată cind au intrat. Macavei
(admirabil prin detenta care-1 ajută
să tragă peste blocajul advers). Chifu
(un jucător ce aduce liniște și forță
de joc). Sterea și Chitiga (care pa
sează bine, scot și trag mingi) parcă
erau de-acolo. din echipă, de cind
lumea, s-au încadrat perfect și au
avut aporturi substanțiale, uneori hotărîtoare. Iar cind — din cauza intîrzierii echipei cubaneze — jucătorii
noștri de rezervă (cei patru de mai
sus, plus Manole, Hînda și Alexan
dru)’au fost puși să susțină un meci
public cu selecționata R.S.S. Ucrai
nene, ei s-au comportat ca ve
ritabili titulari. $i au învins cu 3—2,

Observațiile au fost efectuate
cu ajutorul unui sistem global
de radiotelescoane, din care tac
parte instrumentele Observato
rului astrofizic din Crimeea
(U.R.S.S.),
Institutului
Max
Planck (R.F.G.), precum și două
telescoape americane și unul
suedez. Semnalele parvenite de
la obiectele cosmice au fost în
registrate si prelucrate la mașini
electronice de calcul.

• CONSERVA
REA FRUCTELOR. sPecialistii Institutului polonez din
Skierniewice sînt preocupați de
elaborarea unei noi metode de
conservare a fructelor. Ei au
constatat că oxigenul din atmo
sferă acționează nu numai In
direcția favorizării creșterii plan

oferind cel mai spectaculos meci al
întregului turneu,
Desigur, cu toții dorim ca voleiba
liștii noștri să etaleze la Olimpiadă
toate aceste calități, dacă se poate
chiar exprimindu-le mai evident și
mai eficient. Discutînd la Oradea acest aspect cu colectivul de tehnicieni
— N. Sotir, FL Balaiș, Șt. Tudor —
ca și cu medicul P. Bendiu, implicat
cu răspunderi și merite incontestabi
le în pregătirea competitivă a volei
baliștilor, am înțeles că există deo
potrivă preocuparea de a se conso
lida ceea ce este bun și de a se îm
bunătăți ceea ce mai suferă incă în
jocul echipei. Este vorba de o anu
mită inconstanță în condițiile de tur
neu (meciuri în care totul merge
„ceasornic" alternează cu altele in
care lucruri știute si automatizate
„ies" greu și parcă nimic nu
„merge"), de unele păcăleli pe care
le acuză blocajul (cînd nu „ghicește"
timpii de tras ai adversarului), de o
oarecare uniformitate a serviciilor
(care nu întotdeauna pun probleme
dincolo de fileu) sau de preluări ne
sigure (ce-1 trimit pe Oros să ia mingi
grele din toate pozițiile și colțurile
terenului — ceea ce il obosește și-i
afectează precizia paselor). Aceste
minusuri au apărut mai ales In setul
al doilea cu Iugoslavia, set ciștigat și
prin ajutorul nedorit al arbitrajului
— ceea ce pe multi ne-a făcut să re
gretăm că nu am văzut cum se poate
descurca echipa noastră și intr-un
meci întins pe cinci seturi.
La Moscova. In grupa preliminară,
după ce vom juca în ordine cu echi
pele Libiei (care nu are o valoare de
temut), Poloniei (campioană olimpi
că, acum cu un Iot ceva mai imbătrinit) și Braziliei (o necunoscută ca
pabilă de orice surpriză, care va pre
zenta se pare patru fbcători necu
noscut!, împrumutați pînă acum altor
țări), in ultimul meci al grupei (pro
babil o mică finală, decisivă pentru
calificarea a două formații in tur
neul pentru locurile 1—4) vom întilnl,
din nou, Iugoslavia. Or. după cum
s-a văzut și pe micul ecran, această
echipă cu Bogoevschi, Trlfunovici și
Lozancici ne poate pune probleme
greu de soluționat.
Sîntem convinși însă că întregul
nostru colectiv de volei mascdlin va
face tot ce se pricepe mai bine pen
tru ca la Moscova echipa să prindă
vîrful de formă sportivă atît de ne
cesar împlinirii aspirațiilor noastre
spre o medalie, confirmînd astfel și
pronosticul dat de antrenorul echipei
olimpice a U.R.S.S., Viaceslav Plato
nov, care declara că „mai mult ca
sigur, campioana olimpică va fi de
semnată dintre echipele U.R.S.S.. Cu
bei. României, Poloniei, Iugoslaviei și
Braziliei".

ZECE ANI DE IA -SEMNAREA NOULUI TRATAT

t

Cronica

cui la 70.60 m (a doua performanță
mondială a tuturor timpurilor). Re
cordul lumii este de 71,50 m și apartine Evelynei Jahl (R. D. Ger
mană).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Cunoscutul campion suedez Bjhrn
Borg a ciștigat pentru a 5-a oară
consecutiv proba de simplu bărbați
din cadrul turneului de tenis de la
Wimbledon. învingind. in 5 seturi, cu
1—6, 7—5, 6—3, 6—7, 8—6, pe ameri
canul John McEnroe, într-una din
tre cele mai dramatice finale din
istoria acestei competiții.
în finala probei de dublu mixt.
T. Austin si J. Austin (S.U.A.) au
întrecut cu 4—6. 7—6, 6—3 perechea
D. Fromholtz. M. Edmondson (Aus
tralia).
Campionatele naționale de tenis
vor avea loc intre 28 iulie și 3 august
pe terenurile clubului sportiv „Pro
gresul" din Capitală. Campionatele
constituie un criteriu de selecție a
echipei naționale în vederea turneu
lui balcanic programat cu începere
de Ia 18 august la Atena.

DE LA DIRECȚIA
DRUMURILOR
Ca urmare a intensificării lucrări
lor ce se execută în Vederea reali
zării unei devieri a DN 7. de pe Va
lea Oltului. Direcția drumurilor din
Ministerul Transporturilor si Teleco
municațiilor anunță că între localită
țile Călimănesti si Brezai circulația
rutieră se Închide zilnic intre orele
11.30 și 15.30 — cu exceotia zilelor
de sîmbătă și duminică si a sărbăto
rilor legale — pentru toate categorii
le de vehicule.
(Agerpres)

cinema
• Abba : PATRIA — 9:
11.15:
13.30: 15.45: 18 ; 20.15. BUCUREȘTI
— 9: 11.15: 13,30: i5.45: 18: 20.15.
PALATUL
SPORTURILOR
SI
CULTURII — 10: 16; 18.30.
• Stop cadru la masă : SCALA
— 9.30: 11.30: 13.30: 15.45:
17,4-5;
19.45.
• Zboară, pasăre, zboară :
TRAL - 9.30: 11 30: 13.3017.30; 19.30, STUDIO — 18:
• Sub patru steaguri : L
farul - 9: A.15: 13.30:
17.45 : 20 la grădină — 21.IS. FES
TIVAL — 9: 11,15: 13.30: 15.45: ie:
20.15, FAVORIT - 9; 11.15: 13.30:
15.45: 18 . 20.15 GRADINA CAPI
TOL - 21.
• Drumul oaselor t VICTORIA —
9; 11 15: 13,30; 15.45: 18 : 20.15. GRIVIȚA — 9, 11.15: 13.30: 15.45: 18:
20.15.
■ Heidi In oraș : DOINA
o:
11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Artista, dolarii si
ardelenil :
TIMPURI NOI — 12: 14; 16: 181
20.
• Ultimul sentiment :
CAPITOL
— 9: 11.15; 13 30: 15.45: 18: 20,15.
CULTURAL — 9: 11.15: 13.30- 15.45:
18: 20.15.
• Prietenii mei, indienii t TOMIS
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20 15.
• Bună seara. Irina I:
FERO
VIAR - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18;
20.15. MIORIȚA - 9: 11.15: 13.30:
15.45: ts: 20 MODERN - 9: 11.15:
13.30: 15.45, 18 : 20.15,
• Noi aventuri pe vasul Posei
don : EXCELSIOR -9:
* 11.15:
----- ----13.30:
9;
15.45: 18; 20.15. AURORA —
11,15- 13.30* 15.45: 18: 20. la Rrădină — 21, FLAMURA — 11: 13,15:
15.30: 17,45: 20.
■ Ion.
Blestemul
pămintului,
blestemul iubirii : EFORIE — 10;
14 30 ’ 19.
• Bietul loanlde 8 BUZEȘTI —
15.30: 19.
• Omul păianjen se Întoarce :
DACIA — 9: 11.15: 13.30! 15.45; 18;
20.15. FERENTARI - 15.30: 17.30:
19.30
• Mireasa din tren : BUCEGI —
16: 18: 20.
• Școala curajului II : MELODIA *
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18 : 20,15,
PARC HOTEL — 21.15.
• Sălbaticul : STUDIO — 10; 12:
14: 16.
• Adtncurile t LIRA — 15.30: 19.
la grădină - 21. VOLGA — 9;
11.30: 14.15; 17; 19.45.
• Proba de microfon : DRUMUL
SĂRIT — 16: 18: ?0
• Rețeaua .,S“ : GLORIA — 11.15;
13.30: 15.45: 18; 20.15.

11,30
17.50
19.00
19.15
19.45
22,00

16,00
18.50
19.00
19.25
20.15

21,05
21.45
22,05

PROGRAMUL 1
Tot Înainte 1
Șoimii patriei
Intîmplări din Tara Curcubeului.
Episodul 15
Omul șl sănătatea
Viața satului
Bucuriile muzicii.
De strajă patriei
Telex
Album duminical
Telesport
Șah
Film serial : Potopul. Episodul 9
Cutezători spre viitor. Emisiuneconcurs pentru pionieri și școlari.
Participă reprezentativele județe
lor Maramureș și Timiș.
Telejurnal
Gala muncii, libertății, omeniei și
unității poporului. Participă
ju
dețele din Moldova și Dobrogea
Film artistic : Viața merge înainte.
Premieră TV. Producție a studiou
rilor spaniole
Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2
Concert educativ
Ora elevului de la seral (consul
tații)
Reportaj T
Din muzica șl dansurile popoare
lor
Film documentar : Experiment în
lumea păsărilor.
Antologia artei românești
Anunțuri și muzică
Desene animate
Teatru TV : „Institutorii" de Otto
Emst.
Crăiasa zăpezii. Feerie intr-un act
de Liana Alexandra, după Hans
Christian Andersen
Bucureștiul ieri, azi mîlne
VIdeoteca muzicală
Telejurnal
Tele rama
Serată muzicală TV.
Telejurnal • Sport

LUNI 7 IULIE
PROGRAMUL 1
Emisiune in limba maghiară
1001 de seri
Telejurnal
Documentar științific
Roman-foileton : Bastardul.
Seria a II-a Răzvrătiți! Episodul 4
15 ani lumină • Pămîntul — do
cu menta r-anchetă • Clntecul
si
poezia acestor ani
Estivala ‘80.
Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.09 Vatra Comănarilor. Ctntece sl
„
dansuri populare din jud. Brașov
16,25 Primul pas spre profesie. Repor
taj
16.45 Cenacluri ale tineretului
17,15 “
De pretutindeni.
17.40 Moment mozartlan
18.30 Un fapt văzut de aproape.
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
• 19.25 Mozaic (selecfiunl)
21,05 Secvențe din filmul stagiunii mu
zicale
22.05 Telejurnal

De la Inspectoratul
General al Miliției
Inspectoratul General al Miliției,
Direcția circulație, face cunoscut că
in zilele de duminică ale lunii iulie
1980. autoturismele proprietate nersonală au voie să circule dună cum
urmează :
— 6 și 20 iulie :cele
_______________
avînd număr
de înmatriculare cu soț ;
— 13 și 27 iulie : cele avînd număr
de înmatriculare fără soț.
Se recomandă, cu insistentă, folo
sirea centurii de siguranță si a lu
minii de intîlnire a farurilor după
lăsarea serii.
• Mortii fac umbri) t
COTROCENI - 15: 17,15: 19 39
a Rocky II : GIULEȘTI — 11,15;
13.39: 15.45: 1B; 2015. ARTA
—
8.30: li: 13,30; 16; 18.30: 20.46. la
grădină — 21.
• Detașament cu misiune spe
cială t PACEA — 15.30: 17.30: 19.30.
• Eroina
de
la
Musvebon :
POPULAR — 15.30: 17,30:
19.30.
• Ultima noapte de
dragoste î
FLOREASCA - 12,30: 16: 19.
• Fiul campionului : VIITORUL
— 15.30: 17.30! 19.30.
• Un frate formidabil : MUNCA
— 16: 18: 20,

tat
• Teatrul „Nottara" (la Parcul
Herăstrău) : Mita tn sac — 29.
■ Teatrul Giuleștl" (sa'a Majes
tic) : Povestea unei Iubiri — 20.
• Casa Centrală a Armatei
(la
Grădina din Intrarea Brezoianu):
Pe aripile tinereții — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevle Lăptarul — 18.39
• Ansamblul artistic „Rapsodia
română" (la Teatrul de vară 23
August) : Voie bună-n cint
ți
glumă — 20.

DE PRIETENIE, COLABORARE Șl ASISTENȚĂ MUTUALA
DINȚRE ROMÂNIA Șl UNIUNEA SOVIETICĂ

Prietenie strînsă,
colaborare rodnică
în ampla cronică a relațiilor româno-sovietice, data de 7 iulie 1970
marchează un moment de deosebită
Însemnătate : semnarea, la București,
a noului Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre
România și Uniunea Sovietică. Dezvoltind și îmbogățind prevederile
fundamentale ale primului Tratat —
încheiat in 1948 și care a jalonat de-a
lungul unei perioade Istorice evoluția
legăturilor româno-sovietice — noul
document a creat premise superioare
și a deschis perspective și mai largi,
și mai rodnice pentru întărirea pe
mai departe, potrivit noului stadiu'
al evoluției sociale, a prieteniei fră
țești și colaborării multilaterale din
tre țările și popoarele noastre.
Prin semnarea Tratatului din 1970
și-a găsit reafirmare și nouă consa
crare politico-juridică o prietenie cu
bogate și luminoase tradiții, cu adinei
rădăcini în istorie, în trecutul de
luptă al forțelor înaintate ale ce
lor două popoare pentru împlini
rea idealurilor de libertate și pro
gres. Este o prietenie verificată și
călită prin nenumăratele fapte de
solidaritate ale comuniștilor români
cu Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, cu tinărul stat sovietic, prin
dîrzenia cu care, înfruntînd condițiile
atît de grele ale ilegalității, ale pri
goanei regimului burghezo-moșieresc, au militat și au acționat pentru
întărirea prieteniei popoarelor noas
tre, pentru popularizarea succeselor
repurtate de U.R.S.S. în construcția
socialistă, pentru statornicirea unor
relații de bună vecinătate cu Uniu
nea Sovietică. Frăția de arme a
ostașilor români și sovietici în marea
Încleștare pentru infrîngerea fascis
mului în anii celui de-al doilea război
mondial, singele vărsat în comun,
jertfele aduse pentru cauza libertății
popoarelor au cimentat pentru tot
deauna prietenia și solidaritatea din
tre popoarele și țările noastre.
Evocarea acestor momente pune
puternic in lumină izvorul trăinicie!
legăturilor de prietenie româno-so
vietice. în condițiile noi. după 23 Au
gust 1944, cînd în țara noastră pu
terea a fost cucerită de oamenii mun
cii sub conducerea Partidului Comu
nist Român, aceste legături s-au
întărit și dezvoltat necontenit. Stimu
lată de comunitatea de orinduire. de
ideologie și de teluri, colaborarea
dintre țările noastre — in spiritul
prevederilor primului Tratat de prie
tenie, reconfirmate prin noul docu
ment semnat în 1970 — a cunoscut
un proces de permanentă adîncire și
diversificare pe cele mai diferite pla
nuri, in interesul reciproc, al progre
sului operei de construcție socialistă
și comunistă din țările noastre, al
cauzei socialismului și păcii în lume.
După cum se știe. în cadrul politicii
consecvente de dezvoltare a priete
niei și colaborării cu toate tarile so
cialiste, partidul nostru, ponorul ro
mân dau o înaltă apreciere relațiilor
cu Uniunea Sovietică. Este o orien
tare constantă a politicii partidului și
statului nostru ce și-a găsit’ consa
crare în documentele Congreselor și
Conferințelor Naționale ale partidului,
în Programul P.C.R., in numeroase
alte documente de partid si de stat,
în acest sens, de la tribuna Congre
sului al XII-lea, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU sublinia : „Situăm la
loc de frunte Întărirea relațiilor cu
țările socialiste vecine — și sintem
ferm hotărîti să facem totul și in
viitor pentru extinderea raporturilor
de bună vecinătate, colaborare și so
lidaritate cu acestea. Aș menționa, in
acest cadru, importanța deosebită pe
care o acordăm relațiilor cu marca
noastră vecină. Uniunea Sovietică, cu
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice". Se impune consemnată, de
asemenea, aprecierea dată relații
lor româno-sovietice de tovarășul
L. I. BREJNEV, care sublinia :
„Bucurindu-ne sincer de colaborarea
popoarelor noastre, sintem ferm hotăriți să muncim mai departe pentru
ca prietenia sovteto-română să se în
tărească și să înflorească".
Așa cum au dovedit experiența,
viața insăsi, factorul determinant al
dezvoltării continue a relațiilor ro
mâno-sovietice îl constituie legăturile
de prietenie dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, în acest sens un rol.de
cea mai mare importantă avînd întâl

expoziți i
• Oficiul de expoziții : Sala Dal
les • expoziția de artă elastică
„2050 de ani de la crearea statu
lui dac centralizat
$1 indepen
dent" : Sala Arghezt a Teatrului
National : „Expoziția de grafică
din Venezuela".
• Muzeul colecțiilor de artă: ex
poziția donației doctor Sandu Lieblich.
• Galeriile Căminul artei : par
ter — Tanla Ballayre, grafică:
etaj : Acuarela din R.D. Germană.
• Galeriile Slmeza : Mlhai Micu,
Mlhall Gyorgy. grafică
• Galeriile Orizont.
__
parter —
Kira Cristinel ~
Popescu, grafică ;
subsol atelier 35 — Tudor Nlcolau
și Constantin Constantinescu. desen. pictură.
Galateea :
Suzana
• Galeriile
Fintinarlu, grafică.
• Galeriile Eforie : Georgeta
Vintllescu, pictură.
• Galeriile de artă ale munici
piului București: Constantin Nlrcă, oictură.
• Sala I.R.R.C.S. i Afișe satirice.

nirile și convorbirile dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici
Brejnev, care, de fiecare dată, au
conturat noi și ample perspective
colaborării prietenești dintre țările
și popoarele noastre. Ca un document
de o însemnătate deosebită s-a înscris
în acest sens, „Declarația privind
dezvoltarea continuă a colaborării și
prieteniei frățești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist
al Uniunii Sovietice, dintre România
și Uniunea Sovietică", semnată cu
prilejul vizitei in tara noastră a to
varășului L.I. Brejnev, document ce a
definit cu cea mai mare claritate prin
cipiile trainice pe care este statorni
cită conlucrarea multilaterală româno-sovietică — principiile respectului
independentei și suveranității națio
nale, deplinei egalități în drepturi,
neamestecului in treburile interne,
avantajului reciproc și întrajutorării
tovărășești.
Constituie, desigur, un motiv de
satisfacție comună pentru ambele po
poare faptul că, prin traducerea în
viață a înțelegerilor la cel mai înalt
nivel, raporturile de colaborare reci
procă s-au înscris pe o traiectorie
mereu ascendentă. Deosebit de rod
nică s-a dovedit această conlucrare
în domeniul economic, care asigură
puternice temelii materiale dezvol
tării dinamice a ansamblului relații
lor româno-sovietice, U.R.S.S. ocupînd, după cum se știe. în mod con
stant primul loc în rindul parteneri
lor economici ai tării noastre. Ilus
trativă pentru evoluția colaborării
dintre cele două țări este dinamica
schimburilor comerciale, a căror va
loare a crescut de peste 10,5 ori în
perioada 1950—1980. în același timp,
au avut loc profunde modificări cali
tative in structura comerțului bilate
ral, un ritm de creștere mai rapidă
înregistrînd livrările reciproce, de
produse, cu un grad inalt de com
plexitate. iar ponderea mașinilor si
utilajelor sporind în ultimele două
decenii de la 15 la 40 la .sută.
Tabloul relațiilor de colaborare
economică româno-sovietică s-a îm
bogățit prin dezvoltarea unofr forme
superioare de colaborare, a cooperă
rii si specializării in producție, care
si-au găsit materializare în construi
rea prin eforturi comune, a unor
obiective și capacități de produc
ție pe teritoriile ambelor țări. O
însemnătate deosebită are tn acest
sens încheierea recentă, cu ocazia
vizitei oficiale în U.R.S.S. a primu
lui ministru al guvernului român, a
„Programului de lungă durată", care
conturează cadrul organizatoric șl
stabilește direcțiile dezvoltării coo
perării si specializării in producție
pe Derioada viitorului deceniu, pînă
în 1990.
Se extinde, de asemenea, colabo
rarea româno-sovietică pe tărimul
științei, culturii, artei. învătămîntului — toate acestea contribuind la
mal buna cunoaștere reciprocă, la
întărirea prieteniei dintre cele două
țări, dintre popoarele noastre.
România si Uniunea Sovietică co
laborează totodată ne arena interna
țională. actionînd pentru promovarea
cauzei păcii, progresului și Înțelege
rii între popoare. Ambele țări se
pronunță pentru asigurarea păcii si
securității internaționale, pentru rea
lizarea dezideratului istoric al dezar
mării. manifeștă preocupare pentru
oprirea cursului spre creșterea in.cordăril si reluarea politicii de des
tindere. Ca țări semnatare ale Actu
lui final de la Helsinki, ele acționea
ză pentru buna pregătire a viitoarei
reuniuni general-europene de la
Madrid, pentru înfăptuirea securită
ții si dezvoltarea unei largi coope
rări pe continent.
Reafirmîndu-sL cu prilejul celei
de-a zecea aniversări a noului Tra
tat de prietenie, colaborare si asis
tentă mutuală dintre România șl
Uniunea Sovietică, deplina satisfac
ție pentru evoluția rodnică a rela
țiilor româno-sovietice, comuniștii,
întregul nostru popor lși exprimă
convingerea că această colaborare va
cunoaște si în viitor o dezvoltare
continuă, corespunzător intereselor
si năzuințelor ambelor ponoare, in
folosul cauzei solidarității șl unității
țărilor socialiste, al păcii și progresu
lui în lume.

Dumitru ȚINU

De la ADAS
Sînt asigurate pentru urmările
accidentelor intimplate la domiciliul
asiguratului următoarele persoane:
asiguratul, soția acestuia, precum și
părinții și copiii acestora, dacă în
mod statornic locuiesc și gospodă
resc împreună cu asiguratul, Sînt

cuprinse tn această asigurare acci
dentele cauzate de unele evenimen
te, ca: incendiu, trăsnet, explozie,
lovire, cădere, alunecare, acțiunea
curentului electric, arsură, intoxi
care subită și altele.

LOZUL VACANȚEI
Agențiile Loto-Pronosport si
vînzătorii volant! din întreaga
tară continuă să ofere in aceste
zile LOZUL VACANTEI - ve
ritabilă surpriză a sezonului es
tival. După cum s-a mai anun
țat. Lozul vacantei este o emi
siune specială limitată. care
beneficiază de cîștiguri supli
mentare in valoare de 1 700 000

lei. Participant!! au posibilități
sporite de a obține autoturis
me „Dacia 1 300“ și „Trabant
601“, precum și cîștiguri în bani
de 50 000, 10 000. 5 000, 1 000 lei
etc. Așadar, la munte sau la
mare, in sezonul estival. noi
șanse de frumoase satisfacții
pentru participantii la acest sis
tem de joc simplu si avantajos!

Gheorghe MITRO1

telor. ci. tn anumite condiții,
și ca element conservant. Ast
fel, au fost depozitate. Dentru
prima oară, mere in camere spe
cial construite în care presiunea șează sub forma unei broaște
atmosferică si conținutul în oxi țestoase electronice, care poate
gen au fost reduse cu o zecime. efectua diferite mișcări — merge
O a doua metodă, experimen Înainte, inapoi. coteste la stingă,
tată deja in practică, constă în la dreapta, ridică sau coboară
depozitarea fructelor în spatii capul (prevăzut în prelungire cu
frigorifice în care a fost mărit un stilou). Copilul introduce o
conținutul de azot și de gaz car cartelă perforată într-o deschi
bonic.
zătură! de De soațele broaștei.
Potrivit comenzii imprimate pe
• COMPUTERUL LA... cartela respectivă broasca meree
înainte. înanoi ele. Intr-o etaoă
GRĂDINIȚĂ. Sub e«lda In- mai avansată, copilul anleacă in
stitutulul national de cercetări ios stiloul fixat De caoul broaș
pedagogice din Franța are loc o tei si acesta trasează De o foaie
experiență inedită : familiariza de hîrtie deolasările mașinii.
rea copiilor, încă de la vîrsta Conilul învață astfel să orogragrădiniței, cu manioularea com meze un pătrat, un dreptunghi
puterelor. Computerul se înfăți
t

• DISPOZITIV UNI
VERSAL DE TELECO
MANDĂ. In S.U.A. s-a rea
lizat un mic dispozitiv portativ
cu ajutorul căruia pot fi Duse
sau scoase din funcție toate in
stalațiile sau aparatele electrice
ale unei locuințe : becurile de
iluminat, aparatul de radio, te
levizorul. mașina de SDălat rufe
etc. în plus. disDozitivul noate
sluji și ca instalație an’ifurt.
Dacă locatarului i se pare că
aude vreun zgomot suspect în
timpul nopții în odaia vecină,
nu are decît să apese pe un bu-

ton pentru ca tn Încăperea res
pectivă să se facă brusc lumi
nă : de aiuns pentru a tnsoăimînta pe un eventual răufăcă
tor.

• SFECLĂ IN LOC DE
BENZINĂ. tn cunoscuta cursă
automobilistică de 24 de ore pe
circuitul de la Le Mans, la una
din categoriile de autovehicule
pe primul loc s-a clasat mașina
din fotografie. în aparentă, ni
mic extraordinar, numai că mo
torul acestei mașini funcționa in
parte cu ajutorul... sfeclei. De
fapt, a fost vorba de un ames
tec de jumătate benzină si ju
mătate alcool din sfeclă : cu
ajutorul acestui nou tip de com

bustibil mașina a atins o viteză
de 159 km pe oră.

© DETECTOR PEN
TRU SCURGERILE DE
GAZ. în scopul prevenirii

scurgerilor de gaz atît de pri
mejdioase și costisitoare. în
Franța a fost pus la punct un
nou detector, supranumit „Arocco P“. Este vorba de un mic
aparat, de dimensiunea unui
pachet de țigări, care se poate
branșa Ia orice priză de 220 V.
Plasat în apropierea conductei
de gaz și fixat cu ajutorul unor
șuruburi sau al unei benzi ade
zive, el detectează pînă si cea
mai mică scurgere de gaz. deîndată ce emanația depășește
norma admisă : gratie a două
rezistente în paralel, circuitul
este întrerupt, ceea ce declan
șează o alarmă sonoră cu mult
înainte de pragul critic al ex
ploziei.

» • i . Ui

Necesitatea lichidării urgente
a subdezvoltării și a promovării
unei largi colaborări internaționale

Manifestări consacrate împlinirii
a 2050 de ani de la întemeierea
primului stat dac centralizat
și independent

— subliniată de secretarul general al O.N.U.
GENEVA 5 (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim. a insistat — in cadrul unei
conferințe de Dresă tlnută la Geneva,
unde a participat la desphiderea se
siunii de vară a E.C.O.S.O.C. — asu
pra necesității lichidării subdezvoltă
rii și asigurării unei contribuții mai
eficiente a țărilor industrializate la
progresul economic si social al state
lor in curs de dezvoltare si realizării
unei cooperări economice adecvate,
subliniind: „Noi vom obține o depă
șire a impasului în dialogul NordSud numai dacă deciziile sint adop
tate la cel mai înalt nivel politic;
această problemă nu poate fi soluțio
nată de tehnicieni". Secretarul ge
neral al O.N.U. a evidențiat impera
tivul dezvoltării cooperării intersta
tale atît în interesul țărilor în curs
de dezvoltare, cît si al celor indus
trializate. intrucît „Nordul are bunuri
pe care nu le poate vinde, din cauză
că Sudul nu are cu ce le cumpăra".
Creditele si aiutorul nu constituie un
răspuns pe termen lung, a spus Kurt
Waldheim, precizînd'că. în opinia sa.
cooperarea Nord-Sud este o coope
rare în ambele sensuri. El a reproșat
țărilor industrializate că nu urmăresc
decit „propriile interese ne termen
scurt", atrăgin-d atentia că „Nordul
trebuie să facă un efort mai mare

pentru a acorda o șansă Sudului".
Kurt Waldheim a avertizat „să nu se
subestimeze tensiunea crescindă în
lumea a treia in legătură cu faptul
că. practic, nimic concret n-a fost
realizat in dialogul Nord-Sud" si a
apreciat că. dacă milioane de oa
meni vor continua să moară de inanitie în țările în curs de dezvoltare,
tensiunea si confruntarea ar putea
duce la răsturnări si destabilizări.
Referindu-se la situația din Orien
tul Mijlociu, secretarul general al
O.N.U. a apreciat — potrivit agenției
U.P.I. — că planul guvernului israelian de a anexa oficial partea răsă
riteană a Ierusalimului complică ne
gocierile si va avea consecințe se
rioase pentru procesul păcii. EI a
reafirmat poziția că Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei trebuie să
participe Ia procesul de negociere.

★

Organizația Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.)
și Sistemul Economic Latino-American (S.E.L.A.) au semnat, la Geneva,
un acord de cooperare economică vizind impulsionarea dezvoltării indus
triale a Americii Latine. Acordul,
care va intra in vigoare la 1 septem
brie a.c.. prevede, de asemenea, des
chiderea unui birou al O.N.U.D.I. la
Caracas — capitala Venezuelei —
unde se află sediul S.E.L.A.

• CANADA. Ld Pavilionul ro
mânesc din cadrul complexului expoziționai „Terrg des Hommes". de
la Montreal, au: fost inaugurate
„Zilele românești". La manifestare
au participat adjunctul ministrului
pentru relații culturale al provin
ciei Quebec, deputatt In parlamen
tul federal si provincial, conducă
tori ai unor instituții cultural-artistice locale.
Publicului din Montreal H sint
prezentate o expoziție reprezentati
vă de artă populară românească, o
expoziție de artă naivi, suita de fo
tografii documentare „Vestigii dacice
in munții Carpăți". o expoziție tu
ristică, filme documentare româ
nești cu subiecte etnografice. O
formație de muzică populară româ
nească prezintă concerte. In pri
mele zile de la deschidere, pavilio
nul nostru a fost vizitat de peste
30 000 de persoane.
/ .•Vv.■
• COLUMBIA. La Muzeul de
dezvoltare urbană din capitala Co
lumbiei a avut loc. sub auspiciile
Institutului de culturi si turism al
orașului Bogota si ale Ambasadei
României in Columbta. o seară cul
turală românească. Secretarul ge
neral al Institutului de cultură si
turism, Josa Joaquin Herrera, și

GENTIILE DE PRESA

scurt

ambasadorul României la Bogota,
Gheorghe Dobra, au vorbit despre
semnificația constituirii primului
Stat dac centralizat și independent,
au evocat momente importante din
istoria poporului român si s-au re
ferit la unele aspecte ale relațiilor
româno-columbiene. Cu același pri
lej a fost inaugurata expoziția de
fotografii „Vestigii dacice" si a avut
loc un spectacol muzical prezentat
de artiști columbieni. La seara cul
turală românească au participat re
prezentanți ai vieții publice, cultu
rale si artistice, șefi ai misiunilor
diplomatice acreditați la Bogota,
ziariști, un numeros public,

LA MOSCOVA a avut loc consfătuirea vicepreședinților organe'or cen
trale pentru știință și tehnică din țările membre ale C.A.E.R. Potrivit prin
cipiului rotației, lucrările au fost prezidate de reprezentantul român, tova
rășul Ion Teoreanu, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință
și Tehnologie. La ședință au fost stabilite sarcinile ce revin Comitetului
C.A.E.R. pentru colaborare tehnico-științifică din hotărîri'e Sesiunii
C.A.E.R. și ale comitetului executiv al consiliului. S-a organizat colabo
rarea pentru elaborarea prognozei tehnico-științifice privind so uționarea
de către țările membre ale C.A.E.R. a problemelor de combustibili și ener
gie și au fost determinate acțiunile de colaborare în domeniul științei și
tehnicii, care urmează să fie incluse in planul convenit al acțiunilor mu’.tilaterale pe anii 1981—1985.

FESTIVAL BALCANIC. La Oh
rid, în R.S.F. Iugoslavia, a început
cel de-al 13-lea Festival balcanic
al cîntecului și dansului popular. La
ediția din acest an participă for
mații artistice și interpreți din Al
bania, Bulgaria, Grecia, Turcia și
Iugoslavia. Din România participă
ansamblul „Rapsodia" din Botoșani.
De asemenea, la festival iau parte
artiști populari din Austria, Cipru
și Italia.
LA COLOMBO s-a semnat înțe
legerea de colaborare intre Rarioteleviziunea română și Radiodifu
ziunea din Sri Lanka.

• ITALIA. La Biblioteca română
din Roma a fost prezentat numă
rul din iunie al revistei de studii
clasice și medievale „Quaderrni catanesi\ în care sint incluse si arti
colele acad, prof Emil Condurachi —
„Unele considerații asupra monu-,
mentului funerar de la Tropaeum
Traiani" ți al prof. George Lăzărescu — ..Prime mărturii italiene
despre România" Revista a fost
prezentată de către acad prof. Gio
vanni Vitucci si prof. Rosario Soraci. care au relevat pe lara semni
ficația evenimentului sărbătorit
anul acesta de poporul român, legă
turile de prietenie româno-italiene.

PROTESTE ÎMPOTRIVA REPRESIUNILOR DIN COREEA DE
SUD. Implicarea liderului opoziției
din Coreea de sud intr-un asa-zis
proces și acuzarea sa de „complotare împotriva statului" au stirnit
proteste chiar în rindul unor per
sonalități din statele ce intretin
relații cu această tară. Astfel, mi
nistrul afacerilor externe al Japo
niei. Saburo Okita. a declarat că
țâră sa a exprimat în repetate rînduri regimului sud-coreean îngri
jorarea -în’ legătură
' ........ “ cu soarta liderului opozitiei. Kim Dae Jung.
Proteste au exprimat și Partidul
Socialist si Partidul Comunist din
Japonia.
ÎNTREVEDERE LA VIENA. Can
celarul Austriei, Bruno Kreisky, a
conferit, 1a Viena, cu Petar Flekovici. președintele Consiliului Exe
cutiv al Adunării R.S. Croația. Dună
cum relevă agenția Taniug, cancela
rul austriac și-a exprimat satisfac
ția față de dezvoltarea relațiilor
dintre Iugoslavia și Austria și s-a
pronunțat pentru extinderea tutu
ror formelor de cooperare bilaterală în domeniile eoonomiei, culturii
și informațiilor.

------------------------------ --- --------..................... ..........................................................................................................................

După majorarea prețurilor agricole în C.E.E.

în favoarea pregătirii temeinice
a reuniunii de la Madrid
MADRID 5 (Agerpres). — Reuniu
nea de la Madrid a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Eurooa
a fost unul dintre subiectele priori
tare de pe ordinea de zi a sesiunii
Adunării parlamentare a Consiliului
Europei, la care au luat parte dele
gații din 20 de state membre și din
Finlanda și ale cărei lucrări s-au în
cheiat la Madrid. „Actuala situație
internațională — se spune într-o re
zoluție adoptată la sesiune — este de
asemenea natură incit reuniunea de
Ia Madrid a Conferinței europene
este mai necesară decit oricînd. Toa
te statele semnatare ale Actului final
trebuie să vină la Madrid și să se
angajeze în apărarea și revitalizarea
spiritului de la Helsinki".
Șeful
delegației
spaniole
a
exprimat convingerea că lucrările

îngrijorări generate de creșterea inflației

reuniunii se vor desfășura „intr-un
climat politic favorabil".
★
BUDAPESTA 5 (Agerpres). — In
cursul vizitei oficiale în Elveția, mi
nistrul afacerilor externe al R.P. Un
gare. Frigyes Puja. a discutat cu
omologul său elvețian. Pierre Aubert,
probleme actuale ale situației inter
naționale. în special cele legate de
întărirea destinderii, a colaborării si
securității în Europa. Părțile au fost
de acord asupra faptului că metoda
tratativelor pașnice este cea care tre
buie folosită pentru a găsi calea spre
destindere. Cei doi miniștri de ex
terne au declarat că acordă o mare
însemnătate viitoarei reuniuni de la
Madrid a reprezentanților statelor
participante la Conferința pentru
securitate și cooperare in Europa.

TANZANIA

BONN 5 (Agerpres). — Recentele
hotăriri adoptate la Bruxelles de „cei
nouă" privind majorarea preturilor
agricole comunitare fn viitorul sezon
vor menține presiunile inflaționiste
și în R.F, Germania, apreciază spe
cialiștii vest-germani in; domeniul
monetar. în raportul pe luna iunie,
dat publicității de Banca federală
de rezerve, se mehțibnează astfel că
preturile industriale cresc in prezent
în R.F.G. intr-un ritm anual de 8 la
sută, iar cele din sectorul construc
țiilor chiar cu 12 ia sută pe an.
„Bundesbank" iși exprimă, totoda
tă. preocuparea In legătură cu agra
varea deficitului balanței de plăti a
R.F.G. Aceasta a înregistrat. Incepînd
din luna ianuarie, un deficit lunar
de 2 miliarde mărci, ceea ce. 1a ni
vel anual, va corespunde unui sold
pasiv de 24 miliarde- mărci (fată de
10,5 miliarde mărci in 1979).
★
ROMA 5 (Agerpres). •— Guvernul
italian a adoptat un * „pachet" de

măsuri economice, fiscale si finan
ciare menite să contribuie la frînarea inflației, reducerea deficitului
bugetar, a datoriei statului si men
ținerii puterii de cumpărare a lirei,
relatează agenția A N.S.A.
citind
surse guvernamentale.
Această serie de măsuri, vaste si
complexe, cum le califică agenția
A.N.S.A.. prevăd majorarea unor
taxe fiscale, stimularea investițiilor
și exporturilor, reducerea cheltuieli
lor bugetare, ameliorarea competiti
vității întreprinderilor. Prin aplica
rea noilor măsuri fiscale, a declarat
Franco Reviglio. ministrul de finan
țe al Italiei.. veniturile totale din im
pozite ale statului vor atinge în acest
an 64 786 miliarde lire.
Totodată, s-a hotărît prelevarea
unei părți de 0.5 la sută din totalul
salariilor in vederea constituirii unui
„fond de solidaritate", care ar putea
atinge, la sfîrșitul anului, 400 miliar
de lire.

din țări în

curs de

DAR ES SALAAM 5 (Agerpres). —
în localitatea tanzaniană Arusha s-au
încheiat lucrările unei reuniuni la
care au luat parte specialiști în eco
nomie și finanțe din mai multe țări
în curs de dezvoltare membre ale
Fondului Monetar Internațional. In
tr-un comunicat difuzat la Dat es
Salaam de agenția tanzaniană de pre
să și reluat de agențiile United Press
International și Associated Press se
arată, între altele, că participants
s-au pronunțat pentru o reformă a
F.M.I., apreciindu-se că, în prezent,
o serie din structurile sale au devenit
anacronice, contravenind astfel nu
numai intereselor țărilor în curs de

dezvoltare

dezvoltare, dar și ale statelor indus
trializate.
Totodată, participants au propus
organizarea unei sesiuni speciale a
Națiunilor Unite, consacrată exami
nării problemelor cu caracter finan
ciar și monetar, precum și crearea
unui nou organism fiscal internațio
nal, „universal și controlat in mod
democratic", care să-și aducă o con
tribuție efectivă la rezolvarea proble
melor cu caracter monetar, in primul
rind la stăvilirea inflației. Delegații
s-au pronunțat, de asemenea, pentru
crearea unei noi unități monetare de
schimb pe plan mondial care să înlo
cuiască dolarul american.

Evoluția situației din Salvador
Madrid 5 (Agerpres). —, tntr-un
Interviu publicat de ziarul madrilen
„Pueblo", preluat de agenția E.F.E.,
colonelul Adolfo Majano — unul
dintre cel doi membri militari ai
Juntei de guvemămint din Salvador
— a recunoscut că „există, în pre
zent, divergente de opinie in cadrul
juntei privind, mai ales, strategia
ei și procedeele folosite". J,Nu pot fi
, de acord — a spus’ el ’ cu promo
varea unei linii pqltțlce si militare
care să admită nerespecțarea drep
turilor cetățenești. în Salvador sau
disimularea de către guvern a aces
tei situații". 1
; •• ■ ‘ ;
Puternicele frămÎntări politice În
registrate tot mal frecvent In ultima

vreme in Salvador, intervenția bru
tală a armatei au creaf serioase di
sensiuni in însuși cadrul juntei de
guvernăm în t.
Un alt reprezentant al acesteia.
Napoleon Duarte, lider- al Partidului
Democrat-Creștin din Salvador, a
declarat, la Bonn, potrivit agențiilor
E.F.E. și France Presse, că in tară
au loc acțiuni represive împotriva
forțelor care se opun actualului re
gim. El a precizat că „Forțele ar
mate și poliția din Salvador ares
tează studenți. țărani și muncitori,
intelectuali, deschizînd focul asupra
tuturor celor care participă la mani
festații, chiar dacă acestea au carac
ter pașnic".

REZULTATE parțiale ale
ALEGERILOR
DIN
BOLIVIA,
După numărarea a 1 318 789 de buletine din totalul de aproximativ
două milioane voturi exprimate,
Hernan Siles Zuazo, candidatul la
funcția supremă al alianței de centru-stînga „Unitatea Democratică si
Populară" (U.D.P.). din care face
parte și Partidul Comunist, se menține pe primul loc, dispunind de
444 100 sufragii.
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GREVA în CANADA. Munci
torii de la fabricile de pastă ue
hirtie apartinînd companiei cana
diene
„Abitibi-Price"
— cea
mai importantă firmă din acest
sector de activitate din întreaga emisferă nord-americană —
clanșat o grevă în semn de
fată de întreruperea, luna
a negocierilor dintre repreze
sindicatului de ramură și cei ai pa
tronatului. Agenția France Presse
menționează că cei 40 000 -de mem
bri ai sindicatului muncitorilor din
industria canadiană a hîrtiei au
ales fabricile de pastă de hîrtie
pentru declanșarea unei ac'iuni re
vendicative vizînd obținerea unor
contracte de muncă colective „mo
del" pentru întreaga ramură indus
trială.
TRANSATLANTICUL ITALIAN
„LEONARDO DA VINCI" a fost
aproape complet distrus de un in
cendiu care s-a declanșat la bordul
său si ale cărui cauze sint încă ne
cunoscute. a anunțat căpitănia por
tului Spezia.
ARESTARI DE TRAFICANTE
Poliția olandeză a lichidat două im
portante rețele de trafic cu stupe
fiante. arestînd 43 persoane. Totoda
tă, poliția a confiscat 20 kilograme
heroină.
NUMĂRUL ȘOMERILOR BEL
GIENI înregistrați oficial era la
sfirșitul lunii iunie de 294 870. reprezentînd 7,2 la sută din totalul
forței de muncă a tării. Jn aceeași
perioadă a anului trecut, șomajul
afecta 6.9 la sută din forța de
muncă.
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„BUNICA ARGENTINIENILOR".
La Buenos Aires
.. a_ fost
__
______
anunțată
încetarea din viată, la 141 de ani,
a celei mai vârstnice femei din Ar
gentina. Francisca Lopez de Leal,
cunoscută și sub numele de „Buni
ca argentinienilor". Intervievată de
mai multe ori, Francesca a declarat
că atribuie longevitatea sa faptului
că a băut multe infuzii de plante,
a mâncat... gem de gutui si a trăit
retrasă, departe de agitația urbană.

I

SESIUNEA COMITETULUI O.N.U. PENTRU SPAȚIUL COSMIC. Participanții la această sesiune au analizat rezultatele acțiunilor de explorare și
exploatare a spațiului cosmic întreprihse in ultimul an. In cadrul dezba
terilor generale s-a făcut un schimb de opinii referitor la explorarea
Pămîntului de la bordul sateliților, folosirea surselor nucleare de energie,
sisteme de transport cosmic, realizarea de emisiuni de televiziune in direct
din Cosmos.
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tonic : dacă acest lucru nu este po
„oraș turistic", tn eare se vlnd celor
sibil. ele sint supuse unei moderni
veniți in căutarea- pitorescului sat
zări grijulii, de natură să le conserve
al indienilor tewa-ogopoge — care
cit mai mult. Astfel, s-au salvat sute
a stat la baza așezării de azi — tot
felul de obiecte de artizanat.
de clădiri solide, unele in stil victo
rian sau Queen Anne, care vor con
Prosperitatea orașului Santa Fe în
tinua să înfrunte timpurile.
cepuse să stagneze odată cu scăderea
Elementul care constituie o garanție
numărului turiștilor, speriati de
a succesului operei începute este ridi
scumpetea hotelurilor »i restauran
carea întregului efort de reconstrucție
telor locale, urmare directă a crește
și modernizare „la puterea E“, res
rii prețului combustibilului. Si
pectiv „Energy", adică situarea per
atunci autoritățile locale s-au ginspectivelor de dezvoltare prezentă șl
dit că racordeze orașul Ța puterea „E".
viitoare a orașului la nivelul cerințe
care aici este vîntul. Ășa s-a născut
pasiunea pentru energia'eoliană, care
lor acestui sector-cheie al economiei
americane, ca și al oricărei economii
aduce Însemnate economii. Așa că
moderne. De aceea n-a fost deloc
Santa Fe. cu toată înfățișarea exte
surprinzătoare invitația gazdelor de
rioară vetustă, poate. fi' asemuită cu
o dansatoare îmbrăcată tn costum de
a vizita primele construcții care fo
epocă. încercând, cu deosebit succes,
losesc integral energia solară si eco
nomisesc anual importante cantități
adaptarea la acordurile unei muzici
moderne. Cu noua șa. vocație. Santa
de petrol.
Fe,și-a recîștigat dreptul la o viață
Această nouă vocație a orașului
prosperă in acest deceniu frămintat
Baltimore — „ridicarea la pu
...Din avionul ce survolează Munții
terea E" — aveam s-o întîlnesc și
Stincoși — ramură de‘ est a Cordiliepe alte meridiane americane, in va
rilor din America de Nord — călă
riante si ipostaze diferite.
torii nu se mai satură admirlnd mă
...SANTA FE. capitala statului New
reția acestui masiv care străbate tara
Mexico, nu seamănă cîtușj de puțin
de la frontiera cu' Canada pină
cu așezarea înfățișată adesea în fil
aproape de cea cu Mexicul. Pe fetele
mele „vestului sălbatic". Poate, cine
sumbre
ale munților de piatră —
știe, cite o veche „haciendă" spa
Virful Ebert, cu înălțimea de 4 399 m,
niolă sau un „pueblo" indian din
domină Întreaga regiune — tn lunile
această localitate, situată la 2 100 me
de vară lumina, de o puritate ex
tri înălțime, să fi servit vreodată
traordinară, reverberează scânteieri
drept cadru întîmplărilor prezentate
de diamant; dacă roca este cenu
pe ecran. în rest, „orașul diferit", cum
șie. sclipește ca argintul / roșcată —
obișnuiesc să-l denumească localni
palpită ca jeraticul.
cii. pentru a-i spori forța de atrac
ție turistică, iși păstrează aproa
De sus se vede serpuirea lină a
pe intact aspectul de la sfîrșitul se- ■ fluviu’ui Colorado, care a săpat Ma
co'u’ui trecut, cu case de numai
rele Canion, precum și lacul for
mat de hidrocentrala Hoover Dam
citeva etaje, construite din „adobe"
(cărămizi de lut, de obicei nearse),
(1 354 MW). în statele .din zonă, unde
asemănătoare clădirilor din regiunile
se găsesc rezerve Însemnate de
în care nu plouă niciodată sau în
„cărbune alb" si „cărbune brun", ca
care precipitațiile atmosferice sint
și de petrol, noua vocație — pu
foarte puține. Așa a hotărît consiliul
terea „E“ — se cheamă „oii shale".
municipal și decizia sa este respec
adică șisturi bituminoase. Este vorba
tată Întocmai, pentru că Santa Fe
de o rocă numită .’.marlstone", ce
nu are alte atribute decit acela de
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energetice
...în lumina diafană a răsăritului
de soare, filtrată prin subțirea pinză
a stropilor de ploaie, orașul BALTI
MORE îți apare, de la înălțimea pie
ței Mt. Vernon, ca o metropolă cu
construcții masive în cele mai variate
stiluri arhitectonice. în timp ce na
vele ancorate în golful Chesapeake
cu ghirlandele lor de lumini se
aseamănă cu minusculi licurici presărați pe oceanul întunecat, al că
rui muget înfundat abia se aude.
Este o primă imagine ce cîntărește
de obicei greu in crearea opiniei fi
nale a oricărui vizitator al orașului
situat la estuarul rîului Potapsco.
Ca și alte mari orașe americane,
In special din cele considerate mai
„vechi", din nord-estul și vestul-mij
lociu al țării. Baltimore a avut de su
ferit ca urmare a depresiunii econo
mice și a migrării locuitorilor către
suburbii sau alte orașe mai „atrăgă
toare". De cîțiva ani însă, au început
să se materializeze ingenioase iniția
tive de sistematizare și renovare a
spațiului, să se concretizeze soluții edilitare demne de admirat, cum ar fi
zonele ..Charles Center". „Civic Cen
ter" și întregul perimetru din jurul
portului, cuprins între străzile ,.Pratt",
„Hannover", „Hughes" și „Broad'cay",
o veritabilă „Veneție a estului ame
rican".
„Baltimore redivivus" a fost ex
presia folosită des pentru a sublinia
renașterea miraculoasă a orașului
după marele incendiu din 1904. care
a distrus o bună parte a centruhii
său. în prezent orașul străbate o peri
oadă oarecum asemănătoare, cînd „și-a
suflecat din nou minecile". Acum nu
se mai întîmplă ca în perioada șocului
edilitar din deceniile trei si patru,
cînd sub „berbecele" constructorilor
cădeau zilnic mu’te din c'ădirile ivite
In perioada „sufocării industriale" :
tot ceea ce este rezistent — între
prinderi. oficii, case de locuit — este
refăcut, păstrindu-se stilul arhitec

i

RELAȚIILE ECONOMICE ALE
NORVEGIEI CU. C.E.E. Președin
tele Comisiei C.E.E., Roy Jenkins,
si-a încheiat vizita oficială de două
zile efectuată la Oslo, unde a
conferit cu primul ministru al Nor
vegiei, Odvar Nordli, și ministrul
afacerilor externe, Knut Frydenlund. într-o conferință de presă,
Jenkins a declarat că în centrul
convorbirilor s-au aflat probleme
privind relațiile economice și co
merciale dintre Norvegia și statele
Pieței comune, punindu-se accentul
pe extinderea lor.

r
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Un itinerar
al metamorfozelor
. •■

LA AMMAN au avut loc, vineri,
funeraliile fostului premier iorda
nian, Abdul Hamid Sharaf. Au luat
parte regele Hussein al Iordaniei,
oficialități guvernamentale, o serie
de personalități politice din lumea
arabă.

REUNIUNE CONSACRATA FO
LOSIRII PAȘNICE A ENERGIEI
I NUCLEARE. în capitala Argentinei
s-au încheiat lucrările reuniunii
[grupului coordonator al țărilor
nealiniate privind
nucleare.
folosirea
La lucrări
pașnicăa
a energiei și un reprezentant al
participat în calitate de invitat,
României a prilejuit un aprofunReuniunea
..
.
dat schimb de vederi asupra căilor
și modalităților de intensificare a
cooperării între țările in curs de
dezvoltare in domeniul utilizării
• pașnice a energiei nucleare. în care
scop au fost elaborate recomandări
concrete.

DE LA BALTIMORE LA SAN FRANCISCO

•

PRODUCȚIA DE PETROL IN
SECTORUL BRITANIC AL MĂRII
NORDULUI va fi anul acesta cu
13 la sută mai mică decit se esti
mase anterior, cifrindu-se la nive
lul de 80—85 milioane tone, față
de 85—100 milioane tone, relevă ra
portul anual dat publicității. ia
Londra, de Ministerul Energiei, Se
precizează că rata de creștere a
producției de petrol si gaz? in anii
viitori Va fi. de asemenea. mai
mică decit se estimase, iar nivelul
maxim al producției nu va depăși
95 milioane tone.
MINEREU DE URANIU ÎN MA
ROC. Intr-o declarație făcută la
Marrakesh, regele Hassan al II-lea
a arătat că. in urma acțiunilor de
prospectare desfășurate in ultimul
timp au fost descoperite zăcăminte
de minereu de uraniu, astfel incit
Marocul va putea deveni în curind
un exportator al acestei importante
materii prime energetice.
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Dezbaterea unor probleme financiare

ACORD COMERCIAL. La Beijing
a fost semnat primul acord comercial guvernamental între R. P. Chineză și Portugalia în baza căruia
părțile își acordă reciproc clauza
națiunii celei mai favorizate. Po
trivit documentului. R.P. Chineză
și Portugalia au convenit să’ in
stituie o cojnisie mixtă însărcinată
cu examinarea realizării acordului
comercial și cu studierea măsuri
lor menite să conducă la extinde
rea relațiilor bilaterale.'
ANULAREA UNOR INTERDIC
ȚII POLIȚIENEȘTI. Ministrul de
interne .. al Republicii Zimbabwe,
Joshua Nkomo, a anunțat că au
fost anulate legile vechiului regim
care interziceau organizarea de
adunări cu caracter politic fără
aprobarea poliției.
REFUZ SEMNIFICATIV. Firmele
occidentale, angajate in exploatarea
uraniului din Namibia, au refuzat
să participe la audierile convocate
de Consiliul O.N.U. pentru Namibia,
pentru a dezvălui jefuirea resurse
lor acestui teritoriu de către Repu
blica Sud-Africană, informează
agenția Associated Press, citind de
clarația reprezentantului permanent
al Guyanei la Națiunile Unite, am
basadorul Noel Sinclair.

CONVORBIRI. Președintele Fran
ței. Valery Giscard d’Estaing. va
în.epe luni o vizită ce stat de cinci
zile in Republica Federală Germa
nia, s-a anunțat la Bonn. Președin
tele francez va avea convorbiri cu
cancelarul vest-german Helmut
Schmidt. Vor fi examinate proble
me de interes reciproc.

*

Prin fața portului San Francisco trece, trasă de mai multe remorchere, una
din secțiunile metalice ale sondei petroliere maritime care a fost instalată
în vecinătatea localității Santa Barbara, de pe coasta californiană, acolo
unde apele oceanului au o adincime de 254 metri

conține o materie organică de culoare
cenușie inchisă — kerogen : cind este
Încălzit la 900 grade Fahrenheit, din
kerogen se' obțin petrol și gaze.
Vaste depozite de „oii shale" —
evaluate la 1,8 trilioane barili de pe
trol — există in statele ColoradoWyoming-Utah, in bazinul rîului
Green. In comitatele Garfield și Rio
Blanco din Colorado au si Început,
experimental, lucrările de utilizare a
acestor însemnate resurse, urmărindu-se să se găsească cea mai eco
nomicoasă metodă de valorificare.
...La SAN FRANCISCO, cunoscut
odinioară. în perioada „goanei după
aur", drept orașul „tuturor posibili
tăților". ti se spune cu cea mai can
didă voce că aici nimic nu este mai
simplu decit să „traversezi" Pa
cificul cu pasul: nu ai decit să te
îndrepți spre renumitul pod ..Golden
Gate" și să parcurgi cam 1.5 km.
„Dincolo" — adică pe istmul domi
nat de milenari arbori de sequoia —
te afli pe malul „celălalt" al Pacifi
cului. Poți încerca și altă cale, res
pectiv podul San Francisco-Oakland
(cu un picior pe Insula comorilor) ;
numai că acesta este ceva mai lung,
de 12,5 km — și te duce tot pe „ce
lălalt" mal.

înfrățit cu marea, chiar din
primele clipe ale existentei sale,
orașul San Francisco și-a cucerit ce
lebritatea in cele mai diverse mo
duri. Pentru că majoritatea turiș
tilor, în loc să admire pitorescul ora
șului sau elementele calitative ale
șenumelui său — acelea de centru
cultural și științific sau de centru
pentru conferințe internaționale, de
oraș industrial sau port maritim —
preferă să se plimbe cu vechiul
tramvai cu cremalieră ori să viziteze
vestita închisoare Alcatraz, situată pe
insula cu același nume din Golful San
Francisco. Și atunci cind ți se amin
tește de muzeul ce s-a creat pe locul
închisorii Alcatraz se menționează,
deloc întîmplător, că dacă nici un
condamnat n-a reușit să evadeze de
acolo, aceasta s-a datorat puternicu
lui curent al apei golfului. Curent pe
care specialiștii se gîndesc acum să-l
utilizeze pentru producerea de
energie.
Preocuparea se înscrie ne firma
mentul noilor vocații ale orașului San
Francisco. Căci aici, ca si pe alte
meleaguri americane, prin ridicarea
la „puterea E“ se caută să se creeze
locuri în care omul si natura să rea
lizeze o echilibrată conviețuire.
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Bineînțeles că înaintea redactării, a comentariului, trebuie culese
- îi selectate datele documentare.
• Cazinourile : agonia celor mici; Datorită crizei economic clien
tela s-a rărit, cazinourile mici dau faliment ; ca să scoată un ba «yerde
pentru zilele- albastre, crupierii trișează în masă - 120 de prestați.
• A, interesante datele anchetei internaționale privind alimentația.
E nostimă introducerea : scenariul imaginar al unor vase care, la coasta
Oceanului, descarcă clandestin, in noaptea fără lună, lăzi cu Pepsi,
înghețată, cîrnați, unt ; grăsimile și zaharurile au devenit contrabandă,
intrucît s a verificot că scurtează durata vieții. întrebarea autorului :
dacă a existat prohibiția împotriva whisky-ului, mai puțin periculos,
de ce nu și împotriva superalimentației ?!
• 455 milioane oameni. Enorm. Au fost atitea comentarii, articole,
fotografii despre cei 17-18 milioane de șomeri din țările avansate
■ economic - și totuși un fleac în comparație cu cifra Biroului Interna
țional al Muncii privind șomerii din țările în curs de dezvoltare
• Asta da, viteză. La licitația de la Satheby - Parke Benett, tabloul
Iul Turner „Julietta și doica sa" s-a vindut cu aproape 7 milioane
dolari în șase minute și patru secunde (mai mult decît „Țăranul în
cămașă albastră" al lui Cezanne — 16 milioane de franci sau „Grădina
poetului" al lui Vcn Gogh - aproape 22 milioane franci).
• Iarăși milioane I Dar nu aurii. Studiul riguros al Organizației
Mondiale a Sănătății - din 122 milioane de nou născuți în 1979, 10 la
sută, respectiv 12 milioane nu vor atinge vîrsta de un an. Cu precizie
matematică vor muri anul acesta - din cauza subnutriției. Iar din
supraviețuitori, alți 4 la sută, deci alte milioane, nu vor atinge vîrsta
de 5 ani. Tot lipsa hranei,
• Aveau un cult al vigoarei fizice, dețineau majoritatea recordu
rilor sportive, robustețea eroilor westernurilor era aihicunoscută. Și
acum, iată ancheta : 4 milioane de „obezi masivi", adică 2 la sută
din totalul populației. Adevărate pachiderme, un fel de „clasă" a
monștrilor. In rest, unul din trei locuitori este prea gras ; la copii, ca
proporție, 9 la sută sînt anormali, obezi.
• „Raportul B.I.M.” spune că o ofensivă împotriva șomajului în lu
mea a treia ar presupune, anul acesta, 163 miliarde dolari - adică mai
puțin de o treime din cheltuielile militare. Perfect posibil : în locul mij
loacelor capabile să asigure reuciderea unui mort de 50 de ori, distru
gerea ar fi doar de 30 ori. Garanție suficientă.
• îngrozitoare, înspăimîntătcare fotografiile copiilor refugiaților
africani. Ghemotoace de oase pe care pielea zbircită atîrnă ca o
zdreanță. Un Auschwitz negru. Dar înaltul Comisariat Internațional
core-i ajută iși va dubla anul viitor efectivele : de la 2 la 4 persoane.
• Să notăm titlul : „Și dacă v-ați cumpăra o insulă
Ispita unei
vieți ă la Robinson, dar cu confort ultramodern, liniște, izolare, musa
firi doar cînd trimiți vaporul. Problema este alegerea : „Insula broaștei
țestoase" de lingă Australia se vinde cu 100 de milioane dolari. In
insula Elisebeth, din Bahamas, au mai rămas ceva terenuri pentru cluburi și vile. Tentantă ar fi fost „Insula Bayoneta", un adevărat chilioir,
doar trei milioane de dedări, s-a vîndut rapid, ca piinea caldă, Rămîne
pe altă dată, vom urmări anunțurile.

...După selectarea datelor documentare trebuia, firește, să urmeze
comentariul. Dar nu mai e spațiu.
Se poate și fără ?

Nicolae PLOPEANU
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