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Acțiunea „Cupru, Roșia Poieni 1981“

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația de congresmeni americani

Interesele majore ale dezvoltării economiei naționale cer:

Punctualitate și calitate 
în realizarea 

planului la export
încheiem cea de a cincea lună a 

primului an al cincinalului calității 
și eficienței. Rezultatele obținute în 
■cest răstimp sint fructuoase în 
multe domenii ale activității econo
mice. Mai avem însă de înfăptuit în 
continuare sarcini . importante șl 
complexe din planul pe anul 1981. Ca 
o adevărată prioritate a priorităților 
se detașează cerința realizării ritmice 
și integrale, la termenele și în con
dițiile de calitate prevăzute în con
tractele încheiate cu partenerii ex
terni, a producției destinate exportu
lui. Aceasta este o sarcină economică 
de prim ordin, căreia trebuie să i se 
acorde întreaga atenție de către or
ganele și organizațiile de partid, de 
ministere, centrale, de oamenii mun
cii din întreprinderi.

Exportul este o problemă esențială, 
fundamentală a dezvoltării generale 
■ țării. în repetate rînduri, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
cu toată claritatea că numai prin 
îndeplinirea in întregime a planului 
de export, numai prin livrarea de 
produse competitive, atit din punct 
de vedere tehnic și calitativ, cit și 
economic, putem asigura resursele 
valutare necesare pentru importurile 
de materii prime, materiale și dife
rite mașini și utilaje de care are 
nevoie economia națională, inclusiv 
mijloacele de plată pentru achitarea 
treptată, la termenele stabilite, a da
toriei externe.

Desigur, activitatea de export a 
țării noastre se desfășoară în condiții 
externe deosebit de complexe, ge
nerate de criza economică, de criza 
energetică care se manifestă pe plan 
mondial, ca și de concurența ce se 
accentuează, în aceste împrejurări, 
pe piața externă. în aceste condiții, 
fondul problemei constă în aceea ca 
în fiecare întreprindere, în fiecare 
centrală și ramură economică să se 
acționeze cu toată fermitatea, într-un 
spirit nou, mai activ și plin de răs
pundere, pentru ca mărfurile desti
nate exportului să fie realizate la 
timp și la un înalt nivel calitativ, 
corespunzător clauzelor prevăzute în 
contractele încheiate cu partenerii de 
peste hotare.

Este un fapt pozitiv că, acționînd 
stăruitor, cu energie și răspundere, 
din primele luni ale anului, colecti
vele dintr-un șir de întreprinderi au 
dovedit că planul la export poate fi 
nu numai îndeplinit, ci și depășit. 
Dintre acestea se remarcă, prin re

Copiii patriei socialiste
Sărbătorirea, Ia 1 Iunie, a Zilei 

internaționale a copilului constituie 
pentru milioanele de copii ai pa
triei, pentru părinții și educatorii 
lor, un nou prilej de a exprima de
plina lor recunoștință poporului, 
clasei muncitoare. Partidului Comu
nist Român, pentru tot ce s-a în
făptuit in anii socialismului, pentru 
condițiile minunate de creștere și 
educare create tinerei generații.

în această zi, toți copiii patriei 
Iși îndreaptă gîndurile pline de re
cunoștință și prețuire către tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, care veghează 
permanent pentru ca tinăra gene
rație să crească și să se formeze 
în demnitate, dreptate, libertate și 
pace. Constantă definitorie a poli
ticii promovate consecvent de 
partidul și statul nostru, politică 
ce a dobîndit o nouă dimensiune 
de cînd în fruntea partidului și 
țării se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, creșterea și educarea 
comunistă a noii generații consti
tuie o preocupare a întregii socie
tăți.

Datorită grijii continue a partidu
lui și statului sint asigurate toate 
condițiile de creștere și educare, 
fiecare copil din România socialistă 
dispune de posibilități generoase de 
afirmare, de dezvoltare, de înflorire 
și împlinire multilaterală a perso
nalității. Toți copiii, de la orașe și 
sate, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, trăiesc o viață 
plină de bucurii, au în față perspec
tiva luminoasă a unui viitor 
liber și fericit. Este o realitate de 
netăgăduit faptul că toți copiii țării 
au acces neîngrădit la învățătură, 
știință și cultură, se formează în 
spiritul umanismului revoluționar, 
al dragostei nestrămutate față de 
patrie, partid și popor, ca cetățeni 
liberi și egali, al căror ideal suprem 
îl constituie făurirea . socialismului 
și comunismului în patria noastră. 

Pornind de la concepția științifi
că potrivit căreia școala este prin
cipalul factor de educație și for
mare a copiilor, partidul și sta
tul nostru. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, se preocupă 
permanent de perfecționarea con
tinuă a întregului proces instructiv- 
educativ. astfel incit'acesta să răs
pundă. într-o măsură tot mai mare, 
cerințelor practicii, ale vieții econo- 
mico-sociale. Constituie un motiv 
de puternică mindrie faptul că 
școala românească a rezolvat, in 
linii esențiale, principalul deziderat 
al învățămîntului modern — deschi
derea puternică a orizontului pregă
tirii elevilor spre perspectivele con
crete ale vieții. Caracterul formativ- 
■plicativ, legătura strinsă dintre în-

zultatele obținute în 4 luni, colecti
vele de la întreprinderile „Steaua 
roșie", „Semănătoarea" și „Dîmbo
vița" din Capitală, întreprinderea de 
aparataj electric auto și motoare 
electrice din Sf. Gheorghe, întreprin
derea ILEFOR din Tg. Mureș, între
prinderea de hîrtie cretată și carton 
ondulat din Ghimbav — Brașov și 
altele.

Experiența acestor unități de
monstrează că succesele in acest 
domeniu sint rezultatul preocupării 
stăruitoare a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, care și-au concen
trat permanent forțele asupra fabri
cării ritmice, integrale, la nivelul 
exigențelor calitative formulate de 
partenerii externi, a fondului de 
marfă destinat exportului. în aceeași 
măsură, se cuvine subliniată și buna 
conlucrare care a existat între uni
tățile respective și întreprinderile 
specializate de comerț exterior, în 
vederea contractării mărfurilor cît 
mai aproape de nivelul potențialu
lui de fabricație al întreprinderilor 
producătoare.

Sint însă și întreprinderi care, mai 
ales din cauza neajunsurilor în or
ganizarea internă a fabricației și 
întirzierilor cu care au primit dife
rite piese și subansamble de la 
unitățile colaboratoare, nu și-au 
realizat pînă acum integral prevede
rile planului de export, nu și-au 
onorat cum se cuvine anumite con
tracte încheiate cu partenerii ex
terni. Interesele dezvoltării econo
miei naționale impun ca, în toate 
întreprinderile aflate în această pos
tură, consiliile oamenilor muncii, 
organizațiile de partid — cu sprijinul 
centralelor și ministerelor de resort 
și sub controlul și îndrumarea per
manentă, de zi cu zi, a comitetelor 
județene de partid — să ia toate 
măsurile tehnice și organizatorice 
necesare pentru ca restanțele în 
realizarea producției destinate ex
portului să fie grabnic recuperate.

Realizarea și livrarea ritmică și 
integrală a producției destinate ex
portului, la nivelul tehnic și calitativ 
care să satisfacă întru totul exigen
tele partenerilor din străinătate, tre
buie să constituie in momentul de 
față problema numărul unu, sarcina 
centrală a organelor și organizațiilor 
de partid, a conducerilor ministere
lor, consiliilor oamenilor muncii și
(Continuare în pag. a V-a)

Desen Tia PELTZ

vățămînt și practică, integrarea tn- 
vățămîntului cu producția definesc, 
în mod exemplar, invățămîntul ac
tual din România. S-a creat și dez
voltat o puternică bază materială 
destinată asigurării învățămîntului și 
educației. Copiii țării dispun astăzi 
de peste 1,1 milioane locuri in creșe 
și grădinițe, peste 92 mii săli de 
clasă, de manuale gratuite și mij-

Mihai HÎRJĂU, 
președintele Consiliului Național 

al Organizației Pionierilor, 
președintele Comitetului Național 

Român pentru UNICEF

loace moderne de învățămînt. de 
numeroase ateliere, internate, can
tine.

O atenție deosebită este acordată 
creșterii unui tineret sănătos, per- 
fecționîndurse continuu asistența 
socială și sanitară, dezvoltindu-se 
baza materială de ocrotire și refa
cere a Sănătății. Sini construite, an 
de an. noi policlinici, dispensare, 
spitale. Numai in acest an, peste 2,2 
milioane de pionieri și „șoimi ai 
patriei" iși vor petrece vacanța in 
tabere și colonii de vacanță, vor 
participa la drumeții, excursii și 
expediții pionierești.

O dovadă grăitoare a grijii per
manente a partidului pentru copiii 
țării o constituie importantele fon
duri destinate alocației de stat pen

(De la corespondentul „Scînteii", 
Ștefan Dinică). — Ieri, în localita
tea Bistra, din inima Munților 
Apuseni, s-au desfășurat manifestă
rile prilejuite de inaugurarea ac
țiunii „Cupru, Roșia Poieni 1981", 
avind ca obiectiv executarea unor 
lucrări de investiții în vederea pu
nerii în valoare a zăcămîntului cu
prifer de la Roșia Poieni, județul 
Alba. La această acțiune de întra
jutorare muncitorească, organizată 
în perioada i iunie — 31 octombrie 
a.c., participă aproape 1 000 de con
ducători auto, excavatoriști, buldo- 
zeriști, mecanici etc., sosiți pe me
leagurile în continuă dezvoltare ale 
Țării Moților din județele Constan
ța, Cluj și Alba, împreună cu uti
lajele necesare.

în telegrama adresată cu acest

Un nou mineralier de 65000 tdw
La Șantierul naval din Constanța 

a fost lansat un nou mineralier de 
65 000 tdw, a treia navă de acest tip 
construită după proiecte elaborate 
de ICEPRONAV Galați. La con
strucția ei, navaliștii constănțeni au 
folosit pentru prima dată montajul 
monobloc al motorului principal, 
care are o putere de 17 400 CP și 
o greutate de 500 tone, ceea ce a

Linia de cale ferată Făurei — Brăila 
a fost electrificată

La rețeaua de căi ferate electri
ficate ale țării s-a adăugat o nouă 
linie, Făurei—Brăila, tronson cu 
linie dublă, in lungime de 60 km. 
Lucrarea a fost proiectată de In
stitutul de proiectări pentru căi 
ferate București și executată de 
întreprinderea de semnalizări și 
automatizări feroviare București, 
cu concursul unităților Regionalei 
C.F. Galați. Toate stațiile dintre
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tru copii care numai tn acest an 
însumează peste 11 miliarde lei !

Pentru dezvoltarea armonioasă, 
multilaterală a personalității copii
lor, in deplin acord cu preocupările 
și cerințele specifice vîrstei lor, 
aceștia beneficiază de un larg acces 
la întreaga viață cultural-artistică, 
au la dispoziție numeroase edificii 
social-culturale, case ale pionieri
lor și șoimilor patriei, baze sportive. 
Sint pe deplin confirmate de viață 
justețea și realismul măsurilor 
adoptate din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se cuprinde 
copiii, incă din cea mai fragedă 
vîrstă, în forme educaționale spe
cifice — prin instituirea învățămin- 
tului preșcolar și crearea organiza
ției „Șoimii patriei".

Copiii patriei sint pe deplin con- 
știenți de faptul că minunatele 
condiții de creștere și educare ce 
le sint puse la dispoziție cu atîta 
generozitate sint create prin mun
ca eroică a întregului nostru popor, 
a oamenilor muncii din industrie 
și agricultură, din toate domeniile 
de activitate.

îndrumate și conduse de partid, 
Organizația Pionierilor și Organiza
ția ..Șoimii patriei" acționează. îm
preună cu școala, cu organizațiile 
U.T.C. și ceilalți factori educațio
nali. pentru creșterea răspunderii 
pionierilor și școlarilor față de 
principala lor îndatorire — învăță
tura — pentru educarea prin mun
că și pentru muncă a acestora, 
(Continuare în pag. a Il-a) 

prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, se’spune: Reprezintă o 
înaltă onoare și mindrie pentru noi 
să lucrăm pe acest mare șantier a 
cărui piatră de temelie a fost așe
zată de dumneavoastră, contribuind 
cu toate forțele la aducerea mai 
aproape a momentului in care eco
nomia noastră socialistă va benefi
cia de o importantă materie primă 
— cupru de la Roșia Poieni, din 
Munții Apuseni. Pentru aceasta, an
gajamentul nostru muncitoresc este 
acela de a transporta, în perioada
1 iunie — 31 octombrie a.c., din zona 
zăcămîntului Cuprifer un volum de
2 milioane mc material de decoper- 
tă, operație pregătitoare de mare 
importanță.

permis reducerea manoperei Ia a- 
ceastă operațiune cu 25 la sută și 
scurtarea timpului de lucru în doc. 
Noua navă, destinată exportului, 
are un inalt grad de saturare, cu 
instalații și aparatură la nivelul teh
nicii mondiale. în prezent, în doc 
se află la montaj cea de-a patra 
navă de acest tip. (George Mi- 
hăescu). '

Făurei, și Brăila au fost centrali
zate electr.odinamic și s-a introdus 
blocul de linie automat. Prin elec
trificarea liniei .ferate crește ca
pacitatea de transport, prin sporirea 
numărului și tonajului trenurilor 
ce pot circula concomitent pe sec
ția respectivă. De asemenea, se vor 
face importante economii de car
buranți. (Corneliu Ifrim).

5 milioane de zîmbete
Ați auzit de „plim

bări mărite" ? Sint 
expediții in deplinul 
înțeles al cuvintului, 
nelipsite din orarul 
nici unei grădinițe, cu 
escale bine drămuite, 
din ce in ce mai mari, 
de la o zi la alta : 
pină la primul parc — 
apoi mai departe pină 
la prima fabrică — și 
mai departe — pină 
la primul muzeu 
ș.a.m.d. Moșnegește 
porniți, remorcindu-se 
in șir indian, pri
chindeii iau în pose
sie, pas cu pas, in ori
zont lărgit, vatra ce
tății. Mai departe, tot 
mai departe, pe zi ce 
trece cu mai multă 
siguranță, cu mai mult 
aplomb. Și, indiscuta
bil, nu din interes pur 
topografic sau ca an
trenament fizic, de în
tărire a piciorușelor și 
de sporire a suflului. 
Extemporalele acestea 
zilnic reiterate, ane- 
mncl noi și noi arii de 
necunoscut, incorpo
rează ' valențe . mul
tiple, ușor de înțeles. 
Și dacă ne gindim 
bine, deloc proprii ex
clusiv virstei grădi
niței. Numai că din- 
, tre toate cercurile 
vieții ce ne este dat 
să le traversăm, copi
lăria este ea însăși, in 
esența sa. o perma
nentă „plimbare mă
rită". Și aceasta nu 
numai pentru că fie
care clipă a ei e un 
„salt înainte" spre noi 
cote ale realității, ci 
mai cu seamă pentru 
că pe nici o altă por
țiune a existenței noas
tre lăcomia de nou 
nu e mai deplină. îi 
vedem ținindu-se de 
șorțulețe, lălăind fără 
spor și ne este greu 
să ne închipuim cite 
bagaje de peliculă 
cară cu ei. Și de ce 
sensibilitate ! Și. tot
odată.. că absolut tot 
ceea ce ei developea
ză — imagini, vorbe, 
atitudini — in sec
vențe din ce în ce 
mai ample, devine 
zestrea, filmoteca lor 
de o viață. De la o 
piață la alta, de la un

șantier la altul, între 
două popasuri, micuții 
peregrini se aflabe- 
tizează, întreprind o 
avidă lectură a vieții. 
Iar peste cîțiva ani 
expediționarii „plim
bărilor mărite" devin 
școlari și, iarăși, de la 
o carte la alta, de la 
un obiect la altul, se 
înfig noi stegulețe de 
apropiere, fj. așadar, 
un spor de cunoaștere 
in aceste mereu re
înnoite expediții ale 
singurei virste la care 
condiția de explora
tori . ne este organică 
și cu disponibilități in
tacte.

Și dacă așa stau

însemnări de
Mircea 

SÂNTIMBREANU

lucrurile, este de gin- 
dit dacă nu cumva 
pentru această hulpa
vă lectură, făcută cu 
toate simțurile, cu vir
ginală acuitate, n-ar fi 
loc pentru niscaiva... 
erate. Ad usum del- 
phini — căci acești 
copii, toți copiii, la 
fiecate pas, se află 
nu numai intre o stra
dă și alta. Drumul pe 
care îl străbat este 
acela al propriului lor 
viitor. Cu cită înari
pare, cu cită omenie, 
zimbet, civism ? Citi 
generozitate încorpo
rează ? Exact atita cită 
întilnesc ! Și întilnesc, 
spre cinstea noastră, 
la tot pasul. Dar le-am 
văzut uneori monomul 
oprindu-și mersul in 
față unor penibile ba
riere. (Ocoleau un be
țivan, ii bara un scan
dal in care toate 
furtunurile .. verbului 
plesneau de ordură, 
tresăreau sub pleasna 
unei golănii... Și dacă 
așa stau lucrurile este 
de gindit dacă nu 
cumva tema „plimbă
rii mărite", din ce in 
cp mai mărite, de-a 
lungul anilor copilă
riei, nu este, în fapt, 
propria ndastră lucrare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, sîmbătă dimineață, de
legația Comitetului pentru serviciile 
armatei al Camerei Reprezentanților 
a Congresului .S.U.A., condusă de 
Melvin Price, președintele comitetu
lui, deputat democrat din partea sta
tului Illinois, care face o vizită în 
țara noastră, la invitația Marii Adu
nări Naționale.

Din delegație fac parte deputății 
William Dickinson, republican din 
partea statului Alabama, Samuel 
Stratton, democrat din partea statu
lui New York. Richard White, demo
crat din partea statului Texas. Ro
bert Mollohan, democrat din partea 
statului Virginia de Vest, Elwood 
Willis, republican din partea statului 

-Indiana, Antonio Borja Won Pat. de
mocrat din Guam. Robert Badham, 
republican din partea statului Cali
fornia, Richard Schulze, republican 
din partea statului Pennsylvania, 
John Fary, democrat din partea sta
tului Illinois.

La întrevedere au luat parte Ni- 
colae Giosan. președintele Marii Adu
nări Nationale, Ion Coman, pre
ședintele Comisiei pentru probleme 
de apărare a M.A.N., Ștefan An
drei. ministrul afacerilor externe, 
Constantin Olteanu, ministrul apără
rii naționale, Iuliu Fejes, secretar 
al Comisiei pentru politică externă și 
cooperare economică internațională a 
M.A N-, Constantin Teodorescu. de
putat.

A fost de față Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București.

IN ZIARUL DE AZI, Rubricile 
noastre : Faptul divers ; Din in
stanță în fața opiniei publice ; 
Cartea de poezie ; Sport ; De 
pretutindeni ; Chenar de du

minică

de maturitate. Și că la 
virsta primelor deco
lări nu numai ceea ce 
le oferim, ci și de ceea 
ce ii ferim are impor
tanță.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, 
referindu-se la pre
ocupările majore ale 
societății noastre pen
tru formarea tinerelor 
vlăstare, sublinia . 
„Copiii patriei noastre 
se dezvoltă într-un cli
mat social, politic și 
etic nou, superior, 
dispunind de tot ceea 
ce este necesar pentru 
a Se forma ca oameni 
înaintați, făuritori con- 
știenți și pricepuți ai 
României socialiste și 
comuniste".

Cinci milioane de 
copii din această țară 
se află, zi de zi, in 
plimbările lor mărite, 
sub iradierea omeniei 
noastre. Am putea să-i 
sărbătorim de Ziua co
pilului cu un tort, cu o 
îmbrățișare. O și fa
cem, îngăduiți-mi insă 
să îmi ridic pălăria in 
fața tuturor acelora 
care. 364 de zile pe an 
pregătesc această zi a 
copiilor cu brațele în

cordate și chipul des
tins și care sint ade- 
vărații ' edili și cam
pioni ai echilibrului, 
păci: și bucuriei vieții.

Mă gindeam la toate 
acestea in drum spre 
intilnirea cu foștii mei 
elevi de pe prelun
girea Alexandriei, 
cindva o sordidă ma
hala cu nume de Mare 
Voievod și unde, ca 
fost diriginte, urma 
să-i reintîlnesc după 
20 de ani. Și nu gă
seam in mine alte cu
vinte decit ale uimirii. 
Căci pas de pas, prin
tre blocuri și lumina 
unei noi civilizații, co
piii glodului s.i cocioa
belor .de altădată ți
neau ei înșiși fostului 
dascăl un fabulos dis
curs despre tinerețea 
lor și a epocii lor, zi
dită și eternizată în ti
nerețea fără bătrinețe

Conducătorul delegației a exprimat 
șefului statului roman întreaga gra
titudine pentru întrevederea acordată, 
exprimîndu-și satisfacția de a fi avut 
contacte cu oficialități române în pro
bleme ale relațiilor româno-america- 
ne și ale vieții internaționale. Mem
brii delegației au dat o inaită apre
ciere realizărilor poporului român în 
dezvoltarea țării, contribuției per
sonale a președintelui Nicolae 
Ceaușescu Ia promovarea unei politici 
externe de pace, independență și lar- 
,gă cooperare internațională.

Salutînd pe membrii delegației, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a ma
nifestat, la rindul său, satisfacția 
pentru vizita congresmenilor ameri
cani, apreciind că ea va contribui la 
mai buna cunoaștere reciprocă, la 
dezvoltarea în continuare a raportu
rilor dintre cele două țări.

în cadrul întrevederii a fost evi
dențiată evoluția pozitivă a relațiilor 
de colaborare și cooperare dintre 
România și S.U.A. și au fost relevate 
posibilitățile largi existente în di
recția extinderii și aprofundării aces
tor raporturi în domeniile politic, 
economic, tehnico-științific șl cultu
ral, îp folosul reciproc, al cauzei pă
cii, securității, înțelegerii în lume și 
conlucrării intre națiuni.

S-a subliniat, în acest context, ro
lul care revine parlamentelor și par
lamentarilor din cele două țări în 
stringerea legăturilor de prietenie și 
conlucrare româno-ameriCane; in pro
movarea unei largi colaborări reci
proc avantajoase, ca și in cooperarea 
pentru soluționarea marilor probleme 
contemporane în folosul tuturor sta

prezentăm noi cartiere ale Capitalei

DRISTOR-TOMIS
încă o zonă impor

tantă — sud-estul mu
nicipiului București, 
înscrisă în perimetrul 
străzilor Dristor, Istria 
și Tomis — va fi su
pusă sistematizării. 
Este vorba.de un spa
țiu neuniform populat 
și - neuniform . con
struit, cu multe tere
nuri virane, cu case 
din materiale rierezis- 
tente. caracteristice 
tipului de cartier 
vechi, insalubru. Iată 
explicația care a dus 
la decizia asanării sale 
și realizarea unui an
samblu de locuințe 
care să se armonizeze 
cu zona adiacentă. 
Proiectul de sistema
tizare pentru noul an
samblu Dristor-Tomis 
a fost întocmit, de ti-, 
năra • arhitectă' Anca 
Moroșa.nu de la Insti
tutul „Proiect" Bucu
rești. Odată cu remo- 
bilarea acestui terito
riu, se va efectua și 
întregirea spațiului 
mai. recent construit 
pe străzile Dristor, 
Tomis și N.ico!ae Pas- 
cu, cit și a zonei deli
mitate de străzile To
mis, Schitului. Lăcră
mioarei și Matei Am
brozie. în total, aici se 
vor construi -4 600 de 
apartamente cu una, 
două, trei și patru ca
mere, pentru o popu
lație de circa 12 000 
de locuitori. Construc
ția întregului ansam
blu urmează să se în
cheie pină la sfirșitul 
actualului cincinal.

în noul cartier Dris
tor-Tomis se preconi

zează realizarea de 
incinte ■ formate din 
blocuri cu parter și 
patru etaje și parter 
plus opt etaje, cu ac- 
ces pentru autovehi
cule și pietoni, posi
bilități de parcare și 
de rezolvare a spații
lor verzi și gospodă
rești. în dimensiona
rea acestor perimetre 
s-a ținut seama de re
gimul de înălțime al 
blocurilor înconjură
toare, pentru a se pu
tea asigura . însorirea 
corespunzătoare atit a 
incintelor, cit și a lo
cuințelor.

JLa parterul noilor 
blocuri sint rezervate 
spații pentru unități 
comerciale și de pres
tări servfcii; care vor 
fi date in folosință pe 
măsura finalizării imo
bilelor respective. în 
zonă există de pe 
acum două grădinițe 
și o creșă, alte două 
complexe școlare fiind 
planificate pentru ul
tima etapă a lucrări
lor de construcție, 
într-o etapă de. per
spectivă, va fi amena
jată și o zonă de 
sport-agrement în a- 
propierea străzii Ma
tei Ambrozie, unde 
terenul este impropriu 
pentru construcții. In 
ce privește rețeaua 
stradală, aceasta va 
suferi unele corective. 
Proiectul prevede ca 
strada Dristor să mai 
primească in final încă 
un fir de circulație pe 
fiecare, sens. O inter
venție de amploare se 
va executa pe strada

telor, indiferent de mărimea și pu
terea lor economică și militară, de 
regimul lor social-politic.

Abordindu-se unele probleme In
ternaționale. s-a subliniat că actuala 
situație mondială reclamă intensifi
carea eforturilor pentru oprirea 
agravării climatului politic din lume, 
pentru reluarea și consolidarea pro
cesului destinderii, bazat pe respec
tarea principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, ne
amestecului în treburile interne, nere- 
curgerii la forță și la amenințarea cu 
folosirea forței, pentru soluționarea 
pe cale pașnică a stărilor de conflict 
din diferite zone ale globului. S-a 
arătat, de asemenea, că pacea și secu
ritatea internațională reclamă realiza
rea unor măsuri concrete de oprire a 
cursei înarmărilor, de dezarmare, în 
primul rind de dezarmare nucleară, 
de reducere a cheltuielilor militare, 
de sporire a încrederii între popoare. 
O importanță deosebită au lichidarea 
subdezvoltării, edificarea unei noi or
dini economice mondiale.

Schimbul de vederi a relevat, tot
odată, însemnătatea pe care o repre
zintă pentru pacea mondială încheie
rea cu succes a reuniunii de la Ma
drid. chemată să dea un nou impuls 
aplicării in viață a documentelor de 
la Helsinki, să ducă la întărirea în
crederii. securității și cooperării pe 
continent, la adoptarea de măsuri de 
demilitarizare, dezangajare militară 
și dezarmare în Europa și în întreaga 

. lume.
întrevederea a decurs într-o atmos

feră cordială.

Rîmnicu Sărat ți pre
lungirea acesteia, care 
va deveni o arteră cu 
cite două benzi de cir
culație pe sens, tra
sată paralel cu fosta 
stradă Tomis. Prin a- 
ceastă modernă arteră 
se va realiza o legă
tură rapidă și nece
sară între ansamblul 
Vitan-Olteniței și car
tierul Titan.

După această scurtă 
incursiune privind vii
torul, ansamblu Dris
tor-Tomis, așa cum a 
fost el conceput de 
oamenii de la planșe
tă, 'Să revenim la 
timpul prezent, pentru 
a afla de la tinăra ar
hitectă Anca Moro- 
șanu in ce stadiu se 
găsesc lucrările de 
construcție :

— Cu puțin timp in 
urmă a început dega
jarea terenului. Un 
teren cu denivelări 
naturale destul de 
pronunțate, care a 
creat unele dificultăți 
in amplasarea blocu
rilor din structuri pre
fabricate. Totuși, solu
ții s-au găsit și con
structorii au început 
lucrările la citeva 
blocuri cu patru etaje 
în apropierea străzilor 
Lăcrămioarei și Is
triei. Macheta prefi
gurează, in liniile sale 
principale, viitorul 
cartier Dristor-Tomis, 
care va dobindi atri
butele de confort și 
civilizație proprii unor 
zone urbane sistema
tizate în ultimii ani.
Gabriela BONDOC

vorba.de
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„Izvorașul" 
se afirmă

Deși pensionar, in vlrstă de 
aproape 70 de ani,, profesorul 
Constantin Didilescu din Vaslui 
se află mereu in mijlocul copii
lor. Mai exact, in fruntea an
samblului artistic al Casei pio
nierilor Și șoimilor patriei din 
Vaslui, tn această minunată for
mație de instrumente cu coarde, 
„Izvorașul", care activează sub 
bagheta profesorului Didilescu 
de două decenii, s-au format și 
afirmat numeroși profesori de

I
I
I
I

• La orașe si la sate funcționează 
13 467 GRĂDINIȚE, 964 CREȘE și alte 
unități de îngrijire a celor mici.
• Pentru cei 3 308 462 DE ȘCOLARI din 

învățămîntul primar și gimnazial funcțio
nează 14 381 DE ȘCOLI, primare și gimna
ziale, cu 92 912 săli de clasă, 31 600 locuri 
în internate, circa 9 000 laboratoare și 
peste 7 000 ateliere școlare, 8 100 cantine.
• In 1981, baza materială a invățămîn- 

tului se va completa cu încă 2 009 săli de 
clasă și 15 795 locuri in grădinițe.
• In acest an, 1981, cheltuielile de la 

buget pentru INVAȚÂMINT depășesc 20 
MILIARDE LEI.

• In școli, unități economice, case ale 
pionierilor și șoimilor patriei își desfășoară 
activitatea 59 208 cercuri tehnico-aplicative 
și peste 50 000 cercuri științifice pe discipli
ne cuprinzînd peste 2,5 MILIOANE COPII.
• In cadrul concursului de creație 

tehnico-științifică „Start spre viitor", integrat 
în „Cîntarea României", au fost antrenați 
269 000 de pionieri, autori a peste 92 000 
de lucrări. Dintre acestea, 400 au fost 
selecționate pentru expoziția republicană, 
20 vor fi brevetate ca invenții, iar 15 vor fi 
omologate în vederea producției de serie.
• Aproximativ 3 240 000 MICI SPORTIVI 

sînt antrenați in etapa de vară a „Daciadei".

I
I
I
I
I
I

muzică, educatori și instructori 
deventți animatori ai , mișcării 
artistice din județ și din alte lo
calități ale țării. Cu profesorul 
la pupitru, „Izvorașul" vasluian 
a cucerit înalte distincții pe 
marea scenă a „Cintării Româ
niei" și aprecieri dintre cele mai 
elogioase in turneele întreprinse 
in diferite țări. La care se adau
gă și felicitările noastre.

Pasiune
Este elev in clasa a X-a la 

Liceul metalurgic din Iași. Spe
cialitatea lăcătușerie. Pasiu
nea : obiectele de artă. „Materia 
primă" : resturi de placaj, metal, 
mase plastice. Și încă ceva : 
iscusință; și' răbdare. Din toate la 
un loc, elevul Adrian Cojinovschi

I
I
I
I
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creează o lume de frumuseți din 
placaj ornat și colorat cu gust 
și fantezie : lampadare, veioze, 
aplice de perete, rame de oglinzi, 
mori de vint, case țărănești, 
turnuri, statuete...

O adevărată expoziție de artă !

Frumoasa 
rlndunicâ

Frumosul aeromodel din ima
gine are și un nume frumos : 
„Rindunica". El a fost realizat, 
sub îndrumarea profesorului 
loan Ifoae, de Codruț Fage și 
Marius Pah, de la Casa pionie
rilor și șoimilor patriei din Baia 
Mare. Construcție originală, 
„Rîndunica" este comandată prin 
radio și poate zbura pină la o 
distanță de 4 kilometri, cu o 
viteză de 120 kilometri pe oră I

I

I
II
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I
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Ceea ce e și mai important este 
faptul că la bordul său se află 
toate comenzile unui avion nor
mal, ca dealtfel și trenul de 
aterizare.

„Rmdunica" a devenit mindria 
cercului de aeromodele, semnul 
hărniciei și talentului celor doi 
purtători ai cravatei roșii cu 
tricolor.

I
I

I
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Micii mari olari
Directoarea Grădiniței cu pro

gram prelungit nr. 12 din Tg. 
Mureș, Maria Chiorean, a avut 
ideea ca străvechiul meșteșug al 
vestifilor olari de pe văile Mu
reșului și Tirnavelor să fie în
sușit și de cei mici. Cu ajuto
rul părinților copiilor, a fost 
amenajată o sală specială și s-a

I

I
I
I
I
I
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asigurat „materia primă" — 
lutul, ca și „uneltele" de lucru. 
Și unde nu zici că băiețeii și fe
tițele s-au apucat de 'treabă cu 
toată seriozitatea. Iată-i pe cifiva 
dintre micii mari olari care au 
făurit pină acum, cu minutele 
lor, sute de cănițe, ulcioare și, 
firește, jucării. Toate „creațiile" 
au fost reunite intr-o expoziție 
care a stirnit admirația șoimilor 
de la celelalte grădinițe. Și nu 
numai a lor. Dovadă : exemplul 
lor a fost urmat imediat și de 
cei de la Grădinița nr. 4. ^.cum 
să vezi întrecere !

I
I

I Rubrică realizată 
Petre POPA 
ți corespondenții

de I
„ScinteiT^J

Copiii lumii doresc pacea
pagini dintr-o „mică antologie a poeților de... mîine”

alcătuită de Raluca TULBURE și Victor TULBURE

Slăvim copiii 
din întreaga lume

Dedic un gînd pentru copiii lumii, 
în toi de primăvară, carpatină, 
cînd pretutindeni se întrec lăstunii 
spre cînt de pace, aducînd lumină.

Copii ai lumii noastre minunate, 
prin voi renaște-n oameni tot ce-i drag. 
Un gest de-al vostru-nseamnă libertate 
Cînd vă intindeți brațele din prag.

Copilărie, vis de împlinire, 
tu porți în tine tot ce e mai scump I 
Sădești speranțe și urzești iubire 
cind mugurii in anotimp irump I

Slăvim copiii din întreaga lume 
Că poartâ-n ei simbol de puritate 
prin tot ce sînt și-au căpătat renume 
și vor rămîne-așa-n eternitate.

Lina MIHAI (12 ani)
România

Rugă pentru vînt
Tie azi ruga mi-o spun :
— Treci peste pajiști și lunci, 
vintule, vintule bun, 
negura lumii s-alungi I

Norii destramă-ni-i toți 
iarăși ca-n slăvi de lumini 
soarele-n cer să ni-l scoți, 
triste priviri sâ-nsenini I

Vino, lucire să-i dai 
vieții-în fiece cînt, 
lumii — pe fiece plai, 
păcii — pe-ntregul pâmînt I

Lena GALOVA (14 ani)
U.R.S.S.

Cînd omul OM 
o să se cheme

In lume-aștept să se ivească 
un timp măreț de omenie, 
cînd fiecare-o să trăiască 
în pace și în armonie.

...Un timp cu cerurile clare, 
cu zile lungi și minunate, 
cînd om și pasăre și floare 
vor crește-olaltă-n libertate.

...Un timp al roadelor depline 
cînd de război nu ne vom teme 
Și orice zi va fi de bine 
căci omul OM o să se cheme.

Sonia GILL (13 ani)
Barbados

Nu trageți în micile păsări 
Noi sintem ca micile păsări 
ce bat din gingașe-aripioare 
și cîntă voioase-n grădina 
prunciei scăldată de soare.

Noi sintem ca mugurii fragezi 
ce ies în sărutul luminii 
s-asculte a păcii cîntare 
cum sună-n candoarea grădinii

Păziți-ne, oameni, grădina I 
In ea s-auzim păsărele!
Nu trageți în micile păsării
Nu trageți! Nu trageți in ele!

Ziiad BURAAD (13 ani)
Liban

Dreptul de a fi iubiți
Noi, ai lumii cei mai mici 
cetățeni, un loc in lume 
îl avem pe glob, aici, 
și un drept al nostru-anume.

Dreptul de a fi iubiți 
de un Tată și o Mamă; 
de-a ne ști de boli feriți 
și de foame, mai cu seamă.

Dreptul de-a avea deplin, 
sub albastre ceruri, parte — 
totdeauna de-un cămin 
și de-a-nvățăturii parte.

Oameni mari și luminați 
ai magnificei planete, 
dreptul să ni-l apărați 
nu cu tunuri și rachete,

ci cu cărți, cu jucării, 
case, parcuri, școli și piine, 
căci sintem ai lumii fii 
și nădejdea ei de mîinel

Dolores CALZAS RODRIGUEZ(11 ani)
Spania

pentru cultivarea în conștiința 
copiilor a sentimentelor de dra
goste ți devotament față de patrie, 
față de partid și popor, a hotărîrii 
de a se pregăti și forma ca' destoi
nici constructori ai socialismului în 
patria noastră.

Activitatea organizației revoluțio
nare a copiilor este puternic stimu
lată de exemplul înflăcărat al co
muniștilor. In acest an, cind s-au 
împlinit șase decenii de viață și 
luptă eroică a Partidului Comunist 
Român, copiii patriei s-au înfățișat 
la gloriosul jubileu cu note bune 
și foărte bune, cu o prezență asiduă 
în cadrul activităților tehhico-apli- 
cative pionierești și pe scenele Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei", depășind angajamentele de 
muncă patriotică, intensificînd parti
ciparea la întreaga activitate de 
educație patriotică, revoluționară.

Crescuți și educați într-un climat 
politic, etic și social nou, propriu 
orinduirii noastre, copiii sînt îndru
mați să se formeze în spiritul înal
telor idealuri ale socialismului și 
comunismului, ale păcii și înțele
gerii, ale solidarității și prieteniei 
între popoare. Elocvente pentru 
spiritul în care acționează partidul 
și statul nostru sint cuvintele se
cretarului general al P.C.R.. tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, adre
sate de la înalta tribună a forumu
lui tinerei generații : „întotdeauna 
gindul meu e Ia copiii țării mele.

I la tineretul. Ia poporul nostru! Do- 
rese ca tinerii, copiii, poporul meu 
să trăiască in pace! Dar, deopotrivă, 
gindurilc melc sint îndreptate spre

. copiii tuturor popoarelor".
Promovind consecvent politica de 

pace și colaborare cu toate po
poarele, România acționează activ 
în cadrul O.N.U. și în alte orga
nisme internaționale, in relațiile cu 
statele lumii, pentru sporirea pre
ocupării față de tinăra generație, 
pentru dezarmare, pentru reparti
zarea unei părți din fondurile ast
fel economisite în vederea îmbună
tățirii condițiilor de viață ale copii
lor din întreaga lume.

In spiritul politicii partidului și 
statului nostru. Organizația Pionie
rilor și Comitetul Național Român 
pentru UNICEF își extind relațiile 
de colaborare cu organizațiile de 
pionieri din toate țările socia
liste, cu organizațiile de copii 
din țările in curs de dezvol
tare, cu organizațiile progresiste și 
democratice din celelalte țări, prin 
participarea la tabere și festivaluri 
internaționale, organizarea de se- 
minarii, simpozioane și schimburi 
de delegații, care contribuie la cul
tivarea sentimentelor de prietenie 
intre copiii de pe toate meridianele.

Avind permanent în față exem
plul luminos al celui mai îndrăgit 
prieten și părinte al copiilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu, al vieții 
și activității șale revoluționare, în
chinată încă de la cea mâi fragedă 
virstă progresului și fericirii po
porului nostru, asigurării indepen
denței țării, șoimii patriei și pionie
rii, toți copiii patriei socialiste se 
angajează solemn să facă totul 
pentru a se pregăti și forma ca 
demni urmași ni comuniștilor, ca 
viitori cetățeni ai României comu
niste de miine.

Expoziție 
de artă plastică
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România a avut loc, sîm- 
bătă, vernisajul unei expoziții de 
artă plastică dedicate Zilei in
ternaționale a copilului, organizată 
de Consiliul Național al Femeilor, 
în Colaborare cu Consiliul Culturii
și Educației Socialiste Și Uniunea 
artiștilor plastici.

Cu prilejul deschiderii expoziției 
au luat cuvînțul Maria Bobu, vice
președintă â Consiliului Național al 
Femeilor, Maria Covrig și Gheor- 
ghe Cosma, critici de artă. Picturile 
expuse, âparțlnînd unor presti
gioși artiști plastici, înfățișează as
pecte ale vieții fericite a copiilor 
din țara noastră.

Au participat Ana Mureșan. pre
ședinta CohsiliUlui Național al 
Femeilor, Suzana Gâdea, președin
ta Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, tnembre ale biroului
C.N.F., activiste ale mișcării 
femei, artiști plastici, pionieri, 
numeros public.

de 
un

„Medicamentul" plantă 
și „medicamentul" natură

Actuala sesiune anunlă a Academiei de științe medicale, ale cărei 
lucrări s-au desfășurat intre 28 și 30 mai a.c., și-a propus o dezbatere pe 
marginea rezultatelor obținute în două domenii ale medicine! naturiste : 
factorii naturali de cură și plantele medicinale, tn legătură cu problemele 
dezbătute consemnăm citeva opinii ale tov. prof. dr. RADU PAUN, vice
președinte al Academici de științe medicale.

— Necesitatea alegerii acestei te
matici s-a impus prin faptul că țara 
noastră este una din cele mai în
zestrate în factori de cură naturali, 
cum sînt ■ climatul, apele minerale, 
nămolurile și gazele terapeutice, sa
linele, avînd și o floră variată, bo
gată, cu nenumărate indicații de uti
lizări pentru menținerea sănătății și 
ameliorarea unor suferințe. Sesiunea 
actuală prilejuiește o trecere în re
vistă a Stadiului cercetărilor în aces
te domenii de interes larg, ca și o 
evaluare mai exactă a posibijităților 
existente pentru dezvoltarea unor 
viitoare studii și investigații. Din 
dezbateri rezultă că cercetarea in 
cele două domenii — factorii natu
rali de cură și plantele medicinale 
— oferă premise pentru o valorifi
care practică imediată, în activitatea 
de sănătate publică, prin găsirea de 
noi indicații și posibilități de aplica
re în terapeutică a bogățiilor natu
rale ale țării noastre. Pe de altă 
parte, s-a desprins concluzia că prin 
valorificarea sub formă de medica
mente a florei autohtone spontane 
sau a celei din culturi ameliorate 
și selecționate în ultimii ani s-ar 
putea evita achiziționarea unor pro
duse din import și mări exportul de 
asemenea medicamente.

— Ce rezultate mai deosebite au 
fost înfățișate in legătură cu plantele 
medicinale ?

— S-au prezentat 
științifice referitoare 
importante : cercetări 
și de farmacodinamia 
dicinale sau a medicamentelor 
origine vegetală, cercetări de tehnică 
farmaceutică a unor produse de 
origine vegetală și, în sfîrșit. catego
ria de cercetări referitoare la amelio
rarea și selecția plantelor medicinale. 
Menționăm unele contribuții valo
roase cu privire la cunoașterea na
turii chimice a componentelor acti
ve și la 
utilizării 
medicina 
încă din
Unele lucrări constituie un punct de 
plecare și pentru obținerea de noi 
produse de semis inteză. ca în cazul 
alcaloizilor din planta Vinca minor.

. — Numeroase alte lucrări privesc 
probleme- de bază ale terapiei natu
riste, ințelegind prin aceasta utiliza

65 de lucrări 
la 4 domenii 
de fitochimie 

plantelor me
de

fundamentarea științifică a 
unor plante medicinale în 
populară, plante nestudiate 
punct de vedere chimic.

rea factorilor naturali, in menținerea 
și îngrijirea sănătății. Ce au adus 
ele nou ?

— In ceea ce privește balneoclima- 
tologia putem menționa rezultatele 
bune obținute la Buziaș în tratamen
tul hipertensiunii arteriale, metode
le complexe de recuperare ă afecțiu
nilor coronariene în stațiunea Co- 
vasna, tratarea astmului bronșic în 
saline, tratamentul unor boli arteri
ale și venoase in stațiunile Vatra 
Dornei. Călimănești, Mangalia etc. 
S-au prezentat, de asemenea, date 
importante cu privire ia eficiența 
factorilor naturali și explicarea me
canismelor de acțiune in bolile reu
matismale pe baza rezultatelor obți
nute in stațiunile Felix, HerCulane 
și pe litoralul Mării Negre, a afec
țiunilor aparatului respirator tratate 
în stațiunea Govora. De un larg in
teres s-a bucurat crenoterapia (cu
rele cu ape minerale) în bolile di
gestive, hepatobiliare și litiaze, iar 
curele efectuate in stațiunile Căli
mănești. Căciulata, Olănești etc. se 
dovedesc a fi deosebit de eficace, 
în cadrul dezbaterilor, pe baza pro
punerilor, s-a conturat perspectiva 
valorificării unor factori balneari in 
zone cu potențial in acest sens, cum 
sînt zonele Gura Humorului, Sucea
va, ca și în localități mai puțin cu
noscute.

în ceea ce privește partea a doua 
a sesiunii, respectiv masa rotundă 
privind aspectele teoretice, științifi
ce ale unor practici medicale tradi
ționale. cum sint acupunctura și ho
meopatia, prof. dr. Radu Păun a ară
tat că specialiștii nu și-au propus o 
pledoarie pentru susținerea uneia 
sau alteia dintre aceste metode 
aflate in discuție, ci s-a pornit de la 
necesitatea de a se vedea dacă, in 
prezent, există sau nu o fundamen
tare sau o bază științifică a acupunc- 
turii și a homeopatiei, metode apli
cate in practica medicală, dar la 
scară redusă. Tocmai pentru a se 
evita unele interpretări subiective, 
participanții la masa rotundă nu au 
fost numai practicieni, ci și oameni 
de știință din diferite domenii (fizio- 
logi, histologi. farmacologi. endocri- 
nologi. biofizicieni etc.) implicați în 
explicarea științifică a homeopatiei și 
acupuncturii.

Elena MAN TU

IN JUDEȚUL BOTOȘANI :

Un popas agreabil la cabana „Stejarul"

într-o pitorească zonă 
împădurită, în locali
tatea Baisa, la numai 
8 km de Botoșani, pe 
șoseaua spre Suceava, 
cabană „Stejarul" ofe
ră condiții bune' de 
recreare pentru turiști. 
Cabana dispune de 66 
de locuri in camere cu 
confort modern și în
călzire centrală sau în 
căsuțe — camping, 
precum și de un res
taurant cu terasă șt

laboratoare proprii de 
carmangerie și cofetă
rie. Amplasarea unită
ții nu departe de cen
trul județului o reco
mandă ca un punct de 
plecare în excursii 
pentru vizitarea unor 
interesante obiective 
turistice : Muzeul „Ni
colae Iorga" din Bo
toșani, Casa memorială 
„Mihai Eminescu" de 
la Ipotești, locul copi
lăriei marelui poet,

Muzeul „George Enes- 
cu“ amenajat in casa 
compozitorului de la 
Dorohoi.

De asemenea, în ju
dețul Botoșani, com
plexele comerciale din 
localitățile Trușești, 
Săveni, Ștefănești etc., 
aparținînd cooperației 
de consum, dispun de 
restaurante, cofetării 
și magazine cu un 
sortiment bogat de 
mărfuri.

înscrierea dobînzilor în libretele de economii
După cum informează Casa de 

Economii și Consemnațiuni, 
unitățile C.E.C. din întreaga 
țară continuă să înscrie dobin- 
zile cuvenite titularilor pentru 
depunerile efectuate pină la 
31 decembrie 1980 pe următoa
rele librete de economii : cji 
dobîndă, cu dobîndă și ciștiguri, 
cu dobindă și ciștiguri in auto
turisme, pentru turism și pen
tru cumpărarea de locuințe pro
prietate personală. Operația de 
înscriere a dobinzilor se efec

tuează de unitățile C.E.C. în tot 
cursul anului.

Se reamintește depunătorilor 
că incepind cu data de 1 octom
brie a fiecărui an, unitățile poș
tale efectuează restituiri numai 
din libretele de economii in care 
a fost înscrisă dobîndă pentru 
anul precedent. Dacă nu s-a fă
cut această operație, restituirile 
se efectuează numai la unitățile 
C.E.C. care înscriu cu acest pri
lej și dobinzile în libretele res
pective.

Zicala ignorata
Celor care călătoresc mai mult cu trenul 

li s-a întimplat, cel puțin o dată in viață, 
ca abia ajunși la destinație să fie acostați 
de cite cineva, chiar pe peronul gării : 
„Veniți cumva de la Bistrița 7“ — să zicem. 
Și, dacă răspunsul era afirmativ, să urmeze 
și a doua întrebare : „Decontați biletele 7“ 
După care, cind răspunsul era „nu“, să în
ceapă rugămințile : „Dați-mi-le mie, vă 
rog“ și, eventual, încurajările : „Oricum nu 
mai aveți nevoie de ele" ; sau explicațiile : 
„Nu știu ce am făcut cu ale mele, le-am 
rătăcit, ori le-am pierdut, trebuie să fac 
neapărat decontul, că altfel..." ș.a.m.d.

De regulă, ciștigul de cauză al solicitan
tului depindea cel mult de graba celui so
licitat. Nu credem să fie prea mulți cel 
care să refuze o asemenea cerere, aparent 
de înțeles. Dar numai aparent. De ce 7 
Pentru că, în foarte multe din cazuri, în 
cvasitotalitatea lor, „ghinionistul" care 
„și-a rătăcit biletele" este un escroc, iar bi
letul sau biletele respective nu sint decît 
„oul" din vechea zicală „Cine fură azi un 
ou, mîine fură un bou".

Zicală care, adaptată unui caz soluționat 
nu demult de către Judecătoria sectorului 
4 din Capitală, ar suna cam așa : „Cine 
face azi afaceri cu bilete de tren mîine face 
trafic de influență, înșelăciune în dauna

avutului obștesc, fals material și intelec
tual". Este cazul lui Vurmbrand Mircea, 
multă vreme inginer în serviciul C.T.C. 
din cadrul Centralei industriale a pielăriei, 
cauciucului și încălțămintei. A început cu 
decontări „potrivite" din condei.. pe bază 
de bilete „procurate" de prin gări, autogări 
și aeroporturi, după metoda prezentată, 
apoi, răzuite, presate, hașurate, mizgălite 
și măsluite. Afacerea dpvedindu-se renta
bilă. a băgat în buzunar exact 8 261 lei.

Din punct de vedere infracțional, falsifi
carea deconturilor a fost... „oul". După 
care, de la „valorificarea superioară" a bi
letelor de tren, a trecut la „valorificarea 
superioară" a propriei sale funcții. în lim
baj penal : trafic de influență.

...Un oarecare Vlaic Simion, care se ocupa 
de aprovizionarea unei secții a cooperativei 
„Arta pielăriei" Bistrița (in calitate de... 
soț al șefei de secție !), l-a solicitat pe 
inginerul Vurmbrand să-1 „ajute" printr-o 
„relație" să obțină de la întreprinderea 
„Flacăra roșie" din București niște piele. 
Cu promisiunea că : „O să fiu și eu om". 
Vurmbrand i-a pus „pila", iar Vlaic a fost 
„om" : i-a pus 400 lei în buzunar. Pe urmă, 
Vlaic a avut nevoie de niște deșeuri. 
Vurmbrand i-a făcut rost de repartiție, 
propunînd conducerii centralei să accepte 
efectuarea unei livrări de la o fabrică din 
Agnita. De ce din Agnita 7 Pentru că, „în- 
tîmplător", tocmai avea să conducă acolo 
o comisie de tehnicieni, care va „atesta" 
existența, în stoc, a unei cantități de circa 
20 tone de deșeuri „nevalorificabile în în

treprindere". Prețul s-a dublat : 800 lei. 
După aceea au început să curgă plocoanele, 
pe care nu le-a mai contabilizat nimeni.

Morala ? Să „riscăm", de cite ori avem 
ocazia, și gesturi care nu i-ar putea jigni 
decit pe cei cu musca pe căciulă : să-i re
fuzăm pe „ghinioniștii" care ne cer biletele 
de tren prin gări, să controlăm și de două 
ori ce scrie pe un bilet de tren care se pre
zintă la o decontare, să-i refuzăm pe cei 
care ne sfătuiesc să dăm repartiții de măr
furi pentru te miri cine... Cu alte cuvinte, 
să nu uităm zicala cu oul...

...Altfel, șoferi buni
Astă-toamnă, pe Dumitru Buga, din co

muna Voluntari, l-a bătut gîndui să-și facă 
o casă nouă, Și, cu timpul, gindul a devenit 
intenție — declarată ; intenția, dorință — 
împărtășită și de restul familiei ; dorința, 
hotărire — autorizată in toată regula de 
către primărie. Pină aici toate bune. Nu
mai că, pînă la realizarea intenției ca atare, 
mai era de făcut un pas : aprovizionarea cu 
materiale. Ei bine, tocmai aici s-a poticnit 
Buga. Că n-a luat-o pe drumul drept, al 
depozitelor unde se Vînd materiale de con
strucție pentru populație. A preferat „ca
lea chilipirului", pe care o știa, sC pare, 
„bătută" și de unii șoferi ce transportau be
toane pe șantierele de construcție ale Capi
talei — de vreme ce a mers la sigur. Și... 
i-a „mers".

„.27 octombrie, ora 8 dimineața. Buga stă 
la pindă de... aUtobetoniere pe șoseaua 
Pantelimon. Trece prima, trece a două, trece 
a treia. Le face semn, dar nu opresc.. Li
xandru Marin insă, șofer pe autobetoniera 
34-B-7583, pune frină, scoate capul pe geam 
și ridică din umeri :

— Cit 7
— Șase metri cubi.
Și i-a venit rindul lui Buga să întrebe :
— Cit 7
— Șaișpe „foi" (Tradus, 16 bancnote de 

cîte o sută : una mie șase sute de lei)’. După 
care n-au mai avut decit să se înțeleagă 
unde avea să-I aștepte Buga pe Lixandru, 
ca să-l conducă pînă la șantierul, lui, de 
acasă. Și s-au înțeles. Lixandru a plecat la 
stația de betoane din Floreasca și a mai ra
colat acolo încă un „furnizor" de teapa lui. 
Pe Brînescu Ioan. Era riscant să Iacă sin
gur două drumuri. Pe urmă au incărcat be
tonul, l-au dus, au încasat fiecare cite 8 sute 
și... i-a surprins miliția. Tocmai cind erau 
la numărătoare. De stau și acum și nu
mără. Dar nu mai numără bani. Numără 
lunile și zilele care le-au mai rămas pină la 
expirarea pedepsei pentru delapidare.

Ce s-ar fi întimplat dacă nu ii surprindea 
miliția 7 Greu de spus. De ce 7 Pentru că 
de 5 ani, de cînd tot transportau betoahe de 
la stația din Floreasca a Grupului de șan
tiere nr. 8, măi nerespectaseră ei și altă 
dată traseele indicate, mai făcuseră și alte 
curse clandestine, dar... Dar, fuseseră ier
tați.

Pentru că, altfel, erau șoferi buni și con
știincioși.

Din caietul
• grefierului

„Eu am mai fost condamnat in anul 
1979 fiind învinuit că aș fi furat un lăn
țișor de aur unei fete... dar, in realitate, 
nu i l-am furat, ci l-am găsit pe jos. Pen
tru această faptă am fost condamnat un 
an sau doi cu suspendare. Nu știu exact 
pedeapsa pentru că nu a>n stat la pro
nunțare."

(Din dosarul nr. 5949/80, Judecătoria 
Rimnicu Vilcea)

„Cind am. intrat in cameră, defunctul 
stătea in pat și ținea in mină poza sofiei, 
de unde am dedus că nu era normal."

(„Perlă" dintr-o acțiune de anulare 
a testamentului, comunicată de magis
trat Ligia Rodica Badea de la Judecă
toria Cluj-Napoca)

„...cînd trebuiă să vină să cînte din nou, 
Radu Ion și ceilalți muzicanți nu s-au mai 
prezentat, lăsindu-mă in pierdere cu 
suma de 16 500 lei, deoarece invitații (la 
nuntă n.n.) nu au mai fost distrați și în 

loc de dar, cum se obișnuia să se dea la 
masă, au dat cite 15—35 lei de familie."

(Din dosarul nr. 1240/81, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală)

Florin CIOBANESCU
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CUM SE MMK
La întreținerea culturilor

SAPELE
ÎN ÎNTRECERE

CU TRACTOARELE
Este necesară intensificarea 
lucrărilor atit cu mijloacele 

mecanice, cit și manuale Pe terenurile cooperativei agricole din Platoneștl - Ialomița, lucrările de 
întreținere a culturilor se desfășoară din plin.

TOATE PROPUNERILE - APLICATE, 
PLANUL - ÎNDEPLINIT LA TOȚI INDICATORII

OLT

Pentru a doua oară 
la floarea-soarelui 
și sfecla de zahăr
In unitățile agricole din județul 

Olt s-a încheiat prima prașilă la 
sfecla de zahăr și floarea-soarelui 
pe toate cele J3 000 și, respectiv, 
31 300 hectare prevăzute. Acum, me
canizatorii și cooperatorii iși intensi
fică eforturile pentru a încheia pri
ma prașilă și la porumb, lucrare rea
lizată pe mai bine de 75 la sută din 
suprafețele cultivate. în numeroase 
unități din consiliile agroindustriale 
Corabia, Bucinișu, Stoenești, Drăgă- 
nești, Găneasa, Olari și altele a în
ceput și se desfășoară din plin pra- 
șila a doua la sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui. Demn de remarcat 
este faptul că pînă în seara zilei de 
30 mai prașila a doua mecanică a 
fost executată pe mai bine de 10 000 
hectare, iar cea manuală — pe 13 500 
hectare. Ritmul lucrărilor de întreți
nere a crescut mult de la o zi la 
alta, ajungind la peste 10 000 hectare 
la prășitul mecanic și Ia aproape 
12 000 hectare la cel manual. Conco
mitent cu efectuarea lucrărilor de 
întreținere se face și completarea go
lurilor, pentru a asigura densitatea 
optimă prevăzută pentru fiecare cul
tură în parte.

„Zilnic participă Ia lucrările de în
treținere peste 50 000 mecanizatori, 
cooperatori și elevi — ne spune to
varășul ing. Nicolae Popescu, director 
adjunct la direcția agricolă județea
nă. Dar prășitul nu se execută ori
cum, ci ținind seama de anumite e- 
lemente specifice. De exemplu, la 
cultura porumbului, întreaga supra
față cultivată în întreprinderile agri
cole de stat și pe 70 la sută în coo
perativele agricole este erbicidată. 
Evident, pe aceste suprafețe se apli
că numai prașile de corecție pentru 
a nu consuma inutil combustibil.

, Evident, acolo unde culturile sint 
' îmburuienate se trece operativ la 

prașile mecanice sau manuale sau la 
smulgerea buruienilor. De asemenea, 
culturile sînt repartizate pe mecani- 

. zatori în acord global. După execu- 
* tarea fiecărei lucrări se face recep

ția, pentru a crește în acest fel res
ponsabilitatea în executarea lucruri
lor de întreținere".

Așadar,_ preocupare Intensă pentru 
executarea prășituiui la toate cultu
rile pentru a asigura o producție su
perioară față de anii anteriori. O a- 
tenție deosebită se acordă loturilor 
cu producții record pentru ca, in
tr-adevăr, de pe aceste suprafețe să

se obțină recoltele înscrise In anga
jament. Așa, de exemplu, la cultura 
porumbului, de pe 20 000 ha se pre
vede a se obține între 8 000 și 15 000 
kg porumb boabe la hectar. Toate 
aceste loturi, de care răspund specia
liștii din unități, sînt prevăzute cu 
plăcuțe indicatoare în care sînt în
scrise hibridul, densitatea și cine a- 
nume răspunde de cultura respectivă. 
(Emilian Rouă).

VASLUI

Toți locuitorii 
satelor sint, în 

aceste zile, la cimp
Pe ogoarele vasluiene, in săptămî- 

na pe care o încheiem, s-au înregis
trat cele mai bune rezultate de pînă 
acum . la întreținerea culturilor. 
Timpul favorabil a fost utilizat din 
plin, din zori și pînă seara, în marea 
majoritate a unităților agricole. Or
ganele și organizațiile de partid, con
ducerile cooperativelor agricole, 
I.A.S. și S.M.A. au asigurat o mai 
bună organizare și coordonare a ac
tivității. Așa se și explică faptul că 
lucrările au fost intensificate de la 
o zi la alta. Cu atit mai mult dacă 
avem în vedere că în zona județului 
Vaslui, primăvara lui 1981 a impus 
eforturi suplimentare pentru crea
rea de condiții optime recoltei din 
acest an. Pină ieri seara, prașila I 
la cartofi a fost încheiată pe întreaga 
suprafață de 2 700 hectare, superioa
ră în comparație cu anul trecut. La 
sfecla de zahăr, prima prașilă , s-a

executat manual pe 91 la sută din 
suprafețe, iar mecanic pe 49 la sută 
din prevederi. Florii-soarelui, cultu
ră cu pondere in agricultura jude
țului, i .s-au aplicat primele lucrări 
de întreținere, manual și mecanic, 
pe sole ce însumează 94 la sută și, 
respectiv, 92 la sută. De asemenea, 
de la o zi la alta sporesc și supra
fețele prășite cu porumb. Realizările 
de pînă acum arată că manual s-au 
prășit 58 240 hectare, ceea ce în
seamnă 56 la sută din plan, iar cu 
mijloace mecanice — 52 la sută din 
suprafețe. Ușor se poate reține un 
fapt îmbucurător : lucrări avansate, 
tocmai ca urmare a participării ță
ranilor cooperatori. In aceste zile, 
aflindu-ne în multe cooperative agri
cole și intreprinderi de stat, am con
semnat o masivă prezență în cîmp 
a locuitorilor din toate satele vaslu
iene, cu mic cu mare, animați de 
aceeași voință, de hotărirea fermă de 
a spori rodnicia pămîntului, de a 
crea prin propria muncă temeinice 
baze recoltei din acest an. In condi
țiile unui timp favorabil, în județul 
Vaslui există suficiente posibilități 
și forțe ca in primele zile ale lunii 
iunie să se încheie prașila I la.toate 
culturile și, concomitent, să se’trea
că la cel de-al doilea prășit. .(Crăciun 
Lăluci).

VRANCEA

De ce neglijați 
porumbul ?

Mai buna folosire a mijloacelor 
mecanice și particj^ăyea î'hțr’-u^i nu
măr sporit a locțiitorilor sateiof 'la

lucrările de Întreținere a culturilor 
prășitoare au făcut ca în ultimele zile 
să se înregistreze ritmuri superioare 
de muncă în majoritatea unităților 
agricole cooperatiste și de stat din 
județul Vrancea. Ieri seară s-a în
cheiat prima prașilă mecanică și ma
nuală la sfecla de zahăr pe cele 
4 200 ha ocupate cu această cultură. 
In numeroase unități a început și 
cea de-a doua prașilă mecanică și 
manuală, urmărindu-se în același 
timp și efectuarea răritului pentru 
a se asigura densitatea optimă la 
hectar. Cu cîteva ore înainte de ve
nirea serii, în lanurile de floarea- 
soarelui, cultură care ocupă 8 700 
hectare, mecanizatorii cu cultivatoa
rele și formațiile de muncă ale ță
ranilor cooperatori grăbeau lucrul în 
vederea încheierii primei prașile me
canice și manuale și la această cul
tură.

Cu bune rezultate s-a muncit ieri 
In numeroase unități agricole și la 
lucrările de întreținere a porumbu
lui, prima prașilă mecanică fiind 
efectuată pe mai bine de 50 la sută 
din suprafața cultivată. Nu peste tot 
însă mijloacele mecanice au fost fo
losite la lucrările de întreținere din 
zori și pînă la căderea serii. Mai 
mult chiar, unele cooperative agrico
le ieri nu au prășit mecanic nici un 
hectar de porumb. Așa, de pildă, în 
cadrul consiliului unic agroindustrial 
Cîmpineanca au fost prășite mecanic 
doar 57 de hectare. La acest capitol, 
cooperativele agricole Cîrligelb, zCîm- 
'pineanca, Cotești și Golești din ca
drul consiliului amintit ieri nu au 

‘■'avut ce raporta. Diferențieri intre 
unitățile agricole sînt și în ce pri
vește stadiul de întreținere manuală 
a porumbului. Ieri, la cooperativele 
agricole Vulturu, Suraia, Hîngulești 
au fost prășite manual peste 120 ha 
cu porumb, în timp ce la cooperati
vele Țifești, Slobozia-Ciorăști ș.a. nu 
s-a prășit manual nici un hectar. 
Dealtfel, pe ansamblul județului, pra
șila manuală la porumb nu se si
tuează la nivelul impus de starea de > 
vegetație a culturilor. Se impune ca 
pretutindeni comandamentele comu
nale pentru coordonarea activității 
din agricultură să întreprindă măsuri 
de mobilizare a tuturor locuitorilor 
la muncă, potrivit prevederilor le
gale. Totodată, se cere o și mai ri
guroasă organizare a muncii la ni
velul fiecărei formații de lucru, un 
control mai exigent asupra respectă
rii normelrjr de calitate prevăzute 
pentru fiecare lucrare și cultură. 
(Dan Drăgulescu).

In urmă cu patru ani, la întreprin
derea de producție industrială pentru 
construcții căi ferate din Miercurea 
Ciuc s-a declanșat o amplă acțiune 
avind drept scop schimbarea comple
tă a profilului său de fabricație. 
Acum, intreprinderea este principa
lul producător de utilaje de concasa- 
re, granulare și sortare necesare în 
procesul de industrializare a pietrei 
pentru construcții de’ căi ferate și 
drumuri. Evident, a fost o perioadă 
in care colectivul de aici s-a con
fruntat și a trebuit să rezolve multe 
probleme tehnice și organizatorice. 
Dar după numai trei ani, în 1980, co
lectivul întreprinderii s-a situat, prin 
succesele obținute In producție, pe 
locul doi pe țară în întrecerea socia
listă, activitatea sa rodnică fiind răs
plătită cu „Ordinul Muncii" clasa a 
II-a. Ceea ce caracterizează In mod 
deosebit activitatea acestui colectiv 
este climatul de înaltă exigență In 
muncă, dominat de hotărîrea de a 
consolida și dezvolta experiența acu
mulată pînă acum prin noi și remar
cabile succese în producție, hotărîre 
reafirmată cu putere și convingere și 
in cadrul adunării generale a oame
nilor muncii ce a avut loc la înce
putul acestui an.

— Ceea ce m-a impresionat mal 
mult in această adunare — ne spune 
secretarul comitetului de partid, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii, Nagy Eugen — a fost faptul că 
oamenii au înțeles profund sensul și 
semnificațiile autoconducerii mun
citorești și autogestiunii economice, 
participînd cu hotărîre și răspundere 
la rezolvarea unor probleme impor
tante privind bunul mers al activită
ții productive. Propunerile și suges
tiile formulate în adunarea generală, 
înscrise în hotărîrea-program. se do
vedesc acum deosebit de valoroase 
în ce privește creșterea producției și 
eficienței economice.

Intr-adevăr, in adunarea generală, 
participanții la dezbateri au venit cu 
numeroase propuneri, soluții și idei, 
în principal, ele urmăresc reducerea 
cheltuielilor de producție, îndeosebi 
a celor materiale, in toate sectoarele 
întreprinderii. Astfel, una din măsu
rile cuprinse în hotărîrea-program 
vizează chiar depozitul de laminate, 
adică punctul de plecare a materiilor 
prime și materialelor pe fluxul de 
producție. In adunarea generală s-a 
cerut ca în cadrul depozitului să se 
monteze o macara pentru a se asigu-: 
ra manipularea șî depozitarea cores
punzătoare a laminatelor, evitarea 
risipei și degradării calitative a aces
tora. în prezent, lucrarea este în pli
nă desfășurare, tirmind ca în tri- 
mestrairiufMător Să fie finalizată.

— Toate măsurile propuse de sec
ția noastră — remarcă cu satisfacție 
șeful' ă't&i^iulllr’de confecții, TBke 
Zoltan — sînt rezolvate operativ. 
Bunăoară, pornind de la propunerea 
noastră, hotărîrea-program prevede 
o serie de măsuri pentru folosirea 
mai eficientă a capetelor și margini
lor de tablă care rezultă la debitarea 
acesteia. în scurt timp s-a pus la 
dispoziția atelierului un set de de
sene pentru reperele mai mici care 
pot fi confecționate din aceste bu
căți de tablă. Numai pe această cale 
vom reintroduce și valorifica în pro
cesul de producție în acest an peste 
40 tone de metal.

în ansamblul, prevederilor 'din ho- 
tărireă-prbărărh,’ un loc important îl 
ocupă mă.șurile.. privind înnoirea și 
modernizarea producției și a tehno
logiilor de fabricație. Și in acest do
meniu. ârgiimehteie care ilustrează, 
seriozitatea cu care se acționează în 
întreprindere pentru aplicarea pro
punerilor oamenilor muncii sînt nu
meroase.. Bunăoară, pornindu-se de 
la linele cerințe subliniate in aduna
rea generală, la o serie de repere 
s-a trecut la forjarea semifabricate-

lor in întreprindere. Rezultatele ? 
Adaosurile de prelucrare s-au redus 
cu 20 la sută. Tot pe baza unor iniția
tive muncitorești, la uscătoarele ro
tative de carbonat de calciu a fost in
trodusă metoda uscării în contracu- 
rent : ca urmare, consumul de com
bustibil a fost diminuat cu 5 la sută.

La întreprinderea 
de producție industrială 

pentru construcții 
căi ferate 

din Miercurea Ciuc

în ce privește tnnoirea și moderni
zarea producției, am reținut că anual 
sint supuse acestui proces circa 30 la 
sută din produsei^ întreprinderii. 
Totodată, am notat că toate produ
sele asimilate in această unitate se 
fabrică pentru prima dată în țară, 
ele fiind rodul eforturilor proprii de 
concepție și creație.

— înfăptuirea amplului program de 
înnoire și modernizare a producției 
— ține să ne splină directorul'între
prinderii, Rakost Zoltan — nu ar fi 
pe deplin posibilă dacă în această ac
țiune ar fi antrenate numai cadrele 
tehnice. Acest aspect l-am avut în 
vedere la elaborarea hotărîrii-pro- 
gram, dar mai ales în activitatea pro
ductivă, unde, de fapt, se hotărăște 
gradul de tehnicitate al produselor, 
nivelul lor calitativ. La înnoirea și 
modernizarea producției participă, 
practic, întregul colectiv, care, acțio- 
nînd in spiritul autoconducerii mun
citorești. contribuie direct la materia
lizarea ideilor formulate în adunarea

generală, asigurîndu-se o conlucrare 
permanentă și fructuoasă între spe
cialiștii din proiectare și muncitorii 
și specialiștii din secțiile de produc
ție.

Și din această conlucrare cîștigă în
treprinderea. economia națională. 
Concasorul de 150—200 tone pe oră, 
montat pe rame metalice, asimilat de 
curînd în fabricație, constituie o do
vadă concludentă in acest sens. Prin 
fabricarea sa se asigură, la beneficiar, 
între altele, reducerea cu aproape 400 
tone a consumului de beton, iar 
timpul de montaj scade de la 18 luni 
la 30—40 de zile. La rîndul lor. ciu
rurile de rezonanță au parametri la 
nivelul tehnicii moderne. Ele se fa
brică aici cu un consum de metal mai 
mic cu 500 kg. comparativ cu ciuru
rile clasice, și sînt-dotate cu motoare 
de acționare de 4 kW. în loc de 11 
kW, ceea ce duce la un consum mult 
mai mic de energie electrică în 
timpul exploatării. Și numărul exem
plelor ar putea continua.

Sînt fapte care duc la una și a- 
ceeși concluzie : în întreprindere, 
ideile, propunerile și sugestiile oa
menilor muncii sînt tratate cit maxi
mă solicitudine și responsabilitate. 
Prin aplicarea lor consecventă In 
practică. în perioada care a- trecut 
din acest an. planul a fost depășit la 
toți indicatorii, în condițiile reducerii 
cu 11.4 lei a cheltuielilor la 1 0Q0 lei 
producție marfă, economisirii|dy^plus 
față de normele de consum, a Ta tone 
metal, 74 tone combustibil corrdențio- 
nal și 434 MWh energie el&tltrică. 
Adică, in condițiile unei eficiențe 
sporite.

llie ȘTEFĂN 
Ioan D. KISS
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POVESTEA (EXTREM DE COSTISITOARE) A UNOR CONSTRUCȚII ZOOTEHNICE

^Importante realizări tehnice .
PENTRU MECANIZAREA AGRICULTORII
ÎN FABRICAȚIE LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ 

„CEAHLĂU" DIN PIATRA NEAMȚ

Mașină de semănat, fără arătură

Cînd cu șase ani în urmă. Intr-o 
ședință de lucru, 20 de expert! in 
probleme de construcții zootehnice 
au analizat și aprobat cererea coope
ratorilor din Fundulea de a li se con
strui un adăpost pentru taurine, sta
bilind, în acest sens, și un program 
cuprinzător cu sarcini concrete pen
tru realizarea acestui obiectiv în- 
tr-un timp record, de numai 5 luni, 
pînă și cei mai sceptici au început să 
creadă în norocul care a dat peste 
capul lor.

Ce este în concepția țăranului-ță- 
ran un adăpost corespunzător înțe
lege toată lumea : o construcție iefti
nă, călduroasă, în care animalele să 
poată fi îngrijite cu minimum de 
cheltuieli și cu maximum de folos. 
Existind pare-se părerea că țăranul 
de azi nu mai poate gîndi la nivelul 
pretențiilor pe care le presupune o 
zootehnie intensivă, de această pro
blemă se ocupă un institut speciali
zat — IPSCAIA București — ce 
funcționează în subordinea Ministe
rului Agriculturii. Nu punem în dis
cuție capacitatea profesională, expe
riența celor care conduc și lucrează 
în acest institut. Supunem insă aten
ției una din „creațiile" lor. Acest in
stitut a oferit cooperatorilor din Fun
dulea un proiect care avea să ser
vească drept model pentru toate com
plexele de creștere a vacilor în sta- 
bulație liberă construite în ultimii 
ani. Cîteva dintre caracteristicile 
constructive ale complexului : se 
compune din trei grajduri pentru 
vaci și ju'ninci cu o capacitate de 
680 capete, un grajd pentru vițele, o 
maternitate, grup de muls etc. Popu- 
larea lui ar urma să se facă cu ani
male din import pentru achiziționa
rea cărora unitatea va plăti 5,5—6.5 
milioane lei. Lungimea unui grajd 
este de 72 metri, lățimea 23 m, înăl
țimea la coamă 5,7 m. întreaga con
strucție este făcută din beton și fier, 
pentru realizarea unui grajd de vaci 
consumîndu-se 2 800 tone de ciment 
(numai acoperișul cîntărind circa 300 
tone). Intre aceste încăperi uriașe de 
beton, animalele urmează să-și pe
treacă toată viața, avînd asigurate 
mincarea, apa și chiar posibilitatea 
de a se plimba în voie.

In toamna lui ’76 cînd li s-a pre
zentat primul proiect și au aflat că 
investiția o să-i coste cam 9 milioane 
lei, cooperatorii din Fundulea au zis 
că-i mult, dar neavind altă soluție au

acceptat-o. Cu proiectul aprobat, 
constructorul — T.C.M. Ilfov — s-a 
apucat repede de treabă și pînă la 
sfîrșitul. anului a executat săpăturile, 
a turnat betonul la fundații, reali- 
zind un volum de lucrări în valoare 
de 1,7 milioane lei. Continuă în 1977 
cu executarea grajdului pentru vițele, 
a maternității, a stației de apă și a 
învelișului la grajdurile de vaci. Tot 
pe baza proiectului inițial lucrează 
și în 1978 pînă la mijlocul lunii apri
lie, cînd își fac apariția și simțită pre
zența consilierii de la minister și de 
la proiectare. Puși pe fapte' mari, iau 
notă de cele executate, pînă atunci,

lui 1978 aveau să se facă aproape 5 
milioane, pentru ca în 1981 valoarea 
totală a investiției să ajungă la 21 
milioane lei, față de 9 milioane cit 
reprezenta inițial. Acest procedeu de 
a obliga unitățile agricole să se în
glodeze în tot felul de datorii numai 
pentru ca anumiți experți și consi
lieri să-și pună în aplicare ideile lor 
readuce în discuție o practică cu o 
răspîndire mai largă pe șantierele a- 
gricole de la noi. Unor asemenea 
'manifestări, indiferent de felul în 
care sînt justificate, trebuie să li se 
pună cu hotărîre capăt. Cine vrea să 
se joace „de-a modificarea proiecte-

torul nu se opunea fățiș la o aseme
nea măsură nesăbuită. Foarte mult, 
dar oricum este o nimica toată față 
de ceea ce ar putea găsi generațiile 
viitoare în cazul că se vor încumeta 
să facă aici săpături arheologice.

Dar să discutăm și despre rezulta
te. Cum se prezintă din punct de ve
dere. funcțional un complex pentru 
care s-au cheltuit peste 21 milioane 
de lei 1 Ce garanții există că se vor 
realiza indicatorii stabiliți prin pro
iect ? Tine seama acest sistem de 
creștere a animalelor de problemele 
tot mai grele cu care ne confruntăm 
în ce privește consumul de energie ?

„Dă-mi 2 milioane de lei să te învăț... 
turn să risipești averea obștească"

ordonă sistarea lucrărilor și dispun 
punerea în aplicare a altor soluții 
tehnologice. Se cere înlocuirea siste
mului de evacuare a dejecțiilor, înlo
cuirea ușilor, demontarea frontoare- 
lor, schimbarea amplasamentelor etc. 
Aceste modificări masive determină 
înlocuirea proiectului directiv cu un 
altul tip, avizat de Consiliul teh- 
nico-economic al M.A.I.A. Consecin
țele : valoarea investiției crește cu 
3,3 milioane lei, se renunță la o serie 
de utilaje cumpărate deja, fiind ne
voie în același timp să se procure al
tele, care nici nu puteau fi contrac
tate în anul respectiv, ceea ce duce 
la amînarea cu încă un an a terme
nului de punere în funcțiune a in
vestiției. Se impune aici precizarea 
că fostul Comitet județean Ilfov al 
P.C.R. s-a opus la aplicarea noilor 
soluții, dar proiectantul — IPSCAIA 
— obține aprobarea ministrului ad
junct cu problemele de zootehnie 
pentru a-și pune în practică ultimele 
idei în materie de construcții zooteh
nice. Deci, cooperativa este practic 
obligată să mai plătească incă 3.3 mi
lioane lei, care pînă la sfirșitul anu-

lor“ numai de dragul de a face expe
rimentări. poate să o facă, dar nu pe 
banii statului, nu pe spinarea coope
ratorilor. Și apoi în virtutea căror 
norme legale poate fi încălcată auto
nomia unităților agricole ? Pentru 
că în construirea complexului de la 
Fundulea nu este vorba de simple a- 
bateri de Ia soluția aprobată’ inițial, 
ci de schimbări masive, care au cu
prins nu mai puțin de 9 din cele 12 
capacități construite aici și care în 
final au dus la scumpirea investiției 
cu peste 12 milioane lei. Modificări 
în urma cărora au fost îngropate în 
pămînt zeci și zeci de tone de ciment, 
distruse lucrări care au costat sute și 
sute de mii de lei. S-a mers pînă 
acolo încît i s-a ordonat constructo
rului să treacă la turnarea pe fundul 
canalelor de evacuare a dejecțiilor, 
de la grajdul pentru tineret, a unui 
strat de beton gros de o jumătate de 
metru. înmulțiți 76 m. cît reprezintă 
lungimea totală a acestor canale, cu 
1,5 m lățimea lor, respectiv grosimea 
stratului — 0,5 m și veți afla și can
titatea totală de beton care s-ai mai 
fi astupat sub pămînt dacă con'struc-

Privită pe dinafară, construcția a- 
pare frumoasă, chiar impresionantă. 
Analizată cu atenție fiecare capaci
tate, fiecare lucrare, rămîi nedumerit 
față de multe soluții aplicate. Cu toa
te că sistemul de evacuare a dejec
țiilor a fost schimbat de trei ori, pro
blema nu este rezolvată și presupu
ne noi cheltuieli pentru a fi finali
zată. Mă tot uitam la parapetul din 
fața ieslei și neînțelegindu-i rostul 
i-am cerut constructorului să-mi 
spună de ce trebuie urcate animalele 
cu picioarele din față pe această ri- 
dicătură. Am rămas stupefiat cînd 
mi s-a spus că altfel vacile nu ajung 
să mănînce din iesle. „Bi-ne, dar ies
lea nu are nici măcar un metru înăl
țime, or țăranul nostru a ridicat din- 
totdeauna ieslea cel puțin pînă la 
pieptul animalului", i-am ripostat. 
„Păi ce, avea el consilieri care să-l 
învețe cum se montează o iesle ?“ 
Cum interlocutorul, Nicolae Garbu- 
linschi, făcea haz de necaz pe seamă z 
multora din lucrurile proaste pe care 
a fost obligat să le facă, l-am între
bat dacă ar mai avea puterea să re
pete o asemenea ispravă. Mi-a răs-

puns răspicat că nu și că îi pare 
foarte rău că ultima lili construcție 
înainte de pensionare este aceasta.

Concepția și modul de realizare a 
acestor construcții contravin indica
țiilor date de conducerea partidului 
de a face în agricultură construcții 
simple, trainice, ieftine și eficiente. 
Cit de eficient poate fi oare un sis
tem care te obligă să servești ani
malele cu hrană la tavă, 365 de zile 
pe an ? Să consumi motorină, ener
gie electrică, recoltind, transportând 
și tocind nu mai puțin de 16 000 tone 
de furaje in loc să scoți animalele 
să pască in voie ? Numai pentju 
amortizarea investiției, unitatea va 
trebui să plătească anual peste 
770 000 lei, la care se adaugă 550 000 
lei costul transporturilor și energiei, 
430 000 lei cheltuieli pentru reparații 
curente și capitale, plus dobinzile la 
creditele acordate. Cît lapte trebuie 
să producă o vacă ca să acopere a- 
ceste cheltuieli peste cele cu furaja
rea și retribuirea ? Cooperativa din 
Fundulea este acum înglodată în da
torii pînă peste cap, nemaiputînd 
face nici un fel de investiții pentru 
sporirea producției vegetale, sector . 
pe care de fapt este profilată. 'Ca și | 
cum nu era destul ce a făcut, pro
iectantul a mai venit cu o invenție 
de ultimă oră prin care ii invață pe 
cooperatori cum să deschidă automat 
geamurile grajdurilor. Pentru această 
idee a mai incasat 40 000 lei, cu toate 
că nimeni nu este dispus să o pună 
în aplicare. Una peste alta, proiec
tantul a încasat aproape 2 milioane 
de lei pentru a-i pune pe coopera
tori să risipească 21 milioane. Oare 
in felul acesta gindesc factorii răs
punzători din Ministerul Agriculturii 
să sprijine unitățile agricole, să Ie 
creeze condițiile pentru a-și așeza 
activitatea pe principii economice să
nătoase ? Punînd aceste întrebări aș
teptăm un răspuns din partea con
ducerii Ministerului Agriculturii. Cu 
atit mai mult cu cît în legătură cu 
unele aspecte din fermele zooteh
nice, în paginile ziarului nostru, au 
fost făcute numeroase critici care 
vizează direct unele organe din mi
nister, dar aceste organe nu găsesc 
de cuviință să dea explicații de ee 
procedează așa, cine acceptă angaja
rea unităților agricole în asemenea 
cheltuieli mari care nu le aduc de- 
cit pagubă.

Iosif POP

Cu prilejul vizitei de lucru făcu
te in județul Neamț în toamna 
anului trecut, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a indicat colectivului 
întreprinderii mecanice „Ceahlău" 
din Piatra Neamț să lărgească 
gama mașinilor agricole pe care le 
realizează cu noi produse de înaltă 
tehnicitate și complexitate. înfăp
tuind această prețioasă indicație, 
constructorii de mașini pietreni au 
obținut în aceste zile un succes 
deosebit, realizînd și intrînd in fa
bricație pentru prima dată în țara 
noastră mașina combinată de semă
nat in miriște — a cărei denumire 
atrage de Ia bun început atenția a- 
supra noutății pe care o reprezintă 
— și ale cărei caracteristici ne sint 
prezentate de inginerul Ștefan 
Mangu. directorul întreprinderii :

— Noua mașină pe care am înce
put să o fabricăm — purtind sim
bolul tehnic MCSN-6 — poate 
executa simultan prelucrarea solu
lui pe zona rindurilor culturilor, 
semănatul și administrarea erbici- 
delor. Așadar, folosită in miriști, ea 
înlătură necesitatea aratului și lu
crărilor de pregătire a solului, rea- 
lizind la o singură trecere toate lu
crările impuse de tehnologia insă- 
mintării. Avantajele utilizării ei 
sînt deci evidente : reducerea de la 
patru treceri ale tractorului pe 
aceeași brazdă (arat, discuit, semă
nat, erbicidat) la numai una singu
ră. avînd ca efecte reducerea cu 
peste 65 la sută a consumului de 
combustibil. precum și scurtarea 
corespunzătoare a timpului de lu
cru și scăderea cu 30—40 la sută a

necesarului de forță de muncă. Alte 
caracteristici ale mașinii ii conferă 
și alte performante superioare. în
tre acestea, viteză sporită cu care 
se poate lucra, asigurindu-i o pro
ductivitate medie de 1,5 hectare pe 
oră. precum și înalta precizie de 
însămînțare, ilustrată de faptul că, 
la porumb, de pildă, la viteza de 
deplasare de 6 km la oră, din 100 
de cuiburi insămînțate, 97 primesc 
un bob, doar trei primesc cîte două 
boabe și nici un cuib nu rămine 
gol. în fine, precizez că mașina lu
crează pe patru sau șase rînduri, 
poate fi antrenată de un tractor de 
65 CP și este destinată însămînțării 
plantelor prășitoare.

La cele relatate de directorul în
treprinderii adăugăm faptul că asi
milarea în fabricație a noii mașini 
s-a făcut intr-un timp deosebit de 
scurt — în numai două luni — ceea 
ce permite ca ea să fie utilizată in 
unitățile agricole chiar în această 
vară la însămînțarea culturilor du
ble. La acest succes o contribuție 
deosebită și-au adus-o și alte între
prinderi din județul Neamț — în
tre care întreprinderea mecanică 
Roman, Uzina de reparații de 
transformatoare și aparataj electric 
și întreprinderea de materiale de 
construcții din aceeași localitate, u- 

«nități ăle cooperației meșteșugă
rești și altele — care cooperează cu 
întreprinderea pietreană la realiza
rea unor piese și subansamble ale 
noii mașini.

Constantin BLAGOV1C1
corespondentul „Scînțeii”

Dispozitiv care înlătură pierderile 
de sfeclă de zahăr la recoltare

Cine citește brevetul nr. 73 836, 
emis de Oficiul de Stat pentru In
venții și Mărci la data de 3 martie 
1980 — „Dispozitiv pentru extrage
rea sfeclei de zahăr la recoltare" 
— are o primă și plăcută surpriză : 
titularul este Liceul agroindustrial 
Ianca, județul Brăila, iar autor în
suși directorul școlii, inginerul Oc- 
tav Grigoraș. Deși astfel de „sur
prize" devin de la o zi la alta tot 
mai frecvente — datorită intensifi
cării procesului de integrare a șco
lii, a oamenilor ei in perimetrul 
cercetării — invenția la care ne re
ferim merită o atenție cu totul 
deosebită. Motivul ? Generalizarea 
sa ar aduce în plus economiei na
ționale multe, foarte multe milioa
ne de lei, respectiv importante can
tități de zahăr.

— Realizarea acestui dispozitiv 
mă preocupa de multă vreme, ne 
spunea directorul Grigoraș. Prime
le cercetări le-am început în anul 
1978, atunci cînd pentru mine a de
venit evident faptul că este de 
neadmis ca la recoltarea sfeclei de 
zahăr să se producă pierderi sub
stanțiale, din care circa 10 la sută 
din recoltă se datorește organului 
de extragere. Prin rădăcinile ră
mase în sol, cele recoltate, dar cu 
vîrful rupt etc. rezultă că la un 
hectar se pierd aproximativ 4 tone, 
in condițiile unei producții de 40 
de tone, adică materia primă pen
tru 720 kg de zahăr. Am făcut un 
calcul referitor la pierderile de 
sfeclă de zahăr în consiliul unic 
agroindustrial Ianca. Dacă s-ar fi 
aplicat dispozitivul pe care l-am 
realizat, de pe cele 520 de hectare 
cultivate cu sfeclă în 1980 produc
ția ar fi fost mai mare cu 374 de 
tone. Aceasta înseamnă că s-ar fi 
obținut zahărul necesar pentru în
treaga populație a comunei Ianca, 
de peste 11 000 de locuitori, pe 
timp de un an.

Aflăm amănunte despre acest, 
dispozitiv. La noi sfecla de zahăr 
se recoltează cu mașinile MRS-3,

de fabricație indigenă, și KS-6. din 
import. La toate tipurile, pierderi
le sînt mari, organele de extragere 
nefiind perfect corelate cu condi
țiile de sol din țara noastră. Spre 
deosebire de aceste mașini, dispo
zitivul realizat Ia Ianca formează 
o pană de extragere între organele 
perechi, cuprinsă intr-un plan ori
zontal la adincimea de extragere 
de 10—12 cm. Distanța minimă în
tre nervuri se realizează sub dia
metrul maxim al rădăcinilor, asi- 
gurind extragerea acestora pe di
recție verticală, după ce mai intii 
virfurile organelor distrug legătu
rile dintre rădăcini și sol. La cele
lalte tipuri, pana de dizlocare este 
îndlinată, iar distanța minimă între 
organe se realizează la suprafața 
solului, fapt pentru care pierderile 
de rădăcini în sol și vătămările 
sint mari.

Experiențele făcute în toamna 
trecută în paralel cu mașini echi
pate cu vechile tipuri de dispozi
tive de extragere au demonstrat că 
la mașina echipată cu dispozitivul 
inginerului Grigoraș n-au rămas 
rădăcini in sol, iar gradul de vă
tămare a fost de maximum 1 la 
sută, în condiții de umiditate între 
15 și 24 la sută.

Ce se face pentru a se genera
liza dispozitivul respectiv la mai 
multe mașini ? Aflăm că primele 
exemplare au fost confecționate în 
atelierul școlii, prin strunjire și 
sudare, iar ulterior prin turnare, la 
I.U.G. „Progresul". Bineînțeles, nu 
se reduce totul doar la dispozitivul 
propriu-zis, de aceea fabricarea în 
serie ar trebui preluată de o între
prindere specializată. Urmează ca 
Ministerul Construcțiilor de Mașini 
și Ministerul Agriculturii să stabi
lească măsurile necesare pentru 
trecerea la producția de serie a 
noului dispozitiv de extragere a 
sfeclei de zahăr.

Corneliu IFR1M
corespondentul „Scînteil*
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Problema specificului unei 
literaturi, a particularităților 
prin care ea participă la te
zaurul valorilor universale, 

este esențială în judecata lite
rară. Imaginindu-ne, o clipă, o 
mare vitrină a valorilor uma
nității. trebuie să recunoaștem 
acolo fiecare națiune, cu carac
teristicile ei, și at fi cu totul desca
lificam dacă un popor sau altul 
s-ar înveșminta în haine de împru
mut și ar adopta, in substanța spi
ritului său. elemente aidoma cu cele 
ce-i definesc pe alții. Cultura se dez
voltă totdeauna pe verticală, adică 
pornind de la rădăcinile ei, și nu pe 
orizontală, prin aluviuni. Evident, 
popoarele Învață unele de la altele, 
nu se poate concepe o autarhie spi
rituală și un destin robinsonian, dar 
produsul final al eforturilor fiecărui 
popor în materie de cultură se 
cuvine să poarte amprenta puter
nică a originalității pentru a fi luat 
In serios. O operă literară sau o 
simfonie nu pot lua naștere si nU 
pot fi valorificate ca in industrie, 
prin cumpărarea unui brevet, ducă 
care Începem să producem obiecte 
identice și. eventual, să le desfa
cem, împreună cu cel care ne-a li
vrat licența, pe piața mondială. Te
zaurul valorilor universale nu este 
apanajul unul grup restrins de na
țiuni mari, el reprezintă efortul tu
turor popoarelor, mari sau mici, în 
constituirea acestu- patrimoniu. 
Dealtminterl, așa cum observau 
Gide, iar la noi Ibrăileanu, Halea, 
Călinescu. Vlanu. marii autori ăi 
literaturii lumii conțin cea mai 
mare doză de specific și nici nu 
s-ar putea altfel : Voltaire. Balzac 
sau Baudelaire la francezi, Goethe, 
Schiller. Thomas Mann la germani, 
Ibsen la scandinavi. PUșkin, Tol
stoi, Dostoievski la ruși, Cervantes 
sail Lope de Vega la spanioli. 
Whitman si Faulkner la ameri
cani, Dante sau Petrarca la italieni, 
PeWfi. Ady Endre la unguri, Mic- 
kiewicz sau Sienkiewicz la polo- 
n€ii„ Eminescu, Sadoveanu. Ar- 
gh^zt. la români etc. Interdepen
dent fenomenelor, legătura evi
dență dintre diversele arii de 
cultură, nu presupune eliminarea

talității. Istoria literaturii uni
versale, explică Tudor Vianu, 
„operează cu datele stabilite de 
cercetarea literaturilor naționale 
și se 'pune in serviciul explo
rării. caracterizării și aprecierii ma
rilor realizări ale acestora din 
urmă" (Literatură universală și li
teratură națională 1960). Alianțele 
literare, de care se vorbește adesea 
și care sint reale, nu pot duce la 
asimilarea unor parteneri de către 
ceilalți, ci presupun un tratament

nate specifice ale diverselor po
poare ale lumii, că fiecare își are 
particularitățile lui inimitabile, uni
ce, nerepetabile, și nici nu s-ar pu
tea altfel, căci fiecare popor are o 
istorie a sa, o ambianță naturală și 
socială, a tradiției, care-i legitimea
ză nu numai locul specific în con
certul popoarelor, dar și contribuția 
solidară, prin acest specific, la al
cătuire» patrimoniului universal. 
Nici vorbă, se pot de atitea ori sur
prinde consonante spirituale, afini

Arta națională — 
fereastră deschisă 

către lume
Opinii dd Pompiliu MARCEA

independenței, ci. dimpotrivă. înțe- 
legarea ei ca parte integrantă a to- 

k iha:

egalitar, desigur ea urmare a im
pulsului firesc al tuturor de a-și 
afirma demnitatea și latențele spe
cifice. Teoria concordanței, care in 
domeniul economic (in cadrul ace
luiași sistem, desigur) poate fi o 
temă de discuție, deși, cum se Știe, 
și aici este în general controversată, 
în cultură este profund aberantă și o 
pot susține numai cei cu un orgo
liu hipertrofiat al propriilor valori 
sau indivizi apatrizi. Și dacă ci
tim in presa sportivă, să spunem, 
formule ca „stilul de joc sud-ame- 
rican“. „stilul scandinav**, „stilul 
italian" (în fotbal), provenind din 
temperamentul sau disponibilitățile 
diverse ale diverselor popoare 
(date strict obiective, omologate 
prin mijloacele de testare științifi
ce). atunci, cu atît mai mult în pro
ducerea de valori spirituale. Toți 
cei care au vizitat Parisul în piața 
Trocadero, unde se află celebrul 
„Musăe de l’bomme", și-au dat sea
ma. fără dubiu. ...vizionind" expo

tăți și comuniuni dă aspirații, pre* 
mise decisive în unirea eforturilor 
pentru o lume mâi bună, pentru 
pacea universală. Dar specificitatea 
nu poate fi niciodată contestată, și 
nu pentru că atirnă de voința unuia 
sau altuia, de factori subiectivi, nu 
pentru că s-au ivit doctrine ale spe
cificului. ci pentru că acăast® con
stituie o realitate puternică, strict 
obiectivă, a cărei ignorare poate 
zdruncina serios evoluția unei na
țiuni sau alteia. Evident că, în linii 
generale, Caragiale se aseamănă cu 
Moliâre (a și fost numit „Moliftre 
al românilor**) prin viziunea asu
pra lumii, considerată în latura ei 
hilară, prin pregnanța observației 
sociale sau caracterologice, dar Ori
cine cunoaște istoria românească 
își Va da seama de îndată că sub
stanța adîncă, nucleul vital și ira
diant al operei caragialiene sînt 
atît de strins legate de un anume 
spațiu, cel românesc, dintr-o anu
me epocă. îneît n-o putem desprin
de de acest spațiu deeît cu riscul

ifmităfii semnificațiilor, al neînțe
legerii el intime. Specificul națio
nal nu este O poartă zăvorită Spre 
lume,, dimpotrivă, este Singura fe
reastră deschisă spre lume și sin
gura șansă de recunoaștere, ca 
parteneri cu drepturi egale. în ma
rele forum al culturii popoarelor. 
Nu ne vom impune niciodată imi- 

•tînd pe alții, cî convingînd pe 
alții de puterea creatoare a spiritu
lui nostru.

Cultura anilor noi ai tării, direc
țiile teoretice, ideologice care secon
dează și sprijină creator actul ar
tistie vin să nună puternic in lumină 
acest mare adevăr.

Dealtminteri. creațiile durabile de 
azi, în noezie, proză, dramaturgie, 
ne eonfirmă. prin întreaga, ecla
tanta lor diversitate, că o concep
ție uhitară izvorltă din plasarea 
creatorului pe platforma filozofiei 
științifice, materialist-dialectice. a 
clasei muncitoare. în slujba po
porului muncilor — căruiâ-i oglin
dește năzuințele si împlinirile, tră
săturile si eforturile de perfecțio
nare morală si spirituală — con
stituie garanția realizării unei arte 
durabile, cu largă deschidere filo
zofică. implicată în viata societății 
de azi. Desigur, talentul specific 
fiecăruia poate transforma o posi
bilitate 
tistică 
căci nu 
esență 
condițiile __________ __ _____ __
operei veritabile, însă este un ade
văr ft! vieții noastre artistice fap
tul eă din toate generațiile de crea
tori și potrivit Unor înzestrări de o 
mare diversitate se nasc opere vii. 
opere care se bucură de succes, de 
căutare din partea unui larg public. 
Este efectul remarcabil a] unei 
orientări politice generoase. Uma
niste a culturii Si artei românești 
contemporane, a] unei politici a 
culturii eare. despovărată de dog
matism. izbutește să unească for
țele artistice în aceeași nobilă 
aplecare spre viata poporului ro
mân. către Specificul înconfhnda- 
bil a! unui vast proces revoluțio
nar, care, antrenează adînei trans
formări în viața națiunii, ca si a 
indivizilor, a eroilor de rînd — 
sarea marii creații dintetdeauna.

generoasă în realitate ar
pe deplin convingătoare, 
vom mai face eroarea, de 
dogmatică, de a nesocoti 

snecitice de naștere a
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Geo DUMITRESCU: „ Versuri"
La patru decenii de la 

debut („Aritmetică**, colec
ția „Albatros**, 1941) ne re- 
intilnim cu poezia lui Geo 
Dumitrescu în colecția de 
mare popularitate „Biblio
teca pentru toți" a editurii 
„Minerva**, într-o selecție 
de „Versuri", cea mai cu
prinzătoare de pînă acum, 
însoțită de o substanțială 
prefață a lui Lucian Rfticu. 
Alcătuită de autor împreu
nă cu succinte „elemente 
bio-bibiiografice". sumarul 
include versuri din „Liber
tatea de a trage cu pușca*' 
(1946), „Aventuri lirice" 
(1963), „Nevoia de cercuri" 
(1966), „Jurnal de campa
nie" (1974) și o „Adendă" 
de 26 de poezii scrise intre 
1939 și 1974. care conține 
adaosuri importante cu u- 
nele inedite din perioada 
Începuturilor. O „carte de 
bilanț, definitivă", cum o 
numește autorul, sporește 
îndreptățitul interes pentru 
o operă originală atît de 
expresivă.

Venit £h poezie și in viața 
spirituală a tării în preaj
ma declanșării ultimei con
flagrații mondiale, odată cu 
o pleiadă de tineri scriitori, 
numită mai tîrziu „genera-- 
ția războiului", Geo Dumi
trescu va fi marcat hotărî- 
tor de această experiență 
tragică a umanității. încă 
de la primele versuri, poe
tul își definește arta ca 
mijloc de acțiune directă și 
imediată asupra conștiințe
lor, pledoarie pentru ade
văr și sinceritate. Este unul 
dintre lucizii fascinați de 
materie, freneticul îndră
gostit de esențe, adversarul 
clișeelor și al platitudinilor,

din viață și din literatură, 
inovind prin revenire la 
matca simplității despuiată 
de retorică și împotriva a- 
cesteia, cu mijloace proas
pete și, adesea, derutante 
din panoplia ironiștilor. 
Eminamente militantă in 
substanța ideologică și no
vatoare in realizarea esteti
că, poezia se dezvoltă in 
jurul unui nucleu progra
matic fixat din anii studen
ției și evidențiat de revista 
„Albatros", care „avea să 
capete o. orientare din ce 
în ce mai clar antifascistă". 
Acestei perioade ii aparțin 
poeziile ce vor fi grupate în 
placheta „Libertatea de a 
trăge cu pușca" (1946). defi
nitorie pentru un drum și 
hotăritoare pentru un stil, 
Geo Dumitrescu fiind unul 
din acei scriitori consec
venți inceputurilor. Poezia 
de început marchează am
bivalența demersului liric, 
situarea lui intre poli ade
sea ireductibili : nevoia de 
certitudine și lipsa acesteia: 
„Sint aproape douăzeci de 
veacuri de cînd caut, / de 
cînd caut, împreună cu 
amicii mei, mereu. f dar 
pină astăzi eu n-am găsit 
nici o certitudine / in afară 
de cele patru picioare ale 
patului meu". Fără îndoială, 
pentru poet, cele „patru 
picioare ale patului" devin, 
puțin șocant, in maniera 
protestului juvenil, expresia 
legăturii cu concretul coti
dian, refuzul întoarcerii 
„către o himerică iubită, ! 
aceleași patetice, moi și 
dulci lamentări", către „che
mările- unui dincolo nebă
nuit ț și să pling chinuit de 
inălfimea pereților / sau de

nu știu ce vis neisprăvit...". 
Poetul refuză și ironizează 
o asemenea artă, deși, nos
talgic, clamează: „Clnd o si 
pot atinge eu mina un 
gind / din cireada care-mi 
defilează in rind /în ca
dența visului răsuflet?". A- 
legerea este clară și irevo
cabilă : „Mi-au plăcut mult 
versurile aspre, mustoase, / 
toate lucrurile pline șl 
nete"..., iar atitudinea ex
primă deopotrivă patos sin
cer, participare lucidă, o 
temeinică . adeziune la so
cial. ti» ■ această primă 
fază a creației, poețtll este 
mai mult un sentimental 
amar-,in„ care-! flașhnurile 
ironice iluminează un. teri
toriu uman supus agresiu
nii istoriei.

Experiența războiului de
pășită, dar nu uitată, in 
poezia lui Geo Dumitrescu 
își face loc existenta trepi
dantă a unei noi lumi, ce 
se năștea. Poetul se stră
duiește, și reușește, după 
lungi căutări, să-și afle su
netul propriu în poemul 
amplu, agitatoric, preocupat 
să descifreze sensuri!® noi 
ale vieții și să le impună;. 
Indiferent de natura mate** 
riei, de sensurile ideatice 
multe și grave că în bine
cunoscutele poeme : „Cline
le de lingă pod" sau „Pro
blema spinoasă a nopților", 
poezia sa tinde tot mai mult 
să dezvolte îhtr-o poetică 
modernă un filon baladesc, 
să devină o „poveste" ferită 
de alcătuirea el banală prin 
mișcare și compoziție. O 
abilitate dedusă din natură 
intimă, și nu simplă me
serie. face ca poezia să 
avanseze continuu ipoteze

și să le năruie după o dia
lectică proprie în care stă
ruie imaginea lumii răstur
nate. Iată o ipbțeză asupra 
insulelor : „Și vot dti privit 
fermecați, / cu uimire, I ciu
datele jucării, podoabe ale 
Pămintului, / cercei, măr
gele, scula de preț. / legă
nate f de valurile albastre 
ale mărilor și oceanelor — 
insulele / și vot le-ați 
crezut, întotdeauna f niște 
spinări bronzate, lucioase, f 
ale unor uriașe vietăți ma
rine. / sau corăbii, ! defunc
te corăbii străvechi, / .eșua
te ! in epoca de piatra... / 
Dar.nu-i așa. nu -- / vd-n- 
crarftnțez". Kupgilș ./poeme 

. țu alcătuite dramatică Vor
besc despre adevăr și ne
voia de înțelegere, despre 
libertatea de a fi om și a 
deveni mai om, despre cită 
frumusețe poate să încapă 
In lume și mai ales dă as
pirația spre marile spații ! 
...„trebuie deschisă fereas
tra, / fereastra înțelesurilor 
adinei, / ce-ar putea si cu
prindă I adevărul meu ji 
pe-al vostru". Un spațiu 
.aparte i 6e rgpervă trans
crierii senttm^nțțllui erotic. 
‘Ktlt de personal- șt de 
profund exprimat în poe
zia de maturitate, Întregind 
imaginea scrii totului politic 
și militant cu o nouă di
mensiune. Ironiștul nostal
gic se dovedește In tot ceea 
ce a scriB mai bun un fer
vent promotor al perma
nențelor umane, al valorilor 

.durabile ți autentice. în fe
lul său unic. Geo Dumitres
cu ne-a oferit pagini me
morabile, de mare poezie.

Emil VASILESCU

Gh. TOMOZEI: „Amintiri despre minea

MUZICA, UN TRIUMF AL VIEȚII
-- Stefan Niculescu, am putea 

începe, convorbirea noastră de la 
unele lucrări ale dv.. bunăoară de la 
Eteromorfie. Formanti. Aforisme de 
Heraclit. Unisonos. Sincronie : sau de 
la cartea -recent apărută in Editura 
muzicală, Reflecții despre muzică. în 
caVe sint înmănuncheate studii despre 
creafia enesciană (.,George Enescu în 
limbajul muzical din secolul X.Y“, 
„Modernitatea unui clasic" etc.), des
pre sintaxa muzicală, puncte de ve
dere privind matematica si muzica. 
Ce părere aveți : teoretizarea opini
ilor este absolut necesară compozito
rilor de astăzi ?

— Datorită schimbărilor radicale 
din Ițmbaiul muzical, generația mea 
a fost confruntată cu necesitatea de 
a impleti strins investigațiile creatoa
re cu înțelegerea lor teoretică. As cita 
dintre străini pe Stockhausen. Boulez 
«au Berio, iar dintre români, pe 
Berger. Vteru sau Bentoiu, Dar com- 
pozitori-teoreticieni există in, toate 
generațiile veacului XX : Toduță, 
Vancea. Țăranu, Nemescu — Ia noi, 
Schbnberg, Hindemith. 
Cage Și multi alții

lului. deci și muzicii, cercetările 
amintite sint o necesitate, chiar dacă 
nu se va epuiza niciodată integral 
descrierea formei și 
.,cognitiv'* si „afectiv* 
semnificația muzicii ne 
mereu pOlisemică. Evident, cunoaște
rea Prin concepte nu înlocuiește au
dierea pronriu-zisă a muzicii, dar o 
îmbogățește considerabil.

— Se Mate spune aceiași lucru 
despre sursele muzicii, respectiv isto
ria, natura, mediul înconjurător ?

— De obicei se subînțelege că sur
sele muzicale (opera unui Dredecesor. 
folclorul etc.) ar acționa as*'pfu for
mei. iar cele nemuzicale (filozofice, 
științifice etc.) asunra conținutului, 
în realitate, orice sursă determină 
deopotrivă conținutul si forma mu-

conținutului 
sau dacă 

va apărea

Toduță,

Convorbire cu compozitorul
Ștefan NICULESCU

Messiaen. 
. ------------ prin alte părți.

— Se folosește foarte des expresia 
„muzica vorbește de la sine". Cu toate 
ăcistea, in ultima vreme se fac se
rioase cercetări de semiologie și se
mantică muglcală. ca știinte indispen
sabile studierii aprofundate a acestei 
arte. Dar. finind seama de carettrul 
polisemie al muzicii, dună părerea 
dv„ si poată âjuăge la niște concluzii 
ferme ?

—■ Așa cum spuneam Intr-un studiu 
despre cohtihut si formă, semiologia 
și semantica muzicală se izbesc de o 
dificultate serioasă, fegată de urmă
toarea constatare : daeă tot ce 
..spune" muzica In noi s-ar' nutea 
reproduc* integral in cuvinte, n-am 
mai avea, evident, nevoie de muzică. 
Prin Urmare, există in muzică ceva 
intraductibil. adică imposibil de 
descris printr-un alt Sistem semiolo
gic, inclusiv prin limbajul vbrbit. Dar 
acest intraductibil nu este incomuni- 
cabil : el se transmite tocmai si In 
mod exclusiv prin arta sunetelor. 
Cum însă structura si semnificația 
mpzieii nu le putem descrie deeît 
sub o formă verbalizată si cum una 
din obligațiile gindirii teoretice este 
să dea. un sens si o semnificație rea-

O reușită manifestare artistică 
la Odorheiu Secuiesc

Sub 8«mnul Festivalului național 
„Cîntareâ României" în perioada 
24—31 maj în municipiul Oderheiu- 
SeculeSc se desfășoară cea de-a 6-a 
ediție a „Săptăminii teatrale". Pro
gramul actualei ediții cuprind* 
spectacolul Naționalului tîrgmu- 
reșean — secția română — cu pie
sa „Cele 33 scrisori anonime" de 
Mhhes GySrgy, precum și o bogată 
și variată suită de spectacole tea
trale și literar-muzjcale susținute 
de colectivul Teatrului popular și 
formațiile artistice de amatori din 
localitate.

Cea de-a 6-a ediție a acestei tra
diționale manifestări coincide cu 
împlinirea a patru ani de la Înfiin
țarea teatrului popular din munici
piu, evenimentul eonstituindu-se, 
intr-un rodnic bilanț da analiză și: 
sărbătoare, de frumoasă m.ihifesta- 
re a vieții și muncii înfrățit^. I .

La Teatrul popular care- dis
pune de o secție de tineret, și inee- 
plhd din acest an și de o secție de 
teatru de, păpuși — activează peste 
100 de ârtlști amatori: muncitori, 
tehniceni și ingineri, fr untași lh ac
tivitatea productivă, cadre didactice 
șl sanitare, funcționari, elevi și 
pensionari, care pe lingă pasiune și 
dăruire vădesc prlceperj și com
petență în arta scenică. Aceasta și

datorită faptului că ei au reușit să 
stabilească legături trainice de 
strinsă colaborare cu numeroase 
teatre profesioniste din țară, între 
care și eu Naționalul bucureș- 
tean. Pentru fiecare stagiune, reper
toriul se alege cu atenție și grijă 
deosebită. Este ,blne reprezentat 
teatrul politic spurt, piesele inspira
te din tematica zilelor noastre, 
iliiștrind eforturile comune ale oa
menilor muncii rpmâhi și maghiari 
de a imprima in toate domeniile 
vieții șl muncii o nouă dinamică 
și caiitatfc.

Semnele înnoitoare ăih mișcării 
teatrale odorheiene sînt îmbucură
toare. Numai în actuala stagiune 
au fost prezentate 12 piese, au avut 
loc 70 de spectacole, vizionate de 
aproape -40 OM spectatori din jude
țele Harghita, Govasnâ, Brașov și 

-.Mureș, vi jliij.z ihțr, riri
Punerea in valoare a talentului: 

artistic înnăscut, a experienței acu
mulate, diversitatea modalităților 
de spectacol, varietatea formelor de 
contact eu publicul, calitatea reper
toriului . constituie și in Viitor ga
ranția Sporirii forței educative a 
acestui aȘezăi^ipt de cultură.

zicii. dar nu le explică integral. Re- 
intilnim aici atol „fond intraductibil", 
menționat mai sus. într-adevăr. dacă 
ne-âm mulțumi doar cu sursele mu
zicii. atunci, bunăoară, am povesti 
pătaoiile lui „Till Eulensniegel" si 
n-am mai asculta noemul cu același 
nume de Richard StrauSs 1 Aceeași 
remarcă este valabilă pentru toate 
tipurile de surse: recurgerea la fol
clor nu explică in totalitate opera lui 
Enescu. după cum folosirea matema
ticii. pe cea a lui Xenakis etc. De
sigur. cunoașterea surselor este indis
pensabilă muzicologiei, dar să nu 
uităm că- oricare i-ar fi sursa, o 
reușită operă muzicală aduce un plus 
de informație inexistentă in sursă, iar 
această noutate a creației se cere 
explicată.

— Cred că se impună, de la sine, 
• ■ întrebare : care este raportul intre 
actul de creație si real?

— O compoziție semnificativă in
troduce. fără îndoială, in real, o rea
litate nouă, oropria sa realitate, ne
cunoscută pînă la receptarea ei si în 
pofida eventualei recunoașteri a sur
selor de. la care pleacă. Iar această 
nouă realitate — act de creație — se 
vădește indispensabilă realului : ne 
de o parte este determinată de Îîși 
ârft sursa in) real, iar ne de ftltă 
Parte, ea individualitate sau creație 
Unică, sporește.
urmare, 
realul.

— Iar
— real, 
fluenta

— Este știut că muzica are o anu
mită eficacitate asupra psihicului. 
Vechii greci sau Orientalii vorbeau de 
purificare. în lumina psihologiei mo
derne- am putea evidenția acea acțiu
ne profundă care, printre altele, are 
drept rezultat o mai bună adaptare la 
real. ‘ ___ __ 7
adică a atitudinii conștiinței îh fata 
lumii, de unde posibilitatea asimilă
rii realului. Toate tipurile de muzică 
bună — lirică, epică sau dramatică — 
au o astfel de acțiune psihologică. De 
pildă, folclorul nostru, unde muzica 
are funcții precise, de neconfundat : 
la o situație ce reclamă un bocet nu 
se poate cinta un dans viguros, sau 
invers : eficacitatea muzicii ar fi 
atunci nulă.!. Adecvarea la real a 
operei de artă, pentru o mai bună 
adaptare. înseamnă astfel, in toate 
castirlle. -Arn. triumf al Vieții. Tot 
astfel acționează muzica bună de 
astăzi asupra complexei Psihologii a 
omului cult contemporan. Bunăoară. 
Simfonia de cameră de Enescu pro
duce ascultătorului avizat un fel de 
bucurie tristă, deci b „coincidentă" a

transformă'si. prin 
determină, la rindul ii.

acest raport, act de creație 
poate explica intr-un fel in- 
muzicii asupra conștiinței...

o transformare a conștiinței.

contrariilor adevărat echilibru spi
ritual — care, poate, este supremul 
mesaj ai marii arte. Muzica ne pre
pară astfel pentru viată, toate socie
tățile umane — conștient sau incon
știent. deliberat sau involuntar — 
manifestind nevoia vitală a practică
rii și contemplării ei.

— Vorbeați de folclor, vorbeați de 
George Enescu... Puteti face un ..arc 
peste timp", definind creația muzica
lă contemporană de astăzi ?

— Folclorul, muzica bizantină n* 
așază. fără îndoială, în rindul po
poarelor cu cele mai vechi si bogate 
tradiții similare. Creația Cultă de tio 
european o insă, la noi. de dată mult 
mai recentă. De-ab!a prin Enescu — 
primul compozitor român care a asi
milat liniile directoare ale gindirii 
muzicale din vremea lui. fără să fie- 
gi.ioie. ci. dimpotrivă, hrânindu-ae 
din străvechile tradiții autohtone — 
s-n împlinit vocația universală a 
muzicii noastre culte. Iar astăzi putem 
«mine că 8-a atins un punct culminant 
al acestei nu nrea îndelungate istorii. 
Spun ..punct culminant" centru că 
nicicind n-am avut o asemenea ava
lanșă de lucrări, orientate stilistic atît 
de divers, de un cert nivel profesio
nal si semnate de autori din toate 
generațiile. La acest rezultat insă nu 
s-ar fi putut ajunge fără activita
tea nest.injenită si de neînchipuită 
complexitate a conservatoarelor si 
școlilor de muzică, invâtămintul mu
zical românesc puțind fi comparat 
astăzi, si nu in dauna lui. cu oricare 
altul, fie si din centre de străveche 
tradiție.

— Cred ci nu putem să vorbim 
despre marile succese ale muzicii 
românești fără să ne aindirn la mi
lioanele de melomani...

— Mai mult, nu trebuie , să uităm 
că „soartă muZicii în scoală se ho
tărăște". că muzica este determinantă 
în cultivarea sensibilității, sociabili
tății. omeniei. Sînt greu de imaginat, 
bunăoară, viitoarele ediții ale Festi
valului „Cintarea României" fără o 
sporire a orelor de muzică din Invă- 
timîntul general, a cadrelor pe cară 
le pregătim in conservatoare, a în
drumării artiștilor amatori de către 
profesioniști. Artistul amator este un 
practician al muzicii, iar arta lui 
poate deveni publică eînd este de 
performantă ! Exact ca în sport, de 
pildă, in fotbal : amatorii-incenătorî 
nu sînt prezentări de mass-media, 
nu se confundă amatorismul d* per
formantă cu diletantismul.

— Știu ci ultima dv. „primă 
attdifie". care s-a prezentat la Timi
șoara sub bagheta ^ui Remus Geor
gescu. a fost Simfonia a II-ș. un Opus 
la care ati lucrat doi ani de zilt... 
Atunci cînd compt/neți vă gindifi la 
public ?

— Sint condiționat de multe feluri 
dc realități : de realitățile orchestrei 
contemporane, do exemplu, sau. în 
genere, de mijloacele existente. Apoi, 
de ideile care gerrmnesră sau răsar 
doar in condițiile muncii neîntrerup
te. In sftrsit. dc ceea ce s-a numit 
„spiritul timpului", adie» de ace! ceva 
care localizează în tirno si în spațiu 
o creație de Valoare. Se cuvfee. toc
mai de aceea, subliniat, eă un ideaj : 
cu cit necesitățile, aspirațiile- impul
surile interioare sint mai adinei, mai 
pure, mai autentice, cu atît „spiritul, 
timpului" se exprimă mai plenar în 
opera finită si se obține un fe! de 
coincidentă între subiectiv si obiectiv, 
între compozitor si auditorii lui : 
de-abia atunci muzica are sansa să 
aibă ceva de spus, mereu si pretutin
deni. Fată 
nu vreau 
de simplă 
termin.

de ăcest spirit al timpului 
să ani o atitudine pasivă, 
adaptare. Vreau să-J de-

Smaranda OȚEANU

I. D. KISS
corespondentul

MARAMUREȘ • Cu prilejul 
sărbătoririi „Zilei internaționale a 
muzeelor", Muzeul maramureșean 
din SlghetU Marmației a găzduit o 
amplă manifestare științifică cu 
caracter republican. Din program : 
sesiunea științifică de comunicări 
pe tema : „Politica culturală româ- 
heăseă cu privire la conservarea, 
protecția și punerea in valoare a 
monumentelor de arhitectură popu
lară", mas» rotundă despre „Roltll 
muzeelor In păstrarea și valorifi- . 
cares nealterată a patrimoniului et- 
nofolcloric". Cu același prilej s-a 
deschis aici rezervația de arhitectu
ră populară a Muzeului maramure
șean din localitate. (Gh. Stisa).

cultural din comuha Beltjug spec
tacole cu piesa „Egor Bulîc'oV și 
alții" de Maxirt Gorki. (Octav 
Grumeza).

Gheorghe Tomozei este 
dintre acei poeți a căror 
maturitate a scrisului este 
marcată de foarte buna in
tuire a specificului propriei 
înzestrări și, in consecință, 
de tentativa de a merge pe 
un drum unde valorifica
rea talentului său își gă
sește ipostazele cele mai 
propice.

S-a sesizat de mult că 
poetul nu este propriu-zis 
un vizionar, ci mai degrabă 
un artizan priceput pină la 
virtuozitate la aranjnrpn" 
unor detalii 
context. Ceea 
pare demn de 
este eă poetul 
să forțeze nota, nu se stră- 
duie să fie altul decit cel 
care este de fapt și, in fe
lul acesta, nu scoate sune
te stridente. Dimpotrivă, 
lirica sa dă o apăsată im
presie de armonie, 
curgere a discursului 
tr-un mod plăcut, ) 
ingenios. Ceea ce 
Gheorghe Tomozei 
prin excelență proba 
erului bine făcut.

Găsim in Amintiri 
pre mine un elogiu al 
ții, făcut pe un toii melan
colic, de idolatrie înduioșă
toare (poetul spune la un 
moment dat „trupul meu 
trist / să-l mitralieze ba- 
reml, un linotipist" j). 
„Tema" de bază a volumu
lui ar fi, dealtfel, tocmai 
aeeeg a unei dispoziții me- 
.ancolice, mărturisite In fe
lurite chipuri. De observat, 
in primul rind, este faptul 
că accentul cade pe „for
ma" confesiunii. Esențială 
nu este starea de spirit, ci 
expresia ei. Poetul este un 
ărtizâm, dar nu un cerebral 
(cerebralii în lirică, mai cu 
seamă In lirica modernă,

„aranjarea' 
delicate in 

ce mi se 
toată lauda 
nu inceareă

de 
tn- 

gruțtos, 
I scrie 
i este 

iu*

$eș- 
căr-

sint structurile care încear
că să corecteze avînturile 
interioare). E limpede că lâ 
Gh. Tomozei această pre
ocupare de cenzurare 
elanului lăuntric nu este ' a ajuns 
importantă, ci aceea de co
municare in modalități 
agreabile a mesajului. La 
el sint importante nu efec
tele de ansamblu ale unei 
picturi, ci diverse puncte 
ale aceleia, in conturarea 
cărora îndeminarea artis
tului sare in ochi: „Nu vă 
temeți : ! sint un biet crin / 
dezamorsat"... Este evident 
Că aici nu trezește atenția 
confesiunea dramatică, ci 
„rama" în care este aceas
ta pusă. Iată un alt exem
plu in care, iarăși, nu comu
nicarea . unei dispoziții 
existențiale ne va pre
ocupa. ci conturarea plină 
de grație a ei; așadar, nu 
încăperea (--- universul li
ric) e esențială, ci felul 
cum este așezată ici-colo o 
mobilă, cum este răsturnat 
in altă parte, cu studiată 
neglijență, un scaun, cum 
zace intr-un colț, intr-o 
nobilă uitare, un drag veș- 
mint. Această punere în 
surdină se remarca chiar 
și in poeziile în care con
fesiunea da aparent o im
presie de 
imaginile 
furtunos, 
se poate 
mantie :
mine ninsoarea, / — oasele 
mele te mai visează, «Ub 
carne —• / și apleacă părul 
greu și umbros / ca memo
ria unei gări șiroind de 
șjho subțiri...".

Este limpede că și în 
acest „peisaj", căruia nu»i 
lipsește o notă de roman
tism iberic combinată dis
cret cu o sugestie cețoasă,

a

„despletire", cînd 
transmit un ce 
rostogolitor (dacă 
spune astfel) ro- 
„Apleacă peste

londoneză, tot artizanul 
este cel care scoate capul 
In primul rind. Firește că 
Gheorghe Tomozei, ca și 
alți poeți ai generației sale 

/ să vorbească cu 
melancolie de treCerea Vre
mii. La el insă, dată fiind 
natura specifică a talentu
lui, confesiunea este me
diată, aluzivă : poetul nu 
ne mișcă, ci ne incintă. 
Gheorghe Tomozei este ca
pabil. tocmai datorită dex
terității (dar nu este aici 
talentul adevăratul nume 
al dexterității ?). de a pro
duce remarcabile versuri 
izolabile din context, ver
suri dintre acelea care, ele 
singură, cîntăresc estetic cit 
un poem. CiteVa exemple 
am citat pină acum. Iată 
altul de o frumusețe iha- 
halizabllă : „Cîți copii, ati
tea Rome". Chiar cind su
biectul este prin excelență 
încărcat de anume sonori
tăți epopeice, regimul in 
care il aduce poetul Cămine 
același. Iată felul in care 
este evocată moartea iul 
Cicero. Oratorul piere, în 
viziunea poetului, ofertn- 
du-și capul călăilor, fără a 
catadicsi măcar de a coborî 
din trăsură. Deși sugestiile 
troznitoare nu lipsesc, pre
ocuparea pentru armonia 
dintre părți, pentru fru
moasa orinduire a diverse
lor detalii covîrșește : Gh. 
Tomozei utilizează o com
parație amplă, in stilul ve

chii poezii, punînd-o insă în 
„gama" propriei orchestra
ții rafinate (pentru a de
semna straniul fel în care 
ilustrul personaj își leapă
dă eu dispreț capul) : 
„Parcă scuipîndu-și pro
priul cap / cA pe un sîm- 
bure colosal / de sardonlx, / 
cu sila / unui Asurzitor

plescăit / de vertebră...". 
Evident om de gust, Gheor
ghe Tomozei nu „tratează" 
in alte tonalități decit cele 
adecvate o anume „temă", 
dar reușește în egală mă
sură să subordoneze diver
se „teme" ^registrului sâU. 
Iată un exemplu cum din 
Combinarea a dOl,ă astfel de 
„teme" — fiecare conside
rată in parte, romantică, 
grandioasa, cu sugestii sim
fonice — se ajunge la bi
beloul, care este aici pro
dusul liric tipic: „...iși trage / 
de pe pulpe ciorapii, ) cipn 
își trăgeau cătunele de la 
Austerlitz, / cizmele", etc. 
în același Vegim al gingă
șiei sint și poeziile patrio
tice, din care reproduc UP 
inedit elogiu, adus lui Ioan 
Vodă cel Viteaz, văzut în 
ipostaza unui învingător îh 
conștiința posterității : „Șl . 
e ca zăpada / gîtul ce le 
rupe săbiilor, 1 beregata...", 

în acest volum, Gheorghe 
Tomozei propune și poe
me cC sint evidente încer
cări de a Ieși din propriul 
portativ. Psihologic faptul 
e explicabil, estetic rezul
tatul nu e întotdeauna fe
ricit. Poetul, preocupat pro
babil de capacitatea sa con
tinuă do a fi grațios, regurge 
la violențe care nu-1 prind. 
Iată un extras din Portre
tul unui fumător: „Cu 
scrumul țigărilor lui iefti
ne 7 le fecundează pe în- 
geroaice". în genere însă, 
spre deosebire de alți con
frați ai săi, care ambițio
nează a apăsa p« pedale la 
care nu au acces. Gheorghe 
Tomozei arată a-șl cunoaș
te teritoriul liric și tocmai 
de aceea iși pune mai preg
nant in lumină înzestrare^.

Victor ATANA81U
A —

VASLUI • Creâția științifică și 
tehnică de. masă" este genericul 
unei ample1 expoziții cu mașini, in
stalații și produse din toate ramu
rile industriale, organizată Ia 
Vaslui, cu participarea colectivelor 
de muncă și'a liceelor industriale 
din județ. Aici au loc manifestări 
menite să stimuleze creația tehui* 
cO-științiflcă și să popularizeze ex
periența înaintată. (Crăciun Lăluci).

COVASNA • La Teatrul maghiar 
de stat din Sf. Gheorghe a avut 
loc premiera piesei „Nunta din 
Susa", de Siit6 Andrtîs. Regia este 
Semnată de Seprddi Kiss Attila, iar 
decorurile și costumele au fost exe
cutate dună concepția lui Kemăny 
Arpâd. (Maria Paljanos).

MUREȘ • Tn cinstea Zilei de 1 
Iunie. Iu secția pentru copii a Bi
bliotecii orășenești din Reghin a 
fost vernisată expoziția cu temu 
„Copiii omagiază partidul șl patria1-. 
Totodată, a avut loc concursul de 
recitări „îți mulțumim, partid iubit, 
pentru copilăria fericită", precum 
și nrezentări de cărți, vizionări și 
proiecții de diafilme. (Gh. Giurgiu).

GORJ * S-a redeschis recent, 
după o etapă de rodnice eforturi și 
căutări aie cercetătorilor locali pen
tru îmbogățirea fondului documen
tar, Muzeul județean din Tg. Jiu. 
Reorganizată pe baze moderne, see- 
ția de istorie înfățișează, prin 
dovezi materiale, imagini șl docu
mente. devenirea Gorjuluî dih cele 
mai vechi timpuri pină în contem
poraneitate. Muzeul cuprinde, de 
asemenea, o secție permanentă de 
ftrtă plastică și alte săli destinate 
manifestărilor științifice șl euitu- 
ral-educâtive. (Dumitru Pruni).

SATU MARE * în cadrul schim* 
burilor culturale tradiționale care 
au loc intre județul Satu Mara și 
regiunea Zakarpătte din R.S.S. 
Ucraineană, un colectiv a! Teatru
lui dramatic din Prașui Mukâeâvd 
a susținut pe Scenele teatrelor din 
Satu Mare, Cărei și la Căminul

CLUJ * La Cluj-Napoca, a avut 
loc sesiunea anuală de comunicări 
științifice pe tema „Continuitate 
multimilenară". Au participat ca
dre didactice universitare, cercetă
tori, muzeografi, arhitect! din prin
cipalele centre culturale ale țării. 
Au fost prezentate mai bine de 200 
de comunicări privind „Civilizații 
străvechi pe teritoriul României". 
„Dacii și civilizația lor", „Antichi
tatea clasica greco-romană în 
Româniâ", „Etnogeneza româneas
că și Începuturile feudalismului**, 
„Monumentul de arhitectură in 
contextul său istoric și cultura! 
etc. (Al. Mureșan).

ARGEȘ * Formația de teatru de 
amatori a Casei de cultură a sindi
catelor din Pitești a prezentat In 
premieră pe scena proprie și pe 
scenele altor localități ale județului 
spectacolul „Paradis de ocazie" de 
Tudor Popescu. Regia aparține ani
matorului teatrului do amatori, Va- 
leriu Dobrin. Au interpretat : Ale
xandru Baltă, Cornel Lambă, Mihai 
Cfrlig, Mariana Barbu, Nicolae Badi, 
Mirop TomescU, Mariana TănăSescu, 
Traian Popescu, George Costea și 
Doina Tătulescu. (Gh. Cirstea).

OLT • Luna Culturii „Olt ’8! 
îh localitățile județului Olt au In 
oeput ieri manifestările politico- 
educative și cultural-artislice reuni
te sub genericul Luna culturii 
„Olt ’81l*. in peridâdă 30 mai — 30 
iunie a.c. vor avea loc simpozioane 
dezbateri, spectacole cultural-artis- 
liee. sărbători cîmpenești, festiva
luri și ițite mahitestari cultural-edu
cative. Din rindul acestora eviden
țiem : vernisajul expoziției „Cartea 
veche românească", la muzeul ju
dețean, sărbătoarea bujorului in 
pădurea Călugăreasca, din comuna 
Radomiresti, sărbătoarea lătniiței 

■ din Comuna Brastavăț, sărbătoarea 
iilor de la Cezieni. festivalul-con- 
curs d® muzică ușOară și folk „Voci 
tinere", festivalul călușului și al
tele. (Etn. Rbuă).

SUCEAVĂ • La Suceava s-a 
desfășurat etapa interjudețeană a 
Festivalului național „Cintarea 
României" in domeniul artei pro
fesioniste pentru ansambluri și 
formații artistice, soliști vocali și 
instrumentiști de muzică populară. 
La manifestare au participat co
lectivele artistice „Plaiurile Bistriței" 
— Bacău, „Rapsozii Botoșanilor" — 
Botoșani. „Doina Moldovei" — Iași. 
„Gărnegura" — Piatra Neamț, „Ci- 
prian PorumbescU" — Suceava și 
„trandafir de la Moldova" — Vas
lui. (Sava Bejihariu).

PROGRAMUL 1
8.30 Copllarje — vis și cutezanță. Emi

siune dedicata Zilei internaționale 
a copilului

9.15 Film serial pentru copil : pferlpe- 
- ții de vacanță- Episodul 3

9.40 Omdl și sănătatea
10,00 Viața satului
11.46 Bucuriile muzicii
13.30 De strajă patriei 
13,00 Telex
"■"Album duminical

șah 
Telesport
Ecranizări după opere literare ro
mânești. „Răscoală" după romanul 
iul Livtu Rebreanu. Partea I 
Selecțiuni din spectacolul de gală 
dr la sală palatului Republicii so
cialiste România, dedicat Zilei de 
1 Iunie, Ziua internațională a co
pilului. Partea I
Telejurnal
Cintârea României. De piț marea 
scenă a tării, pț micul ecran
Film artistic : „Căutarea". Premie
ră pe țâră. Producție a studiouri
lor americane.

22.30 Telejurnal • Sport

11,00—13,00 Teleșooaiă 
13,00 Concert educativ

Toscana — film documentar
Intilnire eu canțoneta
Desene animate
Din muzica și dansurile popoaie- 
lor
Teatru TV : „Valiza Cu fluturi" 6e 
Torif Naghlu
Serată muzicală TV : Idealurile 
simfoniilor de Beethoven (HI) 
Telejurnal
Telerama
Serată muzicală TV (continuare) 
Muzică de jaz

22,36 Telejurnal • Sport

LUNI 1 IUNIE
PROGRAMUL 1

16.M Emisiune !n limb» maghiară 
18,50"“ *
19,00
19,25
19,43

18,30

19.00
19,25
20,30

1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea econontieș
Anii noștri de lumină. Emisiune 
dedicată zilei Internationale a o«- 
pllillUi
Roman foileton : I-Carl MârX — inii 
tinereții. Episodul 3
Cadran mondial

22,15 Telejurnal
PROGRAMUL 2
Treptele sfirniării
Călătorie prin țara ntea
Film artistic „căutarea" 
1001 de seri
Telejurnal
Mozaic — selecțltmi
Maeștri al scenei llrioe românești 
Ora tineretului

20.45

16.00
16.45
17,10
18.30
19.00
19,23
20.45
21.30 . „ ....
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL t

La cinematograful 
Capitală in perioada 
„Româniafilm" prezintă : 
2 iunie Spectacolul de gală cu fil
mul artistic PICNIC LA HANGING 
ROCK, in completare „Timpul li
ber" •— desen animat — ora 18,30 : 
miercuri, 3 iunie — PICNIC LA 
HANGING ROCK și „Timpul 
ber“ — desen animat — orele 
12,20, 15, 17.30, 20 ; joi, 4 iunie 
filmul artistic MANGANINNIE, 
completare Flamingo Park — film 
documentar — orele 10. 12,30, 15.

Studio din
3—î iunie 

Marți,

li-
10,

in

17,30. 20 ; vineri. 5 iunie, filmul
artistie LUNGUL WEEKEND șl 
„Simbătă** — film documentar — 
orele 10. 12,30, 15, 17.30, 20 : sim
bătă, 6 iunie — Gală de film* 
documentare „RECIFUL**. „ȚARA 
DE SUS**, „PAMÎNTUL MAMA** — 
orele 10, 12, 14, 16, 18. 20 ; dumi
nică 7 iunie filmul artistic BREA
KER MORANȚ, în completai*», 
Fermecătoarea Pussv — desen ani
mat — orele 10, 12,30, 15, 17,30, 20.

în fotografie : Scenă din filmul 
„Manganinnie".
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Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, 
Comitetului Permanent al Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

BEIJING

Aflînd cu regret despre încetarea din viață a tovarășei Soong Ching Ling, 
președinte de onoare al Republicii Populare Chineze, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a 
Republicii populare Chineze, mare patriot, democrat, luptător pentru apărarea 
păcii in lume, adresăm Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, 
Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a 
Republicii Populare Chineze și poporului chinez prieten cele mai sincere 
condoleanțe.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMAN

Excelenței Sale Domnului ABDUS SATTAR
Președintele ad-interim al Republicii Populare Bangladesh

DACCA
Am luat cunoștință cu profundă indignare de asasinarea președintelui 

Ziaur Rahman, conducătorul țării dumneavoastră, prieten apropiat al po
porului român.

încetarea din viață a președintelui Ziaur Rahman constituie o grea 
pierdere pentru poporul din Bangladesh, aflat in plin efort de dezvoltare 
economică și socială independentă.

în aceste momente de grea inCercare pentru țara dumneavoastră, 
transmitem poporului Republicii Populare Bangladesh sincere condoleanțe, 
iar familiei îndoliate profunda noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româ'nia

în numele guvernului, al poporului ecuadorian și al meu personal, vă 
mulțumesc profund pentru nobila expresie de condoleanțe in legătură cu 
tragica încetare din viață a șefului statului, avocatul Jaime Roldos. a soției 
sale și a colaboratorilor săi, care au pierit la datorie.

Guvernul actual va continua să vegheze pentru democrație, pentru o 
nouă ordine economică îndreptată spre justiția socială internațională și 
integrarea pe continentul american, precum și pentru pace și O justă solu
ționare a problemelor internaționale.

Cu deosebită considerație,
OSWALDO HURTADO LARREA

Președinte constituțional 
al Republicii Ecuador

Vizita delegației Comitetului pentru serviciile armatei 
al Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A.
Ministrul apărării naționale, gene- 

ral-maior Constantin Olteanu, a avut, 
simbătă. o întrevedere cu delegația 
Comitetului pentru serviciile armatei 
al Camerei Reprezentanților a Con
gresului S.U.A.. condusă de Melvin 
Price, președintele comitetului, depu
tat democrat din partea statului Illi
nois.

La întrevedere au luat parte ge- 
neral-colonel Vasile Milea, prim-ad-

Organizatorii turismului la mare 
au adăugat numeroaselor acțiuni de 
informare a publicului cu noutățile 
sezonului festival din acest an și 
tradiționala conferință de presă, in 
cadrul căreia au fost comunicate 
pregătirile făcute de ci sub deviza 
..Servicii mai bune, mai prompte, 
mai eficiente", astfel incit calitatea 
lor să adauge un plus de ciștig 
prestigiului internațional de care 
se bucură turismul românesc. în 
acest cadru se înscriu- moderni
zarea, reamenajarea și reprofilarea 
a numeroase hoteluri și vile, con
struite in anii ’60, darea în folo
sință a noilor restaurante „Bu
levard", pe malul lacului Tăbăcă- 
riei, „Balcani" — în Constanță și a 
unui complex de alimentație pu
blică în Mangalia, acoperirea Tea
trului de vară din Mamaia pentru 
a putea prezenta spectacole pe 
orice vreme, precum și numeroase 
alte lucrări de renovare și reuti- 
lare care sporesc confortul și cali
tatea serviciilor oferite.

Pregătiri de amănunt s-au făcut 
și în domeniul transporturilor, în- 
eepînd eu rutele aeriene deservite

Invitație la Lacu Sărat
Mediei! specialiști recomandă sta

țiunea Laeu Sărat pentru efectul 
terapeutic al apelor de aici, dar și 
pentru nămolul sapropelic deosebit 
de abundent in săruri minerale, în 
aceste condiții pot fi tratate cu efi
ciență afecțiunile reumatismale, gi
necologice, cele ale căilor respira
torii, diferite boli profesionale.

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA

junct al ministrului apărării naționa
le și șef al Marelui Stat Major, Luigi 
Martiș, secretar al Comisiei pentru 
probleme de apărare a Marii Adu
nări Naționale.

A participat ambasadorul S.U.A. la 
București, Rudolph Aggrey.

★
Cu ocazia vizitei in țara noastră a 

delegației americane, ambasadorul 
S.U.A. a oferit în aceeași zi un dineu.

de TAROM (spre București, Su
ceava, Bacău, precum și cele inter
naționale), continuînd cu trenul 
special „Euxinus", cu navele de 
pasageri modernizate „Oltenița" și 
„Carpați". care circulă pe Dunăre, 
și încheind cu mijloacele rutiere 
destinate excursiilor în țară, pen
tru care sînt afectate 220 autocare 
și 50 microbuze. O noutate a bo
gatului program de excursii, orga
nizate la cele mai pitoreșfi obiec
tive turistice din țară, precum și 
la cetățile antice din Dobrogea și 
în Delta Dunării, o constituie sta
bilirea mai multor variante de 
trasee. în agenda culturală a lito
ralului sînt înscrise in acest sezon 
peste 900 spectacole cu cele mai 
recente premiere sau cu cele mal 
prestigioase succese din repertoriul 
a 55 instituții artistice din întreaga 
țară.

Tuturor beneficiarilor acestor pre
gătiri gazdele le-au urat, prin in
termediul reprezentanților presei, 
tradiționalul „Bun venit pe litora
lul romanesc

G. MIHAESCU

Existența unei moderne baze de tra
tament, a personalului medical spe
cializat, condițiile bune de cazare și 
masă fac din stațiunea Lacu Sărat 
o destinație cu multă căutare.

Bilete pentru cura balneară iă 
Lacu Sărat se pot obține prin agen
țiile și filialele oficiilor județene de 
turism, precum și de la cele ale 
I.T.H.R. București.

I Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Elene 
va face o vizită 

oficială In România
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Elene, Constantin Mitsotakis, 
va efectua o vizită în țara noastră, 
în perioada 5—10 iunie a.c.

Cronica zilei
Sîmbătă s-a încheiat cea de-a 

XlI-a sesiune științifică anuală a 
Academiei de științe medicale, cu 
tema „Contribuții ale cercetării ști
ințifice la fundamentarea și dezvol
tarea medicinii naturiste", ale cărei 
lucrări s-au desfășurat, timp de 
trei zile. în București.

Programul sesiunii a prevăzut, de, 
asemenea, o masă rotundă,, care a 
oferit specialiștilor din București și 
din alte centre din țară un valoros 
schimb de opinii asupra bazelor ști
ințifice actuale ale acupuncturii și 
homeopatici.

în incheierea lucrărilor, parlici- 
pa'nții — cercetători, cadre didactice, 
specialiști din diverse domenii de ac
tivitate — au adoptat textul unei te
legrame adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. prin care se angajează să de
pună toate eforturile pentru ridica
rea continuă a prestigiului cercetării 
medicale românești, pentru a-și adu
ce o contribuție sporită la îmbogăți
rea tezaurului de valori științifice 
ale țării noastre.

★
Sîmbătă, la Iași s-a încheiat 

cursul de perfecționare postuniver
sitar internațional de management
marketing cu aplicații la finanțe- 
contabilitate, manifestare științifică 
organizată de Academia de studii 
economice București și Fundația eu
ropeană Drăgan, împreună cu Uni
versitatea „Al. I. Cuza“ și The City 
University Business School of Lon
don, sub egida Ministerului Educa
ției și Învățămîntului.

Prelegerile și dezbaterile înscrise 
pe agenda cursului au fost asigurate 
de cadre didactice cu experiență din 
învățâmintul superior, experți in 
probleme financiar-contabile, specia
liști de înaltă valoare din țară și 
străinătate. Desfășurat pe durata a 
trei săptămîni, cursul și-a axat pri
oritar tematica pe probleme vizînd 
relațiile financiar-valutare, autoeon- 
ducerea și gestiunea in comerțul ex
terior, îmbunătățirea sistemului de 
finanțare, creditare și decontări in e- 
conomia națională, eficiența economi
că a cercetării științifice, alte aspec
te menite să contribuie la sensibi
lizarea cadrelor pentru noutățile din 
acest domeniu.

în programul cursului au figurat, 
de asemenea. prelegeri-conferin- 
țe privind analiza rentabilității in 
industrie, noua ordine economico- 
financiară internațională ca necesi
tate obiectivă a dezvoltării' șt ptx>- 
gresului. rolul băncilor în transferu
rile valutare, implicațiile fenomene
lor financiar-monetare asupra auto- 
gestiunii economico-financiare a în
treprinderilor cu activități de co
merț exterior.

vremea
Timpul probabil pentru 1, 2 și 3 iunie, 

în țară : vreme în general frumoasă, 
îndeosebi in sudul țârii. Cerul va fi 
schimbător. Izolat se vor semnala aver
se de ploaie, însoțite de descărcări elec
trice, îndeosebi în estul țării și zoneie 
de deal și de munte',ț Viptul va sufla 
slab plnă la moderaK, Temperatura ih 
scădere ușoară în a doua parte a in
tervalului. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade, iar cele 
maxime între 18 și 28 de grade. în 
București : vreme în general frumoasă, 
cu cerul variabil, favorabil ploii sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice. Vînt slab p1nâ Ia moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 9 și 11 grade, iar cele maxime în
tre 25 și 26 de grade. (Ileana MihâUă, 
meteorolog de serviciu).

Borsec - nu înseamnă 
numai apă minerală

Chiar dâcă ar fi numai să bem 
excelenta apă de Borsec și tot ar 
merita deplasarea la izvoarele ei. 
Dar Borsecul înseamnă mult mai 
mult. Depărtarea de zgomotul cita
din, aerul pur. puternic ozonat, iz
voarele, instalațiile moderne de tra
tament au făcut ca această stațiune, 
înconjurată de munții Giurgeu, 
Ceahlău. Bistrița și Călimani, să fie 
tot mai solicitată de turiști. Aici pot 
fi tratate afecțiuni ale aparatului 
cardiovascular, endocrine, ale tubu
lui digestiv, hepatobiliare. Se mai 
pot trata, ca boli asociate, afecțiuni 
ale rinichilor și căilor urinare, boli 

: respiratorii și profesionale, de nu
triție și metabolism. Dar Borsecul 
se recomandă și pentru vacanțe sau 
concedii. Gazdele din stațiune oferă 
un bogat program de agrement, or- 
ganizind drumeții la : Peștera de 
Gheață, Cariera de travertin. Grota 
Urșilor, Stînca Bufnitei, culmile Fă
get și Făgețe! sau excursii de 1—2 
zile la Tușnad, Lacul Sfihta Ana, 
Cheile Bicazului, Sovata, Topllța.

Biletele se pot obține la organiza
țiile și filialele oficiilor județene de 
turism, precum și la I.T.H.R. Bucu
rești.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA A REPUBLICII I 

TUNISIENE

Excelenței Sale Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

TUNIS

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Tunisiene — aniversarea 
Zilei Victoriei — Imi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele 
poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul 
tunisian prieten.

Sînt încredințat că raporturile de prietenie și cooperare romftno-tunlslene 
se vor dezvolta neîncetat, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și 
Înțelegerii in lutne.

NICOLAE CEAUȘESCU
I. ’ ' Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Tunisiene, tovarășul Ilie 
Verdeț. prim-ministru ai Guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
adresat primului ministru al Repu
blicii Tunisiene. Mohamed Mzali,

Dacă faimoasa Cartagină. ale că
rei ruine pot fi zărite și astăzi pe 
malurile însorite ale Mediteranei, 
constituie mărturia unei civilizații 
de mult apuse, Bizerta. oraș situat 
la cîțiva Zeci de kilometri - spre 
nord, reprezintă simbolul timpuri
lor moderne, al aspirațiilor spre li
bertate și progres ale poporului tu
nisian. în urmă cu un sfert de veac, 
la 1 iunie 1955, aici s-a dat semna
lul luptei pentru dobîndirea inde
pendenței naționale care avea să 
fie încununată, exact un an măi 
tîrziu, de o mare victorie : după 
secole de dominație străină, de 
jertfe și suferinți. Tunisia devenea 
stăpînă pe destinele sale. inaUgu- 
rîndu-se astfel în viața țării o eta
pă de adinei prefaceri economice și 
sociale.

în perioada care a urmat procla
mării independenței, economia tu
nisiană a înregistrat progrese no
tabile, pe harta țării au apărut nu
meroase întreprinderi industriale și 
obiective social-culturale. Construi
rea combinatului metalurgic de la 
Menzel Bourguiba. a. rafinăriei de 
Ia Bizerta. a întreprinderilor pen
tru prelucrarea fosfaților de la Ga
bes. ca și a altor unități economice 
a făcut posibile valorificarea in in
teres propriu a resurselor natura
le. creșterea continuă a venitului 
național. S-a dezvoltat concomitent 
sectorul agricol. Astăzi, plantațiile 
de măslini ocupă peste 400 000 de 
hectare — aproximativ o treime din 
suprafața totală a terenurilor agri
cole — asigurînd Tunisiei locul doi 
în rîndul exportatorilor de ulei de 
măsline.. Preocuparea pentru acce
lerarea progresului economic este 
evidentă și in proiectele pe termen

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite Ciștigă- 
toare la tragerea la sorti lunară din 

30 mai 1981

11 327 IOTAL : 10 (790 000

1 92921 115 50 000
1 73772 71 50 000
1 06557 54 40 000
1 99816 34 40 000
1 25198 135 40 000
l 02003 31 30 00O
1 27538 42 30 000
1 87930 70 30 000
1 28459 121 '30 000
1 79887 118 25 000
1 71459 53 25 000
l 16989 39 25 000
I 88009 53 25 000
1 62019 ’ 12 25 000
1 14579 97 20 000
1 69843 58 20 000
1 23150 97 20 000
1 36428 58 20 000
1 57418 56 20 0OO
1 70608 87 20 000
1 08622 39 15 000
1 83259 07 15 000
1 09762 100 15 000
1 22378 141 15 000
1 60851 139 15 000. 1 11200 21 15 000'
1 92294 .

Ter
mina

ția se
riei o- 
hliga- 
țiuni- 

lor

93 15 000

ino 335 104 5 000
109 952 90 3 000
100 B87 44 3 000

1 000 19 16 , 1 000
1000 28 71 800
1 000 36 140 800
1 000 68 43 800
1000 87 39 800
t 000 20 91 1 800
1 000 77 143 800
1 000 55 • 89 800
1 000 16 40 800
1 000 29 13 800
1 000 50 137 800

Cîștigurile revin întregi obligațiuni
lor de 200 lei. In valoarea cîștigurilor 
este cuprinsă și valoarea nominală 
a obligațiunilor ieșite cîștigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre PI—150, Ia con
fruntarea cu tista oficială primul zero 
de la serie nu se ia in considerare. 

sincere felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de succes poporului tunisian 
pe calea dezvoltării economice și so
ciale a patriei sale.

lung ale autorităților tunisiene. în 
actualul pian de dezvoltare econo
mică si socială (1977--1981). peste 
două treimi din totalul investițiilor 
sînt orientate spre sectoarele hotă- 
rîtoare ale economiei, îndeosebi în 
industria minieră și energetică,

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu lupta și e- 
forturile popoarelor arabe pentru 
consolidarea independentei națio
nale și progres social, țara noastră 
urmărește cil Viu interes succesele 
obținute de poporul tunisian pe ca
lea făuririi unei vieți noi. Un e- 
xemplu elocvent al dezvoltării re
lațiilor de strinsă colaborare cu Tu
nisia, a! conlucrării rodnice dintre 
cele două țări îl oferă activitatea 
desfășurată de specialiștii . români 
care au înălțat. împreună cu cei tu- 
nisieht modernul complex de la 
M’Rata pentru extracția și transpor
tul minereurilor de fosfați. S-a dez
voltat. de asemenea, colaborarea 
într-0 serie de alte dbmenii de in
teres comun.

Ca momente de cea mai mare 
însemnătate pentru amplificarea și 
adincirea relațiilor bilaterale s-au 
înscris întîlnirfle ia nivel înalt de 
la București și Tunis dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Habib 
Bourguiba. Documentele țsemnate 
cu aceste prilejuri au deschis ori
zonturi largi Șl aii constituit p pu
ternică reafirmare a voinței celor 
două țări și popoare de a da noi 
dimensiuni relațiilor reciproce, de a 
întări prțetenia și colaborarea pe 
multiple planuri. în interesul po
poarelor''rofnâh și tunisian, al cau
zei păcii și înțelegerii internațio
nale.

De la ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viață ,pentru luna mai 1981 
au ieșit următoarele opt combinații 
de litere ;
tj F.K.W.; 2) B.C.V.: 3)
X.O.G. t 4) Z.J.X. ; 5) G.L.X. i 
6) N.N.R.; 7) 8) I.D.G.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise in polițele 
lor urmează să se adreseze unită
ților ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asigurați! să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

Punctualitate si calitate
(Urmare din pag. 1)
colectivelor de întreprinderi din 
toate ramurile economici naționale. 
Aceasta Impune o organizare internă 
riguroasă, întărirea ordinii și disci
plinei în muncă și tehnologice, a 
controlului tehnic de calitate in toate 
fazele procesului de fabricație, func
ționarea cu precizie de ceasornic a 
întregii activități productive, atît în 
unitățile furnizoare de materii prime, 
piese și subansamble, cit și în cele 
care finalizează produsele. Concomi
tent, este necesar să se manifeste o 
grijă deosebită pentru adaptarea 

■ operativă a producției la cerințje 
! pieței externe, pentru îmbunătățirea 

continuă a structurii producției des
tinate exportului, prin introducerea 
.in fabricație a acelor prodbse care 
valorifică superior materiile prime și 

I forța de' muncă și au un nivel teh- 
I nic și competitiv ridicat, prin innoi- 
I rea și modernizarea continuă a pro

duselor, care să ducă la diminuarea 
j consumurilor materiale, la realizarea 
I de costuri de producție mai scăzute 
I și. implicit, Ia creșterea eficienței 
1 activității de export. Tot ceea ce pro

ducem pentru export trebuie să țină 
pasul cu exigențele progresului teh- 
nico-științific pe plan internațional 
— și in această privința sarcini deo
sebite revin, deopotrivă, specialiști* 
lor din întreprinderi și din institu
tele de cercetare, proiectare și dez
voltare tehnologică.

Fiecare colectiv de întreprindere 
să-și facă un titlu de mare răspun
dere și să acționeze cu abnegație și 
elan revoluționar pentru ca, in în- 
lîmpinarea Congresului consiliilor oa
menilor muncii, să realizeze integral 
și in condiții de înaltă calitate sarci
nile dfe plan la export pe primul 
semestru din acest an. cu convin
gerea că pe această cale își aduce 
contribuția Ia progresul economic și 
social continuu hi patriei noastre 
socialiste, la participarea tot mai 
intensă â României la circuitul mon* 

■ dial de valori materiale.

CONGRESUL AL VI-LEA AL P. C. GERMAN
BONN 30 (Agerpres). — în rapor

tul prezentat în cadrul lucrărilor celui 
de-al Vl-lea Congres al P.C. German, 
care se desfășoară Ia Hanovra, pre
ședintele partidului, Herbert Mies, 
a evocat lupta desfășurată de P.C.G. 
pentru apărarea Intereselor funda
mentale ale clasei muncitoare din 
R.F.G., a drepturilor sociale și demo
cratice, pentru realizarea de Înnoiri 
în viața societății.

Referindu-se la pericolul pe care îl 
prezintă pentru toate popoarele eu
ropene instalarea de noi rachete nu

Cuvîntul de salut al reprezentantului 
P. C R.

Luînd cuvîntul la al Vl-lea Congres 
al Partidului Comunist German, to
varășa Cornelia Filipaș, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al, P.C.R.. a ■ adresat, în numele C.C. 
al PiC.ft., al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, un cor
dial salut particlpanților, militanților 
partidului, celorlalți oameni ai muncii 
din R.F.G.. împreună cu mesajul de 
caldă prietenie și urări de deplin 
succes în desfășurarea lucrărilor 
congresului.

Partidul Comunist Român, oamenii 
muncii din țara noastră urmăresc cu 
viu interes și sentimente de sim
patie și solidaritate activitatea pe care 
o desfășoară Partidul Comunist Ger
man pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale clasei muncitoare, a 
drepturilor sociale și democratice, 
pentru realizarea unor profunde în
noiri in viața societății, lupta și ac
țiunile sale consacrate încetării cursei 
înarmărilor, continuării și adincirii 
politicii de destindere, pace și co
operare între popoare.

Folosim și acest prilej — a arătat 
vorbitoarea — pentru a releva cu sa
tisfacție evoluția pozitivă a legături
lor de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist German, bazate pe princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
încrederii și stimei reciproce, ca și 
continua dezvoltare a cooperării 
româno—vest-germane pe plan eco
nomic, politic, cultural-științific și in 
alte domenii. Avem convingerea că, 
în spiritul convorbirilor și întilnirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, și tovarășul Herbert 
Mies, președintele Partidului Comu
nist German, colaborarea și solidari
tatea dintre partidele noastre vor cu
noaște o dezvoltare continuă în in* 
teresul celor două partide și popoare, 
al cauzei păcii, securității și socia
lismului, independentei și colaborării 
în Europa și în întreaga lume.

Subliniind că, pe baza obiective
lor fundamentale stabilite pentru 
noul cincinal de Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, po
porul nostru depune, in prezent, e- 
forturi susținute in vederea creării 
condițiilor care să permită trecerea 
României de la stadiul de țară so
cialistă în curs de dezvoltare la cel 
de țară cu un nivel mediu de dez
voltare, vorbitoarea a menționat că 
P.C.R. acordă. în același timp, o a- 
tenție deosebită înfăptuirii rolului 
conducător al clasei muncitoare în 
societate, creării cadrului care să a- 
sigure participarea largă, nemijloci
tă a oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, ia elaborarea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului, la conducerea în
tregii societăți.

în legătură dialectică cu obiecti
vele pașnice, constructive, pe care le 
urmărește pe plan intern. România 
desfășoară o politică externă activă,

Președintele P. C. German 
a primit pe reprezentantul P. C. R.

BONN 30 (Agerpres). — Tovarășa 
Cornelia Filipaș, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. ai P.C.R., 
care reprezintă Partidul Comunist 
Român la Congresul al Vl-lea al 
Partidului Comunist German, a fost 
primită de tovarășul Herbert Mies, 
președintele P.C. German.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost trans
mise un salut cordial și cele mai 
bpne urări tovarășului Herbert Mies, 
iar Congresului P.C. German — urări 
de succes deplin.

Mulțumind, președintele P.C. Ger
man a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu cordiale sa

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL: DOUA ECHIPE

romanești In „cupa vi>f v
La F.R.F. a sosit ieri o comunicare 

din partea forului european de 
fotbal U.E.F.A. prin care se face 
cunoscut că România are drept de 
participare cu două echipe de club 
in competiția continentală interclu- 
buri, ediția 1981—<982.

♦
• Aseară, la Basel, în prelimina

riile campionatului mondial de fotbal 
(grupa a 4-a europeană), echipa Elve
ției a invins cu scorul de 2—1 (2—0) 
selecționata Angliei. Au marcat 
Scheiwiler, Sulser, respectiv, McDer
mott.
• Astăzi au loc ultimele meciuri ale 

cumpionatului național de handbal 
masculin. în sala sporturilor de la 
Floreasca, de-la ora 11,45 va avea Ioc 
derbiul dintre echipele bucureștene 
Steaua și Dinamo. Iată jocurile pro
gramate în țară : Politehnica Timi
șoara — Relonul Săvinești ; Știința 
Bacău — Constructorul Arad : H. C. 
Minaur Baia Mare — C.S.M. Bor- 
zești ; Dinamo Brașov — Universi
tatea Craiova.
• Pe stadionul Olimpia din Capita

lă se Va desfășura astăzi meciul de 

cleare pe continent, vorbitorul a sub
liniat necesitatea intensificării acțiu
nilor forțelor democratice și progre
siste, a mobilizării tuturor popoarelor 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru apărarea păcii, pentru relua
rea și continuarea politicii de destin
dere și colaborare internațională. Ra
portorul a apreciat, in acest context, 
că guvernul federal vest-german tre
buie să-și retragă acordul față do 
hotărîrea N.A.T.O. privind instalarea 
pe teritoriul R.F.G. a rachetelor nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune.

acționează pentru dezvoltarea rela
țiilor cu toate statele socialiste, cu 
țările in curs de dezvoltare, cu sta
tele nealiniate, cu toate țările lu
mii. indiferent de sistemul lor so
cial. La baza tuturor acestor relații 
așezăm* respectarea și aplicarea 
neabătută a principiilor universal va
labile ale independenței și suvera
nității naționale, egalității in drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Arătînd că în viața internaționa
lă au loc în prezent mari prefaceri 
revoluționare, sociale și naționale, 
concretizate in afirmarea tot mai pu
ternică a voinței popoarelor de a 
pune capăt politicii imperialiste și 
colonialiste de asuprire și domina
ție, de a fi stăpîne pe destinele lor, 
pe bogățiile naționale, de a-și asigu
ra dezvoltarea liberă, fără nici un 
amestec din afară, vorbitoarea a 
atras atenția că. in același timp, se 
manifestă o serie de acțiifhi impe
rialiste, de continuare a politicii de 
reîmpărțire a lumii în zone de in
fluență, precum și ascuțire»' contra
dicțiilor pe plan mondial intre dife
rite.state și grupări de state, au a- 
părut noi conflicte și stftrGde în
cordare, care au determinat O agra
vare a situației internaționale, creînd 
noi și serioase pericole pehlrti. secu
ritatea și independența pbpoarelor, 
pentru pacea lumii.

Ca țară europeană, România acordă 
o atenție deosebită edificării securi
tății și cooperării in Europa, desfă- 
șurind o intensă activitate pentru în
cheierea cu succes a reuniunii de Ia 
Madrid, pentru asigurarea—continui- 
tății reuniunii, organizarea unei con
ferințe consacrate dezarmării și în
crederii, extinderea contactelor și co
laborării in Europa. România consi
deră că, in momentul de față, pro
blema crucială este încetarea cursei 
înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor 
nucleare, care pune toț mai grav in 
pericol existența întregii omeniri.

în spiritul bogatelor sale tradiții in
ternaționaliste. Partidul Comunist 
Român acționează consecvent pentru 
întărirea solidarității și colaborării 
cu toate partidele comuniste și mun
citorești, pentru realizarea unei uni
tăți de tip nou, bazată pe principiile 
stimei și respectului reciproc, pe 
dreptul fiecărui partid de a-și elabora 
in mod independent linia sa politică, 
tactica și strategia revoluționară în 
conformitate cu condițiile social-po- 
litice și istorice din propria țară.

Exprimind, in încheiere, convinge
rea câ bunele raporturi dintre P.C.R, 
și P.C. German se vor dezvolta și •- 
profunda spre binele celor două po
poare, ai cauzei păcii și socialismului, 
vorbitoarea ă adresat urări de succes 
în aplicarea hotăririlor ce vor fi a- 
doptate de congres. în'activi ta tea vii
toare a Partidului Comunist German, 
pusă în slujba clasei muncitoare, in 
lupta pentru democrație, pace și so
cialism.

lutări, împreună cu cele mai căl
duroase urări de sănătate șt fericire, 
de noi succese in opera de făurire a 
societății socialiste in România, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român.

Cu acest prilej au fost evidențiate 
bunele raporturi de colaborare și so
lidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist German, 
reafirmîndu-se dorința comună de a 
le dezvolta și intări in continuare, în 
interesul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

La întilnire. care a decurs într-o 
atmosferă cordială, a participat Ion 
Râmbu, ambasadorul României la 
Bonn.

rugbi Dinamo — Steaua, cel mai Im
portant joc al actualei ediții a cam
pionatului. Partida va începe la ora 
9.30. Celelalte intilniri ale etapei : 
Rulmentul Birlad — Rapid : știința 
Petroșani — Știința Baia Mare : Uni
versitatea Timișoara —jC.S.M. Sibiu ; 
Sportul studențesc — Politehnica 
Iași ; Constructorul . Constanța — 
P.T.T. Arad. întilnirea Grivița ro
șie — Farul Constanța a fost ami- 
nată. urmind să se dispute la 6 iunie.

înaintea acestei etape, situația în 
fruntea clasamentului se prezintă 
astfel : Dinamo 67 puncte ; 2, Steaua 
— 65 puncte, 3. Farul — 60 punc
te etc. 7
• Campionatele internaționale de 

tenis ale Franței au continuat sim
bătă la arena Roland Garros din 
Paris cu turul 3 al probei de simplu 
femei. Jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici s-a calificat pentru cel de-al 
4-lea tur, invingind cu 6—1. 6—7,
6—0 pe Julie Harrington (S.U.A.). 
Alte rezultate : Mima Jausovec — 
Liane Giussani 6—0, 6—3 ; Bettlna 
Bunge — Kathy Horvath 6—3. 5—7,
6— 3 ; Hana Mandlikova — Filer 
Vasquez 4—6, 6—0, 6—4 ; Kathy 
Rinaldi — Dianne Fromholtz 6—3,
7— 5.

• FARMACOPEE MA
RINA. In orașul Australian 
Sidney există un institut care 
se ocupă cu valorificarea orga
nismelor marine in scopuri far
maceutice. Cercetările efectuate 
pîhă ăcUm au dat rezultate re
marcabile. Astfel, dlntr-un coral 
tropical— „Gorgonla plecsaura" 
— au fost obținute preparate uti
lizate In tratamentul asteniei, 
hipertoniei și ulcerului; din bu
reți au fost extrase componen
te folosite împotriva bolilor sis
temului nervos central; din u- 
nele laminarii (alge) au fost ex
trase substanțe antlcoagulante ; 
din cîteva specii de stele de 
mare se obțin substanțe a că

ror acțiune este similară cu cea 
a insulinei : în unelti moluște, 
printre care Mercenaria, și in 
unele specii de polipi austra
lieni au '’fost descoperite sub
stanțe anticanceroase etc.

• PANOU SOLAR LA 
DOMICILIU. în condițiile in 
care preocupările pehtru valori
ficarea energiei solare se inten
sifică în diferite țâri aie lumii, 
deosebit de util ss dovedește a 
fi noul tip de panou solar în 
miniatură realizat în S.U.A. 
Amplasat pe suprafața ferestrei; 
el alimentează o aerotermă (in
stalație care insuflă aer cald) 
montată în interiorul încăperii.

• LACUL DE LA... 
„SUBSOLUL" SAHAREI. 
în subsolul egiptean al pustiului 
Sahara se află un lac cu apă po
tabilă cu o suprafață egală cu 
cea a statului american Texas 
— 692 000 km pățeați. Experții 
apreciază că el s-a format acum 
25 000 ani, rezervele sale cu apă 
răminfnd de atunci relativ con
stante.

• EȘECUL „DETECTO
RULUI DE MINCIUNI". 
Juriști și cercetători în proble
mele de drept au negat de la 
bun început orice valoare a tes
telor cu ajutorul așa-numitului 
„detector de minciuni" la care 
sînt supuși intr-un șir de țări

occidentale, in primul rînd în 
S.U.A.; solicitanțiî pentru anu
mite posturi de răspundere, 
persoanele suspectate de a fi 
comis uti delict etc. Acum 
această poziție a lor a fost în
tărită in urma unei recente 
constatări îfi sensul că este su
ficient ca persoana respectivă 
să ia cu clteva Ore înainte de 
„test" uti tranchilizant pentru 
ca „detectorul de minciuni" să 
se dovedească neputincios. In
tr-adevăr, calmul cafe cuprinde 
persoană respectivă îi permite 
să răspundă la orice întrebare, 
chiar dintre cele mai delicate 
sau insidioase, fără ca mașina 

Să poată detecta cea mai mică 
urmă de emoție care de obicei 
însoțește o minciună.

• TUB FLUORES
CENT CU FUNCȚIONA
RE ÎNDELUNGATĂ. «r- 
fna suedeză „Lumalampah" a pus 
la punct un tub fluorescent care 
poate arde timp de peste 30 000 
de orc. El are același format ca 
și tuburile fluorescente obișnui
te și este destinai aceior loeliri 
unde schimbarea lămpilor se 
face mai dificil, cum sint tu
nelurile, panourile luminoase de 

pe șosele, plafoanele inalte ale 
halelor industriale etc.

• JALUZELE ÎMPO
TRIVA CĂLDURII. In con* 
âițiile unor veri toride, deosebit 
de utile se pot dovedi jaluzelele 
de un tip nou realizate in Fran
ța. Fața lor exterioară din alu
miniu polizat face sâ se reflecte 
50 ia sută din razele solare, pro- 
tejînd astfel încăperile respecti
ve, unde se menține o tempera
tură plăcută, suportabilă.

• PENTRU SALVAREA 
CETĂȚII INCAȘE MA
CHU PICHU. Ghemul 
peruan, în colaborare cu Pro
gramul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (P.N.U.D.), a lansat 
O vastă campanie de restaurare 
a vestigiilor celebrei cetăți in
cașe Machu Pichu. Pentru sal
varea acestui monument, situat 
la o altitudine de 3 000 m ih 
Munții Arizi, UNESCO a emis 
o monedă „Machu Pichu", ope- 
bă a sculptorului peruah Alber
to Guzman.

• DISPOZITIV ELEC
TRONIC PENTRU ANES
TEZIE LOCALĂ. Medici și 
tehnicieni americani angajați în 
cercetările spațiale au realizat 
un dispozitiv electronic care, 
implantat sub pielea pacientului 
poate provoca anestezia locală, 
în anumite organe sau zone ale 

corpului, în funcție de comen
zile transmise prin radio. Dis
pozitivul poate acționa și ca sti
mulator al activității neurolo
gice, inclusiv în scopul reglării 
impulsurilor nervoase sau a! a- 
nihiiărli impulsurilor involunta
re. Aparatul, de dimensiuni mici, 
este astfel Conceput incit să 
poată fi purtat de pacienții su
puși unei intervenții chirurgi
cale, atit cit este necesar in pe
rioada postoperatorie, precum și 
in cazul unor maladii nervoase. 
El este dotat cu baterii minus
cule, utilizate în sistemele de te
lecomunicații aie sateliților, care 
pot fi relncărcate prin plasarea, 
timp de citeva minute, a unul 
generator special de cimp mag
netic deasupra locului unde este 
implantat.
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ADUNARE FESTIVĂ CONSACRATĂ SĂPTĂMlHII 
DE SOLIDARITATE CU POPOARELE DIN AFRICA AUSTRAIĂ

NAȚIUNILE UNITE 30 (Ager- 
preș). — La sediul din New York 
al Națiunilor Unite a avut loc o 
adunare festivă consacrată Săptă- 
mînii de solidaritate cu popoarele 
din Africa australă. Luind cuvîntul 
din partea grupului țărilor africane 
la O.N.U., reprezentantul perma
nent al Tanzaniei Ia Națiunile Uni
te, P. Rupia, a adresat comunității 
internaționale apelul de a-și inten
sifica sprijinul acordat mișcărilor

de eliberare din sudul Africii și 
luptei drepte a acestora împotriva 
regimului rasist de la Pretoria, 
„însăși existența acestui regim, 
care ocupă in mod ilegal Namibia 
și care comite nenumărate acte de 
agresiune împotriva unor state 
africane suverane — a declarat 
vorbitorul — reprezintă o amenin
țare gravă Ia adresa păcii și secu
rității în Africa și in întreaga 
lume".

Problema Namibiei - pe agenda 
Conferinței la nivel înalt a O.U.A.

ADDIS ABEBA 30 (Agerpres). — 
O declarație publicată la sediul din 
Addis Abeba al Organizației Unității 
Africane precizează că lucrările Con
ferinței la nivel înalt a șefilor de stat 
și de guvern din țările membre se va 
desfășura între 24 șl 27 iunie la Nai
robi, capitala Kenyei.

★
LONDRA 30 (Agerpres) — Aflat la 

Londra, unde a conferit cu ministrul 
de externe britanic, președintele Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, 
a declarat intr-o conferință de presă 
că încercările celor cinci state occi
dentale din așa-numitul „grup de 
contact" nu reprezintă decit jumătăți 
de măsură, care nu pot să ducă la o 
reglementare a problemei Namibiei.

Documentul precizează că princi
pala problemă ce va fi examinată la 
conferință va fi cea a Namibiei, alte 
chestiuni Înscrise pe ordinea de zi 
fiind cele legate de situația refugia- 
ților de pe continent, precum și de o 
serie de situații conflictuale din 
Africa.

★
în context, el a arătat că nici poziția 
actuală a Statelor Unite nu poate să 
contribuie la o soluționare negociată 
a problemei Namibiei. Adoptarea u- 
nei astfel de poziții, a spus Sam Nu
joma, nu permite aplicarea planului 
O.N.U. privind realizarea indepen
denței Namibiei și organizarea de 
alegeri generale sub supravegherea 
Națiunilor Unite.

Eradicarea foametei — cerință fundamentală 
a dezvoltării mondiale

încheierea lucrărilor celei de-a Vil-a sesiuni a Consiliului 
Mondial al Alimentației

BELGRAD 30 (Agerpres). — La 
Novi Sad, în Iugoslavia, s-au înche
iat lucrările celei de-a Vil-a sesiuni 
a Consiliului Mondial al Alimenta
ției, care a dezbătut probleme lega
te de sporirea producției de alimente 
pe plan mondial și elaborarea unei 
strategii internaționale în vederea 
combaterii, în următorii zece ani, a 
foametei și penuriei alimentare în- 
tr-o serie de țări în curs de dezvol
tare. Conferința a adoptat mai multe 
documente, care vor fi înaintate spre 
examinare Adunării Generale a 
O.N.U.

Consiliul Mondial al Alimentației 
a reafirmat sarcinile stabilite de 
O.N.U. in acest domeniu în cadrul 
celui de-al treilea Deceniu al dez
voltării. Pentru soluționarea proble
mei alimentației, consiliul recoman-

★
BERLINUL OCCIDENTAL 30 

(Agerpres) — Luind cuvîntul In ca
drul lucrărilor comisiei independente 
pentru problemele dezvoltării inter
naționale (cunoscută și sub numele 
de „Comisia Nord-Sud"), președintele 
comisiei, Willy Brandt, a apreciat că 
economia mondială este în prezent 
confruntată cu cea mai gravă criză 
din întreaga perioadă postbelică. 
Aceasta — a relevat el — are efecte 
paralizante în țările relativ bogate, 
dar consecințele ei sînt dramatice 
pentru majoritatea țărilor din lumea 
a treia.

Vorbitorul a relevat, în context, 
pericolul pe care îl reprezintă pen-

dă, printre altele, sprijinirea efortu
rilor țărilor în curs de dezvoltare vi- 
zînd sporirea producției alimentare 
într-un ritm anual de patru la sută, 
asigurarea unei rezerve anuale de 
cereale de 10 milioane tone, pentru 
combaterea foametei în lume, cu 
perspectiva sporirii acesteia la 18,5 
milioane tone, constituirea unei re
zerve de 500 000 tone cereale pentru 
situații de urgență și înlăturarea ba
rierelor șl restricțiilor în calea co
merțului cu produse alimentare.

în cursul dezbaterilor, multe țări 
și-au exprimat convingerea că este 
necesar să se accepte principiul ca 
produsele alimentare să nu fie folo
site ca instrument al presiunilor po
litice.

Următoarea sesiune a consiliului a 
fost programată în septembrie, anul 
viitor, la Dacca, in Bangladesh.

★
tru omenire cursa înarmărilor, 
arătînd că în 1980 cheltuielile mili
tare pe plan mondial au totalizat 500 
miliarde dolari, de zece ori mai mult 
decit in urmă cu două decenii. Aces
te tendințe — a spus el — constituie 
o amenințare serioasă pentru dez
voltarea economică a lumii, deoarece 
reprezintă o uriașă irosire de resurse 
în scopuri distructive. Calculată pen
tru fiecare locuitor al planetei, re
vine astfel o cantitate de explozibil 
mai mare decit cea de alimente.

„Oriunde domnește foametea, pacea 
nu va putea niciodată să-și afle 
locul", a arătat, de asemenea, vorbi
torul.

tokio: Prințul moștenitor ol Japoniei a primit pe 
președintele executiv al Consiliului Național al F.D.U.S.
. TOKIO 30 (Agerpres). — Prințul 
moștenitor al Japoniei, Akihito, îm
preună cu prințesa Michiko, au pri
mit pe tovarășa Tamara Dobrin, 
președintele executiv al Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, aflată în vizită la 
Tokio la invitația guvernului nipon.

Cu acest prilej, prințul moștenitor 
a reamintit cu satisfacție principa
lele momente ale vizitei pe care a

făcut-o în România, în octombrie 
1979, împreună cu prințesa Michiko.

De asemenea, tovarășa Tamara 
Dobrin a avut o întrevedere cu 
Yoshio Șakurauchi, secretar general 
al Partidului Liberal Democrat, de 
guvernămînt. în cursul convorbirii 
a fost exprimată dorința . dezvoltării 
în continuare a relațiilor de priete
nie dintre cele două țări.

madrid: Convorbiri romdno-spaniole
MADRID 30 /Agerpres). — In zi

lele de 28—29 mai, Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, a avut consul
tări la Madrid cu C. R. Piquer, se
cretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe al Spaniei.

în cadrul discuțiilor s-a. exprimat 
satisfacția celor două părți pentru 
cursul ascendent pe care-1 cunosc 
relațiile româno-spaniole, subliniin- 
du-se că un rol determinant în a- 
ceastă privință l-a avut vizita de stat 
efectuată în Spania de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
anul 1979. Părțile au exprimat hotă- 
rirea de a acționa în continuare în 
vederea extinderii și aprofundării 
raporturilor politice, economice, cul
turale și științifice dintre cele două 
țări.

în cursul consultărilor au fost re
levate dorința și preocuparea celor

două țări de a-și aduce o contribuție 
activă și constructivă la buna des
fășurare și încheierea cu rezultate 
pozitive, de substanță, a lucrărilor 
reuniunii de la Madrid, care să con
stituie o etapă semnificativă în pro
cesul de întărire a securității și ex
tindere a colaborării în Europa.

Convorbirile au relevat convergen
ța de păreri în ceea ce privește ne
cesitatea intensificării eforturilor tu
turor statelor pentru stingerea foca
relor de tensiune și reglementarea 
pe cale pașnică a tuturor diferende
lor dintre state.

La consfătuire a participat amba
sadorul României la Madrid, Ion 
Goliat.

★
Cu prilejul vizitei în Spania, Aurel 

Duma a avut, totodată, întrevederi 
cii șefii unor delegații participante 
la reuniunea de la Madrid a state
lor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa.

EVENIMENTELE DIN BANGLADESH
• Președintele Ziaur Rahman, asasinat la Chittagong • In 
tară a fost decretată stare de urgentă • Vicepreședintele 
A. Sattar a devenit președinte interimar al R.P. Bangladesh

DACCA 30 (Agerpres). — Postul 
de radio Dacca, citat de agențiile in
ternaționale de presă, a anunțat că 
președintele Republicii Populare 
Bangladesh, Ziaur Rahman, a fost 
asasinat simbătă dimineața în ora
șul Chittagong de grupuri înarmate 
conduse de generalul . Manzur Ah
med, comandantul forțelor armate 
din acest oraș.

Potrivit Constituției, vicepreședin
tele Abdus Sattar a devenit preșe
dinte interimar al R.P. Bangladesh. 
Președintele interimar a dispus mă
suri pentru asigurarea liniștii și or
dinii. în țară a fost decretată starea

de urgență, iar la Dacca și în ora
șele importante ale țării au fost in
stituite restricții de circulație pe tim
pul nopții. Șeful Statului Major al 
armatei, generalul H. M. Arshad, a 
cerut generalului Manzur Ahmed să 
se predea imediat guvernului.

într-un apel radiodifuzat adresat 
națiunii, președintele interimar Ab
dus Sattar a subliniat că în politica 
externă a R.P. Bangladesh nu vor 
interveni schimbări, adăugind că 
toate acordurile și tratatele încheia
te de țara sa cu alte state ale lumii 
vor fi respectate.

R. F, G.

Președintele Partidului liber Democrat se pronunță 
în favoarea continuării coaliției guvernamentale

BONN 30 (Agerpres). — în dis
cursul inaugural al lucrărilor celui 
de-al XXXII-lâa Congres anual al 
Partidului Liber Democrat din 
R. F. Germania, în curs de desfășu
rare la Kbln, Hans-Dietrich Gen
scher, președintele partidului, care 
îndeplinește funcțiile de vicecance
lar și ministru de externe în guver
nul de la' Bonn, a cerut delegaților 
să sprijine, in continuare, coaliția 
guvernamentală, formată din Parti
dul Social-Democrat și P.L.D.

Abordînd problemele care confrun
tă economia vest-germană, Genscher 
a arătat că dezbaterile asupra bu
getului pe anul 1982 se anunță deja 
dificile, întrucît situația „reclamă o 
reducere sensibilă a cheltuielilor so
ciale și a subvențiilor statului", în 
scopul asanării finanțelor publice. 
Vorbitorul a menționat că în acest 
domeniu sînt indispensabile „refor
me de structură".

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILJ2 țJNIȚE 3Q (Agerpres) 

— La sediul Națiunilor Unite din 
New York- a fost dată" publicității o 
declarație, prin- care secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, își^ex- 
primă îngrijorarea în legătură cu in
tensificarea actelor de violență în 
Orientul Mijlociu, care au provocat 
însemnate pierderi umane și mate
riale. Secretarul general al O.N.U. 
deplînge îndeosebi faptul că această 
intensificare are loc in momentul în 
care se depun eforturi pe plan diplo
matic în vederea unei soluționări pe 
cale pașnică a tuturor problemelor 
regiunii, menționează documentul.

BEIRUT 30 (Agerpres). — De-a 
lungul liniei de demarcație care se
pară cele două sectoare ale capitalei 
libaneze au reizbucnit cu intensitate 
tirurile de artilerie între părțile im
plicate in conflict, informează agen
țiile internaționale de presă. Numai 
la Beirut, in urma incidentelor, au 
fost ucise 4 persoane, iar alte 80 au 
fost rănite. De asemenea, surse gu
vernamentale libaneze anunță că în 
orașul Zahle, centrul administrativ 
al regiunii Bekaa, s-au înregistrat 
vineri noaptea intense tiruri de ar
tilerie și rachete.

Pe de altă parte, artileria miliții
lor de dreapta, conduse de maiorul 
disident Saad Haddad, sprijinită de 
forțe israeliene, a supus unor puter
nice tiruri de mortiere regiuni din 
sudul Libanului.

Ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 

colaborare în domeniul
aviației civile

BERLIN 30 (Agerpres) — La Berlin 
a avut loc cea de-a XlI-a ședință a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
colaborare în domeniul aviației ci
vile. Au participat delegații din țările 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugo
slavia.

Comisia a examinat sarcinile ce li 
revin în baza hotărîrilor Comitetului 
Executiv al C.A.E.R. și a prevăzut 
măsuri pentru realizarea acestora. Au 
fost examinate rezultatele activității 
liniilor aeriene dintre țările membre 
ale C.A.E.R. și probleme legate de 
înfăptuirea acțiunilor din Programul 
special de colaborare pe termen 
lung privind dezvoltarea legăturilor 
de transport ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., în partea referitoare la 
aviația civilă.

Evoluții pe piețele 
monetare occidentale

BONN 30 (Agerpres). — Supt Ami
na care se încheie a (ost nefavora
bilă mărcii vest-germane, care a 
atins pe piețele monetare occiden
tale cel mai redus nivel al cursului 
de schimb din ultimii patru ani in 
raport cu dolarul american și a 
manifestat semne de slăbiciune in 
raport cu celelalte monede vestice, 
inclusiv ale țărilor membre ale Pie
ței comune. Astfel, dolarul S.U.A. a 
fost cotat la 2,3470 mărci vest-ger
mane ' la Frankfurt pe Main, cel 
mai redus nivel înregistrat din iu
nie 1977. Potrivit agenției Reuter, 
slăbirea poziției mărcii vest-germa
ne pe piețele monetare occidentale 
constituie nu numai un efect al 
speculațiilor stimulate de nivelul 
înalt al dobînzilor din S.U.A., ci și 
al accentuării dificultăților econo
miei vest-germane.

Pentru viitorul senin al tuturor copiilor lumii
Creșterea și educarea copiilor, pregătirea lor pentru muncă și viață 

constituie obligații din cele mai nobile, de îndeplinirea cărora depinde 
in mare măsură însuși viitorul fiecărei țări. Nu peste tot in lume insă 
copiii beneficiază de condiții propice de dezvoltare. Decalajele frapante 
ale contemporaneității, realitatea tragică a împărțirii lumii în săraci și 
bogați, cu toate consecințele ce decurg de aci ; tarele grave ale așa-zisei 
societăți de consum ; inechitățile sociale, care diferențiază încă din start 
șansele in viață ; proliferarea violenței șî obscurantismului - fac ca o mare 
parte a copiilor Terrei să pășească în viață cu perspective din cele mai 
sumbre. La toate acestea se adaugă spectrul războiului, care continuă să 
planeze asupra omenirii, innegurînd viitorul celor mai tinere vlăstare.

lată de ce înlăturarea tuturor acestor fenomene atît de nocive, asi
gurarea unor condiții de dezvoltare sănătoasă, in condiții de pace și liniște, 
pentru toți copiii - „bogăția cea mai de preț a omenirii" - astfel ca ei 
să se poată bucura de dreptul firesc de a-și trăi copilăria așa cum se 
cuvine acestei vîrste minunate, se impune ca una din cerințele cele mai 
arzătoare ale lumii.

Un tribut 
tragic și irațional

Afectînd două treimi din popu
lația globului, subdezvoltarea lo
vește în primul rînd și în modul 
cel mai dureros tinerele vlăstare — 
copiii — care plătesc un greu și 
tragic tribut, la fiecare trei zile 
stingîndu-se tot atitea vieți cîte 
victime ar provoca explozia unei 
bombe atomice de tipul celei de 
la Hiroshima.

• Din cele aproape 2 
miliarde de copii ai pla
netei, 81 Ia sută trăiesc 
în țări în curs de dezvol
tare.
• Din cei 122 milioane 

copii născuți în Anul in
ternațional al copilului 
(1979) în țările lumii a 
treia, peste 12 milioane 
au murit de foame sau de 
boli înainte de a împlini 
vîrsta de un an.
• Alți 13 milioane de 

copii din aceste țări sînt 
practic condaninați la 
moarte în cursul acestui 
an, urmare directă a con-

i dițiilor mizere în care 
trăiesc, a hranei insufi
ciente, apei intestate — 
un veritabil holocaust 
care, la ora actuală, face 
infinit mai multe victime 
decit catastrofele natu
rale.

Exploatare de la cea 
mai fragedă vîrstă

PESTE 55 MILIOANE DE COPII 
DIN ÎNTREAGA LUME, AVlND

SUB 15 ANI, SÎNT NEVOIȚI SA 
MUNCEASCĂ PENTRU A SPRI
JINI MATERIAL FAMILIILE LOR 
— se arată într-un studiu al Birou
lui Internațional al Muncii. Chiar 
dacă folosirea copiilor în diverse 
munci nu poate fi deplin contro
lată și nici eliminată, mai ales în 
zonele rurale, se impun cu maximă 
urgență acțiuni hotărîte în acest 
domeniu — este de părere Comisia 
de experți însărcinată cu aplicarea 
convenției Biroului Internațional al 
Muncii privind vîrsta minimă pen
tru angajare. /

După cum reiese dintr-un studiu

din Marea Britanie al „Societății 
împotriva sclaviei", formele de ex
ploatare a minorilor intrec orice 
imaginație :
• în minele columbiene, copil 

ce trudesc la 280 metri adîncime, 
cite 8 ore fără întrerupere ;
• în Taivan, fetițe de 12 ani lu

crează în întreprinderi de electro
nică fină, în condiții ce contravin 
oricăror reglementări privind durata 
muncii, ocrotirea sănătății, asisten
ța socială ;
• în India, 23 la sută din bu

getele familiilor sînt procurate, în 
medie, prin munca copiilor ;
• în Italia, jumătate de milion 

de copii muncesc adeseori în con
diții din cele mai grele, primind 
un procent infim din retribuția 
acordată unui adult pentru aceeași 
muncă.

„In numeroase țări copilul 
este socotit un «capital», care 
trebuie să devină rentabil cit 
mai curînd posibil. Aici se află 
miezul problemei, tn aceste con
diții remediile legale nu sînt 
suficiente pentru a rezolva un 
rău ale cărui rădăcini merg în 
profunzimea structurilor sociale“ 
— scrie Christiane Rimbaud, 
autoarea unei cărți consacrate 
acestei inadmisibile practici.

Copilăria
- sub spectrul 

războiului 
nuclear

Copii din R.F.G. de- 
monstrînd alături de 
părinți împotriva am
plasării armelor rache- 
to-nucleare pe conti

nentul european

ulan Bator: încheierea lucrărilor 
celui de-al XVIII-lea Congres al Partidului 

Popular Revoluționar Mongol
Tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal a fost ales secretar general 

al C.C. al P.P.R.M.
ULAN BATOR 30 (Agerpres). — 

în capitala Republicii Populare 
Mongole s-au încheiat lucrările celui 
de-al XVIII-lea Congres al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol, la 
care au participat peste 800 de dele
gați, reprezentind organizațiile de 
partid din întreaga țară..

Delegațiila forumul comuniștilor 
mongoli au adoptat hotărîrea cu pri
vire la Raportul Comitetului Central 
prezentat Congresului al XVIII-lea 
al P.P.R.M. și sarcinile pe următorii 
ani, prin care se aprobă în Întregi
me politica internă și externă și ac
tivitatea desfășurate de Comitetul 
Central al partidului. Congresul a a- 
probat, de asemenea, documentul 
„Direcțiile principale ale dezvoltării 
economiei naționale și culturii ale 
R.P. Mongole pe anii 1981—1985“ și 
raportul Comisiei Centrale de Revi
zie.

în statutul P.P.R.M. au fost in
troduse schimbări și modificări, care 
prevăd reinstituirea funcției de 
secretar general al C.C. al P.P.R.M. 
și afirmarea mai puternică a rolului 
de avangardă al comuniștilor. Con

gresul a ales noul Comitet Central 
al partidului.

în prima plenară a Comitetului 
Central, tovarășul Jumjaaghiin Țe
denbal a fost ales secretar general 
ai Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol.

în Biroul Politic al C.C. al 
P.P.R.M. au fost aleși Jumjaaghiin 
Țedenbal, B. Altangherel, J. Bat- 
munh, D. Gombojav, S. Jalan-Ajav, 
D. Maidar, D. Molomjamț, T. Ragcea.

Au fost aleși ca membri supleanți 
ai Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M.
B. Dej id și N. Jagvaral.

Secretari ai Comitetului Central 
au fost aleși G. Adia, D. Gombdjăv, 
P. Damdin, M. Daș, S. Jalan-Ajav 
și D. Molomjamț.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Jumjaaghiin Țe
denbal.

La lucrările congresului, din partea 
Partidului Comunist Român a parti
cipat o delegație condusă de tova
rășul Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al
C. C. al P.C.R.

AGENȚIILE DE PRESA I 
e scurt

CONVORBIRI BULGARO-ELE-
1 NE. La Atena s-au încheiat con- 
. vorbirile dintre președintele Repu

blicii Elene, Constantin Karaman-
I lis, și Todor Jivkov, președintele 

Consiliului de Stat al R. P. Bulga-
I ria, care a întreprins o vizită ofi

cială în Grecia. După cum trans
mite agenția B.T.A., convorbirile

> s-au axat îndeosebi pe examinarea 
stadiului și perspectivelor dezvoltă-

I rii relațiilor economice bilaterale. 
A fost reconfirmat interesul părți-

I lor de a promova forme noi de co-
I laborare economică, cum sint coo

perarea în producție, crearea de
I întreprinderi mixte și altele.
F /'■ LA PARIS a avut loc ieri o în- 
. tîlnire între delegații ale Partidu

lui Comunist Francez și Partidului
I Socialist Francez, conduse de 

Charles Fiterman, secretar al C.C.
| al P.C.F., și Jean Poperen, secretar 

național al P.S.F., care au exami
nat probleme legate de apropiatele 

j alegeri parlamentare. Discuțiile au 
avut ca scop o clarificare a pozi-

' țiilor in vederea unor viitoare în- 
I tilnțri la nivel înalt — s-a anunțat 

de ambele părți.

anul financiar 1981, cu cîteva mi
liarde dolari, pentru a împiedica o 
creștere prea mare a deficitului, a 
declarat purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Larry Speakes. El a 
precizat că guvernul a abandonat 
ideea de a menține deficitul buge
tar pe anul în curs la nivelul 
55 miliarde dolari, 
acesta ar putea să 
60 miliarde dolari.

apreciind 
se apropie

de 
că 
de

EXPERIENȚE-SUSPENDAREA
LOR NUCLEARE FRANCEZE. Mi
nistrul francez al apărării, Charlee 
Hernu, a hotărît să suspende „pen
tru moment" experiențele nucleare 
de la Centrul de experimentări din 
Pacific — anunță un comunicat ofi
cial difuzat la Paris și citat de a- 
genția France Presse. Decizia este 
motivată prin necesitatea studierii 
dosarelor legate de această proble
mă, precizează comunicatul.

DEFICITUL BUGETAR AL
S.U.A. Președintele S.U.A., Ronald 
Reagan, își propune să reducă su
plimentar cheltuielile bugetare pe

I
APLAUZE PENTRU ARTIȘTII LIRICI

LA BELGRAD s-au desfășurat 
lucrările sesiunii Comitetului iugo- 
slavo-sovietic de colaborare econo
mică și tehnico-științifică. După 
cum informează agențiile T.A.S.S. 
și Taniug, cu acest prilej a fost 
stabilit un program de cooperare 
și schimburi comerciale pe perioa
da 1981—1985. Părțile au căzut de 
acord asupra lărgirii listei de măr
furi in cadrul schimburilor și di
versificării formelor de cooperare.

Seria de reprezen
tații susținute de an
samblul Teatrului de 
operă din București în 
cadrul Festivalului in
ternațional muzical de 
la Lausanne a culmi
nat cu spectacolul de 
gală „Oedip“ de Geor
ge Enescu.

Artiștii români au 
evoluat in fața unei 
săli arhipline, stirnind 
in repetate rînduri

aplauze la scenă des
chisă.

Guvernul federal el
vețian a fost reprezen
tat , la manifestare de 
prof. dr. U. Hochstras- 
ser, șeful Oficiului 
federal pentru știință 
și educație, și funcțio
nari superiori din de
partamentul federal al 
afacerilor externe.

Spectacolul a fost 
precedat de emisiuni

BUCUREȘTENI
la radioteleviziune, In I 
cadrul cărora au fost j 
prezentate imagini de 
la expoziția dedica- ] 
tă lui George Enescu, 
deschisă in aceste zile * 
în Elveția, și comenta- > 
rii despre viața și ope
ra marelui compozitor, I 
care „a lăsat o moște
nire nemuritoare po- I 
porului român și te- | 
zaurului muzicii uni
versale". j

Cînd nemiloasele legi 
ale apartheidului 

nu cruță nici copiii
Un copil un copil. Nu insă și 

în Africa de Sud, unde semnul ega
lității este ignorat metodic și cu 
bună știință atunci cînd de o parte 
se,află un copil cu pielea albă, iar 
de cealaltă unul cu pielea neagră. 
Căci pentru rasiștii de la Pretoria, 
un copil negru nu poate și nu are 
voie să fie egal. cu un copil alb, 
după cum demonstrează și cifrele :
• 30 000 de copii de culoare mor 

anual în Africa de Sud ca urinare 
a subnutriției. 20 la sută dintre nou 
născuți mor în . primul an de yiață, 
iar in zonele rurale 500 de copii din 
1 000 nu ajung la virsta maturității.
• Un singur medic revine, in 

medie, la 44 000 copii negri, in 
vreme ce la copiii albi proporția 
este de unul la 400.
• Guvernul de la Pretoria inves

tește pentru instruirea școlară a 
unui copil negru 40 ranzi — și 600 
ranzi pentru unul alb. Din 3,4 mi
lioane copii de culoare între 10—15 
ani, doar 0,5 milioane frecventează 
școala.
• Sute de copii sub 12 ani sînt 

deținuți din motive politice, supuși 
torturilor în închisorile sud-afri- 
cane.

Dorința de pace - 
dorința de viață

într-o- emoționantă chemare pen
tru asigurarea unei copilării feri
cite. a unui climat de pace, secu
ritate și colaborare pe întreg globul, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
tineret și copii din statele semnatare 
ale Actului final de la Helsinki au 
inminat reuniunii de la Madrid un 
document intitulat „MESAJUL CO
PIILOR LUMII ADRESAT MEM
BRILOR CONFERINȚEI PENTRU 
SECURITATE ȘI COOPERARE IN 
EUROPA", în care se spune :

,,in folosul tuturor co
piilor lumii și al familii
lor lor vrem să ne expri
măm speranța că, prin 
reafirmarea valorilor le
gate de dreptul fiecărui 
om la o viață demnă de 
a fi trăită, se va putea 
stimula, din ce în Ce mai 
mult, acțiunea cetățenilor 
lumii împotriva foametei, 
împotriva violenței și în 
favoarea păcii și a prie
teniei între popoare”.

Grupaj realizat de
Mariana SĂSĂRMAN
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Brichete și eprubete
Nu numai de „Ziua copilului", ci în general nu lăsațl copiii — 

mici - să se joace cu focul, nu lăsați deasupra chibrituri sau brichete.
Pentru că s-ar putea să aibă repercusiuni foarte negative asupra 

turismului. Da, da, asupra turismului. Nu credeți ?
...Guinard este un grăunte stincos pierdut în nemărginirile ocea

nului, o insuliță de patru kilometri lungime și doi lățime. Face parte 
dintr.un arhipelag din nordul Scoției unde, in timpul sezonului, într-o 
animație multicoloră, mișună turiștii amatori de pescuit și vînat.

Numai că pe mica insulă Guinard este liniște, liniște adîncă, 
plajele ei sînt pustii, nu se vede nici țipenie. Turiștii locului sînt disci
plinați — și precauți — țin seama riguros de pancartele : „Accesul 
interzis. Regiune contaminată".

Sînt cam decolorate, roase de vînturi și ploi pancartele : e și firesc, 
păzesc de patruzeci de ani insulița uitată în cețuri, tăcere și mister.

Mister — pînă nu demult, cînd un reporter iscoditor, Robert Harris, 
cerpetînd arhive devenite publice prin prescripția de timp, a descoperit 
secretul insulei Guinard, relatîndu-l apoi la televiziune : în anii 1942-43, 
în toiul celui de-al doilea război mondial, insulița a fost transformată 
într-un poligon pentru experimentarea bombei bacteriologice cu bacili 
de antrax. S-au folosit bombe artizanale, care împrăștiau turte infec
tate, iar antraxul și-a făcut datoria, ucigînd vitejește sute de oi și miei. 
Documentele arată că fusese prevăzut un raid aerian gigantic, de.2 700 
de avioane, deasupra unui șir de orașe germane, estimîndu-se că s-ar 
fi provocat trei milioane de morți. Din motive neclare — continuă o 
controversă intre realizatorul emisiunii și nepotul lui Winston Churchill - 
s-a renunțat la proiect, turtele cu antrax au fost arse în incineratoare, 
iar scheletele oilor — îngropate în puțuri adinei și dinamitate.

Dar și azi, datorită rezistenței sporilor, o simplă zgirietură pe piele 
și chiar inhalarea de praf pe insula Guinard pot provoca moartea, 
Doctorul Rex Watson, directorul laboratoarelor militare din Wiltshire a 
declarat că, dacă atacul ar fi avut loc, orașele Perlin, Hamburg, 
Stuttgart și Frankfurt ar fi fost și astăzi de nelocuit.

Orașe pustii, orașe moarte, ca insulița scoțiană pe care omenirea a 
pierdut-o în întuneric de neguri și aburi de teamă.

...Atit de deosebită de însoritele coaste, cu stînci albe scăldata în 
albastrul Mediteranei, unde nu există pancarte — avertisment pentru 
turiști, dar există de. cîtva timp o ciudată epidemie de „pneumonie 
atipică", cu simptomatologie și evoluție stranii, afectînd zonele Madri
dului, Segoviei, Anilei, Barcelonei ; pînă de curînd fuseseră depistate 
360 de cazuri, din care 7 au fost mortale.

Unul din principalele ziare madrilene, „Diario 16", a afirmat - șl 
n-a fost dezmințit - că epidemia ar fi fost generată de răspindirea 
virușilor în urma unei defecțiuni la o bombă bacteriologică de la baza 
militară din Torrejon de Ardoz. Se pare însă că epidemia va fi în cu
rînd neutralizată. Din fericire - pentru populație, dar și pentru parti- 
cipanții la conferința de la Madrid.

Care, discutind atît despre securitate, pot omite, uneori, sursele de 
insecuritate - pentru ei, pentru popoarele continentului, pentru omenire.

in orice caz, nu lăsați copiii - mici, mijlocii, mari sau foarte 
mari - să se joace cu focul, cu chibrituri sau brichete. Și nici cu unele 
fiole sau eprubete.

S-ar putea să aibă repercusiuni negative asupra turismului. Și a 
omenirii — ca să nu moară, în neguri și aburi de teamă, insule, orașe, 
continente...

N. CORBU

I
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