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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ

RECOLTAREA GRIULUI
- în ritm mai intens, fără răgaz, 
cu maximă grijă gospodărească!
• Pînă în seara zilei de 13 iulie, grîul a fost strîns de pe 853 800 hectare, repre- 

zentînd 41 la sută din suprafața cultivată.
• în unitățile agricole de stat și cooperatiste din județele Olt, Dolj, Mehedinți, 

Arad, Timiș, Teleorman secerișul a intrat în stadiul final.
© Concomitent cu intensificarea secerișului, trebuie să se încheie semănatul cul

turilor succesive pe cele 400 000 hectare prevăzute.

Prioritate extinderii bazei proprii
de materii prime

și resurse energetice
în planul cincinal 1981-1985, în centrul activității punem dez 

voltarea bazei energetice, de mat erii prime și materiale. Este nece 
sar să facem totul pentru realizarea din resursele interne a unor 
cantități cît mai mari de materii prime și materiale, prin punerea 
în valoare a rezervelor interne, chiar dacă unele au un conținut mai 
mic de substanțe utile.

NICOLAE
O prioritate fundamentală a dez

voltării economico-sociale a Româ
niei în cincinalul 1981—1985 o consti
tuie creșterea în ritmuri susținute a 
producției în ramurile chemate să 
asigure resursele de materii prime și 
energetice. Evidențiind marea în
semnătate a acestui imperativ econo
mic, în Expune
rea la cel de-al 
II-lea Congres al 
consiliilor 
menilor 
secretarul 
ral al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a sub
liniat cu toată 
claritatea : „Pla
nul pune un ac
cent deosebit pe 
dezvoltarea mai 
accentuată a bazei 
de materii prime, 
a resurselor ener
getice interne, 
precum și pe dez
voltarea mai pu
ternică a agricul
turii, aceste sec
toare constituind 
factorul hotăritor 
pentru dezvolta
rea economico- 
socială a țării 
noastre, pentru ri
dicarea nivelului 
de trai material și 
spiritual al po
porului".

în strînsă con
cordanță cu a- 
ceastă orientare 
esențială spre 
dezvoltarea puter
nică a sectoarelor 
primare ale eco
nomiei naționale, 
baza materială a 
realizării planului 
va fi asigurată in 
cincinalul 1981— 
1985 in măsură

contestabil al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a fi văzut în mobiliza
rea mai intensă a resurselor națio
nale de materii prime și energetice 
— mai ales in condițiile generate de 
criza economică și, îndeosebi, a pe
trolului, ce s-a adincit tot mai mult 
pe pian mondial — drept o condiție

oa- 
muncii, 

gene-

CEAUȘESCU

/

A început o săptămînă în care 
recoltarea griului va fi generaliza
tă in toată țara. Timpul 
ne aflăm la jumătatea 
— obligă ca în această 
să se lucreze intens, în 
tățile și județele unde 
copt, pentru ca cea mai mare parte 
din recoltă să fie strînsă și pusă la 
adăpost. Strîngerea grabnică și de
pozitarea recoltei în condiții cît mai 
bune constituie o cauză a tuturor 
oamenilor muncii din agricultură, a 
întregului popor.

De la ce rezultate se pornește in 
această săptămină, ce trebuie să se 
realizeze în zilele ce urmează ? Pînă 
în seara zilei de 12 iulie, potrivit 
datelor furnizate de Ministerul Agri
culturii, griul a fost recoltat de pe 
733 100 hectare — 35 la sută din su
prafața cultivată. Ieri, recolta a fost 
strînsă de pe alte 120 000 hectare. 
Așa cum rezultă și din cifrele în
scrise pe harta alăturată, în unită
țile agricole de stat și cooperatiste 
din județele Olt, Dolj, Timiș, Me
hedinți, Arad și Teleorman seceri
șul griului a intrat în stadiul final; 
de asemenea, în unitățile din jude
țele Ialomița, Giurgiu, Călărași. 
Brăila și Caraș-Severin această 
lucrare s-a efectuat pe jumătate din 
suprafețe.

înaintat — 
lunii iulie 
săptămină 
toate uni- 
grîul s-a

Cerința practică este ca, tn fiecare^X 
unitate agricolă, in fiecare consiliu 
agroindustrial 
zeze zilnic la 
cru la nivelul 
lui tehnic și 
tru aceasta, peste tot trebuie să se 
asigure o temeinică organizare a 
desfășurării lucrărilor, folosirea din 
plin, la întreagă capacitate a com
binelor și mijloacelor de transport, 
să se lucreze din zori și pînă noap
tea, participarea activă la muncă a 
mecanizatorilor, cooperatorilor, a 
tuturor locuitorilor de la sate. Esen
țial este ca întreaga activitate să 
se desfășoare în flux — recoltare, 
transport, depozitare — ca fiecare 
unitate să livreze la fondul de stat 
cantitățile de grîu stabilite.

Mai mult ca oricînd, acum, cîrid 
este timpul de a strînge și pune la 
adăpost cît mai repede și fără pier
deri recolta de grîu — pîinea țării, 
a poporului — activiștii de partid, 
cadrele din unitățile agricole, con
siliile agroindustriale și , direcțiile 
agricole, toți specialiștii trebuie să 
se afle permanent în lanuri. în mij
locul mecanizatorilor și cooperato
rilor, organizînd și conducînd în
treaga activitate pentru ca vitezele 
zilnice de lucru prevăzute să fie în
deplinite și depășite.

și județ, să se reali- 
recoltat viteze de lu- 
maxim al potențialu- 
uman existent. Pen-

țile noi. Concomitent, pentru re
ducerea efortului valutar al eco
nomiei naționale, in 1985 întrea
ga producție de huilă va fi spă
lată pentru cocs, acoperind ast
fel jumătate din cantitatea de 
cărbune cocsificabil necesară în 
metalurgie.

sporită din re
surse proprii. Astfel, pe baza dez
voltării industriei extractive, agri
culturii. silviculturii și exploată
rii lemnului, a organizării la scară 
industrială a reciclării materialelor 
refolosibile, pînă la finele cincinalului 
actual

România urmează să-și acopere din 
resurse interne 82 la sută din energia 
primară consumată, 90—98 la sută din 
necesarul la cărbuni, cocs metalurgic, 
laminate și țevi, 80—90 la sută Ia 
plumb și zinc, practic integral la alu
miniu, circa 80 la sută la fibre $1 fire 
textile.

Sint obiective ambițioase, dar pe 
deplin realizabile : ele se întemeiază 
pe analiza riguroasă, profund știin
țifică -a posibilităților de care dispu
ne țara noastră, precum și a cerințe
lor actuale și de perspectivă ale eco
nomiei naționale. Este meritul in-

fundamentală a dezvoltării economl- 
co-sociale a țării în etapa actuală, a 
asigurării, pînă in anul 1990, a inde
pendenței energetice a României.

Cerințele asigurării în cît mai mare 
măsură din producția internă a nece
sarului de materii prime și energie 
își găsesc reflectarea cu pregnanță în 
prevederile noului plan cincinal. în
făptuirea acestor prevederi implică 
accentuarea eforturilor pentru valo
rificarea deplină a potențialului de 
resurse de care dispune țara noastră, 
inclusiv a celor situate la mare 
adîncime sau cu conținuturi mai scă
zute. In industria extractivă, prin ex
tinderea exploatărilor existente și 
punerea in funcțiune de noi capa
cități,

pină In anul 1985, producția de 
lignit și cărbune brun va crește 
de peste 2,7 ori, urmînd ca pină 
la sfirșitul cincinalului peste 40 
la sută din volumul total al ex
tracției să fie realizat de unită-

Pentru crește
rea în ritmul pre
văzut a produc
ției de cărbune, 
odată cu dezvol
tarea extracției 
din carierele ba
zinului Oltenia, se 
vor pune în ex
ploatare noi ca
riere și mine in 
bazinele Vîlcea, 
Mehedinți, Banat 
și Sf. Gheorghe; 
totodată, se vor 
intensifica cerce
tările pentru pu
nerea in evidență 
a zăcămintelor de 
cărbuni din jurul 
Capitalei, precum 
și din județul Olt 

Din lectura pre
vederilor actualu
lui plan cincinal 
se remarcă, de a- 
semenea, atenția 
deosebită care se 
acordă extinderii 
lucrărilor geologi
ce pentru desco
perirea și valori
ficarea rezervelor 
noi de țiței și 
gaze, aplicării de 
noi tehnologii care 
să ducă la crește
rea factorului fi
nal de recuperare 
a țițeiului din ză
căminte de la 32 
la sută in 1980, la 
40 Ia sută în 1985.

Același conside- 
în cît mai mare 

proprie a 
materii prime — 
prevederilor

rent — acoperirea 
măsură din producție 
necesarului de 
stă și la baza prevederilor pri
vind punerea in valoare a noi ză
căminte de minereuri, in actualul 
cincinal fiind prevăzute să Intre în 
funcțiune capacități însumînd 20 mi
lioane tone minereuri, care vor con
tribui la sporirea substanțială a pro
ducției unor materii prime care in 
prezent se importă.

Concomitent cu lărgirea bazei de 
materii prime, o dezvoltare impor
tantă va cunoaște industria energiei 
electrice. Potrivit prevederilor, pro
ducția de energie electrică va crește 
în cincinalul 1981—1985 cu 22,3 la 
sută. Corespunzător politicii energe
tice a partidului nostru. Programu- 
lui-directivă adoptat de Congresul

Iile ȘTEFAN
(Continuare in pag. a IlI-a)

Mecanizatori, cooperatori, specialiști, oameni ai muncii din agricultură!
Bătălia recoltării este o bătălie de mare însemnătate patriotică I Intrăm într-o săptămînă deci

sivă pentru pîinea țării. în interesul dezvoltării economiei naționale și al bunei aprovizionări a 
populației, folosiți din plin, la întreaga capacitate, combinele și celelalte utilaje, fiecare oră din zori 
și pînă în noapte, pentru a accelera la maximum ritmul secerișului, a transporta și înmagazina mai re* 
pede și fără pierderi întreaga recoltă I

După multi ani l-am re
găsit la Filipești de Pădure 
pe colegul de an. de cla
să și de bancă — „poetul 
clasei", cum îi spuneam 
— la Școala medie teh
nică de cărbune din Lu- 
peni. El, loan Duțu, este 
acum secretar al comitetu
lui comunal de partid și 
primar al comunei. De la 
repartizarea în producție a 
rămas, cum ii place să 
spună „definitiv și irevoca
bil" pe aceste meleaguri.

După o „primă rundă" a 
amintirilor, am acceptat — 
cu cită plăcere ! — invita
ția gazdei : „Aș vrea să-mi 
cunoști locul de muncă, oa
menii cu care muncesc și 
rostul muncii noastre, 
ne cunoști așa cum 
tem : cu împlinirile și 
împlinirile noastre. Că 
destule și de-un fel și de 
altul".

Primul drum nu putea fi 
decît cel către mină. între
prinderea minieră de aici, 
cu tot freamătul ei din 
adîncuri, este inima locali-

Să 
sîn- 
ne- 
sînt

tățil ; din pulsul el se iau 
probele de măsură care in
dică forța și calitatea oa
menilor.

...încă înainte de a intra 
în mină, înainte chiar de

rilor, realizate în acuarelă. 
„Iți poți Închipui ce efect a 
avut și are această expo
ziție ?** — mă întreabă pri
marul. încerc să înțeleg ce 
simt bărbații minei cind se

spirație. incintă ochiul și 
nimerește în țintă, adică 
merge la inimă ? Tac.

...In timp ce ne echipam 
pentru intrarea în mină, 
fostul coleg de școală îmi

O frumoasă carte de muncă
într-o zi obișnuită printre minerii 

de la Filipești de Pădure

a sta de vorbă cu minerii, 
aveam să-i vedem, să-i cu
noaștem. Cum ? Cît e sala 
de apel de mare și cît e 
sala cantinei de mare (aici 
iau zilnic, gratuit, o masă 
caldă 1 200 de oameni), in 
ele, prinse ca într-un brîu 
și înrămate sub sticlă, sînt 
zeci și zeci de desene și 
schițe de portret ale mine-

revăd cel puțin o dată pe zl 
în portretele realizate de 
fiii și fiicele lor, în acest 
atît de inocent și generos 
omagiu pe care copiii îl 
aduc muncii părinților lor. 
Duțu mă iscodește cu coa
da ochiului. Așteaptă să-i 
spun ceva. Ce să-i zic ? 
Să-i spun că tot ceea ce 
văd aici este făcut cu ln-

povestește o întîmplare 
despre care spune că o cu
nosc toți cei de aici. „Pe la 
începutul lui ’77 treceam 
prin momente grele. Ne-am 
împotmolit ; ne-am împot
molit rău. Rămînerile sub 
plan erau din ce în ce mai 
îngrijorătoare. In acea pe
rioadă, la o adunare a ac
tivului de partid, primul

secretar al comitetului ju
dețean ne-a spus cîteva cu
vinte simple, omenești. Zi
cea : „Dacă țara vă cere, 
nu sînteți voi, oameni buni, 
în stare să dați pentru ea, 
peste plan, un kilogram de 
cărbune ?“ „Auzi ? — și-au 
zis oamenii — să ni se cea
ră să dăm peste plan un 
kilogram de cărbune ! 7“ Șl 
activul de partid, apoi toți 
minerii au înțeles tîlcul a- 
celui kilogram de cărbune 
peste plan. El era mai pre
țios poate decit un kilo
gram de aur. Ca să-1 obții 
trebuia recuperată toată ră- 
mînerea în urmă, de mal 
multe zeci de mii de tone 
de cărbune. Ce-a urmat se 
știe : kilogramele au deve
nit tone, sute de tone și 
apoi zeci de mii de tone. 
Așa au ajuns la noi două 
„Ordine ale Muncii" — 
unul cjasa I — în 1978 — 
și altul clasa a Il-a — pen-

Constantin MORARU
(Continuare in pag. a IlI-a)

O încîntătoare priveliște brâileanâ
Foto : Darie Constantin

Poetul și patria

LA COMBINATUL CHIMIC 

DIN TIRNAVENI

A început să producă 
o nouă capacitate 

de bicromat de sodiu
Pe platforma Combinatului 

chimic din Tîrnăveni a început 
să producă o nouă capacitate de 
bicromat de sodiu, produs utili
zat pe scară largă in industria 
pielăriei, in industria chimică 
(catalizatori, farmaceutică și co- 
loranți). Totodată, produsul con
stituie principala materie primă 
necesară pentru obținerea altor 
săruri pe bază de crom. Este de 
remarcat că noua capacitate, Îm
preună cu vechea instalație exis
tentă aici, asigură întregul ne
cesar de bicromat de sodiu al ță
rii, precum și importante canti
tăți pentru export. La realizarea 
noii instalații, concepute și pro
iectate în cadrul Institutului cen
tral de chimie, o contribuție de 
seamă au adus Trustul de con
strucții chimice Cluj-Napoca și, 
în mod deosebit, chimiștii din 
Timăveni, care au construit cu 
forțe proprii cea mai mare parte 
a utilajelor de mare tehnicitate. 
(Gheorghe Giurgiu).

Satisfacția datoriei împlinite
creste

în mai multe rînduri am înfățișat 
in paginile ziarului nostru rezultatele 
unor cercetări sociologice întreprinse 
In mari unități industriale, stăruind 
îndeosebi asupra concluziilor de ordin 
practic ce se desprind din acestea. 
Investigația asupra căreia ne oprim 
astăzi aparține sociologului Cezara 
Mihăescu, inspector cu problemele de 
învățămint la întreprinderea „Ascen
sorul" din Capitală. Să notăm ineditul 
acestui demers avînd în vedere fap
tul că, în condițiile activității de 
teren, caracteristică a unității în 
cauză, o deosebită însemnătate capătă 
autocontrolul, conștiința profesională 
a fiecărui om al muncii. Aici apare 
ca necesitate dezvoltarea unor mo
tivații in strînsă legătură cu munca 
însăși, cu plăcerea pentru cum o 
faci, cu satisfacția dobîndită — con
diții deloc de neglijat în realizarea de 
parametri optimi de productivitate și 
calitate. Metoda folosită : ancheta de 
opinie pe un eșantion de 126 de per
soane. Să ne oprim pentru început 
asupra tabelului privind :
Ierarhia motivelor pentru care lucrați 

la „Ascensorul**

Nr. 
crt.

Motivul Nr. de op- % 
țiuni

în climatul autoexigenței
O cercetare sociologică privind realizarea unei 
calități superioare a muncii la întreprinderea 

„Ascensorul" din Capitală

organizație socia
listă 21 16,7

4. Din nevoia de bani 18 14,3
5. Din dorința de 

perfecționare 9 7,2
6. Din dorința de 

manifestare a 
aptitudinilor, a 
competenței 7 5,5

7. Alte motive 18 14,1
TOTAL 126 100%

1. Din datoria de 
a munci

2. Pentru prestigiul 
profesional

3. Din nevoia de 
apartenență la o

30

23

23,9

18,3

După cum se observă, pe primul 
loc în ierarhia motivelor înfățișate se 
situează îndeplinirea unei obligații 
cetățenești elementare în societatea 
noastră : aceea de a munci. Și, 
desigur, nu întîmplător urmează mo
tivația prestigiului profesional, una 
neputîndu-se realiza fără cealaltă, 
după cum bine se știe. De aici, cerin
ța : să fie temeinic și sistematic va
lorificate aceste opțiuni — prin asi
gurarea unui climat propice punerii 
în valoare a aptitudinilor și, mai 
ales, prin lărgirea posibilităților de 
perfecționare profesională. Multiple 
sînt argumentele care pledează în 
favoarea unei trainice pregătiri pro
fesionale a celui care lucrează la 
„Ascensorul**. Cercetarea sociologică

se oprește cu precădere asupra com
petenței și răspunderii cu care tre
buie făcută o instalație, o revizie cu
rentă ori o reparație la un ascensor 
In condițiile muncii nesupravegheate 
atît de riguros ca în fabrică. Mai sînt 
luate în calcul apoi și următoarele 
răspunsuri totalizate de chestionarele 
anchetei de opinie : 83% din subiecți 
afirmă că sînt sprijiniți în efortul lor 
de perfecționare profesională, ceea 
ce-i un lucru bun ; dar 17% — cifră 
deloc de neglijat — afirmă contra
riul.

Reporterul a rugat pe tovarășul ing. 
Constantin State, președintele birou
lui executiv al C.O.M., directorul în
treprinderii, să comenteze procentul 
de 17%.

— N-aș putea afirma că problema
tica ce se degajă din cercetarea so
ciologică nu era cunoscută consiliu
lui oamenilor muncii. Dar cu acest 
prilej s-au reconfirmat unele opinii 
ale noastre și acesta este, zic eu. un 
mare cîștig. Studiul în cauză a cla
rificat și ordonat prioritățile. Cit 
privește procentul de 17%. vreau să 
precizez că am fixat deja direcțiile 
de acțiune privind intensificarea pre
gătirii profesionale — parte a progra
mului de activități a C.O.M. S-au

nominalizat răspunderile tovarășilor 
din conducere, ale tuturor cadrelor 
tehnice, pînă la maiștri. E o acțiune 
gîndită în perspectivă care, nu ne 
îndoim, va duce la rezultate cores
punzătoare.

...Căutînd să afle mijloacele prin 
care se poate acționa pentru a întări 
autodisciplina, răspunderea, investi
gația sociologică testează înainte de 
toate cît de mult sînt legați de me
serie cei ce fac parte din echipele 
de teren de la „Ascensorul". Iată și 
cîteva eșantioane de răspunsuri : 
„îmi place în meseria noastră per
manentul contact cu noul" ; „faptul 
că am de-a face cu oamenii" ; „este 
o meserie de mare responsabilitate" ; 
„am libertate de acțiune, dar și răs
pundere" etc. Cum se poate constata, 
aproape fiecare răspuns este o mo
tivație superioară a muncii, a satis
facțiilor dorite, premise pentru o 
productivitate ridicată.

La întrebarea : „Ce nu vă placa 
in meseria dv. ?“, semnificativ este 
faptul că 34% din cei chestionați au 
răspuns că „le 
și-au exprimat 
tipul : „nu ne 
timpi morți în 
place birocrația" 
rile de rutină" ; 
țiunile în aprovizionare" 
aceste răspunsuri este conținută do
rința unei activități eficiente, ferită

place totul". Alții 
unele rezerve de 

place că mai avem 
producție" ; „nu ne 
; ,.nu ne plac lucru- 
„nu ne plac defec- 

etc. Și în

Iile TANASACHE
(Continuare in pag. a Il-a)

Poezia majoră fără 
mesaj social sau fără 
accesibilitate la public, 
după opinia mea, nu a 
existat niciodată și nici 
nu poate exista. Poezia 
cu mesaj pentru o per
soană sau pentru un 
public minor sau de e- 
lită, neținind seama de 
interesele largi ale u- 
nei societăți și ale tim
pului cu perspectivele 
sale, e destinată să se 
veștejească in umbra 
uitării și nu poate spe
ra să devină vreodată 
actuală.

Firește, pe parcursul 
Istoriei mesajul operei 
se schimbă și la fel ac
cesibilitatea ei. Totuși 
rămin vădite acele tră
sături: mesajul social șl 
accesibilitatea, chiar 
dacă structurile sociale 
se transformă. Opera 
bună, valoroasă, inspi
rată de realitățile pa
triei, de năzuințele și 
implinirile oamenilor 
rămine nemuritoare, 
cum este marea artă 
in general. Prin opera 
lor literară, Homer, 
marii tragici greci, 
Virgil, clasicii francezi, 
englezi, spanioli, ruși, 
Goethe, Schiller, cla
sicii maghiari Petăfi 
sau Ady, sau români 
ca Eminescu, Caragia- 
le, Creangă, Slavici, 
Goga, Arghezi, ca să 
nu uit pe italieni ca 
Dante, există prin artă 
și mesaj. N-aș exclu
de, desigur, In nici un 
caz din rindul operelor 
literare folclorul.

Poetul englez T. S. 
Eliot spune intr-un e- 
seu că un popor a că
rui poezie degenerează 
sau tinde să dispară 
este el insuși pe cale 
de dispariție. Dar noi 
știm că limba n-are a- 
celași destin și că poe
zia rămine la fel de 
valoroasă chiar dacă ea 
nu mai este înțeleasă 
și este considerată 

plimbă moartă" — e-

xemplu poemele ho
merice sau „Eneida“, 
pe care în original pu
țini le înțeleg. Tradu
cerile bune suplinesc a- 
cest neajuns, iar un 
bun traducător poate 
deveni la fel de cele
bru ca un poet.

Din cele spuse re
zultă, cred, că, potrivit 
convingerii mele, poe
zia nu este pur și sim
plu un complex de for
me verbale; că mește
șugul artistic — 
poetică — chiar 
este transpus in 
valențele unei 
noi, dar accesibile citi
torilor, presupune im

arta 
dacă 
echi- 
limbi

însemnări de
Mihai BENIUC

tal ce concentrează i- 
dealurile umanitare, 
morala și moralitatea 
ps hosocială a socie
tății, acțiunile oameni
lor in toată frumuse
țea lor și condamnă 
ceea ce nu prezintă 
ori nu indică o ascen
dență spre mai bine, 
spre dreptate și ferici
rea omenirii la nivel 
universal.

Poetul nu se poate 
rupe de patria sa. de 
poporul său, de socie
tatea umană in ceea ce 
are ea mai inălțător.

România a intrat cu 
depline puteri in zodia 
socialistă. Conștiința 
oamenilor s-a schim
bat, iar mesajul istori- 

Și 
promovat de partid și 

in
co-social, definit

plicarea In poezie și a 
unui mesaj istorico-so- 
cial pe deplin reflec
tat. Deci, poezia răzba
te de dincolo de for
mele pe care le îmbra
că, de vers 
încorsetat, 
rime și alte 
dificate de 
reguli care trebuie de
sigur să fie cunoscute 
de orice poet. Formele 
poetice de orice gen nu 
sint valabile decit a- 
tunci cind caută și a- 
flă „cuvintul ce expri
mă adevărul", cum ar 
zice Eminescu, și fac 
ca versul să meargă la 
inima oamenilor și la 
înțelegerea și simțirea 
lor. Altfel, cuvintele, 
oricum ar fi întocmi
te, se constituie in bu
chete de flori deșarte, 
ce rod in lume nu pot 
aduce nici pentru mo
ment, nici pentru vii
tor. Iar cuvintul ce ex
primă adevărul, ce re
flectă realitatea patriei, 
a existenței in evoluția 
ei pe toate fețele nu 
poate fi decit acel cris-

liber sau 
de ritm, 
reguli co- 
specialiști,

de conducerea sa 
frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este 
clar cu privire la dru
mul poporului ce suie 
spre culmile comunis
mului. Idealurile noas
tre sociale se traduc 
ceas de ceas, zi de zi, 
an după an In fapte 
fără egal In trecut, in 
toate domeniile de 
producție și de creație, 
spre binele tuturor ce
tățenilor. Scriitorii, cu 
conștiințele lor incan
descente și forța lor 
artistică, au menirea 
să ridice cit mai tui 
făcliile pe acest drum, 
ca toți să vadă in ma
rea lumină încotro îna
intăm spre bine și 
pacea tuturor, înăun
trul și in afara țării, 
trudind individual și 
colectiv, fără preget. 
Drumurile literaturii 
noastre sint drumurile 
patriei socialiste, co
respunzătoare intere
selor mari ale poporu
lui și partidului, nă
zuințelor de pace și fe
ricire ale națiunii 
noastre — inspiratoa
rea celor mai durabile 
opere de artă.
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„Fiecare club și casă de cultură-un adevărat 
centru al educației revoluționare"

Lugoj, am cin- 
maestrului Ion 
ani, moș Ilie!I
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I Moș Ilie - 
centenarul

Ilie Muntean, țăran din satul 
Bobda (comuna Cenei — Timiș), 
a împlinit venerabila vîrstă de 
100 de ani. Întrebat cum de a 
reușit să „devină centenar", po
vestește cu vorba lui sfătoasă : 
„Toată viața am muncit la cinip 
și in gospodărie. Mai muncesc 
și astăzi, ajutindu-mi nora, că 
băiatul este ocupat cu obștea 
(n.n. — este viceprimar); am iu
bit caii și mi-a plăcut să pescu
iesc in Bega. De fumat, nu mai 
fumez de mult și nu mi-am 
băut niciodată mințile. Mi-a mai 
plăcut să cint. In 1903, cind fă
ceam armata la ’ " ~"
tat in corul 
Vidu". La mulți

Cinstea 
pe un leu!

Controlul biletelor în autobu
zele care circulă pe ruta Năvo
dari — Platforma petrochimică 
Midia, 22 de persoane călătoreau 
fără bilet. Alte 75 se înțelese- 
seră cu șoferii autobuzelor res
pective și le plătiseră lor cite un 
leu. Chiar așa, numai un leu să 
valoreze cinstea dumnealor?

Gest frumos
Cu cîțiva ani in urmă, Liceul 

național din Iași și-a îmbogățit 
zestrea bibliotecii cu 120 volume 
diverse dăruite de către pensio
narul Victor Aposteanu — fost 
cadru didactic aici intre anii 
1946 și 1961. De curând, același 
donator a expediat la aceeași a- 
dresă alte 85 volume, iar pe a- 
dresa Muzeului Teatrului Națio
nal din localitate, 50 cărți cu 
piese de teatru și 250 programe 
de sală (de la spectacolele la 
care a participat personal). Fru
mos gest!

E căutat
Numitul Biro Mihail, șofer, a 

dispărut de la domiciliu de pes
te doi ani de zile, după ce — 
aflat sub influența alcoolului — 
provocase un accident de circu
lație grav. De atunci, unitatea 
plătește pentru el daune care au 
ajuns pină la citeva zeci de mii 
de lei. O simplă sesizare la or
ganele de miliție sau la Combi
natul minier Valea Jiului (Baza 
de aprovizionare Petroșani) str.
M. Eminescu nr. 22) ar pune ca
păt peregrinărilor acestui individ 
care fuge de datorii și de lege. 
Pe buletinul său de identitate 
scrie că e născut in 23 iunie 1929 
la Tirgoviște, din părinții loan 
și Sofia.

A treia pasiune
Prima pasiune a medicului 

Alexandru Ianovics este, bine
înțeles, medicina. Despre ea, 
deci, n-ar avea rost să scriem. 
A doua pasiune este muzica, 
despre care s-a scris la această 
rubrică (A.I. fiind posesorul unui 
pian celebru la care a cintat de 
mai multe ori muzicianul ne
pereche George Enescu).

A treia pasiune este sportul. 
Fostul campion de schi la una 
din primele ediții ale Sparta- 
chiadei de iarnă și antrenor al 
schiorilor din Miercurea-Ciuc, 
și-a adunat acasă o bogată co
lecție: sute de insigne, fanioane, 
brelocuri, afișe, embleme și alte 
„suveniruri", cu care a împodo
bit un perete întreg ce-l arată 
cu mândrie lesne de înțeles ce
lor ce-i trec pragul.

Ripostă cuvenită 
huliganismului

Spectacol atractiv, cu multă 
lume, la Casa de cultură din Si
ghișoara. Cintă cunoscutul an
samblu sibian „Cindrelul". Oa
menii sint numai ochi și urechi, 
și aplaudă pină li se înroșesc 
palmele. Numai dumnealui, Ni- 
colae-Viorel Coman, tînăr de 22 
ani, are treabă la balcon cu o 
sticlă de lichior. După ce se a- 
mețește bine, se dă el „in spec
tacol", cin tind și făc'ind scandal, 
spărgind sticla și aruncind cu 
cioburile in spectatori și pe 
scenă.

...Huliganul a fost luat pe sus. 
Trimis in judecată în stare de 
arest, a primit un an și jumăta
te de închisoare. Să-i fie învăță
tură .de minte — lui și altora 
ca el!

Certărefele
De un timp, primărița din 

Ctțcău (județul Cluj) este che
mată mereu să pună pace intre 
două certărețe, vecine bune pină 
nu de mult. Ana Oșan spune că 
Jenica Toma nu-i mai dă voie să 
ia apă de la fîntîna din curte ; 
Jenica spune că Ana li lasă por
tița deschisă cind pleacă de la 
flntînă. Numele lor și certurile 
lor au fost criticate și la gazeta 
de perete a comunei, dar degea
ba. Poate se potolesc după acest 

| fapt divers.

Prețul tragic 
' al unei glume 
I proaste

I
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Put pe glume, P.I., lucrător la 
cooperativa agricolă Mureșeni 
(județul Mureș), n-a gătit deu
năzi altceva mal bun de făcut 
decit să arunce pantofii colegu
lui său B.I. pe acoperișul unei 
magazii. Urcat să-și ia pantofii, 
acesta s-a dezechilibrat, o pla
că de azbociment a acoperișului 
s-a rupt, și omul a căzut in gol. 
S-a accidentat mortal. O glumă 
proastă, prea scump plătită!

Rubrică realizată de 
Gheorqhe MITROI 
și corespondenții „Scînteil"
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Cum se concretizează aportul clu
burilor și caselor de cultură la dez
voltarea conștiinței șocialiste, pe 
linia orientării trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul con
siliilor oamenilor muncii privind 
transformarea fiecărui club și casă 
de cultură intr-un adevărat centru 
al educației revoluționare ?

...Clubul întreprinderii județene de 
construcții-montaj din Tulcea nu iși 
mai așteaptă oaspeții „Ia sediu" ; 
vară de vară el se mută acasă „la 
beneficiari". L-am găsit, așadar, „pe 
teren", în diferite puncte de lucru 
din județ, unde prezintă informări 
despre hotăririle recentei plenare a 
C.C. al P.C.R. și ale Congresului con
siliilor oamenilor muncii, obiectivele 
noului cincinal. însoțite de programe 
oferite de brigada artistică, grupul 
satiric, formația de teatru.

La întreprinderea de construcții de 
nave și utilaj tehnologic, clubul ca 
instituție și clădire se află abia în 
fază de proiect. în fapt însă el acti
vează de pe acum. Nu e o figură de 
stil, ci o realitate, explicabilă prin 
aceea că punctul de documentare 
politico-ideologică nu s-a sfiit să-și 
depășească temporar atribuțiile (și 
bine a procedat), inițiind citeva ac
țiuni de resortul clubului. In felul 
acesta au fost organizate dezbateri 
privitoare la corelația dintre crește
rea productivității muncii și posibili
tatea reducerii timpului de lucru ; 
rolul maistrului in organizarea pro
ducției șl asigurarea coeziunii forma
ției de lucru.

Nebănuita „rentabilitate" a inves
tiției de inițiativă, fantezie, dăruire 
este o dată mai mult confirmată grăi
tor de puternicul ecou al acțiunilor 
inițiate de Casa de cultură munici
pală a tineretului, avînd Ia puntea de 
comandă un colectiv competent și 
entuziast, condus de prof. Victor 
Craus. Exemplară este aici, in primul 
rind. larga gamă a modalităților 
urmărind — din unghiuri diferite — 
unul și același obiectiv : cultivarea 
spiritului revoluționar, a patriotismu
lui socialist, formarea trăsăturilor 
moral-polltice proprii comunistului.

Ce ni s-a părut cu deosebire sem
nificativ privind ipostazele „noului" 
in acțiune ?

„Clubul ideilor îndrăznețe — gru- 
pînd tineri specialiști care, după dez
baterea unor idei cu aplicabilitate 
practică, creează colective avînd mi
siunea de a pregăti referate, proiecte 
sau schițe supuse unei dezbateri -re- 
alabile și apoi predate comisiei de 
creație tehnico-științifică din cadrul 
casei de cultură a tineretului sau unei 
unități de protil. Universitatea cul
tural-științifică pentru tineret, în ca
drul căreia, alături de cicluri de ex
puneri consacrate noului mecanism 
economic, metodologiei propagandei 
ateiste, problematicii Codului etic,

I
I
I

încă înainte de terminarea investiției, în stadiul
I ’
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De la distanță, șantierul fabricii de 
superfosfați din cadrul Combinatului 
chimic Făgăraș apare privirilor ca 
orice șantier în plină activitate : cu 
macarale și schele, cu nelipsita „ten
siune" specifică muncii constructori
lor. Cind te apropii însă de șantier 
— surpriză. O parte din utilaje se 
află în funcțiune, producînd super
fosfat, în timp ce macaralele și sche
lele împresoară încă șantierul. Mai 
mult, unele din utilaje nici n-au so
sit incă pe șantier. Chimiștii de aici 
nu au cedat in fața dificultăților ge
nerate de intîrzierea acestei investi
ții și au trecut la aplicarea unei so
luții originale, ce merită să fie cu
noscută, pentru a produce super
fosfat.

Dar Înainte de a ne referi la mo
dul în care au acționat, să vedem ce 
anume rațiuni de ordin economic au 
determinat construcția noii capacități 
de producție. De mai mulți ani. acizii 
reziduali, rezultați de pe platforma 
Combinatului chimic din Făgăraș, 
erau trimiși la Combinatul de îngră
șăminte chimice din Năvodari, unde 
li se asigură o valorificare superioa
ră. Ei sînt utilizați, alături de fosfo- 
rită. ca materie primă la fabricarea 
superfosfatului ; o anumită cantitate 
din acest ingrășămint chimic este ex
pediată înapoi spre zona centrală și 
de sud-est a Transilvaniei, unde se 
folosește Ia fertilizarea ogoarelor.

Combinatul din Năvodari nu dis
pune insă de o capacitate suficientă 
pentru a prelua Întreaga cantitate de 
acizi de la Făgăraș. Ca urmare, o în
semnată parte din aceasta rămînea 
în combinat, unde era supusă unui 
proces de reconcentrare pînă ajungea 
Ia 92 la sută substanță activă și era 
reintrodusă in circuitul productiv. 
Exista insă un neajuns. Această ope
rație necesita un consum ridicat de 
combustibil și. implicit, cheltuieli 
materiale suplimentare.

Pentru înlăturarea acestei situații, 
s-a stabilit să se construiască la 
Combinatul chimic din Făgăraș o uni
tate de fabricare a superfosfatului, 
care va utiliza întreaga cantitate de 
acizi reziduali de pe platformă. Con
strucția noii capacități de producție 
este acum în plină desfășurare, dar 
ea a trenat multă vreme datorită li
vrării cu intirziere a utilajelor, in
vestiția este serios rămasă în urmă. 
Nici termenul inițial pentru intrarea 
in funcțiune și nici cel de-al doilea 
nu au fost respectate. Și, după cum 
arătam mai înainte, chiar și in mo
mentul de față mai sînt anumite uti
laje care nu au sosit pe șantier.

Oare nu s-ar putea fructifica cel 
puțin parțial utilajele aflate pe șan
tier, producînd superfosfat printr-o 
soluție tehnologică simplificată? — 
iată întrebarea care a preocupat, în 
aceste împrejurări, conducerea com
binatului, organizația de partid și 
consiliul oamenilor muncii. De la 
Idee la materializarea ei drumul n-a 
fost nici scurt, nici ușor. După cerce
tări, experimente, calcule și eforturi 
laborioase, răspunsul a fost afirma
tiv : „Se poate obține superfosfat 
chiar in aceste condiții". Cum? Folo
sind în locul reactoarelor de sinteză, 
nelivrate' in acel moment, talerele 
destinate fabricării azotatului de 
amoniu. O soluție tehnică îndrăznea
ță. Dar pentru aplicarea ei întregul 
proces tehnologic a fost reanalizat și 
adaptat noilor cerințe. Nu era vorba 
numai de modificat o tehnologie cu 
caracter original. Fondul problemei 

găsim altele avtnd ca temă „Viața 
în doi" (dezbateri de caz privitoare 
la aspecte ale comportamentului in 
familiile tinere cu participarea unor 
psihologi, pedagogi, sociologi, medici, 
juriști) ; estetica funcțională și fe
meile tinere (moda și voga, arta și 
implicațiile ei în viața cotidiană, 
designul habitual).

..Secretul" reușitei acestei case de 
cultură este la îndemina oricui : 
un program judicios echilibrat, orien
tat spre realizarea cerințelor funda

ÎNSEMNARI DIN TULCEA

mentale ale educației revoluționare, 
dar preocupat deopotrivă de nevoia 
firească de recreare și divertisment a 
tinerilor. La aceasta concură o mare 
diversitate de manifestări : spectaco
le prezentate de un teatru al tine
retului cu stagiune permanentă și 
grupuri muzicale, decade ale filmului 
materialist-științific pentru tineret, 
recitaluri de poezie, sfatul medicului 
— „Omul și viața rațională", discuții 
la cenaclul literar și la cel de umor, 
serate de dans, antrenamente la baza 
sportivă.

în contrast cu asemenea reu
șite certe, la clubul „Metalur
gistul" surprinde ponderea dispropor
ționată a activității. cultural-art.istice 
față de tematica politico-educativă și 
tehnico-științifică, menținută încă în 
postura de „cenușăreasă". La Casa de 
cultură a sindicatelor, instalată într-o 
clădire demnă de invidiat, ne-am fi 
așteptat la mai multă fantezie In

Bogat sortiment de articole 
de sport - turism

Magazinele întreprinderilor co
merciale ale Direcției generale co
merciale a municipiului București 
oferă in aceste zile o gamă variată 
de articole pentru sport și turism: 
corturi cu accesorii de cairming 
(mese, scaune, paturi, rucsacuri, 
genți de voiaj, truse și seturi de 
tacimuri și vase etc.); articole pen
tru drumeție (îmbrăcăminte. în
călțăminte, biciclete etc.); aparate 
foto, jocuri distractiv-educative: ar
ticole din mase plastice (caschetă, 
minge, colac pentru inot etc.). Adre
sele acestor magazine: Electrotehno- 
chim — Piața Pantelimon; Cabana 
— Bulevardul 1848 nr. 9; Alpin — 
Bulevardul N. Bălcescu nr. 24; 
Bucur-Obor — Șos. Colentina nr. 2; 
Materna — Bulevardul 1 Mai, 
bloc 44.

consta în aceea ca toată această mo
dificare, ca și funcționarea utilajelor 
respective să se facă în condiții de 
șantier deschis. Oamenii au avut în
credere in propriile forțe și au izbu
tit. Și, datorită priceperii și ambiției 
profesionale dovedite de specialiștii 
combinatului, dăruirii și abnegației 
cu care a muncit întregul colectiv, 
s-a reușit ca la această instalație să 
se producă superfosfat, ingrășămint 
valoros așteptat pe ogoare. Pînă in 
prezent, Combinatul din Făgăraș a și 
livrat agriculturii aproape 30 000 tone 
de superfosfat, cantitate care va fi 
cel puțin dublată pină în momentul 
în care instalația va putea intra in 
funcțiune pe schema tehnologică de
finitivă.

Acestea sînt faptele. Fapte cu 
adinei și reale semnificații, care ates
tă modul hotărit și responsabil de ac
țiune al comuniștilor din combinat, al 
întregului colectiv din această uni
tate a industriei chimice, atunci cind 
e vorba de realizarea unui produs 
solicitat de economia națională. Un 
mod de acțiune propriu autocondu- 
cerii muncitorești.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

Este binecunoscută importanta au- 
toaprovizionării. Există o lege clară, 
există prevederi care trebuie aplicate 
cu convingere și energie. în cadrul 
autoaprovizionării, un rol distinct 
revine gospodăriilor-anexă de pe lin
gă unitățile de alimentație publică, în 
primul rind cantine, restaurante, ho
teluri. De fapt, chiar inainte de a se 
adopta Legea autoaprovizionării. con
ducerea partidțilui a dat indicații 
clare privind constituirea și dezvol
tarea de loturi legumicole și crescăto
rii de animale pe lingă unitățile .de 
alimentație publică. S-a pornit de la 
criterii de eficientă economică ușor 
de înțeles : să se valorifice astfel 
resturile alimentare care se iroseau, 
să se ieftinească pe această cale pre
țul preparatelor culinare servite in 
respectivele unități, să fie degrevat 
fondul de mărfuri de sarcina aprovi
zionării „marilor consumatori", să fie 
practic sporită și pe această cale 
cantitatea de produse alimentare 
pentru populație.

Experiențele pozitive acumulate in 
diverse județe au verificat că, în- 
tr-adevăr, gospodăriile-anexă pot a- 
duoe importante contribuții la îmbu
nătățirea aprovizionării. Dar există și 
cazuri de înțelegere deformată, biro
cratică a sarcinilor privind gospodă
riile anexe. Si este vorba de inacti
vitate disimulată în hirțogărie, de 
manifestări de comoditate, care uneori 
pot ajunge chiar la practici care, în 
loc să aducă contribuții pozitive, pro
voacă daune și pagube.

...Și unitățile de alimentație pu
blică din Craiova au organizat pe 
lingă cantinele orașului, pe lingă 
propriile restaurante, gospodărli-ane- 
xă, mai ales crescătorii de păsări si 
porci. Unele cu rezultate mai bune, 
altele cu rezultate mai timide. Ne 
vom opri în ancheta de față asupra 
unei experiențe, să-i spunem „ciu
date". pentru a se înțelege, foarte 
limpede și răspicat, că principiul 
autoaprovizionării „autorespinge" so
luțiile comode, birocratice, inactivi
tatea „acoperită" cu rezolvări artifi
ciale. Căci principiul autoaprovizio
nării înseamnă să se producă pentru 

întocmirea unor programe interesan
te. Pe de altă parte, forța de inriu- 
rire a activității politico-educative 
este diminuată ca urmare a recurgerii 
stereotipe doar la conferințe, expu
neri, cu caracter plat-didacticist.

Este dealtfel de neconceput întoc
mirea unui program interesant, atrac
tiv din birou, pe baza repetării pînă 
la saturație a acelorași manifestări, 
trimestru de trimestru, an de an. 
Larga participare la diverse acțiuni 
inițiate de Casa de cultură a tinere- 

tulul și de Clubul I.J.C.M. se dato- 
rește în bună măsură tocmai faptului 
că programul acestora este inlocmit 
pe baza consultării „beneficiarilor", 
a concluziilor desprinse în urma unor 
sondaje de opinie.

Lunile de vară nu pot constitui 
perioade de „vacanță" în activitatea 
așezămintelor culturale. Or, Clubul 
I.P.I.L.F. „Dunărea" și-a întocmit un 
program trimestrial care se reduce 
la cadran politic, informare asupra 
actualității economice, vizionări de 
film și TV : cu alte cuvinte, în 
decurs de trei luni se va face aci... 
aproape nimic.

O mare sărăcie tematică caracteri
zează și preocupările Clubului Com
binatului metalurgic Tulcea. Dealtfel, 
aci, dar și la alte cluburi, uimește 
seninătatea cu care se încearcă a se 
camufla prin diverse subterfugii pe
nuria manifestărilor. In programele

Satisfacția datoriei împlinite
(Urmare din pag. I)
de - timpii , morți. de dereglări In 
aprovizionarea șantierului, de acomo
dare rnai rapidă pe noile șantiere, 
munca din această unitate avînd ca 
semn distinctiv tocmai frecventa tre
cere de Ia un șantier la altul.

O întrebare cu o anume rezonanță 
în rindul celor investigați căuta să 
îmbrățișeze felul cum sint apreciate 
rezultatele muncii lor. Lucru firesc, 
deoarece lauda ori critica sint mijloa
ce de apreciere stimulatorii în efortul 
de a obține rezultate din ce in ce 
mai bune, cu efect direct asupra 
creșterii productivității muncii. Cum 
se impari opțiunile în această pri
vință ? a) 78 la sută au declarat că 
sînt mulțumiți de prețuirea ce se dă 
activității depuse ; b) 22 la sută au 
arătat că sînt mai puțin mulțumiți 
ori chiar nemulțumiți. Motivația celor 
din prima categorie : „sînt mulțumit 
că mi se dă atenție" ; „oamenii mă 
cunosc, mă respectă după munca 
depusă" ; „am fost trecut la primă" ; 
„aici mă simt ca într-o familie" ; 
„lună de lună am fost fruntaș" ; 
„am promovat repede în categorie" ; 
„există o bunăJințelegere in echipă" 
etc. Citeva din motivațiile celor cu
prinși în procentul de 22 la sută : 
„lucrătorilor de categorie mică li se 
acordă prea puțină atenție" ; „uneori 
se normează incorect lucrările" ; 
„schimbarea frecventă a locului de 
muncă impietează asupra cunoașterii 
temeinice a instalațiilor" ; „nu sîntem 
consultați asupra tuturor măsurilor

■ ■ H S E ■
consum — și nu să se consume de 
dragul... consumului.

Aceste observații ne-au fost inspi
rate de vizita la una din gospodăriile- 
anexă ale întreprinderii de alimenta
ție publică din Craiova, amplasată în 
comuna Podari. Frumoasă secție- 
anexă. Dar ce se putea observa în 
„trocurile" de ciment ? în loc de 
resturi menajere, de uruială. lucerna, 
cartofi sub STAS, tărîțe, era răstur
nat conținutul. Cîtorva saci de...

AUTOAPROVIZIONAREA: CUM ACȚIONEAZĂ GOSPODĂRIILE-ANEXĂ 

ALE UNITĂȚILOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ?

Cind sfecla furajeră 
era de fapt... mălai cumpărat

mălai superior. Am întrebat-o pe 
tovarășa Argentina Tutică, director 
adjunct al I.C.S.A.P., ce este cu 
mălaiul aruncat prin trocurile cres
cătoriei de porci. Ni s-a răspuns :

— Păi, ce să le dăm la animale ? 
Că resturile menajere nu ajung. Așa 
că ne-am gîndit să cumpărăm din 
comerț mălai...

— Ciți saci de mălai ați cumpărat 
de pe piață în ultimul timp ?

— Păi nu mult, vreo 80 de saci. 
Citeva mii de kilograme.

Una din îngrijitoarele care asistau 
la discuție (Nicolița Cocaliceanu), 
profitînd de ocazie, a apelat la 
directoare : „Să ne trimiteți mai mult 
mălai superior. Mănîncă porcii cu o 
poftă de nu-ți dai seama" !

La sediul întreprinderii de alimen
tație publică am intrat în posesia 
unor informații de necrezut: între
prinderea comerțului cu ridicata de 
produse alimentare livrase, intr-ade
văr, în ziua de 15 iunie 1981 — cu 
avizul de expediție nr. 6 922 „către 
I.C.S.A.P." — 84 de saci de mălai. 

săptămînale se menționează cu de
zinvoltură : luni — adunare generală 
de partid ; marți — ședință sindica
lă; miercuri — discuție cu agitatorii; 
joi — analiza învățămîntului de 
partid ; vineri — instruirea propa
gandiștilor etc, etc. Evident este pe 
deplin legitimă folosirea unor încă
peri ale clubului pentru diverse ac
țiuni de . partid sau ale organizațiilor 
de masă. Dar simpla „găzduire" a 
unor activități „din afară" nu poate fi 
folosită drept alibi spre a crea im
presia că la club au loc multe mani
festări „de profil propriu". La ce și 
cui folosesc asemenea biete tentative 
de „a ieși bine" la un control din 
fugă.?

Cind vezi cum în diverse cluburi 
o bază materială costisitoare este 
doar parțial utilizată, iar o plăpindă 
activitate cultural-politică abia mai 
pilpîie sub oblăduirea unor activiști 
fără har, neîndrumați sau birocrati
zați, te întrebi cum de reușesc să nu 
se contamineze de acea fervoare 
binefăcătoare care, peste drum sau 
în vecini, animă sumedenie de „co
legi de breaslă" înzestrați in plus 
doar cu vocație, tragere de inimă, 
dăruire. A descoperi, sprijini și 
propulsa Ia conducerea cluburilor și 
caselor de cultura cit mai mulți 
„sufletiști", posesori de asemenea 
„resurse interne", reprezintă una din 
principalele condiții ale transformă
rii fiecărui așezămint de cultură in
tr-o poziție înaintată pe frontul edu
cației revoluționare.

Tudor OLARU
Neculal AM1HU1ESE1

ce șe iau" ; „uneori, aprecierea mun-
* “a“ “n0

Soluțiile posibile pentru corectarea 
unei atari situații — acolo unde ea 
este reală — sint avansate tot de 
eșantionul investigat : frecvența unor 
discuții de la om la om, intre șeful 
de formație și muncitori ; lămurirea 
temeinică a problemelor ridicate de. 
oameni in grupele sindicale ; norma
re echitabilă, stimulatorie în toate 
compartimentele de activitate ; un 
accent mai mare in aprecierea muncii 
pe calitatea lucrărilor executate ; 
selecția mai riguroasă, la angajare, 
in funcție de calitățile pe care tre
buie să le întrunească cel care aspiră 
să lucreze în acest loc. Toate aceste 
sugestii — și altele — sînt in aten
ția factorilor de conducere din în
treprindere, ceea ce, din start, atestă 
receptivitate la opiniile exprimate 
de către masa de muncitori și, în 
egală măsură, oferă garanția că se 
vor selecționa cele mai eficiente so
luții pentru a determina schimbarea 
dorită.

Ce s-ar mai putea adăuga la cele 
spuse pină aici ? Poate doar ideea 
— repetăm — că, bine orientată, 
făcută cu pasiune, răspundere și 
competență, într-un climat de recep
tivitate, investigația sociologică, din 
întreprinderi poate conduce la soluții 
practice de reală utilitate. Ea iși află, 
astfel, locul firesc și meritat în efor
tul conducerii cu mijloace moderne, 
eficiente a activității economice, în 
organizarea științifică a producției și 
a muncii.

Dar această cantitate reprezenta pen
tru porcii întreprinderii doar o... 
gustare ! în total, după cum se con
stată pe baza actelor, in „hambarele" 
gospodăriilor-anexă ale crescătoriilor 
de animale ale I.C.S.A.P. Craiova au 
intrat, in ultimul timp, nu 84 de saci 
de mălai superior, ci... 3 vagoane !

Cum au putut să se petreacă ase
menea fapte ? Să se preia din fondul 
de consum al populației vagoane de 
mălai (care uneori lipsește de pe 

piață în Craiova) și să fie date la 
porci este o practică mai mult decit 
condamnabilă.

— Cum justificați în acte dispari
ția mălaiului, dacă el nu intră ' în 
consumul populației ?

— îl trecem pe cheltuielile de 
producție — ne-a răspuns directorul.

Cu alte cuvinte, mălaiul figurează 
ca... preparat in alimentația publică. 
Numai că, in loc să apară sub formă 
de mămăliguță cu ochiuri, bulz sau 
alte delicatese lacto-vegetariene, apa
re in trocurile pentru porci 1

Ne-am amintit întrebarea retorică 
a tovarășei director adjunct, redată 
mai sus („Ce să le dăm Ia ani
male ?...“), parcurgînd o adresă edi
ficatoare a consiliului popular muni
cipal. Cu nr. 947 din 31 ianuarie 
1981 : „Către I.C.S.A.P. Craiova. Ur
mare indicațiilor privind folosirea tu
turor terenurilor agricole (...). unității 
dv. i se repartizează suprafața de 
10 000 mp situată între limitele Făcăi 
-- lac Ciliboaica. în acest sens veți 
lua toate măsurile pentru intrarea în

Gospodarul iși face vara sanie...
Fabrica de ape minerale Vatra 

Domei livrează unităților comer
ciale din tară mari cantități de apă 
minerală. în butelii de sticlă. Pe 
timpul iernii însă, cind in această 
zonă temperaturile ajung frecvent 
Ia minus 15—20 grade Celsius, con
ținutul buteliilor îngheață, fie la 
încărcare, fie la descărcare. S-a în
cercat transportul in transcontei- 
nere, încărcate Ia locul de imbute- 
liere și care se descarcă direct la 
unitățile comerciale. Dar. și în a- 
ceastă situație buteliile îngheață in 
timpul transportului, chiar înveli
te cu un strat izolator de paie, cu 
rogojini sau talaș. Rezultă impor
tante pagube — care se repetă și 
se acumulează an de an. Intrucit 
pereții transconteinerelor nu sînt 
concepuți pentru a asigura protec

Ambalajele de sticlă 
lanțul slăbiciunilor”șl jj

Deși au fost emise reglementări 
clare privind recuperarea ambala
jelor din sticlă pentru toate uni
tățile comerciale, acestea nu sînt 
pretutindeni respectate. Cetățenii 
continuă să fie purtați cu Sacoșele 
pline de la un magazin la altul, 
majoritatea sticlelor și borcanelor 
rămin mai departe blocate in. că
mări sau sint aruncate. Chiar dacă 
in incinta unor unități comerciale 
din Capitală se mai întilnesc afișe 
ca „Primim sticle și borcane", de 
cele mai multe ori acestea sînt for
male. Motivînd lipsa ambalajelor, 
numeroase unități comerciale refu
ză primirea sticlelor sau o fac doar 
pentru cele de un litru ori de o 
jumătate.

Vasile DUMITRU
Bd. Nicolae Titulescu nr. 94
București
Nota redacției : Pe adresa redac

ției ziarului „Scînteia" au sosit in 
ultimul timp mai multe zeci de 
scrisori din București referitoare la 
această problemă. Verificînd pe te
ren mai multe din ele. am consta
tat că, intr-adevăr, unitățile refuză 
sub diferite pretexte primirea am
balajelor de sticlă oferite de popu
lație. Pentru justificare, mai mulți 
.șefi de unități ne-au arătat canti
tăți mari de sticle, care le-au blo
cat importante sume de bani și lăzi 
care stau încă neridicate. Majo
ritatea erau sticle de un sfert, de 
siropuri, lichioruri, sucuri (indigene 
sau din import). Dăm exemplu 
complexele alimentare din bd. 
Banu Manta nr. 31, bd. Muncii nr. 
170, bd. N. Titulescu nr. 94, șos. 
M. Bravu nr. 296, str. Emil Bod- 
naraș nr. 29. unitatea nr. 120 din 
str. Verzișori și cea din str. Berzei 
nr. 121 ș.a. Deși s-a stabilit de că

Turnul...
în urmă cu doi ani, in comuna 

noastră. Făget, județul Timiș, s-a 
început construirea unui turn de 
apă. Lăsînd la o parte faptul că 
amplasarea sa in plin centrul civic 
al localității, respectiv în piață, a 
fost total neinspirată. în rindurile 
de față dorim să ne referim la mo
dul cum s-au desfășurat lucrările 
construcției, mai precis la tărăgă
narea nejustificată a acestora. După 
executarea săpăturilor pentru fun
dație, constructorii de la șantierul 
Făget al Trustului de construcții- 
montaj Timișoara au abandonat lu
crarea. între timp. în groapa săpa
tă s-a format o baltă plină cu apă 

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Ocol păgubitor. Buștenii de fag de la cele două parchete de exploa

tare ale I. F. Rimnicu Vilcea, situate in amonte de strada Dealu Malului 
din municipiu, sint transportați cu mașinile, mai intii la un depozit din 
Rîureni, cale de 18 km. Aici, după înregistrare, buștenii sint reîncărcați 
și duși înapoi, la Rimnicu Vilcea, la combinatul de prelucrare a lemnului. 
Deci consum suplimentar de combustibil și forță de muncă. Nu s-ar putea 
oare evita această risipă, adueîndu-se buștenii din locurile de exploatare 
direct la combinat, pe o distanță de numai 4 km ? (Gheorghe Ispășoiu, 
tehnician, Rimnicu Vilcea). • „Cel mai bun in meserie cîștigă" Recent, 
la „Electroputere“-Craicva au fost desemnați ciștigătorii primelor locuri 
la concursul pe meserii organizat în întreprindere. Aceștia sint : la strun
gari — Marin Ștefan, Constantin Zaharia, Dorel Turbatu ; Ia frezori — 
Mihai Radulescu, Vasile Ghiță, Nicolae Ilie ; la sudori — Marin Lazăr 
și Nicolae Filip. Ocupanții primelor locuri vor participa Ia concursul pe 
municipiu. (Victor Mitu, tehnician). • Dacă la uzina cocsochimică de pe 
platforma Combinatului siderurgic Galați s-ar monta instalații de cap
tare — cicloane, electrofiltre etc. — nu s-ar mai împrăștia in atmosferă 
cenușă, zgură, gaze etc., care poluează mediul înconjurător. (Ion Stancu, 
șantierul „energomontaj". Galați).

cultură a terenului tn primăvara 
acestui an. De nerespectarea 
sarcinilor trasate rămineți direct răs
punzători". Semnează primul vice
președinte al comitetului executiv al 
consiliului popular municipal și se
cretarul comitetului executiv.

Am privit terenul acordat de pri
mărie I.C.S.A.P.-ului. Se află lingă 
comuna Malu Mare, satul Făcăi. As
pect dezolant. în afară de scaieți și 
alte bălării nu se află pe el nimic.

De aici n-a fost cosit nici un fir de 
lucernă, n-a fost scos un cartof sau 
vreo căpățină de sfeclă furajeră.

Am cerut părerea tovarășului Pan
telimon Mateescu. inginer-șef al trus
tului I.A.S.-Dolj, asupra producției ce 
putea fi obținută de pe terenul res
pectiv și iată răspunsul : aproximativ 
100 000 kg sfeclă, 12 000—15 000 kg de 
cartofi sau 40 000 kg lucernă. Am fă
cut un calcul simplu și am ajuns îm
preună Ia concluzia că producția ce
lor 10 000 mp de teren erau — la 
un Ioc cu resturile menajere colectate 
de la restaurante — suficiente'pentru 
întreținerea, fără mălai, a celor 100 
de porci pe care ii crește întreprin
derea craioveană.

Dar de unde recoltă ? Cum să strîngi 
culturi care, organizate și urmărite 
birocratic, au rămas pe hirtie ? Tot 
prin... hîrtii. Concret, printr-o 
adresă către organele de miliție, ce 
poartă data de 16 iunie 1981, I.C.S.A.P. 
sesizează : „Vă facem cunoscut că În
treprinderea noastră a avut însămîn- 
țat pe teritoriul comunei Malu Mare 

ția mărfurilor împotriva frigului, 
propun să se studieze posibilitatea 
fabricării unor transconteinere cu 
pereții izolatori (ca la vagoanele 
izoterme, de pildă), care să poată 
fi folosite, indiferent de anotimp, 
la transportul pe calea ferată a 
unor lichide ce îngheață ușor (ape 
minerale, băuturi răcoritoare etc.), 
în acest fel. pe lingă faptul că s-ar 
evita pagubele produse prin în
ghețarea buteliilor, s-ar putea ex
tinde și transportul transconteine- 
rizat al mărfurilor.

Sesizez de acum această proble
mă, potrivit zicalei că vara gospo
darul iși face sanie...

Nicolae PITICARU
Fabrica de ape minerale Vatra 
Dornei, județul Suceava

tre Direcția generală comercială a 
Capitalei ca toate transporturile să 
se efectueze după principiul plin- 
plin. delegații ICRA București ar 
refuza cu regularitate să preia de 
Ia unitățile alimentare toate amba
lajele. Motivele invocate sînt mul
tiple. Astfel, pe lingă efectuarea de 
transporturi neeconomicoase. acest 
procedeu are ca rezultat și impo
sibilitatea unităților comerciale de 
a mai putea primi ritmic sticle sau 
borcane, atit de necesare industriei 
alimentare.

Tovarășul Mircea Belu, directo
rul întreprinderii comerțului cu ri
dicata pentru produse alimentare 
București (ICRA), ne-a spus ca și 
unitatea respectivă se confruntă, la 
rîndul ei. cu refuzul sistematic al 
unor beneficiari. in ce privește pre
luarea ambalajelor (sticle și bor
cane indigene sau din import) pre
văzute în anexele contractuale. 
Astfel. întreprinderea de vinuri și 
rachiuri București și cea de spirt- 
droidie Fulger-București, care au 
contractat peste 80 la sută din can
titatea de sticle, nu vor, pur si sim
plu. să le ridice. Așa se face că 
depozitele ICRA sint blocate cu 
peste 700 mii de sticle. Poate că 
„lanțul slăbiciunilor" s-ar rupe 
dacă Departamentul industriei ali
mentare din M.A.I.A. ar lua toate 
măsurile pentru ca unitățile pro
ducătoare din subordine să-și res
pecte contractele încheiate cu 
ICRA București. Incit ICRA să 
poată prelua întreaga cantitate de 
sticle și borcane acumulate în 
magazine, ineît magazinele să nu 
mai aibă motive (reale sau fictive) 
de a refuza primirea acestor am
balaje, incit ambalajele să fie re
introduse in circuitul economic... 
unde sînt așteptate.

abandonat
șl noroi. La începutul anului tre
cut. constructorii au revenit și au 
turnat, in sfîrșit. fundația. Dar, la 
scurt timp, lucrarea a fost din nou 
abandonată. în prezent. în jurul 
fundației turnate, din hou băltește 
apa, degradind-o, iar unii cetățeni 
au transformat zona respectivă in 
rampă pentru depozitarea gunoiu
lui. Așteptăm din partea consiliului 
popular comunal și a conducerii 
Trustului de construcții-montaj Ti
mișoara măsurile cuvenite pentru 
soluționarea definitivă a acestei si
tuații.

Un qup de locatari ai co
munei Făget, județul Timiș

suprafața de circa 10 000 mp cu sfeclă 
furajeră, care în prezent e distrusă 
aproape în totalitate de animalele 
persoanelor care au pășunat pe aceas
tă suprafață de teren. Vă rugăm a 
efectua cercetări in scopul descope
ririi" etc., etc.

Adică, în tot decursul vremii, res
pectivii „gospodari" n-au știut, n-au 
văzut nimic, nu s-au interesat ce se 
întimplă cu sfecla furajeră, pentru ca, 
in ceasul al 13-lea. să-și aducă aminte 
și să-și acopere negltjența sau indi
ferența printr-o sesizare la miliție I

Luînd cunoștință de situația rela
tată mai sus, tovarășul prim-vice- 
președinte al comitetului executiv al 
consiliului popular municipal, Adrian 
Cioboiu, a menționat că se vor lua 
măsuri și suprafața de teren pusă la 
dispoziția I.C.S.A.P. Craiova va fi 
reinsămînțătă, îngrijită, păzită. în 
ceea ce privește mălaiul deturnat din 
fondul de consum, am primit asigu
rări de la direcția comercială jude
țeană că vor fi luate măsurile disci
plinare și organizatorice impuse de 
această abatere. Sint promisiuni fi
rești, a căror îndeplinire o vom 
urmări.

Firește, nu esțe vorba doar de o 
gospodărie-anexă și de o suprafață 
de teren in paragină. Au fost grav 
ignorate principii de bază ale auto
aprovizionării, într-o manieră de ne
conceput, care transformă intr-un 
nonsens esența măsurilor de acest 
gen. Autoaprovizionarea trebuie să 
sporească resursele, să aducă pe pia
ță,, la dispoziția cetățeanului, cantități 
sporite de bunuri alimentare ; me
nirea gospodăriilor-anexă e să valo
rifice superior resursele secundare — 
și nu să valorifice... inferior resur
se importante, nu să diminueze fon
dul de produse prin utilizări neeco
nomicoase. Soluția adoptată la 
I.C.S.A.P. Craiova înseamnă a lua 
diptr-un buzunar și a băga în celă
lalt, mai pierzînd cîte ceva pe 
parcurs...

Este o concepție birocratică și care 
trebuie respinsă ferm. Mai ales că 
— se pare —„exemplul" are o anu
mită prolificitate...

Gh. GRAUREI
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RECOLTAREA GRIULUI Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări

— în ritm mai intens, fără răgaz, 
cu maximă grijă gospodărească!

a revoluției populare mongole
C r on i c a

arad: Acțiuni de întrajutorare intre unități
Pină in dimineața zilei de 13 iulie, 

In județul Arad griul a fost strips de 
pe 60 310 hectare — reprezentind 74 
la sută din suprafața ocupată cu a- 
ceastă cultură. Ieri, întreprinderile 
agricole de stat recoltau ultimele 700 
de hectare. Ceea ce trebuie reținut 
cu deosebire este faptul că, pe an
samblul județului, viteza medie zil
nică realizată sîmbătă și duminică a 
fost de 7 845 de hectare, superioară, 
celei din alte zile. „întrucit numeroa
se unități anunță încheierea seceri
șului, am început redistribuirea ma
șinilor — ne-a spus mg. Nicolae Ma- 
nolache, director general adjunct la 
direcția agricolă județeană. Urmărim 
ca utilajele să ajungă cit mâi repede 
în unitățile in care lucrările au întir- 
ziat".

Intr-adevăr, tn majoritatea unită
ților agricole din județul Arad me
canizatorii au înțeles necesitatea fo
losirii mașinilor la întreaga capaci
tate. Combinerul Mircea Oprea și to
varășii săi de la C.A.P. Felnac n-au 
așteptat îndemnuri. Cu o zi înainte, 
incercind solă cu solă, au reușit să 
recolteze 40 de hectare cu griu. Pe 
cimp l-am întîlnit pe ing. Vasile Bi- 
reșu, președintele cooperativei. îm
preună cu cei doi specialiști, au sta
bilit să aducă încă 30 de combine din 
unitățile mai avansate ale consiliului 
— C.A.P. Sinpetru German, Monaru, 
Sicusigiu, de la fermele I.A.S. — ca 
să se intensifice secerișul și în aceas
tă cooperativă care are aproape în
treaga suprafață cultivată cu griu de 
sămînță. Asistăm, deci, la primele 
măsuri de Întrajutorare : redistri
buirea mașinilor între unitățile din 
ladrul acestui consiliu. Este o acțiune 
care, după cum a stabilit comanda
mentul județean pentru agricultură, 
va continua intre consiliile de la șes 
mai avansate — Aradu Nou. Felnac, 
Vinga, Ghioroc, Ștria — și cele din 
zonele colînare, unde secerișul a în
ceput mai tirziu — Berlia, Gurahonț, 
Sebiș ș.a.

Mecanizatorii de la C.A.P. Mailat, 
din cadrul consiliului agroindustrial 
Vinga, au terminat de recoltat cele 
530 hectare cultivate cu soiuri timpu-

rii. „Dacă era copt și lanul de 200 ha 
din soiul Lovrin, terminam pînă acum 
secerișul — ne-a spus tovarășul 
Szoke Ludovik, președintele coope
rativei. înainte de ploaie, griul avea 
25 la sută umiditate și nu se putea 
lucra, așa că am trimis patru com
bine la mazăre și șapte la C.A.P. Vin- 
ga“. Acum, mecanizatorii de aici zo
reau să termine însămîntatul ultime
lor suprafețe cu culturi succesive.

La C.A.P. Vinga intraseră în lanuri 
și combinele venite în ajutor. Pe to
varășul Francisc Ronkov, președinte
le cooperativei, l-am găsit la lotul de 
experiență, unde au fost cultivate opt

soiuri de grfu. Se lucra cu atenție 
sporită, producția de pe fiecare solă 
fiind transportată separat la siloz. Din 
cele 1 500 hectare de griu s-au și re
coltat 700. Programul stabilit de con
siliul agroindustrial Vinga, unde 
griul era recoltat pe aproape 90 la 
sută din suprafață, prevede concen
trarea tuturor combinelor disponibile 
la C.A.P. Vinga, care, pe lingă lotu
rile de experiență și sămînță, are 
mari suprafețe cultivate cu soiuri 
tirzii.

Așadar, tn județul Arad, prin ac
țiunile de întrajutorare, recoltarea 
griului se va încheia in 2—3 zile.

Lucian CIUBOTARU

SIBIU

IALOMIȚA

Cu prilejul celei de-a 60-a aniver
sări a revoluției populare mongole, 
luni la amiază, la clubul Întreprin
derii de mecanică fină din Sinaia a 
avut loc un miting la care au luat 
parte reprezentanți ai Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderi.

Au fost prezențf Țagaanlamyn 
Dughersuren. ambasadorul R. P. Mon
gole la București, și membri ai am
basadei.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit Laurentiu Doinaru, direc
torul întreprinderii, care a înfățișat 
principalele cuceriri ale poporului 
mongol in procesul de dezvoltare e- 
conomico-socială a tării pe calea con
struirii socialismului, arătînd că oa
menii muncii din tara noastră urmă
resc cu viu interes succesele dobîn- 
dite de poporul frate mongol. Vor
bitorul a relevat, totodată, legăturile 
trainice - care s-au statornicit între 
România și Mongolia. între cele două 
țări și popoare, subliniind că un rol 
de maximă importantă în dezvoltarea

și amplificarea acestora II au ln- 
tîlnirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jumjaaghiin Țedenbal.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Mongoliei lă București. Subliniind im 
semnătatea istoricului jubileu, care a 
deschis perspective făuririi unei vieți 
noi pentru masele populare din pa
tria sa, vorbitorul a evocat succesele 
Înregistrate în cele șase decenii de 
viață liberă a poporului său sub 
conducerea Partidului Popular Revo
luționar Mongol. în continuare, vorbi
torul s-a referit la bunele raporturi 
existente între cele două popoare, 
subliniind sprijinul efectiv pe care ii 
acordă România țării sale in vederea 
construirii unor obiective economice 
și sociale.

în încheiere, ambasadorul a adre
sat urări de noi succese colectivului 
întreprinderii prahovene. în activita
tea sa productivă, în îndeplinirea e- 
xempiară a sarcinilor ce ii revin 
din actualul pian cincinal.

Participanții Ia miting au vizionat 
apoi o expoziție de fotografii și un 
film documentar înfățișind aspecte 
din R. P. Mongolă.

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Franceze, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociația de prietenie Româ
nia—Franța au organizat, luni după- 
amiază, in Capitală, o manifestare 
culturală.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de Radu Beligan, președintele Aso
ciației de prietenie România—Fran
ța, ziaristul Neagu Udroiu a împăr
tășit impresii de călătorie din aceas
tă tară. în Încheiere a fo®t prezen-

zilei
tat un program de filme documenta
re franceze.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, I.R.R.C.S., ai unor instituții 
culturale și artistice, un numeros 
public.

A luat parte, de asemenea, Serge 
Henry, secretar general al Asociației 
de prietenie Franța—România.

Au fost prezenți Marcel Beaux, 
ambasadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

tv

Dacă pînă simbătă recoltarea griu
lui s-a desfășurat mai mult printre 
„ferestrele" dintre ploi, duminică și 
luni au fost în Bărăganul ialomițean 
zile cu adevărat pline și în rezultate. 
Duminică, bunăoară, in multe locuri 
combinerii au muncit pină seara la 
orele 21, cind spicele au fost ume
zite de rouă. în această zi, la I.A.S. 
Urziceni combinerii s-au întrecut pe 
ei înșiși. Este și meritul directorului 
unității, ing. loan Vermeșan, care a 
știut să organizeze bine munca, să 
mobilizeze activ pe toți participant!! 
la campanie. Cu aceeași dăruire au 
muncit și mecanizatorii din consiliile 
agroindustriale Cocora, Andrășești, 
Gîrbovi, Balaciu și Ciulnița. Luni 
seara au încheiat secerișul griului 
Întreprinderile agricole de stat Fetești 
și Slobozia, cooperativele agricole 
Săveni și Buieștî. Secerișul este în
tr-un stadiu avansat și în unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Andrășești, Fetești, Făcăeni și Co- 
sîmbești, unde, în- două zile, această 
lucrare se va încheia. Pentru intensi
ficarea secerișului in unitățile răma
se in urmă, comandamentul județean 
pentru agricultură a luat măsuri pen
tru trimiterea in aceste unităti a com
binelor și mijloacelor de transport de-

dublat, dar n-a atins 
prevăzut

venite disponibile in unitățile care au 
Încheiat recoltarea.

Dacă duminică s-au recoltat 8 503 
hectare, luni, suprafața aproape s-a 
dublat, fără insă să se atingă vitezele 
planificate. Și aceasta datorită dese
lor defecțiuni apărute la combine, 
care, în majoritatea cazurilor, sint 
determinate de calitatea slabă a cu
relelor de la buncăr. , Din cele 1.570 
combine C-12, zilpic un număr de 
120—140 sint in reparații sau. mai 
precis, așteaptă schimbarea curelelor. 
Tovarășul Anghel Mircea Dan, pre
ședintele cooperativei agricole Grin- 
du, ne spunea : „Noi nu admitem să 
intre în lan o combină care lasă un 
singur bob pe spic. La un hectar sint 
5 milioane de plante și se pot pier
de 5 milioane de boabe. Dacă ținem 
cont că 1 000 boabe de griu cîntăresc 34—35 ’ ■- - -
hectar 
me de

Este 
este o 
dere care trebuie 
peste tot, pentru că e vorba de pli
nea țării.

grame, asta înseamnă că la un 
se pot risipi 170—175 kiogra- 
grîu“.
un calcul făcut gospodărește, 
dovadă a spiritului de răspun

să se manifeste

Mihal VIȘOIU
corespondentul „Scinteii"

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Marginalii la recentul meci pentru 
„Cupa Davis“ (România - Argentina 2-3)

Al doilea colocviu interdiscipiinar 
privind istoria civilizației în România

La Sibiu — oraș cu bogate tradiții 
iar, în zilele noastre, cu o importantă 
contribuție la dezvoltarea științei și 
tehnicii, învățămintului, culturii și 
artei — s-a desfășurat timp de trei 
zile (11—13 iulie) cea de-a doua edi
ție a colocviului interdiscipiinar pri
vind istoria civilizației in România, 
amplă manifestare cultural-științifică 
organizată sub egida Academiei Re
publicii Socialiste România, Acade
miei de științe sociale și politice, Con
siliului Culturii și' Educației Socia
liste, a Comitetului județean de edi
tură și educație socialistă Sibiu. Ma
nifestarea a fost organizată în pregă
tirea celui de al XVI-lea Congres 
internațional de istoria științei ce va 
avea Ioc la București in acest an. To
varășa prof. dr. docent ing. Suzana 
Gâdea, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, a pre-

zentat un referat cu tema „Dezvol
tarea științei și tehnicii in România, 
factor primordial al progresului so- 
cial-istoric și cultural al poporului 
român", iar tovarășul Vasile Bărbu- 
leț, prim-secretar al. Comitetului ju
dețean Sibiu al P.C.R., a relevat im
portanta acestui colocviu pentru Si
biu. Un deosebit interes l-au pre
zentat comunicările susținute de 
acad. prof. dr. docent Ștefan Bălan 
„Istoria mecanicii teoretice și apli
cative in România", acad. prof, 

"dr. ’ docent Ștefan Păscii „Știință 
și societate", inginer Mihail Flores- 
cu, ministru secretar de stat la Con
siliul Național pentru Știință și Teh
nologie, „Contribuții de seamă ro
mânești la dezvoltarea științei, chimiei 
in lume", prof. Ion Franzetti „Crea
ția populară românească in contextul 
civilizației naționale și mondiale" etc. 
(Nicolae Brujan).

Tragere speciala 
„Pronoexpres"

Agențiile Loto-Pronosport 
continuă vînzarea biletelor pen
tru tragerea specială Pronoex
pres de duminică 19 Iulie 1981, 
organizată cu prilejul deschide
rii Jocurilor Mondiale Univer
sitare de vară de la București. 
Participanților la această trage
re li se oferă șanse sporite de a 
obține autoturisme „Dacia 1 300" 
și „Skoda 120 L“, excursii in 
U.R.S.S. sau R.S. Cehoslovacă, 
sume de bani variabile și fixe, 
incepînd cu cele de 50 000 lei, 
Pentru atribuire^' CnșrflKUrJIor sa
vor efectua șase extrageri în 
trei faze, cu un total de 38 de 
numere. Biletele de 25 lei va
rianta participă Ia toate extra
gerile. Cu variantele combinate 
și combinațiile „cap de pod", a- 
chitate sută la sută sau in cotă 
de 25 la sută, se pot realiza sui
te de ciștiguri la mai multe ca
tegorii. Consultați 
tragerii și procurați din vreme 
bilete cu numerele preferate ! 
Sîmbătă 18 iulie a.c. este ulti
ma zi de participare.

înaintea ultimelor partide de simplu 
ale meciului dintre echipele Româ
niei și Argentinei, din sferturile de 
finală ale „Cupei Davis“. in tribune
le „Tenis-Clubului“ timișorean dom
nea o atmosferă încrezătoare in com
portarea tinerilor noștri reprezen
tanți. Ceea ce era logic — dacă ne 
gindim că echipa Argentinei conducea 
doar cu 2—1, iar Vilas, 
lui Segărceanu, cîștigase 
zi la mare luptă (deși in 
partida cu Andrei Dirzu.

Florin Segărceanu, care 
ceasta a luptat admirabil, 
trece pînă la urmă de un adversar 
care, pe lingă puterea de luptă e- 
xemplarâ, a avut de partea sa ex
periența și, mai ales, un arsenal de 
procedee tehnico-tactice superioare. 
Tînărul jucător român are meritul de 
a fi cîștigat un set destul de clar 
(6—3) și de a fi cedat alte două la 
limită: 4—6. în ultimul set, al patru
lea, disputat după pauza regulamen
tară de 10 minute, a pierdut insă fără 
drept de apel cu 1—6. Cu această 
constatare am atins, de fapt, un as
pect esențial privitor la pregătirea 
psihică, moral-volitivă a tinerilor 
noștri reprezentant!: toate, dar abso
lut toate întreruperile de joc au fost 
defavorabile tenismenilor româniI în 
general, Segărceanu și Dirzu au „În
drăznit" puțin, n-au fost „bătăioși" In 
sensul bun al cuvîntului, așa cum 
făcuseră in primăvară in partida cu 
redutabila echipă a Braziliei. Pe 
acest fond, au ieșit la Iveală și unele 
lacune de ordin tehnico-tactic. De
sigur. conducerea tehnică a echipei 
are în vedere și alte aspecte privind 
comportarea tenismenilor noștri și 
va acționa, credem, cu pricepere pen
tru îmbunătățirea in continuare a

adversarul 
în prima 

trei seturi)

de data a- 
nu a putut

prospectul

cinema
• Alo, aterizează străbunica : EX
CELSIOR — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18
20.15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45 
18; 20.
• Degețica — 9,15; 11,15; 13,15; 15,30 
Capcana mercenarilor — 17,45; " 
DOINA.
• Detașamentul „Concordia" : 
TROCENI — 15; 17,30; 20.
• Probleme personale : VIITORUL — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Duelul : Aurora — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină — 21, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
la grădină — 21,15.
• Șantaj : POPULAR — 15,30: 17,30;
19.30.
• Punga cu libelule : COSMOS — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Fiul munților: PROGRESUL — 16; 
18; 20.
e Zimbetu] unul om chinuit : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
e Centrala este pe emisie : VICTO
RIA — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Pruncul, petrolul șl ardelenii : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Corleone : SALA MARE A PALA
TULUI — 17,15; 20, CAPITOL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină 
— 21.15, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15, la grădină — 21.
• Strada Hanovra : SALA MICA A 
PALATULUI — 17; 20.
• Sint timid dar mă tratez : BUCU
REȘTI — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, PATRIA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Alergătorul : SCALA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, CULTURAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Signum laudis : STUDIO 
12; 14.
• Moscova nu crede tn lacrimi: STU
DIO — 16; 19, MIORIȚA — 9; 12; 
16; 19.
• Aventuri tn Marea Nordului : FE
ROVIAR — 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, GRADINA BUZEȘTI — 21.
• Campionul : GRIVITA — 8.45; 11,30; 
14,15: 17; 19,45, FLOREASCA — 9; 12; 
16; 19,

20 :

co-

10;

• ENERGIA Șl SĂNĂ
TATEA. Recent s-a desfășurat 
la Nashville (S.U.A.), sub egida 
Organizației Mondiale a Sănătă
ții (O.M.S.), a Programului Na
țiunilor Unite pentru Mediu 
(P.N.U.E.) și Agenției Internațio
nale pentru Energie Atomică 
(A.I.E.A.), un colocviu interna
tional asupra incidenței diferi
telor forme de energie asupra 
sănătății omului. Subliniind că 
la sfirșitul secolului populația 
globului va atinge 6 miliarde 
locuitori, iar consumul de ener
gie va crește considerabil, in 
condițiile cind anumite forme 
de energie vor fi din ce în ce 
mai dificil de obținut, partici- 
panții Ia dezbateri au arătat ne
cesitatea ca. paralel cu străda
niile de a descoperi și perfec

15.30;

• îmi sare țandăra : EFORIE — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Serpico : ARTA — 9; 12; 16; 19, la 
grădină — 21. DACIA — 9; 12; 16; 19.
• Kojak la Budapesta : BUZEȘTI — 
15; 17; 19. .
• Olimpiada *40 : LIRA 
17,45: 20.
• Vagabondul — 16, Jocuri serioase
— 19,30 : DRUMUL SĂRII.
• Cosmonautul ; Cuscrii : FEREN
TARI — 15,30; 19.
• Aii Baba șt cel 40 de hoți : GIU- 
LEȘTI — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Chemarea : PACEA — 15,30; 17,30; 
19,30.
• Clinele electronic : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 21.
• Articolul 420 : FLAMURA — 91 12; 
16; 19.
• Secretul casetofonului : FLACÂRA
— 15; 17,30; 20, la grădină - 21,15.
• Shaba na : MUNCA — 15,30; 19.
« Superman : GRADINA CULTU
RAL - 21.
• Jandarmul șl extraterestrii : GRA
DINA FESTIVAL — 21.
• Idilă cu „mlss Brazilia" : 
NA LIRA — 21.
• Marfă furată : GRADINA 
TA — 21.
• Tallsmanul toreadorului : 
NA PARC HOTEL — 21,15.

GRADI-

MIORI-

GRADI-

teatre
• Teatrul „Nottara“ (la Muzeul 
Curtea Veche) : Omagiu gloriei stră
bune — spectacol de sunet si lumină 
— 18.
• Teatrul Gluleștl Ga Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România) : 
Popas in istorie — spectacol de sunet 
șl lumină — 11; 17.
• Teatrul Mic (la rotonda scriitori
lor din Clșmigiu) : Cintecul iubirii — 
spectacol de sunet șl lumină — 21.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Dai un... Biban, 
dar face ! — 20; (la grădina Batiștel): 
Veselie la Tănase — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână" : La fintina dorului — 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : CIntecul 
păunului de aur — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 204, Drumul Taberei) : Tln- 
dală... cloșcă — 20.

ționa surse alternative de ener
gie, să se evalueze cit mai exact 
consecințele acestora asupra să
nătății și mediului. Acest lucru 
este deosebit de important pen
tru ca diferitele țări să poată 
alege, în cunoștință de cauză, 
cea mai indicată strategie ener
getică.

• DIAMANTE... DIN 
COSMOS. „Fărimele de 
diamant, de dimensiuni micro
scopice, descoperite în Extre
mul Nord siberian sint conside
rate de specialiștii sovietici ca 
fiind de origine cosmică, mai 
precis, ele ar constitui mărtu
riile ciocnirii, in vremuri pre
istorice. a unui meteorit gigan
tic sau a unui asteroid cu Pă- 
mintul. Diamantele au fost gă
site pe fundul craterului Popigai,

pregătirii lor tehnico-tactice și psiho
logice, mai ales că peste puține zile 
ii așteaptă un nou și important 
men — „Universiada".

Spectatorii timișoreni, 
spectatorii, cu greu vor 
însă splendida victorie

exa-

tele- 
uita

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10.00 Șoimii patriei
10.10 Desene animate : „Atenție, copil !•
10,30 Interpret! Îndrăgiți al cînteculul 

popular
10,50 Destinul unor mituri
11,20 Film serial : „Dallas". Reluarea 

episodului 14
12,05 Evoluția vieții pe pămtnt. Omul. 

Reluarea ultimului episod
13,05 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,25 Matineu de vacantă 1 „Albul Blm 

— Ureche Neagră"
17.10 Clubul tineretului

17,55 Munca polltlco-educatlvă. Iniția
tive, eficientă

18,20 Muzică franceză
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Omul și sănătatea. Prevenirea unor 

boli digestive ; gastrita, ulcerul, 
colita

20,05 Reportaj TV : „Două zile si două 
nopți"

20.25 Teatru TV ; „Fedra" de Raclne. 
Producție a Televiziunii franceze

22,05 Telejurnal
PROGRAMUL 1

19,00 Telejurnal
19.25 Film serial pentru copil s „Pasărea 

albastră"
19.50 Arii din opere
20.45 Viața economică
21,15 Tineri lnterpreți al lui George 

Enescu
21.45 Spectacol de poezie șl muzică 
22,05 Telejurnal

vremea

ca și 
putea 
românească 

în jocul de dublu, in care, intr-ade
văr, omogenitatea și puterea de luptă 
ale cuplului nostru s-au dovedit su
perioare calităților individuale ale 
jucătorilor argentinieni (clasați prin
tre primii 10 din lume). Este o nouă 
dovadă, după cea din partida cu Bra
zilia, că avem un dublu de temut, iar 
prestigiul cîștigat trebuie consolidat 
în continuare. Tînăra echipă a Româ
niei, care și-a cîștigat un binemeri
tat loc în primele opt formații de 
tenis din lume, are dreptul ca și in e- 
ditia viitoare să participe în prima 
grupă valorică, de elită, a „Cupei 
Davis". Pentru această avantajoasă 
poziție ciștigată, pentru că au ajuns 
pînă in sferturi de finală, pentru că 
ne-au adus acasă pe una dintre cele 
mai valoroase echipe naționale de 
tenis de pe glob (foarte probabil, 
viitoare finalistă), cu care au oferit 
trei zile de frumos spectacol sportiv. 
Florin Segărceanu, Andrei Dirzu și 
antrenorul Al. Bardan au meritat a- 
plauzele cu care l-au înconjurat ti
mișorenii.

Cezar IOANA 
corespondentul „Seînteli*

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 șl 17 Iulie. în țară : Vremea va fl 
In general frumoasă șl călduroasă, cu 
cerul variabil. Vor cădea averse izolate 
de ploaie Însoțite de descărcări elec

trice, Îndeosebi In vestul șl nordul ță
rii. Vlnt moderat, cu Intensificări in 
zona de munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 10 și 20 de grade, 
iar cele maxime între 23 și 33 de grade, 
izolat mai ridicate, tn București : Vre
me călduroasă, cu cer variabil. Vtnt 
slab. Temperaturile minime ■ vor fl cu
prinse intre 17 și 20 de grade. Iar cele 
maxime intre 28 și 30 de grade. (Struțu 
Margareta, meteorolog de serviciu).

PRIORITATE EXTINDERII BAZEI PROPRII DE MATERII 
PRIME Șl RESURSE ENERGETICE

(Urmare din pag. I)

★
în semifinalele „Cupei Davis", re

prezentativa S.U.A. (în „sferturi", 
4—1 cu Cehoslovacia) va intilni echi
pa Australiei (după 2 zile, 3—1 cu 
Suedia), iar selecționata Argentinei 
va juca cu formația Angliei.

în cîteva rîndurl
fost inaugurat Centrul 
presă al Universiadei de 
situat in clădirea Con

de muzică „Ciprian Po- 
să asigure 

de lucru

• Luni a 
principal de 
la București 
servatorului 
rumbescu", menit să asigure cele 
mai bune condiții de lucru celor 
peste 500 de ziariști români și străini 
acreditați pînă in prezent la întrece
rile marii competiții polisportive.
• în turneul international de lupte 

greco-romane de la Belgrad, Ștefan 
Negrișan s-a clasat pe primul loc la

categoria 68 kg. Alți trei luptători ro
mâni — Aurel Temută (52 kg), Ion 
Szabo (57 kg) și Ion Balcan (62 kg) 
— au ocupat locul doi la categoriile 
respective.
• La Leipzig au luat sfîrșit cam

pionatele mondiale de ciclism pe pis
tă rezervate juniorilor. Proba de 
urmărire pe echipe (4 000 m) a re
venit selecționatei U.R.S.S. (4’30”94/ 
100), urmată de formațiile R.D. Ger
mane (4’33”) și Franței (4’38”09/100).

O FRUMOASĂ CARTE DE MUNCĂ
(Urmare din pag. I)
tru rezultatele din 1980. Dar 
sper să te convingi și de un 
alt cîștig enorm 
ani pe Care n-aș 
anticipez".

...După ce-am 
toată lungimea abatajului 
frontal 6 512 Roșioara. in- 
ginerul-șef al minei,. tova
rășul Vasile Neacșu, ne-a 
Întrebat dacă, prin compa
rație cu alte abataje din 
alte părți, am remarcat aici 
ceva deosebit. „Deosebit ar 
putea fi poate complexul 
CMA 2, fabricat tot la Fi
lipești de întreprinderea de 
utilaj minier" — ne-arn 
spus părerea. Discuția care 
a urmat a depășit cu mult 
preocupările strict locale. 
Maistrul miner Nicolae Si- 
mescu avea să ne spu
nă : „N-au combinele noas
tre marca unor firme din 
Occident. Și anumite părți 
componente nu sint produ
se din oțelurile cele mai 
speciale, ci din oțelurile 
cele mai bune românești, 
pe care le avem deocamda
tă. Totuși, cu această com" 
bină fabricată la noi obți
nem randamente la fel de 
mari ca cele ce se obțin cu 
combinele procurate din 
import și pentru care se 
plătesc zeci și zeci de mi
lioane lei". „Filipești este 
Încă o comună, nu-i oraș 
din nu știu ce parte a lumii 
— avea să observe șeful de 
schimb, Gheorghe Banu — 
pentru care preferă unii că
lătoriile lungi, cu avionul, și 
poate de aceea nu ajung cu

din acești 
vrea să-l

strâbătut

trenul sau cu mașina pînă 
aici. Ar trebui să știe că 
nici cărbunele nostru nu e 
moaie ca șvaițerul ; e sticlă. 
Totuși, complexul nostru 
taie patru fîșii in 24 de orei 
800 de ’ ' '
zi nu-i
- Și 

sebește 
tele .asemănătoare, din alte 
locuri 7 — ne iscodește mai 
departe inginerul-șef. Tot 
el răspunde întrebării, 
după ce ne îndrumă spre 
locul unde se „închide" 
stratul de cărbune și odată 
cu el abatajul : „Acesta-l 
pilierul, o porțiune din 
strat care, de regula, nu se 
mai exploatează. Dar cum 
poți să te impaci cu gindul 
că lași in urma ta cărbune 
pe care nimeni, niciodată 
nu se va mai întoarce să-l 
mai scoată la zi 7 Pentru 
că nu sintem chiar atit de 
bogați in asemenea rezerve 
ale subsolului incit să ne 
permitem risipa, exploata
rea haotică". Gindind ast
fel, specialiștii minei nu 
s-au aplecat prea mult a- 
supra unor studii tehnico- 
economice savante, ci au 
căutat cu asiduitate meto
da corespunzătoare de ex
ploatare a pilierelor. Și au 
găsit-o. „Acum, numai din 
acest abataj scoatem 30 000 
tone de cărbune care, alt
fel, ar ti rămas pentru tot
deauna neexploatate" — 
precizează inginerul-șef.

...Ni s-a vorbit aici și 
despre o oarecare microca- 
rieră. Am Înțeles insă că 
gazdele ezită să ne-o arate.

11 nostru
24 de orei 

tone de cărbune pe 
deloc putin“.
prin ce se mai deo- 
acest abataj de al-

De ce 7 „E o lucrare fără 
tehnologii speciale ; o ca
rieră improvizată" — ni s-a 
spus. Dutu imi face un 
semn discret : „Insistă". Și 
insistînd, am văzut-o. O 
carieră ca oricare alta, cu 
zone descopertate, cu esca- 
vatoare și 
aflat insă 
estimat la 
afloriment, 

’'nu-i poate

basculante. Am 
că geologii au 

început, in acel 
pe care nimeni 

lua in seamă, 
posibilitatea exploatării 
zi" a circa cinci, șase 
de tone de cărbune, 
risc, pe cont propriu au 
cercat și lată estimările 
ologilor au fost 
'pentru că pînă 
această microcarieră s-au 
extras circa 60 000 tone de 
cărbune la un preț de cost 
cu 50 la sută mai mic decit 
cărbunele pe care-1 scot 
din abataje. Și după ce au 
prins „gustul" carierelor, 
cei din Filipești au pornit 
in căutarea și a altor re
surse aflate aproape de su
prafață pe care le-au iden
tificat și unde își vor asi
gura o parte din rezerva 
„tampon" pentru ceea ce 
au numit ei „îndeplinirea 
necondiționată a angaja
mentului de a livra in a- 
cest an peste sarcinile de 
plan 40 000 tone de căr
bune".

...La început, cind I-am 
tntilnit, aș ti vrut să vor
besc cu colegul de acum 27 
de ani despre munca lui și 
a comuniștilor de aici. Dar 
n-a mai fost cazul. Tot 
ceea ce văzusem și aflasem 
6e constituie in răspunsuri 
directe și precise la intre-

„ia 
mii 
Cu 
tn- 
ge- 

infirmate 
acum din

bări pe care nu le-am mai 
pus. Și-am înțeles că „oîș- 
tigul enorm din acești ani" 
de care-mi vorbise la înce
put — și de care voia să 
mă conving singur — în
semna pentru el oamenii, 
modul lor superior de a 
munci și gindi, de a-și tace 
datoria față de țară și față 
de propria lor conștiință. 
Dar Dutu ne-a întrerupt 
firul gîndurilor. vorbind 
despre școlile comunei și 
cadrele didactice cu pre
ocupări exemplare, despre 
un viitor muzei! al Fi- 
lipeștilor și programul di
versificat și bogat al casei 
de cultură a minerilor, des
pre oi și capre a căror 
creștere se pretează pe a- 
ceste locuri, despre lucră
rile de canalizare din co
mună care răvășesc 
șoseaua 
noul și 
(realizat 
triotică), 
pentru cele mai 
coase solarii...

într-un tirziu, 
foind in albumul amintiri
lor, evocăm anii de școală 
de la Lupeni și pe colegii 
de.atunci, ni s-a destăinuit: 
„Mai devreme 
tirziu, tot mă 
munca din mină.
de completat un an și o 
lună ca să rotunjesc la 20 
de ani vechimea din subte
ran. Primar sau maistru 
miner, sint șt rămîn același 
om".

O carte de muncă fru
moasă. între multe altele 
tot atit de frumoase.

acum 
principala, despre 
frumosul 
prin i 
despre

stadion 
muncă pa- 

i întrecerea 
economi-

cind, răs-

sau mai 
întorc la

Mai am

situat cu 400 metri sub nivelul 
regiunii înconjurătoare. Respec
tiva formațiune, avind un dia
metru de 100 km, este presărată 
cu fragmentele unor mari blocuri 
de piatră, care au suferit cîndva 
un proces de topire.

• UN SPORT PERI
CULOS. Statisticile date pu
blicității în Italia relevă că scu
fundările submarine reprezintă 
un sport periculos, aproximativ 
500 de persoane pierzindu-și a- 
nual viata in această tară ca 
urmare a emboliilor. Alti 1 500 
de amatori ai acestui sport ră
mîn infirmi pe viată din cauza 
unor accidente survenite in con
diții similare. Pentru remedie
rea acestei situații s-a propus 
să se interzică minorilor utiliza
rea aparatelor pentru scufun-

D

dări, instituirea obligativității 
verificărilor periodice ale apa
raturii de scufundare, așa cum 
se procedează, de pildă, pentru 
automobile, și organizarea unei 
largi campanii de informare a- 
supra pericolelor acestui sport.

• MAGNETOFON CU 
ÎNREGISTRARE NUME
RICĂ. Poate câ in curînd mag
netofoanele de tip clasic vor fi în
locuite prin magnetofoane cu în
registrare numerică, fabricate de 
o firmă niponă. Ca și la mag
netofoanele obișnuite, sunetele

vor continua să fie recepționate 
de un microfon. Ele nu vor 
mai fi însă înregistrate ca atare 
pe bandă. Dimpotrivă, un micro
procesor le va traduce in cifre 
(lungimea de undă, frecvența. 
etc.), iar banda va înregistra 
impulsurile codificate corespun- 
zind acestor cifre. în felul 
acesta, calitatea sunetului va fi 
mult Îmbunătățită, tntr-o etapă 
ulterioară va dispărea și banda. 
Intr-adevăr, impulsurile vor ti 
înregistrate direct printr-o me
morie electronică. Va fi de ajuns 
să se apese pe butoanele unei 
claviaturi pentru ca muzica în
registrată să poată fi auzită în

al XII-lea al P.C.R., in acest domeniu 
vor avea loc în actualul cincinal im
portante modificări de structură, în 
sensul creșterii ponderii producției de 
energie electrică pe bază de cărbune 
și resurse hidro. Astfel, în timp ce

energia electrică produsă in cen
tralele hidroelectrice va crește 
cu 10 la sută, iar cea pe bază de 
cărbuni si șisturi cu 118 la sută, 
energia electrică produsă pe 
bază de hidrocarburi se va re
duce cu circa 27 la sută.

Caracterul intensiv al creșterii eco
nomiei în cincinalul calității și efi
cienței se relevă și prin atenția deo
sebită ce se acordă lărgirii resurse
lor prin recuperarea și refolosirea 
materiilor prime și materialelor re
zultate din procesele de producție șl 
de consum, tn acest scop.

planul prevede creșterea cu peș
te 60 la sută a gradului de re
cuperare și valorificare a resur
selor refolosibile. Pe această cale 
trebuie să se asigure in toate 
sectoarele cel puțin 50 la sută 
din necesarul de materii prime, 
materiale, piese și subansamble 
— acesta fiind un obiectiv major 
stabilit de conducerea partidului 
nostru.

Sint prevederi care. In ansamblul 
lor, se constituie intr-un program 
de dezvoltare susținută a bazei de 
materii prime și energetice a tării de 
o amploare și complexitate fără pre
cedent. Important este — așa cum a 
arătat secretarul general al partidului 
— ca aceste resurse de materii prime 
și energie să fie identificate și puse 
operativ in valoare : exploatarea lor, 
chiar dacă condițiile de zăcămint sint 
mai grele și conținutul lor în sub
stanță utilă este mai scăzut, este mai 
avantajoasă din punct de vedere eco
nomic decit să le importăm Ia pretu
rile mereu crescinde de pe plata 
mondială.

Firește, tara noastră dispune de 
resurse materiale limitate și. de 
ace^a. este nevoită să importe în con
tinuare o serie de materii prime de 
bază : petrol, cocs, minereu de fier, 
bumbac etc. Dar pe plan mondial se 
adincesc continuu fenomenele gene
rate de penuria unor resurse de 
materii prime și energie ; cu fiecare 
an. pteturile țițeiului și ale altor re
surse materiale „galopează" necon
trolat, obligînd țările importatoare la

eforturi valutare suplimentare. Bună
oară.

in anul 1980, pentru țițeiul Im
portat de tara noastră, absolut 
necesar economiei naționale, s-a 
plătit în plus fată de 1979, nu
mai pentru creșterea de preț, 
aproape 1,5 miliarde dolari.

Cu atit mai mult tn aceste condiții 
— cind eforturile pentru procurarea 

, din import a unor materii prime 
strict necesare economiei naționale 
sint deosebit de costisitoare — tre
buie să acționăm cu toate tortele șl 
mijloacele pentru dezvoltarea mai 
accentuată a bazei de materii prime 
și energetice proprii, astfel incit să 
se apeleze la resurse din import nu
mai in limita strict necesară. Iar 
căile și măsurile pentru atingerea a- 
cestui obiectiv sint limpede formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în expunerea rostită Ia Congresul 
consiliilor oamenilor muncii, sint bine 
precizate in planul pe 1981—1985. In 
esență, ele vizează angajarea plena
ră a specialiștilor, a tuturor oame
nilor muncii din domeniul geologiei, 
din ramurile industriei extractive la 
elaborarea de soluții și metode valo
roase de sporire a bazei de materii 
prime și energetice, accentuarea efor
turilor pentru descoperirea și punerea 
în valoare a noi rezerve de petrol și 
cărbuni, a noi substanțe utile, redu
cerea duratei lucrărilor de prospec
tare și cercetare geologică, perfec
ționarea tehnologiilor de extracție si 
preparare a substanțelor minerale.

Tara are nevoie de mai mult căr
bune, petrol, minereuri feroase și ne
feroase, de alte resurse materiale șl 
energetice ! Practic, producția aces
tora poate fi mărită nelimitat. Răs- 
punzind îndemnurilor însufletitoara 
adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul consiliilor oa
menilor muncii, la marea adunare 
populară din municipiul Tlrgu Jiu, 
geologii, minerii, petroliștii, ceilalți 
lucrători cu sarcini in acest domeniu 
au marea și patriotica datorie să 
muncească fără preget, cu pasiune, 
elan revoluționar și înaltă responsa
bilitate pentru realizarea și depăși
rea obiectivelor ce le revin din pla
nul pe acest an și pe întregul cin
cinal. cu convingerea fermă că spo
rirea resurselor de materii prime și 
energetice ale țării constituie o pro
blemă de importantă vitală pentru 
mersul hotărît înainte al patriei 
noastre pe drumul făuririi societății 
socialisto multilateral dezvoltate.

ROMANIA-FILM organizeozâ in ziua de 15 Iulie, ora 19, la cinematograful 
„Studio", Gala filmului din Republica Populară Mongolă, cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a revoluției populare mongole. Se va prezenta filmul 
REVĂRSAREA. Regia: D. Jigjid, cu: N. A. Kriucicov, Ghenden, B. Damciaa, 

S. lamaahi, I. Frolov

condiții optime. în plus, capaci
tatea de Înregistrare va creșta 
foarte mult in comparație cu 
a magnetofoanelor obișnuite.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. Recenta de«- 
coperire a unor piese de cositor 
pe șantierul arheologic din 
Tosu. în Insula Kyushu, i-a de
terminat pe unii savanti să 
creadă că vechil locuitori ai ar
hipelagului nipon erau capabili 
incă din antichitate să producă 
singuri materiile prime — cu
pru și cositor — pentru clopo
tele de bronz. Potrivit teoriilor 
de pînă acum, repuse in cauză 
de această descoperire, japone
zii antici își fabricau clopotele 
pentru ritualurile șintoiste re- 
modelind obiecte de bronz im
portate din China. Printre relic

vele care datează din era Yayoi 
(intre anii 300 t.e.n. și 300 e.n.), 
cercetătorii au descoperit bucăți 
de cupru avind o puritate de 
trei ori mai mare decit a mi
nereului neprelucrat.

• POPULAȚIA IN
DIEI. Potrivit datelor recensă- 
mintului efectuat tn luna fe
bruarie anul acesta, populația 
Indiei se ridică la 658 milioane 
de persoane. Potrivit aceleiași 
surse, 76.27 la sută din populația 
Indiei trăiește la sate, față de 
90 Ia sută la începutul acestui 
secol. Populația urbană depă
șește 156 milioane de persoane, 
adică 23.73 la sută. La recen- 
sămîntul din 1911 populația ur
bană era de numai 10.40 la sută.

Orașul indian cu cea mai nu
meroasă populație este Calcutta.

cu peste 9 165 000 locuitori, ur
mat de Bombay (8 227 000), Delhi 
(5 713 000), Madras (4 276 000) șl 
Bangalore (2 913 000).

• OGOARE IRIGATE 
CU APĂ DE MARE. ° 
rie de unități agricole de pe țăr
mul leton al Mării Baltice au 
trecut Ia irigarea ogoarelor lor 
cu apă de mare. Conținutul de 
sare al Mării Baltice este rela
tiv scăzut. Cercetătorii sovietici 
care au studiat acțiunea exerci
tată de această apă asupra se
mințelor și asupra solului res
pectivei regiuni apreciază că ea 
poate fi utilizată cu succes pen
tru irigarea suprafețelor culti
vate cu sfeclă de zahăr, varză 
și morcovi.



„România, președintele Nicolae Ceausescu 
promovează cu consecventă o politică de pace, 

prietenie si colaborare cu toate popoarele"
In diferita țări ale lumii continuă si fie amplu reflectate poziția Româ

niei socialiste intr-o serie de probleme majore ale contemporaneității, poli
tica de pace, prietenie, cooperare, promovată cu consecventă de partidul și 
statul nostru, reliefîndu-se, in același timp, rolul esențial al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in elaborarea și înfăptuirea acestei politici. De aseme
nea, au loc manifestări închinate României, realizărilor poporului nostru 
in toate domeniile de activitate.

ROMA

întrevederi ale ministrului 
afacerilor externe al României

STATELE UNITE ALE AMERICIL 
Conceptul românesc privind restruc
turarea relațiilor economice, a cărui 
elaborare este nemijlocit legată de 
activitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, are la bază o analiză 
aprofundată și multilaterală a reali
tății economice și social-politice con
temporane — scrie ziarul american 
„THE WALL STREET JOURNAL" 
Într-o pagină specială consacrată tării 
noastre.

Sub titlul „România și noua ordine 
economică internațională", publicația 
se referă la concepția partidului și 
statului român potrivit căreia, în pre
zent, in lume există un cerc vicios, 
in sensul că, pe de o parte, se adîn- 
cesc decalajele dintre țările sărace și 
cele bogate, iar pe de altă parte, ex
tinderea acestor discrepante ridică 
obstacole serioase în calea emancipă
rii statelor în curs de dezvoltare, pro
duce dezordine în economia mon
dială, ascute contradicțiile dintre state 
și grupări de state și generează 
instabilitate internațională. Ca urma
re, potrivit concepției românești, se 
arată în articol, este imperios nece
sară lichidarea stării de subdezvoltare 
de pe glob, dar nu prin aplicarea 
unor măsuri paliative ineficiente ca 
pînă acum, ci prin renunțarea defini
tivă la vechile practici și edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, care să stimuleze dezvoltarea 
social-economică a țărilor sărace, ca 
și a celor bogate, să promoveze pro
gresul general al omenirii.

MAROC. Ziarul „AL BAYANE" pu
blică un articol consacrat preocupări
lor țării noastre în domeniul valori
ficării surselor neconventionale de 
energie. Sînt prezentate realizări și 
obiective in domeniul folosirii ener
giei solare, eoliene, a apelor geoter- 
male, a biogazului. Ziarul arată că 
„cercetările fundamentale întreprin
se în numeroase institute românești 
urmăresc și valorificarea altor surse 
neconventionale, capabile să acopere 
o mare parte din necesarul de ener
gie al țării".

MEXIC. Cotidianul „EL HERAL- 
DO“ a publicat, pe o jumătate de 
pagină, articolul „Civilizația dacilor", 
ilustrat cu ample date, fapte și ci
tate din marii istorici al antichității.

Materiale dedicate istoriei și cultu
rii țării noastre au fost publicate și 
in presa din orașul Villahermosa — 
capitala statului mexican Tabasco. 
Sînt redate principalele evenimente 
din istoria și lupta poporului român 
pentru independență și dezvoltarea sa 
economică, precum și aspecte privind 
viața și activitatea unor mari scriitori 
români.

EGIPT. Televiziunea din această 
țară a transmis o emisiune dedicată 
României, în cadrul căreia a prezen
tat un film realizat recent în țara

r~
ILE DE PRESA 
e scurt

TĂLMĂCIRI DE VERSURI RO
MANEȘTI. Sub îngrijirea poetului 

I Mihail Steriade, fost conferențiar la
Universitatea din Liege, și aJeannei 
Vandervorst-Buytaert, in editura 
„Soveja" din Belgia a apărut o nouă 

I plachetă de versuri cu traduceri in 
limbile flamandă și franceză ale 
unor poezii reprezentative ale liricii 

I lui Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, 
Lucian Blaga și George Bacovia. 
Au fost inserate și versuri ale unor 

■ copii din țara noastră.
■ ȘTAFETA A PĂCII. La Oslo
■ s-a încheiat ștafeta păcii, partici- 

panții parcurgînd, în 28 de zile, 
2 200 de kilometri prin Norvegia, 

I pentru a atrage atenția opiniei pu- 
• blice asupra pericolului cursei 
* înarmărilor. Ultimul schimb al

• IN GUATEMALA, la perife
ria capitalei și in două zone din 
nord-estul țării, au avut loc lupte 
între trupe guvernamentale și deta
șamente de insurgenți, soldate cu 
pierderi de ambele părți. (FRANCE 
PRESSE).
• IN HONDURAS, recrudescen

ța violentei politice a făcut noi vic
time în timpul unul raid al politiei 
declanșat în urma exploziilor din 
citeva cartiere din Tegucigalpa, ca
pitala țării, revendicate de Miș
carea Populară de Eliberare „Chin- 
chonero". (UNITED PRESS INTER
NATIONAL).
• IN SALVADOR, 15 persoane 

au fost ucise in ultimele 24 de ore, 
in capitală și în orașe de provincie, 
inregistrindu-se, in același timp, un 
atac al unităților de gherilă asupra 
unui camion militar ; au fost uciși 
patru soldați. (AGENȚIA SPANIO
LA E.F.E.).
Sînt doar cîteva din veștile trans

mise în ultimele zile de agențiile de 
presă despre situația din țările Ame- 
ricii Centrale, zonă care, după de
cenii de accentuat imobilism al struc
turilor politice și sociale, a devenit 
o arenă de puternice convulsii. Vin- 
tul primenirilor suflă mereu mai 
tare peste această regiune întinsă 
între Columbia și Mexic, alcătuită 
din șase țări cu o întindere de aproa
pe 600 000 kmp și o populație de 
circa 24 milioane locuitori. Sînt „ță
rile bananelor", supranumite astfel 
de la sfîrșitul secolului trecut, cind 
trustul „United Fruit" își începea, 
în Costa Rica, expansiunea, cucerind, 
în cinci decenii, monopolul asupra 
bananelor, cafelei și altor bogății, a- 
servindu-și guverne și armate. în ra
port cu creșterea propriei puteri și 
propriului profit.

Dacă definiția de țări bananiere 
conținea un adevăr, In spatele ei se 
afla șl o Istorie de îndîrjite bătălii 

noastră de o echipă de reporteri egip
teni. Pe fondul unor imagini din Ca
pitală, de pe litoralul Mării Negre, 
din localități montane pitorești și din 
diverse stațiuni de odihnă și trata
ment, au fost relevate frumusețile 
naturale ale patriei noastre. îmbogă
țite prin eforturile pașnice ale oame
nilor muncii, de înălțare a unor noi 
edificii economice, sociale și cultu
rale.

MAREA BRITANIE. La Coventry 
a avut loc vernisajul unei expoziții de 
fotografii documentare și de carte ro
mânească intitulată „România in 
imagini — 1981". Sînt ilustrate reali-

MANIFESTĂRI
Șl COMENTARII DE PRESĂ 
DEDICATE ȚĂRII NOASTRE

zările obținute de poporul român în 
diferite domenii de activitate, precum 
și frumusețile patriei noastre.

In cadrul expoziției de carte sînt 
prezentate lucrări de literatură so- 
cial-politică, istorică, economică și 
beletristică. La loc de frunte se află 
operele în limba engleză ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialiste România, și 
volume dedicate personalității șefu
lui statului român, apărute in An
glia.

In alocuțiunile rostite, cu acest pri
lej, de E. Weaver, liderul consiliului 
municipal, și Nicu Bujor, însărcinatul 
cu afaceri a.i. al țării noastre la 
Londra, au fost subliniate raporturile 
de colaborare, în continuă dezvolta
re, dintre România și Marea Brita- 
nie, realizările obținute de poporul 
român în dezvoltarea socială, eco
nomică și culturală, politica externă 
activă de pace, colaborare și înțele
gere internațională desfășurată de 
România, sub conducerea președinte
lui Nicolae Ceaușescu.

ISRAEL. Clubul central „Ahva" din 
Haifa a primit din partea Ambasadei 
țării noastre în Israel o importantă 
donație de cărți românești, constînd 
din opere și lucrări social-politice și 
economice ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, precum și dintr-o 
serie de alte lucrări din domeniile 
istoriei, filozofiei, politicii econo
mice, sociologiei, culturii, artei și 
dreptului.

Au fost donate, totodată. Universi
tății din Beersheba un set reprezen
tativ de volume științifice românești, 
care cuprind cercetări ale tovarășei 

ștafetei a inmînat ministrului de 
externe al Norvegiei un mesaj 
prin care cheamă guvernul să con
tribuie la asigurarea destinderii, 
să militeze împotriva hotărîrii
N.A.T.O. de a amplasa noi arme 
nucleare americane într-o serie de 
țări vest-europene.

ÎNTREVEDERI UNGARO-SI- 
RIENE. Ungaria și Siria au subli
niat necesitatea continuării efortu
rilor in vederea instaurării unei 
ordini economice internaționale 
bazate pe egalitate deplină in drep
turi și au condamnat intensificarea 
cursei înarmărilor, amestecul fățiș 
în treburile interne ale altor pb- 
poare și escaladarea prezenței mi
litare americane in Orientul Mij
lociu, zona Golfului și Oceanul 

populare împotriva regimurilor de 
prigoană din țările regiunii. O isto
rie ce iese acum puternic la iveală 
în fluxul evenimentelor — stimulate 
prin succesul luptei Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională, 
care, cu doi ani în urmă, a măturat 
de la putere în Nicaragua dictatura 
odioasă a Iul Somoza, acționînd ca 
accelerator al proceselor politico- 
sociale din zonă și impulsionînd cu
rentele revoluționare. De teama 
„contagiunii sandiniste", regimurile 

AMERICA CENTRALĂ
- o zonă în plină efervescență socială
dictatoriale au înăsprit și mal mult 
prigoana, încercînd să Înăbușe re
vendicările, ceea ce n-a făcut decît 
să amplifice torentul nemulțumirilor 
și să radicalizeze orientarea unor 
mișcări.

O serie de focare ale gherilei s-au 
aprins aproape simultan in cuprin
sul zonei, mai bine zis rezistența 
armată a dobîndit o pondere consi
derabil mai mare în ansamblul for
melor de luptă desfășurată de mal 
mult timp pe acele meridiane. Fără 
îndoială, aceste evoluții nu se dato
rează unor factori accidentali, ci la 
rădăcina lor stau cauze interne, anu
me exacerbarea contradicțiilor din
tre forțele oligarhice și exponenții 
lor din sferele guvernamentale, pe 
de o parte, și mișcările populare 
tot mai organizate, pe de alta. Așa 
cum dispariția unor asemenea regi
muri s-a dovedit inevitabilă pe alte 
continente — in Europa, de pildă — 
tot așa în America Latină în general 
și în America Centrală în special ele 

academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, precum și alte lucrări cu 
caracter enciclopedic sau de specia
litate — rezultat al activității cercetă
torilor români din ramurile chimiei, 
geologiei, matematicii, construcțiilor, 
astronomiei, agriculturii, științelor 
naturii, ciberneticii.

Alte lucrări privind cercetările ro
mânești în domeniile istoriei, relații
lor externe și activității social-econo- 
mice interne din țara noastră au fost 
donate conducerii Asociației de prie
tenie cu România, precum și unor 
cercetători israelieni de specialitate.

CUBA. La Școala de cadre sindi
cale ,,Lazaro Pena" din Havana a 
avut loc inaugurarea expoziției de 
fotografii „Imagini din România". 
Au rostit alocuțiuni Felipe Gonzales, 
membru al Consiliului Național al 
Centralei Oamenilor Muncii din 
Cuba, directorul școlii și consilierul 
ambasadei române.

CANADA. In, cadrul complexului 
expozițional „Omul și lumea sa", din 
Montreal, a fost deschis pavilionul 
românesc organizat de Ambasada 
României din Canada cu sprijinul 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Pavilionul prezintă o expo
ziție de artă populară românească, 
o expoziție de artă decorativă, pre
cum și un stand turistic.

AUSTRIA. în orașul St. Aegyd, 
din landul Austria de Jos, a avut loc 
deschiderea „Săptămînii culturale 
românești", In cadrul căreia este 
prezentată o expoziție de artă popu
lară din diferite regiuni ale țării 
noastre și organizată o gală a filmu
lui românesc. Primarul orașului, 
dr. Armin Willert, a exprimat satis
facția locuitorilor de a găzdui o 
amplă manifestare despre arta și 
cultura poporului român, menită să 
contribuie la o mai bună cunoaștere 
a valorilor culturale ale celor două 
popoare, la dezvoltarea relațiilor 
prietenești româno-austriece. Tot în 
Austria, la Galeria centrală a Muzeu
lui municipal din orașul Weis, a avut 
loc deschiderea expoziției „Florile 
in pictura contemporană româneas
că". Sînt prezentate tablouri aparți- 
nînd unui număr de 52 artiști plas
tici contemporani din țara noastră. 
In cuvîntul său, primarul ora
șului, Leopold Spitzer, a expri
mat satisfacția cetățenilor orașu
lui de a găzdui această manifes
tare, care are o semnificație apar
te, intrucît ea are loc la puțin timp 
după efectuarea vizitei oficiale de 
stat in Austria a președintelui 
Nicolae Ceaușescu — eveniment de 
o deosebită importanță pentru dez
voltarea și amplificarea relațiilor de 
prietenie dintre România și Austria.

FRANȚA. Asociația culturală 
„Pays de Loire — Roumanie" a or
ganizat în portul Saint-Nazaire o 
manifestare culturală dedicată cine
matografiei românești. Au fost pro
iectate filme artistice și documen
tare românești. Au luat parte repre
zentanții conducerii primăriei ora
șului, ziariști, oameni de artă, un 
numeros public.

Indian — se arată în comunicatul 
dat publicității la încheierea vizitei 
in Ungaria a delegației partidului | 
Baas Arab Socialist din Siria, con
dusă de Abdellah Al-Ahmar, se- i 
cretar general adjunct al parti
dului. •

IRAKUL A ADOPTAT UN NOU I 
IMN NAȚIONAL, care va fi intonat | 
pentru prima dată cu ocazia celei 
de-a XIII-a aniversări a Revoluției i 
de la 17 iulie, a anunțat agenția ira
kiană de presă „I.N.A.". Textul nou- I 
lui imn, precizează agenția, a fost 
scris de poetul irakian Chafik Al- 
Kamali, partitura muzicală aparți- | 
nînd compozitorului libanez de re
nume international prof. Walid | 
Ghoulmiyeh.

ACCIDENT. Un avion particular, i 
avînd la bord o familie daneză for
mată din patru persoane, s-a pră
bușit, din motive neelucidate, pe 
un ogor din apropierea localității |
vest-germane Warburg, explodînd 
la contactul cu solul. Toate persoa
nele aflate la bordul aparatului 
și-au pierdut viața.

cunosc un continuu proces de șubre- 
zire, în urma intensificării luptei 
maselor populare ; înlăturarea aces
tor regimuri se inscrie și in acel 
spațiu geografic ca un fenomen 
obiectiv și ineluctabil.

Intre țările zonei cuprinse de con
vulsii, criza cea mai puternică o cu
noaște Salvadorul, unde anul trecut 
cel puțin 10 000 de oameni au căzut 
jertfe violenței politice. Punctul cul
minant al confruntărilor l-a consti
tuit declanșarea, la sfîrșitul anului

trecut, a unei ofensive militare de 
către Frontul Farabundo Marti pen
tru Eliberare Națională (coaliție al
cătuită din partidul comunist și alte 
-trei organizații de stînga, împreună 
cu alte grupări ale opoziției, de la 
stingă radicală pină la social-demo- 
crați, democrat-creștini ; chiar fe
derația proprietarilor de Întreprin
deri mici face parte din Frontul 
Democratic Revoluționar).

Prin atacarea de cazărmi și instau
rarea provizorie a controlului în 
citeva provincii, insurgenții au do
vedit deopotrivă capacitatea de a în
frunta armata regulată și aderența 
mișcării în rîndurile unor largi ca
tegorii sociale. Ulterior, după re
luarea asistenței militare americarte, 
junta guvernamentală a silit detașa
mentele insurgenților să treacă ia
răși la tactica hărțuielilor, specifică 
gherilei. Aceștia nu exclud totuși 
eventualitatea unor negocieri cu 
junta, cu condiția ca aceasta să în
ceteze represiunile, să elibereze de-

ROMA 13 (Agerpres). — Tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, s-a întilnit cu președintele Ca
merei Deputaților a Parlamentului 
italian, Nilde Jotti, care a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cordial mesaj priete
nesc, exprimînd sentimentele sale de 
înaltă prietenie, stimă și prețuire 
față de politica externă a statului ro
mân, promovată de președintele 
României.

In numele Camerei Deputaților, 
Nilde Jotti a mulțumit pentru Ape
lul adresat de Marea Adunare Națio
nală a României parlamentelor țări
lor semnatare ale Actului final de la 
Helsinki, arătînd că textul mesajului 
a fost făcut cunoscut parlamentului.

în cadrul discuției s-a evidențiat 
rolul parlamentelor și parlamentari
lor în asigurarea securității și coo
perării în Europa și în întreaga lume.

Ministrul afacerilor externe al țării 
noastre s-a întilnit, de asemenea, cu 
Emilio Colombo, ministrul de externe 
al Italiei.

★
ROMA 13 (Agerpres). — Tovarășul 

Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, a avut o întîlnire cu tovarășii 
Giorgio Napolitano, membru al Di
recțiunii Partidului Comunist Italian 
și al Secretariatului C.C. al P.C.I., și 
cu Rodolfo Mechini, membru al Co
misiei centrale de control, adjunctul 
șefului Secției pentru probleme inter
naționale a C.C. al P.C.I.

Au fost relevate raporturile bune

Reuniunea general-europeană de la Madrid
MADRID 13 (Agerpres). — Cores

pondență de la Radu Adrian: Repre
zentanții celor 35 de state participante 
la reuniunea general-europeană au 
adoptat, prin consens, programul de 
lucru pentru săptămîna în curs (13—18 
iulie).

In grupul de redactare care se 
ocupă de principiile înscrise în Actul 
final de la Helsinki, în ultimele zile 
a fost pus de acord un text refe
ritor la destindere, care urmează 
să-și găsească reflectarea In docu
mentul final al reuniunii. Prin acest 
text — rod al eforturilor depuse de 
majoritatea delegațiilor — statele 
participante Iși exprimă hotărîrea de 
a depune noi eforturi pentru a face 
ca destinderea să devină efectivă șl 
să se transforme Intr-un proces 
continuu, din ce In ce mai viabil șl 
cuprinzător, cu caracter universal.

Conferința internațională de la Bagdad
Fermă condamnare a raidului israellan împotriva Irakului
BAGDAD 13 (Agerpres). — Luni 

s-au deschis la Bagdad lucrările 
Conferinței internaționale pentru 
condamnarea agresiunii săvjrșite îm
potriva Irakului și națiunii arabe, Ia 
care participă reprezentanți ai parti
delor, mișcărilor de eliberare națio
nală, organizațiilor democratice și 
progresiste din Europa, Asia, Africa 
și America Latină. La conferință 
participă o delegație română condusă 
de prof. George Ciucu, membru al 
C.C. al P.C.R.

Cuvîntul de deschidere a confe
rinței a fost rostit de președintele 
Republicii Irak, Saddam Hussein. El 
a arătat că raidul israelian împo

ORIENTUL MIJLOCIU
• Contacte diplomatice la Tripoli și Alger • Bombardamente 

ale aviației israeliene in Liban
TRIPOLI 13 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, a 
făcut o vizită la Tripoli, unde a avut 
convorbiri cu Moammer El Geddafi, 
conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie din Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă.

După vizita întreprinsă la Tripoli, 
președintele Siriei, Hafez Al-Assad, a 
sosit la Alger, unde a avut o primă 
întrevedere cu președintele Algeriei, 
Chadli Bendjedid.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Avioane 
militare israeliene au întreprins du
minică după-amiază un raid Împo
triva orașelor Damour și Naameh, si- 

țlnuții politici, «ă abroge starea de 
asediu și să garanteze drepturile 
organizațiilor revoluționare de a se 
exprima prin intermediul mijloacelor 
de informare din țară.

O atmosferă încărcată domnește 
și in Guatemala, unde, ca răspuns 
la prigoana declanșată de regimul 
militar, organizațiile rezistenței ar
mate, Inclusiv Partidul Guatemalez 
al Muncii (comunist), au anunțat de 
curînd unificarea lor intr-un front 
antidictatorial. O situație asemănă
toare, dar deocamdată cu mai puține 
răbufniri ale violenței, se observă și 
în Honduras. In cîteva provincii 
s-au semnalat acțiuni revendicative 
ale țăranilor, în unele cazuri cu ocu- 

>parea de pămînturi moșierești, iar la 
universitatea din Tegucigalpa stu
denții au desfășurat un șir de de
monstrații cerînd reforme democra
tice. La intensificarea represiunilor, 
opoziția a răspuns prin crearea Fron
tului Național Patriotic.

Constituirea de fronturi ale opozi
ției, avind ca nucleu organizațiile 
politice de stînga, marchează înce
putul unei etape noi in desfășurarea 
evenimentelor pe scena politică a 
țărilor Americii Centrale. Fie că ac
ționează sub forma luptei de gherilă, 
fie a celei politice, fronturile urmă
resc aceleași obiective principale : 
înlăturarea dictaturilor militare, a 
puterii economice a oligarhiei, In
staurarea de guverne democratice, 
care să asigure respectarea dreptu
rilor cetățenești, să opereze adinei 
reforme in sfera economiei și a vieții 
sociale, conforme cu aspirațiile de 
progres și bunăstare ale popoarelor 
din țările respective.

In pofida încercărilor disperate ale 
forțelor conservatoare de a stăvili 
torentul Împotrivirii, aceasta ciștigă 
mereu în amploare, întreținînd vie 
încrederea popoarelor din zonă că, 
mai devreme sau mai tîrziu, obiec
tivele luptei lor revoluționare și pa
triotice vor fi «tinse.

Vaslle OROS

în cadrul convorbirii s-a subliniat 
cu satisfacție evoluția pozitivă a re
lațiilor tradiționale de prietenie și 
colaborare, pe multiple planuri, între 
cele două țări, in spiritul înțelegeri
lor convenite la nivel înalt, expri- 
mîndu-se de ambele părți dorința de 
a le dezvolta și diversifica în toate 
domeniile, punîndu-se accentul pe 
intensificarea cooperării economice.

De asemenea, au fost abordate pro
bleme internaționale actuale.

Ministrul de externe al României 
a avut, totodată, o întîlnire cu Giulio 
Andreotti, fost prim-ministru, pre
ședintele Comisiei de politică externă 
a Camerei Deputaților a Parlamentu
lui italian. Au fost discutate proble
me referitoare la securitatea și coo
perarea în Europa, pentru asigurarea 
dezarmării și întărirea încrederii pe 
continent, afirmarea politicii de des
tindere, independență națională și 
pace.

La Intîlniri și convorbiri, desfășu
rate într-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie, a participat ambasadorul 
țării noastre în Italia, Ion Mărgi- 
neanu.

★
dintre cele două partide, Întemeiate 
pe stimă și respect reciproc, relevîn- 
du-se dorința de a adinei colabo
rarea și solidaritatea dintre P.C.R. și 
P.C.I. în folosul țărilor și popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului; păcii 
și înțelegerii între popoare.

Intîlnirea și convorbirile au avut 
loc într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

A participat Ion Mărgineanu, am
basadorul României în Italia.

conform angajamentelor asumate prin 
Actul final. După cum se apreciază 
aici, convenirea acestui text este de 
natură să influențeze pozitiv nego
cierile și in legătură cu celelalte 
chestiuni ale acestui capitol, care se 
mai află incă în suspensie. După mai 
multe săptămîni de negocieri au 
fost înregistrate unele progrese și în 
legătură cu colaborarea dintre sta
tele participante în domeniul infor
mației.

Evidențiind progresele făcute, ob
servatorii nu pierd din vedere faptul 
că o serie de chestiuni dintre cele 
mai importante își așteaptă încă re
zolvarea. Așa se explică apelul con
stant al țărilor neutre și nealiniate, 
al altor țări mici și mijlocii, între 
care și România, pentru intensifica
rea ritmului lucrărilor.

triva reactorului nuclear irakian con
stituie o serioasă agresiune care 
amenință nu numai securitatea și in
teresele Irakului, ci și ale țărilor ara
be în general, a intereselor legitime șl 
dreptului lor la libertate și progres, 
aducînd în același timp o gravă atin
gere la adresa păcii și securității in
ternaționale — informează agenția 
I.N.A. Președintele Irakului a adre
sat tuturor forțelor progresiste și 
iubitoare de pace din întreaga lume 
chemarea de a adopta o atitudine 
fermă față de agresiunea Israelului.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
Yasser Arafat, președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

tuate la aproximativ 20 de kilometri 
de capitala libaneză.

Agenția Associated Press, citind 
surse oficiale libaneze, menționează 
că, in urma acestui raid, cel puțin 
șapte persoane și-au pierdut viata, iar 
alte 52 au fost rănite. La Naameh a 
fost distrusă o fabrică de frigidere și 
au fost incendiate magazine și alte 
clădiri din împrejurimi.

Libanul a însărcinat reprezentantul 
său la O.N.U. să prezinte o notă de 
protest

Convorbiri 
franco — vest-germane 
BONN 13 (Agerpres). — La Bonn 

s-a desfășurat cea de-a XXXVIII-a 
întîlnire la nivel înalt franco—vest- 
germanâ. Ea a prilejuit întrevederi 
separate intre președintele Franței, 
Franțois Mitterrand, și cancelarul
R. F.G., Helmut Schmidt, precum și 
ședințe plenare ale delegațiilor celor 
două țâri.

A fost examinată o largă arie de 
probleme privind relațiile bilaterale 
și din cadrul Pieței comune.

In legătură cu dialogul dintre sta
tele industrializate și țările în curs 
de dezvoltare, președintele francez și 
cancelarul vest-german au apreciat, 
de comun acord, că țările sărace tre
buie să primească asistentă econo
mică indiferent de opțiunile lor poli
tice — punct de vedere care diferă 
de cel al S.U.A.

In ce privește relațiile din cadrul 
C.E.E., cele două părți au căzut de 
acord asupra necesității modificării 
bugetului C.E.E. — problemă ce va 
constitui principala temă a reuniunii 
la nivel inalt a „celor zece".

Pe plan economic, cele două părți 
au subliniat necesitatea de a se pune 
capăt politicii dobînzilor ridicate 
practicate de S.U.A. S-a anunțat că 
în capitala Canadei — unde la 20 și 
21 iulie va avea loc reuniunea la 
nivel inalt a țărilor occidentale indus
trializate — ministrul francez al eco
nomiei șl finanțelor va propune
S. U.A. o concertare in vederea limi
tării marilor fluctuații ale dolarului 
în raport cu devizele cuprinse In 
sistemul monetar vest-european 
(S.M.E.).

Intr-o declarație de presă făcută 
după încheierea întîlnirii, cancelarul 
Helmut Schmidt a declarat, între al
tele, că principalul obiectiv al întîl
nirii „celor șapte" in capitala cana
diană îl va constitui lupta împotriva 
protecționismului unor țări partici
pante. El a insistat, de asemenea, 
asupra necesității stabilizării de ur- 
gbnță a cursului dolarului in raport 
cu celelalte devize occidentale.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A FRÂNTE^

Excelenței Sale 
Domnului FRANQOIS MITTERRAND

Președintele Republicii Franceze
Palatul Elysâe — PARIS

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Franceze tmi face o deosebită 
plăcere să vă adresez. în numele poporului român și al meu personal, cele 
mai calde felicitări, împreună cu sincere urări de fericire personală, de pro
gres și prosperitate pentru poporul francez prieten.

îmi este plăcut să evoc, și cu acest prilej, bunele relații dintre țările 
noastre, făurite in decursul bogatei istorii a celor două popoare, în care, nu 
o dată, românii și francezii s-au aflat alături în lupta pentru împlinirea 
acelorași înalte idealuri de libertate și demnitate, de pace și progres. Dorim 
ca, în spiritul acestor bune tradiții, al convorbirilor purtate împreună — și 
de care îmi amintesc cu plăcere — prietenia, colaborarea și cooperarea ro- 
mâno-franceză să cunoască, prin eforturile noastre comune, o dezvoltare și 
mai rodnică în viitor, pe baza deplinei egalități în drepturi, a stimei și res
pectului reciproc.

Sînt încredințat că aprofundarea dialogului și extinderea conlucrării 
multilaterale româno-franceze — pentru care există, după părerea noastră, 
largi perspective — corespund pe deplin intereselor de progres ale celor 
două popoare și, totodată, servesc cauza generală a înțelegerii și colaborării, 
securității și păcii în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim minis

tru al guvernului, a trimis o tele
gramă primului ministru al Republi
cii Franceze, Pierre Mauroy, cu pri
lejul Zilei naționale a acestei țări, 
prin care îi adresează cele mai sin
cere felicitări, împreună cu calde 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de bunăstare și prosperitate 
pentru poporul francez prieten. în

Deși nu concurează cu frumuse
țea vechilor ansambluri arhitectu
rale ale Parisului, Piața Bastiliei ră- 
mine locul poate cel mai îndrăgit 
al locuitorilor capitalei. Ea se bucu
ră de privilegiul unic de a fi deo
potrivă o răscruce a Parisului, dar 
și a istoriei Franței. In mijlocul ei 
se înalță columna încununată de 
statuia în bronz aurit reprezentînd 
geniul libertății. „Un crater al vul
canului parizian" — este denumit și 
astăzi locul unde forța și entuzias
mul popular au reușit să cucerească 
la 14 iulie 1789 „fortăreața terorii", 
simbolul puterii absolute — Basti- 
lia. Mînia poporului a dărîmat din 
temelii zidurile cumplitei închisori, 
schimbînd cursul propriei sale isto
rii și mareînd un punct de referin
ță în evoluția progresistă a omeni
rii. Dărimarea Bastiliei a devenit 
sinonimă cu ridicarea popoarelor a- 
suprite împotriva regimurilor de 
împilare, cu avîntul luptei pentru 
libertate și progres.

Evenimentele de la 1789 și cele 
care le-au urmat în direcția adînci- 
rii transformărilor declanșate de re
voluția burghezo-democrată au fost 
salutate cu bucurie în țările româ
ne. în zilele revoluției din februa
rie 1848, tineri români, între care 
Nicolae Bălcescu, au luptat pe bari
cadele Parisului. La fel, istoria a 
consemnat faptul că revoluționari 
români au fost alături de comba
tanții francezi pe baricadele Comu
nei din Paris. In timpul marii în
cleștări a popoarelor cu cotropitorii 
naziști, la faptele de vitejie și sa
crificiu ale rezistenței franceze s-au 
alăturat și luptători români. în pa
ginile eroice ale istoriei celor două 
popoare, o dată înscrisă cu litere de 
aur — 23 August 1944 — anunță eli
berarea concomitentă a Bucureștiu- 
lui și Parisului de sub ocupația 
hitleristă. Sînt fapte ale istoriei care 
pun în evidență o trainică prietenie 
închegată de-a lungul veacurilor 
între poporul român și poporul 
francez — între care există atîtea 
afinități de limbă și cultură — în 
lupta pentru împlinirea aspirațiilor 
de libertate, independență, progres 
șocial.

Anul acesta, sărbătoarea naționa
lă a Franței este marcată de victo
ria istorică în alegerile prezidenția
le și parlamentare a. forțelor poli
tice de stînga și democratice — ex
presie a năzuințelor maselor popu
lare în lupta lor pentru transfor

Reuniune ministerială a
GEORGETOWN 13 (Agerpres). — 

In capitala Guyanei au luat sfîrșit 
lucrările reuniunii Consiliului mi
nisterial al Pieței comune caraibiene 
(CARICOM), la care au luat parte re
prezentanții celor 12 țări membre ale 
acestei organizații economice regio-

Soluția celor
Nu este exclus ca Jennie Aste, 

din York (Marea Britanie), să fi 
luat cunoștință de recentele decla
rații ale secretarului general al
O.N.U., Kurt Waldheim, la sesiunea 
de vară a Consiliului Economic și 
Social (ECOSOC), care au conturat 
o perspectivă dezolantă: dacă nu șe 
vor lua măsuri pentru a se curma 
procesul tot mai accentuat de adin- 
cire a decalajelor economice, numă
rul persoanelor trăind în condiții de 
sărăcie absolută, adică la limita sub - 
zistenței biologice, ar putea depăși 
pină la sfîrșitul actualului deceniu 
800 de milioane! Situa fie pe care 
înaltul demnitar al Națiunilor Unite 
a pus-o in nemijlocită legătură cu 
spirala tot mai vertiginoasă a chel
tuielilor pentru înarmări (și in acest 
an ele vor trece de 500 miliarde do
lari, previziunile „modeste" indicînd, 
în condițiile menținerii actualului 
ritm de sporire a bugetelor militare, 
că pînă în anul 2000 se va ajunge 
la cifra de neînchipuit de un trilion 
de dolari), în timp ce ajutorul pen
tru dezvoltare bate pasul pe loc. Tot 
atit de posibil este ca Jennie Aste 
să fi citit in ziare despre proiectele 
de desfășurare în Europa occiden
tală a unor noi rachete nucleare, 
sau, să zicem, „cottage“-ul său se 
învecinează cu o nouă bază milita
ră în curs de construcție, și acest 
lucru să nu-i fi plăcut, sau să fi 
urmărit la televiziune o emisiune 
despre copiii din Sahel, care mor cu 
miile de foame...

Cine știe? Cert este însă că Jennie 
Aste a hotărît că este cazul să facă 
ceva pentru a pune capăt acestei si
tuații, în speță s-a gîndit cum să 
determine autoritățile din țara sa să 

telegramă se exprimă convingerea 
că relațiile de tradițională prietenie 
și-de rodnică cooperare în domeniile 
politic, economic, tehnico-știintific și 
cultural dintre România și Franța 
vor cunoaște o continuă amplificare, 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei destinderii, securității și pă
cii în Europa și în întreaga lume.

mări sociale înnoitoare, pentru de
mocrație, independentă și pace.

în spiritul tradiționalelor legături 
prietenești cu poporul Franței, po
porul român a primit cu satisfacție: 
rezultatele acestor alegeri. Această 
satisfacție este cu atit mai îndrep
tățită cu cit între România și Fran
ța s-a dezvoltat și se dezvoltă o 
conlucrare fructuoasă pe multiple 
planuri, in spiritul egalității depline 
în drepturi, stimei și respectului re
ciproc. Ea își găsește expresie în 
extinderea și diversificarea schim
burilor comerciale, în orientarea re
lațiilor economice spre forme noi, 
moderne, de eficacitate superioară, 
cum sînt, de pildă, societățile mixte 
de producție și comercializare în 
ramuri de vîrf ale economiei, in am
plificarea schimburilor în domeniile 
științei, artei, culturii. In același 
timp, în spiritul politicii P.C.R. de 
dezvoltare a relațiilor de colaborare 
cu toate partidele muncitorești, cu 
partidele socialiste, social-democra- 
te, cu toate forțele înaintate ale 
contemporaneității, partidul nostru 
a stabilit legături de prietenie și 
colaborare cu Partidul Socialist 
Francez, cu toate forțele de stînga 
din Franța. Un rol esențial în aceas
tă privință l-au avut contactele per
sonale ale secretarului general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu liderul socialist Francois Mit
terrand, cu conducătorii P.C.F., ai 
celorlalte formațiuni de stînga din 
Franța.

Pornind de la aceste premise 
favorabile, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în mesajul adresat nou
lui președinte al Franței, și-a ex
primat încrederea că dialogul ro- 
mâno-francez la nivel înalt va fi 
continuat și aprofundat, că relațiile 
dintre cele două țări se vor dezvol
ta corespunzător intereselor ambe
lor popoare, politicii de pace și des
tindere, de afirmare a independen
tei naționale în Europa și în întrea
ga lume.

Stimulate de îndelungate tradiții, 
de năzuințele comune spre pace și 
progres ale celor două popoare, re
lațiile rodnice româno-franceze în
trunesc condiții din cele mai favo
rabile pentru a dobîndi noi dimen
siuni. în această privință existînd 
ample posibilități care pot fi fructi
ficate cu succes, în interesul re
ciproc, al cauzei generale a secu
rității, colaborării și înțelegerii.

Pseței comune caraibiene
nale. Participanții au evidențiat nece
sitatea ca S.U.A. să confere un tra
tament nediscriminatoriu statelor din 
regiune — precizează agenția Prensa 
Latina. Alte rezoluții vizează stimu
larea cooperării pe principii noi.

două cecuri
transfere în folosul popoarelor din 
„lumea a treia" o parte mai sub
stanțială din sumele destinate înar
mărilor. Iar soluția nu a fost lipsită 
de ingeniozitate: din impozitele pe 
care, ca orice contribuabil, este che
mată să le plătească, ea a redus o 
sumă reprezentînd 40 la sută — cit 
a apreciat că reprezintă, sub o for
mă sau alta, cheltuielile militare to
tale ale țării. După care a trimis 
fiscului un cec pe care a înscris 
suma nou calculată, iar departa
mentului guvernamental care se o- 
cupă cu ajutorul pentru țările în 
curs de dezvoltare un alt cec, re
prezentînd diferența de 40 la sută.

Este lesne de înțeles dilema în 
care s-au pomenit autoritățile. După 
o vie controversă — între timp, de
putatul laburist Alex Lyon a inter
venit în dispută, in favoarea acțiu
nii întreprinse de contribuabilă — 
fiscul s-a văzut nevoit să accepte 
această soluție și astfel s-a recu
noscut lui Jennie Aste dreptul de a 
împiedica o situație inacceptabilă 
din punctul său de vedere. „Dacă 
numeroși alți contribuabili ar uza 
de un asemenea drept, care nu con
travine legii, aceasta ar avea con
secințe uriașe", a declarat ea.

Fără îndoială, gestul are o valoa
re simbolică. Inițiativa, strict indi
viduală, nu este, poate, calea cea 
mai eficientă de a lupta contra 
cheltuielilor militare. Fapt este însă 
că intîmplarea cu cele două cecuri 
ale lui Jennie Aste a avut ecou, s-a 
impus atenției și comentariilor opi
niei publice, avindu-și tilcul ei. care 
nu poate scăpa nimănui. (R. Că- 
plescu)
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