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FAPTELE SECERIȘUL GRIULUI
SEARA ZILEI DE 10 IULIE.STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI IN

Cifrele înscrise pe hartâ reprezintă, în procente, suprafețele recoltate 
in întreprinderile agricole de stat (cifra de sus) și în cooperativele agricole 
(cifra de jos).

DE MUNCĂ
suprema măsură

a iubirii de patrie

Accelerarea vitezei de lucru este acum cerința principală

pentru stringereu recoltei mai repede și fără pierderi

a 
al 

la care 
mereu 
dintre 
marile

In aceste zile în care, prin votul 
unanim al celor mai inalte foruri 
de conducere democratică ale so
cietății noastre, Planul național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială in perioada 1981—1985 a do- 
bîndit putere de lege, tara întreagă 
a trăit, poate mai intens ca oricînd, 

re viitor. Căci din litera 
legii recent adoptate s-a putut 
descifra cu o limpezime de cristal 
insuși chipul României de mîine, 
chipul unei țări cu o dezvoltare 
economică medie, mai puternică și 
prosperă, în care munca și viața 
fiecăruia dintre fiii săi se vor afla 
sub semnul unei noi calități, supe
rioare.

Scrutîndu-și viitorul. țara 
făcut-o cu sentimentul tonic 
unei neclătinate certitudini, 
îi dau dreptul bilanțurile 
mai rodnice ale fiecăruia 
anii evului nostru socialist,
realizări obținute în răstimpul de 
cînd la cîrma destinelor ei se află 
Partidul Comunist Român. Bilan
țuri și realizări care sînt totodată 
expresia cea mai grăitoare a pa
triotismului ce încălzește ca o fla
cără vie 
cetățeni ai țării, făcîndu-i 
simtă fiii 
puternice

Desigur, 
totdeauna, 
acel atribut fundamental al vieții 
sufletești. în substanța căruia s-au 
topit și împletit atașamentul pen
tru aceste meleaguri de neasemuită 
frumusețe, dragostea pentru patri
moniul „ca un fagure de miere" al 
limbii noastre, mindria de a apar
ține acestui popor greu încercat, 
dar nicicind, .înfrint de vin.toasele 
istoriei. Acestui popor despre care 
cu adîncă simțire spunea Alexan
dru Vlahuță că este „podoaba cea 
mai aleasă și cea mai mindră intre 
podoabele țării", pentru că „în 
marea lui putere de muncă. de 
luptă și de răbdare, în mintea lui 
trează și-n inima lui caldă am 
găsit sprijinul speranțelor noastre 
și dezlegarea înaltei chemări a 
neamului nostru". într-adevăr pu
ține popoare au trebuit să-și apere 
bunurile lor cele mai de preț — 
vatra și ființa de neam — cu atîtea 
jertfe precum poporul nostru și 
în puține părți au fost supuse po
poarele la atitea încercări. Și totuși 
românii au rămas neclintită Pen
tru că mai tari decît vitregiile tim
purilor au fost legăturile cu glia 
tării ; pentru că au simțit mereu că 
numai aici se află rădăcinile prin 
care urcă în fibra ființei lor seve 
de tărie, că aici este singurul loc 
sub soare unde sînt cu adevărat la 
ei acasă. Din filele istoriei străbate 
spre noi. cei de astăzi, o lecție de 
mare noblețe — aceea a stator
niciei și dăruirii înaintașilor ; dar 
și un îndemn — la biruirea greu
tăților prin încordare de energii, 
prin unitate de cuget și simțire.

Astăzi iubirea de patrie înseam
nă, deopotrivă, și mîndria 
aparține acestui timp, de a 
țemporan, adică martor și 

•.<% rulării celei mai fecunde 
ae „in istoria multimilenară 
tor meleaguri. Realmente i 
de-a lungul istoriei noastre nu au 
existat atitea motive de autentică 

^satisfacție patriotică precum astăzi.

inimile milioanelor de 
să se 

uneia și aceleiași mari, 
și strîns unite familii, 

și astăzi, ca dealtfel în- 
iubirea de patrie este

■ ■

de a 
'i con- 
părtaș 

perioa- 
i a aces- 
nicicînd

Pentru că in cîteva decenii am stră
bătut un drum de secole; prin rit
murile înalte ale dezvoltării noastre 
economice, am comprimat efectiv 
timpul, înscriind România în rîndul 
țârilor industrial-agrare cu o eco
nomie armonioasă, modernă; pentru 
că am făcut ca de pe harta noastră 
să dispară locurile încremenite în 
uitare, conectind fiecare zonă a țâ
rii la pulsul unei vieți economice di
namice.

Este o. operă constructivă uriașă 
care face imperios necesară contri
buția efectivă a fiecăruia dintre noi 
și care oferă, in același timp, un 
vast cimp de afirmare a capacității 
și aptitudinilor fiecăruia. Pentru 
muncitori — în lupta pentru ca din 
miinile lor, prin investiția lor de pa
siune și inteligență, să se nască 
produse competitive cu oricare din 
produsele similare realizate în lume; 
pentru intelectualitatea tehnică — 
in efortul de a asigura introducerea 
celor mai noi cuceriri ale științei 
contemporane; pentru constructori, 
arhitecți, proiectanți — în nenumă
ratele ctitorii industriale și edilitar- 
gospodărești; pentru cadrele sanita
re — în activitatea de mare noblețe 
pentru păstrarea vigorii, sănătății și 
tinereții poporului nostru; pentru 
cadrele didactice — în ampla operă 
de pregătire a generațiilor de con
structori de mîine ai țării; pentru 
cercetători și oamenii de știință — 
în sacra misiune de a prelua și pur
ta cu cinste mai departe torța atitor 
inaintași de seamă ce au imbogățit 
patrimoniul cunoașterii umane ; 
pentru creatorii de artă și cultură 
— in efortul de a da strălucire nouă 
vieții noastre spirituale.

Desigur. înaintarea noasțră - spre 
țelul năzuit de atitea generații nu 
este ușoară și mai ales nu se reali
zează ușor, cit ai bate din palme, 
într-o operă constructivă de o ase
menea amploare apăr inevitabil și 
greutăți. La rîndul lor, fenomene 
negative ale vieții economice mon
diale se repercutează intr-un fel 
sau altul și asupra dezvoltării 
noastre. Dar stă in puterea noastră 
să biruim orice dificultăți, iar calea 
pentru aceasta este încordarea ener
giilor proprii, înzecirea eforturilor, 
munca tenace. Vom reuși să învin
gem aceste greutăți, vom fi mai 
tari decît ele dacă vom munci mai 
bine, dacă vom cheltui fiecare clipă 
de lucru cu maxim folos, dacă vom 
gospodări mai judicios și vom fruc
tifica mai bine avuția națională, re
sursele țării. Căci îmbunătățirea 
vieții, ridicarea țării noastre la ni
velul statelor dezvoltate din punct 
de vedere economic se pot realiza 
numai sporind continuu productivi
tatea muncii, reducind consumurile, 
ridicînd calitatea produselor, asigu- 
rind creșterea eficienței și rentabi
lității intregii activități economico- 
sociale. Toate acestea implicînd des
fășurarea largă a creației tehnice și 
științifice, valorificarea din plin a 
inițiativei maselor, a energiei, com
petenței și aptitudinilor tuturor 
celor ce muncesc. Cu alte cuvinte, 
fructificarea plenară a virtuților 
noului cadru de participare a ma
selor la conducerea treburilor ob
ștești, ale autoconducerii și auto-

Silviu ACHIM
(Continuare în pag. a Il-a)

UN ORAȘ-INTR-UN
reștean a crescut ne
contenit. extinzîndu-și 
fondul locativ, do- 
bindind noi și impor
tante dotări edilitare 
și social- culturale. 
Două licee, un grup 
școlar profesional, pes
te 16 școli generale. 
10 grădinițe, două 
școli speciale, unități 
sanitare, ample spații 
comerciale și pentru 
prestări de servicii 
asigură pqpulației con
diții optime de trai. 
Cinematograful și co-

Drumul Taberei, din 
Capitală, este, jude
cind după numărul 
apartamentelor con
struite — peste 60 009 
— și după' cifua lo
cuitorilor — aproxi
mativ 180 000 —, un 
veritabil oraș in oraș. 
Cele dinții blocuri de 
locuințe cu care a 
început edificarea 
acestui mare ansamblu 
urbanistic datează din 
anul 1955. De 
și pină în 
acest cartier

ORAȘ
fetăria „Favorit", res
taurantul și magazinul 
„Orizont", alte uni
tăți asemănătoare, ca 
și spațiile verzi din 
acest perimetru cita
din vorbesc despre 
posibilitățile de des
tindere și recreare 
create oamenilor mun
cii și în acest spațiu 
bucureștean în anii 
denși în realizări ai 
construcției socialiste 
in patria noastră.

în marea majoritate din județele aflate în su
dul și vestul țării, secerișul griului se desfă
șoară din plin. Roadele lanurilor aurii iau, rind 
pe rînd, calea hambarelor. Mecanizatorii, toți 
cei care lucrează acum la recoltare — și care 
duc greul acestei campanii — muncesc cu dă
ruire, din zori și pînă in noapte, înfruntă cu 
bărbăție condițiile determinate de vremea in
stabilă ce ii împiedică să-și dovedească per
manent și pe deplin hărnicia. Dar bucuria lor 
e mare. Cu fiecare porțiune recoltată, ei constată 
că recolta este bună ; iar coacerea mai lentă a 
spicelor a făcut ca boabele să aibă însușiri ca
litative superioare. Dar prelungirea perioadei 
secerișului ar putea duce la pierderi irecupera
bile de recoltă prin scuturare, ceea ce nu tre
buie să se întimple în nici o unitate agricolă, în 
nici un lan. Iată de ce stringerea recoltei tre
buie mult accelerată, astfel incit această lucrare 
să se încheie în cîteva zile în toate județele 
din sudul și vestul țării și să fie declanșată din 
plin în celelalte zone.

Bilanțul săptăminii care se încheie permite 
să se tragă citeva concluzii cu privire la des
fășurarea secerișului. Pînă în seara zilei de 
10 iulie, griul a fost recoltat de pe 600 000 hec
tare — adică de pe 29 la sută din suprafața cul
tivată. Dacă avem în vedere că in ultimele două 
zile s-a lucrat cu o viteză zilnică de 70—80 000 
hectare, cu ceea ce s-a strîns in cursul zilei de

sîmbătă, griul a fost recoltat de pe o treime din 
suprafața cultivată. Pe primele locuri la sece
riș se situează unitățile agricole de stat și coo
peratiste din județele Olt, Dolj, Teleorman. Me
hedinți, Timiș, Arad și 
la sută din suprafețe 
adăpost. Este adevărat 
cerealele păioase s-au 
ploile nu au fost atit 
zone. Dar tot atit de adevărat este și faptul că, 
in cele mai multe unități agricole din județele 
respective, mecanizatorii, sprijiniți de specialiști 
și de celelaite cadre cu munci de răspundere in 
această campanie, au folosit fiecare zi, fiecare 
oră în care s-a putut lucra în cimp, infruntînd 
ploile intermitente care i-au obligat să stea 
adesea la marginea lanurilor, așteptînd usca
rea spicelor.

Condițiile climatice din această vară impun 
maximă operativitate in luarea deciziilor, o mare 
mobilitate in dirijarea mijloacelor mecanice și 
forțelor umane. înalta răspundere pentru trans
portul, livrarea și depozitarea produselor. Or. 
în unele județe nu au fost folosite din plin 
combinele și celelalte utilaje agricole, timpul 
bun de lucru in cimp, ceea ce a determinat și 
determină intîrzierea recoltării. Și toate acestea 
se datoresc in primul rind faptului că intr-un 
șir de unități agricole specialiștii și cadrele de

unde griul de pe 50—70 
a fost strîns și pus la 
că în zonele respective 
copt mai devreme, iar 
de frecvente ca in alte

conducere. precum și activiștii repartizați pe 
durata secerișului la sate nu au urmărit la fața 
locului starea lanurilor pentru a putea lua 
decizii imediate, nu au organizat cum se cuvine 
și nu au controlat îndeaproape munca mecaniza
torilor. Or, așa cum a subliniat în repetate 
rînduri conducerea partidului, este necesar să se 
înțeleagă cu toată răspunderea că orice zi de 
întîrziere a recoltării generează pierderi însem
nate de recoltă, pierderi care diminuează pro
ducția agricolă a țării, influențează nemijlocit 
asupra activității economice a unităților agricole, 
reduce veniturile cooperatorilor, ale celorlalți 
oameni ai muncii din agricultură.

Griul mai este de recoltat de pe mari supra
fețe. Timpul presează și pentru a se strînge cît 
mai repede și fără pierderi întreaga recoltă, 
este necesar ca pretutindeni, unde lanurile de 
griu s-au copt, să se lucreze zi de zi — inclusiv 
astăzi, duminică — la nivelul maxim al posibi
lităților, cu toate mijloacele mecanice și forțele 
umane de la sate. în fiecare unitate, in fiecare 
consiliu agroindustrial trebuie să se lucreze oră 
de oră, din zori și pînă în noapte, cît mai bine 
organizat, asigurîndu-se toate condițiile, tot 
ceea ce este necesar pentru ca activitatea me
canizatorilor. a celor care transportă griul din 
cimp. și a lucrătorilor de la bazele de recepție 
să se desfășoare fără întrerupere.

CÎNTEC SPICELOR TĂRII

Foto : S. Cristian

VIATA LITERARA Universiada
de la București

• în

mai de- 
pe care 
cu calda 
români.

COLOCVIILE „SCINTEII” 
- Noua condiție a țără
nimii oglindită în creația 
literar-artistică. Satul — 
bogat univers de inspira
ție; — Fermecate izvoare 
de apă vie 
„Adevărata înnoire 
înalță pe zăcămîntul 
tistic al unei întregi 
ți u ni" 
„Ce-ți, doresc eu 
dulce Românie” 
Pe litoral, programe
loroase, dar și formații 
care deformează muzica 
autentică
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Din geana dimineții pînă-n tirziu de noapte 
Cîmpia românească e dezmierdată-n șoapte
De dragoste de țară, de dor și bucurie
Cînd spicele, prin moarte, a doua oară-nvie
Să crească-n pîini rotunde pe fiecare masă 
A omului de cinste și omenie-aleasă.
Dansează pitpalacii îmbrățișați de spice 
Și-n tril de ciocirlie belșugul se prezice.
De-atîta drag de muncă și trudă țărănească 
Trifoi cu patru foi e gata să-nflorească,
Să-l pască mînza-mi dragă, acum, în miez de vară, 
Cînd spicele, prin moarte, învie-a doua oară.
O, frații mei de glie, invitu-mă la voi 
Să trag măcar o brazdă de gînd și de trifoi,

Hai, dați-mi coasa tatii să-i fac o gură dulce 
Ca spicele-nfrățite în brazdă să le culce.
E zor în bărăgane, țăranii n-au hodină 
Din geana dimineții și pînă-n noaptea plină, 
De-aceea el, poetul, topit de dor de țară, 
Țăranilor se-nchină în miez aprins de vară

George CIUDAN

File de avancronică la marea competiție sportivă

• Febra pregătirilor urcă in termometrul citadin
• Oaspeți 
aproape 90 de țări

circa 5 000 de sportivi și oficiali din 
așteptarea noilor recorduri

Noi, bucureștenii, vorbim 
mult despre Universiada ’81, 
o găzduim cu dragă inimă și 
ospitalitate tradițională la 
Pe marile artere, și din marile vi
trine, inspiratele afișe dedicate ma
relui eveniment sportiv al fiilor „Al
mei mater" de pretutindeni zimbesc 
pietonilor și le reamintesc că 
duminica viitoare e 19 iulie ! în 
fata cunoscutelor case de bilete pen
tru manifestații sportive e animație, 
deși bilete se vînd și prin instituții 
și întreprinderi. Presa, radioul, tele
viziunea prezintă zilnic rubrici 
ciale. La Ateneul tineretului

minile ard pină dincolo de furcile 
nopții și e mereu un du-te-vino fe
bril. Pe străzi, tineri și tinere poartă 
cu o fală lesne de înțeles primele tri
couri alb-albastre sau alb-roșii, cu 
emblema „U“ de-acum cunoscută, 
puse in vinzare de comerț.

în „Satul Universiadei" treningurile 
și tricourile multicolore populează de 
la oră la oră mai mult aleile dintre 
blocurile rezervate locuințelor și ser
viciilor publice pentru sportivi. Pri
ma delegație care, în acordurile im
nului studențesc „Gaudeamus igitur", 
și-a înălțat drapelul național pe unul 
din cele peste 90 catarge ce străju
iesc platoul central — a fost, bineîn
țeles, cea a României, țara-gazdă.

-

atunci 
prezent 

bucu-

spe- 
din 

Aleea Alexandru, unde iși are sediul 
Comitetul național de organizare, lu-

•mbi

8««

Foto : E. Dichiseanu
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Printre cei 300 de sportivi și oficiali 
tricolori se aflau Nadia Comăneci și 
„fluturașii" ei, Ștefan Rusu și voinicii 
lui, proaspătul vicecampion mondial 
Petru Kuki și ceilalți scrimeri, Car
men Bunaciu și tinerele sale colege 
de bazin, poloiștii, voleibaliștii și vo
leibalistele, baschetbalistele și bas- 
chetbaliștii, atletele și atleții, ceilalți 
reprezentanți ai culorilor noastre 
sportive. Lingă tricolorul rqmânesc 
au apărut apoi, in ordinea sosirii, 
drapelele de stat al R. P. Chineze și 
ale celorlalte delegații. Organizatorii 
ne-au informat că — potrivit înscrie
rilor nominale anunțate și confirmate
— așteaptă să sosească în „Satul Uni
versiadei" circa 5 000 de sportivi și 
oficiali din aproape 90 de țări ale lu
mii. Vor putea fi întrecute, in felul 
acesta, recordurile de participare 
realizate de universiadele anterioare
— 4 381 la Ciudad de Mexico, 1979 ; 
4 397 la Sofia, 1977.

Pentru toți oaspeții săi, satul — de 
fapt orășelul — situat în complexul 
studențesc „Regie" (in apropierea 
noii clădiri a Institutului politehnic 
București, de care il desparte doar 
Dîmbovița) asigură condiții optime de 
odihnă tihnită și reconfortantă : 2 300 
camere de locuit (cu două și trei pa
turi) distribuite în 19 blocuri elegan
te (dintre care 9 construite anume, în 
această primăvară) ; două cantine- 
restaurant (cea mai mare, cu o su
prafață construită de 4 000 mp, poa
te servi masa la 6 000 de persoane în 
program „non-stop“, de la 8 dimi-

Gheorghe MITROI

Comenzi urgente. Toate de 
înaltă tehnicitate. Toate cu o 
adresă precisă care, in urma 
cu cițiva ani. nu exista : secția 

„Electrodistribloc". Denumire ciuda
tă aici, in Bistrița. Ne-o explică 
cu răbdare șeful secției, ing. Liviu 
Pop. Este vorba de o subunitate a 
fabricii de produse electrotehnice, 
una din cele patru fabrici ce alcă
tuiesc Combinatul industrial pentru 
construcții de mașini — Bistrița.

Așadar, zeci de comenzi de înaltă 
tehnicitate, pe care marile unități in
dustriale ale tării le-au adresat celor 
din „secție". („Dacă vreți să știți, 
ne spune șeful subunității, recent am 
primit de la Canalul Dunăre—Marea 
Neagră comenzi cu o documentație ce 
a umplut... un întreg camion"). Deci, 
una din comenzile urgente — adevă
rat „sistem nervos central" al baterii
lor de cocs de la Călan ; cealaltă — 
destinată întreprinderii „Electrocen- 
trale" din Ploiești. Executanți — 
băieți și fete nedepășind vîrsta de 21 
de ani, în număr de 140. Cu mici ex
cepții — de pe meleagurile Bistriței 
și Năsăudului.

— Ca om al tehnicii, nu simțiți 
anumite rețineri de ordin psihologic 
în fața exigențelor atit de severe ale 
producției moderne? l-am întrebat pe 
șeful amintitei secții.

— Sub aspect tehnic, niciodată nu 
poți porni la drum fără anumite mă
suri de precauție. Vreau să zic că, 
oricît de bine ai fi blindat cu docu
mentații, întotdeauna se găsește ceva 
nou. Dar garanția că sîntem în stare 
să facem față acestor comenzi, cît de 
sofisticate ar fi ele, constă tocmai în 
virsta fragedă, atit a secției, cit și a 
membrilor ei. Asta pentru că am por
nit de la început activitatea fără un 
atribut care, vrei nu vrei, se strecoară 
in munca oamenilor : rutina. In acti
vitatea de zi cu zi. a fiecăruia din ti
nerii noștri, aproape toți absolvenți 
de liceu, am izbutit să impunem o 
anume simbioză : intre conștiință și 
cunoștințe.

— Dincolo de jocul de cuvinte reu
șit, ați putea demonstra această sim
bioză ?

— Simplu. Fiecare reper din co
menzile pe care le executăm poartă 
un... nume de om. Să zicem, reperul 
„Liviu Ursa" — electrician, sau 
„Maria Borzei" — electrician, sau 
„Aurel Negru" — lăcătuș, sau... Ei 
își pun pe reperele executate propria 
semnătură. După care, eu sînt gata 
să contrasemnez oricînd, garantînd 
prestigiul secției și, în același timp, 
prestigiul omului respectiv.

— Fabricația de serie presupune 
însă o uniformizare, deci și niște 
semnături de... serie. Nu ?

— Nu-i chiar așa. Fiecare comandă 
poartă amprenta unui om anume, 
care gîndește și reginde.ște mereu. Ei 
bine, tocmai această regîndire, nece
sitată de faptul că ne-am născut în 
epoca „de vîrf" a tehnicii, face ca 
omul să fie mai mult decît un sim
plu executant, ci adesea un creator. 
De exemplu...

Incitați de acest „de exemplu", 
ne-am adresat citorva din cei 140 de 
tineri, care nu sînt niște „simpli 
executanți" :

Liviu Ursa : „Ca să faci ceva nou 
ai nevoie de două lucruri : în primul 
rind — cunoștințe. în al doilea — să 
pui la suflet tot ce îi preocupă pe ai 
tăi. Exemplu? Comanda numită „du
lapuri pentru panouri de automati
zare" care trebuia aminată. Cauza ? 
Lipsa utilajului pentru îndoitul unor 
bare. Ei bine, a fost nevoie de o sin
gură noapte de „inspirație", împreună 
cu alți colegi și grăbirea comenzii in 
cauză n-a mai avut nici un obstacol. 
Am născocit un dispozitiv care, a 
doua zi. ni s-a părut simplu ca... 
bună dimineața. Acum funcționează 
ca și cind ar fi fost aici de cînd e 
lumea".

Aurel Negru : „După opinia mea, 
nu există meserie în care să ajungă 
numai hărnicia mîinii, lăsînd mintea 
să lenevească. întotdeauna există loc 
pentru mai bine. Cînd a fost vorba 
de executat o traversă la dulapurile- 
panou. electricienii au spus că dacă 
le-am modifica dimensiunile și for-

Laurențiu DUȚA 
Gheorghe CRIȘAN

(Continuare in pag. a V-a) (Continuare in pag. a III-a)
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fost sustrase tot de

Riscurile

piața, 
serele In- 
prețul de 
lei, cit ar 
Totodată,

al
citadine", 
seriozita- 
problema 
de către

Am scos-o ca să

după miezul nopții, era 
Clopoțelul din materni- 

spitalului județean din

. interlocutorul nos- 
t unul din cei 30 000 
care, incepind cu

Faptele de muncă

LA PIAȚA...
DIVERS
Trei gemene

Tirziu 
3 și 35. 
tulea
Satu Mare anunță — cum e obi
ceiul „casei" — venirea pe lume 
a unei vieți : o fetiță, de 2,800 
kg. Peste alte cinci minute, ace
lași clinchet zglobiu vestește tot 
o fetiță, de 2.200 kg. Iarăși mai 
trec cinci minute și clopoțelul 
anunță incă o

asta de 3 kg. Fericita mama 
celor trei gemene — Daniela, 
Luminița, Cristina — este Ileana 
Matyicu din satul Livada Mică 
(comuna Livada).

Acum, in familia Ilenei și a 
soțului ei, Nicolae Matyicu. lu
crător la moara din sat, cresc 
8 copii. Să crească mari .'

La Peștera urșilor
„Sculptura" din imagine — re

produsă de fotoreporterul oră- 
dean Stefan Vilidar — este doar 
un „exponat" din bogatul și mi
rificul „muzeu de artă" creat de 
către iscusita natură. Unde ? In 
Peștera urșilor de la Chișcău (in 
Apusenii bihoreni).

După cum poate vedea,

Din această vară, alți 30 000 de 
timișoreni (pe lingă cei care prac
ticau in mod tradițional grădinăritul) 
nu s-au mai dus la piață după zar
zavaturi. De ce ? Pentru că și-au 
amenajat propriile lor grădini de 
legume, pe terenuri puse la dispozi
ție de către consiliul popular.

Pensionarul loan Kiraly este unul 
dintre ei. L-am cunoscut și am stat 
de vorbă, la „fața locului", in gră
dina pe care o lucrează : nu e mare, 
cam cît suprafața a două camere. 
Grădinarul amator tocmai pleca spre 
casă. Cu hîrlețul într-o mînă și sa
coșa în cealaltă. Plină. Plină cu roșii, 
cartofi noi. castraveți și zarzavat de 
supă. „Doar" atit !

— Este aproape o lună de zile de 
cînd am „uitat" drumul spre piață. 
Mai toate „cumpărăturile" mi le fac 
de la mine din grădină. Cu deosebi
rea că... nu mai bag mină în buzu
nar după bani, iar tot ce iau, iau pe 
alese și fără să mai stau la rind. Am 
pus tot ce trebuie într-o gospodărie. 
De la ridichi de lună și salată la 
cartofi, ceapă, usturoi, roșii, castra
veți și verdețuri. Am avut și fasole 
verde și mazăre, 
pun varză.

Cum spuneam, 
tru nu este decît 
de timișoreni < 
această primăvară. ..au devenit din 
consumatori, producători". Cifra este 
elocventă. Reflectă posibilitățile pe 
care Ie creează Legea cu privire la 
constituirea, repartizarea și folosirea 
pe județe a resurselor pentru aprovi
zionarea populației, justețea indica
țiilor date de conducerea partidului 
în sensul cultivării fiecărui teren dis
ponibil din spațiul intravilan, 
practicării „legumiculturii 
Dar cifra mai exprimă și 
tea cu care a fost tratată 
„legumiculturii urbane" 
principalul organizator al acestei ac
tivități. : consiliul popular.

Acțiunea — se poate vorbi de o 
adevărată acțiune de lungă perspec
tivă — a fost declanșată prin inven
tarierea tuturor terenurilor disponi
bile și nefolosite din intravilan : 
parcelele dintre blocuri. terenurile 
construibile și necultivate, fostele 
gropi ale orașului. Au fost nivelate 
și pregătite pentru cultură, odată cu 
„colțurile" ■ de străzi, viitoarele bu
levarde. nesistematizate încă, terenu
rile libere din incinta unor între
prinderi și instituții ș.a.m.d. Muncă

cele două chipuri din fotogralie
— chiar dacă nu sint prea... chi
peșe — se contopesc, sugerind 
imaginea unei ființe bicefale, cu 
trăsături antropomorfe. Dar cel 
mai bine e să vedeți însăși 
această minune a naturii care 
este Peștera urșilor I

Pictind cu... acul
Însoțeam un grup de etnografi 

print r-o expoziție republicană 
de artă populară. De pe un ex
ponat căzuse, intimplător. car
tonașul ce identifica autorul. 
,.Nu-i nevoie să-l mai căutați
— s-a adresat un reputat spe
cialist organizatorilor expozi
ției — recunoaștem lucrarea ; 
aparține maestrei Maria Chițan

din Dersca Botoșanilor. 
tru cititori, mai adăugăm o pre
cizare : recunoscuta artizană 
este autoarea a peste 1000 de 
modele de cusături și broderii, 
ce sintetizează tradițiile secula
re ale zonei. Multe dintre aces
tea au făcut obiectul unor stu
dii, inclusiv al unor teze de doc
torat in domeniul etnografiei. 
De cind pictează cu... acul ? De 
peste șapte decenii. La mulți 
ani !

In muzeul sătesc
Această fotografie ne-a tri

mis-o un profesor. Gavril Luca. 
Ea reprezintă o statuetă antro
pomorfă neolitică, descoperită 
(împreună cu alte peste o sută 
de obiecte) la așezarea neoliti
că de la Drăgușeni, județul Eu-

ceava, in locul numit „Dealul la 
Bocăneț".

Piesa va face parte dintr-un 
mic muzeu ce Se va inaugura 
curind in acest sat.

Rubrică realizată de
Gheorqhe MITROI 
și corespondenții „Scinteii

IN GRADINA PROPRIE
deloc simplă, dar la îndeplinirea ei 
au fost mobilizați, pe lingă lucrătorii 
primăriei, de la serviciul de arhitec
tură și sistematizare, toți deputății, 
comisia permanentă de specialitate, 
comitetele de cetățeni și asociațiile 
de locatari. Rezultatul ? Peste 140 
hectare de terenuri virane au fost 
puse Ia dispoziția populației și uni
tăților economice încă din iarnă — 
deci la timpul potrivit, cu spirit de 
prevedere.

A urmat o amplă acțiune propa
gandistică. desfășurată în cartiere de 
către deputați. comitete de cetățeni 
Si activiști ai consiliului popular,

cartiere. De asemenea, s-au organizat 
și 16 puncte de desfacere a semin
țelor pentru rădăcinoase și alte soiuri 

. de plante solicitate. S-au înființat și
4 magazine specializate în vinzarea 
uneltelor de grădinărit, care au fost 
și sînt aprovizionate prioritar. La 
timpul potrivit, grădinarii timișoreni 
au avut la dispoziție și îngrășăminte 
de la complexul zootehnic din Frei- 
dorf. Gratuit. N-au plătit decît trans
portul, asigurat de către S.M.A. 
Timișoara.

— în loc de o apreciere globală a 
rezultatelor obținute pînă acum — 
ne spune tovarășul Napoleon Gliga,

Sprijiniți concret si eficient de consiliul

popular încă 30000 de timișoreni 

își asigură legumele necesare

din propria producție

sprijiniți în acțiunea lor de către 
specialiști sau cetățeni care se ocu
paseră și pînă atunci cu legumicul
tura. Repartizarea loturilor nu s-a 
poticnit in rtici un fel de birocrație.

Pentru a face legumicultura nu e 
însă suficient să ai la dispoziție un 
teren. La fel de necesare sînt semin
țele și răsadurile, uneltele. îngră- 
șămintele. La primăria din Timișoa
ra specialiștii, deputății au găsit so
luții și pentru rezolvarea acestor pro
bleme. Nu in sensul că s-ar fi 
transformat consiliul popular în uni
tate productivă, ci în înțelegerea 
faptului că popularizarea unei ac
țiuni trebuie dublată de buna ei or
ganizare, sub toate aspectele. Cum 
spunea un interlocutor : „Ne-am dat 
seama’că trebuie să ne gîndim nu 
numai la îndemnuri, ci și la semin
țe, nu numai la sfaturi, ci și la ră
saduri".

Mai întîi s-a „concurat" 
producîndu-se răsaduri în 
stitutului agronomic, la 
0,25 lei firul, in loc de 2 
fi costat la particulari, 
pentru a se asigura vinzarea răsadu
rilor în timp optim, prin magazinele 
I.J.V.L.F. și Agrocoop s-au organizat 
15 puncte de desfacere repartizate în

prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal — cred că ar fi mai ilustra
tiv un fapt. Acum un an sau doi, 
la începutul sezonului cald, pe piața 
Timișoarei nu existau cartofi noi, de 
pildă. Sau dacă se găseau, costau 25 
lei kg. Ei bine, anul acesta în aceeași 
perioadă s-au găsit din abundentă, 
la jumătate de preț. Erau cartofi din 
producția obținută de pe terenurile 
virane puse la dispoziția cetățenilor. 
Si acesta este numai un exemplu. 
Valabil, începînd din lunile mai— 
iunie, și pentru celelalte trufandale 
și legume de sezon. Totuși cred că se 
poate aprecia ca realist rezultatul 
următorului calcul : 120 ha — cît re
prezintă suprafața terenurilor puse la 
dispoziția cetățenilor de către pri
mărie — înmulțit cu 14 000 kg — 
producția medie planificată la hec
tar — rezultă 1 680 000 kg de legume. 
Apreciați și dumneavoastră dacă este 
mult sau puțin. Cei aproximativ 
30 000 de cetățeni care își asigură 
singuri aprovizionarea cu legume 
proaspete reprezintă circa 10 la sută 
din populația Timișoarei.

La îmbunătățirea aprovizionării, la 
reducerea consumurilor de la fondul 
de stat contribuie și producțiile de

legume obținute în cele 13 mari gos- 
podării-anexe organizate la dispoziția 
marilor consumatori colectivi — uni
tăți școlare, cantine-restaurant, spi
tale — care asigură masa pentru 
aproape 75 000 de persoane.

De asemenea, în cadrul gospodări- 
ilor-anexă ale unităților economice 
și instituțiilor care au cantine-restau
rant și cantine, s-au organizat cres
cătorii de porci a căror producție de 
carne se va ridica. încă din acest an, 
la peste 400 tone. în acest sens, se 
cuvine subliniat,. spre exemplu, 
toate 
nele 
județ 
nare, 
gospodăriei-anexă

că 
consumurile colective la canti- 
C.A.P., I.A.S. și S.M.A. din 
se asigură prin autoaprovizio- 
iar alte unități, cum este cazul 

a întreprinderii 
comerciale mixte din Jimbolia, sînt 
în situația de a livra la fondul de 
stat cantități din carnea care le de
pășește necesitățile de consum. Tot 
gospodăria-anexă a I.C.S. mixtă 
Sînnicolau Mare, profilată pe creș
terea rațelor, va asigura integral ne
cesarul de carne de pasăre al unită
ților de alimentație publică din oraș, 
întreprinderea de alimentație publică 
Timișoara, începînd din acest an, 
va asigura, o lună 
necesarul de carne 
ducția obținută 
a întreprinderii.

Am reținut și 
ale consiliului 
corelarea culturilor de legume din 
unitățile economice socialiste cu pro
ducția proprie a cetățenilor pentru 
evitarea surplusurilor sau golurilor 
în aprovizionarea cu unele sortimen
te ; organizarea în fiecare localitate 
a unor gospodării-anexă pentru uni
tățile de învățămînt preșcolar, ale 
căror terenuri să fie cultivate cu 
sprijinul părinților ; producerea și li
vrarea. încă din această toamnă, a 
unor solarii detașabile și refolosibile, 
care se vor realiza din deșeuri me
talice și de lemn.

Experiența organelor locale timi
șorene ilustrează posibilitățile mari 
care există pentru aplicarea princi
piului 
simplu pot fi evitate 
pieței, ce avantaje se obțin pentru 
locuitori prin valorificarea, cu ajuto
rul lor. a fiecărei suprafețe. pînă 
acum ignorate, de teren.

în

din douăsprezece, 
de porc din pro- 
gospodăria-anexă

alte cîteva inițiative 
popular județean :

autoaprovizionării. cît de 
fluctuațiile

Florin CIOBĂNESCU

Popasuri turistice bihorene

Noi dimensiuni edilitare în orașul Rovinari
Zestrea social-edili- 

tară a orașului Rovi
nari — nou centru ur
ban al minerilor și 
energeticienilor din 
Gorj — a sporit recent 
cu încă patru blocuri 
de locuințe. în acest 
fel. numărul de apar
tamente puse la dispo
ziția celor ce muncesc 
pe platforma indus
trială a Rovinarilor se 
ridică la aproape 1 000. 
Alături de siluetele ar
hitecturale moderne.

care conturează 
viitorul centru 
se înaltă și alte obiec
tive de larg interes 
cetățenesc. Astfel a 
început construcția lo
calului unei școli cu 
24 săli de clasă și ur
mează ca în aceste zile 
să se declanșeze lucră
rile la casa de cultură, 
spitalul cu policlinică 
și la alte obiective so- 
cial-culturale. în 1985, 
la încheierea actualu
lui plan cincinal, ora-

deja 
civic,

șui Rovinari — ctitorit 
la indicația secretaru
lui general al partidu
lui. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — va nu
măra peste 4 000 de 
apartamente, prevăzu
te cu toate dotările 
necesare unei vieți 
moderne, civilizate, 
pentru circa 16 000 de 
locuitori, adică pentru 
aproape o treime 
numărul actual 
populației sale, 
mitru Prună).

din 
al 

(Du-

Înaintea conced iul ui - un control
al tensiunii arteriale

gestiunii muncitorești. A te angaja 
cu întreaga energie, pasiune și com
petență în acest efort general, in 
vasta și permanenta ofensivă a per
fecționării — iată inaltul comanda
ment al momentului istoric pe care 
il traversăm, iată mgsiirg adev.ăi^i- 
tei iubiri față de patrie. Este un 
imperativ căruili îi Vă'âțiund fără' 
nici o șovăială imensa majoritate a 
cetățenilor țării, pentru care Româ
nia este suprema dragoste, prezență 
permanentă și de neînlocuit în ini
mile și cugetele lor.

Cu atit mai reprobabile sint ati
tudinile unora, ce e drept puțini, 
care, lăsindu-se pradă iluziilor, își 
închipuie câ „se pot realiza" mai 
bine pe alte meleaguri, că acolo iși 
pot găsi un loc „mai călduț", un trai 
mai ușor și iși apleacă urechea la 
spusele unei propagande ostile 
României, socialismului în general, 
ce caută să minimalizeze și să de
nigreze realizările noastre, să în
trețină iluzia existenței unor locuri 
în care se trăiește pe roze. Dar 
prețul plătit de naivii ce se lasă 
amăgiți pentru unul sau mai mulți 
dolari în plus este nesiguranța zilei 
de miine. pierderea demnității. în
josirea personalității, reprobarea oa
menilor de bună-credință, înstrăi
narea și însingurarea.

Astăzi, cind sîntem cu toții an
gajați intr-o lucrare de anvergură 
cum este edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, cînd 
este solicitat aportul tuturor fiilor

țării, a-ți părăsi patria înseamnă a 
dezerta, a trăda, a abdica de la cea 
mai sacră dintre datoriile cetățe
nești. Un asemenea act poartă in 
el stigmatul autodescalificării mo
rale.

Ne apar astfel cu atit mai încăr
cate de sens cuvintele rostite recent 

,, ele, Ja tribuna celui de-al IL-lea Con-: 
greș al consiliilor oamenilor muncii 
Ud dățre tovarășul Nicolae Ceausescu1: 
„Locul fiecărui cetățean conștient, 
cu simțul demnității, al cinstei și 
al dragostei față de popor e aici, 
in țara pe care au clădit-o și apă
rat-o cu sîngele lor înaintașii, pe 
plaiurile unde strămoșii noștri au 
înfruntat timp de două mii de ani 
vitregiile istoriei, răminind neclin
tiți aici, unde inălțăm astăzi, in de
plină libertate, luminosul edificiu al 
României socialiste, al comunismu
lui !“.

Trăim momente cu adevărat is
torice. Pe umerii generațiilor de 
astăzi stau răspunderea și cinstea 
de a împlini ceea ce a fost visul 
înalt al înaintașilor — o Românie 
demnă, liberă și prosperă, prețuită 
și admirată pe toate meridianele 
globului, floare minunată în bu
chetul țărilor lumii. Să facem 
deci tot ceea ce depinde de noi pen
tru a fi la înălțimea acestei răs
punderi, arătind lumii că aici Ia 
Dunăre, Carpați și Marea Neagră 
trăiește și muncește, cîntă și vi
sează un popor harnic, brav, adine 
pătruns de menirea sa istorică, de 
datoriile sale față de el insuși, față 
de umanitate.

„LOZUL
Agențiile Loto-Pronosport și vin- 

zătorii volanți din întreaga tară 
continuă să ofere. în aceste zile, 
LOZUL VACANTEI — emisiune 
specială limitată, care beneficiază 
de ciștiguri suplimentare, acordate 
din fond special de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport. După cum

VACANȚEI"
s-a mai anunțat, participanților li 
se oferă șanse sporite de a obține 
autoturisme „Dacia 1300". .,Skoda 
120 L“. și .,Trabant 601", cîștiguri în 
bani de 50 000, 10 000. 5 000 lei etc. 
Oricine se poate număra printre 
marii cîștigători ai sezonului es
tival !

Butelii 
marca „Dăsagă“

Amatorii dornici 
să-și petreacă conce
diul pe frumoasele 
meleaguri ale județu
lui Bihor au la dispo
ziție cîteva atrăgătoare 
unități turistice care 
oferă condiții optime 
de popas.

Pe șoseaua interna
țională ^București — 
Cluj-Napgca — Ora
dea, la 27 km de 
Aleșd. in localitatea 
Corniței, hanul „Pia
tra Craiului" (de cate
goria I, situat intr-un 
decor pitoresc, la 
640 m altitudine) dis
pune de camere cu în
călzire centrală, con
fort modern și un res
taurant elegant, care 
servește gustoase spe
cialități culinare 
specific local.

Hanul 
rilor", 
18 km 
drumul 
Neagră, 
menea, apreciat de vi
zitatori. Unitatea a 
fost amenajată intr-un 
fost castel de vinătoa- 
re, la 500 m altitudine, 
intr-un cadru 
incîntător ; 
28 camere 
categ. II), 
80 de locuri 
taurant.

La numai 
Oradea, 
națională 
Napoca se află popa
sul turistic „Crișul 
Repede" — Săcădat, 
care pune la dispozi
ția vilegiaturiștilor 52 
locuri de cazare in că-

„Poianâ Flo- 
amplasat la 

de Aleșd, pe 
spre Pădurea 
este, de ase-

natural 
hanul are 

(confort 
totalizînd 

și un res-

19 km de 
pe șoseaua 
spre Cluj-

sute camping. Unita
tea dispune de o bra
serie cu 250 locuri in 
sală și pe terasă și de 
teren suficient pentru 
instalarea a 50 de cor
turi.

La 26 km de Oradea, 
pe șoseaua națională 
spre Arad, popasul 
turistic de la Inand 
oferă, de asemenea, 
condiții pentru odihnă 
și recreare. Aici se 
află o braserie care 
servește, printre alte
le, și specialități de 
pescărie, precum și 
cîteva căsuțe camping 
amplasate la umbra 
copacilor.
In foto : hanul „Piatra 

Craiului"

Dăsagă Ion era lăcătuș la întreprinderea 
de bunuri de consum din cauciuc — Jilava. 
Un lăcătuș priceput la sudură, la confec
ții metalice, la cite și mai cite. Foarte bine, 
veți spune. Ce-i rău in asta ? Nimic, in
tr-adevăr. Cu condiția ca Dăsagă să-și fi 
folosit priceperea altfel decît a făcut-o. 
Mai exact, să nu se fi apucat de fabricat... 
butelii de aragaz. Nici mai mult, nici ma; 
puțin decît butelii de aragaz !

Inutil să mai vorbim despre riscurile, 
despre pericolul folosirii unor asemenea 
improvizații.

...Prima butelie marca „Dăsagă" era 
aproape identică celor originale. De alt
fel a și reușit să o schimbe la un centru 
de îmbuteliere. Dacă a văzut că merge, a 
făcut-o și pe a doua. A încercat să o 
schimbe și pe asta. La același centru. Dar 
gestionarul s-a dovedit a fi mai vigilent 
decît prima oară. Și l-a dat pe mina mili
ției. La percheziția domiciliară care a 
urmat, s-a găsit și o a treia butelie. Intr-un 
butoi, acoperită cu porumb. La aceeași per
cheziție. miliția a mai descoperit și alte 
tipuri de butelii artizanale, confecționate 
din tuburi de oțel, precum și bucăți de 
tablă groasă, suporturi metalice, șabloane, 
electrozi de sudură, un aparat de sudură 
electrică, o bobină de transformator și tot 
ce-i mai trebuia lui Dăsagă pentru îndelet
nicirea lui atît de „casnică".

De unde iși procurase Dăsagă materialele 
și uneltele necesare? In referatul de ter
minare a urmăririi penale se încearcă un 
răspuns. Să-i zicem... evaziv. Cităm : ....de
la grămezile de deșeuri metalice a făcut 
rost (subl. n.) de tablă, iar la scurt timp 
a găsit (subl. n.) și robinete tip butelie de 
aragaz". A confecționat buteliile ....cu aju-

torul unui transformator electric și unor 
electrozi aruncați de sudor". Propriile de
clarații ale lui Dăsagă — ignorate, fără nic' 
un motiv, după părerea noastră — sînt 
mulț mai clare : „materialele din care am 
confecționat buteliile de aragaz le-am sus
tras din Combinatul de cauciuc din Jilava", 
iar „cele trei pachete de electrozi găsite 
domiciliul meu au 
locul de muncă".

Dacă acesta este 
strict necesar ar fi 
și cum. Nu de altceva, dar ca să se fi aflat 
pe ce căi neștiute se fură din avutul 
obștesc bucăți de tablă, electrozi de su
dură, robineți de butelii și alte asemenea 
...„deșeuri" — inutilizabile pentru unii, dar 
fructuoase și rentabile pentru alții, în in
teres personal.

la 
la

Șiadevărul, interesant 
fost să se clarifice cînd

„aventurii 
de ocazie"

Am mai scris la această rubrică despre 
„întimplări" deloc întîmplătoare. dar ne 
vedem puși în situația de a reveni. De ce? 
Pentru că păți'ții au prea frecvent predis
poziția să-și pună „ghinioanele" pe seama 
întîmplării. Și ghinionul, și norocul, și în- 
timplarea sînt însă uneori așa cum și le 
pregătește omul.

Cum scenariul este de fiecare dată cam 
același, nu ne rămine să facem decît unele 
precizări minime. De astă dată El era deja 
grizat cînd a întîlnit-o pe Ea : Donca Ioana. 
Cum s-au cunoscut, mărturisește fiecare în 
felul său. Reproducem din declarațiile pe 
care le-au dat citeva zile mai tîrziu la 
miliție : „în seara zilei de 10 octombrie 
1980... am fost acostat de o femeie pe care

nu o cunoșteam și... . „In ziua de
10. 10. 1980 pe Ia ora 15,00 în timp ce mă 
aflam în cartierul Ferentari, m-am întîlnit 
intimplător cu un cetățean pe care nu-1 
cunoșteam, dar care s-a recomandat Ionel".

Localul la care s-a infiripat idila lor se 
cheamă „Scăricica". De băut au băut bere. 
Cînd s-a terminat berea, au băut vin. După 
care au plecat la domiciliul lui. Culantă, 
gazda a mai revenit de citeva ori la „Scă
ricica" — locuia în apropiere — după alte 
sticle. Se goleau de parcă ar fi fost sparte. 
Pînă la urmă, El a adormit, iar Ea, care 
atît a așteptat, a golit șifonierul. Pînă 
acasă, în celălalt capăt al Bucureștiului, a 
ajuns cu o basculantă. încărcată cu daruri 
ca un Moș Gerilă.

E ușor de bănuit disperarea care l-a 
apucat pe El cînd s-a dezmeticit și a privit 
în juru-i. îl speria paguba, îl speria și 
mai mult perspectiva întoarcerii iminente a 
soției sale din provincie. Cînd nu mai avea 
nici o speranță, a fost anunțat de miliție 
să-și ia luțrurile. Hoața fusese denunțată 
de însuși soțul ei care, bineînțeles, n-a fost 
de acord cu aventurile-i nocturne și nici 
cu proveniența „amintirilor".

Dar dacă nu avea un soț care să se simtă 
vexat? Ce se făcea păgubașul la întoar
cerea soției și la întocmirea inerentului in
ventar ?

Sfîrșitul fără pagubă nu trebuie să 
estompeze morala : riscurile intimplării 
n-au fost întimplătoare.

Diploma ?
Cartea... de vizită
După ultima din cele 9 (nouă!) „vacanțe" 

penitenciare cu care s-a chivernisit între 
anii 1957—1978 — răstimp în care săvîrșise 
tot atîtea falsuri și înșelăciuni — Ionescu

Multe persoane au senzația, reală 
sau subiectivă, că, in timpul verii 
și, în special, pe caniculă, valorile 
tensiunii arteriale se modifică. Am 
solicitat cîteva precizări și recoman
dări în acest sens tovarășului prof, 
dr. COSTIN CARP, șeful clinicii de 
cardiologie, Spitalul Fundeni.

— Considerați că vara este mai 
necesar decit in alte sezoane ca popu
lația să-și controleze tensiunea arte
rială ?

— Nu neapărat numai vara. . Se 
constată, în urma a numeroase con
troale medicale, că frecvența hiper
tensiunii se întîlnește la 10—15 la 
sută din populație. Și este important 
să reținem faptul că peste jumătate 
din persoanele cu hipertensiune arte
rială nu știau acest lucru. Aceas
ta se explică și prin aceea că o pe
rioadă lungă de timp (10—15 ani) 
hipertensiunea arterială nu produce 
tulburări și este 
astfel ignorată.

Depistarea tim
purie a hiperten
siunii arteriale, 
urmată de un 
tratament corect 
și de durată, poa
te preveni 
re de la nivelul 
rului, rinichilor și 
ne. Hipertensiunea 
termină schimbări ale vaselor prin- 
tr-o acțiune directă, dar și prin fa
vorizarea și accelerarea aterosclero- 
zei. Descoperirea hipertensiunii arte
riale, chiar și la vîrste mai înaintate 
și în stadii mai avansate ale bolii, 
este oricum utilă, deoarece prin tra
tament pot fi obținute rezultate bune, 
de stabilizare a valorilor în limite cît 
mai apropiate de cele normale.

— Ce rațiune are cunoașterea si
tuației sănătății — și din acest punct 
de vedere — înainte de plecarea in 
concediu ?

— în perioada sezonului cald, cu 
prilejul concediilor sau vacanței, o 
mare parte a populației se deplasează 
spre munte sau pe litoral. Este ne
cesar ca înainte de plecare să se cu
noască și tensiunea arterială, deoarece 
in hipertensiune sint contraindicate 
expunerile prelungite la soare și hi- 
peralimentația. iar fumatul și consu
mul excesiv de alcool o agravează. 
Persoanele cu hipertensiune arteria
lă de care nu au cunoștință pot 
suferi agravări la eforturi excesive 
la altitudini prea mari, la conduce
rea mașinii pe distanțe mari sau in 
alte situații de mare solicitare. Or, 
cunoașterea valorilor tensiunii arte
riale permite ea timpul liber și pe
rioada de concediu să fie folosite bine 
pentru refacerea stării de sănătate, 
pentru destindere și reconfortare.

— Ce trebuie făcut după depistarea 
hipertensiunii arteriale "!

— Atunci 
diagnosticul 
lă (valorile 
160 mm Hg 
Hg pentru minimă), recomandă și un 
program terapeutic ce va fi explicat

OMUL Șl VIAȚA
RATiONALĂ

modificările vascula- 
inimii. .creie- 

altor o.rga- 
arterială de-

cînd medicul a stabilit 
de hipertensiune arteria- 

tensiunii fiind peste 
pentru maximă și 95 mm

Marian din Timișoara vine în Capitală pen
tru a se dedica... „avocaturii". Probabil 
pentru că, în felul lui, se simțea ca acasă 
prin sălile de judecată, 
vedea, și pentru că i-a 
bine, dacă ne gîndim că 
să-i răsplătească prin
„efortul" de a-i seconda in instanțe. Intre 
200 și 8 000 lei. Dovada studiilor juridice și 
a calității de avocat o făcea cu... cărți de 
vizită. Pe lîngă „onorariu", clienții racolați 
prin holurile instanțelor mai suportau (după 
atenta examinare a amintitelor „legitima
ții") mesele, taxiul și hotelul, cînd „pleda" 
în provincie. Și, trebuie să spunem, don’ 
avocat era foarte pretențios. Orice concesie 
ar fi putut să-i pună la îndoială „firma".

De mirare nu e că toți acești creduli niț 
i-au cerut să se legitimeze (ar fi exagerat 
să pretindem așa ceva)., dar e de neînțeles 
cum acceptau să plătească fără chitanță și 
delegație emisă de un colegiu.

...Pe prima sa clientă a cunoscut-o în 
holul Tribunalului din Capitală. Femeia cu 
necazurile ei, „avocatul" cu „solicitudinea" 
lui :s-au înțeles pe loc : „5 760 lei și nro- 
blema succesiunii era ca și rezolvată. Și 
au urmat termenele. Unu, două, trei. Avo
catul părții adverse, numai elocință. „Avo
catul" nostru, numai tăcere.

— Strategică — a încercat „maestrul" 
să-și convingă clienta.

Clienta însă, adeptă a principiului că cea 
mai bună apărare e atacul, nu i-a înțeles 
deloc „strategia", nu s-a împăcat cu gindul 
că tăcerile avocatului său ar putea fi de 
aur, ca în zicală, și i-a cerut să pledeze. 
Să pledeze de 5 760 lei, bani peșin. Cerere 
care nu l-a surprins. Avea scuza pregătită.

— N-am putut pleda astăzi pentru că 
n-am ajuns la Constanța să-mi iau delega
ție. La termenul următor, însă...

La termenul următor însă și-a declinat 
cu abilitate competența în favoarea unui 
avocat adevărat, păstrînd pentru el doar 
banii. Gloria „profesională" îl interesa mai 
puțin.

Dar, așa cum vom 
mers. Chiar foarte 
a găsit destui care 
sume frumușele

clar pacientului, pentru ca acesta să-1 
înțeleagă, să îl accepte și mai ales 
să îl aplice consecvent. Dificultățile 
încep deseori din această perioadă, 
sub variate forme : lipsa unei legă
turi periodice între medic și pacient, 
tratamentul nu este urmat cu regu
laritate, micile tulburări produse 
rareori de medicamente sint inter
pretate exagerat de către bolnav, care 
renunță la tratament din proprie ini
țiativă ș.a. Uneori, scăderea hiperten
siunii duce la falsa interpretare că 
boala s-a vindecat și nu mai este 
necesară continuarea tratamentului. 
Aceste aspecte de neaderență la pro
gramul terapeutic se pot accentua în 
perioada sezonului cald. Este de dorit 
ca inaintea plecării în excursii ori cu 
prilejul concediului de odihnă bol
navii hipertensivi să consulte medicul 
pentru evaluarea schemei terapeutice 
și, dacă este cazul, pentru a primi 

noi recomandări. 
Menționez că per
soanele cu hiper
tensiune trebuie 
să evite expune
rile prelungite la 
soare, băile in 
apă foarte rece, 

exagerate, consumul 
și

eforturile fizice 
excesiv, .de sare, hjp.eralimentația 
fumatpl.

Ce fel de exerciții fizice sint 
utile persoanelor cu hipertensiune ar
terială 1

— Eforturile fizice moderate, £is- 
tematice, sub forma plimbărilor cu un 
ritm mai rapid, alergatul 10—15 mi
nute, mersul cu bicicleta, tenisul, 
înotul pot asigura o reechilibrare a 
circulației cu posibila scădere a hiper
tensiunii, în special la 
nere. Eforturile fizice 
intense — aruncarea 
tere, extensoare etc — 
creșteri tensionale și 
mandate persoanelor 
Dar să nu uităm că un antrena
ment fizic dozat judicios poate fi util 
celor cu hipertensiune ușoară sau 
moderată ; in măsură egală bolnavii 
pot beneficia de ameliorări (norma
lizări) și prin realizarea unei stări 
de relaxare, de deconectare și calm.

— Cum apreciați eficiența trata
mentului actual in hipertensiunea ar
terială ?

— S-au obțnut rezultate bune și 
prin exerciții de tip yoga sau alte 
metode care duc la relaxarea siste
mului nervos, a stărilor de încordare, 
de tensiune psihică. Dar și aceste 
metode de relaxare trebuie asociate 
cu un tratament medicamentos sim
plu, care constituie în prezent baza 
tratamentului. Este bine să se știe că 
medicamentele in cantități mici, dar 
obligatorii zilnic nu pot fi înlocuite 
prin regimul alimentar sau 
rea greutății. Avem în ț.._I

persoanele ti- 
în ritm rapid, 
greutății, hal- 
pot determina 
nu sînt reco- 

hipertensive.

sau redvne- 
țară ip* 

mente foarte bune, eficace, cu care 
putem menține la nivel normal va
lorile tensiunii arteriale.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

La Judecătoria din Tîrgoviște avocatul 
clandestin a mers cu îndrăzneala mai de
parte de „sala pașilor pierduți". S-a pre
zentat in fața instanței de judecată in ca
litate de avocat și... a pledat. In dosarul 
nr. 3926/79. Iar președintele completului de 
judecată i-a acceptat copilăreasca scuză 
că și-ar fi uitat acasă delegația.

1-

judecată i-a acceptat
că și-ar fi uitat acasă delegația.

Fără alte comentarii.
Cu tot „succesul" de la Tîrgoviște, „avo- 

Ionescu a renunțat prudent să mai 
la bară. S-a rezumat la memorii, 
motivări de recursuri ș.a.m.d. — la 
bănoase, dar mai puțin riscante. A

catul" 
apară 
cereri, 
fel de . .
mai apărut în fața instanței de judecată... 
dar în postura de inculpat. Postură în care 
avea să declare cu toată „morga profe
sională" de care era în stare : „Cunosc în
vinuirea ce mi se aduce, recunosc, fiind 
sincer și regret toate cele 27 de infracțiuni 
săvîrșite". De data aceasta, avea dreptul să 
pledeze.

Din caietul
grefierului

„Venea tîrziu sau lipsea de acasă, 
frecventind localuri in diferite anturaje 
dubioase, iar cină îi găseam nota de plată 
de la restaurant, motiva că a avut ședință".

(Din dosarul nr. 6321/80 al Judecă
toriei sectorului 4).

a căzut in„Ziua de 25 decembrie 1980 
luna ianuarie sau februarie".

(Dintr-o declarație 
ofere alibi inculpatului
nr. 11164/80 al Judecătoriei secto
rului 2).

menită să 
din dosarul

Florin CIOBĂNESCU
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Au încheiat 
recoltarea griului

15 CONSILII UNICE AGROINDUSTRIALE 
DIN JUDEȚUL OLT

Secerișul griului in județul Olt se află pe termi
nate. Pînă aseară au fost recoltate peste 65 000 hec
tare din cele 77 500 hectare planificate. în 15 consilii 
agroindustriale din cele 30 existente in județul Olt 
s-a încheiat secerișul griului. Forța mecanică este 
concentrată acum în unitățile agricole din nordul 
județului, unde griul s-a copt mai tîrziu. Intr-o zi-două 
și în aceste unități se va încheia această lucrare. 
(Emilian Rouă).

IN 45 DE UNITĂȚI AGRICOLE 
DIN JUDEȚUL MEHEDINȚI

Ca urmare a unei bune organizări a muncii și folo
sirii cu randament maxim a combinelor, în majoritatea 
consiliilor agroindustriale din Mehedinți se depășește 
viteza zilnică prevăzută la recoltat. Pînă aseară - 
11 iulie - în 45 de cooperative agricole și ferme agri
cole de stat această importantă lucrare a fost înche
iată. Totodată, culturile succesive au fost însămînțate 
pe mai bine de 60 la sută din suprafețeJe planificate. 
(Virgiliu Tătaru).

20 DE UNITĂȚI AGRICOLE 
DIN JUDEȚUL TIMIȘ

Pînă acum, în județul Timiș, 20 de unități agricole 
de stat și cooperatiste au reușit să încheie sece
rișul. Intre acestea se află toate unitățile apar- 
ținînd consiliului unic agroindustrial Lovrin, I.A.S. 
Variaș, cooperativele agricole Stamora Română, 
Cerna, SînDetru Mare, Sînpetru Mic, Bărăteaz, 
Voiteni, Hodoni și altele. Suprafața de griu re
coltată pînă aseară reprezenta 63 la sută, respectiv, 
peste 84 500 de hectare. (Cezar Ioana).

57 DE UNITĂȚI AGRICOLE 
DIN JUDEȚUL DOLJ

Ca urmare a eforturilor depuse de mecanizatori, 
după cum am fost informați la direcția agricolă ju
dețeană, pînă aseară, 11 iulie, secerișul griului a fost 
încheiat în 57 cooperative agricole și întreprinderi 
agricole de stat și in cinci consilii unice agroindus
triale : Amărăști, Poiana Mare, Măceșu de Jos, Bechet 
și Dăbuleni. (Nicolae Petolescu).

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ la tribuna „Scinteii"

OTELUL • Calitatea - cît mai înaltă 
HUNEDOREAN i • Cheltuielile - cit mai coborite

CONSTANTA:■

Experiențe bune —alături de intenții bune... 
rămase in faza de intenție

întrerupt din cauza ploilor:, sece
rișul griului in Cîmpia Dobrogei a 
fost reluat joi după-amiază cind 
combinele au lucrat praotic in peste 
70 la sută din unitățile agricole ale 
județului Constanța. S-a acționat, 
ce-i drept, cu multă grijă și pru
dență, cu mașinile adaptate condiți
ilor impuse de umiditatea atmosfe
rică ridicată. Acolo unde specialiștii, 
toți cei cu răspunderi concrete în des
fășurarea secerișului au urmărit îndea
proape starea lanurilor și, în func
ție de aceasta, au dispus repartizarea 
mașinilor, pînă seara au recoltat cîte 
15—20 tone cu fiecare combină. La 
cooperativele agricole din Cuza Vodă. 
Săcele, Cobadin, Nuntași, Istria, bună
oară, s-au recoltat în după-amiaza zilei 
respective între 30—60 hectare, ceea 
ce reprezintă peste 56 la sută din vi
teza zilnică de lucru stabilită. Pînă 
seara, in unitățile agricole din județ 
au fost recoltate 1 700 hectare cu 
griu, s-au balotat paiele pe 2 500 hec
tare și au fost însămînțate cu cul
turi duble peste 1 700 hectare.

Adevărata bătălie la recoltat a 
reînceput însă vineri, cînd de dimi
neața, de la prima oră bună de lucru, 
pînă seara tîrziu, au fost în brazdă, 
practic, toate combinele aflate in 
stare de funcționare. Cu viteze mult 
peste media județului s-a lucrat în 
consiliile agroindustriale Topraisar, 
Dorobanți. Cobadin. Mihai Viteazu, 
Negru Vodă și 23 August. Potrivit 
datelor centralizate la organele jude
țene. pină vineri seara. în județul 
Constanța au fost recoltate aproape 
30 000 hectare cu griu.

Din discuțiile cu factorii de răs
pundere din județ, cu un mare nu
măr de lucrători din unitățile agri
cole, am reținut angajamentul aces
tora de a încheia secerișul griului in 
cel mult 6—7 zile bune de lucru. 
Aceasta înseamnă să se lucreze cu 
viteze zilnice de cel puțin 10—12 000 
hectare, ceea ce, raportat la capaci
tatea mijloacelor mecanice existen
te. înseamnă realizarea unei norme 
zilnice de cel puțin 5—6 hectare de 
fiecare combină. Comparind această 
normă de lucru cu realizările efecti
ve ale mecanizatorilor din secțiile 
S.M.A. de la cooperativele din Să- 
cele. Cuza Vodă. Acțamclisj, avem 
suficiente motive să spunem că a-

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

ceasta reprezintă o limită minimă, 
care poate și trebuie să fie depășită. 
Cu toate acestea, vineri, intr-o zi 
socotită aproape normală de lucru, 
s-au recoltat doar 7 632 hectare, 
față de 12 000 hectare cit re
prezintă potențialul existent. Cauze
le sînt multiple și vom încerca să le 
prezentăm pe rînd.

Principala cauză constă in defec
țiunile mari și foarte numeroase ce 
apar la combine. Chiar și la organe
le agricole ale județului se recunoaș
te că, zilnic, nu se poate conta pe 
cel puțin 200 de combine — aproape 
10 la sută din parcul existent. în re
alitate, procentul este mult mai 
mare, în unele unități prin care am 
trecut lucrîndu-se doar cu 50—60 la 
sută din capacitate. La C.A.P. Pie- 
treni, bunăoară, vineri la prinz se 
aflau în brazdă doar trei din cele 9 
combine cîte trebuiau să lucreze in 
ferma condusă de Gheorghe Răgălie. 
La Cogealac, inginera șefă a coo
perativei ne spunea că. in această 
campanie, nu a putut conta decît pe 
10—12 combine din cele 22 reparti
zate. într-o formație care recolta pe 
una din solele cooperativei agricole 
din Băneasa staționau la un mo
ment dat. pentru diferite remedieri, 
nu mai puțin de 9 combine. Și 
exemple de acest fel ar putea con
tinua. La originea acestor defecțiuni 
se află mai ales modul necorespun
zător in care au fost pregătite com
binele, ca și presele de balotat 
in campania de reparații. Și aceas
ta datorită, in primul rind. lip
sei de răspundere cu care s-ă lucrat 
in unele ateliere de reparații și sec
ții de mecanizare, dar și neasigură- 
rii unor piese de schimb care au rol 
determinant in funcționarea combi
nelor. Șeful secției de mecanizare 
din Viișoara. Gheorghe Alexe. ne-a 
spus că in perioada reparațiilor 
le-au lipsit atîtea repere incit la 
multe combine nu au făcut altceva 
decît să demonteze dispozitivele și 
să le monteze la loc. Tot atît de ade
vărat este și faptul că multe din 
aceste deficiențe ar putea fi inlătu- 
rate operativ dacă conducerile sta
țiunilor pentru mecanizarea agricul
turii ar organiza mai bine activitatea 
atelierelor de intervenții și, mai ales, 
dacă cadrele de conducere s-ar afla 

în mijlocul formațiilor de mecani
zare pentru a interveni imediat in 
vederea inlăturării neajunsurilor.

Există indicații clare cu privire la 
modul concret in care trebuie orga
nizată activitatea formațiilor com
plexe de mecanizare, pentru ca fie
care combină, fiecare mașină și uti
laj să funcționeze la capacitatea sa 
maximă. în această privință, un rol 
determinant îl au specialiștii, cadre
le de conducere din unitățile agricole, 
activiștii de partid și de stat trimiși 
să îndrume și să sprijine direct, in 
lanuri, desfășurarea actualei campa
nii de recoltare. Mulți dintre ei sînt 
la datorie. Dacă ar fi să exemplifi
căm, am începe cu cei de la consiliul 
agroindustrial Castelu și din coope
rativele agricole Săcele și Cuza Vodă, 
care prin prezența și intervențiile 
loț.,jdirecte au făcut din după-amia
za "de joi aproape o zi normală de 
lucru?

Și alți specialiști și activiști consti
tuie adevărate exemple de muncă și 
conștiinciozitate. Dar trebuie să spu
nem deschis că am intîlnit și nu pu
ține cazuri ce contrastează puternic 
cu modul de a fi și a acționa al a- 
cestor oameni. O parte din cei numiți 
să conducă și îndrume desfășurarea 
secerișului lipseau, pur și simplu, de 
la datorie. La c'ooperativa agricolă din 
Viișoara. de pildă, intr-o solă unde 
era concentrată întreaga forță meca
nică, nu se afla nimeni din condu
cerea cooperativei sau a comunei. 
Unul dintre mecanizatori, Alexandru 
Bîrzan, ne spunea că președintele 
cooperativei a trecut pe acolo de di
mineață, dar n-a rezolvat practic ni
mic. Iar mecanizatorii lucrau și se 
descurcau așa cum puteau. La Pie- 
treni, combinerii care lucrau, puțini 
la număr, s-au organizat tot ei în
tre ei și la fel de necorespunzător ca 
vecinii lor de la Viișoara.

Potrivit indicațiilor în vigoare, în
drumarea activității la seceriș de că
tre organele comunale de partid și 
de stat se face cu participarea directă 
a cadrelor acestora la desfășurarea 
muncii în cîmp, în calitatea pe care 
o au, de imputerniciți ai statului la 
cite o arie. în această calitate, ei răs
pund de problemele de ordin organi
zatoric și. mai cu seamă, de livrarea 
și depozitarea producției. Dacă ar fi 

să facem o apreciere a activității a- 
cestor oameni după cele intîlnite prin 
unitățile pe unde am trecut, atunci 
trebuie s-o spunem că multi dintre 
ei nu și-au înțeles rostul și menirea 
ce le au în această calitate. Unii lip
sesc cu desăvirșire din cîmp, alții vin 
pe la arie doar in inspecție și cu tre
buri care' nu au nici o legătură cu 
atribuțiile ce le revin. Nu constituie 
un exemplu bun -în această privință 
nici activiștii comitetului județean 
și specialiștii organelor agricole ju
dețene trimiși să îndrume activitatea 
în agricultură, pe care nu i-am întîl- 
nit în nici una din unitățile agricole 
pe unde am trecut.

Recolta de cereale păioase este în 
acest an in Cîmpia Dobrogei mai bo
gată ca niciodată. La orz, dealtfel, ju
dețul Constanța a obținut o produc
ție record. Griul nu este cu nimic 
mai prejos,-estimîndu-se o recoltă, ce 
depășește cu mult realizările de pînă 
acum. Cantitățile de pe suprafețele 
recoltate confirmă acest lucru. Totul 
este ca recolta să fie strînsă cît mai 
repede și pînă la ultimul bob. Cînd 
spunem ultimul bob, ne referim in
tr-adevăr la bobul de griu din lan. 
și nu la cel din rapoartele și infor
mările trimise organelor județene. 
Pentru că pe hîrtie lucrurile stau 
bine, dar sint in totală discordanță 
cu realitatea, cu ceea ce am intîlnit 
pe teren. La C.A.P. Cogealac, de 
exemplu, cercetind valurile de paie 
de-a lungul miriștei, ne-am întrebat 
dacă nu cumva presele balotează griu 
curat. Și asta nu pe un hectar, nu 
pe zece, ci pe 136 hectare. La coo
perativele agricole din Pietreni și 
Băneasa, pierderile erau la fel de 
mari, de cel puțin 600—700 kg griu 
la hectar. Și asta în condițiile în care 
unitățile respective riscă să nu-și 
realizeze planul cu aceste cantități 
care se risipesc în pleavă. întrebarea 
care se ridică este : de ce factorii răs
punzători de la județ sau din comu
ne nu intervin hotărît pentru curma
rea unor asenjenea acte de risipă, de 
lipsă de răspundere față de recoltă ? 
Pentru simplul motiv că nu le cunosc. 
Și nu le cunosc pentru că nu sînt 
prezenți in cimp.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

Platforma oțelăriei elec
trice nr. 2 a Combinatului 
siderurgic Hunedoara. Aici, 
în fața vetrelor de foc 
nestins, la dogoarea muncii 
tenace s-a format de-a lun
gul anilor una din școlile 
de frunte ale metalurgiei 
românești. Nu o dată, tot 
aici, s-au găsit soluții pen
tru probleme tehnice difi
cile. s-au cristalizat metode 
avansate de lucru preluate 
și generalizate apoi în în
treaga ramură. Maistrul 
principal specialist Nicolae 
Avramescu. nume cunoscut 
nu numai printre oțelarii 
hunedoreni, dar și printre 
cei din țară, ne vorbește 
despre resorturile acestei 
atmosfere de permanentă 
autodepășire, despre pre
ocupările actuale ale colec
tivului de oțelari în mijlo
cul căruia muncește.

— Există in secția noas
tră o atmosferă de puterni
că emulație, care s-a sta
tornicit în modul de gindire 
și acțiune al tuturor oțela- 
rilor, ne spune interlocuto
rul. Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ,1a re
centul Congres al consiliilor 
oamenilor muncii, nu numai 
că ne-a umplut inimile de 
satisfacție și mîndrie patrio
tică, dar ne îndeamnă să 
acționăm cu toată fermita
tea și răspunderea pentru 
perfecționarea activității 
noastre, ne jalonează direc
ții practice de acțiune. Iată, 
chiar oțelăria noastră — 
prima de acest gen din tară, 
de concepție românească — 
este o mică parte din mă
rețul tablou al realizărilor 
poporului nostru prezentat 
atît de sugestiv la forumul 
democrației muncitorești. 
Mindria noastră este cu atit 
mai mare cu cît am reușit 
ca, intr-un timp scurt, la 
cele două cuptoare de cite 
100 de tone să atingem pa
rametrii proiectați și să ob
ținem oțeluri cu caracteris
tici superioare. în acest an, 
nu numai că vom depăși 
prevederile planului cu 
peste 1 000 tone otel, dar 
ne-am propus ca acest spor 
de producție să-1 obținem 
în condițiile economisirii 
de energie electrică, gaz 
metan, cărămizi refractare. 
Mai concret, vom obține 
fiecare tonă de oțel cu con
sumuri mai mici cu 5—10 la 
sută la energia electrică, gaz 
metan și cărămizi refrac
tare.

— Preocuparea pentru 
ereșterea producției de oțe
luri superioare, îmbunătă
țirea structurii fabricației, 
concomitent cu reducerea 
consumurilor — ne spune 
tinărul inginer Mircea 
Moldovan, este concretizată 
de numeroase îmbunătățiri 
tehnologice, puse la punct 
de muncitorii și specialiștii 
combinatului. Prin aplicarea 
lor în producție răspundem 
uneia din principalele exi
gențe formulate de.condu
cerea partidului : creșterea 
accelerată a gradului de va

Bistrițenii au pasiunea tehnicii de vîrf
(Urmare din pag. I) 
ma. am îmbunătăți și calitatea pro
dusului. am realiza și economii sub
stanțiale de tablă. Unii dintre noi 
s-au opus acestei idei. Argumente ? 
Schițele de execuție. Pînă la urmă, 
a invins ideea creatoare. Chiar dacă 
hîrtiile inițiale erau „în regulă".

Maria Borzei : „Mă gîndesc uneori 
la miile de metri de fire în care se 
află gîndirea a zeci și sute de oa
meni, pe care eu le întruchipez zi 
de zi în aparatele noastre. Știu că 
ele vor funcționa in marile citadele 
ale industriei patriei. Și că ele mă 
reprezintă și pe mine, fata din Bis
trița. E adevărat, orice rabat de ca
litate i-ar face pe acești oameni să 
gindească nu prea măgulitor, în pri
mul rind, despre aceste ținuturi".

Octavian Marcu — inginer : „Eu

lorificare a materiilor pri
me. Oțelul electric pe care 
il producem este destinat 
unităților din industria con
structoare de mașini și fa
bricației de țevi. Deci, oțel 
cu caracteristici fizico-me- 
canice superioare și de fia
bilitate ridicată, care, față 
de mărcile de oțeluri nor
male, are o valoare de a- 
proape două ori mai mare.

maistrului și a controlorului 
de calitate : am introdus și 
o normare corespunzătoare 
montării lingotierelor pe 
trenurile de turnare. în 
acest fel. laminatorii vor 
primi metal de calitate mai 
bună.

Stăm de vorbă și cu mun
citorul specialist Valentin 
Călțun. Aflasem că un co
lectiv condus de el caută

Realizări îmbucurătoare și experiențe 
semnificative la Combinatul siderurgic 

Hunedoara

Iar cei mai exigent! con
trolori ai calității otelului 
sînt chiar oțelarii. O dove
desc măsurile pe care le în
treprind pentru perfectio
narea procesului de pro
ducție, a tehnologiilor de 
fabricație.

— Chiar In aceste zile 
sîntem pe cale să rezolvăm 
o problemă menită să con
ducă la îmbunătățirea cali
tății metalului destinat la- 
minoarelor — precizează 
maistrul Aron Circa. Ce se 
întîmpla ? în halda de 
turnare-pregătire întîmpi- 
nam greutăți la curățirea 
lingotierelor. ceea ce con
ducea la apariția unor su
prafețe neuniforme la lin
gouri. Am reorganizat mun
ca. Acum fiecare schimb 
montează lingotierele nu
mai sub supravegherea

soluția de înlocuire a prafu
rilor unguente, care au un 
punct de topire ridicat și 
un procent mare de umidi
tate, ceea ce diminuează 
calitatea unor semifabri
cate.

— Am analizat de multe 
ori compoziția prafurilor 
unguente și am văzut că 
dispunem de toate materia
lele necesare pentru a le 
produce chiar noi, în com
binat — ne spune Valentin 
Călțun. Si, spre satisfacția 
noastră, rețeta elaborată a 
dat bune rezultate. Pe lin
gă că este mai bună, rețeta 
proprie utilizează o serie 
de materiale refolosibile, 
printre altele cenușa de la 
termocentrală, și este cu 
mult mai ieftină.

Prim-topitorii Petru Ben- 
che, Ion Lupșan și Petre 
Brăneț ne-au relatat despre

sint stagiar. Dar a te afirma în viată 
nu este niciodată prea devreme. Pen
tru asta ai nevoie de două lucruri : 
curaj și încrederea celor din jur. 
De care nu se duce lipsă la noi. 
Fiecare zi ne oferă șansa afirmării. 
Ultima dată cînd am simțit acest 
lucru ? După punerea in funcțiune a 
presei de 16 tone, cu comandă elec
tronică. Utilaj de import, pe care-1 
așteptam ca pe pîinea caldă. Dar 
specialiștii care să-1 monteze întir- 
ziau. Ce-ar fi să încercăm noi ? Și am 
încercat. Cînd au sosit specialiștii 
străini, presa funcționa bine-mersi, ca 
Ia ea acasă. S-au mirat că a fost 
montată ireproșabil și într-un timp 
record.

— Familia noastră muncitorească 
este unită prin mii și mii de legături 
afective, care îi dau trăinicie, revine 
la o idee a sa șeful secției. O con

o altă direcție a preocupă
rilor colectivului secției : 
creșterea durabilității și a 
siguranței in exploatare a 
cuptoarelor. Și aceasta este 
o problemă care la recentul 
congres, in cadrul dezbate
rilor pe secțiuni, a fost 
adusă in discuție. Experi
ența hunedorenilor în acest 
domeniu merită a fi men
ționată. Astfel, printr-o a- 
tentă întreținere a vetrelor 
cuptoarelor, semestrul I al 
acestui an a fost incheiat 
cu o sporire a durabilității 
fiecărui cuptor cu 15—20 
șarje pe campanie. Pe a- 
ceastă cale s-au realizat su
plimentar, față de anul tre
cut, 2 000 tone oțel și s-a 
obținut o economie de 5 
tone cărămizi refractare ba
zice. în plus, in această pe
rioadă, ca urmare a unei 
inițiative lansate in uzina 
nr. 3. s-au recuperat la re
parațiile curente peste 100 
tone cărămizi bazice.

Alexandru Murgoi, secre
tarul organizației de partid, 
schimbul D, ne prezenta un 
fapt revelator in privința 
prelungirii „vieții" cuptoa
relor : cuptorul nr. 2, din 
martie 1979, cînd a intrat in 
producție, datorită asigură
rii unei îngrijiri exemplare, 
nu a necesitat nici o re
parație capitală, deși s-au 
elaborat aici peste 3 400 de 
șarje. Un veritabil record !

Despre realizările lor, des
pre succesele obținute, oțe- 
larii iți vorbesc firesc, ca 
despre lucruri Ia îndemîna 
oricărui colectiv în care 
sint prezente hărnicia, in
ventivitatea, competenta și 
răspunderea muncitorească, 
adăugăm noi. Este firesc 
ca intr-un asemenea climat 
faptele deosebite de muncă 
să pară normale. Este fi
resc ca. de pildă, inginerul 
loan Cioroianu, șeful secției, 
și maistrul principal Nicolae 
Avramescu să stabilească, 
după analize laborioase și 
calcule complicate, un re
gim electric optim la cup
toare, care conduce la 
scurtarea duratei șarjei cu 
30 de minute, în timp ce 
durabilitatea cuptoarelor 
crește cu peste 50 la sută, 
iar economiile la cărămizi 
refractare însumează lunar 
aproximativ 80 tone. Unor 
asemenea fapte de muncă, 
închegate într-o continuă 
ofensivă a noului, li se 
adaugă in aceste zile încă 
una. Punerea în funcțiune 
a unei noi instalații, reali
zată cu eforturile cercetă
torilor și specialiștilor din 
combinat, pentru insuflat 
material pulverulent in 
baia de metal a cuptorriui.

Căutările nu se opresc 
aici. Comisiile de speciali
tate. cadrele tehnice, oțela
rii sînt ferm hotărîți să 
răspundă prin noi fapte de 
muncă la exigentele deose
bite puse de conducerea 
partidului în fata colective
lor din industria metalur
gică .

Sabin CERBU

firmă, între altele, 
întemeiate la noi

și noile familii 
de electricienii

Maria și Ilie Haja. Mariana și Maftei 
Retegan. Le puteți vedea fotografiile 
tuturor la panoul fruntașilor. O con
firmă și cele 5—6 nunți pe lună ale 
oamenilor secției, la care participăm 
cu drag și bucurie.

— Ce înseamnă, pe ansamblu, 
viața de zi cu zi a acestui colectiv?

— Pe ansamblu — două lucruri : 
menținerea și sporirea prestigiului 
nostru de azi, ca unitate a tehnicii 
de vîrf. Dar, mai ales, pregăti
rea prestigiului nostru de mîine. în
tr-un viitor destul de apropiat, pro
ducția secțiși urmează să atingă 800 
milioane de lei anual. Mai mare
decît a întregului județ Bistrița-Nă- 
săud din anul 1968. Și nu orice pro
ducție. ci numai tehnică de vîrf.

In spiritul autoconducerii muncitorești ^^^■știinja IN confruntare creatoare cu cerințele economiei

Colectivul decide, fiecare răspunde
întreprinderea de ferite din Urzi- 

ceni este singura unitate de acest pro
fil din țara. Produsele realizate aici, 
în inima Bărăganului, sînt intens 
solicitate în țară — de industria 
electronică, electrotehnică, telecomu
nicații și de alte sectoare ale indus
triei constructoare de mașini — și 
peste hotare. Ani in șir, tinărul co
lectiv al întreprinderii și-a făcut un 
titlu de cinste din depășirea sarcini
lor de plan. Consecvent rezultatelor 
bune in producție, colectivul rapor
tează și depășirea planului pe șase 
luni din acest an la toți indicatorii, 
între altele, a realizat suplimentar o 
producție-marfă vindută și încasată 
de peste 1,5 milioane lei și a livrat 
la export peste prevederi produse 
care însumează peste 1,1 milioane lei.

— Din capul locului, precizez că 
in balanța rezultatelor noastre atirnă 
greu răspunderea personală, spiritul 
de inițiativă creatoare pe care le 
promovăm cu perseverență, ca un 
adevărat stil de muncă, ne spune ing. 
Aurel Ghiu, directorul întreprinde
rii. Este in practica autoconducerii 
muncitorești să stabilim măsurile in 
colectiv, printr-o confruntare deschi
să de opinii. Important este insă ca 
în același climat de exigență să se 
acționeze și cind trebuie să se treacă 
de la vorbe la fapte. Aici, decisivă 
este răspunderea personală. Numai 
așa vom putea realiza obiectivul pro
pus ca in actualul cincinal 90 la sută 
din produsele noi și modernizate să 
fie rodul concepției proprii ; așa s-a 
născut și inițiativa unor muncitori și 
specialiști de a soluționa 70 de teme 
care vizează importante probleme 
tehnice.

în strategia acestui stil de 
muncă, punctul de plecare il consti
tuie repartizarea riguroasă a sarci
nilor cantitative și calitative pe sec
ții, ateliere și locuri de muncă. Ca 
urmare, fiecare muncitor, maistru și 
tehnician cunoaște bine cît și cu ce 

cheltuieli trebuie să producă. Repar
tizarea sarcinilor se face Ia fața lo
cului. în secțiile de producție, prin 
participarea nemijlocită a celor care 
urmează să le îndeplinească. „Fap
tul că fiecare om își spune cuvintul 
asupra sarcinilor concrete ce-i revin 
in producție — precizează maistrul 
Ștefan C. Ștefan — ne obligă pe fie
care dintre noi să purtăm răspun
derea directă pentru înfăptuirea lor 
in condiții de înaltă eficiență".

— La mijlocul fiecărei luni, ne 
spune ing. Marian Buzoianu, șeful

ÎNSEMNĂRI 
DE LA ÎNTREPRINDEREA 
DE FERITE - URZICENI

biroului mecano-energetic, cînd se 
lansează sarcinile de plan pentru 
luna următoare, fiecare secție înain
tează o notă cu problemele ce tre
buie soluționate de diferite sectoare 
în vederea bunufui mers al produc
ției. Imaginați-vă ce s-ar întîmpla 
dacă rezolvarea acestora s-ar amina 
de la o zi la alta. Comitetul de partid 
și consiliul oamenilor muncii aplică 
însă cu fermitate regula de a sta
bili pentru rezolvarea oricărei pro
bleme sarcini, termene și răspunderi 
concrete. Experiența care s-a acu
mulat in întreprindere ne-a dovedit 
că întărirea răspunderii personale, 
nu numai în producție, ci la toate 
nivelurile organizatorice constituie o 
problemă-cheie pentru buna funcțio
nare a mecanismului complex al ac
tivității productive, pentru afirmarea 
reală a autoconducerii muncitorești.

Răspunderea personală nu exclude 
controlul riguros a! îndeplinirii sar
cinilor — iată o altă concluzie pe 
care o confirmă experiența acestei 
unități. Pentru că, trebuie să spu

nem, aici aplicarea măsurilor stabi
lite pentru creșterea producției și a 
eficienței economice sint urmărite 
permanent de organele și organiza
țiile de partid, de consiliul oameni
lor muncih Nu este vorba insă de un 
control in sine, constatativ, dimpo
trivă, acesta constituie un pri
lej in plus de a îmbogăți programele 
și planurile de activitate cu noi so
luții, mai eficiente, de a mobiliza 
mai puternic inițiativa creatoare a 
colectivului la înfăptuirea lor. A 
crescut astfel răspunderea fiecărui 
muncitor și specialist față de înde
plinirea sarcinilor încredințate, con
vingerea acestora că numai prin for
ța lor de gindire și creație se poate 
asigura un adevărat salt calitativ in 
activitatea productivă. Și tocmai din- 
tr-o asemenea convingere, din înțe
legerea clară a nevoii de perfecțio
nare și modernizare continuă a pro
cesului de producție, in întreprindere 
s-a creat un puternic flux al ideilor 
novatoare, al inițiativelor muncito
rești. Bunăoară, reglorul Popescu 
Radu a reușit, printr-o ingenioasă 
soluție tehnică aplicată la presele de 
magneți, să asigure creșterea pro
ductivității muncii cu 20 la sută la 
operația de presare. Prin reproiec- 
tarea unei ștanțe pentru plăcile po
lare de la închizătorii magnetici, 
maistrul Nuțu Marin și inginerul 
Mihai Mirza au contribuit la redu
cerea cu 25—30 la sută a pierderilor 
de metal și la creșterea productivi
tății muncii cu peste 60 la sută la 
operația de ștanțare.

Sînt fapte de muncă — despre 
ele s-ar putea vorbi încă foarte mult 
— care atestă că la întreprinderea 
de ferite din Urziceni răspunderea 
personală constituie un factor hotărî- 
tor în afirmarea autoconducerii 
muncitorești.

Mihai VIȘOIU 
Iile ȘTEFAN

„Munca cercetătorului se încheie în uzină 
cînd instalațiile ating parametrii proiectați44

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia, in expunerea făcută la Con
gresul consiliilor oamenilor muncii, 
că este necesar ca oamenii muncii 
din întreprinderi, cercetare și invă- 
țămint să acționeze intr-o deplină 
unitate, cu mai multă fermitate și 
energie, pentru a aplica în viață 
cuceririle științei. Ce rezultate ați 
obținut in acest sens și ce vă pro
puneți in continuare ?

— Ne aflăm cu toții încă sub pu
ternica impresie a acestui document, 
îndreptar și pentru toți cei ce muncesc 
în activitatea de cercetare și ingine
rie tehnologică. Cuvintele secretaru
lui general al partidului ne dau în
credere în forțele proprii, avînt pen
tru acțiunile viitoare. Dezbaterea in 
cadrul acestui congres a „Programu
lui cu privire la introducerea cuceri
rilor revoluției tehnico-științifice in 
toate ramurile economiei și intensi
ficarea progresului tehnic, moderni
zarea și înnoirea producției in cinci
nalul 1981—1985“, a evidențiat sarcini 
noi, mobilizatoare legate de impli
carea mai activă, efectivă a lucrăto
rilor din cercetare și inginerie tehno
logică în realizarea indicatorilor can
titativi și calitativi ai planului națio
nal unic de dezvoltare. Aceste sarcini 
ne vizează direct cu atît mai mult cu 
cit activitatea institutului nostru 
este orientată spre domenii prioritare 
ale economiei : folosirea de noi 
surse pentru obținerea de carburanți 
și combustibili, valorificarea superi
oară a materiilor prime, a materia
lelor refolosibile și a produselor de 
cocserie, înlocuirea importurilor 
pentru produse petroliere necesare 

industriei construcțiilor de mașini, 
aviației etc. în primele 5 luni ale anu
lui, deși nu au fost prevăzute terme
ne de predare a vreunei teme (ma
joritatea fiind în semestrul II), spe
cialiștii, oamenii muncii din institut 
s-au mobilizat și au finalizat înainte 
de termen 20 subteme din cadrul con
tractelor de cercetare, 'ceea ce va per
mite un devans de 15—30 zile la pre
darea temelor. între altele, acestea vi

Convorbire cu tovarășa TEODORA MAZĂRE, chimistă, secretara comitetului 
de partid, președinta consiliului științific de la Institutul do cercetări, inginerie 

tehnologică și proiectare pentru rafinării Ploiești

zează obținerea de aditivi, precum și 
realizarea noii investiții — fabrica de 
catalizatori de la rafinăria Vega. In 
următorii ani practic instalațiile din 
cadrul Centralei de prelucrare a 
țițeiului vor funcționa cu catalizatori 
indigeni realizați in această fabrică 
pe concepție proprie.

— Cum acționează oamenii muncii 
din institut pentru creșterea expor
tului de instalații originale ?

— Numai sectorului proiectare din 
institut ii revin sarcini la export pe 
semestrul [I ceprezentind 10 la sută 
din cifra valorică. Cercetătorii și pro- 
lectanții din institut au realizat insta
lații originale pentru prelucrarea ți
țeiului pe baza unor tehnologii pro
prii pentru Albania, Pakistan și Iran. 
Avem, de asemenea, specialiști în Si
ria care lucrează la punerea in func
țiune a instalațiilor din cadrul rafină
riei de la Banias (proiect românesc) 

și pentru asistență tehnică pe șantie
rul rafinăriei de la Zarea — Ior
dania.

— Ce Iși propune consiliul știin
țific, for similar consiliului oameni
lor muncii de la nivelul întreprinde
rilor, pentru a grăbi introducerea in 
producție a rezultatelor obținute ?

— O preocupare permanentă a 
consiliului științific a fost analiza 
modului în care echipele poastre se 

achită de sarcina de a acorda asis
tență tehnică pînă la atingerea 
parametrilor proiectați Ia Instalațiile 
construite pe baza tehnologiilor pro
prii pentru investițiile in curs de 
realizare. Echipe complexe formate 
din cercetători, proiectanți și specia
liști din unitățile de producție și-au 
unit eforturile, cu rezultate bune, 
pentru atingerea parametrilor de pro
ducție a instalațiilor de aditivi, hidro- 
genare benzină de la Combinatul pe
trochimic Teleajen. în cadrul unor co
lective mixte, specialiștii noștri, in 
colaborare cu specialiști din combina
te petrochimice (de la Brazi, Teleajen, 
Pitești etc.), au acționat direct 
pentru atingerea parametrilor tehno
logici la Instalațiile puse In funcțiune 
și modernizarea celor aflate de mai 
mulți ani în producție. Desigur, aces
te activități se reflectă direct în efi

ciența economică a unităților de pro
ducție și nu in activitatea noastră, a 
institutului ; important este însă că 
munca cercetătorului, a proiectantu
lui se regăsește în producție, acolo 
unde este necesară. Biroul executiv 
al consiliului științific analizează pe
riodic diferitele acțiuni tocmai pen
tru a mobiliza întreg colectivul, toate 
forțele și factorii de răspundere la 
asemenea acțiuni. Desigur, sper să nu 
fie luat în nume de rău. dar acest 
sistem de muncă, al colectivelor 
mixte cu specialiști din cercetare. în- 
vățămîntul superior și producție, care 
și-a dovedit eficiența, să fie genera
lizat în toate unitățile de cercetare și 
inginerie tehnologică.

— Ce înseamnă pentru colectivul 
dv. ambiție profesională. îndrăzneală 
in gîndirea de concepție ?

— Oamenii muncii din institut au 
ambiția de a se situa, prin tot ceea 
ce realizează, la nivelul performanțe
lor mondiale in domeniul nostru de 
activitate. Și îndrăznim să ne compa
răm cu firme străine cunoscute pe 
piața externă. în toate aceste direc
ții acționăm —așa cum ne-a cerut-o 
secretarul general al partidului’ — ca 
o familie. Și cred că in această 
unitate de vederi și acțiune se află 
explicația rezultatelor obținute. în 
acest mod înțelegem să acționăm și 
în continuare unindu-ne toate forțele, 
competentele și energiile pentru a ne 
îndeplini în mod exemplar sarcinile 
ce ne revin, pentru a contribui efec
tiv la înfăptuirea progresului econo
mic in țara noastră.

Elena MANTU
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Noua condiție a țărănimii 
oglindită în creația literar-artistică

„Adevârata înnoire se înalta 
pe zâcămîntul artistic 

al unei întregi națiuni"
SATUL - BOGAT UNIVERS DE INSPIRAȚIE

Convorbire cu pictorul Aurel CIUPE

Dacă unii scriitori de 
marcă și străluciți teoreti
cieni ai romanului, precum 
Camil Petrescu și Mihai 
Ralea, de pildă, au putut 
crede, la un moment dat, 
în legitima lor căutare a 
modernității, că satul și ti
pologiile lui, socotite prea 
lineare și sărace sufleteș
te, nu pot constitui sub
stanța de viață a romanu
lui — alți scriitori în 
schimb, precum O. Goga, 
Liviu Rebreanu, Mihail 
Sadoveanu, G. Călinescu și 
mulți alții au văzut în sat 
principala sursă pentru 
realizarea unor mari an
sambluri romanești. Pentru 
aceștia din urmă, comple
xitatea sufletească a omu
lui de la țară nu era cu 
nimic mai prejos decît a 
orășeanului. „Intr-un sat de 
țărani uscățivi si atosi — 
mărturisește un erou al lui 
Goga, din piesa Meșterul 
Manole — găsești toată 
galeria marilor chinuiți... și 
pe Hamlet, și pe Polonius, 
Si pe Ofelia, pe toți... Sînt 
îmbrăcat! in ițari sau în 
cămașă cu altițe,.." într-o 
prefață la o Antologie de 
literatură populară, G. Că
linescu îl cita pe Gorki care 
afirmase, in termeni a- 
proape identici, aceeași 
idee, observind că în crea
ția populară „încă din ve
chime sunt date toate ge
neralizările poetice, toate 
chipurile si tipurile prea
mărite... Gelosul Othelo, 
lipsitul de voință Hamlet 
Si desfrinatul Don Juan — 
toate aceste tipuri au fost 
create de popor înaintea 
lui Shakespeare si a lui 
Byron..." Iată de ce soco
tea Sadoveanu că poporul 
este părintele său literar, 
iată de ce afirma Liviu Re
breanu, în discursul său de 
recepție la Academie, inti
tulat „Lauda țăranului ro
man", că : „Pămîntul nos
tru are un glas pe care ță
ranul îl aude si îl înțelege.

FERMECA TE IZVOARE DE APĂ VIE
Vreau să încep> aceste 

succinte considerații prin- 
tr-o mărturisfre :'We ’ani de 
zile citesc și recitesc cîte- 
va dintre discursurile de 
recepție ținute la Acade
mia Română. în ele este 
elogiat satul românesc, 
este preamărit țăranul ro
mân cultivator și apără
tor de glie, este analizată 
și valorificată creația noas
tră populară. Ca unul năs
cut din părinți țărani în
tr-un sat din jurul Albei 
Iulii, sat pe care l-am gă
sit atestat documentar încă 
din secolul al XIV-lea, am 
simțit și simt de fiecare 
dată o mîndrie nedisimula
tă că sub cupola celui mai 
de seamă for științific al 
țării s-a vorbit, și încă de 
bărbați dintre cei mai stră
luciți ai neamului, despre 
satul românesc și țăranul 
care l-a întemeiat și l-a 
perpetuat pînă la noi. Și 
cred că încă se va mai 
vorbi ! Care alta ar fi pu
tut fi tema discursului lui 
Marin Preda dacă Parcele 
i-ar fi îngăduit să-și fi 
putut ține discursul de re
cepție în forul în care fu
sese deja primit? Dar des
pre ce-ar fi putut vorbi 
Eminescu decît tot despre 
satul românesc și clasa lui 
productivă dacă i-ar fi fost 
dat să calce pragul înaltei 
instituții ?

Discursurile la care mă 
refer aparțin, în ordinea 
rostirii, lui B. Șt. Dela- 
vrancea (Din estetica poe
ziei populare, 1913), Octa
vian Goga (Coșbuc, 1923), 
Mihail Sadoveanu (Poezia 
populară, 1923), Lucian 
Blaga (Elogiul satului ro
mânesc, 1937), Liviu Re

E sfintul pămînt inspirator 
care ne-a modelat trupul 
Si sufletul, care prin soa
rele si apele și munții si 
șesurile lui ne-a dăruit 
toate calitățile și defectele 
cu care ne prezentăm azi 
in lume". Din viața aces
tui pămînt amestecat cu 
sufletul, sudoarea, lacrimi
le și sîngele țăranilor, Sado
veanu și Rebreanu au dat 
capodoperele inegalabile 
ale literaturii române, des- 
chizînd drumul unor lu
crări de seamă datorate lui 
Ion Agîrbiceanu, Pavel 
Dan, Camil Petrescu, Za- 
haria Stancu, Marin Preda, 
Dumitru Radu Popescu. Ion 
Lăncrănjan, Fănuș Neagu, 
Vasile Rebreanu, Al. Ivan 
Ghilia, Dinu Săraru și atî- 
ția alții. Nu putem uita 
faptul că țăranii — vorba 
asta de atîtea ori adulată, 
de atîtea ori ocărită de-a 
lungul istoriei, de atîtea 
ori lingușită, scrîșnită prin
tre dinți, așezată în versuri 
solemne și imnice, înghe
suită în sudalme boierești, 
adusă în discursurile de 
tristă memorie ale politi
cienilor demagogi — ca un 
fel de frunză verde în cîn- 
tecele populare — țăranii, 
multă vreme talpa tării, 
dar și talpa suferințelor, se 
identifică pînă la un punct 
nu numai fonetic și seman
tic cu țara, cu strămoșes
cul terra, ci și organic, cu 
spiritul și istoria ei multi
seculară. Ei sînt aici din- 
totdeauna. Au semănat 
griul, au crescut vitele, au 
practicat albinăritul. au 
cultivat vița de vie ca daci 
și ca romani și au conti
nuat să le cultive, peste 
toate vitregiile vremurilor 
ca români, ducînd pe umerii 
lor greul istoriei noastre. 
Au cîntat și au făcut ver
suri alături de Orfeu și au 
continuat să cînte doine și 
balade la plug și la ciobănit, 
în oștile eroice ale marilor 
noștri voievozi, în răscoa

breanu (Laudă țăranului 
român. 194(1).

Găsesc, ele fiecare dată, 
în aceste discursuri numai 
in aparență ocazionale, in 
fond meditații de o adîncă 
gravitate, idei și sugestii, 
adevăruri și sentimente 
care mă tulbură, dar tot
odată au și darul de a mă 
limpezi. Străbate prin ele 
un crez de o actualitate 
neîndoielnică. Le primesc 
ca pe niște Înalte lecții de 
conștiință atit civică, pre
cum și artistică. „In dure
rile și furtunile negurosu
lui nostru trecut — răspi
ca bunăoară Sadoveanu cu 
glasul lui domol și înțelept 
— Doina și Cintecul bătri- 
nesc au fost izvoare de 
viață și energie. Cit, sufe
rind, acest popor a cîntat, 
el dădea dovadă că trăieș
te și va răzbi. De atunci 
încă pregătea vremurile 
mari de azi. De la aceste 
fermecate izvoare de apă 
vie cată să se adape toți 
cei care cintă și se simt 
ai acestui popor și ai a- 
cestui neam".

Iată adevăruri și intuiții 
adeverite și _avindu-și ros
tul și semnificațiile lor și 
astăzi, după scurgerea atî- 
tor decenii de la ivirea 
lor sonoră în lumea noas
tră. Să mai apelez și la 
alte înțelepte rînduri din 
ceilalți ? Economia însem
nărilor de față nu ne îngă
duie. Atîta aș mai spune : 
aceste „discursuri11 iși co
respund unul altuia și se 
completează unul pe celă
lalt, toate irumpînd din- 
tr-un substrat de simțire și 
ideologie românească spe
cific și inconfundabil. Și, 
iarăși, nici unul dintre ros
titori nu cereau — opera 

lele pe care le-au iscat la 
1437. 1784, 1888, 1907, în re
voluția de la 1848 și în răz
boiul de independență, în 
lupta pentru unirea de la 
1918, în războiul antifascist. 
Țărănimea a pus bazele 
culturii noastre materiale 
și spirituale din care s-au 
ridicat marile realizări ale 
spiritualității românești în 
tehnică, artă și cultură. 
După eliberarea patriei, 
partidul i-a valorificat ex
periența multiseculară și 
i-a redat strămoșeasca

Ion DODU BĂLAN

demnitate de atîtea ori căl
cată în picioare de-a lun
gul istoriei sale viforîte. 
Firește, s-au făcut și gre
șeli față de țărănime. Chiar 
în anii de după Eliberare. 
Ele s-au constituit în iz
voare fierbinți de inspira
ție pentru o mare parte a 
prozei actuale. Dar să nu 
se uite că țăranul a deve
nit stăpînul pămîntului, 
marele, înțeleptul și harni
cul gospodar al ogoarelor 
înfrățite, figura centrală a 
noii revoluții agrare. Țăra
nul patriarhal, tradițional 
a rămas în poveste. Viața 
l-a transformat într-un om 
modern, luminat de impac
tul cu știința contempora
nă, de educația făcută de 
partid. Țăranul e figura 
centrală a satului româ
nesc, nu ca element fol
cloric, pitoresc, ci ca cetă
țean demn, stăpîn pe soar
ta sa, proprietar, producă
tor și beneficiar al roade
lor pămîntului. El e depu
tat, e membru în toate eșa
loanele administrației de 
stat, e membru în organe
le de partid, e suveranul 
propriului său destin. De 
mulți ani, țăranii nu mai 
vin în capitala țării cu jal
be și proteste, ca altădată, 
ci vin la congrese naționa

lor demonstrînd aceasta cu 
prisosință — cantonarea 
intr-un sat închis și static 
și într-un țăran idilic, în- 
veșmintat doar in straie de 
sărbătoare și „sabotor" al 
istoriei vii și implacabile. 
Iată, abandonînd angaja
mentul de mai sus, ce zicea 
tocmai Lucian Blaga : „Aș 
dori ca acest elogiu adus 
satului românesc să nu fie 
înțeles ca un îndemn de 
atașare definitivă la folclor 
și ca îndrumare necondi-

Gheorghe SUCIU

ționată spre rosturi sătești. 
Cultura majoră nu repetă 
cultura minoră, ci o SU
BLIMEAZĂ, nu o mărește 
în chip mecanic și virtuos, 
ci o MONUMENTALIZEA
ZĂ (sublinierile poetului, 
n.n.) potrivit unor vii for
me, accente, atitudini și o- 
rizonturi lăuntrice. (...) Să 
iubim și să admirăm cul
tura populară, dar mai 
presus de toate să luăm 
contactul, dacă se poate, cu 
centrul ei generator, bine- 
cuvîntat și rodnic ca stra
tul mumelor".

După această mărturisire 
și aceste două grăitoare ci
tate nu-mi mai rămîne de- 
cit să spun cîteva locuri 
comune, poate.

Cită vreme ne vom hrăni 
încă — și acest încă este 
cît o eternitate —.cu pli
ne — avem nevoie de el 
și trebuie să-1 stimăm pe 
lucrătorul de pămînt, pe 
Gheorghe, cum îl numeau 
vecinii greci și care nume 
este atit de des răspîndit 
pe toate cîmpiile și plaiu
rile țării. Cîtă vreme ne 

le unde-și spun cuvîntul 
cu demnitatea și autorita
tea unor cetățeni liberi și 
stăpînj la ei acasă. Traista 
lor goală, legată de bîtă, 
nu mai așteaptă pe la uși
le nimănui. Ușile li s-au 
deschis pentru totdeauna 
cind au intrat masiv, ho- 
tărîți și suverani în noua 
vreme, ca aliat de nădejde 
al clasei muncitoare. Fi
rește, acestea sînt coordo
natele obiectiv istorice, a- 
cesta este sensul general 
de evoluție a țărănimii 
care merită să fie captat 
ca un șuvoi de viață proas
pătă in operele literare. O 
revoluție, în concretul ei, 
nu este însă o idilă, o dul
cegărie de operetă. Naște
rea unei lumi noi e dure
roasă ca orice naștere. Du
rerile trebuie mărturisite 
în artă, ca și bucuriile, dar, 
nu cu acreală și prejude
căți, ci cu înțelegerea pro
ceselor dialectice care ne 
duc istoria înainte. Satul 
de azi, agricultura socialis
tă mecanizată și chimiza- 
tă, mutațiile din existența 
și conștiința oamenilor, 
prefacerile sociale care au 
avut loc, contradicțiile lui 
specifice, efortul legitim de 
a aduce civilizația urbană 
și în mediul rural, idealu
rile noi ale oamenilor, lăr
girea orizontului lor de cu
noaștere și de cultură, 
munca, eroii exemplari ai 
satelor noastre socialiste, 
eroi autentici, în carne și 
oase, oameni bogați sufle
tește, cu o viață spirituală 
complexă, cu drame și 
bucurii personale, cu idea
luri împlinite sau frînte la 
mijlocul drumului, oameni 
care iubesc și urăsc, se 
bucură de viață și se tem 
de moarte, oameni cu vir
tuți remarcabile și cu mi
cimi > incredibile, oameni cu 
reacții psihice complexe, 
ca și Othelo. Iago, Avarul, 
-Ofelia, Desdemona, Ion al 
Glanetașului sau Vitoria 

încălzim iarna cu lina oi
lor și încă nu ne-am adap
tat la pulul sintetic al ști
inței și mincăm încă brin- 
za dacilor — trebuie să-1 
simțim de frate al nostru 
pe pecurarius-ul latin. 
Cită vreme tînjim după o 
oază de verdeață in case- 

, le noastre supraetajate — 
trebuie să-1 stimăm pe 
constructorul caselor din 
lemn și pe pădurarul ce 
știe ocroti in ghindă steja
rul cel falnic.

Dar n-aș vrea ca aceste 
rinduri să ia o turnură 
poematică... Astăzi, într-o 
lume plină de atîtea trans
formări și mutații, scriitorul 
are datoria de a ridica în 
auzul lumii glasul său. El, 
scriitorul, nu s-a împotri
vit și nu se împotrivește 
progresului firesc al uma
nității, dar ca unul ce mai 
poate privi încă întregul și 
nu doar partea trebuie 
să-și spună cuvintul său 
care să armonizeze. Unii, 
chiar dintre scriitori și es- 
teți, contestă că în Româ
nia de astăzi ar mai fi ță
rani și deci că ar mai fi 
posibilă o literatură cu și 
despre țărani. Nu vom 
combate deșertăciunea unei 
asemenea optici cu argu
mente mai mult sau mai 
puțin sofisticate, ci cu o 
cifră : jumătate din popu
lația țării lucrează ogoare
le țării, podgoriile, grădi
nile și pădurile ei. Că nu 
mai sînt cum au fost 
acuma-s cîteva decenii, că 
s-au ridicat la cultură și 
la conștiința de sine a 
muncii lor, asta este cu to
tul altceva. Este tocmai tă- 
rîmul pe care trebuie să 
intre scriitorul, artistul în 

Lipan, Don Quijote și în
treaga tipologie umană din 
literatura universală, poate 
fi descoperită, din unghiuri 
noi, in lumea satelor noas
tre în care are loc o ade
vărată geneză — socială și 
morală. Se petrece acolo, 
în lumea satelor noas
tre, uneori părăsite pe 
jumătate, alteori transfor
mate în adevărate orașe 
agricole, cu serioase înce
puturi de industrie, un 
proces dialectic de deveni
re istorică dintre cele mai 
semnificative. Acolo se 
confruntă pe spații spiri
tuale de adevărate mitolo
gii tradiția cu inovația, 
vechiul cu noul, credințe și 
obiceiuri anacronice cu as
pecte dintre cele mai mo
derne ale științelor naturii, 
o veche civilizație care a 
înmagazinat observații de 
mii de ani cu ordine ad
ministrative, stupide une
ori și superficiale, care se 
reflectă dureros în viața 
oamenilor ce au legitimul 
sentiment că experiența lor 
nu e luată în seamă. Fi
rește, nu e locul să schi
țăm aici conturul satului 
românesc de astăzi, al pro
blemelor lui specifice și al 
oamenilor săi. Am voit nu
mai să sprijinim eforturi
le acelor artiști și scriitori 
care văd încă în acest sat, 
în care s-a creat atîta artă 
nepieritoare, o sursă ine
puizabilă și generoasă de 
inspirație pentru o litera
tură modernă, de înaltă ca
litate artistică, străină de 
idilisme pășuniste și de 
alambicări proprii altor 
continente, o literatură fru
moasă și adevărată, cu oa
meni vii și autentici, care 
să ne placă și să ne repre
zinte, plăcînd și interesînd 
și alte popoare.

Satul românesc e încă un 
izvor nesecat de inspirație 
pentru toate genurile artei.

general, dezvăluind și subli
niind transformările pro
funde, cu adevărat revolu
ționare, prin care a trecut 
satul românesc contempo
ran și locuitorii lui robuști 
și încrezători in destinul 
națiunii. Dar chiar dacă — 
printr-o ipoteză paradoxa
lă — ar mai trăi doar un 
singur țăran pe pămîntul 
acestei țări și încă litera
tura ar trebui să-1 evoce 
pentru ce a făcut țăranul 
român în istoria noastră. 
Sîntem urmașii lui. Iată ce 
se spune în Programul 
Partidului Comunist Ro
mân, in care o însemnată 
proporție o deține țărăni
mea sau fiii țăranilor și 
care adevăruri consună atit 
de fericit cu cele citate mai 
înainte : „Multă vreme, 
de-a lungul milenarei e- 
xistențe a poporului ro
mân, țărănimea a reprezen
tat cea mai importantă for
ță socială a progresului. 
Lupta de sclasă a țărăni
mii, a matelor populare 
împotriva asupririi a con
stituit factorul fundamen
tal al tuturor transformă
rilor sociale, al înaintării 
poporului nostru pe calea 
progresului economico-so
cial și a eliberării națio
nale".

Făcînd această pledoarie 
pentru sat și locuitorul lui 
ca sursă vie pentru inspi
rația artistică am avut tot 
timpul în cuget și pe frații 
lui, muncitorii și intelec
tualii de la orașe. Toți cei 
care muncesc, fie cu o u- 
nealtă, fie cu alta, trebuie 
să-și găsească răsunet în 
operele noastre. De fapt 
pentru toți acești fii ai pa
triei și scriem.

Născut odată cu secolul nostru, pictorul Aurel Ciupe 
a străbătut cu calm un drum ascendent, spre împliniri 
remarcabile. Pictorului i-a plăcut întotdeauna lumina 
specifică a plaiurilor transilvane, ale căror trăsături 
le-a zugrăvit cu o mare dragoste pentru pămintul na
tal. Subtil cunoscător al sufletului uman, in profunzi
mile căruia pătrunde printr-o pasionată interogare a 
chipului, Aurel Ciupe a realizat imagini de o mare 
expresivitate și adesea de o impunătoare monumenta
litate.

— După ce măsurați 
valoarea unei picturi ?

A. C. : — Sentimentul 
învestit în ea hotărăște 
valoarea. Așa a fost și, 
cred, așa va fi. Marea 
artă redă un sentiment. 
Un sentiment total, sin
gurul in stare să fie trans
mis. Valoarea unui pei
saj stă in primul rînd in 
încărcătura afectivă care 
este opusul sterilității. Ca 
artist, trebuie să comu
nici oamenilor un senti
ment pe care altfel ei nu 
l-ar putea avea. Omul e 
făcut să primească. Sen
timentul la care mă refer 
e sinonimul libertății și 
pe acest echivalent se ba
zează capacitatea lui de 
pătrundere în sufletul 
uman. Sentimentul dă 
vigoare și înălțime unei 
opere de artă, cu o condi
ție : să fie total ; să in
cludă toate nuanțele ; să 
fie starea de dăruire a 
unei ființe ' receptive. 
Pentru că nimic nu e 
adevărat dacă nu e vast 
și intreg.

— După ce recunoașteți 
un artist excepțional ?

A. C. : — Un mare ar
tist înseamnă un nou sen
timent. într-un mare sen
timent exprimat artistic 
găsesc toată ființa și toată 
puterea creatoare a unui 
remarcabil artist. E un 
summum. Conține afecti
vitatea, logica și rațiunea 
lui. Felul cum e compus 
edificiul spiritual al unui 
artist, structura sa, o va 
lămuri poate știința pes
te alți 2 000 de ani. îl simt 
ca la Shakespeare, la 
Beethoven, la Michelan
gelo, la Leonardo, la 
Eminescu.

— Ce credință trebuie 
să-I anime pe artist, ce 
mijloace să pună el în 
mișcare pentru a deveni 
un mesager activ, iar arta 
sa una din punțile de la 
o istorie la alta ?

A. C. : — Oamenii vor 
să-și vadă întruchipate 
aspirațiile. Nu mai vor 
artă care reproduce pur 
și simplu. Așteaptă alt
ceva. O nouă idealitate,

„Ce-ți doresc eu ție, 
dulce Românie"

Spectacol de sunet și lumină 
la „Curtea veche"

Ziduri vechi și umbre. 
Liniște. Deodată — o voce 
penetrantă rupe tăcerea : 
„Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie...". Apoi alte voci 
ne fac să intrăm într-o altă 
lume, de domnitori și răz
boaie, de bărbăție și sufe
rințe, dar întotdeauna de 
tărie sufletească...

Este lumea lui Mircea cel 
Bătrîn și Vlad Țepeș. a 
Doamnei Chiajna și a lui 
Mihai Viteazul... Coborîm 
trepte vechi, cu mușchi pe 
ele, prin întunecimi... Pro
iecții de diapozitive ne în
fățișează gravuri, litografii 
sau fotografii din luptele 
antiotomane, profiluri de 
domni români care, în timp 
de lupte erau cu mintea și 
sufletul alături de țară, de 
oameni și care, in timp de 
pace ctitoreau palate dom
nești — cum este și Curtea 
veche.

Dintr-un perete, o nișă 
mică luminată de o lumi
nare... pe un perete vechi 
— o manta domnească... 

în care să fie incluși ca 
participanți. Omul aspiră 
spre conștiința cea mai 
înaltă. Vrea să întîlneas- 
că intr-o artă lirică mo

delul gîndurilor sale celor 
mai frumoase.

— Cum vedeți realita
tea transferată în artă ? 
Cum intuiți că o vor oa
menii ?

A. C. : — Tot mai mulți 
oameni vor o realitate 
sublimată in artă. Vor vi
ziuni despre realitate, vor 
metafore. în acest secol 
al concretului, viziunile, 
elanurile imaginative, 
sublimarea realității de
vin o voluptate, o tera
peutică necesară.

— Care sînt opiniile dv. 
despre momentul actual 
al plasticii românești ?

A. C. : — Generația tî- 
nără iși face arta timpu

dincolo — alte obiecte din 
veacuri de demult...

Textul, diapozitivele, lu
minile, umbrele, obiectele 
— toate amintesc de-a lun
gul spectacolului realizat de 
Muzeul de istorie a muni
cipiului București și Tea
trul Nottara, în subterana 
de la Muzeul Curtea veche 
de o istorie puternică și 
aspră a țării noastre, im
presionantă și proiectînd — 
prin șirul bărbaților ei 
demni și viteji — un viitor 
luminos.

Este un spectacol de o 
factură inedită, cu un text 
grav și profund, cu un 
fond muzical adecvat (ing. 
Lucian Ionescu).

Vocile, vibrante, calde — 
ale actorilor Lucia Mureșan. 
Elena Bog, Ruxandra Sire- 
teanu și Alexandru Repan. 
Ștefan Sileanu, George 
Buznea, Viorel Comănici 
ș.a. — ca și elementul sceno
grafic (Tudor Ghimeș) rea
lizează — în concepția re
gizorală a lui Petre Popescu 

lui ei și acesta este cel mai 
important lucru. Fiecare 
generație artistică își îm
plinește experiența ei.

— V-ați început activi
tatea didactică la Cluj. 
După mai bine de 50 de 
ani de profesorat, ne pu
teți spune ce înseamnă o 
carieră didactică și mai 
ales Ce reprezintă gene
rația tînără în mișcarea 
artistică ?

A. C. : — Reprezintă
aspirația, speranța, sigu
ranța in viitorul strălucit 

al artei noastre. Există de 
cind lumea și o mentali
tate a generației tinere — 
ideea că ea revoluționea
ză totul și că înnoiește 
totul. Ceea ce nu e rău, 
dar nu e pe deplin ade
vărat. Asta nu pentru că 
eu am o virstă înaintată, 
dar pentru că adevărata 
înnoire trebuie să se ba
zeze și să se înalțe pe ză- 
cămîntul artistic al unei 
întregi națiuni, zăcămînt 
pe care fiecare din noi 
încercăm să-1 sporim, și 
firul de iarbă și stejarul. 
O generație nu se defi
nește doar prin tinerețea 
ei. Tinerețea nu-i un 
avantaj, ci o obligație. O

— un spectacol impresio
nant. Spectacolul poate fi 
văzut marțea, joia și vi
nerea — pînă la 19 iulie, 
iar intre 20 iulie și 1 august
— zilnic, la ora 18, la 
Curtea veche (lingă Hanul 
lui Manuc).

O. P.
★

Tot în stagiunea estivală, 
Teatrul Nottara, va mai 
prezenta cîteva din succese
le stagiunii.

în primul rînd — comedia 
„Pensiunea doamnei Olim
pia" de I. D. Șerban — un 
text ritmat și savuros, o 

generație se definește 
prin faptele pe care le-a 
săvirșit, căci numai astfel 
o clasează timpul și isto
ria. Trebuie să recunosc 
însă că generațiile ti
nere și-au înscris aportul 
lor prin creația avintată 
și prin munca devotată și 
pasionată depusă la mă
rețele realizări ale țării 
noastre socialiste.

Vorbind însă despre 
artă, se cuvine să nu o 
impărțim pe generații — 
căci in ultimă instanță 
este vorba de arta unei 
epoci, a tuturor creatori
lor, de arta întregului po
por.

— Ce considerați mai 
important in creația unui 
pictor ?

A. C. : — Tot ceea ce 
este mai valoros în arta 
unui pictor stă sub sem
nul unei expresii perso
nale, capabilă să cuprin
dă tematica picturală că
reia să i se dedice cu 
consecvență.

Am fost cind instinctiv, 
cînd rațional, ceea ce f \ 
și observă in lutW1 
mele. Această dualitate 
este caracteristică firii 
mele. îmi plac ordinea și 
disciplina.

Am căutat întotdeauna 
să adaptez mijloacele sti
listice ale picturii la su
biecte obișnuite, năzuind 
mereu să surprind speci
ficul omenesc. Fericită 
este și acea lucrare care 
cuprinde măcar un an
samblu agreabil, alcătuit 
din linii, planuri, volume 
sau culori, primind un 
interesant aspect deco
rativ.

— Ce gindiți despre pe
renitatea artei ?

A. C. : — Durabilitatea 
unei arte, trăinicia ei se 
mășoară pe epoci, iar 
moda artei pe generații.

îmi iubesc Patria, iu
besc Ardealul cu frămin- 
tările, cu istoria lui zbu
ciumată, cu munții și 
cimpiile, cu orașele și sa
tele sale frumoase și civi
lizate, cu naționalitățile 
sale. într-un cuvînt, cu 
originalitatea, cu savoa
rea sa. Aici s-a scurs o 
viață de om. Arta de a 
trăi înseamnă a da conți
nut scurtei noastre vieți 
pe pămînt, a-i împrumuta 
un sens, a o face fru
moasă. a desăvîrși ființa 
rațională a existenței 
umane.

Leila POP

piesă de acțiune și atmo
sferă, cu implicații de „sus
pense". Un text susținut de 
Lili Nica Dumitres^, '''■’’da 
Marinescu, Mărgări a Po- 
gonat, Lucia Murfeșan s.a. 
și regizat de Constantin 
Dicu.

De asemenea, spectacolul 
„Noaptea umbrelor" de Ho- 
ria Lovinescu, avindu-i ca 
protagoniști pe Gilda Ma
rinescu, Alexandru Repan 
și Dorin Varga (regia — 
Dan Nasta). și „Sentimente 
și naftalină" de Sidonia 
Drăgușanu, cu : Margareta 
Pogonat și Lucia Muresan, 
în regia lui Mihai Berechet.

in municipiul Botoșani, ieri a fost dată în folosință Casa științei și 
tehnicii pentru tineret, obiectiv ale cărui dotări asigură condiții dintre cele 
moi bune pentru desfășurarea unei susținute activități tehnico-aplicative, 
educative și cultural-artistice în rindul tineretului. Edificiul se compune 
din două săli de spectacole - cea mai mare, avind o capacitate de 500 
locuri, oferă posibilități pentru prezentarea inclusiv a spectacolelor de 
operă și balet - numeroase încăperi destinate acțiunilor de club și activi
tăților tehnico-aplicative, o bibliotecă cuprintînd aproape 15 000 de volume, 
alte dependințe în care se vor organiza reuniuni, seri cultural-distractive. 
In incintă funcționează, de asemenea, biroul de turism pentru tineret, 
dispunînd și de spații pentru cazarea turiștilor în tranzit. (Silvestri Ailenei)

Cînd luni poți vedea premiera unui 
film românesc, să spunem comedia 
semnată de Rodica Padina și regi
zorul Nicolae Cor jos „Alo, aterizea
ză străbunica!", marți îți faci timp 
pentru un spectacol de music-hall — 
spre exemplu showul Complexului 
internațional din Olimp, miercuri te 
întîlnești cu artiștii ansamblului 
folcloric argeșean, joi — revezi poate 
„Pluralul englezesc", în interpretarea 
actorilor Teatrului Mic, vineri — 
asiști la un concert coral sau la acea 
mult aplaudată revistă a Teatrului 
„Tănase", în care urmărești scheciu- 
rile pline de vervă ale Stelei Popescu 
și ale lui Al. Arșinel, iar simbătă, 
duminică, luni ți se oferă o exce
lentă Gală a tinerilor concertiști (pre
mieră absolută pentru litoralul româ
nesc), la care își dau concursul or
chestra simfonică constănțeană diri
jată de Paul Staicu și tineri soliști 
din întreaga țară — nu poți să nu re
cunoști că stagiunea estivală a litora
lului este mai bine gîndită ca ori- 
cînd! Și dacă te afli în posesia Agen
dei culturale a litoralului — un ghid 
eficient, cu un calendar pus la punct 
pe zile. ore. care-ți indică corect ce 
se întimplă pe estradele de concert 
de la Mamaia la Mangalia, atunci 
lucrurile devin și mai clare. într-ade- 
văr, litoralul, în această vară are un 
program artistic variat, bine chibzuit. 
Sînt prezente : ansamblurile constăn- 
țene — Teatrul „Fantasio" (cu pre
miera „Fantasiorama" și „Lacul lebe
delor", Teatrul liric, Teatrul dramatic 
— dar și actori bucureșteni, brașo
veni, ploieșteni și acea cunoscută for
mație vocal-instrumentală din care 

nu lipsesc Gioni Dimitriu, Horia Mo- 
culescu, Mihai Constantinescu și care 
lansează cu aplomb o nouă premieră 
muzicală. Iar ca replică promptă la 
eforturile organizatorilor (A.R.I.A. — 
Constanța, Centrala O.N.T. Litoral) — 
afluența extraordinară de spectatori ! 
Săli pline la concerte de muzică sim-

Pe litoral, programe valoroase, dar și formații 
care deformează muzica autentică

fonică sau populară, la serile de 
operă, de balet, de revistă...

Primele spectacole de music-hall pe 
care le-am văzut (nu fără oarecare 
temeri, deoarece experiențele anilor 
trecuți s-au arătat destul de triste) 
au fost cele oferite de Hanul pirați
lor și grădina Orient din Mamaia. 
Și primul pas nu a fost deloc îmbu
curător, pentru că la Hanul piraților, 
ansamblul de estradă din Ploiești se 
străduie să desfășoare cu mult suflet 
un spectacol corect (chiar am re
marcat o talentată tînără solistă vo
cală și dansatoare, Rodica Ion), dar 
„materialul" care li se oferă spre in
terpretare este golit total de inspira
ție : un dans oșean cum nu s-a văzut 
niciodată în Oaș, o caricatură în fața 
căreia s-ar cutremura oșenii, un dans 
apaș, chinuit rău de tot, un „serial" 
pirateresc pe care te decizi să nu-1 

urmărești din capul locului... Păcat 
de eforturile artiștilor ploieșteni! Sur
priză însă la „Orient"; Doina Andro- 
nache și trupa teatrului de estradă 
din Deva reușesc să compună un 
program îngrijit, fără stridente (bine 
ar fi dacă s-ar lipsi de acel moment 
rătăcit numit „Toreadorii"!), chiar 

dacă regula jocului este să aducă în 
prim plan dansurile orientale și cîn- 
tecele lui Tanior Abdurazah... fără de 
care am uita că sîntem la „O- 
rient"... O surpriză care nu a venit 
singură : și scena de la „Melody" se 
prezintă în acest an într-o formă cu 
totul deosebită. Adică, se colaborează 
de asemenea cu dansatorii din Deva 
(realizatori: D. Andronache și D. Ha- 
nea), cu acel cuplu de balerini Eli 
și D. Hanea, cu o bună formație 
vocal-instrumentală și întreg pro
gramul din care nu lipsesc : showul 
lui Cristian Popescu, lansarea unor 
voci tinere, are o notă de profesio
nalism, de decență, de eleganță. Dar 
dacă există într-adevăr pe litoral un 
podium de music-hall competitiv cu 
strălucite scene de pretutindeni (de 
ce să nu recunoaștem?), acela rămîne 
și în acest an Complexul internațio- 

nai din Olimp: am putea vorbi de 
luxurianta paradă a costumelor, de 
experimentata formație a lui A. Wil- 
mani, de cintecele lui Dan Spătaru, 
ale Mihaelei Oancea și Zoei Qimpea- 
nu, de ținuta aleasă a microrecitalu- 
lui pe care cu virtuozitate îl propune 
Janina Matei, de verva momentelor

ț
coregrafice disco — fantezie compusă 
de C. Patrichi, de inspiratele numere 
ale cuplului de balerini Rodica și 
Ilie Ștefan...

Litoralul este, cum spuneam, gazdă 
generoasă a Artelor, dar... cu o sin
gură condiție: să mergi numai acolo 
unde îți indică „Agenda culturală a 
litoralului", adică la primele scene. 
Să nu te abați de la „obiectivele" 
programului propus de O.N.T. Lito
ral... în rest, numai să treci șoseaua 
și cum se sting in urmă acordurile 
formației „Roșu și negru" care cîntă 
la „Aurora"... poți avea șansa să-i 
asculți pe cei cinci muzicanți de la 
„Sirena"; cinci muzicanți ai nimănui 
— cum remarca și o brigadă de 
control a A.T.M.-ului — pentru că 
nu cred că cineva i-a încurajat să 
împletească „Magdalena" cu temele 
rapsodiilor enesciene... Și cîte for

mații neștiute de acest fel, „forma- 
ții-pirat", nu-și duc viața de-o vară 
prin restaurantele de la Marea Nea
gră înnegrind sufletele celor dornici 
de clipe de bucurie și tihnă?! Oare 
Centrala O.N.T. Litoral, în timpul 
iernii nu poate să cutreiere tara și să 
aleagă formații de tineret, formații cu 
un repertoriu de calitate, cu un re
pertoriu adecvat acestor podiumuri? 
Nu mai vorbim de babilonia de Ia 
Satul de vacantă. Ce căsuțe ? Ce spe
cific? Ce tradiție? Totul se învălmă
șește, grupuri de muzicanți violen
tează urechile oamenilor, impresurin- 
du-i și sufocîndu-i cu ritmuri-disco, 
plus lăutărisme deformate însușite în 
grabă după ureche. „Băieții veseli" de 
la Casa prahoveană (un band de 
bilei cu instalații asurzitoare) se 
întrec cu „Feciorii Vrincioaiei" de Ia 
Casa vrinceană" (tot un band si tot 
de bîlci) care „zic" plictisiți cîteva 
melodii grecești, lăsînd la urmă, pen
tru ca să rupă inima tuturor — „Ra- 
maya" (șlagărul lui Afrique Simonet). 
Toate acestea în timp ce la Casa do
brogeană, un tînăr foarte stăpîn pe 
sine încearcă să-I imite pe „Nea 
Mărin" și nereușind apelează la vul
garități tip: „Zgîriere de ochi și 
căscare de gură... fraților !“. De ne
crezut, dar așa se întimplă la satul 
de vacanță!

Rămîne litoralul gazdă generoasă a 
artelor, dar pe lingă marile împliniri 
se strecoară și asemenea „disonante", 
care nu pot să nu fie sesizate. în- 
trucît stagiunea estivală este abia 
lansată, credem că este încă timp 
pentru remedieri!

Smaranda OȚEA.XU
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Telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partididui Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România,

Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

de către Biroul Uniunii scriitorilor
Relatdri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii“
• Pe platforma industrială a 

orașului Rimnicu Sărat a intrat în 
funcțiune o modernă fabrică de 
mobilă. Dotată cu mașini și utilaje 
de înalt randament, produse în cea 
mai mare parte de intreprinderi din 
țară, noua fabrică va realiza anual 
pentru beneficiarii interni și pentru 
export mai multe tipuri de garnituri 
de mobilă modernă, funcțională.

• La „Integrata de țesături de 
lînă cardată", noua unitate de pe 
platforma industrială a municipiu
lui Suceava, a fost conectată la 
circuitul productiv ultima capacita
te din cadrul filaturii. în acest fel, 
aici se vor produce anual 1 000 
tone fire din lînă cardată.

• Tinerii dintr-un număr de trei 
consilii unice agroindustriale din 
județul Neamț și-au asumat obli
gația de a executa lucrările de în
treținere a porumbului și sfeclei de 
zahăr pe o suprafață de 20 hectare 
și de a elibera de paie un teren 
de 100 hectare. Cine le urmează 
exemplul ?

• în orașul Strehaia s-a dat în 
folosință un modern cămin-spital cu 
120 de locuri destinat bolnavilor 
cronici, pensionari și nepensionari, 
ai căror membri de familie nu-i pot 
supraveghea în permanență dato-

-.upării lor în procesul muncii.* 
Numai bine și sănătate beneficia
rilor acestui lăcaș !

• în alimentarele din Alexandria 
nu-i chip să cumperi produse îmbu
teliate dacă nu poți oferi ambalaje 
din sticlă. Este o „inovație" care 
creează mari neajunsuri cumpărăto
rilor, nu întotdeauna înarmați cu 
butelii de vin, ulei, bere, oțet și 
cite și mai cite. Și în Capitală 
apăruse cîndva ideea, dar s-a re
nunțat repede la ea.

• I.A.S. Insula Mare a Brăilei - 
cea mai mare unitate agricolă a 
țării - are și o fermă apicolă cu 
2 080 familii de albine. In acest an, 
harnicele lucrătoare au produs 
14 700 kg de miere. Cu 2 000 kg 
mai mult decît anul trecut. Se pare 
că mediul și baza meliferă propice 
stimulează apetitul albinelor pentru 
muncă.
• La întreprinderea de covoare 

din localitatea Șiret s-a deschis un 
șantier al tineretului. Eforturile con
structorilor pentru accelerarea rit-

\ mului lucrărilor sînt susținute,

astfel, zilnic de cîte 50 de tineri, 
care muncesc prin rotație la execu
tarea canalelor pentru termoficare. 
O inițiativă care... te încălzește.

• în preocuparea pentru dezvol
tarea micii industrii, la cooperati
vele agricole din Drăgești, Ciuhoi, 
Sălard, Sălacea, Chișlaz și Viișoara, 
județul Bihor, se construiesc căruțe 
pentru transporturi locale. Se vor 
economisi astfel importante canti
tăți de carburanți prin înlocuirea 
transporturilor auto. Drum bun și 
larg inițiativei I

• La puțin timp după înființare, 
Centrul de gimnastică pentru între
ținere din lași, destinat în exclusi
vitate femeilor, înregistrează re
marcabile efecte ale practicării 
exercițiilor fizice - reducerea greu
tății corporale în unele cazuri pînă 
la 7 kg în 45 de zile, creșterea mo
bilității articulare, îmbunătățirea 
stării psihice. într-un cuvînt, gimnas
tica a acționat excelent, drept pen
tru care o recomandăm, fără dis
criminări, atît femeilor, cît și 
bărbaților.

• Pe lingă activitatea de îngri
jire și înfrumusețare a școlilor, pe 
lingă munca depusă la sera orașu
lui și la complexul turistic pentru 
tineret, pionierii din Cîmpulung 
Moldovenesc au strîns în acest an 
50 000 kg fier vechi, 11 500 kg ma
culatură și peste 39 000 ambalaje 
din sticlă. Tot înainte I

• De la o improvizație la o in
stalație electrică (în preajma depo
zitului de furaje de la complexul 
zootehnic Beștepe, județul Tulcea) 
s-a declanșat un incendiu care a 
mistuit aproximativ 400 tone de 
paie și fîn. Cei care s-au jucat de-a 
instalația electrică acum sînt buni 
de plată.

• Studenți de la Institutul de în- 
vățămînt superior din Baia Mare 
au realizat — pe baza unei idei a 
conf. univ. dr. ing. Emil Micu, de 
la același institut - o instalație 
specială pentru motoare sincrone. 
Instalația, care economisește pe an 
30 000 kWh energie electrică, este 
destinată unităților miniere și me
talurgice mari consumatoare de 
energie electrică, avînd însă o 
largă aplicabilitate în toate sectoa
rele care utilizează motoare sincro
ne cu puteri de ordinul a sute de 
kilowați.

un res- 
prilejul 
la con- 

din Re-

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu..

In numele Biroului Uniunii scrii
torilor, vă rugăm să primiți 
pectuos și cald omagiu cu 
alegerii și învestirii noastre 
ducerea Uniunii scriitorilor 
publica Socialistă România.

Indicațiile cuprinse in însuflețito- 
rul mesaj pe care l-ați adresat Con
ferinței naționale a scriitorilor ne 
vor călăuzi în cei patru ani ai man
datului nostru, convinși fiind că în
făptuirea lor constituie chezășia obți
nerii unor noi și însemnate succese pe 
tărîmul creației literare și al impli
cării tot mai profunde a slujitorilor 
condeiului in nobilul efort de înălța
re a patriei noastre socialiste.

Vom face, de asemenea, tot ce este 
necesar pentru unirea tuturor forțe-

lor scriitoricești, pentru instaurarea 
și dezvoltarea unui climat de înaltă 
principialitate comunistă, a unor re
lații de colegialitate și respect re
ciproc în întreaga viață literară.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar generai, că 
organismele de conducere ale uniu
nii și ale asociațiilor de scriitori. în
treaga noastră obște sînt hotărîte să 
promoveze neabătut politica internă 
și externă a partidului, elaborată și 
realizată prin inestimabila dumnea
voastră contribuție, văzind în această 
politică garanția propășirii poporu
lui nostru, a afirmării puternice a 
României socialiste printre țările li
bere ale lumii.

Președinte,
Dumitru Radu Popescu

Cu prilejul celei de-a 60-a aniver
sări a Revoluției populare mongole, 
ambasadorul R.P. Mongole la Bucu
rești, Țagaanlamyn Dughersuren, a 
vorbit, sîmbătă, la posturile noastre 
de radio si televiziune.

★

La invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii a făcut o 
vizită in țara noastră R.T. Gupta, 
secretar general al Organizației pen
tru pace și solidaritate din Ghazia- 
bad (India), secretar general al Aso
ciației de prietenie India--România 
din orașul Ghaziabad. Oaspetele a 
avut întrevederi la Ministerul Afa
cerilor Externe. Asociația de priete
nie româno-indiană, Liga romană de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa și la Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii și a vizitat obiec
tive de interes social și cultural din 
București.

DEMOCRATICE SAO TOME Șl PRINCIPE

Excelenței Sale MANUEL PINTO da COSTA
Președintele Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, 

Președintele Republicii Democratice Sao Tome și Principe
SAO TOME

de-a Vl-a aniversări a independenței Republicii Demo- 
Principe, vă adresez sincere felicitări și calde urări de

Cu prilejul celei 
cratice Sao Tome și . . 
sănătate și fericire personală, de piogres și prosperitate pentru poporul dum
neavoastră.

Sînt încredințat că între țările și popoarele noastre vor continua să se 
dezvolte raporturi de prietenie și strinsă conlucrare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

»

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

(Urmare din pag. I)
București România - Argentina

cinema
• Alo, aterizează străbunica : SCA
LA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 21,15.
• Campionul (ambele serii) : STU
DIO — 10; 12,30; 16; 19.
• Duelul : VICTORIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 9; 
11; 13,15; 15,30: 17,45; 20. MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;, 20.
• Muppets la Hollywood : DOINA —
9,15; 11; 12,45; 14,30. '
• Fiul munților : PACEA — 15,30;
17,30; 19,30; ora 11 matineu pentru co
pii, DOINA — 16,15; 18: 20.
• Probleme personale : DRUMUL
SĂRII — 16; 18; 20.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
MUNCA — 16; 18; 20, ora 10 matineu 
pentru copii.
• Punga cu libelule : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
• Detașamentul „Concordia*4: FLA
CĂRA — 15,30; 17,30; 19,30.
• Chemarea : CENTRAL — 9,30;
11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Olimpiada ’40 : TIMPURI NOI —- 
9,30: 11,30; 13.30; 16; 18; 20.
• Corleone : LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină

21. CAPITOL — 9;-11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, la grădină - 21,15, FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Moscova nu crede în lacrimi : 
EFORIE — 9: 12; 16; 19.

Stele de dimineață : BUZEȘTI — 
tTî 1$ 19.
• itrula cosmică în acțiune : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Aii Baba și cei 40 de hoți: FE
RENTARI — 15,30; 19, ora 10 matineu 
pentru copii.
• Jocuri serioase : , VIITORUL —
15,30: 17,30; 19,30.
• Cosmonautul : POPULAR — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Kojak Ia Budapesta : COSMOS — 
15,30; 17,30; 19,30, ora 10 matineu pen
tru copii.
• Strada Petrovka 38 î ARTA — 9; 
11,15: 13,30: 15,45: 18; 20.
• Aventuri în Marea Nordului : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, 
BUCUREȘTI — 9,15; 11,30; 12,45; 16;
18.15, CULTURAL — 9; 11,15; 13,30; 
18; 20.15.
• Articolul 420 : FEROVIAR — 8,45; 
12; 16; 19, GLORIA — 8,45; 12; 16;
19.15,
• Idilă cu „miss Brazilia44: EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Secretul casetofonului : GRIVITA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
• Serpico : LIRA — 15,30; 19, la gră
dină — 21, GIULEȘTI - 9: 11,30; 14.15; 
17; 19,45, TOMIS — 9; 12,30; 16; 19,30, 
la grădipă — 21,15.
• Strada Hanovra : FLOREASCA — 
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Shabana : VOLGA — 9: 12; 16; 19.
• Cîinele electronic : AURORA — 9;

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 
21.
• Superman : COTROCENI — 15,30; 
19.
• Marea neliniște : grădina ARTA — 
21.
• Pierdut și regăsit : grădina BU
ZEȘTI — 21.
• Domnul Miliard : grădina CULTU
RAL — 21.
• îmi sare țandăra : grădina FESTI
VAL — 21.
• Mesaj din spațiu : grădina FLA
CĂRA — 21 15.
• Marfă furată: grădina GLORIA 
— 21.
• Cuscrii: grădina MIORIȚA — 21.
• Jandarmul și extraterestrii — gră
dina PARC HOTEL — 21,15.

neața pînă noaptea la ora zero) ; o 
policlinică servită de un personal spe
cializat și dotată cu cabinete de 
consultații și săli de tratamente bine 
utilate ; farmacie, cofetărie, librărie, 
galanterie, mercerie, frizerie ; o uni
tate „Nufărul" ; un oficiu P.T.T.R. ; 
încăperi pentru vizionarea programe
lor TV ; o platformă „disco" ; 
chioșcuri fel de fel ; terenuri de pre
gătire sportivă. „Satul" după cum se 
vede, poate răspunde oricăror solici
tări de cazare și masă, odihnă și re
cuperare, confort și divertisment. Au 
confirmat aceasta reprezentanții unor 

' foruri sportive studențești sosiți spe
cial Înaintea delegațiilor sportive (din 
U.R.S.S., Japonia, S.U.A., R. P. Chi
neză, Ungaria, Canada, Bulgaria).

Arenele sportive bucureștene — 23 
rezervate competițiilor, 38 desemnate 
pentru antrenamente — și-au înche
iat „toaleta", fiind și ele gata. Pe cea 
mai mare — Stadionul „23 August", 
care duminică 19 iulie găzduiește 
festivitatea de deschidere a celei 
de-a Xl-a ediții a Universiadei 
— a fost instalată o pistă modernă, cu 
opt culoare, dintr-un material plastic 
deosebit de avantajos alergărilor, au 
fost recondiționate gradenele, s-au fă
cut multe alte îmbunătățiri. Palatul 
Sporturilor și Culturii (rezervat gim
nasticii și baschetului), bazinul pen
tru polo în aer liber de la „Dinamo", 
patinoarul „23 August" și sala „23 Au
gust" (gazde ale luptelor), sala „Flo- 
reasca", noile săli de la Giulești și 
Grozăvești, ca și alte baze sportive 
au și promovat, dealtfel, cu califi
cativul foarte bine examenul de în
cercare la care le-au supus recentele 
finale pe țară ale „Daciadei".

In privința nivelului sportiv al Uni
versiadei de la București există chiar 
posibilități să se bată recordul recor
durilor. Campionii olimpici, mondiali 
și europeni anunțați în număr consi
derabil, numeroșii campioni și re- 
cordmeni mondiali universitari de la 

" edițiile precedente . vor oferi, sîn- 
f

tem siguri, împreună cu ceilalți com
petitori, spectacole de neuitat. Nadia 
Comăneci, Rodica Dunca, Stela Zaha
rova, Natalia Sapoșnikova, pe de o 
parte. Kurt Szilier, Dan Odorhean, 
Emilian Nicula și ceilalți gimnaști, din 
alte țâri, pe de altă parte, vor face, 
desigur, din serile de 20. 21, 22 și 
23 iulie seri feerice, adevărate seri de 
basm. Sovieticul Poliakov și france
zul Vigneron vor oferi, poate, un re
cord mondial de 5,82 m sau mai mult 
la săritura cu prăjina. Italianca Sara 
Simeoni, obișnuită cu universiadele, 
va prinde poate și ea o săritură re
cord la înălțime. Campioana olimpică 
Maria Colon din Cuba (la aruncarea 
suliței), vestita Pasquale Trinquet din 
Franța (la scrimă), românii Ștefan 
Rusu, Constantin Alexandru și Ion 
Draica, sovieticul Baranov și ameri
canul Dave Schultz (la lupte), Car
men Bunaciu a noastră și american
cele Walsh și Carlisle (la natație), 
baschetbaliștii americani, sovietici, 
canadieni și brazilieni, voleibaliștii 
români, sovietici și bulgari, poloiștii 
români, unguri, sovietici și italieni — 
nu se poate să nu-și etaleze înalta lor 
valoare și marile lor virtuozități.

în ceea ce privește lotul universi
tar al României, se înțelege că publi
cul bucureștean, noi toți așteptăm să 
realizeze, acasă, un bilanț superior ce
lor pe care le-au reușit. în deplasare, 
la edițiile precedente : 20 medalii la 
Sofia 1961, 19 medalii la Moscova
1973, 35 medalii la Sofia 1977, 31 me
dalii la Ciudad de Mexico 1979. Aș
teptăm, cu alte cuvinte, un bilanț ro
mânesc rcccrd atît medalii de 
aur, cît și de argint și bronz. Ii știm 
cît sînt 
de bine
zentanți, și-i știm cit de mult ard de 
dorința de a se situa in primele rîn- 
duri ale întrecerilor universitare 
găzduite de Capitala noastră. De 
aceea așteptăm atit de mult de la ei !

Dar despre toate acestea vom mai 
avea multe prilejuri de vorbit. „Uni
versiada" de la București abia bate la 
ușă...

record — atit în medalii de
de talentați, îi știm cit sînt 
pregătiți tinerii noștri repre-

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției, 

Direcția circulație

în „Cupa Davis
O foarte frumoasă victorie a 
tînerilor noștri reprezentanți 
în partida de dublu. Azi, 

ultimele partide de simplu
Sîmbătă, in cea de-a doua zi a me

ciului România — Argentina din ca
drul „Cupei Davis", desfășurată pe 
noua și moderna bază sportivă din 
Timișoara, a continuat partida dintre 
Jose Luis Clerc și Florin Segârceanu, 
întreruptă vineri din cauza întuneri
cului. Tenismenul argentinian, care 
în ajun cîștigase primul set cu 6—4, a 
început mai bine jocul, conducînd la 
un moment dat cu 5—1. Segârceanu 
nu-și mai adjudecă decît un singur 
„game", astfel că valorosul său ad
versar cîștigă și setul al doilea (6—2). 
Și în setul al treilea superioritatea 
lui Clerc este evidentă ; el învinge 
cu 6—0. Astfel, după disputarea pri
melor jocuri de simplu. Argentina 
conducea cu 2—0.

Partida de dublu, disputată în con
tinuare, a opus cuplurile Florin Se- 
gărceanu — Andrei Dîrzu și Guillermo 
Vilas — Jose Luis Clerc. După o 
splendidă luptă sportivă, tinerii noștri 
reprezentanți au cucerit victoria în 
aplauzele „fierbintelui" public 
șorean : 4—6, 10—8, 6—3, 7—5.

Scorul general al întîlnirii a 
nit 2—1 pentru valoroșii 
oaspeți.

Astăzi au loc ultimele două partide 
de1 simplu : Segârceanu—Vilas și 
Dîrzu—Clerc (Cezar

Poporul Republicii 
Democratice Sao Tome 
și Principe aniversea
ză la 12 iulie șase 
ani de la proclamarea 
independenței 
nale.

în perioada 
care a trecut 
apariția sa pe 
lumii, micul stat insu
lar din Golful Guineei 
(suprafața — 964 kmp; 
populația — 90 000 lo
cuitori) a depus efor
turi susținute pentru 
a lichida consecințele 
nefaste ale dominației 
coloniale și a-și făuri 
o viață nouă. O aten
ție deosebită a 
acordată 
sector i 
trează < 
forței 
tării 
prin culturile sale de 
cacao. 90 la sută din

națio-
scurtă 
de la 
harta

fost 
agriculturii, 

care concen- 
cvasitotalitatea 
de muncă a 
și furnizează,

export. Au fost națio
nalizate cele mai în
tinse plantații, au luat 
ființă primele 
agricole și a început 
construirea 
întreprinderi ale 
dustriei prelucrătoare. 
Actualele programe de 
dezvoltare prevăd con
tinuarea acestor efor
turi constructive, pu- 
nîndu-se un accent 
deosebit pe necesi
tatea acoperirii ne
voilor de produse ali
mentare din resurse 
proprii. Ele preconi
zează diversificarea 
culturilor prin extin
derea suprafețelor des
tinate orezului și po
rumbului.

România socialistă, 
prieten sincer și apro
piat al popoarelor afri
cane, urmărește cu

ferme
citorva 

in-

interes eforturile de
puse de poporul tine
rei republici 
consolidarea indepen
denței și I 
unei vieți noi.
țara noastră și Repu
blica Democratică Sao 
Tome și Principe s-au 
stabilit raporturi de 
prietenie și colaborare 
care cunosc un curs 
ascendent. O con
tribuție hotărîtoare 
la realizarea aces
tei evoluții au adus-o 
convorbirile 
președintele 
Ceaușescu și președin
tele Manuel Pinto da 
Costa, care au des
chis rodnice perspec
tive conlucrării dintre 
cele două țări, în 
teresul reciproc, 
păcii și înțelegerii 
ternaționale.

pentru
făurirea 

între

dintre 
Nicolae

in- 
al 

in-

timi-

deve- 
noștri

Ioana).
• La Flushing 

York), in meciul 
S.U.A. și Cehoslovaciei din 
„Cupei Davis", după prima zi 
este egal : l—l .Cehoslovacul 
Lendl, in excelentă formă, l-a 
cu 6—4, 14—12, 7—5 pe

tv
12,45

13,25
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9,00 Tot Înainte !
9.35 Film serial pentru copii : „Pasă

rea albastră"
Viața satului
Bucuriile 
pertoriul 
De strajă
Telex
Album
șah

muzicii. Enescu In re- 
interpreților lumii 
patriei

duminical

12.30 
13,00 
13,05
15,40
15,50 Telesport
17,20 Din creația cinematografică româ

nească. „Pădurea pierdută". Ulti
ma parte

18,10 Călătorii spre viitor. Concurs pio
nieresc organizat în colaborare cu 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor. Participă reprezenta
tivele județelor Mureș și Suceava 
Telejurnal 
Cîntarea României. De 
scenă a țării pe micul 
detul Teleorman 
Film artistic : „Vîrsta
Producție a studiourilor franceze. 
Cu : Fernandel, Jean Gabin, Marie 
Dubois, Franck Fernandel, Paulet
te Dubost, Madeleine Silvain, 
Henri Rellys, Franck David, Chris
tine Simon, Noel Roquevert, Ni
cole Courget. Regia : Giles Gran- 
gier

22.30 Telejurnal • Sport

19,00
19,25

20,55

pe marea 
ecran. Ju-

ingrată".

teatre
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia ro
mână*4 : La fîntîna dorului — 18,30, la 
Teatrul de vară ,,23 August44 : Așa se 
cîntă pe la noi — 20.
• Teatrul Mic : (la rotonda scriitori
lor din Cișmigiu) : Cîntecul iubirii 
(spectacol de sunet și lumină) — 21.
• Teatrul Foarte Mic : Baladă coti
diană (recital muzical N. Alifantis) 
— 20.
• Teatrul Giulești : (la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România) : 
Popas în istorie (spectacol de sunet 
și lumină) — 11; 17.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (grădina Batiștei): Veselie la Tă- 
nase — 20.
• Teatrul Nottara : (la Parcul Herăs
trău) : Pensiunea doamnei Olimpia 
— 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîntecul 
păunului de aur — 18,30.
• Teatrul Țăndărică (în parcul Ciș
migiu) : „Tîndală... cloșcă44 — 20.

expoziții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. 
Sala Dalles : Al 13-lea Salon interna
țional de artă fotografică.
• Sala I.R.R.C.S. : Mongolia contem
porană, fotodocumentară.
• Sala Arghezi : Hugo Baptista (Ve
nezuela), pictură.
• Galeria „Căminul artei44 (parter) : 
Lucia Frențiu, pictură; (etaj) : Virgi
nia Baz Baroiu, acuarelă.
• Galeria Simeza : Marcel Olinescu, 
grafică.
• Galeria Orizont (parter) : Iulian 
Olariu, pictură și sculptură; (atelier 
35) : Zărnescu Gheorghe, pictură.
• Galeria Eforie : Cornelia Dedu, 
pictură.
• Galeria „Cenaclu44 — Hanul cu tei: 
Mircea Bîrloiu, gravură.
• Galeria Galateea : Iosif Kriza- 
novschi, pictură.

Circulația in campania 
agricolă de vară

Pe majoritatea drumurilor situate 
in zonele de cimpie, autovehiculele 
destinate transportului de cereale și 
mașinile agricole — în special com
binele — constituie o imagine coti
diană. Se află în plină desfășurare 
campania agricolă de vară. Gabaritul 
in lungime — cele mai multe auto
vehicule sint prevăzute cu una sau 
două remorci — precum și cel in 
lățime al acestora impune din par
tea celorlalți conducători auto luarea 
unor măsuri suplimentare în vederea 
evitării unor situații periculoase. In 
primul rînd, avertizarea înaintea 
efectuării manevrelor de depășire și 
trecerea la efectuarea acestora după 
ce intenția de a depăși a fost sesi
zată de conducătorul autovehiculu
lui vizat. La această manevră se im
pune . o atenție sporită, mai ales in 
ce privește asigurarea în profunzi
me, lungimea autovehiculului depă
șit impunînd un spațiu mai mare de 
parcurs pentru cel ce depășește, pînă 
la revenirea pe partea dreaptă.

Asigurare temeinică se cere și la 
intersecțiile cu drumurile agricole. 
Aceasta este menită să prevină even
tualele pericole datorate ieșirii in 
drumul principal a unor mijloace 
agricole, fără asigurarea din partea 
conducătorilor acestora. Unii 
cători de tractoare, obișnuiți 
culația în cîmp, cind folosesc 
public pentru deplasări de la 
Ia alta, uită uneori să ia 
care să asigure siguranța circulației.

Reducerea preventivă a vitezei, fo
losirea semnalelor de avertizare și 
rularea cu atenție la trecerea pe lin
gă aceste autovehicule sînt măsuri 
obligatorii pentru prevenirea unor 
pericole de accidente. De asemenea, 
se cere multă atenție pe timp de 
ploaie sau in perioadele de după că
derea precipitațiilor, intrucit zona

intersecțiilor cu drumurile agricole 
poate fi acoperită cu un strat de 
mizgă sau noroi.

Atenție sporită pe timpul 
nopții

Intr-una din zilele trecute, autotu
rismul 4-B-929 se deplasa pe o șosea 
din județul Argeș. Era ora 7 dimi
neața. La un moment dat, in comu
na Stilpeni. autovehiculul a părăsit 
brusc drumul și a intrat in partea 
dreaptă, lovind un pom. Autoturis
mul a fost avariat, iar șoferul (sin
gur in mașină) accidentat grav. Cau
za acestui eveniment rutier : obo
seala, care a determinat adormirea 
pentru o clipâva celui de la volan.

Cazuri de acest fel s-au intilnit 
frecvent in ultima vreme. Nu puține 
au fost situațiile in care, la primele 
ore ale dimineții, agenții de circu
lație 'au constatat că unul sau altul 
dintre automobiliștii 
seră în acea noapte, 
tul opririi, 300—400 
în ziua precedentă 
serie de 
pornirii la 
suficient.

Fiecare

Meadow (New 
dintre echipele 

cadrul 
scorul 

Ivan 
învins 
John

McEnroe, ciștigătorul turneului de la 
Wimbledon. în cea de-a doua partidă, 
americanul Jimmy Connors a dispus 
cu 6—3, 6—1, 6—2 de Thomas Smid.

Alte rezultate înregistrate în „Cupa 
Davis" : Tel Aviv : Israel — Ungaria 
1—1 ; Viena : Austria — U.R.S.S. 
0—2 ; Helsinki : Finlanda — Olanda 
0—2.
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11,00 Teleșcoală
12,00 Documentar de știință. Incursiune 

în lumea atomului
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activități 
drum,

opriți parcurse- 
pînă în momen- 
de kilometri, că 
desfășuraseră o 
și că. înaintea 

nu se odihniseră

13,50
14,20
14,40
15,10

17,00
19,00
19,25
19,55
21,00
21.30
22.30

Festivaluri muzicale — 1981. Pri
măvara la Praga
Călătorie prin țara mea. E timpul 
bobului de grîu
Varietăți... antologice
Desene animate
De drag și de voie bună
Teatru TV : „Locuitorii scenei" de 
William Saroyan
Serată muzicală TV
Telejurnal
Telerama
Serată muzicală TV (continuare) 
Documentar artistic
Muzică de jaz
Telejurnal

LUNI 13 IULIE 1981
PROGRAMUL 1

condu- 
cu cir- 
drumul 
o tarla 
măsuri

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 iulie. In țară : Vremea va con
tinua să se încălzească ușor. Cerul va 
fi variabil cu unele înnorări mai pro
nunțate în sudul și vestul țării, unde pe 
alocuri vor cădea ploi ce vor avea și

16,00
18,50
19,00
19,25
19,45
20,30

Emisiune în limba maghiară 
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Orizont tehnico-științific
Roman foileton : „Puterea 
ței“. Episodul 2
Cadran mondial
Pagini muzicale de mare 
laritate. Uverturile la 
„Olandezul zburător44 și „Maeștrii 
cîntăreți din NUrnberg44 de Richard 
Wagner. Interpretează orchestra 
simfonică din Chicago. Dirijor : 
Georg Solti

22,10 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

voln-

21,25
21,50 popu- 

operele

16,00 Treptele afirmării
16,50 Oameni de omenie. Reportaj
17,15

18.50
19,00
19.25
20.50
21.25
22,10

Film artistic : „Vîrsta ingrată44 (re
luare) ’
1001 de seri
Telejurnal
Mozaic (selecțiuni)
Lieduri cu Nicolae Herlea
Ora tineretului (reluare)
Telejurnal

în luptă contra cicloanelor
Proiecte de anvergura care ar putea fi accelerate prin reducerea cheltuielilor mondiale 

pentru înarmări
In ultimii ani, violente cicloane tropicale (uragane sau taifunuri) au 

lovit zone întinse din America Centrală, Oceanul Indian, Golful Bengal și 
Pacificul occidental. Pe lingă nenumărate pierderi de vieți omenești, ele. 
au provocat considerabile pierderi materiale și au afectat serios economia 
multor țări — scrie revista „FORUM. DU DEVELOPPMENT" editată de Di
recția pentru informații economice și sociale de pe lingă Națiunile Unite, 
intr-un amplu studiu consacrat efectelor dezastruoase ale acestor fenomene 
meteorologice, eforturilor depuse 
derilor.

în vederea prevenirii și limitării pier-

călătorie de mai multe 
sute de kilometri 
așa fel planificată 
parcurgerea într-o 
tregului itinerar, 
să se facă numai 
male de odihnă, utilizîndu-se trasee 
mai puțin aglomerate, iar cursa să 
se încheie înainte de lăsarea întu
nericului. Este bine ca drumul să 
fie împărțit în etape de cîte 50—100 
km, cu pauze de 15—30 minute ne
cesare refacerii capacității de efort 
și atenției. Se va ajunge la destina
ție, este adevărat, puțin mai tîrziu, 
dar ce contează cîteva ore cind este 
vorba de viața noastră și a celor 
dragi pe care îi transportăm in ma
șină.

trebuie să fie in 
incit să se evite 
singură zi a in- 
Plecarea la drum 
după orele nor-

caracter de aversă. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, 
iar cele maxime între 23 și 33 de grade, 
în București : Vremea va continua să 
se încălzească ușor. Cerul va fi schim
bător, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 15 și 18 grade, iar cele maxime în
tre 28 și 31 de grade. (Corneliu Pop, 
meteorolog de serviciu).

In continuare, publicația sublinia
ză : „Cu toate acestea omul nu este 
total dezarmat în fața acestor catas
trofe și a consecințelor lor socio-eco- 
nomice. Unul din rolurile meteorolo
giei este să protejeze viata oameni
lor și bunurile împotriva calamități
lor atmosferice. De asemenea, are un 
rol important în a-i ajuta pe oameni 
in direcția valorificării cît mai bune 
a climatului pentru obținerea de re
colte bogate. Serviciul de avertizare 
meteorologică, de sub egida Organiza
ției Meteorologice Mondiale, pune la 
dispoziție serviciilor naționale datele 
de care au nevoie pentru a juca în 
țările lor dublul rol de protector și 
creator de bogății.

In fiecare an — continuă „Forum 
du Developpment — pe oceanele glo
bului bîntuie între 80 și 100 de ci
cloane tropicale. Nu fiecare dintre 
acestea sint devastatoare. In ansam
blu. ele provoacă însă moartea a 
circa 20 000 persoane și' costă econo
mia țărilor afectate în jur de 6—7 mi
liarde dolari. In 1979, de exemplu, 
uraganele „David" și „Frederic" au 
cauzat mari pierderi materiale și de 
vieți omenești. Distrugind, în cîteva 
ore. recolta de banane a statului Do-

dezvoltare, 
măsură să 
asemenea

minica, uraganul „David" a privat a- 
ceastă insulă de 80 la sută din între
gul său venit anual.

Intr-o țară în curs de 
un ciclon violent este în 
provoace, în cîteva ore,
distrugeri incit acestea anulează com
plet eforturile de dezvoltare econo
mică depuse de-a lungul citorva ani.

Față de asemenea pagube aduse de 
cicloanele tropicale oamenii nu pot 
rămîne indiferenți. Aceasta determi
nă acordarea unei atenții sporite mă
surilor vizînd protejarea vieții umane 
și limitarea pierderilor economice.

Prima condiție a luptei împotriva 
acestor calamități rezidă în stabili
rea unui sistem eficace de preveni
re, combinat cu altul de difuzare a 
avertismentelor, suficient de rapid ca 
să permită populației să-și pună la 
adăpost bunurile și să părăsească din 
timp zonele amenințate. Această res
ponsabilitate revine serviciilor me
teorologice și hidrologice naționale.

în cele mai multe țări, un aseme
nea sistem s-a dezvoltat progresiv, 
de-a lungul mai multor ani, folosind 
datele obținute atit pe căi clasice, cit 
și moderne — radar, sateliți, rețele

de comunicații de viteză. Scopul cer
cetărilor este să se poată avertiza 
populația cu cel puțin 12 ore inainte. 
In zonele unde se produc asemenea 
fenomene — taifunuri in Pacific, ura
gane in Caraibe și Statele Unite, ci
cloane tropicale în Golful Bengal, în 
Marea Oman și in sud-vestul Ocea
nului Indian — există organisme re
gionale, dispunînd de instalații me
teorologice și hidrologice, care aver
tizează populația. S-au pus la punct 
sisteme de salvare a vieții cetățeni
lor și de protejare a bunurilor. Se 
poate afirma că asemenea sisteme 
funcționează eficace în majoritatea 
zonelor unde se produc cicloane tro
picale, chiar dacă ora și locul unde 
iovesc acestea nu sînt prevăzute cu 
suficientă precizie. Totodată, sint în 
curs măsuri pe plan local pentru 
crearea de adăposturi și planuri pre- 
văzînd accelerarea acțiunilor de aju
torare și reconstrucție în vederea re
întoarcerii rapide la viața normală.

Apreciind rezultatele obținute, se 
poate spune că s-au îmbunătățit mij
loacele de avertizare, cu suficient 
timp înainte, a apariției cicloanelor. 
Este un semn că omenirea, după ce 
a suferit atîtea ravagii provocate de 
asemenea fenomene, este hotărîtă să 
ia măsuri pentru a le preveni și di
minua efectele dezastruoase. Firește, 
proiectele in acest sens ar putea însă 
dobindi o mult mai mare amploare 
dacă măcar o mică parte din cheltu
ielile afectate pe plan mondial in 
scopul înarmărilor ar fi folosite pen
tru combaterea unor asemenea ca
taclisme naturale" — încheie revista.

• METROUL IN U- 
NIUNEA SOVIETICĂ. In 
actualul cincinal, 20 de orașe so
vietice 'vor avea metrou, iar lun
gimea liniilor subterane va 
crește cu 100 de kilometri. La 
Moscova se află in prezent opt 
linii subterane cu 115 stații ; 
trei linii are Leningradul, cite 
două sint la Kiev, Tbilisi, Baku 
și cite una la Tașkent, Harkov 

_și Erevan. Lucrări de construc
ție a primelor linii de metrou 
se desfășoară la Minsk, Gorki și 
Novosibirsk, iar pentru celelalte 
se pregătesc șantierele și pro
iectele ide execuție.
• IDENTIFICAREA ME

TALELOR RARE. La un 
combinat metalurgic din Leipzig

(R.D.G.) a fost introdus un spec- 
trometru mobil pentru identifica
rea metalelor rare — cobalt, wol
fram, molibden etc. — în restu
rile sau deșeurile de oțeluri ali
ate. Aparatul este prevăzut cu 
un pistol electronic care produce 
scintei. în momentul examinării 
deșeurilor, prezența metalului rar 
căutat este semnalată printr-o 
scinteie de anumită durată. Con
comitent, pe indicatorul spectro- 
metrului apar in cifre luminate 
in roșu cantitatea (in procente) 
a elementelor respective.

• „CUTIA" CU DIA
MANTE A AUSTRALIEI. 
In zona nord-vestică a Austra
liei a fost descoperit un bogat 
zăcămint de diamante, care, 
după unele aprecieri, va face să 
crească producția mondială a

acestor pietre prețioase cu 
40—50 la sută. Exploatarea lor 
a și început, iar compania 
„Australian Joint Venture" spe
ră ca pînă în 1985 să poată atin
ge o producție de 20—25 milioa
ne carate anual. Primele rezul
tate demonstrează că zăcămintul 
conține în medie 5 carate la o 
tonă de kimberlit, în timp ce in 
Africa de Sud zăcămintele mij
locii conțin doar circa 0.5 ca
rate la o tonă de rocă. „Cutia 
australiană de diamante" va 
spori producția mondială de bi
juterii cu 5—10 la sută.

• MANIOCUL, SUR
SĂ DE ZAHĂR. Planta tro
picală maniocul, principal ali
ment in multe țări veșt-afri- 
cane, furnizează nu numai ami
don, ci, printr-o prelucrare spe-
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cială, și o substanță dulce. La 
acest rezultat au ajuns cerce
tătorii de la Institutul alimen
tar din Ghana, studiind noi 
procedee de preparare a tuber
culilor acestei plante. Scopul 
cercetărilor este de a asigura 
valorificarea superioară a pro
duselor agrare naționale.

• FLUVII PREISTO
RICE. în deșertul Gobi (R. P. 
Mongolă), oamenii de știință au 
descoperit indicii ale existentei, 
în epoci preistorice, a unor 
cursuri gigantice de apă, lungi 
de zeci de mii de kilometri. Pe

fundul unor lacuri care au exis
tat cu 200 milioane ani in urmă 
au fost găsite cochilii de mo
luște și oase de șopîrle ; asemă
narea acestora cu fosile desco
perite in sud-vestul Statelor 
Unite i-a condus pe specialiști 
la concluzia că in această zonă 
cu lacuri din centrul continen
tului asiatic își aveau obirșia 
fluviile uriașe care curgeau în 
direcția continentului american 
de azi.
• CĂUTÎND TEZAU

RUL LUI NAPOLEON. 
Grupul de tineri scufundători

care a căutat pe fundul lacului 
Semliovskoe de lingă Moscova 
tezaurul lui Napoleon și-a înche
iat misiunea fără să descopere 
urme ale vestitelor comori. Pe 
fundul lacului fusese detectată, 
intr-adevăr, o mare cantitate de 
metal, care s-a dovedit insă a 
nu fi aur și argint, ci... proiectile 
aruncate iii apă în timpul celui 
de-al doilea război mondial. 
Pentru descoperirea tezaurului, 
din care făceau parte caleașca 
aurită a împărătesei Ecaterina a 
II-a a Rusiei, diverse podoabe 
din bisericile și palatele din 
Moscova și altele, istoricii au su
gerat cercetătorilor să facă pro
specțiuni pe fundul lacului Bo- 
brovskoe din Bielorusia, pe ma
lul căruia a poposit Napoleon și 
de unde fostul împărat al Fran
ței a fugit direct la Paris.

• COMPLEX SPOR
TIV ÎNCĂLZIT DE ENER
GIA SOLARĂ. Autoritățile 
municipale din Geneva au ho- 
tărit ca viitorul complex sportiv 
care se construiește în suburbia 
Fontaine să fie încălzit numai 
pe baza energiei solare. Econo
miile de combustibil lichid vor 
fi de aproximativ 20 de tone pe 
an. In primăvara viitoare va fi 
dat în folosință bazinul de înot 
al complexului, unde pompele 
și boilerele vor funcționa pe 
baza energiei solare.

• ROBOT „CU VE
DERE". Specialiștii de la In

stitutul de cibernetică tehnică al 
Academiei slovace de știință au 
realizat un robot „cu vedere", 
care prin caracteristicile sale 
constructive se află la nivelul 
celor mai bune exemplare de 
acest fel din lume. Avînd sen
zori de contact, robotul nu nu
mai că „vede" piesele, indife
rent de felul în bare sînt așe
zate, dar le și montează.

• O SERĂ CU GEA
MURI TERMOIZOLANTE 
a fost construită in R.D.G.. la 
Dresda. Prin instalarea acestor 
geamuri, realizate de Academia 
de științe agricole din R.D.G., 
consumul de energie se reduce 
cu 30 la sută în comparație cu 
serele cu geamuri obișnuite

I
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, IN INDIA A APĂRUT VOLUMUL:

..NICOLAE CEAUSESCU - Procese si tendințe 
fundamentale ale dezvoltării mondiale contemporane11

DELHI 11 (Agerpres). — Râspunzînd interesului deo
sebit față de personalitatea și gindirea novatoare, re
voluționară a președintelui României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, in India a apărut un nou 
volum - „NICOLAE CEAUSESCU - PROCESE SI TEN
DINȚE FUNDAMENTALE ALE DEZVOLTĂRII MONDIALE 
CONTEMPORANE", avînd ca supratitlu „Din gindirea 
social-poiitică. a președintelui României". Este primul 
dintr-o serie de cinci volume care urmează să apară 
în Editura „Mosaic Publications Press" din Delhi.

de acțiune, capabil să 
desfășoare o impresio
nantă activitate atit pe 
plan internațional, cit și 
pentru progresul conti
nuu al patriei sale, al na
țiunii române. Promova
rea constantă in viața in
ternațională a unui nou 
tip de politică, de relații 
interstatale, democratice,

Președintele Consiliului Executiv Federal 
al R. S. F. Iugoslavia l-a primit pe 
viceprim-ministrul guvernului român 
Lucrările sesiunii Comisiei mixte româno-iugoslave 

de colaborare economică

Președintele Republicii Populare Angola 
l-a primit pe ministrul român 

al afacerilor externe

Volumul se deschide 
cu biografia președintelui 
României, care prezintă 
succint viața și activita
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in strinsă in
terdependentă cu cele mai 
însemnate momente ale 
evoluției politice, econo
mice și sociale a tării 
noastre. Sint relevate 
activitatea revoluționară 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in perioada 
dintre cele două războaie, 
apoi după eliberarea pa
triei, prezenta sa intensă 
in viața tării noastre, ac
tivitatea plină de pasiune 
în slujba progresului și 
prosperității României, 
pentru cauza generală a 
păcii și colaborării inter
naționale. „La conducerea 
partidului și statului — 
se subliniază — președin
tele Nicolae Ceaușescu a 
promovat și promovează 
cu fermitate o politică de 
accelerare a progresului 
economic și social al 
României, de sporire în- 
țr-un ritm înalt si mo
dernizare a forțelor de 
producție, de dezvoltare a 
științei, educației și cul
turii, de îmbunătățire 
constantă a relațiilor de 
producție, a organizării și 
conducerii societății, de 
adîncire a democrației so
cialiste și aplicare neabă
tută a principiilor eticii și 
echității socialiste, de ri
dicare continuă a nivelu
lui material și cultural 
de viață al întregului 
popor**.

„In calitate de condu
cător al partidului și sta
tului — se arată în conti
nuare — președintele 
Nicolae Ceaușescu a im
primai politicii externe și 
activității internaționale a 
României orientarea spre 
promovarea constantă a 
principiilor intjețteiyfenței 
și suveranității iȚa'țlpfiale, 
egalității in drepturi, nea
mestecului, >rt' treburile 
interne și avantajului re
ciproc. dezvoltarea priete
niei și colaborării cu toate 
țările socialiste, cu țările 
in curs de dezvoltare, ex
tinderea relațiilor cu alte 
state, indiferent de siste
mul lor social, consolida
rea solidarității militan
te cu toate partidele co
muniste și muncitorești, 
cu mișcarea revoluționa
ră progresistă și antiim- 
perialistă din întreaga 
lume**.

Semnată de reputatul 
om de știință indian prof, 
dr. Ram Naresh Trivedi. 
președintele Departamen
tului de științe politice al 
Universității din Ranchi, 
prefața evidențiază cu 
căldură puternica perso
nalitate de om politic 
de talie internațională 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. contribuția sa 
la definirea conținutului 
epocii actuale, la desci
frarea sensurilor marilor 
mișcări și mutații din lu
mea contemporană, capa
citatea sa de analiză ști
ințifică a semnificațiilor 
profunde ale prefacerilor 
ce au loc in viata inter
națională. gindirea vie.

NICOLAE
CEAUSESCU

VOLUME 1

Fundamental
Processes and Trends
în Contemporary
World Developments

MOSAIC PUBLICATIONS
can:

originală, spiritul nova
tor și clarviziunea anali
zelor sale.

Arătînd că „opera 
președintelui Nicolae
Ceaușescu este cu adevă
rat o operă științifică u- 
niversală, un model de 
abordare teoretică, cu 
profunde implicații prac
tice, a marilor și compli
catelor probleme ale lu
mii contemporane**, auto
rul arată : '„Sint foarte 
fericit să scriu prefața la 
această carte, pe care o 
recomand cu cea mai 
mare căldură concetățe
nilor mei. intrucit ea cu
prinde cele mai semnifi
cative extrase, prezentind 
teze de înaltă valoare cu 
privire la definirea epocii 
contemporane, a fenome
nelor fundamentale. a 
proceselor și tendințelor 
obiective ale lumii con
temporane. cum sint pro
cesul trecerii popoarelor 
la socialism. prăbușirea 
sistemului colonial, rolul 
noilor state independente 
în viata internațională, 
creșterea forțelor revo
luționare progresiste și 
democratice, implicațiile 
revoluției tehnico-științi- 
fice, precum și cele re
feritoare la marile pro
bleme care confruntă o- 
menirea și la soluționa
rea lor".

„Dar, arată în conti
nuare autorul. calitățile 
de ginditor clarvăzător, 
de promotor a ceea ce 
este nou au găsit în ace
lași timp in Personalita
tea președintelui Nicolae 
Ceaușescu o fericită îm
binare cu cele ale omului

bazate pe principiile ega
lității și respectului re
ciproc, pe dreptul orică
rei națiuni de a fi pe de
plin stăpină pe destinul 
său, fermitatea cu care 
acționează pentru regle
mentarea constructivă in 
spiritul păcii și progresu
lui a problemelor vitale 
ale omenirii, eforturile și 
inițiativele sale pentru 
stingerea focarelor de 
tensiune și conflict, pen
tru reglementarea politi
că prin tratative a tutu
ror problemelor litigioa
se, pentru unitatea și so
lidaritatea tuturor forțe
lor avansate în lupta îm
potriva exploatării și a 
asupririi naționale, pen
tru libertate, independen
ță, pentru pace, conferă 
dimensiuni fără echi
valent activității sale teo
retice și practice. Prin 
tot ceea ce face spre bi
nele și fericirea poporu
lui român, pentru gloria 
României, pentru trium
ful cauzei păcii, președin
tele Nicolae Ceaușescu a 
devenit un simbol al ce
lor mai arzătoare idea
luri ale libertății, păcii 
și progresului națiunii 
române, ale lumii con- 
temporane**.

„Iată de ce — scrie în 
încheiere autorul — am 
considerat că este de cel 
mai mare folos și interes 
să prezint această carte, 
care inaugurează seria de 
volume de texte alese din 
operele președintelui 
Nicolae Ceaușescu, ce 
urmează să fie publicate 
de acum inainte, pentru 
a-mi . exprima și pe

această cale stima și con
siderația față de pre
ședintele României**.

Volumul înmănunchea
ză, pe parcursul a 170 
de pagini, texte ale
se din operele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
grupate în șapte capitole: 
caracterul și conținutul 
epocii contemporane; pro
cesul trecerii popoarelor la 
socialism ; mișcarea na
țională de eliberare, ro
iul noilor state indepen
dente, al țărilor in curs 
de dezvoltare, al statelor 
nealiniate in viața inter
națională contemporană ; 
adincirea crizei sistemu
lui capitalist ; revolu
ția tehnico-știintifică — 
implicații și consecințe ; 
forțele revoluționare, pro
gresiste, democratice în 
lumea contemporană ; 
creșterea rolului națiu
nii in lumea contempo
rană.

Textele selectate pun 
în evidență mutațiile ma
jore intervenite in ra
portul mondial de forte, 
determinate de intensifi
carea procesului revo
luționar. de transforma
rea economică, socială a 
lumii, relevă direcțiile 
viitoare de dezvoltare a 
lumii și vieții internațio
nale, descifrează sensu
rile marilor mișcări și 
mutații contemporane, 
întemeiată pe analiza 
obiectivă, științifică a 
fenomenelor, concepția 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu conturează un 
tablou veridic al epocii 
contemporane, oferind 
răspunsuri raționale la 
marile întrebări și pro
bleme care confruntă 
omenirea, argumentind cu 
o puternică forță ne
cesitatea transformării 
lumii pe baze noi, revo
luționare. Se degajă con
știința clară și optimis
mul cu privire la capa
citatea forțelor revolu
ționare, progresiste, anti- 
imperialiste. a popoare
lor de a opri cursul pe
riculos al evenimentelor, 
de a-și impune voința in 
lupta împotriva vechii 
politici de dominație, 
exploatare și dictat, a 
tendințelor de reîmpărțire 
a lumii în zone de in
fluență. pentru libertate 
și independență. 'pentru 
o dezvoltare de sine stă
tătoare pe calea progre
sului economic și social.

Editată sub îngrijirea 
lui Vijay Chadha. în 
condiții grafice excelen
te, lucrarea conține, 
totodată, fotografii care 
înfățișează aspecte din 
timpul unor intilniri ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu conducători 
din diverse țări, inclu
siv cu primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi. 
Volumul se încheie cu 
un indice de surse bi
bliografice din opera 
președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu.

Apariția în India a 
unui nou volum de
dicat gîndirii creatoa
re a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se înscrie in 
vasta suită de acțiuni 
editoriale întreprinse in 
numeroase țări ale lumii, 
relevind, o dată mai 
mult, interesul viu fată 
de personalitatea strălu
cită a șefului statului 
român, inaltul prestigiu 
internațional al pre
ședintelui României so
cialiste. . /

BELGRAD 11 (Agerpres) — Tova
rășul Veselin Giuranovici, președin
tele Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, l-a primit pe tova
rășul Virgil Trofin, viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele părții 
române in Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică, 
aflat la Belgrad la cea de-a XH-a 
sesiune a comisiei.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au fost 
transmise cu acest prilej un cald me
saj de salut și urări de sănătate și 
succese tovarășilor Serghei Krai- 
gher, președintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, și Lazar Moisov, președin
tele Prezidiului C.C. al U.C.I. Mulțu
mind, tovarășul Veselin Giuranovici 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai călduroa
se salutări și urări de sănătate, fe
ricire și succes din partea tovarăși
lor Serghei Kraigher și Lazar Moi
sov.

In cadrul întrevederilor a fost sub
liniată importanța hotărîtoare pe care 
o au înțelegerile stabilite cu prilejul 
intilnirilor la nivel înalt dintre con
ducătorii de partid și de stat ai Româ
niei și Iugoslaviei pentru adîncirea 
continuă a relațiilor tradiționale de 
prietenie și conlucrare rodnică pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări, partide și popoare. Au fost evi
dențiate cu satisfacție rezultatele po
zitive obținute in dezvoltarea cola
borării economice și tehnico-științi- 
fice, a relațiilor în celelalte domenii.

Relevindu-se posibilitățile existente 
pentru extinderea și aprofundarea în 
continuare a cooperării și speciali
zării în producția industrială, a co
laborării economice, tehnice și teh
nologice în alte ramuri ale economii
lor celor două țări, pentru dezvolta
rea schimburilor de mărfuri, a fost 
exprimată hotărîrea comună de a ac
ționa pentru intensificarea conlu
crării bilaterale în aceste domenii, 
precum și a colaborării pe terțe piețe.

în cursul întrevederii au fost abor
date unele aspecte ale situației inter
naționale, exprimîndu-se dorința păr
ților de a continua conlucrarea în 
scopul soluționării problemelor care 
confruntă omenirea.

La întrevedere, desfășurată într-o

atmosferă de caldă prietenie, a parti
cipat Nicolae Mihai. ambasadorul 
țării noastre la Belgrad.

★
In perioada 8—10 iulie au avut loc, 

la Belgrad, lucrările celei de-a XlI-a 
sesiuni a Comisiei mixte româno-iu
goslave de colaborare economică.

La sesiune s-a analizat stadiul 
colaborării economice și al schimbu
rilor de mărfuri dintre cele două 
țări și au fost examinate și conve
nite noi măsuri pentru asigurarea 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
economice româno-iugoslave și în
făptuirea înțelegerilor stabilite cu 
prilejul intilnirilor la nivel înalt din
tre conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări. S-a acordat o 
atenție deosebită problemelor dez
voltării cooperării și specializării în 
producție pe termen lung in con
strucțiile de mașini, chimie, metalur
gie și în alte ramuri ale industriei, 
adîncirii colaborării în domeniul e- 
nergetic și materiilor prime, în agri
cultură, transporturi, cercetare știin
țifică și tehnologică, lărgirii schimbu
rilor de mărfuri.

A fost adoptat programul comun 
de lucru pentru realizarea acordului 
privind programul pe termen lung al 
colaborării economice și tehnico-știin- 
țifice dintre România și Iugoslavia 
și a fost semnat programul de coo
perare în domeniul cercetării științi
fice și dezvoltării tehnologice între 
cele două țări pe perioada 1981—1985.

Delegația română la această se
siune a fost condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții româ
ne în comisie, iar delegația iugosla
vă — de tovarășul Metod Rotar, 
secretar federal pentru comerțul ex
terior, președintele părții iugoslave 
în comisie.

La lucrări a participat Nicolae Mi
hai. ambasadorul României la Bel
grad.

★
Tovarășul Virgil Trofin a avut in

tilniri de lucru cu Ianez Zemliarici. 
președintele Consiliului Executiv al 
Adunării R. S. Slovenia, și a purtat 
discuții cu conducătorii uzinelor 
IMV NOyo Mesto și Litostroi — Liu- 
bliana. cu privire la dezvoltarea coo
perării economice, specializării și 
schimburilor reciproce de produse.

Convorbiri economice româno-bulgare
SOFIA 11 (Agerpres). — Ministrul 

economiei forestiere și materialelor 
de construcții, Ion Florea, a efec
tuat o vizită în R.P. Bulgaria, unde 
a avut convorbiri cu ministrul bulgar 
al silviculturii și industriei forestie
re. Ianko Markov, și a vizitat uni
tăți de profil. Au fost identificate și 
convenite noi măsuri vizînd intensi
ficarea colaborării în domeniile de 
interes comun intre cele două mi
nistere.

Cu ocazia vizitei în orașul Plov
div, ministrul român a fost primit 
de Pencio Kubadinski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., co
misarul general al Expoziției mon
diale de vinătoare „Expo-81“, orga
nizată in acest oraș.

După cum este cunoscut, tara 
noastră participă la această manifes
tare internațională cu peste 2 000 de 
trofee.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT: ’

COMUNICAT COMUN IUGOSLAVO-PALESTINIAN. In comunicatul 
comun dat publicității la încheierea vizitei lui Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, in R.S.F. 
Iugoslavia se subliniază că o soluție justă și cuprinzătoare a crizei din 
Orientul Mijlociu poate avea loc numai prin retragerea necondiționată a 
trupelor israeliene din teritoriile ocupate și recunoașterea dreptului inalie
nabil al poporului palestinian la autodeterminare și stabilirea unui stat 
independent - relatează agenția Taniug. Documentul arată că problema 
palestiniană este crucială în criza din Orientul Mijlociu și că O.E.P., ca 
singurul reprezentant 
partener cu drepturi 
Mijlociu.

LA BERLIN a avut
Planului de colaborare științifică pe 
perioada 1981—1985 dintre Acade
miile de știință ale Republicii So
cialiste România și R.D. Germane. 
Din parțjea română, documentul a 
fost semnat de acad. prof. dr. 
Șerban Țițeica, vicepreședinte al 
Academiei, • iar din partea 
de prof. dr. Klaus Grote, 
general al Academiei.

al poporului 
egale în orice

palestinian, trebuie să fie inclusă ca 
negociere în problema Orientului

loc semnarea

R.D.G.
secretar

Libanul 
său la

ORIENTUL MIJLOCIU.
a cerut reprezentantului

I O.N.U. să depună o notă de protest 
, pe lingă Consiliul de Securitate in

legătură cu raidul aerian israelian 
întreprins vineri împotriva sudului 
teritoriului libanez, a anunțat pos
tul de radio Beirut, după cum trans
mite agenția Reuter.

LA MtlNCHEN s-au încheiat, 
sîmbătă. lucrările Congresului Uniu
nii Creștin-Sociale (U.C.S.) care, 
alături de Uniunea Creștin-Demo- 
crată (U.C.D.), formează opoziția 
parlamentară din R.F.G. Agenția 
D.P.A. informează că Franz Josef 
Străuss a fost reales' președinte al 
U.C.S., funcție pe care o deține din 
1961. J

Înnoiri în orașul
Seherezadei

Survolind regiunile din vestul Ira
kului, unde pe distanțe de sute de 
kilometri se profilează monotonă și 
obositoare priveliștea deșertului, a- 
vionul se apropie de Bagdad. Prin 
hublourile scăldate de razele soare
lui incepe să se zărească linia șer
puitoare a fluviului Eufrat, iar din
colo de ea profilul unei adevărate 
„mări interioare** cd refexe argintii. 
Este cunoscutul lac Thartar, a cărui 
amenajare începută în 1972 prin con
struirea unui canal de legătură cu 
fluviul Tigru a dus, după opt ani 
de eforturi stăruitoare, la importante 
schimbări in înfățișarea regiunii. în
tinderi altădată pustii sînt acoperite 
cu cele mai felurite culturi a căror 
culoare de la verde la galben auriu 
incintă privirea. Ici și colo se dis
ting profilurile unor noi așezări agri
cole. Adevărata importanță a acestui 
sistem hidrotehnic se va evidenția 
însă odată cu încheierea lucrărilor de 
construcție, in 1983, cind miliardele 
de metri cubi de apă acumulată in 
depresiunea Thartar vor juca un rol 
determinant în irigarea păminturilor 
aride și in sporirea producției agri
cole a Irakului.

Desigur, înfăptuirea acestui obiec
tiv care are implicații adinei asu
pra vieții a mii de țărani constituie 
un succes de seamă al poporului !ra- 
kian in împlinirea aspirațiilor sale 
de progres și bunăstare. Ea vădește 
încă o dată dorința de a reda pă- 
mînturilor dintre Tigru și Eufrat im
portanța lor din antichitate, cînd re
giunea delimitată de cele două fiu-

vii era un adevărat grinar și un în
floritor centru politic-economic.

Ținind seama de vastele posibili
tăți de dezvoltare a agriculturii pe 
care le oferă resursele de apă ale 
fluviilor Tigru și Eufrat, ca și de ne
cesitatea transformării vieții țărăni
mii. guvernul de la Bagdad a luat in 
ultimii ani un șir de măsuri im
portante, incluzînd construirea de
........ ........................................... Jț-------------

Note de drum 
din Irak

baraje, amenajarea de noi zone iri
gate, introducerea mecanizării ș.a., 
care au dus la fertilizarea unor în
tinse suprafețe deșertice și la spori
rea producției de cereale. Aceste pro
iecte îndrăznețe urmează a lua o și 
mai mare amploare in anii ce vor 
veni. „Barajul Mosul“‘eSte unul din
tre marile proiecte de acest gen din 
Orientul Mijlociu. înălțat pe Ti
gru, el va ăjVea o lungime de 3,2 
kilometri și va schimba radical înfă
țișarea regiunilor din nordul țării. In 
1986, odată cu încheierea lucrărilor, 
in spatele său va lua naștere un lac 
de acumulare cu o capacitate de 11,3 
miliarde metri cubi, ce va furniza 
apa necesară acționării unei hidro
centrale cu o putere instalată de 
1034 MW. Vor putea fi irigați peste 
un milion de acri de teren în regiu

nea Jezira, care se întinde de la 
fluviul Tigru pină la granița irakia- 
no-siriană.

Realizările obținute pe linia dez
voltării și modernizării agriculturii, a 
transformării satelor constituie doar 
un aspect al mutațiilor petrecute în 
înfățișarea acestei țări. în ultimele 
decenii și in special după revoluția 
din 17 iulie 1968, care a dus la pre
luarea puterii de către Partidul Baas 
Arab Socialist, Irakul s-a angajat pe 
calea valorificării bogățiilor naturale, 
în special a uriașelor rezerve de pe
trol, în folosul propriu, reușind să-și 
creeze o industrie națională, să ridi
ce substanțial nivelul de trai al popu
lației.

întemeiat în urmă cu peste 1200 
de ani, pe malul vestic al Tigrului, 
Bagdadul de azi se înfățișează pri
virilor ca o metropolă modernă, cu 
peste 3,5 milioane locuitori, care cu
noaște un proces de tumultuoasă dez
voltare. Intr-un interval de numai 
trei decenii, populația orașului le
gendarei Șeherezade a crescut de cir
ca patru ori, perimetrul său s-a ex
tins considerabil, ajungînd la peste 
30 de km, iar numărul clădirilor a 
sporit continuu. „Ofensiva" construc
țiilor a luat un deosebit avint mai 
ales în ultimii ani. In „Piața marti- 
rilor“ se profilează de pe acum si
luetele hotelurilor „Meridiene" și 
„Sheraton", din care primul va avea 
24 de etaje.- Tot aici s-a încheiat, 
de curînd, construcția unui modern 
cvartal de locuințe.

O construcție dintre cele mai im-

Bagdad : modernul pod „Al-Joumhuriya" de peste Tigru

punătoare a capitalei irakiene, nu de 
mult intrată în funcțiune, este, fără 
îndoială, noul sediu al Partidului Baas 
Arab Socialist. Situat in imediata 
apropiere a șoselei care leagă aero
portul cu orașul, acest modern edi
ficiu este vizibil din orice parte a 
orașului.

O vizită făcută aici ne-a dat po
sibilitatea să auzim din partea unor 
personalități de seamă ale vieții po
litice cuvinte de înaltă apreciere la 
adresa realizărilor țării noastre și a 
colaborării fructuoase româno-iraKie- 
ne. „România — ne declara Naeem 
Haddad, membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, veceprim- 
ministru, secretar general al Frontu
lui Național Patriotic și Progresist 
din Irak — este o țară care a reușit, 
in special in ultimii ani, să obțină 
succese importante in toate dome

niile. De aceea considerăm deosebit 
de utilă pentru noi valorificarea ex
perienței românești dobindite sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român. Sîntern foarte satisfăcuți de 
dezvoltarea legăturilor cu România. 
Manifestat pe multiple planuri, acest 
proces este în folosul ambelor po
poare, perspectivele amplificării lui 
fiind din cele mai mari".

Aprecieri asemănătoare la adresa 
României pot fi auzite din partea a 
numeroase alte personalități ale vie
ții politice, economice și culturale 
irakiene, confirmînd sentimentele de 
caldă prietenie fată de țara noastră 
manifestate în Irak, ca și în restul 
lumii arabe, interesul viu pentru ex
tinderea colaborării in folosul și spre 
binele reciproc.

Nicolae N. LUPU

LUANDA 11 (Agerpres). — Tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socialis
te România, președintele părții ro
mâne in Comisia mixtă interguverna- 
mentală de cooperare economică și 
tehnică româno-angoleză, a fost pri
mit, simbâtă, de tovarășul Jose Edu
ardo dos Santos, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Angola

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășului Jose Eduardo 
dos Santos un cald salut tovărășesc 
și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de pace și pros
peritate poporului angolez prieten.

Tovarășul Jose Eduardo dos San
tos a exprimat vii mulțumiri și a 
adresat, in numele conducerii de 
partid și de stat a Republicii Popu
lare Angola și al său - personal, un 
salut frățesc tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și urări de multă 
sănătate și succese tot mai mari in 
activitatea pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și statului pentru 
progresul și fericirea poporului român.

In cadrul convorbirii s-a efectuat 
o informare reciprocă cu privire la 
preocupările actuale ale conducerilor 
de partid și de stat din cele două țări 
referitoare la construcția economică 
și socială. De ambele părți s-a dat o 
înaltă apreciere raporturilor tradițio
nale de prietenie și solidaritate mi
litantă dintre Partidul Comunist Ro
mân și M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
colaborării rodnice dintre România și 
Angola în toate domeniile de activi

st
La Luanda s-au desfășurat lucrările 

celei de-a treia sesiuni a Comisiei 
mixte interguvernamentale de coope
rare economică și tehnică româno-an
goleză.

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, președintele păr
ții române în comisie, a avut con
vorbiri cu Lopo do Nascimento, mi
nistrul angolez al planificării și co
merțului exterior.

A fost examinat stadiul actual al 
cooperării economice și al schimbu
rilor comerciale dintre România și 
Angola și au fost stabilite orientă
rile viitoare pentru adîncirea coope
rării în domeniile mineritului, agri
culturii. petrolului și petrochimiei, 
prelucrării lemnului și altele. S-a 
convenit să fie sporit volumul schim
burilor comerciale în conformitate cu 
posibilitățile crescînde ale economii
lor celor două țări.

La convorbiri au participat Paulo 
Teixeira Jorge, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Angola, și Ion Mo- 
raru, ambasadorul român la Luanda.

Au continuat, de asemenea, con
vorbirile între miniștrii de externe ai 
României și Angolei. S-a procedat 
la un schimb de păreri asupra pro
blemelor internaționale actuale de 
interes comun. A fost reafirmată ho
tărîrea celor două tari de a întări 
colaborarea lor la soluționarea a- 
cestor probleme, spre binele popoare
lor român și angolez, al politicii de

tate. S-a exprimat și cu acest prilej 
hotărirea de a acționa pentru dez
voltarea și aprofundarea în conti
nuare a raporturilor româno-ango- 
leze, in conformitate cu înțelegerile 
convenite între conducerile celor 
două partide și state. S-a subliniat 
contribuția pe care Comisia mixtă 
interguvernamentală de cooperare e- 
conomică și tehnică româno-ango
leză o aduce la extinderea și diver
sificarea cooperării in producție, în 
special în domeniile agriculturii, mi
nelor, petrolului și petrochimiei, pre
lucrării lemnului și construcțiilor de 
mașini. S-a convenit să se intensi
fice contactele directe, la toate ni
velurile, între cele două țări.

In cursul întîlnirii a avut loc un 
schimb . de păreri asupra unor pro
bleme internaționale actuale. în 
acest cadru a fost reafirmată soli
daritatea României și Angolei cu 
lupta popoarelor împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, de apartheid și discriminare 
rasială, pentru dreptul la existență 
liberă, suverană â tuturor națiunilor 
lumii. S-a subliniat marea însemnă
tate pe care o are triumful cit mai 
rapid al cauzei drepte a poporului 
namibian. al luptei pe care acesta o 
desfășoară, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru realizarea dreptului său la 
independentă și dezvoltare liberă. S-a 
apreciat de comun acord importanța 
dezvoltării cooperării dintre România 
și Angola la O.N.U., în cadrul mișcă
rii de nealiniere, in „Grupul celor 
77“ și în alte organisme internațio
nale, în concordanță cu interesele 
popoarelor român și angolez prietene, 
ale păcii, destinderii, indepgnd "iței 
naționale și securității in '’ga 
lume.

★

pace, independentă națională, des
tindere si înțelegere in lume.

La încheierea lucrărilor celei de-a 
treia sesiuni a Comisiei mixte inter
guvernamentale de cooperare econo
mică și tehnică româno-angoleză, 
tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, președintele părții 
române în comisie, și tovarășul 
Paulo Teixeira Jorge, ministrul afa
cerilor externe al R.P. Angola, pre
ședintele părții angoleze în comisie, 
au semnat protocolul convenit cu 
prilejul sesiunii.

în protocol sint cuprinse măsurile 
și acțiunile concrete pe care cele 
două guverne s-au angajat să le în
treprindă, in vederea realizării în 
practică a obiectivelor de cooperare, 
inclusiv sub forma societăților mixte, 
în domeniile agricol, minier, petro
lier și industriei petrochimice, con
strucțiilor de mașini, prelucrării lem
nului, pescuitului și altele, precum 
și pentru creșterea substanțială și 
echilibrată a livrărilor reciproce de 
mărfuri și servicii.

Miniștrii de externe ai României 
și Angolei și-au exprimat satisfacția 
pentru rezultatele fructuoase ale se
siunii comisiei mixte și ale convor
birilor lor, față de documentele și în
țelegerile realizate, care reprezintă o 
contribuție importantă la adincjrea 
relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre cele două țări, în folosul 
popoarelor român și angolez, al po
liticii de pace și colaborare interna
țională.

ROMA. Noul guvern italian a primit votul 
de învestitură în Camera Deputatiior

ROMA 11 (Agerpres). — Noul gu
vern italian, prezidat de Giovanni 
Spadolini, secretar general al Parti
dului Republican, a primit, simbată, 
votul de învestitură din partea Ca
merei Deputatiior. In favoarea coa
liției guvernamentale formate din

reprezentanții partidelor democrat- 
creștin, republican, socialist, socia
list-democratic și liberal au votat 
369 de deputați, iar împotrivă — 247.

După cum s-a anunțat, cabinetul 
Spadolini a obținut votul de încre
dere al Senatului la 9 iulie.
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împotriva congelatorului!
Un milion de dolari aespăgubiri — pentru o iluzie pierdută, pentru 
vis ratat (sau o escrocherie eșuată, de multe ori conceptele seun

confundă). Atit a trebuit să plătească firma „CRYONIC’s7nC"'J^ n" Los 
Angeles. Și dacă a scăpat doar cu atît, cauza q fost imposibilitatea 
de a i se intenta acțiune judiciară pentru că a omorît niște morți.

„CRYONIC’S" este o întreprindere californiană de pompe furti'â| e 
care promitea ante-clienților (cind aceștia deveneau clienți efe .-vi 
nu se mai putea vorbi cu ei), le promitea, deci, supraviețuirea prin 
hibernare, cu perspectiva redeșteptării în viitor, cind progresele științei 
le vor oferi pe tavă o nouă porție, proaspătă, de viață.

Ideea nu este chiar nouă, s-a perindat prin scrieri științifico-fantas- 
tice, alimentată de reușita unor cercetări biologice: celule de foetus 
congelate experimental la minus 196 grade au continuat să trăiască 
readuse la 37 de grade, o inimă de broască supusă unei experiențe 
analoage și-a „reluat contracțiile la excitații electrice etc.

„CRYONIC S a știut să-și facă o reclamă abilă și, ca urmare a 
publicității captivante, 22 de indivizi ahtiați de nemurire și-au așteptat 
cu seninătate obștescul sfîrșit. Iar imediat după deces au dat fuga, 
in pas alergător, la „CRYONIC’S" să se congeleze. Așteptînd apoi, 
intr-adevăr înfrigurați, fără mănuși și șoșoni, zile mai bune, adică

,,vi\ y □ a șnur sa-și raca o reclama abila și, ca urmare a 
publicității captivante, 22 de indivizi ahtiați de nemurire și-au așteptat C”--- --------------------- , ....................... ■ ■ -
in pas alergător, la „CRYONIC’S" > ” _ __
intr-adevăr înfrigurați, fără mănuși și șoșoni, zile 
mai calde.

Dar... congelarea e o operație foarte complexă - trebuie executată 
la 15 secunde după moartea clinică, presupune înlocuirea singelui 
printr-un „antigel biologic" obținut de la o specie de gîndaci arctici 
care trăiesc la temperaturi de minus 60-70 grade; „pacienții" sînt pla
sați în capsule metalice dintr-un aliaj special, umplute cu azot lichid, 
din care trebuie înlocuiți zilnic cîțiva litri, pierduți prin evaporare.

Totul costă cam 200 000 de dolari pe cap de congelat, 
„CRYONIC’S" s-a lăcomit, a vrut să facă economii și i-a tras 
sfoară pe răposați: 
nici urmă de azot lichid, găsindu-se, ca-n orice sicriu obișnuit, doar 
obișnuitele rămășițe pămîntești, care au fost incinerate.

Epilogul - morții .au murit de tot, consolați că au scăpat de dege
raturi, firma a dîrdîit și a făcut frisoane pentru despăgubirile de un 
milion de dolari, iar mirajul „eternității veșnice" a rămas bun doar să 
înghețe apele...

Păcat, mare păcat. Căci ideea saltului în timp prin glaciațiune ar 
fi găsit nu puțini adepți.

N-ar fi fost, oare, destui amatori de frigider pînă trece criza eco
nomică, n-ar fi fost milioane de cereri de congelare pînă oferta locu
rilor de muncă ar depăși nivelul șomajului ?! La fel, mulți s-ar declara 
dispuși să aștepte înghețați pînă s-ar lichida decalajele (chiar dacă ar 
dura o viață de iceberg) ori pînă ar trece toate conflictele și s-ar 
termina cu împărțelile și rivalitățile — și să se trezească atunci 
cind pe glob va fi primăvară eternă, într-o lume fără arme și mega- 
tone, fără rachete și fără blocuri (de gheață sau de înghețat omenirea).

Deși, la drept vorbind, și judecind lucrurile la rece, n-ar fi moral 
ca unii să se zbată pentru o asemenea lume, să se frămînte, să mun
cească, să transpire, iar alții să stea culcați la răcoare.

Mai ales că nici nu sînt țeluri greu de atins. Totul este să se dez
ghețe ceva mai repede acei nu puțini frigizi sociali cu chiciură pe 
ochi și țurțuri în urechi, care trec prin viață ca stane de gheață.

Să se trezească, in sfirșit, congelații vii ai contemporaneității.
N. CORBU
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î
*

î
î 
î
*

*

î 
î
j 
î
î

î
*

*

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEX1M — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex j 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul s Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


