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RECICLAREA TUTUROR RESURSELOR
MATERIALE REFOLOSIBILE
cale importantă de lărgire a bazei 

de materii prime, de progres economico-social

BACĂU : Al 2 500-lea 
apartament

Colectivul Trustului de con
strucții din Bacău a predat „la 
cheie" cel de-al 2 500-lea aparta
ment construit de la începutul 
anului — cu 471 mai multe de
cit prevedea planul. Ritmul sus
ținut de lucru de pe șantierele 
de locuințe din acest județ face 
ca în momentul de față alte 680 
de apartamente să se afle in 
stadii finale de execuție în mu
nicipiile Bacău, Gh. Gheorghiu- 
Dej, în orașele Moinești. Slănic- 
Moldova, ca și în comunele 
Răcăciuni și Corbeasca-Livezi.

NICOLAE CEAUSESCU
președintele de onoare al Comitetului Național de Organizare a „Universiadei ’81“

adresat participanților la Jocurile Mondiale Universitare de vară

„Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru colec
tarea și refolosirea materialelor, pentru recondiționarea și reutili- 
zarea pieselor și subansamblelor. Numai în acest domeniu al colec
tării, refolosirii și recondiționării materialelor, pieselor și suban
samblelor putem economisi cel puțin 700-800 milioane de dolari 
anual la importurile 
acum“.

de materii prime, față de ceea ce realizăm

NICOLAE CEAUȘESCU
Planul de dezvoltare economico- 

«ocială a României în cincinalul 
1981—1985 situează, în rindul priori
tăților fundamentale, lărgirea puter
nică, măi accentuată a bazei proprii 
de materii prime și resurse energe
tice. în cadrul preocupărilor pentru 
mobilizarea mai intensă a resurselor 
naționale de materii prime și ener
gie, o importantă deosebită au — așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea Ia Congresul 
consiliilor oamenilor muncii — re
cuperarea și valorificarea materiale
lor refolosibile, precum și recondi
ționarea pieselor și subansamblelor. 
Dealtfel, în balanțele materiale sint 
cuprinse cu prioritate, la 
materialele refolosibile. Strins legat 
de aceasta, se prevede ca materiile 
prime și materialele noi să fie aloca
te numai in măsura în care se asi
gură recuperarea și valorificarea ma
terialelor refolosibile. -cel puțin la ni
velul planificat.

Pentru a ilustra dimensiunile a- 
cestei acțiuni de mare însemnătate 
economică, este suficient să arătăm 
că

valoarea resurselor materiale 
refolosibile in acest cincinal va 
fi cu 60 la sută mai mare decit 
in cincinalul precedent, insu- 
mind peste 126 miliarde lei. O- 
biectivul major al planului cin
cinal in acest domeniu este ca, 
in toate sectoarele, prin recicla
rea resurselor refolosibile să se 
acopere cel puțin 50 la sută din

resurse.

necesarul de materii prime. Pie
se și subansambie.

In acest mod. refolosirea materia
lelor va reprezenta un factor esen
țial pentru asigurarea aprovizionării 
tehnico-materiale a economiei, pen
tru sporirea gradului de valorificare 
a resurselor materiale și pentru re
ducerea importului. Chiar și numai 
un singur exemplu este edificator în 
acest sens :

In actualul cincinal se prevede 
a fi refolosite 40 milioane tone 
de fier vechi, ceea ce echivalea
ză cu economisirea unor impor
tante fonduri valutare pentru 
achiziționarea din import a 80 
milioane tone minereu de fier 
și a 20 milioane tone cocs.

De ce se acordă o asemenea im
portanță creării și bunei funcționări 
a industriei de reciclare a resurselor 
materiale ? Mai multi factori ai con
juncturii mondiale actuale-.- al etapei 
in care ne aflăm ne obligă să re
curgem stăruitor, în proporții din ce 
in ce mai mari, la resursele materia
le refolosibile : este vorba. în primul 
rind, de accentuarea caracterului 
mitat al resurselor materiale noi, 
costurile tot mai ridicate pe care 
implică exploatarea pe scară din 
in ce mai largă a unor zăcăminte 
conținut redus de substanțe utile, .... 
tendința de creștere rapidă a prețu
rilor materiilor prime și energiei pe 
plan internațional, de efectele feno
menelor generate de criza mondială 
a unor materii prime și combustibili.

Este meritul hdtăritor al tovară

li- 
de 
le 
ce 
cu 
de

șului Nicolae Ceaușescu de a fi ana
lizat în profunzime aceste fenomene 
și de a fi reorientat structural stra
tegia dezvoltării bazei proprii de ma
terii prime și resurse energetice, con
comitent cu crearea unei adevărate 
industrii a reciclării materialelor re
folosibile.

Concludent în acest sens este ur
mătorul calcul :

O tonă de resturi de polieti
lenă poate constitui materia pri
mă pentru 6 000 mp de folii de 
polietilenă netransparente, sau 
pentru 3 000 saci groși pentru 
ambalaj, ori pentru 950 kg pro
duse injectate sau sinterizate, 
economisind 7 tone de petrol 
care costă pe piața externă pes
te 2 000 de dolari.

Să multiplicăm acest calcul cu mii
le de tone de polietilenă care se 
produc și se consumă în tară în fie
care an și vom avea măsura efortu
lui valutar pe care economia noastră 
națională trebuie să-1 facă pentru a- 
sigurarea cantităților necesare de pe
trol. Dar, practic, pentru fiecare ma
terial poate fi dovedită, prin calcule 
simple, dar convingătoare, eficienta 
deosebită a recuperării și valorificării 
superioare a materialelor refolosibile.

Mai se cuvine adăugat că pentru 
obținerea fiecărui kilogram de ma
terie primă nouă se consumă impor-

FILIAȘI: Condensatoare 
pentru locomotive

La întreprinderea de transfor
matoare și motoare electrice Fi- 
liași a ieșit de pe fluxul tehnolo
gic condensatorul de forță cu nu
mărul de fabricație 40 000. Mo
mentul coincide cu asimilarea și 
intrarea în producția de serie la 
această unitate a trei noi sorti
mente de condensatoare destina
te echipării locomotivelor elec
trice și diesel-electrice. De notat 
că întreprinderea respectivă fa
brică șapte tipovariante de con
densatoare de forță pentru me
die și joasă tensiune, produse 
care contribuie la imbunătățirea 
factorului de putere, la econo
misirea energiei în exploatarea 
instalațiilor electrice. •

(Agerpres)

IAȘI: Cercetări 
valorificate eficient

Corneliu CARLAJV
(Continuare in pag. a IlI-a)

Continulnd cercetările asupra 
realizării și ascuțirii sculelor aș- 
chietoare necesare prelucrării 
metalelor, un colectiv de cadre 
didactice și studenți de la Facul
tatea de mecanică a Institutului 
politehnic din Iași, împreună cu 
un grup de specialiști de la com
binatul de utilaj greu din loca
litate, au realizat un cuțit și un 
port-cuțit cu performanțe mult 
superioare cuțitelor similare rea
lizate pină acum. Aceste scule 
au o durabilitate mai mare de 
3 pină la 12 ori față, de cuțitele 
cu plăcuțe .«supratitanizate, de 
6—24 ori mai mare comparativ 
cu cuțitele cu plăcuțe amovibi
le și de 15—60 de ori față de cu
țitele cu plăcuțe brazate.

Lucrătorii de la Combinatul de 
utilaj greu din Iași au început 
să folosească noile scule așchie- 
toare durabillzate la prelucrarea 
pieselor din fontă cu crustă dură, 
obținută din grafit nodular pe 
bază de magneziu, procedeu care 
reprezintă, de asemenea, o nou
tate tehnică. (Manole Corcaci).

Imi face o deosebită plăcere să adresez un cald 
salut și urarea de succes deplin miilor de sportivi parti- 
cipanți la cea de-a Xl-a ediție a Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară, care se vor desfășura in Capitala 
Republicii Socialiste România.

Prin marele număr de țări reprezentate, precum și 
prin obiectivele pe care și le propune, „Universiada" - 
amplă întrecere sportivă internațională — constituie un 
eveniment de seamă in viața tineretului studențesc de 
pretutindeni, o puternică manifestare a dorinței sale de 
a se cunoaște mai bine, de a intări legăturile priete
nești și conlucrarea pe cele mai diverse planuri.

In actualele împrejurări, cind pe plan mondial are 
loc o agravare a situației internaționale, cind se am
plifică pericolele la adresa păcii și libertății popoarelor, 
a securității tuturor națiunilor, este mai necesar ca 
oricind ca popoarele, forțele înaintate de pretutindeni 
să-și unească eforturile și să conlucreze tot mai strins 
pentru a op i evoluția periculoasă a evenimentelor spre 
confruntare și război, pentru a impune afirmarea și 
continuarea fermă a politicii de destindere, indepen
dență, colaborare și pace.

Tineretul constituie - prin inseși idealurile și aspira
țiile sale - o uriașă forță a păcii și progresului con
temporan. Acționînd unită, generația tinărâ poate juca 
un rol determinant în afirmarea unui curs nou in viața 
internațională, poate asigura — împreună cu celelalte 
forțe inaintate ale lumii de azi — triumful politicii de 
pace și destindere, de înțelegere și conlucrare fructuoa
să între națiuni. Noi credem ferm în capacitatea tine
retului lumii de a-și asigura viitorul liber și fericit. 
Credem in capacitatea lui de a găsi cele mai corespun
zătoare forme și mijloace de a acționa cu forțe unite

pentru a-și realiza idealurile de pace și progres ce-l 
animă.

De aceea, salutind cu bucurie prezența sportivilor 
studenți din 90 de țări la „Universiada *81" - găzduită 
de Capitala patriei noastre — vă chem, dragi prie
teni tineri, să faceți ca această mare reuniune sportivă 
internațională să afirme puternic dorința studențimii de 
colaborare, prietenie și pace, de a acționa tot mar 
unită sub steagul nobil al luptei pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă pe planeta noastră.

Fie ca întrecerile sportive studențești să demonstreze 
cu putere adevărul că cea moi rațională, rodnică și 
frumoasă competiție intre popoare, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, trebuie să fie aceea a păcii și co
laborării, a luptei pentru un viitor mai bun, de înțele
gere și conlucrare pașnică intre toate națiunile lumii I

Sint încredințat că, intrecindu-vă pe terenurile de 
sport, vă veți cunoaște mai bine, veți lega prietenii 
trainice, care vor servi, fără indoialâ, cauzei generale 
a păcii și conviețuirii pașnice a tineretului, a tuturor 
popoarelor lumii. Dorim ca „Universiada ’81" să vă 
ofere un bun prilej de a cunoaște tineretul României 
socialiste, viața sa nouă, condițiile în care crește, se 
formează și se afirmă, dorința sa fierbinte de prietenie 
cu tineretul de pretutindeni, contribuția activă pe care 
o aduce la politica de pace și progres in întreaga 
lume.

Fie ca „Universiada ’81“ să se înscrie ca o nouă 
contribuție la promovarea prieteniei și înțelegerii dintre 
tinerii din toate țările, ca un aport de seamă la cauza 
nobilă a păcii și colaborării internaționale!

Cu aceste ginduri, urez succes deplin tuturor partici
panților la această mare întrecere sportivă I

NICOLAE CEAUȘESCU

Telegrame adresate Comitetului Central al P. C. R.t 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Județul Arad

j

«n al cincinalului calității și eficien
ței, hotărîți să pună cit mai deplin în 
valoare posibilitățile și rezervele 
existente, să-și aducă întreaga con
tribuție la înfăptuirea unei profunde 
revoluții în acest important sector al 
economiei naționale.

Mobilizînd în campania de recol
tare a păioaselor locuitorii comune
lor și satelor, desfășurind o intensă 
și susținută muncă organizatorică și 
politlco-educatlvă în rindul oameni
lor, aplicînd în viață prețioasele -in
dicații pe care dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ni le-ați dat în magistrala 
expunere de la Congresul țărănimii 
și cu prilejul recentei vizite de lu
cru in județul nostru, organele și or
ganizațiile de partid, consiliile popu
lare au pus zi de zi în centrul pre
ocupării lor organizarea in cit mal 
bune condiții a muncii, folosirea cu 
randament maxim a tractoarelor și 
combinelor, a fiecărei ore bune de lu
cru in cimp, generalizarea inițiative
lor valoroase în toate 
locurile de muncă.

Comitetul județean de partid, con
siliul popular județean 
conducerii partidului, dumneavoastră 
personal, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că producția 
de orz de pe cele aproape 14 000 hec
tare a fost strînsă în mai puțin de 
4 zile, iar în cursul zilei de 17 iulie 
a.c. se recoltează griul de pe ulti-

re, să valorificăm superior rezervele 
existente pentru sporirea producțiilor 
vegetale și animale. •

în aceste zile, înfăptuind neabătut 
măsurile stabilite de recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., eforturile tuturor ce
lor ce muncesc pe ogoarele județului 
Timiș, în frunte cu comuniștii, sînt 
concentrate spre încheierea trans
portării produselor destinate fondu
lui central al statului și fondului de 
furaje, eliberarea terenurilor și în- 
sămînțarea culturilor duble, 
tarea și livrarea legumelor și 
telor, strîngerea în întregime 
rajelor.

Angajați plenar în marea întrecere 
socialistă de a înfăptui in mod 
exemplar sarcinile economico-sociale 
din acest prim an al cincinalului, 
pentru a întimpina cu noi și impor
tante realizări marea sărbătoare na
țională a poporului român, mecani
zatorii, cooperatorii, specialiștii, toți 
lucrătorii ogoarelor județului Arad 
în frunte cu comuniștii vă raportăm 
cu mîndrie patriotică șl deplină sa
tisfacție încheierea lucrărilor de re
coltare a grâului pe întreaga supra
față de 31 700 hectare.

Vă informăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că, acționînd 
in lumina indicațiilor dumneavoas
tră, comitetul județean, toate organi
zațiile de partid din agricultură au 
îndrumat consiliile unice agroindus
triale de stat și cooperatiste în sta
bilirea celor mai eficiente măsuri 
tehnico-organizatorice, asigurând mo
bilizarea întregului potențial mate
rial și uman de care dispunem, pen
tru desfășurarea ritmică a lucrărilor 
de recoltare, transportare și depozi
tare a producției de cereale, elibe
rarea grabnică a terenurilor și îiisă- 
mînțarea culturilor succesive.

Paralel cu urgentarea livrării can
tității de grîu la fondul de stat, am 
acționat pentru întreținerea culturi
lor prășitoare, strîngerea furajelor, 
recoltarea și valorificarea legumelor 
și fructelor de sezon în vederea asi
gurării unei bune aprovizionări a 
populației cu aceste produse, în con
dițiile realizării exemplare a sarci
nilor la export.

Vă raportăm, iubite tovarășe 
secretar general, că pregătim desfă
șurarea, în condiții optime, a cam-

(Continuare in pag. a IlI-a)

unitățile șl

recol- 
fruc- 

a fu-

Sectorul agricol Ilfov
Insuflețiți de sentimentele de fier

binte dragoste și înaltă stimă ce vl 
le poartă dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii de pe ogoarele Secto
rului agricol Ilfov, din municipiul 
București, vă raportează că. acțio- 
nind cu hotărîre, in spiritul orientă
rilor cuprinse în expunerile dumnea
voastră la Congresul țărănimii și la 
recentul forum democratic al clasei 
muncitoare, în vederea Înfăptuirii 
sarcinilor și indicațiilor date cu pri
lejul vizitelor de lucru din primăvara 
acestui an în unități agricole din 
sector, au reușit ca. In ziua de 17 
iulie, să încheie recoltatul păioase
lor de pe întreaga suprafață de 
23 000 ha prevăzute pentru aceste 
culturi.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent în activitatea desfășurată de co
lectivele de muncă din cooperativele 
agricole de producție și întreprinde
rile agricole de stat se datoresc fap
tului că, sub conducerea organelor șl 
organizațiilor de partid, comuniștii, 
toți oamenii muncii, înțelegind pe de
plin cerințele și sarcinile calitativ 
superioare ce le revin în Înfăptuirea 
unei noi revoluții agrare, în perfec
ționarea continuă a activității și creș
terea substanțială a eficientei în 
toate domeniile, și-au concentrat for
țele în scopul organizării mai bune a 
muncii, folosirii raționale a fondului 
funciar, utilizării intensive a mașini
lor și atelajelor din dotare, extinde
rii pe scară largă a chimizării și me
canizării lucrărilor agricole. Toate 
acestea au creat premise trainice pen
tru sporirea producției în vederea 
creșterii contribuției fiecărei unități 
la asigurarea unor cantități tot mal 
mari de cereale și alte produse des
tinate fondului central al statului, 
aprovizionării mai bune a populației.

întreprinderea de țevi 
„Republica11 din Capitală 
reprezintă unul dintre pi
lonii industriei noastre 
metalurgice, fiind princi
pala întreprindere furni
zoare de țevi și materiale 
tubulare din România. în 
atenția colectivului oame
nilor muncii de aici a stat 
și stă asimilarea de noi 
tipuri de țevi, cu carac
teristici tehnice îmbună
tățite, atit de necesare e- 
conomiei noastre. In șirul 
acestor preocupări se în
scrie intrarea în funcțiu
ne, cu puțin timp in ur
mă, a unui nou obiectiv :

Fabrica de țevi inoxida
bile și oțeluri aliate. Pro
dusele executate aici — 
țevi din inox, refractare 
și pentru cazane energeti
ce — vor echipa utilaje 
din cele mai diverse sec
toare ale industriei chi
mice, alimentare, petroli
ere. energetice etc. Prin 
intrarea în funcțiune a a- 
cestui obiectiv se asigură, 
anual, producerea a 40 000 
tone țevi din oțel inoxi
dabil și pentru cazane e- 
nergetice, concomitent cu 
realizarea unor importan
te reduceri ale importu
lui. (Gh. Ioniță). (Continuare in pag. a IlI-a)

Județul Mehedinți

raportează

(Continuare in pag. a IlI-a)

Județul Timiș
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Nisipurile... roditoare
Îmi scrie un prieten din Drobeta-Turnu Severin : 

„In cimpia Blahniței s-a încheiat secerișul griului ; po
rumbul a trecut de mijlocul omului“...

Am văzut cimpia Blahniței desfășurindu-se sub ra
zele acestei primăveri. Un laborator uriaș, clocotind 
de viață vegetală. Grinele ieșite din iarnă săltaseră 
de două palme ; sub stratul de pămint, pe mii de hec
tare, își începuse miraculosul proces de germinație 
porumbul; pilcurile de păduri de stejar, de arțar, de 
alun, de salcim și nuc sălbatic aspirau căldura solară 
— miliarde de laboratoare de fotosinteză, de o uimi
toare finețe, producind. pe tăcute, fluvii de oxigen, 
eliberindu-l in văzduh. Cimpia, tivită de curgerea scli
pitoare, ca de cositor, a Dunării, se rotea solemn pină 
sub linia primei terase de dealuri — treaptă spre inăl- I
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țimile Carpaților. l-am văzut, pe țăranii din Oprișor 
și pe primarul lor, Dumitru Bălăci, privind zările. Aș
teptau ploile pentru porumbul de sub brazdă ? Aspi
rau lumina filtrată de aburii pămintului ? întâmpinau 
adierile calde dinspre Dunăre ? Poate toate la un loc 
năvăleau in sufletele lor, stăpinindu-le, integrlndu-i 
in elementul lor. Dar numai pentru o clipă, o clipă 
de mare bucurie pe care, probabil, așa a trăit-o și 
Anteu cind a atins pămintul, primind puteri înnoitoa
re, pentru că, in clipa următoare, ți țăranii și prima
rul lor mi-au apărut ceea ce sint, de fapt — inteligen
țele care pun ordine, supraveghează această ordine 
și o stimulează in spațiul natural. Călcam pămintul 
Blahniței, știind că sub blana verde a grinelor nu se află 
cernoziom fecund, ci nisipuri disciplinate, smulse pu
terii viaturilor; călcam pămintul Blahniței și mă gin- 
deam că nisipurile sint măcinișul pietrelor, că din 
piatră seacă numai forța și inteligența oamenilor pot 
scoate viață, pot făuri cuiburi de rod, chemând in 
sprijin tăcute și ascunse energii, punindu-le la lucru 
intr-un lanț nesfirșit de metamorfoze, care sfirșesc cu 
piinea albă de pe masa fiecăruia dintre noi.

Deci, grinele din primăvară s-au copt și au fost 
strinse cu bucuria muncii bine făcute, li revăd pe 
aceiași țărani din primăvară călcind in urma com
binelor de secerat Legenda lui Anteu este, desigur, 
o ficțiune minunată dar mă intreb de ce ne emoționăm 
reamintindu-ni-o, cind, sub ochii noștri, in anii noștri, 
țăranii Blahniței ascultă, sunind sub pașii -lor, nisipu
rile roditoare ?
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Dionlsie ȘINCAN

E o veșnică Incînta- 
re și o sursă neistovi
tă de înțelepciune co
respondența dintre fi
lozofi. Iată ce-i scria 
Voltaire lui Helvetius 
in zbuciumata predi- 
mineată revoluționa
ră : „Dragul meu, de
geaba se vor pune pie
dici. cînd o națiune se 
apucă să gindească, 
este cu neputință s-o 
mai oprești11. Dar noi 
am consemnat această 
experiență istorică 
parcurgînd chinuitor, 
dar ireversibil, drumul 
de la ignoranță și 
prejudecăți, la cunoaș
tere și judecăți, neiam 
eliberat apoi, cu sufe
rință dar definitiv, de 
fetișuri și dogme, adi
că de adevăruri ilogice 
și certitudini înțepe
nite, am cucerit, pen
tru fiecare, dreptul de 
a gîndi cu creierul lui. 
Vorbim dealtfel frec
vent despre aceasta și 
auzim, nu o dată, în
demnul benefic : „Pu- 
ne-ti mintea la con
tribuție". Ar reieși 
deci că a medita cu 
capul propriu nu e 
numai un drept, ci și 
o datorie, pe care 
dealtminteri și-au și 
asumat-o toți cei ce se 
străduiesc să găsească 
soluții originale pentru

problemele cîte unul 
domeniu, cei ce con
duc sectoare capitale 
ale muncii de partid 
și de stat, cei ce ela
borează planuri de 
amplă perspectivă, sub 
semnul unor prognoze 
vizînd decenii, și multi 
alții. Cum lenea de

ponsabilitate plenară 
pentru structura ma
terială și spirituală a 
societății de miine. 
Procesul gindirii acti
ve e sesizabil pretu
tindeni, în marile or
ganisme statale, ca și 
în celulele sociale de 
bază. Vizitind. recent,

Puternic mobilizați de îndemnurile 
din scrisoarea de felicitare pe care 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
adresat-o la încheierea campaniei a- 
gricole de primăvară comitetului ju
dețean de partid și tuturor oamenilor 
muncii din agricultura județului Me
hedinți, comuniștii, toți lucrătorii 
ogoarelor din această parte a țării au 
acționat cu răspundere sporită pen
tru realizarea sarcinilor din primul

tulesc, pe zece hecta
re, plopul românesc și 
gutuiul japonez, bam
busul sud-asiatic șl 
trestia de zahăr sud- 
americană, cum se 
vor multiplica așeză- 
mintele social-cultura- 
le. La Focșani, to
varășul prim-secretar

Noul și opinia publică
de Valentin SILVESTRU

gîndire, fenomen nici 
el neglijabil, se înso
țește cu indiferentis
mul, cu spiritul ruti
nier și imobilismul, 
ducînd la pernicioase 
anacronisme, e cert că 
ea, această non-gindi- 
re. devine contrave
nientă din punct de 
vedere social.

Națiunea insă gîn- 
dește — șl e stimu
lată s-o facă — gîn- 
dește liber și critic — 
mai critic și mai crea
tor ca oricînd — cu 
preocupare constantă 
pentru viitor, cu res-

comuna Macea din 
județul Arad, la invi
tația locuitorilor, am 
fost plăcut surprins de 
faptul că tînărul pri
mar local, ca gazdă 
bună și prevenitoare, 
a început prin a-mi 
descrie nu ceea ce se 
realizează aici, ci cum 
va arăta așezarea in 
deceniul următor, cum 
se vor extinde serele 
actuale și se va opti
miza sistemul de în
călzire, cum se va în
frumuseța impunăto
rul parc dendrologic, 
în care acum convie-

Gheorghe Stoica ne-a 
descris, în culori vii și 
foarte atrăgătoare, 
noile amenajări edili
tare, ce vor reliefa 
mai puternic monu
mentele arhitectonice 
vechi, înconjurindu-le 
de zone verzi și de 
agrement. La Drobeta- 
Turnu Severin, activiș
tii culturali s-au refe
rit, tot timpul cit ne-am 
aflat acolo, la posibili
tatea întemeierii unui 
teatru dramatic de stat, 
în localul existent și 
atît de potrivit, dat 
fiind marea apetență a

localnicilor pentru artă 
și puternica 
viitoare a 
trind și ea, 
spirituală, 
celor două 
drocentrale c 
năre. Alba 
proiectează noi monu
mente, de amplu su
flu evocator. Brăila 
își reconstruiește, în- 
tr-o formulă modernă 
și intr-o concepție 
multifuncțională, tea
trul dramatic. Vaslu
iul, adîncind cerce
tările arheologice, a- 
duce interesante măr
turii despre stabilita
tea 
daco-romană in Mol
dova. In județul Timiș 
s-a ivit ideea înte
meierii unei instituții 
școlare unde să se stu
dieze informatica șl 
robotica, tehnica și 
știința construcției 
manipulării roboților 
care au și început să 
ocupe un Ioc însemnat 
în industria atît de 
specializată a județu
lui. La Sibiu s-a des
chis o expoziție în aer 
liber cu produsele ți
nutului, aici arătîn- 
du-se, printre altele.

i extensie 
urbei, nu- 
cu lumină 

oamenii 
uriașe hi
de pe Du- 

Iulia își

și continuitatea

(Continuare 
in pag. a IV-a)

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din agricultura 
județului Timiș, raportăm Comitetu
lui Central al P.C.R., dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, Încheierea in cursul zilei 
de 17 iulie a recoltatului păioaselor 
pe Întreaga suprafață de 190 000 hec
tare, dintre care peste 130 000 hec
tare cu grîu.

Terminarea 
oadă de timp 
anii anteriori 
deosebit depus de ___ ____ _
de pe ogoare, in primul rtnd de 
către mecanizatori, însuflețiți de 
chemările și îndemnurile mobiliza
toare pe care ni le-ați adresat cu 
prilejul Congresului țărănimii și 
Congresului consiliilor oamenilor 
muncii, al vizitelor de lucru pe care 
le-ați efectuat in județul Timiș.

Pornind de la rezultatele obținute 
în această campanie agricolă, vom 
acționa energic, așa cum ne-ați 
indicat, pentru îmbunătățirea conti
nuă a activității în toate ramurile 
agriculturii, astfel incit, transpunînd 
în viață cerințele noii revoluții agra-

recoltăril lntr-o peri
mai scurtă decit in 
se datorește efortului 

oamenii muncii

(Continuare in pag. a III-a)
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De ce așteaptă unii dispozițiile 
așa cum așteaptă ploaia...

„Am cunoscut un șef de fermă al unei întreprinderi agricole de stat, 
un om de toată isprava. E tipul de om care se dedică muncii sale cu to
tul, care cucerește pas cu pas fiecare lucru, oricît de mari dificultăți ar 
avea“. După această caracterizare pe care i-a făcut-o inginerului 
Mircea Popescu (șef de fermă la I.A.S. Urleasca) primul secretar al jude
țului Brăila, tovarășul Ion Catrinescu, mai rămîne să aflăm despre el că in 
anul 1979, ferma pe care o conduce a ocupat locul intîi pe țară pentru 
producția de porumb, iar in 1980 același loc pentru producția de soia. 
După care să-i punem prima întrebare :

Reporterul : Ce socotiți că este 
esențial pentru munca in agricul
turi in acești ani, in acest inceput 
de nouă revoluție agrară ?

Ing. Mircea Popescu : înțeleg că 
este vorba despre o revoluție de 
profunzime și, de aceea, multe sînt 
lucrurile esențiale ; ele au fost clar 
definite de către omul care a ini
țiat această revoluție — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Așa incit eu am 
să mă refer doar la un aspect și 
anume la cerința de a face ca fie
care dintre cei implicați in activi
tatea din agricultură să creadă cu 
tărie în capacitatea noastră de a 
înfăptui efectiv cele prevăzute și 
de a munci fără preget, cu ambi
ție și inteligență, cu patos și îndir- 
jire. în privința asta nu sînt de 
așteptat dispoziții și Instrucțiuni...

Rep. : Exact. Pentru că ați adus 
vorba, dumneavoastră executați 
corect toate dispozițiile ce ci se 
dau ?

Mircea Popescu : Corect, ăsta e 
cuvintuL în sensul că nu execut 
orbește, ci caut soluțiile adecvate. 
Ințelegînd că o dispoziție nu poate 
stabili decît cadrul unei acțiuni. 
Nici un ordin nu poate prevedea 
și stabili, pînă la amănunt, ceea 
ce ai tu de făcut in condițiile și cu 
posibilitățile tale. Amănuntele, 
condițiile le cunoști tu. Și tocmai 
aici se probează capacitatea celor 
mai buni : in priceperea de a face 
ca o dispoziție să rodească potrivit 
rațiunii pentru care a fost emisă. 
Pentru că altfel... Sînt unii care 
îți pot proba că au aplicat cu stric
tețe toate ordinele și, in privința 
asta, nu le poți găsi, intr-adevăr, 
nici o fisură. Cu toate astea, rezul
tatele... nu sint.

Rep. : Din cauza dispozițiilor ?
Mircea Popescu : N-aș zice. Aș 

zice că din cauza bizuirii, in ex
clusivitate, pe dispoziții. Sînt unii 
care așteaptă cu plăcere, cu sete 
chiar, ordine și dispoziții ca pe o 
ploaie mănoasă, fără ele n-ar mai 
ști ce să facă. Poate pentru că 
prea s-au învățat cu ele. Sau poa

te pentru că nu vor să se complice 
cu „răspunderi personale". în ce mă 
privește cred în puterea de produc
ție a răspunderii personale, a par
ticipării, cu inima și cu sufletul, cu 
mintea și cu brațele la o muncă 
vie. Pentru că și pămîntul pe care-1

meni, pe acești oameni care mun
cesc efectiv, pe acești oameni 
buni și simpli care știu să dea 
fiecărui lucru importanța și respec
tul cuvenit. Fiecărui lucru și fie
cărui om. Aici, cei care mun
cim cot la cot, uneori în condiții 
foarte grele, pentru că agricultura 
mai presupune și asemenea condi
ții, vorbim aceeași limbă, curată și 
simplă, a vieții și a muncii, con- 
fruntindu-ne împreună cu toate cele 
și învingînd împreună. Nu prin or
dine. ci prin participare solidară, 
omenească.

Rep. : E poate vremea să-mi dați 
un exemplu ?

La rubrica noastră „Convorbiri cu oameni care nu 
pot trăi fără să-și pună întrebări", o discuție despre 
autentica pasiune și dăruire in munca agricultorului

Poate, altădată...

lucrăm este un organism viu, care 
simte și zbuciumul și afecțiunea 
noastră pentru el. Iar dacă-i vorba 
despre dispoziții, noi n-avem decit 
una singură : aceea de a obține re
colte mari, din ce în ce mai mari.

Rep. : Gindesc așa și oamenii cu 
care lucrați ? In ce relații vă aflați 
cu ei ?

Mircea Popescu : Există Intre 
mine și ei un punct comun, esen
țial : iubim acest pămînt. Iar asta 
înseamnă mult, dacă nu chiar totul. 
Ceea ce facem noi aici este o mun
că a oamenilor, care sînt doar aju
tați de niște mașini nesimțitoare. 
Că avem mașini, că am putea avea 
mașini și mai bune este un avan
taj, dar nu e totul. Noi, oamenii, 
cum gîndim despre munca noastră 
și felul în care muncim efectiv — 
iată ce stă la temelia oricărui suc
ces. Raporturile dintre oameni...

Rep. : Aveți un stil anume ?
Mircea Popescu : Nu m-am gîn- 

dit la asta. Mă port după judecata 
și după firea mea. Intr-un fel foar
te simplu. Ca între oameni care au 
de dus la capăt aceeași treabă grea, 
îmi place să se vorbească puțin și 
să se muncească mult. Asta nu În
seamnă că nu discut cu ei. Ba Încă 
aș putea spune că îmi place să 
discut cu acești oameni ai mei, trac
toriști, lucrători simpli. Pur și sim
plu ii apreciez mult pe acești oa

Mircea Popescu : Să vă vorbesc 
despre anul ăsta cind, la Început, 
am avut mari dificultăți pentru că 
a fost o iarnă cu zăpadă multă și 
o primăvară cu ploi mari, iar apa 
s-a adunat pe cîmp și a băltit și nu 
puteam semăna. Dacă am fi lăsat 
după voia naturii n-am mai fi se
mănat o treime din suprafața fer
mei, iar așa ceva nu se poate, nu 
se poate la noi. N-am avut liniște 
zile și nopți, săptămîni în șir. Cum 
să fac, cum să dreg ca să semăn la 
timp ? Umblam toată ziua de colo- 
colo pe cimp, doar-doar oi mai găsi 
un petec unde să poată intra ma
șinile. Cînd n-am mai putut deloc 
să aștept i-am adunat pe toți oame
nii mei, le-am vorbit și am ieșit cu 
toții la cîmp, cu lopeți, cu sape, cu 
cazmale, cu motopompe, cu tot ce 
aveam....... Dar dumneavoastră, to
varășe inginer, nu vedeți că nu se 
poate ?“ mai zicea cîte unul. Le zi
ceam că se poate, că trebuie să 
izgonim apa. Cum era să-i conving, 
cu ce vorbe ? N-aveam vorbele ace
lea... Și atunci, ca întotdeauna, fără 
vorbe, m-am așezat în față și-am 
intrat in apă și-am inceput să sap 
canale. După mine au pornit și ei, 
toți. Nu-i greu să dai dispoziții, 
greu e să faci. Nu e suficientă doar 
prezența ta pe margine, la capătul 
solei. Trebuie să te afli in interior.

în inima locului și a muncii. în toa
te să te afli, să judeci și să proce
dezi dinlăuntru. Mergind atunci 
înainte, săpind eu primul, mai și 
greșeam, nu găseam Întotdeauna ca
lea cea mai bună pentru scurgerea 
apelor, că uneori nici nu exista o 
asemenea cale. Dar oamenii vedeau 
că sufăr cu adevărat pentru soarta 
acelui pămint și asta i-a convins 
mai mult decît orice. Au venit lingă 
mine mereu și, cot la cot, am găsit 
calea. Terenurile au rămas curate 
și am semănat. Am semănat și pe 
unde încă mai erau băltoace, soiuri 
mai timpurii care să le ajungă din 
urmă pe celelalte... Și-am învins.

Rep. : Sinteți, la origine, țăran ? 
Mircea Popescu : Nicidecum. Sint 

dintr-un orășel de munte, din 
Azuga. Și nici în Facultatea 
de agronomie n-am devenit cu 
adevărat agricultor. Agricultor am 
devenit aici, Unde mă aflu de 
la absolvire, de aproximativ 15 ani. 
Ei, acești oameni, m-au făcut 
cu adevărat agricultor. De la ei 
am învățat să iubesc pămintul. Și 
extrem de multe lucruri, practice. De 
aceea nu iau nici o hotărîre de unul 
singur. Numai cu ei. Toate ale mun
cii noastre le discut cu ei. Toate ale 
muncii. Cine. ce. unde, cind și mai 
ales cum. Altfel nu se poate. Ori
cum, nu cu aceleași rezultate.

Rep. : Asta a fost tot și pentru 
discuția noastră. Vă mulțumesc.

Mihai CARANFIL

Așteptase multe zile 
ca să fie primit in au
diență. Se frământase 
multe nopți, nemaigă- 
sind parcă nici o dez
legare la numeroasele 
întrebări pe care fuse
se obligat să și le 
pună. Se considera, 
desigur, nedreptățit. 
Parcă intrase intr-o si
tuație fără ieșire. Fi
rește, nu se privea pe 
sine ca pe un om fără 
nici o răspundere. Re
cunoștea că, uneori, 
încăpăținarea sa pu
tea să-i scoată din 
cumsecădenie pe alții. 
Dar de aici pină la a nu 
i se lua in seamă nici 
un argument, pină la 
a i se refuza orice ex
plicație i se părea a 
fi un drum mult prea 
lung. De neînțeles.

Maistrul de atelier 
nici nu vroia să audă 
de explicațiile lui. El 
punea toate astea pe 
seama unei mai vechi 
înfruntări dintr-o șe
dință, cind il criticase 
pentru privilegiile 
create — ușor de vă
zut și cu ochiul liber 
— citorva dintre cole
gii săi de muncă. Nici 
la inginer nu găsise 
înțelegere. Fusese în- 
timpinat cu cuvinte 
iritate. „Dacă nu te 
potolești, dacă nu vrei 
să înțelegi că NOI, a- 
păsase inginerul pe ul
timul cuvint, avem ne
voie de liniște, n-ai 
ce căuta în secția 
MEA !“. Și se ținuse 
de cuvint. Il mutase la 
alt loc de muncă. Fără 
explicații in plus.

Toate acestea il în
demnaseră să se în
scrie pentru audiență 
la director. Să-și facă 
dreptate : „De ce să 
fie mutat în alt loc, 
pe nedrept ?“.

Iar acum, aflat In 
fața, ușii directorului, 
iși frăminta, fără să-și 
dea seama, șapca in

miini de parcă ar fi 
vrut să modeleze alt
fel postavul gata mo
delat. I-a venit rîndul. 
A intrat. Spera că a- 
junsese înaintea lui la 
director, memoriul pe 
care-l lăsase, la secre
tariat. Mai ales in me
moriu își punea nă
dejdea, intrucît cind 
era să-și rostească di
rect gindurile o făcea 
cu dificultate. „Ia 
loc", l-a poftit direc
torul. Și omul a sim
țit că se pierde cu to
tul. A continuat să ră
mână in picioare. Abia 
la a doua invitație s-a 
așezat pe colțul unui 
scaun. Apoi, directorul 
a răspuns la un tele
fon. A mai dat un te
lefon. S-a înfuriat pe 
cel cu care purta con
vorbirea și i-a adresat 
cuvinte grele. Cel pu
țin la fel de grele cum 
erau cele pe care i le 
adresase lui inginerul 
din secție. Cel venit 
in audiență s-a pier
dut de tot cu firea. 
Nu-i mai venea la în
demână să insiste asu
pra „nedreptății ver
bale" care i s-a făcut. 
Poate despre mutarea 
in alt loc de muncă... 
să mai spună cite 
ceva. Era tot un lac 
de sudoare : „Cum să 
iși spună acum mai 
bine.păsul, cind direc
torul, uite, are neca
zuri mult mai mari?".

Atunci, a auzit ușa 
deschizindu-se. Pentru 
o clipă a răsuflat ușu
rat. Mai avea timp să 
chibzuiască. Cind a ri
dicat ochii spre cel ce 
intrase in birou, fața i 
s-a colorat ca o coală 
de hirtie. Intrase pe 
ușă chiar inginerul de 
care venise să se plin- 
gă. Minune ! Directo
rul s-a luminat la fată. 
S-a ridicat chiar din 
fotoliu șl, cu fața toa

tă numai zimbet, i-a 
întins mina inginerului.

— Ce faci, dragă ? 
Nu te mai vede omul.

A urmat apoi o dis
cuție mai lungă între 
cei doi. In timp ce el 
fusese complet uitat. 
A înțeles că directorul 
se cunoștea îndea
proape cu familia in
ginerului, că își petre
cuseră nu o dată zilele 
libere împreună. In 
fine, că intre cei doi 
erau niște legături 
vechi, prietenești. A- 
poi, directorul a sem
nat hirtiile cu care 
venise inginerul, Niș
te probleme de mun
că. Și cei doi s-au 
despărțit la fel de 
prietenește, promițin- 
du-și să se vadă ne
apărat : „Nu se poate 
să nu prindem noi o 
clipă liberă. Ce dum
nezeu, oameni sîntem 
și avem și noi drep
tul, nu ?“

Cină ușa s-a închis 
după inginer, directo
rul și-a adus aminte și 
de el.

— Ei, ia spune, ce 
s-a întimplat ?

Frămintindu-și In 
continuare șapca in 
miini, omul s-a ridi
cat încet de pe colțul 
scaunului și a rostit 
moale :

— Acum, cred că pot 
să cred că nu s-a în
timplat nimic....

Și a ieșit din biroul 
directorului, lăsindu-l 
pe acesta nedumerit. 
Nu avusese încă vre
me să citească toate 
memoriile. Cel puțin 
memoriul omului ca
re-i părăsise in mod 
atit de inexplicabil bi
roul nu-l citise. Și 
n-avea deci cum să-i 
înțeleagă ultimele cu
vinte. Poate, altădată...

Nicolae DRAGOȘ

- un creator, nu un 
simplu purtător 

de informațiiJ

Opinii de prof. univ. emerit, inginer
Alexandru DOMȘÂ

Morala bătrînului țăran
Bătrinul țăran din fața 

mea era vădit încurcat de 
situație, privea undeva de
parte, peste dudul din fața 
casei, avea o frunte inteli
gentă, cu o tăietură a liniei 
de deasupra sprincenelor 
severă, decisă. luminoasă 
totodată. Din felul în care 
iși ținea nasul in vînt însă, 
se vedea că face o sforțare 
deosebită pentru un fel de 
compromis de moment, alt
fel, știe el ce știe, și în 
sinea lui nu poate fi de 
acord cu cele ce 1 se spun. 
Femeia lui. blindă,- liniștită, 
muncise alături de el o 
viață întreagă, „ca un 
bărbat", dar ținuse in ace
lași timp casa oglindă, spă
lase, făcuse de mincare, 
merseseră la petreceri îm
preună, induraseră și ne
cazuri. fiindcă viața fără 
necazuri nu se poate, acum 
îl pira:

— Uite, vi-1 spun, o sări 
dea lumea afară din sat. 
Așa a ajuns...

îl cunoșteam de multă 
vreme, de cind eram copil, 
pe cel despre care nevasta 
lui vorbea cu atîta năduf. 
Un om muncitor, intransi
gent cu sine pină la sînge, 
cinstit, neînduplecat în fața 
nimănui, știind și avînd pu
terea aceea miraculoasă de 
a rămîne el însuși în orice 
împrejurare.

— De ce mătușă Zemlo 
o să-l dea lumea afară din 
sat? am întrebat.

— Fiindcă prea dă cu 
clanța...

Știam ce înseamnă prin 
partea locului „a da cu

clanța". A nu-1 lăsa pe 
unul și pe altul să-și facă 
de cap. adică. A-l ironiza ; 
a-1 pune la punct : a-l 
aduce la realitate; a nu tre
ce cu vederea un lucru 
prost făcut ; a-l pișcă pe 
cel ce merită pișcătura ; a 
fi neiertător chiar.

N-a mai fost nevoie să 
cerem noi, cei de față, 
lămuriri în plus. Coborin- 
du-și privirile din virful 
dudului, bătrinul țăran ne-a 
privit pe rind drept în 
dreptul privirilor, spunin- 
du-ne :

— Dom'le, eu nu zic nici 
c-am făcut rău. nici c-am 
făcut bine. Vă iau ca mar
tori. Uite cum s-au intim- 
plat lucrurile. Să judecați 
și voi. și dacă o să ziceți 
ești vinovat, eu zic că sînt 
vinovat...

Ne-a povestit pe scurt 
întimplarea care-i pricinui
se atitea necazuri.

— Alaltăieri, mergem noi 
la prașiiă, la porumb. Aici, 
în virful dealului. Oameni 
și femei, cu toții la un loc. 
Că era și cam intirziat și 
trebuia să terminăm de 
sapă mai repede. Să nu ne 
mișcăm ca melcul cind se 
suie in copac. Ajungem noi 
la cimp, și ce să vezi ? 
Maria asta, a lu’ Bărboi, 
cind dă sapa jos de pe 
umăr, taie un fir de po
rumb din capul locului, pe 
cel mai gras! Erau două 
fire acolo, unul slab și unul 
gras. Ea l-a tăiat pe cel 
gras 1 Iar eu atita i-am zis: 
„De ce fă, Mario, nu-1

tăiași pe cel slab?". Am zis 
ceva rău? Atita mi-a tre
buit. Mi-au sărit toate fe
meile in cap. Că așa sint 
eu, nu-mi văd de treaba 
mea, că sint circotaș. caut 
nod in papură, o fac pe 
deșteptul, că atunci ar tre
bui să plec in alt sat, și 
cite și mai cîte.

Acuma spuneți-mi si voi, 
cu ce am greșit eu ? Ea 
tăiase de-adevărat. firul cel 
gras, și eu n-am intrebat-o
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decît atîta : de ce nu l-a 
tăiat pe cel slab? Dacă voi 
ziceți că eu sint vinovat, 
zic și eu că sint vinovat.

N-am zis că e vinovat. 
Nici nu era. Și chiar dacă 
am fi zis noi că este vino
vat, iar el ne spusese că, 
dacă zicem noi că e vino
vat, zice și el tot așa, și să 
presupunem că ar fi accep
tat să zică așa, de gura 
noastră, tot n-ar fi crezut 
că este. Deci am folosit o 
stratagemă, incercînd pe o 
cale mai ocolită să împăcăm 
părțile în litigiu, să le mai 
domolim oarecum.

L-am întrebat, așadar, 
metodic :

— Uite, ca să înțelegem 
și noi mai bine cum stau 
lucrurile, te rugăm să ne 
răspunzi, ai ce-ți trebuie ? 
Bani ai ?

— Am, nu mă pot plînge.
— De îmbrăcat, de încăl

țat ai ?

— De-aș trăi eu să port 
toate hainele din casa asta...

— Atunci, chiar că nu 
mai înțelegem — am zis : 
ai de toate, casa vedem 
că-ți este bună, de ce nu-i 
lași pe ceilalți in pace, să 
muncească așa cum vor, de 
ce-ți faci sînge rău, de ce 
nu te astimperi?

Și-a dus mina Ia ceafă, 
săltindu-și privirile din nou 
peste virful dudului din 
fața casei, fluierind a pa
gubă : „Uite, domnule, ăștia 
nu înțeleg nimic!". Apoi 
ne-a privit iarăși in ochi.

— Vreți să știți de ce-mi 
fac singe rău, de ce nu 
m-astimpăr?

— Vrem !
— în primul rind. pentru 

că dacă flecare ar munci 
după cum îl taie capul, 
adică în dorul lelii, n-am 
mai avea nici bani, nici 
griu și nici porumb cît ne 
trebuie, și poate că nici 
haine. Cine să-ți dea dacă 
nu muncești? Și-n al doilea 
rind, nu m-astimpăr fiindcă 
uite (in acest timp și-a dus 
mina dreaptă, cu degetul 
arătător făcut cirlig, la 
inimă), in al doilea rind, nu 
m-astimpăr pentru că mă 
riciie aici, cînd văd că iese 
un lucru prost, care ar 
putea să iasă bun.

Recunosc că în fața bă- 
trinului țăran noi alte ar
gumente despre lucrul bine 
făcut, despre conștiința 
muncii, despre sentimentul 
datoriei și al cinstei, despre 
implicare în viața noastră

de fiecare zi n-am mai 
avut. N-au avut nici con
sătenii lui, care, cu toate 
nemulțumirile unora sau 
altora, loviți de „clanța" 
cam ascuțită a lui, afară 
din sat nu l-au dat. Din 
contră, chiar l-au înconju
rat cu cinste și cu mult 
respect. înțelegînd pină la 
urmă că nemulțumirile lui 
sint in fond și ale lor. dacă 
vor să muncească mai bine, 
să trăiască mai bine.

Eu îmi aduc aminte me
reu de morala aceasta a 
lui, incoruptibilă, iar cînd 
sint pus in situația de a 
ceda in fața unei situații ce 
propune un lucru de min- 
tuială, un compromis, fie 
el chiar de moment. îmi 
răsună în urechi. cuvintele 
acelea spuse Scurt, retezat : 
„mă riciie aici!". La inimă 
adică, in ce are mai sensibil 
ființa umană. E bine să te 
riciie la inimă!...

Unde învățase bătrinul 
țăran această înaltă demni
tate? La școala grea, cu 
puține bucurii și cu multe 
încercări, a celor în rîndul 
cărora se născuse și alături 
de care trăise, muncise, se 
bucurase o viață întreagă. 
O viață întreagă în care el 
aflase un simplu, dar un 
mare adevăr și anume că : 
dacă nu te rîcîie la iriimă 
un lucru prost făcut, dacă 
nu ajungi să te neliniștești 
că munca aceea care putea 
și trebuia să iasă bine a 
ieșit rău, atunci degeaba 
trăiești. Chiar nici nu mai 
merită să trăiești.

• COMPARAȚIE ELOCVENȚA.
Ideea că realizările sociale-, lat» 
orinduirii noastre reprezintă unul- 
dintre cele mai elocvente și con
vingătoare argumente, ce se cuvin 
folosite în cadrul activității de for
mare a conștiinței înaintate, stră
bate ca un fir roșu inimoasa scri
soare pe care ne-a trimis-o tovară
șul Ion Suciu din Ocna Mureș, ju
dețul Alba, strada Lungă nr. 125. 
Autorul pornește de la o evocare 
sugestivă a stării sanitare ce dom
nea în perioada antebelică în 
această veche localitate muncito
rească : „Pe atunci, la noi. in Ocna 
Mureș, se murea ușor și des. de 
brincă, de bube dulci, de «buric 
dezvirtit» și de cite altele. Iar bă- 
trinețea începea, uneori, la 40—50 
de ani. Cei doi medici din oraș nu 
pridideau să asiste decit o mică 
parte din solicitanți. Spitalul cu 2i) 
de paturi era o mare favoare. 
Greu ne-am mai putea închipui — 
in condițiile grijii atotprezente a 
regimului nostru socialist pentru 
sănătatea poporului — că s-ar mai 
putea muri din nimica toată ca 
atunci". Relatind apoi despre cel 
mai nou edificiu ridicat in această 
veche așezare muncitorească și 
aflat acum in stadiul de finisare 
— e vorba de noul spital cu șase ni
veluri — corespondentul nostru sub
liniază necesitatea insuflării unei 
puternice mîndrii, îndeosebi în rin- 
durile tineretului, pentru aceste în
făptuiri de profundă semnificație, 
expresie a politicii statornice a 
partidului, „in centrul căreia se află 
omul, bunăstarea sa materială și 
înălțarea sa spirituală".
• OMUL DE LA VOLAN ȘI... 

FRÎNA PUSA NECINSTEI. Por
nind de la frecvența îngrijorătoare 
a cazurilor ce sint aduse la cuno
ștință'' prin presă și radioteleviziu- 
ne și ai căror „eroi" sint unii șoferi 
de pe autovehicule proprietate a 
statului, care „le folosesc nu o dată 
in interes personal, fie pentru a 
face curse ilegale, transportind ma
teriale de uz particular, fie pentru

, a-și duce rudele, prietenii sau di

feriți; călători clandestini pe dife
rite distanțe", tovarășul Gheorghe 
Jilariu din București, bd. Ion Șulea 
49, blocul 26, ap. 77, se pronunță 
pentru un complex de măsuri meni
te să oprească această „nedorită he
moragie de benzină, timp, uzură a 
unor mașini, care sint, în fond, pro
prietatea poporului, a noastră, a 
tuturor". Printre aceste măsuri, ci
titorul nostru situează in prim plan 
„intensificarea muncii de educa
ție nu numai in rindurile oamenilor 
de la volan, ci și ale cetățenilor. 
Dacă ne-am pune mai des între
barea : «ce caută această mașină 
aici, la colț de stradă?» și, mai ales, 
dacă am sesiza de îndată organele 
de resort asupra acestor apariții ciu
date am contribui, neîndoielnic, la 
curmarea unor situații ce frizează 
Încălcarea legii".
• POZIȚIE INTRANSIGENTA, 

FARA MENAJAMENTE, FAȚA 
DE MANIFESTĂRI HULIGANICE! 
Ne sosesc la redacție, în continua
re, numeroase scrisori din diferite 
colturi ale țării in care se dă glas 
unei deplin justificate indignări 
privind lipsa de fermitate manifes
tată de unii cetățeni (și chiar de 
anumiți reprezentanți ai unor or
gane de ordine) față de cei ce să- 
virșesc acte flagrante de huliga
nism. tulburînd liniștea publică ori 
chiar atentind la avutul sau viața 
cetățenilor. Tovarășii Grigore Gri- 
goriu din Bacău, strada Energiei 17, 
și Voicu Iordan din Arad, strada 
Miron Constantinescu 15, își expri
mă, într-un semnificativ unison, 
părerea că „legea și opinia publică 
trebuie să acționeze mină in mină 
spre a da riposta cuvenită celor ce 
și-au făcut din parazitism, din ne- 
muncă, din speculă sau chiar din 
furt un «mod de viață» in flagran
tă contradicție cu climatul și teme
liile morale ale unei societăți ce. 
și-a înscris pe blazonul ei munca, 
cinstea, onoarea, ca legi etice fun
damentale, de la care nimănui să 
nu-i fie îngăduit să abdice" (din 
scrisoarea corespondentului V. Ior
dan).

Semnificativ ni se pare largul 
ecou stimit in rindurile cititori
lor de ancheta socială „CUM 
ÎȘI ONOREAZĂ INGINERII 
DIPLOMA". Nu numai marele 
număr de scrisori primite in 
legătură cu amintita anchetă, ci 
și semnăturile, adesea presti
gioase, ale multora dintre cei 
ce au socotit de datoria lor să-și 
rostească opiniile pe această 
temă, ne îndreptățesc să consi
derăm că problemele abordate 
merită să fie dezbătute în con
tinuare în paginile ziarului 
nostru.

Inginerul, ca element de legătură 
între știință și producție, prin de
finiție este și trebuie să fie creator, 
pe baza cunoașterii din ce în ce 
mai profunde a legilor materiei, in 
vederea folosirii lor in practică. 
Orice inginer trebuie să aibă sufi
ciente cunoștințe de matematică, 
fizică, chimie, mecanică, pentru a 
folosi în mod conștient și cu răs
pundere principiile demonstrate de 
știință. Inginerul trebuie să pună 
probleme și să rezolve probleme.

Cîte întrebări stau in fața ingi
nerilor, chiar după ce fizicianul sau 
chimisțul a devenit — ce e drept, 
pe merit — un om celebru. Trebuie 
totuși recunoscut că una este să 
descoperi penicilina intr-un mucegai 
și alta să fabrici tone de penicilină 
garantată din punct de vedere chi
mic, pentru a putea fi administrată 
milioanelor de oameni fără nici un 
risc.

A aplica pe scară industrială un 
adevăr științific confirmat nu este 
totdeauna un lucru ușor. Intervin 
de obicei considerente de execuție 
tehnică a utilajului, de securitate a 
muncii și mai ales considerente de 
rentabilitate economică.

în industrie, inginerii trebuie să 
stabilească dimensiuni garantate 
pentru funcționarea mașinii pe care 
o proiectează, să aleagă materiale 
corespunzătoare pentru a face față 
solicitărilor mecanice, termice, mag
netice etc din timpul funcționării, 
să prescrie procedee simple și mai 
ales ieftine de obținere a preciziei 
cerute de calcule, inginerul răspun
de pentru ceea ce construiește, atit 
in ceea ce privește funcționarea și 
durabilitatea, cît și în ceea ce pri
vește sensibilitatea și siguranța uti
lizării instalației. Deci, intre teorie 
și practică există o corelație strînsă. 
Această corelație trebuie stimulată 
și întreținută de colective și insti
tute de cercetări cu scopul de a 
favoriza în cel mai înalt grad dez
voltarea ambelor.

Este clar că această corelație se 
încheagă prin oameni, prin ideile 
lor spuse sau scrise, prin colabora
rea lor in muncă.

Dezvoltarea producției atrage 
după sine o perfecționare neconte
nită a cunoștințelor tehnice și o 
dezvoltare neîncetată a științei.

în acest context, se poate pune 
întrebarea : ii pregătim oare cores
punzător cerințelor de azi pe vii
torii ingineri? La ora actuală, majo
ritatea lor sint purtători de infor
mații și mai puțin creatori. Ca să 
formeze ingineri creatori și profe
sorul trebuie să fie creator, pentru 
că, de exemplu, subtilitățile unui 
bun meseriaș nu se învață din ma
nuale sau in bibliotecă, ci alături 
de un meseriaș cu experiență.

în cele mai multe cazuri însă, 
uzina poartă vina utilizării neadec- 
vate a inginerilor în general și a 
creatorilor în special. Mulți ingi
neri creatori sint utilizați la pro
bleme minore pe care le pot rezolva 
fără dificultate alte cadre tehnice 
ca subingineri, tehnicieni sau 
maiștri. Uzina trebuie să-și gospo
dărească cu atenție, sub toate as
pectele. inginerii creatori. Munca 
creatoare nu se poate adapta la ru
tină, scurgerea ideilor nu urmează 
acele ceasornicului și nu este cu 
putință . să începi șl să termini să 
gîndești după niște programe arbi
trare. Ideile sint permanent treze 
chiar dacă în jur este totul în 
inactivitate.

Creația este o vocație, care pre
supune pasiune și dăruire completă 
și nu o simplă muncă de slujbaș.

- Știți că fiul dv. a săvirșit fapte reprobabile ?
- Știu, dar treaba asta mă lasă rece (!?)...
Destinul unui tînăr intrat în conflict cu legea readuce în atenția opiniei publice 
atitudinea iresponsabilă a unor părinți care se sustrag de la îndatoririle firești 

de educatori ai propriilor copii
Nici nu rostisem pînă la capăt în

trebarea : „De ce ai ajuns aici ?“ și 
George T. a izbucnit in plins. Un 
plins, fără îndoială, sincer.

La 18 ani stările emotive sînt ex
primate tranșant, nu de puține ori 
vulcanic. George T. are 18 ani — 
virstă frumoasă a marilor întrebări, 
dar, in egală măsură, și a marilor 
responsabilități. E un tinăr voinic, 
manierat — se ridică de pe scaun 
cind cineva mai in virstă i se adre
sează. Cum se face că începutul exis
tenței sale de cetățean major este 
marcat de un eșec ? Din acest impuls 
firesc, din dorința de a afla ce anume 
l-a abătut de la un drum normal 
de viață i-am pus și întrebarea la 
care ne-a răspuns cu lacrimi. începe 
apoi, precipitat, să Înfățișeze sin
gur deriva in care a Intrat in ultimii 
ani. A greșit — recunoaște. Pleca de 
acasă cu pachetul de mincare și ser
vieta cu cărți și, in loc de sala de 
clasă, ajungea pe lacul I.O.R...

— Părinții ce spuneau de absențele 
de la școală ?

— Nu știau...
Putea fi intiiul semnal de alarmă. 

Cu o elementară condiție : ca cineva 
să se alarmeze. Și cine erau mai în 
drept decit părinții ? Cum au privit 
in genere aceștia intîii pași ai fiului 
lor pe un drum lăturalnic vom înțe
lege curind.

Viața începută strîmb de George Ț. 
înaintează spre un deznodămint pre
vizibil. Curind întrerupe școala. Mai 
apoi intră să lucreze la o seră. Dar, 
nedeprins cu munca, nu prea se ține 
de treabă nici aici. Cind a venit 
acasă cu primii bani ciștigați, tatăl 
s-a supărat foc văzind că aduce mai 
puțin decit s-ar fi așteptat. Se ivise 
un bun prilej de a discuta despre 
rosturile vieții, despre faptul că dacă 
nu muncești bine nu poți cîștiga 
mult, despre necesitatea de a duce 
o existență demnă, clădită pe mun

că. încerca măcar acum. în al doi
sprezecelea ceas, acest lucru tatăl lui 
George T. ? Nicidecum. I-a azvîrlit 
in obraz reproșul că a adus prea 
putini bani. După care a adăugat ca
tegoric : „din ce-ai adus, n-ai de- 
cit să mănînci și să te îmbraci. La 
mine nu mai ai ce să cauți !...“ Geor
ge a înțeles amenințarea ca o „alun
gare de acasă". Și plecat a fost.

Era cel de-al doilea semnal de a- 
larmă pentru părinți. Semnal care, 
din păcate, a întîlnit doar urechi as
tupate iresponsabil. Cum poate să 
nu te pună pe gînduri această ab
sență din căminul familial ? Cum 
poate să nu-ți sară In ochi faptul că, 
la masa de dimineață, de prînz și de 
seară un loc a rămas gol ? Admitem 
că la o stare de tensiune se rostesc 
nu o dată vorbe aspre în relațiile pă- 
rinți-copii. Vine însă și clipa de li
niște Înțeleaptă, de rațiune. Pentru 
părinții lui George T„ se pare, a- 
ceastă clipă n-a venit niciodată. îl 
Întrebăm pe tînărul în cauză :

— Pe unde dormeai ?
Ne răspunde fără ezitare :
— Am dormit pe unde am putut. 

Prin gări, prin parcuri, prin subso
luri. Vara, cel puțin, mă des
curcam (? !)...

Ultima remarcă e rostită cu ușu
rință. Teribilismul virstei ? Poate. Tn 
același timp insă poate că se află 
cuprinsă in această nonșalanță și o 
experiență de libertate prost înțe
leasă. Și, în egală măsură, de res
pingere brutală de la dreptul afec
tivității părintești, ignorarea res
ponsabilității părintești. în miracolul 
aducerii pe lume a unui copil se cu
prinde obligatoriu, dintotdeauna. și 
îndatorirea sacră, de la care nimeni 
nu se poate sustrage, a creșterii și 
educării acestuia. Reamintim aceste 
adevăruri elementare mamei tînă- 
rului despre care este vorba in aceste 
rînduri. Transcriem întocmai răspun
sul primit :

— Mai venea citeodată pe acasă. 
Cind era taică-său la servici mai 
ales... Nu voia să dea ochii cu el 
și pleca. Nu spunea unde. Nici eu 
nu-1 întrebam (? !).

— Știți, acum se află reținut la 
miliție pentru fapte destul de grave.

Nu, n-am surprins nici o vibrație 
aparte in glasul acestei femei care 
nu-și întreba propriul copil unde 
pleacă, unde doarme, unde și ce mă- 
nincă, dacă e sănătos ori bolnav, dacă 
are vreo dorință, vreun necaz...

Mai degrabă s-au întrebat și i-au 
întins o mină de ajutor lui George T. 
oameni care-i erau străini. Care nu-i 
sînt nici tată, nici mamă, nici rude, 
dar pe care i-au preocupat impasurile 

lui. Scinteia omeniei a luminat din 
cu totul altă parte. O spune chiar 
acest tinăr pornit pretimpuriu, și din 
vina lui. se-nțelege. pe un drum 
greșit, dar nein.tors la vreme tocmai 
de către cine trebuia — părinții lui :

— M-a chemat de citeva ,ori to
varășul plutonier Mircea Ivan, sec
torist in cartierul nostru. El m-a dus 
la un garaj I.T.B. pentru angajare. 
Dar acolo n-aveau cămin... Mi-a mai 
promis și un văr de la I.O.R. că mă 
ajută să intru acolo, însă...

...însă la șaptesprezece, la optspre
zece ani viața e luată, uneori, in 
treacăt. Este vîrsta cind tînărul are 
nevoie de îndrumare, de un sfat pă
rintesc, cînd atitea întrebări, nedu
meriri trebuie cristalizate, lămurite. 
Este vîrsta cind dorințele, opțiunile 
pot fi canalizate cu tact și cu răb
dare pe un făgaș util, logic. George 
T. n-a beneficiat de acest imens a- 
vantaj deși avea părinți, deși ar fi 
trebuit să beneficieze din plin. Re
zultatul ? O viață prea timpuriu in
trată in derivă.

— Cum ai ajuns să te împriete
nești tocmai cu Florin Grigorescu, 
care abia venise din penitenciar și 
refuzase să se incadreze intr-un loc 
de muncă ?

— Mi-a spus că pot să locuiesc la 
ei. Stă cu mamă lui și cu un trate. 
Neavind unde să dorm, am fost 
bucuros că mă primesc.

— Apoi ?
— Apoi a început să mă ia cu el 

la restaurante și la discoteci. Pe 
urmă mi-a cerut să-l însoțesc pe la 
blocuri, pe unde fura din apartamen
te. Nu mai puteam să-I refuz. Eram

și obligat, că mă ajutase, dar imi 
era și teamă de el. Nu mai puteam 
să-1 refuz !...

Firește, franchețea cu care Geor
ge T. mărturisește cauzele și îm
prejurările care l-au adus in pos
tura de complice la săvirșirea unor 
spargeri de locuințe nu justifică fap
tele sale și, mai ales, nu-1 absolvă 
de vină. Dar explicațiile lui pun pur 
și simplu pe ginduri. Ele arată pină 
unde pot ajunge unii minori, unii 
tineri de care părinți iresponsabili 
se debarasează in mod brutal, 
tocmai cind se află la cele mai mari 
răspintii ale vieții.

— Da, mi-a spus soția că i-ați co
municat despre arestarea fiului nos
tru — ne spune tatăl lui George T., 
muncitor la „Neferal“-București. 
Treaba însă mă lasă rece (! ?). Să 

fie clar : eu nu l-am învățat să fure ! 
N-are decît să suporte consecințele. 
Acum e major, să răspundă !

Este greu să te împaci, fie numai 
și cu gîndul, că un asemenea răs
puns vine de la cel care i-a dat 
viață tinărului în cauză. Ca să creas
că frumos, pină și un fir de iarbă 
are nevoie de ocrotire. Dar un om ? 
Cum poate fi judecată comportarea 
acestor părinți repetenți ei Înșiși la 
capitolul răspunderea firească de pă
rinte ? Drept orice alt Comentariu, 
supunem dezbaterii opiniei publice 
această atitudine, cu încredințarea că, 
procedind astfel, se oferă un prilej 
de meditație și autoanaliză și altor 
părinți care, uneori, prea ușor ocolesc 
greul creșterii și educării propriilor 
lor copii...

Mihai GROZAVU
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BĂTĂLIA PENTRU GRlU 

- bătălia pentru ciștigurea 
fiecărei ore, a fiecărui minut!

Inventivitatea și hărnicia oamenilor in 
oglinda unei importante realizări tehnice

OAMENII MUNCII DE PE OGOARELE JUDEȚELOR ARAD, MEHEDINȚI, 
TIMIȘ SI SECTORULUI AGRICOL ILFOV AU ÎNCHEIAT RECOLTAREA GRIULUI

Județul Arad
(Urmare din pag. I)

paniei agricole de toamnă și sintem 
plenar angajați in înfăptuirea orien
tărilor pe care ni le-ați dat privind 
dezvoltarea și modernizarea zooteh
niei, sporirea electivelor de animale 
și a producției animaliere și dispunem 
de toate condițiile ca pînă in toamnă 
să realizăm sarcinile ce ne revin in 
aplicarea programului de măsuri 
stabilit pentru dezvoltarea și moder
nizarea zootehniei.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, sub 
conducerea și Îndrumarea organiza
țiilor de partid, toți lucrătorii ogoa
relor arădene — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
nu vor precupeți nici un efort pen
tru realizarea la noi cote de calitate 
și eficiență a producției din acest an 
și pe întregul cincinal, aducîndu-și 
astfel un aport sporit la făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și la înaintarea scumpei noastre 
patrii spre comunism.

Comitetul județean Arad 
al P.C.R.

Consiliul popular județean

Județul Mehedinți

(Urmare din pag. I)

mele 3 400 hectare, din cele peste 
51 000 hectare cultivate cu griu, asi- 
gurîndu-vă că pînă la 22 iulie a.c. vor 
fi onorate în întregime obligațiile 
noastre la fondul de stat.

Printr-o muncă susținută, lucrăto
rii ogoarelor mehedințene, in frunte 
cu comuniștii; acționează acum, cu 
aceeași hotărîre și răspundere, pentru 
ca in 2—3 zile să se termine semăna
tul culturilor duble și succesive in 
suprafețele stabilite, iar în 4—5 zile 
eliberarea terenurilor de paie și in 
cel mult 10 zile să se efectueze ară
turile de vară. Totodată, locuitorii sa
telor și comunelor mehedințene parti
cipă la executarea lucrărilor de între
ținere a culturilor, de colectare și in-

Recolta bună obligă la o muncă 
mai bună pentru stringerea ei

Din datele referitoare la desfășu
rarea lucrărilor agricole de vară în 
județul Ialomița rezultă că, pînă in 
seara zilei de 16 iulie, griul fusese re
coltat de pe 60 000 hectare — adică 81 
la sută din suprafața cultivată în a- 
cest an în județ. Prin urmare, în sea
ra zilei respective mai rămăsese 
de secerat griul de pe 13 77(f hectare, 
ceea ce, față de timpul înaintat în 
care ne aflăm, este foarte mult.

Iată de ce a doua zi, ieri 17 
iulie, am urmărit la fața locului, în 
citeva unități agricole din județ mer
sul secerișului și ce probleme se 
ridică în legătură cu desfășurarea 
acestei lucrări. Am ales zona situată 
în partea de nord a județului, unde 
a rămas de recoltat cea mai mare su
prafață cu griu. Tovarășii Niculina 
Moraru, secretar cu probleme de a- 
gricultură al comitetului județean de 
partid, și Alexandru Raicu, directo
rul trustului județean S.M.A., pe care 
i-am întilnit pe teren in această zonă, 
ne-au ajutat să găsim explicația 
cauzelor care au determinat intîrzie- 
rea lucrărilor.

Secretarul comitetului județean de 
partid ne informează că in unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Grivița, Andrășești, Cosimbești, Slo
bozia. Țăndărei, Fetești s-a încheiat 
secerișul griului, forțele fiind con
centrate acum în zona de nord a ju
dețului.

Dar nici ziua de ieri nu a consti
tuit „o zi cu condiții normale de 
lucru“. Noaptea a plouat, dimineața 
lanurile, cit și brazdele de paie erau 
jilave. Din această cauză mecaniza
torii de pe combine, cit și cei care 
lucrau cu presele de balotat nu au 
putut începe lucrul decit mai tîrziu, 
spre amiază. Dar tocmai în această 
situație se verifică cel mai bine ca
pacitatea organizatorică și tehnică a 
cadrelor de conducere și specialiștilor 
din unitățile agricole, a activiștilor de 
partid și de stat trimiși să sprijine 
desfășurarea lucrărilor agricole de 
vară. Trebuie arătat că oamenii 
muncii de pe ogoarele județului Ia
lomița se străduiesc să strîngă și să 
pună cit mai repede la adăpost re
colta bună de griu din acest an. în 
unele locuri se lucrează greu din 
cauză că pe anumite porțiuni lanurile 
sînt căzute. La C.A.P. Grindu, pen
tru a nu se pierde nici un spic, nici 
un bob, femeile tăiau cu secerile 
griul culcat. în felul acesta era ușu
rată munca mecanizatorilor de pe 
cele 16 combine.

De ce există suprafețe mari de re
coltat la această dată ? Pentru că, așa 
cum arătam, nu există operativitate 
in luarea deciziilor, dirijarea forțelor 
acolo unde se poate lucra. Era ora 12 
și toate combinele de la C.A.P. Gîr- 
bovi erau la marginea lanului. După 
cum ne-a spus tovarășul Dan Ol- 
teanu, inginerul șef al cooperativei, 
„a intrat in lan doar combina de în
cercare". Directorul trustului S.M.A. 
a cerut să se facă o nouă probă și 
— constatîndu-se că se poate lucra, 
boabele avind o umiditate redusă — 
a decis ca întreaga formație să intre 
in lan. Da, în aceste zile cind intervin 
ploi, fie și de scurtă durată, este ne
voie să se folosească fiecare minut, 
fiecare oră bună de lucru în cimp.

Timpul bun de lucru se pierde și 
în alte feluri. în jurul orei 15, la 
C.A.P. Valea Măcrișului. după două 
ore de lucru, se terminase de recol
tat griul de pe o parcelă de 30 hec
tare. combinele fiind dirijate apoi in 
lanul cu griu de sămînță de 250 hec
tare. Dar transferul acestora a făcut 
să se piardă cite două ore bune de 
lucru la fiecare din cele 15 combine. 
De ce ? Pentru că, trecind de la un 
soi la altul, combinele trebuiau cu
rățate de boabe. După cum ne spu
nea tov. Nicolae Diculescu, inginerul 
șef al consiliului agroindustrial, dacă 
o parte din combine ar fi rămas să 
recolteze cele 30 hectare, iar dimi

silozare a furajelor, la recoltarea și 
valorificarea legumelor și fructelor, 
livrarea la fondul centralizat al sta
tului a tuturor cantităților de produ
se prevăzute în plan, astfel incit să 
se asigure o aprovizionare ritmică și 
din abundență a populației.

Reinnoindu-ne și cu acest prilej 
sentimentele noastre de stimă și res
pect, de nemărginită recunoștință 
pentru grija permanentă ce o purtați 
agriculturii noastre socialiste, dez
voltării și modernizării ei, creșterii 
nivelului de trai al poporului, organi
zația județeană de partid vă asigură, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți lucrătorii 
ogoarelor mehedințene își vor am
plifica și mai mult eforturile, adu
cîndu-și în acest fel o contribuție 
substanțială, împreună cu întregul 
nostru popor, la vasta operă de edi
ficare a societății socialiste și comu
niste pe pămîntul scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România. 
Comitetul județean Mehedinți 

al P.C.R.
Consiliul popular județean

Județul Timiș
(Urmare din pag. I)

Trăgind învățămintele cuvenite din 
experiența acestui an, din criticile 
îndreptățite ce ni le-ați adresat 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, acordăm o atenție deosebită 
executării arăturilor, pregătirii și 
desfășurării în cele mai bune con
diții a campaniei însămînțărilor de 
toamnă, urmind să realizăm lucrări 
de calitate superioară, o densitate 
optimă de plante pe toate terenurile 
cultivate.

Exprimîndu-ne recunoștința pen
tru grija deosebită pe care o purtați 
agriculturii, vă asigurăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
ne vom precupeți eforturile pentru 
transpunerea in viață a hotărârilor 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român privind sporirea 
producțiilor vegetale și animale, 
astfel incit județul nostru să-și adu
că o contribuție mereu sporită la 

neața — cind nu s-a putut lucra din 
cauza umezelii — celelalte ar fi fost 
curățate de boabe; s-ar fi putut incepe 
imediat recoltarea pe sola de 250 hec
tare. „Nu am procedat așa pentru a 
nu nemulțumi pe mecanizatori. Re
colta diferă de la o parcelă la alta și 
nu vot să lucreze in condiții inegale". 
Dar in condițiile cind griul trebuie 
strins repede pentru a nu se pierde 
nici un bob, nu trebuie puse mai pre
sus interesele personale deasupra ce-

Ciun se explică 
rămînerile în urmă 

Ia seceriș 
în județul Ialomița

lor obștești ! Trebuie lucrat acolo 
unde și cind este nevoie.

Desigur, întîrzierea secerișului și a 
celorlalte lucrări agricole de vară se 
datorește și unor defecțiuni în func
ționarea combinelor și preselor de 
balotat paie, a neasigurării număru
lui necesar de mecanizatori. Se a- 
preciază că în Ialomița, zilnic au 
staționat in medie cite 65 combine, în 
principal din cauza reparațiilor neco
respunzătoare și a calității slabe a 
curelelor de transmisie. Decalajul 
mare care există. între suprafețele re
coltate și cele eliberate se datorește 
defecțiunilor în funcționarea preselor 
de balotat, determinate de calitatea 
necorespunzătoare a sîrmei și a sfo
rii pentru legat.

Trebuie arătat că nici măsurile 
tehnice luate de organele de specia
litate privind buna funcționare a pre
selor de balotat paie — așa cum avea 

De ce se încurcă sfoara la presele de balotat paie ? Pentru că, așa cum 
constată directorul Trustului județean S.M.A., măsurile inițiate pentru buna 

funcționare a acestor utilaje nu sînt respectate
Foto : loan Herțeg

creșterea avuției naționale, la înflo
rirea continuă a patriei noastre so
cialiste.

Comitetul județean Timiș 
al P.C.R.

Sectorul agricol Ilfov
(Urmare din pag. I)

în întreaga campanie de recoltare 
din această vară am urmărit cu fer
mitate realizarea exemplară a sar
cinii trasate de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de a organiza munca astfel incit să 
strîngem recoltele în timp optim, 
respectînd cu strictețe graficele și 
termenele stabilite, să evităm orice 
pierdere și risipă, să transportăm 
întreaga recoltă la bazele de recep
ție, în magazii și hambare, asigurînd 
păstrarea acesteia în cele mai bune 
condiții.

în aceste zile, sîntem puternic mo
bilizați pentru efectuarea tuturor 
celorlalte lucrări agricole de sezon, 
eliberarea grabnică a terenurilor și 
pregătirea lor, în vederea insămîn- 
țării culturilor duble, acordînd o a- 
tenție deosebită recoltării și livrării 
unor cantități sporite de legume și 
fructe necesare consumului popu
lației Capitalei.

Oamenii muncii din sectorul agri
col Ilfov vă asigură, mult iubite to
varășe secretar general, că vor 
munci cu toată dăruirea, neprecupe
țind nici un efort, pentru realizarea 
cu succes a sarcinilor stabilite la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C;C. al P.C.R. cu privi
re la pregătirea și desfășurarea cam
paniei agricole de toamnă, pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor și 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului in vederea 
dezvoltării intensive și modernizării 
agriculturii, aducindu-și astfel o 
contribuție tot mai mare la înflori
rea continuă a patriei, la creșterea 
în ritm susținut a bunăstării între
gului nostru popor.
Comitetul municipal București 

al P.C.R.

să constate directorul trustului S.M.A. 
la cooperativa agricolă din Girbovi — 
nu au fost respectate, ceea ce a dus 
la multe ore de staționare a acestor 
utilaje. Desigur, decalajul de care 
aminteam putea fi redus dacă la lu
crările de eliberare a terenurilor de 
paie ar fi fost atrași cît mai mulți 
din locuitorii satelor. Or — cum ne 
spuneau tovarășii Alex. Badea, pri
marul comunei Valea Măcrișului, și 
Dumitru Blăraru, primarul comunei 
Grindu — nu toți locuitorii apți de 
munca din comunele respective au 
fost atrași la lucrările agricole de 
vară, fără a mai vorbi de navetiști și 
mai ales de soțiile acestora. Această 
situație se datorește și faptului că 
biroul comitetului județean de partid, 
consiliul popular județean nu au luat 
toate măsurile ca și in perioada strin- 
gerii recoltei toți locuitorii satelor să 
participe la muncă.

Desigur, în județul Ialomița trebuie 
depus un efort de muncă mult mai 
mare la recoltarea griului. Una este 
să se strîngă 2 500—3 000 kg griu 
la hectar și alta este efortul 
atunci cînd recolta este de 3500— 
4 500 kg și chiar mai mult, așa cum 
realizează unele unități agricole din 
Ialomița. Este limpede și se recu
noaște aceasta. Totuși, neajunsuri de 
felul celor arătate mai sus — lipsa 
de operativitate in dirijarea utilaje
lor, defecțiuni în funcționarea aces
tora si neparticiparea tuturor locui
torilor de la sate la lucrările agricole 
de vară — trebuie înlăturate cu ho- 
tărire. Recolta bună obligă la o mun
că mai bună pentru stringerea ei. în 
această direcție trebuie să acționeze 
organele și organizațiile de partid 
din județul Ialomița.

loan HERȚEG

Carbidul — fabricat in țară numai 
la Combinatul chimic din Tîrnăveni
— este un produs deosebit de solici
tat pe piața internă și la export. 
Conștient de această realitate, har
nicul colectiv de aici acționează cu 
toată hotărîrea pentru realizarea și 
depășirea planului producției fizice. 
In șase luni din acest an, chimiștii 
combinatului au livrat suplimentar 
peste 130 000 tone carbid.

Cum bine se știe, însă, potrivit spe
cificului tehnologic, carbidul este un 
produs energointensiv, energia elec
trică și gazul metan avind o mare 
pondere în cheltuielile de producție 
ale acestei unități.

— Preocupați îndeaproape de dimi
nuarea consumului energetic și ridi
carea calității producției de carbid
— ne spune inginerul Maftei Huru- 
bean. director tehnic al combinatului
— specialiștii noștri au stabilit, încă 
din 1970, un program de modernizare 
a întregii tehnologii de fabricație. 
Drept rezultat, consumul de energie 
pe tona de carbid a scăzut continuu de 
la 3102 kilowați-oră, în 1970. la 
2 930 kilowați-oră în 1979 șl la 
2 900 kilowați-oră în 1980. Un calcul 
arată că, față de anul 1979, dimi
nuarea cu numai 30 kilowați-oră a 
consumului de energie pe tona de 
carbid a fost suficiență pentru reali
zarea, în anul trecut, a unei produc
ții suplimentare de circa 3 000 tone 
carbid.

Șl totuși, competiția pentru o înaltă 
eficiență economică nu s-a oprit aici. 
„Eram numai parțial mulțumiți — 
adaugă dr. inginer Vasile Cerghizan, 
șeful secției carbid.. Stătea în pu
terea noastră să realizăm un cuptor 
care, prin concepție și execuție, să 
atingă în anul 1981, primul an al cin
cinalului calității și eficientei, per
formanțe similare celor mai bune 
utilaje de acest fel pe plan mondial. 
Un cuptor care să aibă, din multe 
puncte de vedere, indici superiori în 
valorificarea resurselor energetice 
secundare. Așa s-a născut ideea rea
lizării, în premieră pe țară, a unui 
nou tip de cuptor pentru producția 
carbidului — cuptorul electric com
plet închis și automatizat.

„Moldotex" Huși 
produce la parametrii 

proiectați

Printre colectivele vasluiene 
cu realizări notabile în primele 
luni ale anului în curs se află 
și cel de la întreprinderea de 
tricotaje „Moldotex" Huși. Succe
sele obținute aici au fost influ
ențate în bună parte de punerea 
în funcțiune a ultimelor două 
capacități pentru producția de 
tricotaje, respectiv pentru reali
zarea proceselor tehnologice de 
finisaj, care in scurt timp și-au 
atins parametrii proiectați, ceea 
ce asigură realizarea unui plan 
de producție fizică anuală eva
luată la 22 milioane bucăți tri
cotaje tip bumbac. Calitatea pro
duselor cu emblema „Moldotex" 
Huși a ajuns in acest scurt timp 
să fie apreciată nu numai pe 
piața internă, ci și de către 
partenerii din multe țări, fapt 
confirmat și de creșterea ponde
rii exportului cu 25 la sută față 
de prevederile anului precedent. 
(Crăciun Lăluci).

(Urmare din pag. I)

tante resurse energetice. Or, și din 
acest punct de vedere, reciclarea ma
terialelor refolosibile este deosebit de 
eficientă. Bunăoară,

pentru fabricarea unei tone de 
aluminiu din resturi și deșeuri 
de aluminiu se consumă numai 
5 la sută din cantitatea de ener
gie necesară pentru fabricarea 
unei tone de aluminiu din ma
terii prime noi. La fel, consu
mul energetic este de numai 5 
la sută la producerea cuprului 
din materiale refolosibile, iar la 
oțel — de numai 30 la sută față 
de cel realizat în cazul fabrică
rii acestora din materii prime 
noi.

Asemenea calcule nu le facem nu
mai noi. Pretutindeni în lume, in
clusiv în țările puternic dezvoltate 
din punct de vedere economic, pro
blema reciclării materialelor refolo
sibile — în scopul asigurării resurse
lor necesare activității productive, al 
ridicării eficienței economice și. nu 
in ultimul rînd, al limitării sau evi
tării poluării terenurilor și a atmos
ferei — se bucură de cea mai mare 
atenție ; se caută soluții, se creează 
tehnologii, se construiesc uzine pen
tru recuperarea și valorificarea utilă 
a resurselor materiale rezultate din 
producție și din consum.

Ce avem de făcut în această pri
vință ? Dispunem de un cadru legis
lativ cuprinzător care reglementează 
obligațiile și răspunderile ministere
lor, organelor locale, centralelor și 
unităților economice în legătură cu 
crearea și dezvoltarea industriei de 
reciclare a resurselor materiale refo
losibile. în temeiul prevederilor le
gale a fost constituită o rețea teri
torială pentru colectarea și repune
rea in circuitul economic a acestor 
resurse. Practic, este vorba de o con
cepție radical nouă, revoluționară 
privind întreaga acțiune de recupe
rare, colectare și valorificare în cir

Inginerii loan Popa, șeful serviciu
lui proiectare. Vasile Cerghizan, Egon 
Haidel, șeful serviciului mecano-e- 
nergetic, și Emeric Schwartz, șeful 
secției utilaje și piese de schimb 
— principalii artizani ai aces
tei realizări tehnice — erau pre
gătiți pentru demararea lucrări
lor. La decizia conducerii com
binatului, cuptorul nr. 5 a fost 
decuplat în vederea demolării. 
Era nevoie de un efort considera
bil. Trebuia realizat un lucru nou. cu 
nu puține obstacole și necunoscute. 
Dar să consemnăm, fie și numai pe 

La Tîrnăveni, carbidul este fabricat cu 
un consuni de energie substanțial redus

scurt, citeva secvențe din strategia 
acestei acțiuni. Le reamintim tocmai 
pentru că ele fac parte din viața 
uzinei, pentru că în această concen
trare de forțe au fost antrenați sute 
de comuniști, din peste 20 de meserii 
diferite.

Primul obstacol: demolarea vechii 
cuve prin utilizarea. în deplină sigu
ranță, a explozivului a fost hotărî- 
toare în demararea acestei lucrări. 
S-a muncit cu maximă atenție și 
dăruire și acest obstacol a fost trecut 
cu succes, în timp record.

Pasul următor — construcția pro- 
priu-zisă. La executarea lucrărilor 
mecanice, electrice, la aparatele de 
măsură și control au muncit, ziua și 
noaptea, 600 din cei mai buni dul
gheri, lăcătuși, sudori, electricieni, 
AMC-iști, zidari, izolatori. în această 
etapă, paralel" cu soluțiile tehnice 
adoptate la fața locului de inginerul 
loan Popa și conducerea combinatu
lui, hotărîtor a fost — apreciază spe
cialiștii cu care am stat de vorbă — 
aportul echipelor conduse de ingine
rul Emeric Schwartz, de maiștrii 
Augustin Marian, Alexandru Udvar, 
loan Puiac și loan Unteanu în reali
zarea unor lucrări de mare precizie:

EXIGENTĂ ȘI RĂSPUNDERE FA TĂ DE CALITATEA 
PRODUSELOR DESTINATE EXPORTIM

Există la întreprinderea de fire și 
fibre „Melana" din Botoșani un obi
cei. Un bun obicei — și anume : 
fiecare produs destinat exportu
lui este supus, înainte de ambalare, 
încă unui control extrem de riguros. 
Am surprins chiar în timpul docu
mentării noastre o asemenea secven
ță. Muncitoarea Rodica Vieru se pre
gătea tocmai să dea „drumul" unor 
noi produse pentru export. „O clipă 
— a intervenit subinginera Alexan
drina Giocaș. Să mai vedem o dată". 
S-au verificat, din nou, bobină cu bo
bină, pungile de preambalare ș.a.

Văzut ca atare, in afara celorlalte 
preocupări privind grija față de ca
litatea produselor, acest episod ar 
putea să apară drept un exces de zei. 
Eroare 1 Pentru că. în întreprinderea 
din Botoșani acest sever examen de 
calitate definește un stil de muncă. 
E adevărat, noi am surprins ultima 
etapă, dar grija și răspunderea pen
tru calitate se regăsesc in fiecare din 
fazele procesului de producție. Ar
gumente ? în hala de prepara- 
ție, pe un panou aflat chiar la 
intrare citim : „în semestrul al 
Iî-lea a.c. va trebui să parti
cipăm la exportul direct cu un 
volum de produse de aproape 3 ori 
mai mare față de semestrul întîi. Să 
nu acceptăm nici cea mai mică aba
tere de la calitatea cerută de benefi
ciari !“.

Exigența și răspunderea față de 
calitatea produselor au adus colecti
vului întreprinderii multe satisfacții. 
„Deși lucrăm cu numeroși parteneri 
externi, n-am înregistrat pînă acum 
nici un refuz de calitate" — a ținut 
să ne spună tovarășul Toader Tapa- 
lagă, secretarul comitetului de partid.' 
S-au petrecut lucrurile așa chiar 
de la început ? Inginerul-șef al 
întreprinderii, tovarășa Mihaela An- 
dreescu, precizează : „Desigur, odată 
am avut probleme cu unul din 
partenerii noștri. Era vorba de 
un neajuns mărunt — o ușoară 

cuitul economic a materialelor refo
losibile.

Cea mai importantă direcție de ac
țiune o constituie elaborarea tehno
logiilor necesare, precum și dotarea 
economiei cu mașini, utilaje și insta
lații care să pună în aplicare tehno
logiile stabilite. Cu atît mai stăruitor 
trebuie să se acționeze în această 
privință cu cît în unele sectoare 
există încă mari întîrzieri. Concret, 
ne referim la tehnologiile de valo
rificare a unor tipuri de materiale 
plastice, a anvelopelor nereșapabile, 

Reciclarea tuturor resurselor materiale
precum și la cele de recuperare a e- 
lementelor utile din alpaca și din ce
nuși și zguri de aluminiu pentru care 
cercetările sînt mult întîrziate și nu 
au oferit încă soluții viabile, eficien
te. Totodată, sînt mari rămîneri în 
urmă în aplicarea industrială a teh
nologiilor privind recuperarea mate
rialelor din haldele siderurgice, va
lorificarea cenușilor de termocentra
lă, utilizarea resturilor textile ; în a- 
ceiași timp, trenează intrarea in fa
bricația de serie a unor utilaje pen
tru brichetarea și balotarea spânului 
de oțel precum și definitivarea și 
extinderea unor tehnologii privind 
recondiționarea anumitor piese de 
schimb.

Cu toată claritatea trebuie să se 
înțeleagă de către factorii cu răspun
deri bine precizate în cadrul progra
melor referitoare la stabilirea 
tehnologiilor și realizarea dotări
lor tehnice necesare industriei de 
reciclare a resurselor materiale — 
ministere, centrale. întreprinderi, in
stitute de cercetare și proiectare — 
că toate cantitățile de materiale re
folosibile sînt cuprinse in plan și in 

centrarea echipamentului electrozilor 
la noile poziții prevăzute în proiect, 
supraînălțarea și aducerea la cotele 
stabilite a transformatorului de 40 
MVA și a rețelei de transport a e- 
nergiei la electrozi.

— Neîndoios, confirmă inginerul 
loan Cigudean, tehnologul secției 
carbid, poziționarea elementelor cup
torului în vederea asigurării dis
tanțelor optime și etanșarea me
diului cuptorului au constituit e- 
xamenul de inteligență cel mai 
greu. O operațiune-cheie, de mare 
finețe — hotărîtoare în tentativa 

protejării cuptorului de pătrunde
rea aerului, care, în contact cu 
gazele, putea provoca explozii vio
lente in timpul exploatării. Tot
odată, finalizarea instalației de pre
lucrare a gazelor și a apelor uzate 
(rezultate la purificare) a constituit 
clipe de emoție pentru maiștrii Ni
colae Pagint, loan Bozeșan, clipe care 
au dat, în final, strălucire succesului 
dobîndit.

...35 de zile și nopți de muncă fără 
răgaz a durat această bătălie a car- 
bidarilor, care, după cum aprecia 
directorul tehnic al combinatului, 
au făcut proba unor înalte calități 
profesionale, dar mai ales patriotice. 
Cuptorul nr. 5 a fost racordat cu 
7 zile înainte de termen la fluxul de 
producție, realizîndu-se, în premieră 
pe țară, primele tone de carbid 
Intr-un cuptor electric complet închis, 
în fișa tehnică a acestei prestigioase 
realizări citim următoarele: „Com
plet închis și automatizat, utilajul 
asigură, față de cuptorul clasic, 
diminuarea consumului de energie 
electrică cu 150 kWh și peste 30 kg 
cărbune Ia fiecare tonă de carbid — 
performante similare celor mai bune 
utilaje de acest fel pe plan mon

diferență a nuanței coloristice pe lun
gimea firului, dar pe această temă în 
întreprindere a fost organizată o ri
guroasă analiză". Dezbaterile au dus 
la descoperirea nu doar a cauzelor 
ce au generat abaterile de la calitate 
în cazul respectiv, d și ă multor 
altora ce puteau să apară. Drept 
urmare, s-a trecut la preîntîmpinarea 
acestora. Un exemplu : pentru recep- 
ționarea materiei prime s-a consti
tuit o comisie compusă din repre
zentanți ai tuturor secțiilor de pe 
fluxul tehnologic.

La întreprinderea de fire 
și fibre „Melana“ 

din Botoșani

— Nu e puțin exagerată compo
nența comisiei ? — am întrebat-o pe 
șefa laboratorului textil, ing. Elena 
Manciuc.

— Deloc. întrucît au fost și situa
ții cînd materia primă corespundea 
parametrilor calitativi specifici secției 
preparație, sau chiar ai celeia de fi
lare, dar nu și ai celor din vopsi- 
torie.

— Și cum ați procedat ?
— Bineînțeles, marfa a fost respin

să. Dar nu oricum, ci numai după 
ce furnizorul a răspuns invitației de 
a veni la Botoșani pentru constatarea 
defecțiunilor. Am discutat deschis, 
muncitorește, și s-a căzut de acord 
asupra unor noi modalități prin care 
să se evite orice neajunsuri. Proble
me deosebite nu mai avem acum, dar 
asta nu înseamnă că am renunțat la 
recepționarea riguroasă a materiei 
prime.

Aceeași exigență, același sever 
autocontrol l-am constatat pe întregul 
flux tehnologic. Iată un caz petre
cut nu demult : trecind prin hala de 

balanțe ca resurse de bază, deci ele 
nu pot fi înlocuite cu nimic altceva 
și în nici un caz nu se poate apela la 
import. Orice întîrziere față de ter
menele planificate în livrarea re
surselor rezultate din recuperarea 
materialelor refolosibile pune în 
cauză îndeplinirea planului fizic în 
diferite întreprinderi prelucrătoare, 
periclitează realizarea obiectivelor 
prevăzute.

O altă direcție de acțiune impor
tantă se referă la organizarea gospo
dărească, cu maximă grijă, a colec

tării și utilizării tuturor materiale
lor refolosibile în fiecare unitate so
cialistă, astfel incit nici o resursă să 
nu fie irosită, tot ce poate fi valori
ficat să fie predat neîntîrziat, fără 
pierderi, industriei de reciclare. De
sigur, prin lege, activitatea de recu
perare a materialelor este organizată 
într-o singură centrală specializată la 
nivelul economiei, cu unități în fie
care județ. Dar sarcina de a colecta 
și pregăti resursele materiale refolo
sibile în vederea valorificării revine 
atit acestei rețele, cît și fiecărei uni
tăți socialiste din activitatea căreia 
rezultă asemenea resurse. De aici se 
desprinde cerința ca în fiecare în
treprindere sau instituție, concomi
tent cu acțiunile de economisire și 
valorificare superioară a resurselor 
materiale, să se acorde cea mai mare 
atenție gestionării stricte și cu malt 
spirit gospodăresc a tuturor resurse
lor de materii prime — atît noi, cît 
și recuperate. Si aceasta pentru că 
numai in măsura în care vor recu
pera, reutiliza sau preda toate mate
rialele ce rezultă din procesul tehno
logic, unitățile vor putea dispune de 
resursele materiale noi repartizate

dial". Un calcul sumar arată că din 
energia economisită la acest modern 
cuptor se poate realiza anual o pro
ducție suplimentară de aproape 10 000 
tone carbid. Totodată, cantitatea 
(substanțial mărită) de oxid de car
bon extrasă din cuptor constituie 
baza de materie primă pentru chimi
zare la noua linie de acid formic și 
oxalic.

Dar lucrările de modernizare nu 
s-au oprit aici. Pentru atingerea unor 
înalți parametri în funcționare — prin 
mărirea gradului de etanșare — în 
luna iunie carbidarii au perfecționat 
sistemul de etanșare a cuvei cupto
rului fată de electrozi, lucrare de o 
complexitate deosebită, la care o con
tribuție deosebită au adus-o maiștrii 
Marian Augustin, Farkas Karol. Ud
var Alexandru, Dumitru Cîndeă, pre
cum și lăcătușii Nicolae Pagint, Ni
colae Părău, Szentgyorgi Nicolae, Au
rel Buda, Gheorghe Frățilă Și alții. 
Efectul? Eliminarea totală a poluării 
aerului care, în cazul cuptorului 
clasic, înregistrează o deversare în 
atmosferă de circa 500 kg praf pe 
oră. Aceasta a făcut ca în locul celor 
patru mari unități de exhaustare a 
gazelor reziduale să fie utilizate 
numai două cu debit mic. concen
trația de praf eliminată in atmosferă 
scăzînd la mai mult de jumătate.

în continuare. în prima parte a 
acestui cincinal, tehnologia adoptată 
la cuptorul nr. 5 — realizare exclu
sivă a specialiștilor din combinat — 
va fi generalizată la celelalte două 
cuptoare de mare capacitate (nr. 4 
și 6), urmind ca, în etapa următoa
re, accentul să cadă pe valorificarea 
superioară a materiilor prime, prin 
folosirea unor electrozi care vor 
asigura prelucrarea prafului de var 
și a celui de cocs direct în zona de 
reacție a cuptoarelor. Toate acestea 
vor face ca în cincinalul 1981—1985 
munca grea, de pînă acum, a fabri
cării carbidului să se rezume, practic, 
la supravegherea funcționării moder
nelor aparate de automatizare și con
trol.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „ScInteH” 

preparație, maistrul vopsitor Paul Bo- 
log a observat scăderea temperaturii 
microclimatului. „De cînd lucrați sub 
20 de grade ?“ — a întrebat el cum 
a văzut termometrul. „Probabil de 
citeva minute", i s-a răspuns. Au fost 
chemați me'canici energeticieni, a fost 
anunțată conducerea unității. Hotă
rîrea adoptată : oprirea lucrului pînă 
la remedierea defecțiunii ivite la con
ducta de abur. Era, cum am aflat, sin
gura soluție ce se putea adopta pen
tru a evita compromiterea calității 
produselor.

Numeroase alte metode șl proce
dee adoptate vin în lntîmpinarea 
aceluiași scop : asigurarea proporțio
nală a celor trei schimburi de lucru 
nu doar cu specialiști, ci și cu un 
grad egal de competență a întregii for
țe de muncă : participarea obligato
rie a fiecărui lucrător al unității la 
cursurile săptămînale destinate îm
bogățirii cunoștințelor ; extinderea 
la nivelul întregului personal munci
tor a cursurilor de policalificare, 
astfel ca, în orice moment, un lucră
tor de la ringuri, de pildă, să poată 
lucra la vopsitorie și invers ; extin
derea cartelei proprii de culori prin 
experiențe de laborator, pentru a pu
tea onora cît mai repede orice solici
tare adresată unității.

Pornind de la faptul că întreprin
derea „Melana" se situează în fruntea 
întrecerii socialiste dintre unitățile 
sectorului din care face parte, l-am 
întrebat pe directorul ei. ing. Mihai 
Seremet : „Cînd credeți că veți în
deplini planul la export pe primele 
șapte luni? Răspunsul a fost prompt: 
„întreprinderea noastră și-a îndeplinit 
sarcinile la toți indicatorii economico- 
financiari, deci inclusiv la export, cu 
6 zile înaintea încheierii primului se
mestru. Cred că în luna iulie, acestui 
avans de timp cîștigat îi vom adău
ga două-trei zile".

Silvestri AILENE1
corespondentul „Scînteii* 

prin plan. Iată de ce e necesar ca 
pretutindeni să se acorde importan
ta cuvenită întocmirii judicioase a 
bilanțurilor materiale, care trebuie 
să oglindească limpede cantitățile de 
materii prime și materiale ce ur
mează să fie introduse în procesele 
de fabricație, cele ce se vor regăsi 
în produsele fabricate, precum și 
cantitățile și structura resurselor 
materiale recuperate, cu destinațiile 
stabilite pentru fiecare în parte. 
Concomitent, gospodărirea materia
lelor trebuie organizată în conformi
tate cu măsurile ce rezultă din a- 
ceste bilanțuri materiale. Este vorba 
de măsuri menite să asigure colec
tarea și depozitarea separată a fiecă
ruia din aceste materiale, evitarea 
impurificării, balotarea. ambalarea 
ețc., în vederea transportării lor ra
pide. economicoase și fără pierderi 
la unitățile ce le utilizează, organi
zarea gestiunii de materiale ce pot 
fi reintroduse în propriul circuit 
productiv.

Dezvoltarea unei adevărate indus
trii a reciclării materialelor refolosi
bile presupune, așadar, un mare vo
lum de investiții pentru realizarea 
dotărilor tehnice necesare. Dar, deo
potrivă, și o mare investiție de spirit 
gospodăresc și organizatoric, de răs
pundere și inițiativă din partea fie
cărui colectiv de oameni ai muncii, 
a întregii populații. Colectarea, recu
perarea și valorificarea tuturor ma
terialelor rezultate din procesele de 
producție și din consumul casnic re
prezintă o cauză a noastră, a tuturor. 
Ca proprietari ai avuției naționale, 
ca producători și beneficiari a tot ce 
se realizează în țara noastră, sîntem 
cu toții interesați ca industria reci
clării să funcționeze cît mai repede 
posibil la cei mai înalți parametri, 
pentru a asigura pe această cale can
tități cît mai mari de materii prime 
și materiale absolut necesare centru 
Înfăptuirea obiectivelor economice 
pe care ni le-am propus în acest an 
si in întregul cincinal 1981—1985.
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rezultat al dezvoltării vieții sociale și spirituale a patriei
— Spunefi intr-un poem : „Intre- 

bați-mă și-am să vă răspund, între- 
bați-mă orice...". Poezia dumneavoas
tră a trecut prin multiple experien
țe. In ce constă unitatea ei ?

— Pivotul central al poeziei pe 
care am scris-o și-o scriu ar fi per
spectiva asupra lumii și destinului 
uman pe care mi-a furnizat-o la un 
moment dat descoperirea materialis
mului dialectic și istoric. Ideile aces
tei filozofii au dus la structurarea 
întregului meu sistem imagistic. De 
cind am intrat in rindurile Partidului 
Comunist Român și am început să 
scriu o poezie care cred că mă re
prezintă pot spune că materialismul 
dialectic și istoric -i-a furnizat viziu
nea globală și axul central de rota
ție.

— Insușindu-vă lecția creatoare a 
filozofiei materialiste ați trecut de 
fapt, estetic vorbind, prin multe ex
periențe formale, fiind in acest fel și 
ecoul epocii.

— Tot ce s-a intîmplat pe plan 
poetic, desigur toate marile încercări, 
marile experiențe și descoperiri — 
pentru că in domeniul poeziei, ca in 
toate domeniile, se fac mereu desco
periri — m-a interesat. Dealtfel, tre
buie să fim mereu la curent cu noul. 
Să fim deschiși inovației și în același 
timp să inovăm noi inșine. O inova
ție nu este un act de sine stătător ; 
ea se bizuie pe o înnoire prealabilă, 
pe care trebuie s-o preluăm ca să 
putem aduce o notă nouă in poezie, 
îmi place să cred că poezia este o 
replică împotriva simplismului, îm
potriva stagnării, a automulțumirii. 
In mod empiric eu am descoperit mai 
întii în viață obiectivele filozofiei 
materialiste, care, după părerea mea, 
întrunește toate logicele. Au urmat 
studiul, înarmarea ideologică și tot
odată perfecționarea sistemului alu
ziv și emblematic al poemului. Dar, 
așa cum am mai spus-o, eu am des
coperit propriu-zis lumea privind 
prin imensa fereastră, prin fantas
tica fereastră dintre Dunăre și Mare.

— Ați scris adesea pe valurile mă
rii. Spuneți intr-o poezie : „O filă 
mișcătoare e fiecare val, pe care am 
scris poemul principal".

— Dacă nu m-aș fi născut și n-aș 
fi trăit acolo, dacă n-ar fi existat ma
rea care intră în toată poezia și in 
toată viața mea, nu numai ca un

element la care fac aluzie ci ca un 
element organic al poeziei mele, 
această poezie ar fi existat într-o cu 
totul altă formă. Poate și cu alt con
ținut. Marea, „această mașină uriașă 
de spart curenți și nave" și care „la 
fiecare leghe decortichează un tun de 
veghe". Ei bine, această fantastică 
fereastră prin care am văzut lumea 
este iradiantul ax de rotire al fante
ziei, al observației și al sensibilității 
mele.

— Cum apreciați „drumul" către 
poezia pe care ați scris-o ?

— Drumul meu a fost al unei poe
zii angajate direct in realitatea re-

Convorbire
cu Virgil TEODORESCU

voluționară a țării. Am socotit că 
avangarda proletariatului are nevoie 
de o avangardă artistică și odată an
gajat in lupta de clasă am făcut tot 
posibilul să ofer clasei mele, pe lingă 
o activitate practică transformatoare, 
de folos imediat, un sistem de gin
dire poetică nou, care respingea tot 
ce era defunct sau în stare de pu
trefacție. Am colaborat la mai toate 
revistele îndrumate și conduse de 
partid, legale și ilegale, și am scris 
manifeste lirice, chemări patetice 
adresate mai ales tineretului. Unii 
tovarăși erau intrigați de imaginile 
insolite folosite nu numai în poezie, 
ci și in manifestele pe care primeam 
sarcina să le redactez. Unele dintre 
acestea li se păreau deplasate, dar eu 
am fost și sînt împotriva șablonului 
chiar in ceea ce privește alcătuirea 
manifestelor. Dacă n-ai dorința de a 
merge înainte, de a descoperi, de a 
inova, atunci te opui inovației, ră- 
minind pe loc intr-o poziție fericit 
imuabilă. Trebuie să ai în perma
nență această pornire de a inventa. 
Fără invenție lumea nu există.

— Este cu atit mai -favorabilă si
tuația atunci cind această preocupare 
pentru nou constituie nu doar o cau
ză individuală, ci una generală.

— Ceea ce se întimplă la noi. Mi 
6e pare că niciodată n-au existat 
condiții mai propice pentru inovație, 
pentru dezvoltarea nestingherită a 
personalității. Congresul al IX-lea a

Eficienta etică
a

Foto : E. Diehiseanu

;FAPT~U~L~!
DIVERS;

I De 32 de ori I
deschis drumul unui timp al gîndirii 
creatoare. Diversificarea literaturii 
române contemporane, folosirea de 
forme, de stiluri foarte variate con
stituie un rezultat al dezvoltării vie
ții sociale și spirituale in România 
socialistă. Existența unei multitudini 
de forme și modalități de expresie 
capabile să slujească țelul suprem al 
revoluției, este in același timp, o do
vadă a posibilităților pe care țara 
noastră le are de a trece pe o treaptă 
superioară de civilizație. Nu unifor
mizarea caracterizează avîntul pro
gresului și al gîndirii creatoare. Uni
formizarea este aliatul principal al 
stagnării. Gîndirea creatoare nu poa
te fi altfel decit activă și inventivă ; 
ea duce o luptă neobosită și crîn- 
cenă cu tot ce este vechi, favorizind 
apariția 
nuri. La 
fixă sau 
exista o 
fixă, așa 
un pian
claviatură a fost înlocuită cu o placă 
mare, uniformă. Imaginea poetică, 
literară, concretă se situează chiar 
deasupra gindirii abstracte, ea fiind 
cea mai sigură verificare a veridici
tății și sincerității poetice. Și a ta
lentului. Evoluția direcțiilor mari ale 
literaturii, ale liricii deschise acestei 
diversități este în spiritul celor mai 
bune tradiții ale poeziei românești, 
de la Eminescu la Arghezi, pină la 
poezia novatoare de azi, a cărei exis
tență trebuie socotită activ o urmare 
a factorilor istorici și sociali, o ne
cesitate chiar a gîndirii artistice.

— V-au interesat întotdeauna în
deaproape problemele limbajului...

— Limbajul m-a interesat într-ade- 
văr foarte mult. Fără el experiența 
de viață rămine un conglomerat mut. 
Consider limbajul nu nttmai mijlocul 
principal al experienței poetice și 
principalul aliat al dragostei, ci o 
construcție concretă, dacă vreți, un 
imens glob de cristal in neîntreruptă 
rotire. Cuvîntul are pentru mine ace
leași atribute ca apa, ca focul, ca pă- 
mintul, ca aerul și nu îmbătrinește 
niciodată. Cuvintele sint adevăratele 
mele păsări lire, sint stindardele 
mele de aur, sint plantele roșit, foar
te roșii înecate în spuma oceanului. 
Totuși nu mă închin limbajului în ca
litate de limbaj, așa cum nu mă în
chin nici tehnicii artistice în sine. 
Destinul meu literar este înscris în 
destinul acestei țări, în lupta revolu
ționară a partidului. Aceasta din mo
mentul în care am devenit conștient 
de existența acestei lupte și va dura 
cit timp va dura viața mea, pe care 
vroi s-o las cărților mele și, prin ele, 
oamenilor țării mele.

Convorbire realizată de
Constantin VIȘAN

și dezvoltarea noilor ge- 
noi nu există o 
o formă unică.

tematică fixă și 
cum nu ne putem 
monocord a cărui

tematică 
Nu pot 
o formă 
imagina 

.multiplă
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I
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ecuatorul
la volan, 

Mureș a a-

„Sub flamura 
partidului, 

creștem odată 
cu țara“ 

Vernisaj'ul expoziției de artă 
fotografică a pionierilor 

și elevilor
Vineri a avut loc la Galeria 

de artă fotografică din Bucu
rești vernisajul expoziției de 
artă fotografică a pionierilor și 
elevilor, intitulată sugestiv „Sub 
flamura partidului, creștem oda
tă cu țara".

Inițiată de Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor, Mi
nisterul Educației și Invățămîn- 
tului și Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
expoziția reunește circa 200 de 
lucrări alb-negru și color. Este 
ilustrată rodnica activitate des
fășurată 
de 
cu 
de 
ale 
triei.

Executate cu 
trie și pasiune, 
reprezintă o nouă expresie a re
cunoștinței fierbinți a copiilor și 
tinerilor țării pentru condițiile 
de viață și învățătură de care 
beneficiază prin grija perma
nentă a partidului și statului 
nostru. Sînt prezentate, cu aceas
tă ocazie, multe din frumusețile 
patriei, din realizările prezentu
lui socialist.

de cei aproape 70 000 
purtători ai cravatelor roșii 
tricolor in cadrul cercurilor 
specialitate din școli și case 
pionierilor și -șoimilor pa-

deosebită măies- 
lucrările expuse

(Agerpres)

CENTENAR GEORGE ENESCU

Nemuritoarele capodopere
După un sfert de 

veac de la dispariția 
sa, matele nostru com
pozitor național n-a 
incetat să se înalțe 
către statuia grandioa
să a celor deopotrivă 
cu el : Bach, 
Beethoven, 
Mussorgski, 
Bartok, Ianacek 
Nici un om care are 
cit de cît simțul cultu
rii nu se mai poate în
doi de acest adevăr.

O legendă, in care 
violonistul de geniu 
juca un rol important, 
este completată de 
alta, .poate mai puțin 
conturată pentru pu
blicul larg, oricum de 
altă natură : aici în
cepe efortul nostru de 
apropiere față de tai
nele unei vaste crea
ții, iar acest drum nu 
mai e nici neted, nici 
spectacular, el are 
ceva din- liniștea mis
terioasă în care cresc 
arborii. In fapt, s-a 
intimplat cam așa : 
mai întii noi, muzi
cienii, am realizat și 
am rămas muți de ui
mire in fața tezauru
lui muzical pe care il 
descopeream în parti
turile 
părea 
ment 
larg îi _ 
„Rapsodiile' 
piesă, două, 
un moment 
merire al nostru, 

^muzicienilor, cind

Mozart, 
Brahms, 

Debussy, 
ș.a.

Se 
mo- 

publicului 
suficiente 
și incă o 
A urmat 
de nedu- 

al 
ar

enesciene. 
că, la un 
dat, 
erau— ,«

I
fi putut să ne cuprin
dă dezolarea că aceas
tă mare muzică nu 
poate ajunge la toate 
inimile. Dar nu ne-am 
pierdut .speranța, pen
tru că ici-colo întil- 
neai oameni fascinați 
de către o lucrare 
enesciană considerată 
mai grea, unii de 
Oedip, alții de Sonata 
a IlI-a pentru pian și

de Theodor 
GRIGORIU

vioară, alții de Suita 
sătească etc. Și asta 
nu dintr-o psihoză co
lectivă sau nu știu ce 
orgolii naționale. Vic
toria iui Enescu este 
victoria substanței pro
funde și adevărate a 
muzicii sale, care, mai 
devreme sau mai tir- 
ziu, își găsește drum 
spre oameni. Poate că 
acest drum e încă la 
început, dar pe el mu
zica lui va merge 
triumfal înainte, ni
mic nu o mai poate 
stăvili.

In acest centenar 
trebuie să fim de ase
meni conștienți de 
importantele conse
cințe ale victoriei crea
ției enesciene. Mai în- 
tii. așa cum arătam, 
muzica lui Enescu este 
deosebit de complexă

și nu e așa de ușor, de 
pătruns in profunzi
mile sale. Ea solicită 
intens recepția ascul
tătorilor, sint necesare 
audiții repetate pentru 
a ajunge la detalii, 
precum și o oarecare 
cultură muzicală, pen
tru a ajunge la esențe. 
Cind iubitorii de mu
zică din țara noastră 
vor cunoaște mai pro
fund și mai complet și 
își vor apropia și mai 
mult creația enesciană, 
nimic nu li se va mai 
părea greu din muzica 
universală sau româ
nească, modernă sau 
clasică. Ne vom plasa 
deodată, datorită aces
tui mare spirit româ
nesc, pe cele mai înal
te piscuri ale compre
hensiunii abstractului, 
ale zborului neînfricat 
deasupra abiselor.

Cu alte cuvinte, la 
centenarul său reali
zăm că, dacă nemuri
toarele lui capodopere 
au rămas luminoase și 
fixe, ca acele stele de 
orientare ale navigato
rilor, noi ne-am depla
sat necontenit, ne-am 
apropiat de ele, răcind 
mulți, multi Pași îna
inte. pe treptele spiri
tului.

Nu e aceasta marea 
și miraculoasa lucrare, 
a geniului creator, 
prin care arta și uma
nitatea își regăsesc și 
isi recunosc vocația lor 
adevărată ?
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După 36 de ani 
Gyorfi Păi din Tirgu 
juns și la vremea inevitabilă a 
vîrstei a patra — care cuprin
de binemeritata ani de pensie. 
Tovarășii săi de muncă de 
la I.R.D.G.N. l-au sărbă
torit, i-au pus în mină flori și 
bastonul de pensionar, i-au urat 
ani mulți și liniștiți. Cineva a 
făcut șl un calcul — obișnuit in 
asemenea situații, dar de fiecare 
dată impresionant : parcurgînd 
aproximativ 1300 000 km cu ma
șina, G. P. ar fi putut înconju
ra de 32 de ori Pămintul pe la 
ecuator. E ceva, mai ales că in 
aceste decenii de serviciu n-a 
avut nici o abatere, nici o sanc
țiune. nici un eveniment rutier 
dintre acelea care se lasă cu 
chemarea organelor de circula
ție.

Lupu și oile
Ploile căzute din abundență 

săptămina trecută umpluseră 
peste măsură apele Șiretului, 
surprinzind pe o insulă mică 
turma de 650 de oi a C.A.P. 
Lunca-Pașcani, precum și pe 
ciobanul lor, nea Costache (in 
virstă de 53 de ani), care, inchi- 
puiți-vă, se numește și Lupu !! 
La chemarea comandamentului 
local împotriva inundațiilor au 
răspuns prompt cooperatorii — 
toți, ca unul — care s-au 
luptat cu valurile aproape 
7 ore. Fă.ind punți din scinduri 
și plase de nuiele purtate de 
înotători voinici, cetățenii au 
reușit în cele din urmă să 
transporte ■ la mal atit oile, cit 
și pe păstor. Mare i-a fost bucu
ria lui I.unu cind la numără
toarea mioarelor a văzut,că 
nu-i „mincase" nici una !

Cind a fost
la o adică

apa
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Acțiune terapeuți -;
că de larg interes ci
vic, saloanele de umor 
se dovedesc (din pă
cate, destul de rar) 
mijloace rapide, efica
ce de a interveni, de a 
vindeca maladii cu e- 
fecte sociale nu tocmai 
îmbucurătoare, provo- 
cind risul. Dacă nu ri
sul nestăvilit, chiar un 
simplu suris poate da 
de gindit, poate fi o 
armă împotriva relelor 
deprinderi și moravuri 
nu numai din diferite 
locuri de muncă, ci și 
din 
ale 
ne. 
fel ___ _ .
de-a 4-a) a Salonului 
național de umor de la 
Brăila, organizat de 
revista „Urzica", in co
laborare cu comitetul 
județean de cultură și 
educație socialistă. 
Participă, alături de 
gazde, caricaturiști in
vitați din toată țara și 
oaspeți de peste ho
tare. Ar trebui aminti
tă in primul rind ex
poziția gazetelor sati
rice organizată de 
secția de propagandă a 
comitetului județean 
de partid. în colabo
rare cu revista „Urzi
ca". la Combinatul de 
fibre sintetice. Pre
zentarea a 25 de jur
nale cu desene și texte 
umoristice, folosind 
variate mijloace de 
asanare morală, des- 
fășurînd un sănătos 
umor popular în a 
ataca risipa, birocra
ția, proasta folosire a 
mașinilor și utilajelor, 
absențele nemotivate, 
fuga de răspundere, 
a constituit cadrul 
desfășurării unui fruc
tuos schimb de expe
riență al colectivelor 
gazetelor. Un cadru 
în care gazdele și in
vitații, umoriști și ca
ricaturiști din întreaga 
țară au participat la 
un simpozion in care 
au' fost discutate ros
tul și locul gazetelor 
satirice in viața ma
rilor unități indus
triale.

în cadrul acestor 
manifestări, care, timp 
de două zile, au avut 
loc in orașul Brăila, 
trebuie, de asemenea, 
menționate întîlnirile 

V^aureaților ediției din

acest an a salonului 
și a caricaturiștilor in
vitați cu muncitorii 
întreprinderii ..Brai
conf" și cu pionierii 
din tabăra de vară de 
la Lacu Sărat. De un 
deosebit succes 
bucurat expoziția 
care caricaturiștii 
organizat-o pe
după o vizită de docu
mentare in diferitele

s-a 
pe 
au 

loc,

variate domenii 
activității cotidie- 

O dovedește dealt- 
noua ediție (cea

Salonul 
de vară 

al umorului 
Brăila ’81

secții ale întreprinde
rii „Braiconf". Cele 
mai bune desene au 
fost premiate, tot pe 
loc, in întreprindere.

Succesul de care se 
bucură in aceste zile 
Salonul de vară al 
umorului se explică și 
prin varietatea iposta
zelor și modalităților 
abordate : de la zîm- 
betul comprehensiv la 
risul stenic și de la 
ironia tăioasă la sar
casmul incisiv, o largă 
paletă de care luăm 
cunoștință în lucrările 
unor cunoscuți și 
apreciați caricaturiști, 
precum A. Poch, Nell 
Cobar, Octavian Bour, 
Octavian Covaci, Cos- - 
tel Drăgan, N. Ioniță, 
Adrian Andronic, 
Leonte Nâstase, V. 
Chirii, Traian Bența,

Gh. D. Constantlnescu, 
Dragoș Anton, Ștefan 
Cocioabă, Denes Mol
nar. M. Pînzaru-Pim 
și mulți alții. Prostia, 

■ impostura, arivismul, 
demagogia, egoismul, 
înfumurarea, lenea de 
gindire și de acțiune, 
fuga de răspundere au 
fost doar Cîteva din 
țintele vizate. De
parte de a fi inofen
siv, comicul lor s-a 
dovedit a fi adesea bi- 
ciuitor, întemeiat pe 
o gravitate de sub
stanță. susținut 
mijloace artistice 
măsură. Am putea, 
asemenea, aminti. . 
lingă numeroasele reu
șite ale expoziției (ci
tate pină acum doar în 
parte) din sectorul re
zervat portretelor, pre
zența unor caricatu
riști, precum Mihail 
Gion și Silvan Ionescu, 
pe bună dreptate pre- 
miați ex aequo pentru 
desenele lor.

Atit vernisajul — la 
care a avut loc un re
cital de epigrame sus
ținut de membrii Ca
sei de cultură a muni
cipiului Brăila și un 
spectacol al brigăzilor 
artistice din județ — 
cit și celelalte mani
festări ne-au amintit 
(dacă mai era nevoie) 
extraordinara forță 
educativă a satirei, ca
pacitatea rîsulul de a 
modela conștiințe, de 
a exprima dorința de 
mai bine.

cu 
pe 
de 
pe

Marina PREUTU

Octavian COVACI - Premiul „Urzica"

Studiile despre litera
tura noastră veche apar 
tot mai rar. deși frecven
ta editare a textelor li
terare vechi ar putea să 
le stimuleze. Explicația 
este multiplă, dar princi
pala poate fi și numărul 
redus al specialiștilor. 
Aprecierea unei opere li
terare vechi nu poate fi 
numai literară, adică a 
valorii ei artistice, ci una 
complexă, istorico-litera- 
ră. O operă literară me
dievală. creată în condi
țiile specifice orinduirii 
feudale, are interferențe 
cu studiul limbii epocii, 
cu izvoarele livrești, cu 
mediul socio-politic al 
vremii, cu paleografia, 
deci cu descifrarea texte
lor chirilice, pentru că, 
trebuie să recunoaștem, o 
bună parte a literaturii 
române vechi s-a trans
mis în manuscrise, unele 
și pină acum inedite, 
ceea ce implică o nouă 
interferență cu textolo- 
gia.

Cartea Iul Dan Zamfi
rescu. apărută_ în Editura 
Științifică și 
că. situează 
rîndul celor 
țioși istorici 
temporani. Este un mă
nunchi. o antologie de 
micro-monografii axate 
pe patru mari probleme 
și teme ridicate azi în le
gătură cu literatura noas
tră veche.

Primul grupaj arată. în 
viziune nouă, perspecti
vele actuale și probleme
le de viitor care așteaptă 
o rezolvare prioritară. N. 
Iorga arătase aceste per
spective în 1929, pentru 
anii următori (in Istoria 
literaturii românești. In
troducere sintetică) ; 
Zamfirescu schițează 
blematica deschisă 
riei noastre literare 
tru anii 1980 și următorii. 
Iată numai citeva dintre 
aceste probleme : Con
știința estetică a scriito
rilor noștri vechi, senti
mentul că ei realizează 

y^opere literare, artistice ;

originalitatea, chiar uni
citatea prin diversificare 
tematică și piscurile a- 
tinse de literatura româ
nă. în raport cu alte lite
raturi medievale europe
ne ; cultura română scri
să demonstrează unitatea 
de neam și spirituală a 
poporului român, cu mul
te veacuri înainte de anul 
1918. de Marea Unire.

A doua secțiune o for
mează, în primul rînd.

mai pe românește „Nico- 
lae Românul... fiul 
Stoian de la Argeș".

De o inaltă ținută 
și științifică este al 
îea grupaj închinat 
cursorilor care s-au dedi
cat studiului literaturii 
române vechi : Ion Bog
dan. N. Cartojan. P.P. 
Panaitescu. Emil Turdea- 
nu la acesta, cu biblio
grafia operelor lui. con
tribuție foarte utilă pen-

lui

A apărut „MUNCA DE PARTID" nr. 7/1981
Revista debutează cu editorialele 

„Idei și orientări de mare valoare 
teoretică și practică pentru perfec
ționarea activități organismelor auto- 
conducerii muncitorești" și „Amplifi
carea legăturilor cu masele prin 
forme și metode directe, printr-un 
dialog permanent". Mai spicuim din 
•umăr : „Spirit militant, revoluționar 
in conducerea economiei", „Dezbatere 

partidla Comitetul județean de
Galați — Viziunea politică a condu
cătorului economic — sub semnul 
unor exigențe superioare", „Schimb 
de experiență la întreprinderea ,.E- 
lectromureș", județul Mureș : Efi
ciența activității consiliilor de con-

Dan ZAMFIRESCU

„Contribuții
la istoria literaturii

române vechi“

cronicilor române, 
ce am arătat și noi 
1961.

Analiza comparativă 
cronicii lui Mihai Vitea
zul din ediția Bălcescu 
(Magazinul istoric pentru 
Dacia, IV. 1947) cu redac
țiile altor două manu
scripte vechi (edpii), din
tre care una este editată 
aici, este și ea 
bilă.

Capitolul Pe 
unei „chestiuni 
ce". Neagoe
Manoil din Corint (p. 305 
—382) își găsea insă un 
loc mai firesc la grupajul 
II. „Neagoiana". decît la 
grupajul IV.

Noi și moderne, ca in
vestigație științifică, lu
crările istorico-literare 
ale lui Dan Zamfirescu, 
scrise cu exigentă și 
riguroasă metodă științi
fică, oferă formularea sin
tetică a unor valențe noi 
ale scriitorilor medievali, 
cu deschideri spre 
dent, in context 
pean : „Olahus

remarca-
marginea 

homeri- 
Basarab și

ducere — trăsătură definitorie a sti
lului de muncă". Printre altele, men
ționăm articolele : „Roadele bogate 
ale extinderii experienței pozitive", 
„Dezvoltarea răspunderii ș: inițiativei 
sindicatului", „Folosirea deplină a 
activului comitetului de partid". 
„Discuțiile individuale — la un nivel 
tot mai ridicat", „îndrumarea 
locale — preocupare constantă 
mitetului județean de partid", 
paganda vizuală — oglindă
eforturilor pentru ridicarea calității 
produselor". Revista inserează și ru
bricile „Note", „Din viața partidelor 
comuniste și muncitorești", „Răspun
suri la întrebările cititorilor".

presei 
a co- 
„Pro- 
vie a

Concert final in studioul
I

Enciclopedi- 
pe autor in 

mai minu- 
literari con-

Dan 
pro- 
isto- 
pen-

două capitole fundamen
tale. Primul — „Neagoi- 
ana" — repune în actuali
tate pe Neagoe Basarab 
ca scriitor, diplomat ori
ginal. exponent, prin în
vățăturile lui, al vieții și 
civilizației românești me
dievale. Al doilea — 
„Cantemiriana" — se re
feră la complexitatea de 
enciclopedist, excepțio
nală. a personalității 
Dimitrie Cantemir. 
racterizat tipologic 
scriitor, om de știință, fi
lozof, diplomat al seco
lului al XVIII-lea, com
parabil cu Giambattista 
Vico. Leibniz, Montesqu
ieu și Voltaire.

Scriitor de talent, reali
zator al unor caracterizări 
sintetice pregnante, 11 re
găsim pe Dan Zamfires
cu. in această a doua ca
tegorie de studii, și în 
prezentările lui Miron 
Costin. Ion Neculce. Do
softei și Nicolaus Olahus,

lui 
ca
ca

tru informarea în specia
litate.

Studiile ultimei secți
uni, a patra, sînt ana
lize erudite care re
zolvă definitiv așa-zisa 
„chestiune homerică" a 
învățăturilor lui Neagoe 
Basarab voievodul, in fe
lul următor : Neagoe au
tor. in limba slavonă ; 
Gavriil Protul, posibil 
traducător, in colaborare 
cu Manuil din Corint, 
din slavonă in grecește, 
iar teologul Manuil din 
Corint, copistul cert al 
versiunii grecești și — a- 
dăugăm noi — informato
rul, in unele probleme, al 
lui Neagoe. pe teme pri
vind deosebirile dintre 
catolici și ortodocși.

Studiul inchinat învăța
tului textolog și istoric 
literar Dimitri Serghevici 
Lihaciov, medievist so
vietic de renume mon
dial. pune în lumină o 
metodă și concepție nouă, 
aplicabilă și cercetării

Occi- 
euro- 

-------- -------- . devine 
întîia expresie puternică 
a vocației noastre gene- 
ral-europene". Opera lui 
Miron Cost in constituie 
„o carte de vizită pentru 
lumea europeană. un 
mijloc de a revendica 
dreptul la o altă existen
tă politică decit aceea de 
vasali ai Porții". în versu
rile lui Dosoftei, traduse 
din monologul morții, 
scris de Chortazis (Ero- 
l'ili), Dan 
„simte cum 
zămislească. în adincurlle 
culturii românești. Mihai 
Eminescu". Caracterizări 
precise, la obiect se pot 
da ca exemple, multe, 
pentru că întreaga con
cepție a autorului este o 
.viziune nouă asupra lite
raturii noastre vechi.

Inmănuncherea intr-un 
volum compact a unor 
studii mai vechi, la care 
cu greu se putea ajunge, 
este bine venită.

de muzică al tineretului
Rod al preocupărilor unor 

inimoși dascăli bucureșteni, ini
țiativă care a găsit in sălile 
Muzeului „Nottara" locul cel 
mai adecvat, Studioul de muzi
că al tineretului a devenit un 
interesant podium de lansare a 
tinerelor talente. Cea mai recen
tă manifestare de acest gen avea 
să incheie seria unei originale 
stagiuni vocal-instrumentale, 
care s-a desfășurat cu partici
parea a peste 250 de elevi-in- 
terpreți, pregătiți in 50 clase de 
specialitate, in care s-au aplau
dat : recitaluri de canto (elevi 
ai profesoarelor Maria Serafi- 
movici și Maria Romașcanu). ‘de 
violoncel (clasa profesor Mirel 
Bălă), de pian (clasele profesoa
relor Ludmila Popișteanu, Lud
ea Teodorescu, Corina Bălă), de 
vioară (profesor : Marius Lăcra- 
ru și Ecaterina Gerson), pentru 
fiecare întilnire muzicală colabo- 
rîndu-se excelent cu muzeogra
fele Dorina Olaru și Viorica 
Graur.

Așadar, închiderea stagiunii 
studioului de muzică al tinere
tului, studio găzduit 
Muzeului „Nottara". 
dat timbrul cald al 
tei Căhănescu Diana 
fesor Dan Totan),
Concertului pentru violoncel de 
Lalo, tehnica și nuanțările im
primate la xilofon de elevul Ne- 
gulescu Badian Miron (clasa 
profesor Viorica Ciurilă), in 
transcripția ariei lui Figaro de 
Mozart și a prelucrării melodiei 
populare „Briul muntenesc". Am 
remarcat precizia, limpezimea 
frazării in cintul violoniștilor 
Ailincăi Liviu, M. Victor, sensi
bilitatea pianistei Pocinoe Tatia
na, recitalul incheindu-se cu 
două piese pentru violoncel : 
„Sonata" de Marcello și „Con
certino" de Romberg, prezentate 
de elevul Dumitrache Alexandru 
(clasa profesor Mirel Bălă), în
tr-o interpretare plină de culoa
re, de căldură, cu o remarca
bilă notă de personalitate.

tntr-un cuvint, un final 
vingător pentru roadele 
studio inchinat tinerilor 
zicieni.

de sălile 
Am apre- 

violoncelis- 
(clasa pro- 

in redarea

(Urmare din pag. I)

enorme și complicate mașini excava
toare ; actualmente, cei ce le-au pro
dus au si început să se gindească a 
le depăși performanțele.

Toate acestea, și atitea altele, se 
realizează intr-un vast angrenaj de 
idei active, încorporind o cantitate 
incalculabilă de gindire cercetătoare 
și. aplicată. Nu e insă un proces lin, 
ci o înfruntare continuă cu neputin
ța de ieri și refuzul căii necunoscute 
de azi, cu mulțumirea de sine. Con- 
ducind un juriu in competiția națio
nală „Cintarea României", am avut 
prilejul să ■ văd și să ascult, in mai 
multe locuri din țară, zeci și zeci de 
formații satirice populare cărora Ie 
zicem brigăzi artistice, ori grupuri, 
ori altfel, și care iau atitudine, ade
sea la o cotă satirică înaltă și cu un 
sentiment participativ impresionant, 
fată de obstacolele subiective puse 
gîndirii novatoare de impostori, am- 
buscați, ignoranți, tembeli, birocrați, 
fricoși ori pur și simplu oameni 
lipsiți de inteligență. Mișcarea aceas
ta atît de fecundă e un test al stării 
de spirit a populației, supunind unei 
critici necruțătoare înapoieri și slo-

ganuri ale înapoierii, declarînd un 
război pamfletar tuturor mistificări
lor în care se drapează refracția 
fată de nou. O formulă pusă în cir
culație de un atare program vesel 
și mușcător — „Cine nu muncește, 
ne mănincă" — mi s-a părut exce-

Zamfirescu 
începe să

Prof. dr. docent 
D<an SIMONESCU

con- 
unui
mu
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atitudinea retrogradă sau măcar re
tractilă față de inovații și inovatori. 
Se critică acerb — și nu putem fi 
decit bucuroși că se dezvoltă astfel 
o puternică opinie muncitorească — 
prezența ici-colo in posturi, care 
cer competență și operativitate, a unor

NOUL Și OPINIA PUBLICA
lent simptomatică, iar alta, zeflemi
toare. pe o ușă administrativă, „în
frăți fără idei, dacă vreți să ieșiți 
teferi", reprezentind o opinie satiri
că de cel mai bun augur.

Dar oricît de amuzante ar fi pro
gramele de brigadă și oricît ne-ar 
incinta causticitatea cu care își lo
vesc țintele, vom observa totodată că 
aceste ținte sint multe și nu chiar 
lesne de doborît. Cele mai bune for
mații satirice — unele din fabrici cu 
mare pondere productivă și inaltă 
specializare — vorbesc insistent, cu 
fervoare, cu haz, cu Cîntece, despre

cap și 
sarcas- 

bunul 
cadrele 
dificul-

oameni nepregătiți, „grei de 
ușori la minte" — cum zicea 
tic un cuplet — stingherind 
mers al lucrurilor, vitregind 
capabile, iscînd anomalii și
tați artificiale, tărăgănind din nepri
cepere. O mare cantitate de ironie 
fină și tăioasă e revărsată asupra 
concepțiilor perimate despre posibi
litatea femeilor de a munci calificat 
și de a conduce, despre necesitatea 
de a se aștepta ca tinerii să îmbă- 
trînească pentru a fi investiți cu în
credere efectivă, despre neîncrederea 
— însoțită de batjocură prostească —

față de metodele științifice ale orga
nizării producției și muncii.

Astfel că, ascultînd toate acestea, 
înțelegi mai clar și mai apăsat, chiar 
de la sursă, cit de complex e drumul 
afirmării unei idei creatoare și, in 
genere, a concepției noastre despre 
obligațiile reciproce dintre om și so
cietate. înțelegi însă, deopotrivă, 
cite forțe și cită forță sînt angajate 
in combaterea prejudecăților stînje- 
nitoare și in susținerea a ceea ce e 
util, imediat util, dezvoltării genera
le, La recenta adunare generală a 
scriitorilor bucureșteni — ca dealt
fel la adunările scriitorilor din cele
lalte orașe unde există asociații de 
breaslă — s-a văzut, de asemenea, 
cită aderentă manifestă literalii față 
de cauza difuziunii culturii în mase 
și cît de amplu e evantaiul formelor 
și modalităților de implicare, prin 
creație și prin acțiuni creatoare de 
larg spectru cultural. In acest con
text, orice inițiativă ce se adaugă 
acțiunii spirituale în sprijinul mode
lării conștiinței socialiste — pentru 
a o permeabiliza față de procesul de 
modernizare — și formării persona
lității omului contemporan capătă 
acum o valoare nouă.
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Vînătorii se pricep ca nimeni 
alții la povești vinătorești. De 
asta nu se îndoiește nimeni. 
Problema e ce se fac la o adi
că... Adică, atunci cind se im
pune să intervină cu mult cu
raj. La o asemenea „probă de 
foc", vinătorii din Tirgu Mureș 
(care intr-o noapte au fost che
mați urgent la grădina zoologi
că din oraș) s-au făcut de... po
veste. Un urs feroce, venit din 
hățișurile pădurii, a dat iama 
printre animalele d-e-aei. Pină 
să se converseze și să se deci
dă vinătorii cum să-l atace, ur
sul și sfirtecase citeva exem
plare rare. Decit așa vînăteri...

Din nou trei
gemeni

Duminica trecută publicam o 
fotografie infățișind cele trei fe
tițe gemene din județul Satu 
Mare. Iată că primim încă o 
îmbucurătoare veste asemănă
toare de la maternitatea din Ti
mișoara — unde s-au născut 
Ileana, Vicențiu și Alexandru 
— trei gemeni din familia To
dor.

In actele primăriei de pe ma
lul Begăi au mai fost înregis
trate, in primul semestru, 21 pe
rechi de gemeni, iar recent s-a 
ajuns la cel de-al 4 000-lea nou 
născut din acest an : se numeș
te Cosmin Hența — fiul lui Pe
tru și al Ilenei Hența, muncitori 
la întreprinderea „Industria li
nii". Tuturor — ani mulți și nu
mai bucurii în viață 1

S-a intimplat 
in troleibuzul 92

Miercuri 15 iulie, toată lumea 
știe, a fost prima zi de concurs 
pentru admitere la facultăți. 
Prin jurul orei 7,45, în trolei
buzul 92 — care se îndrepta de 
la Piața Kogălniceanu spre clă
direa veche a Universității 
bucureștene — s-au urcat patru 
controlori de la I.T.B. Abia in 
clipa aceea o tînără călătoare 
și-a dat seama că uitase de o- 
bligația cu biletul. A explicat’ 
că merge spre Universitate la 
examen, că uitase din cauza e- 
moției, că n-are bani la ea... dar 
zadarnic. Legea e lege — i s-a 
spus. A scăpat-o din încurcă
tură un cetățean dintre cei de 
față : a scos din buzunar 150 de 
lei și a plătit el amenda, iar 
cind fata, stlnjenită și îmbujo
rată de situație, i-a mulțumit și 
i-a cerut adresa pentru a-i tri
mite banii, omul i-a spus doar 
atit: „Mergi mai repede, că in- 
tirzii. Și să ai mult succes" ! 
Avem, iată, asemenea oameni !

Vagonul buclucaș
De curind, Vaier Țundra s-a 

mutat din Turda la Tulcea. La 
plecare și-a pus mobila, haine
le șl celelalte lucruri intr-un 
vagon. La sosirea în gara de 
mărfuri Tulcea insă, vagonul 
cu pricina a fost dat drept gol 
și retrimis in circulație pe tra
seul Tulcea, Medgidia, Fetești, 
Țăndărei, Birlad, Vaslui, Iași și 
retur, timp de două săptămini ! 
Omul nostru a tot bătut in a- 
ceastă vreme drumul la gară. 
La întoarcerea vagonului, lip
sea o bună parte din lucruri. 
Vinovată pentru această eroare 
este funcționara Valeria Perșes- 
cu. Normal, este bună de plată !

Rubrică realizată de
Gheorqhe MITROI
și corespondenții „Scînteii"
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Plenara Consiliului Central al U.G.S.R. *

Stimați tovarăși,
Vă adresăm sincere mulțumiri 

de Comitetul Central al Partidului 
a 60 de ani de la întemeierea Partidului Comunist Chinez.

Constatăm cu satisfacție că, în ultimii ani, profunda prietenie și 
relațiile de colaborare prietenească, multilaterală dintre cele două partide și 
popoare ale Chinei și României cunosc o continuă dezvoltare.

Dorim poporului român să obțină, sub conducerea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
noi și tot mai strălucite realizări în înfăptuirea 
de-al XII-lea Congres al partidului și a noului

pentru mesajul de felicitare transmis 
Comunist Român cu prilejul aniversării

hotărîrilor adoptate la cel 
plan cincinal.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Vă mulțumesc pentru felicitările pe care mi le-ați adresat.
Vă urez din toată inima multă sănătate și viață lungă, noi și tot mai 

mari succese în activitatea dumneavoastră de conducere a poporului român 
în opera grandioasă a construcției socialismului.

HU YAOBANG
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

Excelenței Sale NICOLAE CEA UȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Deosebit de impresionat la primirea felicitărilor călduroase pe care mi 
le-ați adresat cu prilejul Zilei naționale a țării mele, vă mulțumesc sincer 
și vă transmit, la rîndul meu, urări pentru fericirea dumneavoastră personală 
și 'pentru prosperitatea poporului român prieten.

Sint convins că excelentele relații care există între Republica Burundi 
Republica Socialistă România vor continua să se dezvolte, în interesul»1

reciproc al popoarelor noastre.
JEAN BAPTISTE BAGAZA
Președintele Republicii Burundi

Vineri au avut loc în Capitală lu
crările plenarei Consiliului Central al 
Uniunii Generale a .............
România.

Participant!! au 
atmosferă de inaltă 
și exigență, raportul 
măsurile adoptate și acțiunile orga
nizate de Comitetul Executiv ai Con
siliului Central ai U.G.S.R., de orga
nele și organizațiile sindicale pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin din documentele Congresului 
U.G.S.R., activitatea desfășurată de 
organele și organizațiile sindicale 
pentru respectarea normelor de teh
nica securității și igiena muncii, 
precum și raportul cu privire la efec
tivul, compoziția și structura organi
zatorică a sindicatelor la 30 iunie 
1981 ; informarea asupra desfășurării 
acțiunii de preschimbare a carnetelor 
de membru de sindicat ; precizările 
referitoare la aplicarea criteriilor de 
organizare a întrecerii socialiste.

La plenară a luat cuvîntul tovară
șul Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la plenară au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Luînd în dezbate
re acțiunile organizate de Consiliul 
Central al U.G.S.R., de organele și 
organizațiile sindicale pentru înde
plinirea sarcinilor cuprinse în magis
trala dumneavoastră expunere Ia 
Congresul U.G.S.R. — se spune în te
legramă — sindicatele s-au angajat, 
mai activ, la îndeplinirea rolului și 
atribuțiilor ce le revin, pentru În
făptuirea exemplară a mărețelor o- 
biective ale actualului cincinal.

Prin antrenarea largă a fiecărui om 
al muncii la întrecerea socialistă, vom

Sindicatelor din

dezbătut, intr-o 
responsabilitate 

cu privire la

acționa pentru participarea activă, 
angajantă a celor ce muncesc la exer
citarea autoconducerii și autogestiu- 
nii muncitorești, la Îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor privind producția 
fizică sortimentală, a producției marfă 
vindute și încasate, a sarcinilor de 
export, la economisirea materiilor 
prime și materialelor, energiei și 
combustibilului, la îmbunătățirea ca
lității produselor, sporirea beneficii
lor, recuperarea restanțelor în in
vestiții, în construcția de locuințe, în 
vederea realizării exemplare a pla
nului pe 1981 și pe întregul cincinal.

Arătind că sindicatele vor acționa 
cu și mai multă hotărire pentru îm
bunătățirea protecției muncii, asigu
rarea măsurilor tehnico-organizato- 
rice care să ducă la înfăptuirea ho- 
tărîrii partidului de generalizare a 
săptămînii de lucru de 46 de ore, 
plenara a cerut organelor sindicale să 
contribuie mai activ la educarea po- 
litico-ideologică a oamenilor muncii, 
afirmarea democrației muncitorești, a 
autoconducerii și autogestiunii, să în
tărească rolul lor în organizarea adu
nărilor generale ale oamenilor mun
cii, Ia activitatea organelor de con
ducere colectivă ale întreprinderilor, 
centralelor, ministerelor, să militeze 
ferm pentru înfăptuirea propunerilor 
valoroase ale oamenilor muncii.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — se sub
liniază în încheierea telegramei — că 
vom acționa cu neclintită hotărire 
și abnegație revoluționară pentru în
făptuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, pentru 
transpunerea în viață a mărețelor o- 
biective stabilite de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului, pentru conti
nua înflorire a patriei, pentru feri
cirea și bunăstarea oamenilor mun
cii, a întregului nostru popor.

(Agerpres)
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MÎINE
UNIVERSIADA ’81

A Xl-a ediție a Jocurilor Mondiale Universitare — 
găzduită de Capitala țării noastre — începe miine, 19 
iulie, și se va încheia la 30 iulie. Reunind elita spor
tului universitar mondial îa cele zece discipline in
cluse în program, Universiada bucureșteană reprezintă 
cea mai mare competiție internațională a anului. Bucu- 
rîndu-se de înaltul patronaj al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, 
de generoasa ospitalitate a poporului nostru, Univer-

ADUNARE GENERALĂ A
Ieri au Început la București lucră

rile Adunării Generale a Federației 
Internaționale a Sportului Universi
tar (F.I.S.U.).

în deschidere a luat cuvîntul to
varășa Cornelia Filipaș, președinte al 
Comitetului Național de Organizare 
a Universiadei ’81. care a arătat că 
țara noastră, în calitate de 
Universiadei, depune toate 
le pentru ca această mare 
tare, desfășurată sub înaltul 
al președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să se constituie într-un nou și im
portant moment în dezvoltarea miș
cării sportive studențești internațio
nale, pentru creșterea contribuției ti
neretului universitar la statornicirea

gazdă a 
eforturi- 
manifes- 
patronaj

siada '81 capătă o semnificație majoră, constltuindu-se 
ca o adevărată sărbătoare a sportului, tinereții și pri
eteniei.

La toate edițiile desfășurate pînă acum studenții 
sportivi din țara noastră s-au numărat printre prota
goniștii întrecerilor. Și de data aceasta ei s-au pregătit 
cu multă dăruire pentru a reprezenta cu cinste culorile 
sportive românești, însuflețiți fiind în același timp să 
lege noi prietenii cu tinerii din întreaga lume.

F. I. S. U
unui climat de pace și colaborare 
între popoare.

în cadrul adunării, dr. Primo Ne- 
biolo, președintele Federației Inter
naționale a Sportului Universitar, a 
prezentat un raport cu privire la ac
tivitatea desfășurată de F.I.S.U. în 
perioada 1979—1981.

în luările lor de cuvint, numeroși 
participanți au adresat cuvinte de 
mulțumire țării-gazdă pentru condi
țiile excelente asigurate în vederea 
desfășurării celei de-a Xl-a ediții a 
Universiadei.

De asemenea, au fost abordate une
le aspecte ale activității F.I.S.U.

Lucrările adunării generale con
tinuă.

COTIDIAN Marea Adunare

candidatului

Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii• • H

■ „Fulgi M" este denumirea unui 
aditiv, realizat pentru prima oară în 
țară, de un colectiv de la Institutul 
de chimie macromoleculară „Petru 
Poni" din lași, în colaborare cu 
specialiști de la întreprinderea „Acu
mulatorul" din București. Noul pro
dus, folosit îndeosebi ca material 
de umplere pentru pasta electrozi
lor din acumulatoare, are aceleași 
performanțe cu ale fulgilor „Dyner", 
pe care îi importam din Anglia. 
Aditivul românesc va asigura, potri
vit estimărilor, realizarea unei eco
nomii anuale în valoare de aproape 
400 000 lei valută.

■ Colectivele de muncă din cadrul 
S.M.A. Fălciu - Vaslui, pregătind 
combinele și tractoarele, celelalte 
agregate mobilizate acum la sece
riș, au recondiționat și refolosit 
piese și subansamble în valoare de 
peste 1,2 milioane lei. In loc de 
investiție bănească — o fructuoasă 
investiție de inițiativă și spirit gos
podăresc.

■ In apropierea parcului dendro- 
logic din Gura Humorului, în lunca 
Moldovei, a fost inaugurat satul de 
vacanță „Balada" al pionierilor și 
școlarilor. Realizat numai din fon
durile obținute prin valorificarea ma
terialelor refolosibile 
patriotică a copiilor și a părinților 
acestora, satul de 
capacitate de 150 
serie. Primii în muncă sint și primii 
oaspeți ai „Baladei".

■ Deteriorate de puhoaie în vara 
anului trecut, cele două poduri din 
lemn peste rîul Crișul Repede, care 
legau satele comunei Poieni, ju
dețul Cluj, stau 
astăzi. Din această cauză, cei peste 
3 000 locuitori ai comunei,

\ mașinile salvării și pompierilor sint

și prin munca

vacanță are o 
de locuri pe

nerefăcute și

ca și

nevoite să facă un ocol de peste 
30 km pentru a ajunge dintr-un sat 
in altul. Pe cine așteaptă oare 
gospodarii comunei să le repare 
podurile ?

■ Colectivul de muncă de la în
treprinderea de rulmenți Bîrlad va
lorifică tot mai amplu creația teh- 
nico-științifică proprie. Din cele 22 
de inovații propuse de la începutul 
anului, 15 au fost aplicate în pro
ducție. Eficieqța unei singure inova
ții — „Superfinisarea rolelor cilindrice 
la o singură trecere, utilizînd ru
louri combinate" — este evaluată la 
circa 1 milion lei economii anuale. 
Sumă de natură să 
continuare gîndirea 
inovatorilor.

■ Zestrea edilitară 
Gheorgheni s-a îmbogățit 
mare complex comercial. Integrat 
armonios în peisajul urbanistic al 
localității, noul obiectiv dispune de 
o suprafață comercială utilă de 
2 200 mp, structurată în 12 raioane 
care desfac o largă și variată gamă 
de mărfuri industriale. Magazinul 
„Central" din Gheorgheni constituie 
o reușită a comerțului harghitean, 
de vreme ce se bucură de bune 
aprecieri din partea cumpărătorilor.

■ Prin grija locatarilor blocului 
nr. 9 din strada Răsăritului 6, 
București, a fost strinsă laolaltă 
întreaga cantitate de bare de fier, 
fier-beton, dale din beton și alte 
materiale lăsate vraiște de construc
torii Grupului de șantiere nr. 6 după 
terminarea imobilului. Adică acum 
doi ani. „Răgaz" suficient de mare 
pentru ca stăpînii acestor materiale 
să fi avut timpul necesar recupe
rării lor. Aviz celor ce cad in 
aceeași culpă.

Vineri, 17 iulie a.c., in circumscrip
ția electorală a Marii Adunări Națio
nale nr. 7 Nehoiu, județul Buzău, de
venită vacantă, a avut loc adunarea 
cetățenească pentru depunerea candi
daturii în vederea alegerilor parțiale 
care vor avea loc la data de 9 august 
1981. La adunare au participat repre
zentanți ai oamenilor muncii din uni
tățile economico-sociaie și comunale 
care compun circumscripția elec
torală.

Națională
A fost propus candidat al Frontu

lui Democrației și Unității Socialiste 
tovarășul Vasile Carolică, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Buzău al 
Partidului Comunist Român. Parti- 
cipanții la adunare au susținut în 
unanimitate candidatura propusă și 
s-au angajat să acționeze împreună 
cu toți cetățenii pentru înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare economico- 
socială și edilitar-gospodărească 
calităților din circumscripția 
torală.

a lo- 
elec-

i
cinema

• Alo, aterizează străbunica : EX
CELSIOR — 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18;
20.15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,4a; 
18; 20.
• Degețica — 9,15; 11,15; 13,15; 15,30; 
Capcana mercenarilor — 17,45; 20 : 
DOINA.
• Detașamentul „Concordia" t CO- 
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 î PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Zimbetul unui om chinuit ; CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Centrala este pe emisie : VICTO
RIA — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18: 20.

Corleone : SALA MARE A PALA
TULUI — 17,15, CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 1'8; 20,15, la grădină —
21.15. LUCEAFĂRUL — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină — 21.
a Strada Hanovra î SALA MICA A 
PALATULUI — 17.

• INSTALAȚIE DE SU- 
PRACONGELARE RAPI
DĂ A ALIMENTELOR. Tu‘ 
nelul cu azot lichid „Cryo 
Quick" (realizat în Franța) su- 
pracongelează produsele alimen
tare de zece ori mai repede 
decit instalațiile: obișnuite cu 
suflantă. permițînd menținerea 
culorii, texturii și gustului pro
duselor. Instalația este adecvată 
pentru aproape toate produsele 
alimentare : carne, pește, legu
me, fructe, dulciuri, piine etc. 
Aceste produse sînt transportate 
pe bandă sub pulverizatoare 
care împrăștie azotul lichid 
Prin evaporarea azotului lichid 
se absoarbe imediat căldura ali
mentelor — care sint astfel con
gelate, practic, fără deshidratare.

stimuleze în 
creatoare a

a orașului 
cu un

• 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 V
• Moscova nu crede în lacrimi : 
STUDIO — 13; 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 : GRIVIȚA - 8,45; 11,30; 
14,15; 17; 19,45, FLOREASCA — 9; 12; 
16; 19.
• îmi sare țandăra : EFORIE
11,15: 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Serpico : ARTA — 9; 12; 18; 19, Ia 
grădină — 21, DACIA — 9; 12; 16: 19.
• Kojak la Budapesta î BUZEȘTI — 
15; 17: 19.
• Olimpiada ’40 t LIRA — 15,30;
17,45; 20.
• Vagabondul — 16: Jocuri serioase
— 19.30 ; DRUMUL SĂRII.
• Cosmonautul ;
TARI — 15.30; 19.
• AH Baba și 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; 15,43; 18; 20,15, la grădină
— 21.

10.
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Cuscrii : FEREN-

Azotul gazos rece este împins 
de ventilatoare către intrarea 
tunelului pentru răcirea preala
bilă a produselor aduse de 
transportor.

• ARTICULAȚII ARTI
FICIALE. La Clinica de chi
rurgie a miinii din cadrul Insti
tutului de ortopedie și recupe
rare de pe lingă Academia de 
științe medicale din Poznan 
(R. P. Polonă) a fost pusă la 
punct o procedură de înlocuire 
definitivă sau temporară (caz în 
care țesutul natural se regene
rează singur) a articulațiilor na
turale traumatizate, cu articula
ții artificiale. De regulă, aces
tea din urmă sint piese mobile 
realizate dintr-un cauciuc sinte-

Cronica
Președintele Marii Adunări Na

ționale, tovarășul Nicolae Giosan, a 
primit, vineri dimineață, delegația 
Comisiei deputaților din Congresul 
Statelor Unite Mexicane, condusă de 
Antonio Huitron Huitron, secretarul 
Comisiei pentru probleme interne și 
constituționale, care face o vizită în 
țara noastră.

Cu acest prilej a fost efectuat un 
util schimb de informații cu privire 
la activitatea celor două foruri legis
lative și au fost discutate aspecte ale 
conlucrării pentru promovarea rela
țiilor româno-mexicane pe multiple 
planuri, inclusiv în cadrul unor or
ganisme internaționale.

A luat parte Moises Torres Serrano, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Mexicu
lui la București.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
oferit, în aceeași zi, un dineu în 
onoarea oaspeților.

★
Vineri a fost semnat in Capitală 

Protocolul grupului de lucru romăno- 
american privind cooperarea în do
meniul agriculturii și comerțului cu 
produse agroalimentare.

Documentul a fost semnat din 
partea Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare de către Du
mitru Vasiliu, director general, iar 
din partea Departamentului Agricul
turii al S.U.A. de către Thomas 
Hammer, subsecretar adjunct.

Au fost de față Herbert Kaiser, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
S.U.A. la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Colum
bia, vineri după-amiază a avut loc 
in Capitală o manifestare culturală.

• Articolul 420 : FLAMURA — •; 13; 
16; 19.
• Secretul casetofonului : FLACĂRA 
— 15; 17,30; 20, la grădină — 21,15.
• Shabana : MUNCA — 15,30; 19.
• Spaniolii de modă nouă î GRĂ
DINA CULTURAL — 21.
• Jandarmul și extratereștrii : GRĂ
DINA FESTIVAL — 21.
• Idilă cu miss Brazilia : GRĂDINA 
LIRA - 21.
• Marfă furată : GRĂDINA MIORI
ȚA - 21.
• Talismanul toreadorului : GRĂDI
NA PARC HOTEL — 21,15.

t e a t r
• Teatrul Mic: Efectul razelor gamma 
asupra anemonelor — 19,30; (rotonda 
scriitorilor din Clșmlgiu) : Ctntecul 
iubirii — spectacol de sunet șl lu
mină r- 21.
• Teatrul Giuleștl (la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România) : 
Popas in istorie — spectacol de sunet 
și lumină — 11; 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Ctntați 
cu mine un cintec — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlcal ,.C. Tănase" 
(grădina Boema) : Dai un... Biban, 
dar face ! — 20; (grădina Batistei) : 
Veselie la Tănase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română” : 
La fintina dorului — 18,30.

tic denumit silastic. în aplicarea 
acestor proteze, oamenii de ști
ință polonezi colaborează cu cer
cetători americani. Clinica de 
chirurgie a miinii din Poznan dis
pune de aparatura modernă și 
personalul chirurgical de înaltă 
calificare necesare efectuării in
tervențiilor microchirurgicale de 
reimplantare și recuperare a 
membrelor superioare, după ac
cidente sau boli.

DE 
MERCUR Șl PREVIZIU
NEA CUTREMURELOR. 
Savanții sovietici au stabilit că 
între gradul de concentrare a 
vaporilor de nercur in atmosfe
ră, proveniți din scoarța teres
tră, și tensiunea mecanică din

VAPORII

zilei
pen-organizată de Institutul român 

tru relațiile culturale cu străinătatea 
și Asociația de prietenie româno-co- 
lumbiană, în cadrul căreia Sevastița 
Bostan, economistă la IPROLAM, a 
înfățișat impresii de călătorie în a- 
ceastă țară.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S. și Aso
ciației de prietenie româno-colum- 
biană, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de cul
tură și artă, un numeros public.

A fost prezent Jesus Gomez Sala
zar, însărcinatul cu afaceri a.L al Re
publicii Columbia la București.

i:i=xpri=ss

(Agerpres)

Ultimele vești și pregătiri
Ieri, satul Universiadei a continuat 

să primească noi oaspeți de peste ho
tare : sportivi și oficiali din Elveția, 
Finlanda, Polonia, R. P. Mongolă, 
Franța, Spania, Danemarca, Anglia, 
Suedia, R. F. Germania, Siria, Con
go. După cum ne-a comunicat „pri
marul" Victor Năstăsescu — cu ocazia 
intîlnirii avute cu ziariștii acreditați 
la marea competiție sportivă stu
dențească — în satul Universiadei so
siseră pînă aseară delegații din peste 
60 de țări, reprezentînd toate conti
nentele. Alte delegații și-au anunțat 
sosirea pentru astăzi șl miine.

Delegația țării noastre este alcătui
tă din 300 de sportivi și oficiali, în 
frunte cu multipla campioană olim
pică, mondială și europeană, gimnas
ta Nadia Comăneci, studentă la 
I.E.F.S., și campionul olimpic la 
„greco-romane" Ștefan Rusu.

în arenele .Universiadei vor mai 
concura și alte celebrități studențești 
ale sportului mondial, cunoscuți cam
pioni și recordmani : Ia atletism 
— Sara Simeoni (Italia), Vladi
mir Poliakov, Ludmila Kondratieva 
(U.R.S.S.), Thierry Vigneron (Fran
ța), Zhu Jianhua (R.P. Chineză). Wi
llie Banks, Tyke Peacock (S.U.A.), 
Ursula Kielan (Polonia), Gerd 
Nagel (R.F. Germania) ; la natație — 
Bob Jackson, Sue Walsh, Jill Sterkel, 
Kim Lineham (S.U.A.). Serghei Fe
senko, Lina Kaciușite, Olga Kievaki- 
na (U.R.S.S.), Nancy Garapick (Ca
nada) ; la gimnastică — Stella Zaha
rova, Maria Filatova (U.R.S.S.), Li 
Yuejiu (R.P. Chineză) ; la scrimă — 
Aleksandr Romankov (U.R.S.S.), An
drea Borella (Italia), Pascale Trin- 
<tuet (Franța). ■—

Celor 17 baze sportive pe care se 
vor desfășura întrecerile li s-au adus 
importante îmbunătățiri, fiind dotate 
cu echipament tehnic și aparatură 
electronică la nivelul cerințelor mon-

» J- 0
diale. Complexul sportiv din parcul 
„23 August" — cu principalul său 
obiectiv, marele stadion „23 August", 
(dispunînd de tribune cu o capaci
tate de peste 70 000 de locuri și de 
o nouă pistă rapidă din material 
plastic) — va găzdui concursul de 
atletism, precum și — în prima și în 
ultima zi a Universiadei — festivi
tățile de deschidere și, respectiv, de 
închidere. în cadrul aceluiași com
plex : piscina olimpică pentru înotă
tori, sala pentru scrimă și patinoarul 
acoperit pentru turneele de lupte 
greco-romane și libere. Palatul spor
turilor (3 000 de locuri) va fi scena 
uneia dintre cele mai spectaculoase 
întreceri — competiția de gimnastică 
— precum și a finalelor turneului de 
baschet. întrecerile de tenis vor avea 
loc pe terenurile clubului „Progresul" 
(arena centrală, unde sînt programa
te finalele celor cinci probe, are o 
capacitate de 6 000 locuri). La bazinul 
„Dinamo" — va avea loc turneul de 
polo pe apă, iar la „Ștrandul tinere
tului", concursul săritorilor în apă. 
în sălile „Floreasca", „Giulești", 
„Olimpia",
„Constructorul“-Vitan, 
se vor disputa 
baschet.

Știați că : • 
la Universiadă, 
tinuă cu succes__________  ___
ehei 7 în turul trei a învins-o cu 
6—4, 6—1 pe canadiana Marjorie
Olackwood. 0 în întrecerile înotă
torilor există posibilitatea cunoașterii 
și a timpilor intermediari (nu numai 
ai celor finali) ? Aceasta datorită în
registrării automate — vizibilă pe 
ecranele arbitrilor Ca și pe tabelele 
electronice de afișaj ale bazinelor — 
a momentului cind sportivii ating 
plăcuțele de contact de la capătul cu
loarelor. © 500 de mingi de polo, 500 
de mingi de baschet (marca Mikasa),

„Floreasca",
„Politehnica“-Grozăvești, 

„Agronomia" 
turneele de volei și
înaintea participării 
Virginia Ruzici con- 
turneul de la Kitzbu-

Din impresiile 
oaspeților noștri

9 Președintele F.I.S.U., dr. 
Primo Nebiolo (Italia), despre 
Universiada de la București : 
„România este o țară care, prin 
politica sa de mare demnitate, 
oferă posibilitatea unei sărbători 
a prieteniei și tot ceea ce ne 
dorim pentru a avea o frumoasă 
manifestare sportivă. Cunosc 
bine România. Cunosc bine spor
tul universitar românesc care, la, 
ultimele universiade, a reușit să 
obțină performanțe notabile. 
După cum am constatat la fața 
locului, este sigur că prima me
dalie de aur a Universiadei ’81 
se cuvine să fie conferită por 
porului român, prin ale cărui 
străduințe se va asigura succesul 
celei mai mari întreceri sportive 
mondiale, după Jocurile Olimpi
ce" (dintr-o declarație făcută la 
o conferință de presă).
• Antonio Eusebio (Brazilia), 

campionul Americii de Sud în 
proba de 400 m garduri : „M-am 
acomodat foarte bine, nu mai 
simt nici diferența de fus orar. 
Condițiile de cazare din satul 
Universiadei sint conforme cu 
cele mai înalte exigențe. Primele 
antrenamente efectuate pe pista 
acoperită cu rapidul material 
plastic m-au convins că sînt 
create condiții pentru realizarea 
de performanțe-record. Un re
cord sper să obțin și eu, măcar 
unul personal".

★
LIMA 17 (Agerpres). — Ziarul , 

peruan „La Cronica" din Lima 
publică o pagină dedicată Uni
versiadei de la București, înso
țită de fotografii privind activi
tatea sportivă din România. în 
comentariu se fac referiri la 
realizările României în dome
niul educației fizice și sportului. 
Ample articole privind organiza
rea Jocurilor Mondiale Universi
tare ce vor fi găzduite de Româ
nia, cuprinzind aprecieri elo
gioase despre realizările țării 
noastre în toate domeniile, au 
publicat, de asemenea, ziarele 
„El Comercio", „El Diario", 
„Correo".

500 de mingi de volei (marca Mizu- 
no) și 3 000 de mingi de tenis (marca 
Slazenger)' au fost puse la dispoziția 
sportivelor și sportivilor ce participă 
la turneele respective ale Univer
siadei ?

Grupaj realizat de
Ion DUMITR1U

tv

• Ce trebuie făcut pentru a ne apăra „capitalul" de sănătate 9 Factorii de risc trebuie depistați și 
combătuți din timp © Ca urmare a măsurilor preventive, frecvența maladiilor cardiovasculare se 
reduce cu 30 la sută © Printr-o alimentație rațională, prin schimbarea modului de trai, 

salvate sute de mii de vieți omenești
pot fi

In Franța, maladiile cardiovasculare ucid de două ori mai multe 
persoane decit cancerul, respectiv 220 000 de victime pe an. Împotriva ideii 
larg răspindite că aceste decese nu reprezintă altceva decit un tribut 
plătit civilizației moderne și, ca atare, sint inevitabile, iau atitudine un 
număr tot mai mare de medici francezi — scrie săptăminalul „L’Express". 
tn acest sens, 'revista relevă concluziile a doi cunoscuți medici, Yves 
Nadjari și Jean-Marle Balabaud, consemnate intr-o lucrare intitulată 
semnificativ „Păstrați-vă sănătatea".

încă de la primele rînduri ale 
lucrării, autorii atrag atenția asupra 
faptului că anual mii de oameni mor 
în urma unor maladii care, depistate 
la timp, puteau fi tratate. De pildă, 
infarctul. în prezent, în urma unor 
examene medicale riguroase, medicii 
pot să prevadă cu exactitate care 
dintre persoanele unei 
deri, unui cartier sau chiar oraș 
întreg sînt susceptibile de a că
dea victimă unui infarct. Acest 
lucru este valabil și pentru an- 
ginele pectorale, arterite si. în 
general, pentru toate maladiile car
diovasculare. Cel mai sigur indiciu 
îl oferă simptomele de ateroscleroză, 
îmbățrînirea prematură a arterelor. 
Din cauza unei alimentații nerațio- 
nale. pereții arterelor se îngroașă, ele 
devin căptușite cu un țesut fibros. în 
care se depun grăsimi și calciu, ceea 
ce face ca ele să-și piardă suplețea. 
Uneori, aceste vase chiar se înfundă 
și blochează trecerea sîngelui. Cel 
mai frecvent sînt afectate arterele 
inimii sau coronariene, cele cerebrale 
și ale membrelor inferioare.

Ateroscleroză. această boală 
fidă. ale cărei tulburări nu 
decit atunci cînd o arteră __
obturată în proporție de 60 la sută, 
nu e condiționată de vîrsta înaintată. 
Ea poate fi depistată si la persoane 
sub 40 de ani. Bineînțeles că există 
și unele predispoziții la această 
maladie a secolului : diabetul, obezi
tatea, ereditatea, corelate cu o viată 
sedentară și cu stresul. Factorii 
principali de risc rămîn insă creș
terea proporției de colesterol din

DE PRETUTINDENI
adîncurile ei există un raport 
nemijlocit. Această constatare 
stă la baza unei metode prin 
care se speră să se îmbunătă
țească procedeele de previziune 
a cutremurelor. Cercetările făcu
te in regiuni ale Asiei Centrale 
au stabilit că fluxul de vapori 
de mercur se modifică în timp 
cu o periodicitate de 14 zile. In 
perioada de intensitate maximă 
scoarța se contractează ușor, iar 
in perioada de intensitate mi
nimă se produce o dilatare su
plimentară a ei. Observațiile 
făcute au arătat că, față de a- 
ceste variații, modificări sensibi-

întreprin-

per- 
anar 
este

singe, a tensiunii arteriale, cit si 
fumatul, efectele fiind cu atît mai 
dezastruoase cind aceștia sînt aso- 
ciați. Iar pentru persoanele care nu 
prezintă nici unul din acești factori, 
riscul de îmbolnăvire este foarte 
scăzut.

„La naștere, omul este înzestrat cu 
un «capital» de sănătate. Foarte im
portant este ca el să învețe cum să-l 
administreze, cum să reducă din 
riscurile care-1 amenință. Pentru 
aceasta însă trebuie să știe ce are de 
făcut", subliniază autorii. Medicina 
curativă trebuie deci să fie com
pletată de medicina preventivă — 
practicată chiar de persoana în cauză. 
De pildă. în ce privește alimentația, 
autorii recomandă ca părinții să-i 
obișnuiască ne copii să mănînce nici 
prea sărat, nici prea dulce, nici prea 
gras, astfel scăzînd riscurile ca aceș
tia să fie „încolțiți" de. colesterol. 
Să-i prevină asupra nocivității fu
matului și să-i obișnuiască cu ur
mărirea tensiunii arteriale. Lucrul 
este valabil și pentru adulti. chiar 
dacă și-au „ipotecat" capitalul lor de 
sănătate.

„Acești oameni tineri care găsesc 
timp pentru a face periodic revizia 
mașinii lor, deși sînt foarte ocupați, 
trebuie convinși că același lucru tre
buie făcut și cu mașinăria proprie, 
cu organismul lor" — subliniază au
torii. Examenele medicale periodice 
nu sînt însă suficiente. Electrocar
diograma — care nu e decît o foto
grafie a sănătății la un moment dat 
— poate fi amăgitoare. Cel mai sigur 
lucru e să se depisteze factorii de

risc și să fie combătuți cu 
Mai concret, fiecare să fie 
cit mănincă. să-și controleze tensiu
nea, să reducă porția de țigări și 
apoi s-o suprime. Multi sînt cei care 
au început să-și schimbe obiceiurile : 
fac sport, mănincă mai ușor, nu mai 
fumează ca un cos de fabrică. „Nu 
trebuie însă să ne amăgim : 
mesaj al vieții raționale nu 
receptat prea ușor. El trebuie 
lansat" — precizează autorii.

O schimbare de atitudine nu 
cere numai de la eventualul bolnav. 
Medicul, de asemenea, trebuie să 
renunțe treptat la o parte din apa
najele de „magician", atotștiutor de 
care a beneficiat oină acum. In loc 
să fabrice în serie rețete, să devină 
un consilier pe lingă pacientii săi. pe 
care să-i învețe cum să-si adminis
treze sănătatea.

Medicina preventivă a înregistrat 
unele succese in ultimii ani. In 
S.U.A., de pildă, datorită ei frec
venta maladiilor cardiovasculare a 
scăzut cu 30 la sută. Prin reducerea 
din alimentație a grăsimilor animale, 
proporția de colesterol a scăzut 
Depistarea si tratarea persoanelor 
hipertensive a progresat și ea.

Dealtfel, intr-o serie de țări in
dustrializate au fost lansate camDanil 
care urmăresc astfel de schimbări în 
modul de viată al cetățenilor, avînd 
ca urmare, în final, o scădere cu 50 
la sută a frecventei flagelurilor vas
culare. „Numai -în Franța, și numai 
în ce privește aceste maladii, medi
cina preventivă poate evita anual 
100 000 de decese" — apreciază auto
rii. „Ca să nu mai vorbim de cazu
rile mortale de diferite 
cancer — cum este cel 
care s-ar reduce si ele 
alte cuvinte, alte 200 000 
care n-ar mai avea o moarte prema
tură. O șansă care este cazul să nu 
fie pierdută" — conchid autorii.
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le ale intensității fluxului de 
vapori de mercur pot să pre
ceadă cu circa patru zile mo- 

; mentul declanșării cutremurelor.
Se estimează 
metodă va 
seismelor cu 
jungind pînă

că în viitor această 
permite prognoza 
o probabilitate a- 
la 80 la sută.

• „SERPICO" - DIN 
NOU TN ACTUALITATE. 
Nouă anchetatori de la brigada 
anticrimă din Miami au fost a- 
restați și inculpați sub acuzația 
de trafic de droguri, extorcare de 
fonduri prin violentă, precum și 
corupție — un episod care re
aduce în actualitate dezvăluiri
le din filmul „Serpico", ce ru
lează in prezent și pe ecranele

> noastre. Ancheta relevă gradul 
de corupție al aparatului poliție
nesc intr-un domeniu atît de 
sensibil și cu largi implicații so
ciale, cum este cel al droguri
lor. Ea ar putea duce la incul
parea și a altor polițiști — a de
clarat un reprezentant al Depar
tamentului justiției. Cei nouă 
polițiști arestați, care au legă
turi cu marii patroni ai traficu
lui cu cocaină din Statele Uni
te, sint acuzați, in principal, de 
a fi primit mită în valoare de 
400—500 mii de dolari, de a se 
fi dedat la operațiuni de extor
care de fonduri și de a fi trafi
cat stupefiante. Potrivit acuzării, 
ei au sustras, de asemenea, dro
guri de la locul infracțiunilor pe 
care, ulterior, le revindeau.

• DISPOZITIV ANTI
FURT. După dispozitivele elec
tronice care declanșează sirene 
și claxoane stridente sau care 
aprind toate luminile mașinii, 
după sistemele de decuplare a 
diverselor ansamble ale motoru
lui, după capcanele pentru prin
derea mîinilor îp cătușe etc., 
gama accesoriilor auto antifurt 
este completată cu o piesă sim
plă, care blochează levierul 
pentru schimbarea vitezelor, 
precum și frina de mînă. Piesa, 
denumită „Procar“, de fabricație 
britanică, este alcătuită din oțel 
tratat și se fixează rapid, fără 
să fie necesare perforări, bran- 
șări sau montaje speciale.

PROGRAMUL 1
9,30 Teleșcoală • Curs de limba spa

niolă • Curs de limba franceză 
10,10 Telecinemateca (reluare)

Limba și literatura română 
George Enescu — Poema română. 
Mozaic cultural-artistic-sportiv 
Săptămîna politică 
1001 de seri
Telejurnal
Foarte bine ! Reportaje
Teleenciclopedia
Film serial ; „Dallas". Episodul 16 

. vi-a

12.15
12.35
13.00
18.35
18,50
19,00
19.30
19,55
20,40 _____ . _________ _  _ _____
21.30 Șlagăre in devenire. Edlpa a
22,45 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
Telejurnal
Clubul tineretului
Reportaj TV : „Două zile și 
nopți"

20.35 Maeștrii artei Interpretative.
Iordăchescu

21,20 Orizont tehnico-ștllnțiflc 
22,05 Meridianele cînteculul și dansului 
22,45 Telejurnal • Sport

19,00
19,30
20,15 două

Dan

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 iulie. In țară : Vremea va fi în 
general instabilă șl răcoroasă, cu cerul 
temporar noros în nordul și estul țării, 
unde vor cădea ploi locale, ce vor avea 
și caracter de aversă, însoțite de des
cărcări electrice. In celelalte zone, ce
rul va fi variabil, iar aversele de ploaie 
vor fi izolate. Vînt moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 8 șl 
18 grade. Iar cele maxime între 19 șl 
29 de grade, local mal ridicate în sud- 
est. Izolat, grindină. In București : 
Vreme în general frumoasă, cu cerul 
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. vînt moderat. Temperaturile mi
nime vor oscila înțre 13 și 15 grade, iar 
cele maxime între 26 și 29 de grade. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

De la Direcția 
drumurilor

Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
amintește celor interesați că s-a re
deschis circulația rutieră pe D.N. 7 C 
— Jrangfâgărășan. Se atrage atenția 
insă că, datorită intensificării ritmu
lui lucrărilor la tunelul Bilea-lac, a- 
cesta este deschis circulației publice 
după următorul program : în zilele 
de luni-vineri, între orele 6—7, 12—13 
și 18—19 ; simbăta, intre orele 6—7 
și 14—20 ; duminica și sărbătorile 
legale, între orele 8—20.

Se precizează că circulația prin tu
nelul Bilea-lac se desfășoară alterna
tiv pe un singur fir, într-un sens sau 
în celălalt. Se atenționează partici- 
panții Ia trafic să respecte semnali
zarea traseului, iar în zonele unde se 
execută lucrări sau unde există pe
ricol de căderi de stînci să nu opreas
că și să nu staționeze.

De asemenea. Direcția drumurilor 
comunică :

Din cauza lucrărilor la podul peste 
Olt de la Bradu, pe D.N. 1 — Făgă- 
raș-Sibiu —, la km 287 plus 098, în
tre localitățile Avrig și Veștem, cir
culația este interzisă pentru vehicu
lele ce depășesc 10 tone greutate to
tală. Pentru vehiculele cu greutate 
totală de 10—17 tone, circulația între 
Făgăraș și Sibiu se desfășoară pe 
rută ocolitoare, prin D.N. 1 pînă la 
km 245, comuna Voiia, apoi pe dru
mul județean 105, Voila-Agnita, și, în 
continuare, pe drumul județean 106, 
Agnita-Sibiu. (Agerpres)
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PREȘEDINTEIE IRAKULUI L-A PRIMIT PE REPREZENTANTUL 
ROMÂNIEI LA FESTIVITĂȚILE DE LA BAGDAD

<

BAGDAD 17 (Agerpres). •— Pre
ședintele Republicii Irak, Saddam 
Hussein, l-a primit ne tovarășul Ion 
Dincă, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
care se află la Bagdad pentru a parti
cipa la festivitățile prilejuite de cea 
de-a XIII-a aniversare a Revoluției 
irakiene din 17 iulie — Ziua națio
nală a acestei țări.

Cu această ocazie, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România, a fost inminat un mesaj 
secretarului general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele Re
publicii Irak, Saddam Hussein, și au 
fost exprimate cordiale felicitări cu 
prilejul Zilei naționale a Irakului. Îm
preună cu cele mai calde urări de 
sănătate, succes și fericire personală, 
de pace, prosperitate și progres po
porului irakian prieten.

Exprimind sincere mulțumiri pen
tru mesajul primit, ca și pentru feli
citările care i-au fost adresate, pre
ședintele Saddam Hussein a rugat să 
fie transmise tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cordiale salutări priete
nești, însoțite de urările sale de să
nătate și fericire personală, de noi 
succese in întreaga activitate, de 
bunăstare, pace și progres poporulu’ 
român. Șeful statului irakian a dat 
o înaltă apreciere activității neobosite 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o desfășoară în. fruntea partidului și 
statului, închinată prosperității și fe
ricirii poporului român, exprimîn- 
du-și prețuirea și admirația față de 
rolul activ jucat de președintele 
României în viața internațională în 
interesul dezvoltării libere, indepen

Cuvîntarea președintelui Saddam Hussein
BAGDAD 17 (Agerpres). — La 

Bagdad au avut loc vineri festivități 
organizate cu prilejul celei de-a 
XIII-a aniversări a Revoluției ira
kiene —• Ziua națională a Irakului, 
la care au luat parte președintele 
Saddam Hussein, membrii Consi
liului Comandamentului Revoluției, 
a Iți conducători irakieni.

Au fost prezente, de asemenea, de
legații străine. Din România a parti
cipat tovarășul Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim viceprim-minis
tru al guvernului.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, președintele Saddam Hussein a 
relevat că în anii care au trecut de 
la evenimentele din 17 iulie 1968, în 
țară s-au realizat însemnate progre

Regimul rasist sud-african intensifică represiunile
JOHANNESBURG 17 (Agerpres). — 

în Africa de Sud continuă seria ac
țiunilor represive îndreptate împotri
va populației majoritare, relatează 
agențiile Reuter și United Press In
ternational. Astfel, la Capetown, po
liția a arestat peste 1 000 de persoane 
într-unul dintre cartierele orașului 
locuit numai de negri. Totodată, po
liția, ajutată de'unități speciale tri
mise de guvernul minoritar de la 
Pretoria, a înconjurat cartierul, pro- 
cedînd la percheziții și la controlul 
documentelor pe care toți negrii tre
buie să le poarte asupra lor. în con
formitate cu „legile" politicii de a- 
partheid din Republica Sud-Africanâ. 
Majoritatea celor arestați, relevă sur
sele citate, nu au altă vină decit a- 
ceea că, din lipsă de locuințe sau da
torită condițiilor de viață cu totul 
improprii, s-au stabilit pe un teren 
viran, intr-o zonă interzisă de auto
ritățile rasiste.

Mai multe mii de negri au organi
zat, vineri, in orașul Nyanga, o ma
nifestație in semn de protest împo

dente a tuturor popoarelor, al cauzei 
păcii, destinderii și cooperării in în
treaga lume.

în cursul convorbirii a fost sub
liniată satisfacția celor două părți 
pentru dezvoltarea raporturilor din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Irak, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Baas Arab 
Socialist, dintre popoarele român și 
irakian, pentru stadiul atins în rela
țiile pe plan politic, economic, teh
nologic, științific, cultural și în alte 
domenii de interes comun. Totodată, 
a fost relevată hetărîrea președinți
lor României și Irakului de a se ac
ționa cu consecventă pentru adincirea 
și intensificarea conlucrării dintre 
țările lor și. în mod deosebit, pentru 
amplificarea și diversificarea schim
burilor economice și a cooperării eco
nomice, punînd la baza acestora prin
cipiile interesului și avantajului re
ciproc.

A fost reliefată, totodată, dorința 
celor două țări de intensificare a con
lucrării dintre ele în viața interna
țională, în cadrul O.N.U., al mișcării 
țârilor nealiniate, al Grupului „celor 
7.7“ șl in alte forumuri internaționale, 
in interesul păcii, destinderii, inde
pendenței și cooperării dintre toate 
națiunile lumii.

întilnirea, la care au participat 
Izzat Ibrahim, vicepreședinte al Con
siliului Comandamentului Revoluției, 
Taha Yassin Ramadhan, membru al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, prim viceprim-ministru al gu
vernului, și Hassan Aii, membru al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției. ministrul comerțului, s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, de deplină înțelegere, 
stimă și respect reciproc.

se pe calea dezvoltării economice și 
sociale.

Referindu-se la activitatea pe plan 
extern, șeful statului irakian a rea
firmat atașamentul țării sale la prin
cipiile mișcării de nealiniere.

Pe de altă parte, președintele a 
subliniat faptul că atacul israeliăn 
Întreprins împotriva instalațiilor nu
cleare de la Tammuz nu va opri 
cursul spre progresul științific și 
tehnic al Irakului.

în actuala situație din lumea ara
bă, a afirmat Saddam Hussein, ță
rile arabe trebuie să acționeze în 
favoarea unității lor, pe baza nea
mestecului in treburile interne, res
pectului reciproc al suveranității și 
integrității teritoriale.

triva arestării de către autoritățile 
regimului rasist sud-african a 'peste 
700 de cetățeni de culoare aflați in 
această localitate fără a avea autori
zație, relatează agențiile Franca 
Presse și Reuter.

Poliția a folosit grenade cu gaze 
lacrimogene și bastoane de cauciuc 
pentru a-i împrăștia pe manifestanți.

★
Potrivit datelor oficiale, citate de 

agenția Reuter, șase persoane (patru 
negri și doi albi) au fost spînzurate 
la închisoarea centrală din Pretoria, 
făcînd ca numărul execuțiilor să se 
ridice, anul acesta, în Africa de Sud, 
la 69. Aceleași surse arată că anul 
trecut au fost executate 130 de per
soane, 133 în 1979 și 132 în 1978.

Alte date publicate recent de Insti
tutul național pentru prevenirea cri
melor arată că Africa de Sud deține 
tristul record în ce privește numărul 
deținuților pe locuitor. In cele 240 de 
Închisori se află în prezent 120 000 de 
deținuți, ceea ce reprezintă 440 de 
condamnați la 100 000 locuitori.

In favoarea unei zone libere 
de arme nucleare in nordul Europei

OSLO 17 (Agerpres). — Peste două 
treimi din norvegieni se pronunță în 
favoarea unei zone libere de arme 
nucleare care să cuprindă țările nor
dice — Norvegia, Suedia, Finlanda, 
Danemarca și Islanda — relevă un 
sondaj efectuat de „Norsk Opinion 
Institut", organism de cercetare a 
opiniei publice din această țară.

Sondajul a fost realizat la cererea

Internaționala Socialistă 
urgentă a negocierilor

BONN 17 (Agerpres). — Președin
tele Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., Willy Brandt, în numele In
ternaționalei Socialiste, a adresat un 
apel Statelor Unite și Uniunii Sovie
tice să înceapă cit mai urgent nego
cierile asupra eurorachetelor.

Prezentind, la o conferință de pre
să, rezultatele reuniunii de la Bonn 
a Biroului Internaționalei Socialiste, 
Brandt a enunțat — potrivit agenției 
France Presse — cele cinci puncte 
care, după părerea socialiștilor, pre
zintă cea mai mare importantă în do
meniul dezarmării : necesitatea re-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Puternice bombardamente ale aviației israeliene împo
triva Libanului • Peste 1OO de morți și 350 de răniți • Liba
nul cere convocarea de urgență a Consiliului de Securitate

BEIRUT 17 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă relatea
ză că vineri aviația militară israe- 
llană a atacat în repetate rînduri mai 
multe localități din diferite regiuni 
ale Libanului, precum și tabere pa
lestiniene, provocând victime umane 
și însemnate pagube materiale.

Pentru prima oară din 1978. avioa
nele israeliene au atacat cartiere re
zidențiale ale Beirutului, unde nu se 
află tabere palestiniene, și clădiri ad
ministrative. distrugînd numeroase 
clădiri și provocînd panică în rindu- 
rile populației relevă A.F.P.

Postul de radio falangist „Vocea 
Libanului" a anunțat că raidul is- 
raelian s-a soldat cu peste o sută de 
morți în rindul populației civile și cu 
rănirea a peste 350 de persoane. Din 
cauza atacului — menționează agen
ția americană Associated Press — 
traficul pe aeroportul internațional 
din Beirut a fost temporar suspendat.

Atacuri ale aviației israeliene au 
avut loc șl în diferite regiuni din su
dul și centrul Libanului. Au fost dis
truse opt poduri de pe principalele 
căi de comunicație, ceea ce a dus la 
izolarea acestor zone de restul țării.

în aceeași zi, nave militare israe
liene au atacat mai multe tabere pa
lestiniene situate în apropierea lito
ralului libanez, la aproximativ 20 ki
lometri sud de Beirut. Tot în această 
zonă a fost bombardată de pe mare 
și din aer localitatea Zahrani. Au 
fost distruse instalațiile uneia din 
cele mai mari rafinării de petrol din 
Liban, precum și terminalul conduc
tei companiei „Trans Arabian Pipe
line", pe care se transportă petrol 
saudit spre Mediterana.

Agenția palestiniană WAFA infor
mează că în urma tirului de răspuns 
al artileriei și rachetelor antiaeriene 
palestiniene un avian militar israe- 
lian a fost doborît.

★

Un comunicat militar israelian. di
fuzat vineri confirmă desfășurarea 
operațiunilor militare în diferite re
giuni ale Libanului.

Ca răspuns ia atacurile aviației și 
artileriei israeliene, informează agen
ția palestiniană WAFA, unitățile de 
rachete și artileria palestiniene au 

ziarului „Arbeiderbladet", principalul 
organ de presă al Partidului Munci
toresc Norvegian, partid de guvernă- 
mînt din Norvegia. Se precizează că, 
potrivit rezultatelor sondajului, ma
joritatea membrilor principalelor 
partide norvegiene, luate fiecare în 
parte, se pronunță în favoarea insti
tuirii în această parte a lumii a unei 
zone libere de arme nucleare.

cheamă la începerea 
asupra eurorachetelor 
luării negocierilor asupra limitării 
armamentelor strategice ofensive 
(S.A.L.T.) ; necesitatea inițierii cit 
mai urgente a negocierilor asupra 
eurorachetelor în speranța că pînă în 
1983 se va ajunge la unele rezultate ; 
necesitatea continuării reuniunii de 
la Madrid a C.S.C.E. sub forma unei 
noi conferințe ; intervenții pe lingă 
factorii conducători în vederea inter
zicerii armelor chimice ; sublinierea 
îngrijorării față de creșterea conti
nuă a traficului de arme din țările 
dezvoltate către lumea a treia.

bombardat poziții ale armatei israe
liene din apropiere de așezările Ha- 
nita, Metullah, Misgav’Am, Qiryat 
Shmona și Marjeyoun.

BEIRUT 17 (Agerpres). — Libanul 
a hotărit să ceară convocarea unei 
reuniuni urgente a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. pentru a examina 
situația creată in sudul Libanului in 
urma bombardamentelor de artilerie 
și a raidurilor israeliene indreptate, 
de șapte zile, împotriva mai multor 
localități — relatează agenția France 
Presse, citind postul de radio oficial 
libanez.

★

Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei a hotărit să depună o plingere 
Consiliului de Securitate al O.N.U. ca 
urmare a „agresiunilor israeliene îm
potriva poporului palestinian" — re
latează agenția' France Presse.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a dat vineri publicității 
o declarație prin care condamnă bom
bardarea de către aviația israeliană a 
unor centre populate din Liban. în 
același timp, el deplînge „toate ac
tele de violență și pierderile cauzate 
civililor cu care acestea se soldează" 
și adresează apelul de a se înceta fo
cul, cerind „să se pună capăt ciclului 
tragic al violenței".

*
• Ca urmare a noilor bombardamente 

ale Israelului în Liban și a scrisorii 
adresate de guvernul libanez, prin 
care se cere convocarea Consiliului 
de Securitate într-o sesiune de urgen
ță. secretarul general al O.N.U. a a- 
nalizat situația cu președintele con
siliului, Ide Oumarou, din Niger.

TEL AVIV 17 (Agerpres). — Fostul 
premier al Israelului, Yitzhak Rabin, 
și-a exprimat, într-o declarație, 
dezacordul față de „politica de bom
bardare masivă de către aviația mili
tară israeliană a sudului Libanului". 
..Nu există nici o șansă ca o opera
țiune militară să-i poată nimici pe 
luptătorii palestinieni sau să pună 
capăt voinței lor de a-si continua ac
tivitatea" — a spus el. Rabin s-a pro
nunțat împotriva „masacrării luptă
torilor palestinieni și a distrugerii 
infrastructurii Libanului".

I

Măsurile de naționalizare 
vor contribui Ia întărirea 

industriei franceze 
— declară premierul 

Pierre Mauroy
PARIS 17 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat televiziunii din 
Paris. primul ministru francez, 
Pierre Mauroy, a subliniat că măsu
rile de naționalizare anunțate în 
timpul campaniei electorale de către 
președintele Francois Mitterrand vor 
contribui la întărirea Franței din 
punct de vedere industrial. Este vor
ba despre naționalizarea principale
lor bănci și a 11 grupuri majore in
dustriale. în legătură cu aceste mă
suri, guvernul va supune, in toamna 
acestui an spre aprobare Adunării 
Naționale un proiect de lege. Pierre 
Mauroy a arătat, totodată, că națio
nalizările întreprinse în Franța de 
către guvernele anterioare au dat re
zultate foarte bune.

Pe de altă parte, premierul francez 
a afirmat că, in luna octombrie, gu
vernul va adopta un amplu program 
de combatere a șomajului. „Șomajul 
este astăzi cancerul societății noas
tre" — a spus primul ministru, refe
rindu-se la acest program. Ultimele 
date statistice publicate la Paris cu 
privire la șomaj atestă că acest flagel 
afectează peste 1,8 milioane de fran
cezi.

I

Agențiile de presa 
pe scurt

PARTICIPANȚII LA „MARȘUL INTERNAȚIONAL PENTRU PACE" , care au 
pornit la 22 iunie din Copenhaga și urmează să ajungă la 6 august la 
Paris, au intrat în Olanda. Pe teritoriul olandez, participanții la marș au 
fost salutați cu căldură, primirea lor transformîndu-se într-o manifestație 
populară pentru pace. Această manifestație dedicată păcii și înțelegerii 
în Europa se desfășoară sub lozinci ca : „Toată Europa - liberă de arme 
nucleare I" și „Pacea este incompatibilă cu bombele atomice I".

ÎNTÎLNIRE IN CRIMEEA. După 
cum transmite agenția T.A.S.S., în 
Crimeea a avut loc, vineri, o in- 
tilnire intre 'Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Babrak 
Karmal, secretar general al C.C. al 
Partidului Democratic al Poporu
lui, președintele Consiliului Revo
luționar al Republicii Democratice 
Afganistan, aflat la odihnă în 
Uniunea Sovietică. Au fost exami
nate aspecte ale relațiilor bilatera
le și ale situației internaționale.

ADUNAREA NAȚIONALA CON
SULTATIVĂ (MAJLIS) A IRANU
LUI, întrunită în sesiune, la Te
heran, a reales în funcția de pre
ședinte al său, pe o perioadă de 
încă un an, pe hojatoleslamul Ha
shemi. Rafsanjani, membru al con
ducerii Partidului Republican 
lamic. Cu același prilej au 
aleși vicepreședinții și un nou 
gan executiv al parlamentului.

Is- 
fost 
or-

CONVORBIRI GRECO-IUGO- 
SLAVE. Vineri au avut loc la Ate
na convorbiri între președintele 
Greciei, Constantin Karamanlis, și 
președintele Consiliului Executiv 
Federal al Iugoslaviei, Veselin Giu- 
ranovici, aflat în vizită oficială in 
Grecia. Agenda întrevederii a in
clus trecerea îh revistă a situației 
din Balcani, probleme privind con
solidarea păcii și stabilității în re
giune, precum și probleme ale des
tinderii și dezarmării în lume.

SCRUTIN ÎN ANGLIA. Alege
rile din circumscripția Warrington 
din Anglia pentru desemnarea unuiL

Lucrările celui de-al IX-lea Congres, 
extraordinar, al P.M.D.P.

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — La 
Varșovia au continuat vineri lucrările 
celui de-al IX-lea Congres, extraor
dinar, al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez.

Au continuat dezbaterile în plena
ră in cursul cărora au fost abordate

un studiu ai b.i.t. relevă: Discriminarea profesională 
a femeilor în țările industrializate occidentale

GENEVA 17 (Agerpres). — Stu
diul intitulat „Diversificarea locu
rilor de muncă pentru femei — o 
condiție indispensabilă pentru o 
reală egalitate a șanselor", dat pu
blicității la Geneva de Biroul In
ternațional al Muncii (B.I.T.), ara
tă, intre altele, că, In prezent, in 
țările industrializate occidentale 
femeile sint, in general, orientate 
spre profesiuni fără viitor. Chiar 
dacă au obținut în unele țări drep
tul la salariu egal pentru muncă 
egală cu bărbații, ele vor trebui să 
lupte pentru înlăturarea unei, alte 
bariere — cea a discriminării pro
fesionale.

Pe de altă parte, se subliniază 

deputat in Camera Comunelor au 
fost ciștigate de candidatul Parti
dului Laburist, din opoziție. Se 
consideră semnificativ faptul că 
Roy Jenkins, fost ministru in gu
vernele laburiste și fost președinte 
al Comisiei Pieței comune, care a 
candidat în numele noului Partid 
Social-Democrat, constituit în mar
tie a.c., a obținut 12 521 voturi, față 
de 14 280, cite au revenit cîștigăto- 
rului, in timp ce candidatul Parti
dului Conservator, de guvernămînt, 
a întrunit doar 2102 voturi.

SPRE INDEPENDENȚA TERI
TORIULUI BELIZE. Primul minis
tru din Belize, George Price, a de
clarat că acest teritoriu va obține 
independența la 21 septembrie. El 
a relevat că negocierile in acest 
sens vor începe luna viitoare, la 
Londra. Recent s-au desfășurat la 
New York negocieri similare, dar 
fără rezultate concrete, la care au 
participat reprezentanți ai Marii 
Britanii, Belizelor și Guatemalei.

AVIONUL SUPERSONIC „CON
CORDE" va continua să efectueze 
zboruri peste Atlantic, a declarat 
Ministerul Comerțului din Anglia, 
precizînd că renunțarea la aceste 
aparate este mai costisitoare decit 
utilizarea lor. Proiectul avionului 
comercial „Concorde" s-a născut in 
anul 1962, aparatele fiind foloidte 
în serviciul comercial încă ’de 
acum cinci ani.’ Costurile foarte 
ridicate ale exploatării acestor 
avioane se datorează atit scumpirii 
combustibilului, cit și faptului că 
nici o altă companie aeriană nu a 
achiziționat avioane „Concorde" 
in afara .firmelor „British Airways" 

principalele aspecte ale activității 
partidului.

în ședințe plenare închise, delega
ții la congres au procedat la alege
rea Comitetului Central, a Comisiei 
Centrale a Controlului de Partid și a 
Comisiei Centrale de Revizie ale 
P.M.U.P.

că o cauză fundamentală a inegali
tăților in ce privește nivelul sala
riilor constă in existența unei, 
„duble piețe a muncii" — care ofe
ră bărbaților și femeilor locuri de 
muncă diferite.

Studiul B.I.T., citat de agențiile 
France Presse și A.N.S.A., atrage 
atenția că actuala conjunctură eco
nomică nefavorabilă din țările oc
cidentale industrializate tinde să 
accentueze discriminarea profesio
nală — așa-numitele locuri de 
muncă pentru femei fiind, în ge
neral, primele desființate, în caz 
de reducere a activităților, ceea ce 
antrenează agravarea șomajului in 
rindul femeilor.

și „Air France", iar cele 14 aparate 
ale acestora sint subutilizate.

ACORD. Reprezentanți ai Egiptu
lui, Israelului și S.U.A. au parafat 
vineri la Londra textul unui acord 
privind stabilirea unei forțe multi
naționale de supraveghere în Pe
ninsula Sinai, după retragerea din 
această regiune a trupelor israelie
ne. în baza termenelor tratatului 
de pace egipteano-israelian din 
1979, ultimele forțe israeliene din 
Sinai vor fi evacuate pînă in apri
lie 1982. Forța multinațională va fi 
alcătuită din militari din S.U.A., 
Australia și Noua Zeelandă.

CURSUL YENULUI JAPONEZ 
a atins vineri, la bursa din Tokio, 
cel mai redus nivel in raport cu 
dolarul din ultimele 14 luni 
respectiv 232,30 yeni la un dolar.

POPULAȚIA ELVEȚIEI este de 
6 365 372 locuitori, potrivit rezulta
telor oficiale ale recensământului 
efectuat in decembrie anul trecut. 
Statisticile relevă că, in ultimii zece 
ani, sporul populației elvețiene a 
fost de numai 1,5 la sută — (96 000 
persoane), cel mai scăzut ritm de 
creștere democratică din ultimii 
130 de ani. In zece din cele 26 can
toane ale Elveției numărul locuito
rilor s-a redus.

CRIZA ECONOMICA DIN SPA
NIA se va menține și în viitorii ani 
— se arată într-un studiu publicat 
la Madrid de O.E.C.D. Potrivit stu
diului, in decursul anilor 1981—1982 
șomajul va continua să crească, la 
finele acestui an totalul șomerilor 
urmînd să ajungă la două milioane 
oameni, adică circa 16 la sută din 
forța de muncă. Deficitul balanței 
comerciale externe va ajunge anul 
viitor la 7 miliarde dolari, in com
parație cu 4,5 miliarde in 1980.

de tip

ACCIDENT. Trei persoane, între 
care fiul producătorului italian de 
filme Dino de Laurentis și al actri
ței Silvana Magnano, și-au pierdut 
viața, în Alaska, intr-un accident 
de avion. Victimele se aflau în 
două avioane ușoare, 
„Cessna", care s-au ciocnit in zbor 
deasupra golfului Bristol, in apro
pierea localității Naknek. Federico 
de Laurentis lua vederi pentru un 
film documentar pe care il realiza 
in zona golfului Bristol.

NOI ÎNSCENĂRI JUDICIARE LA SEUL

SPANIA^

Curent de opinie 
militare

Recenta vizită la Washington a mi
nistrului de externe spaniol Perez 
Llorca dobindește o semnificație 
aparte pentru viitorul relațiilor'' his- 
pano-americane și chiar pe un plan 
mai larg. înscrisă în procesul de „re
vizuire" a raporturilor reciproce, ini
țiat în primăvara acestui an, vizita 
s-a axat pe negocierea unui nou tra
tat de prietenie și cooperare in locul 
celui actual, care expiră la 21 sep
tembrie a.c.

Ca și in ocaziile precedente, miezul 
discuțiilor l-a constituit statutul baze
lor militare americane aflate pe teri
toriul spaniol. Or, tocmai acest as
pect al negocierilor stirnește neliniș
tea unor largi cercuri ale opiniei pu
blice din Spania, așa cum rezultă din 
articole publicate in presa madrilenă 
și din declarații ale unor fruntași ai 
vieții publice. „în cele aproape trei 
decenii de prezență militară america
nă, orașele noastre n-au cunoscut 
decit riscuri, pericole și alte inconve
niente de pe urma bazelor" — se spu
nea intr-o declarație publică făcută 
mai demult de primarii orașelor 
Torrejdn, Zaragoza și Rota. Primele 
două din aceste localități găzduiesc 
baze militare aeriene ale S.U.A. (o a 
treia se află la Ardoz), iar in portul 
andaluz Rota există o bază mariti
mă. îh virtutea acordului din 1976, 
iii schimbul acceptării bazelor ame
ricane Spania primește 1,22 miliarde 
dolari sub forma unor livrări de 
arme, de credite militare și comer
ciale.

Dacă reînnoirea înțelegerii in pri
vința bazelor n-a stat sub semnul în
trebării, in timpul conversațiilor lui 
Perez Llorca cu secretarul de stat al 
S.U.A., Alexander Haig, s-a vorbit 
totuși despre „o nouă abordare" a tra
tatului amintit. Llorca a arătat, potri
vit unor surse spaniole, că actualul 
tratat nu mai corespunde noilor con
diții politice din Spania, că țara sa ar 
trebui să fie socotită de către 
Washington ca partener „cu drepturi 
depline". în fine, se precizează că 
Spania condiționează menținerea ba
zelor americane de o compensație fi
nanciară mult mai ridicată decit pînă 
acum.

împotriva bazelor 
străine

Indiferent însă de aspectele concre
te ale-acordului in curs de negociere, 
in rîndurile spaniolilor se manifestă 
îngrijorare față de menținerea pe te
ritoriul țării a unor baze militare, 
străine. în memoria multora stăruie 
încă accidentul de la Palomares din 
1966 — pentru a aminti doar pe cel 
mai grav — cînd. în urma unei cioc
niri între două bombardiere strategice 
americane, patru bombe cu hidrogen 
— nearmate — au căzut pe teritoriul 
Spaniei.

Cu sau fără armament nuclear, ba
zele militare străine rămin însă foarte 
nepopulare în Spania, ca și în alte 
părți ale lumii. Pe marginea declara
țiilor oficiale potrivit cărora nu vor 
fi acceptate arme nucleare pe terito
riul țării, un comentator de la Ma
drid amintea că nici japonezii nu 
le-au acceptat, dar au descoperit apoi 
că angajamentele contractuale asu
mate de S.U.A. în acest sens n-au fost 
respectate.

Cu atît mai serioase sînt acum mo
tivele de îngrijorare ale multor spa
nioli. cu cît la negocierile de la 
Washington, revizuirea statutului ba
zelor militare americane a fost tra
tată, pentru prima oară, in legătură 
cu perspectiva aderării Spaniei la 
N.A.T.O. Pe lingă’ reacțiile de 
dezaprobare ale partidelor de stînga șl 
ale unor personalități ale vieții 
publice față de proiectata aderare, în 
ultima vreme s-au înregistrat și forme 
tot mai ample de protest popular, în 
primul rînd mitingul de la Madrid la 
care au participat circa 50 000 de per
soane, fapt ce marchează începutul 
unei noi etape în lupta pentru men
ținerea țării în afara alianțelor mi
litare.

Activizarea opoziției a intervenit 
odată cu veștile privitoare la decizia 
guvernului de a accelera pregătirile 
in vederea intrării în N.A.T.O. Intre 
obiectivele urmărite de guvern prin- 
tr-o asemenea decizie, observatorii de 
presă menționează, între altele, con
diții și termene mai adecvate pentru 
aderarea țării la Piața comună și 
șanse mai mari de succes la tratati

(b/jV POCȚȚltâ)

vele cu Anglia în problema retroce
dării Gibraltarului. Un ziar spaniol 
observa însă că intrarea in N.A.T.O. 
„promite avantaje ipotetice și riscuri 
sigure".

Respingind ferm o asemenea op
țiune politico-militară, Partidul Co
munist din Spania a inițiat o campa
nie de semnături in favoarea unui re
ferendum, propunînd. în același timp, 
ca dezbaterea problemei să fie amî- 
nată pînă după alegerile generale din 
1983. Pe poziții similare se situează 
Partidul Socialist Muncitoresc, care a

MAREA BRITANIE ;

Tulburările sociale în relație directă
cu fenomenele de criză și șomaj

Londra, Birmingham, Manchester, 
Liverpool, Coventry. Nottingham, 
Leeds, Dundee... Aceste orașe și al
tele din Marea Britanie, cu o popu
lație care reprezintă cam jumătate 
din totalul locuitorilor țării, sint de 
două săptămîni scena unor frâmîn- 
tări sociale de o intensitate și viru
lență necunoscute în istoria postbe
lică a Angliei. Zone întregi din di
verse cartiere au căzut pradă flăcă
rilor, pagubele materiale ridicîndu-se 
la aproape 10 milioane lire sterline ; 
între demonstranți și poliție au avut 
loc ciocniri de o amploare fără pre
cedent, încit autoritățile locale au 
cerut la un moment dat guvernului 
să recurgă Ia forța armată pentru a 
restabili calmul și ordinea. După 
primele zile de răbufniri izolate, 
valul tulburărilor a cuprins noi lo
calități, in pofida amenințărilor mi
nistrului de interne că va repune in 
aplicare o lege din secolul XVIII, care 
prevedea folosirea trupelor, deschide
rea focului și condamnarea la închi
soare pe viață a celor ce participă 
Ia demonstrații de stradă. Spitalele 
sint pline de cei paste 500 de răniți, 
iar tribunalele speciale instituite pen
tru judecarea celor peste 3 000 de 
persoane arestate au pronunțat, după 
procedura de urgență, sute de con
damnări la închisoare. S-a anunțat 
hotărîrea de a se deschide o fostă 
cazarmă pentru internarea celor 
arestați.

„Ce s-a întâmplat cu liniștita An
glie ?“ — se intreba, consternat, zia
rul „TIMES". încercînd să găsească 

declarat că dacă va cîștiga alegerile 
din 1983, va anula o eventuală ho- 
tărîre a parlamentului favorabilă ade
rării. Totodată, adversarii aderării la 
N.A.TO. evidențiază și eventuale con
secințe pe plan internațional, arătind 
că extinderea ariei geografice a blo
cului N.A.T.O. și sporirea potențialu
lui său tocmai într-un moment de în
răutățire a situației din Europa și din 
lume nu ar face decit să adauge un 
nou factor de înrăutățire a climatului 
mondial.

V. OROS

o explicație la această „bruscă izbuc
nire a furiei, capabilă să distrugă 
totul in cale" („DAILY TELE
GRAPH"), comentariile presei brita
nice sînt unanime în a aprecia cau
zele care au determinat izbucnirea 
și extinderea tulburărilor ca fiind de 
natură economică și socială. în fond, 
se recunoaște că aceste evenimente 
se află în relație directă cu feno
menele de criză economică, avînd ca 
factor determinant recesiunea, creș
terea rapidă a șomajului, inflația, în
răutățirea condițiilor de viață ale 
păturilor celor mai defavorizate. în 
acest context, valul de tulburări din 
Anglia apare ca o expresie a adin- 
cirii antagonismelor și contradicții
lor sociale, proprii societății capita
liste, și care se adincesc tot mai 
mult în ultimul timp, ducînd adese
ori la răbufniri violente.

Se știe,că în Marea Britanie exista 
peste 2 milioane persoane „de cu
loare", precum și alți cetățeni stră
ini. Aceștia „au ocupat locuri de 
muncă pe care britanicii nu le vo
iau" — scrie revista „ECONOMIST". 
Adică muncile cele mai grele și mai 
prost plătite. Or, cînd recesiunea e- 
conomică s-a adincit și a început 
să-și facă simțite efectele, cele mai 
afectate au fost tocmai acele per
soane. Reacția nu s-a lăsat aștepta
tă. Primele explozii de nemulțumire 
au fost semnalate în 1977 la Bristol, 
apoi în 1980 la Londra și din nou, la 
Londra, în aprilie 1981. Ele au fost 
însă restrînse la anumite cartiere ale 

„dezolării și disperării" — cum le 
numea comentatorul postului de ra
dio B.B.C.

„Față de aceste avertismente, au
toritățile nu au căutat să vadă sub
stratul lor, să înțeleagă ce le-a pro
vocat, mărginindu-se doar la aprecie
rea că ar fi pur și simplu «opera» 
unor elemente certate cu legea și or
dinea publică" — scrie ..DAILY 
MIRROR". „Și de atunci — continuă 
ziarul — situația economică s-a agra
vat : șomajul a depășit cifra de 2,6 
milioane (peste 11 la sută din întrea
ga forță de muncă), fiind la nivelul 
cel mai ridicat din ultimele cinci de
cenii ; standardul de viață al mase
lor a înregistrat scăderi continue. 
Consecința '! O vedem în aceste zile".

Cei mai mulți șomeri sint tineri și, 
in mod deosebit, tineri de culoare
— circa 60—70 Ia sută din aceș
tia fiind fără lucru. „Fără po
sibilitatea de a urma o școală, 
lipsiți de orice orizont în viață
— iată cauzele care au generat clo
cotul ce a cuprins masele de tineri"
— sublinia la rindul său săptămina- 
lul „COMMENT". „Cînd s-au întețit 
revendicările tinerilor — scrie «MOR
NING STAR» — și-au intensificat 
activitatea și neofasciștii din Fron
tul Național, adepți ai «teoriilor» și 
practicilor rasiste. De aceea, cind au 
reizbucnit violențele, acum două săp
tămîni. ele au îmbrăcat inițial aspec
tul unor incidente rasiale. Treptat 
insă s-au extins, cuprinzind peste 40 
de localități și au Îmbrăcat caracte
rul unei largi mișcări sociale, rezul
tantă a unor nemulțumiri și frus
trări acumulate de decenii. Despre 
condițiile de existență în cartierele 
orașelor în care au avut loc inci
dentele, ziarul „THE SUN" scria că 
„sînt deosebit de grele". „Inghesuiți 
în cocioabe fără încălzire și un mi
nim de confort sanitar, trăiesc de 
azi pe miine — iată viața acestor 
oameni, iată tragedia lor".

Referindu-se la implicațiile inci
dentelor din ultimele zile, agenția 
FRANCE PRESSE scria : „Sub acu
zare este pusă acum intreaga politi
că economică din ultimii ani. Chiar 
in interiorul guvernului se cere un 
plan efectiv de luptă împotriva șo
majului". Deputatul Thomas Cox, 
care reprezintă în parlament unul 
din cartierele în care au avut loc in
cidente, a declarat : „Dacă nu se iau 
măsuri pentru soluționarea proble
melor economice și sociale vom asis
ta in continuare la explozii de ne
mulțumire".

N. PLOPEANU

PHENIAN 17 (Agerpres). — Secre
tariatul Comitetului pentru reunifi- 
carea pașnică a patriei din R.P.D. 
Coreeană a dat publicității, la Phe
nian, o informare pentru presă, in 
care denunță regimul dictatorial din 
Coreea de sud, condus de Chun Du 
Hwan, pentru represaliile împotriva 
populației și a studenților patrioți. 
După cum relevă documentul trans
mis de agenția A.C.T.C., autoritățile 
de la Seul au înscenat o serie de noi 
farse judiciare în virtutea cărora nu

AGENDĂ ENERGETICĂ
U.R.S.S. O sursă de viitor — 

qazohidrafii
MOSCOVA 17 (Agerpres). — Unii 

specialiști sovietici apreciază că, în
tr-un viitor relativ apropiat, gazohi- 
drații, sau așa-numitele gaze solide, 
vor deveni una din cele mai impor
tante surse de hidrocarburi din lume. 
Rezervele de hidrocarburi în stare de 
gazohidrați — combinații ale gazelor 
naturale cu apa în stare solidă — care 
se găsesc sub formă de zăcăminte, 
sînt de cîteva ori mai mari decit cele 
de cărbune, petrol și gaze naturale 
obișnuite. In U.R.S.S., Iakuția este 
cel mal întins teritoriu cu pămint 
veșnic înghețat și, prin urmare, și cel 
mai vast poligon pentru cercetări în 
acest domeniu. Unele zăcăminte de 
gazohidrați au și început să fie ex
ploatate experimental. Specialiștii a- 
firmă că zăcăminte de gazohidrați se 
găsesc nu numai în subsolul uscatu
lui, ci și in cel submarin, unde re
zervele lor sînt imense.

ZIMBABWE : Extinderea 
producției de ,,petrol verde"
SALISBURY 17 (Agerpres). — Da

torită eforturilor făcute în domeniul 
cercetărilor asupra noilor forme de 
energie și a celor reinnoibile, precum 
și a plantațiilor sale de trestie de 
zahăr, care se întind în sud-estul ță- 
rii, Republica Zimbabwe a devenit cel 
de-al doilea producător mondial de 
„petrol verde" (metanol), după Bra
zilia. scrie revista „Jeune Afrique". 
„Petrolul verde", adaugă revista, a- 
pare ca un adevărat carburant al vii
torului : el poate înlocui fie complet, 
fie parțial, în proporție de 15 la sută, 
carburantul pentru automobile. Zim
babwe a trecut, de asemenea, la va
lorificarea altor surse de energie. în- 

meroase persoane cu vederi democra
tice au fost condamnate la ani grei 
de temniță. Astfel, la 13 iulie, tribu
nalul din Seul a condamnat 12 mun
citori la închisoare pe diverse ter
mene, sub învinuirea de organizare 
de mitinguri și demonstrații. Același 
tribunal a condamnat șapte studenți 
de la Universitatea din Seul pentru 
că au organizat manifestații in cursul 
cărora participanții au cerut demo
cratizarea instituțiilor de invățămin 
și acordarea de libertăți pentru popu
lația Coreei de sud.

trucît întreaga țară beneficiază de un 
măre număr de ore însorite pe an, 
se prevede folosirea pe scară largă 
a energiei solare.

INDIA : Mari investiții 
in extracfia cărbunelui

DELHI 17 (Agerpres). — India pre
vede investiții în valoare de 2.9 mi
liarde dolari, 80 la sută din totalul 
investițiilor, pentru dezvoltarea pro
ducției sale de cărbune în cursul ce
lui de-al Vl-lea plan. Aceste investi
ții urmăresc creșterea nivelului pro
ducției de cărbune la 165 milioane de 
tone in 1984—1985. Acest nivel va fi 
însă insuficient pentru a satisface 
nevoile interne de cărbune, care se 
vor ridica la 173 milioane tone, in 
1984—1985. Pentru creșterea produc
ției de cărbune se prevede mecani
zarea exploatărilor la suprafață, a 
căror contribuție la producția totală 
va spori de la 33 la 52 la sută pînă 
în 1990. ,

ARGENTINA : Program 
de utilizare a resurselor 

qeotermale
BUENOS AIRES 17 (Agerpres). — 

O mare parte a resurselor energetice 
ale Argentinei se află în provincia 
Neuquen, respectiv, 25 la sută din 
cele petroliere, cn> la sută din cele de 
gaze naturale, precum și importante 
resurse hidroenergetice și geotermi- 
ce. Se apreciază că Ia o adîncime de 
1 000 de metri se află un rezervor 
geotermic, cu o suprafață de 10 kilo
metri pătrați, apa avînd o tempera
tură de 230 de grade C. Autoritățile 
provinciale elaborează un program 
de utilizare a energiei geotermice 
pentru producerea de electricitate și 
apă caldă.
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