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O nouă serie de culegeri de texte „Din gîndirea 

filozofică a președintelui României" 

NICOLAE CEAUȘESCU 
„Concepția materialist-dialecticâ, baza 

ideologică a politicii și activității 
Partidului Comunist Român"

DE „ZIUA CONSTRUCTORULUI1
în cincinalul 1976-1980

/

— două cifre care exprimă sintetic rodul unei ample politici 
de investiții, al activității sutelor de mii de constructori

RECOLTAREA 
GRIULUI

- mai energic, 
cu viteze zilnice 

sporite I
Prin telegrame adresate conducerii partidului, comi

tetele județene de partid și consiliile populare din 
județele Olt, Dolj, Arad, Mehedinți, Timiș, precum și 
Comitetul municipal București al P.C.R. au raportat 
încheierea recoltării griului. Ziarul nostru de azi con
semnează terminarea acestei lucrări și in județele 
Buzău, Brăila și Teleorman. Pină sîmbătă dimineața, 
potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare griul a fost Strins de pe 1 295 754 
hectare, reprezentînd 62 Ia sută din suprafețele prevă
zute. Aria secerișului s-a extins și in alte zone ale 
țării, unde mecanizatorii și ceilalți oameni ai muncii 
din agricultură au luat cu asalt lanurile.

Recoltarea griului trebuie să continue cu intensitate 
maximă pină cind ultimul bob va ajunge în hambar, 
în acest scop. în județele în care secerișul continuă 
sau urmează să fie declanșat, organele județe
ne de partid, consiliile populare, consiliile agroin
dustriale și conducerile unităților agricole au datoria 
să acționeze hotărît pentru mobilizarea tuturor meca
nizatorilor, a celorlalți oameni ai muncii din agricul
tură pentru folosirea cu randament sporit a combine
lor și celorlalte mijloace mecanice. întrucît în această 
perioadă timpul poate deveni instabil, trebuie folosită 
din plin fiecare oră bună de lucru, ceea ce presupune 
o temeinică organizare a muncii și cunoașterea amă
nunțită a stării fiecărui lan.

în unitățile agricole din toate județele trebuie exe
cutate numeroase alte lucrări. între acestea, un loc 
prioritar ocupă eliberarea terenurilor de paie. Or, și la 
această dată mai sînt de eliberat de paie circa 765 000 
hectare. în cooperativele agricole, chiar din unele ju
dețe care au încheiat recoltarea griului — Dolj, Arad, 
Buzău — paiele au fost eliberate numai în proporție 
de 50—60 la sută. Este necesar să fie luate măsuri in 
vederea bunei funcționări a preselor de balotat pe în
treaga durată a zilei, să fie atrași la această lucrare 
cit mai mulți din locuitorii satelor. Paiele constituie o 
sursă importantă de furaje și, de aceea, trebuie strinse, 
depozitate și păstrate cu cea mai mare grijă. Se im
pune să fie grăbită eliberarea terenului de paie și pen
tru a se putea trece la semănatul culturilor duble, 
epoca optimă pentru executarea acestei lucrări fiind 
pe sfîrșite. Or. în cooperativele agricole din județele 
Ialomița, Constanța nu au fost însămințate decît ju
mătate din suprafețele prevăzute. în interesul unită
ților agricole, al economiei țării este necesar să fie 
însămințate suprafețe cit mai mari cu culturi duble, 
iar prin irigații și lucrări de întreținere executate la 
timp să se obțină producții cit mai mari.

Timpul este înaintat, iar griul a dat în copt și în 
județele din partea de nord a tării. Iată de ce se cere 
să se acționeze energic, astfel incit prin buna utili
zare a combinelor și a timpului de lucru întreaga re
coltă să ajungă in timp scurt in magazii, să fie execu
tate la timp și bine toate lucrările agricole de sezon.

STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI IN SEARA ZILEI DE 
17 IULIE. Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în pro
cente, suprafețele recoltate în întreprinderile agricole 
de stat (cifra de sus) și în cooperativele agricole 
(cifra de jos). In cursul zilei de ieri, unitățile agricole 
de stat și cooperativele agricole din județele Buzău, 
Brăila și Teleorman au încheiat secerișul griului

In pagina a lll-a: Telegrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
către comitetele județene de partid Buzău, 
Brăila și Teleorman cu prilejul încheierii 

recoltării griului

Sărbătorim astăzi ,,Ziua constructorului". 
Inscriindu-se într-o frumoasă tradiție, inaugu
rată din inițiativa secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
această zi constituie un simbol al înaltei 
aprecieri pe care partidul, întregul nostru 
popor o acordă muncii pline de dăruire și 
pasiune desfășurată de sutele de mii de 
oameni ai muncii de pe șantierele de inves
tiții industriale și de locuințe, din institutele 
de cercetare și proiectare, contribuției lor la 
progresul economic și social al țării.

Angajați cu toate forțele in însuflețitoarea 
întrecere consacrată înfăptuirii sarcinilor de 
plan din acest prim an al cincinalului, con
structorii raportează cu legitimă mîndrie, de 
ziua lor, realizări de seamă. Numai colec
tivele unităților Ministerului Construcțiilor In
dustriale au terminat și pus în funcțiune, în 
primul semestru al anului, peste 170 de 
obiective și capacități productive de primă 
importanță pentru economia națională. Din 
numărul total al investițiilor realizate în acest 
an, aproape o treime au fost conectate la 
circuitul economic în devans. Pe șantierele 
noilor blocuri de locuințe și edificii social-

culturale se desfășoară aceeași hotărîtă luptă 
cu timpul, subordonată dării la timp în folo
sință a tuturor construcțiilor prevăzute în 
planul pe acest an.

Sarcinile ce revin în continuare constructo
rilor sînt deosebit de importante. Pe primul 
plan trebuie să se situeze terminarea obiecti
velor începute și punerea lor rapidă în func
țiune. Mai mult ca oricînd, pentru înfăp
tuirea acestei sarcini majore, activitatea con
structorilor trebuie să se axeze pe direcțiile 
esențiale ale întregii noastre activități eco
nomice : ritmicitate, eficiență, calitate.

Felicitîndu-i din inimă pe bravii construc
tori, întregul popor își exprimă deplina con
vingere că, prin mobilizarea energiilor și 
forței lor creatoare, folosind bogata expe
riență ciștigată, lucrătorii șantierelor vor 
munci fără preget, cu elan revoluționar, pen
tru realizarea exemplară a sarcinilor trasate 
de conducerea partidului, aducîndu-și în
treaga contribuție la înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al Xll-lea, a 
sarcinilor actualului cincinal, la edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate în 
România.

• Volumul investițiilor realizate în economia națională, în cincinalul 
1976—1980, a reprezentat 932,3 miliarde lei, punîndu-se în funcțiune 
aproape 2 500 de capacități industriale și agrozootehnice.

• Pentru cincinalul 1981 — 1985 se prevede realizarea unui volum 
total de investiții în economia națională de 1 200 miliarde lei. Numai în 
anul 1981 vor fi puse în funcțiune 750 de obiective industriale și agrozoo
tehnice importante.

• In cincinalul 1976-1980 s-au construit aproape 840 000 de 
locuințe, din care peste 754 000 din fondurile statului, cooperatiste 
și obștești.

• In perioada 1981-1985 se vor realiza din fondurile statului 
900 000 de locuințe, din care 360 000 de apartamente vor fi destinate vîn- 
zării către populație, cu credite de la stat.

Construim un edificiu social nou 
avind in fruntea partidului și statu
lui nostru un conducător de excepție, 
in a cărui personalitate se ingemănea- 
ză armonios insușirile omului de ac
țiune, de o inepuizabilă energie, cu 
acelea ale teoreticianului de auten
tică vocație spre originalitate, deschi
zător de drumuri pentru gindirea 
cială. Nu există domeniu mai 
important al gindirii filozofi
ce, economice, social-politice 
și istorice marxiste contempo
rane care să nu fi benefiejat 
de aportul teoretic al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pen
tru care generalizarea nova
toare in planul ideilor repre
zintă nu numai o consecință, 
ci și o premisă a demersului 
practic al mișcării revoluționa
re contemporane, a dialecticii 
construcției socialismului și 
comunismului. Din nevoia 
călăuzirii mereu eficiente a 
vieții noastre ideologice, a 
cercetării in toate domeniile 
științelor sociale și umane, a 
întregului complex de activi
tăți politico-ideologice și de 
propagandă în etapa actuală, 
in Editura politică — in con
tinuarea preocupărilor susținu
te de a pune la dispoziția ci
titorilor opera integrală a se
cretarului general al partidu
lui nostru — a fost inaugurată 
de curind o nouă serie de vo
lume sub genericul „Din gin
direa filozofică a președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu", 
alcătuită cu sprijinul Institu
tului de filozofie al Academiei 
de științe sociale și politice, 
din care a apărut primul vo
lum : „Concepția materialist- 
dialecticâ, baza ideologică a 
politicii și activității Partidu
lui Comunist Român". Textele 
cuprinse in acest volum pot fi 
caracterizate drept o chinte
sență a premiselor metodolo
gice ale întregului 
teoretic marxist 
contemporan, 
fundamentele 
și istorice a’le

eșafodaj 
românesc 

alcătuind, totodată, 
materialist-dialectice 
strategiei partidului 

nostru in etapa actuală, pe temeiul 
cărora activitatea teoretică a parti
dului nostru, gîndirea dialectică a 
secretarului său general pot fi pe 
drept cuvint apreciate ca ample con
tribuții originale la dezvoltarea crea
toare a teoriei revoluționare potrivit 
condițiilor epocii noastre.

Prestigiul deosebit de care se 
'bucură astăzi concepția filozofică și 
social-politică a partidului nostru nu 
este jntimpiător ; el rezidă, în primul 
rind. in faptul că intotdeauna con
ducerea partidului a conceput activi
tatea teoretică drept o activitate crea

toare. Cel mai mult a contribuit la 
intronarea acestui spirit novator in 
munca teoretică și ideologică tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care, in repe
tate rinduri, a pus in evidență nece
sitatea abordării creatoare a proble
melor, corespunzător noilor cerințe 
ale dezvoltării sociale. inlăturârii 
hotărite a atitudinilor de anchilozare

teoretică, de repetare a unor formu
le și teze vechi, depășite de viață, de 
progresul cunoașterii umane. „Tre
buie înțeles, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că socialismul 
științific nu este o doctrină inchisă, 
dată o dată pentru totdeauna. Teoria 
noastră revoluționară se dezvoltă și 
se imbogățește necontenit, in raport 
cu schimbările ce se produc în viața 
socială, in practica partidelor comu
niste, în cunoașterea universală".

Desigur, nu se poate prezenta în
treaga concepție filozofică a secreta
rului nostru general in cuprinsul cî- 
torva pagini și, cu atît mai puțin, se 
pot desprinde toate implicațiile sale 
asupra fenomenului ideologic și poli-

ție contemporan. De aceea, ne vom 
concentra atenția — în continuare — 
doar asupra citorva din contribuțiile 
sale fundamentale la dezvoltarea ac
tuală a materialismului dialectic și 
istoric, desprinse din lectura volu
mului.

In perioada construcției socialismu- 
in funcție de succesiunea etape

lor acestei perioade, partidul 
a avut nevoie de o concepție 
înnoitoare asupra formațiunii 
sociale socialiste, care să sur
prindă fenomenele și aspectele 
caracteristice societății socia
liste în fiecare etapă. Se poate 
vorbi astăzi de contribuția 
creatoare a partidului nostru 
la îmbogățirea teoriei marxis
te asupra sistemului social so
cialist corespunzător cerințelor 
etapei pe care o străbate în 
prezent societatea noastră, 
grație propunerii și definirii 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a conceptului de 
societate socialistă multilateral 
dezvoltată.

în lumina acestui concept 
au fost analizate in documen
tele partidului din ultimii ani, 
în mod deosebit in Programul 
partidului, direcțiile progresu
lui economico-social, particu
laritățile proceselor revoluțio
nare specifice societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
condițiile obiective și subiecti
ve ale înaintării spre comu
nism — pentru prima oară 
conceptul de comunism fiind 
abordat dintr-o perspectivă 
științifică ce exclude orice e- 
lemente tradiționale de uto
pism și de iluminism teoretic 
și ideologic.

Necesitatea stabilirii 
strategii eficiente și de 
perspectivă, a adoptării 
programe de acțiune cu 
nalitate precisă a determinat 
pe secretarul general al parti
dului nostru să se oprească cu 
o deosebită atenție asupra cer

cetării vieții sociale in condițiile ac
tuale ale dezvoltării societății socia
liste. Rodul acestor căutări a fost 
elaborare^ unei teorii materialist-dia
lectice originale asupra dinamicii 
vieții sociale in socialism.

în volum cititorul găsește o am
plă și convingătoare tratare a unor 
probleme cum sînt : specificul ac
țiunii legii contradicției în socialism, 
dialectica contradicțiilor și rolul fac
torului subiectiv în rezolvarea aces
tora în procesul făuririi societății so-
Prof. univ. dr. Ion TUDOSESCU 
directorul Institutului de filozofie
(Continuare în pag. a V-a)
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Succes deplin întrecerilor,
succes tuturor participanților!
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„Cei 
ce vin...“

Reflecții despre condi
ția poetului tînăr

Scăpind de complexele provo
cate de concurența celorlalte 
mijloace de comunicare in masă, 
cartea trăiește in acest final de 
secol, și nu numai la noi, un bi
nemeritat triumf. Carte de știin
ță sau roman polițist, culegere 
de poeme sau narațiune fantasti
că, document sau pură ficțiune, 
memorial, jurnal de călătorie 
sau relatare senzațională a con
tactului cu extratereștrii, divul
gare a secretelor unor lumi în
chise ori convorbire cu o perso
nalitate interesantă, ea fascinea
ză cind este de o certă valoa
re, oferind o măsură umană, o 
salutară distanțare de automa- 
tismele existenței, prin reflecție 
și trăire intelectuală.

Cartea de literatură ~omână 
actuală beneficiază de un public 
instruit, avid de lectură, inteli-

Cu inimi explodind de bucurie, 
în vuietul unor tribune pline, 
în ale lumii ringuri și bazine 
să dăm, acolo, marea bătălie I

Prin ani-lumină mai departe-n spații, 
umanității să-i purtăm ștafeta 
ca să o ducem altor generații.

Și sub cupola unei vremi senine, 
în suflet cu-a victoriei făclie 
să se înfrunte-a noastră semeție 
în setea de mai 'nalt și de mai bine

Sus ștacheta! 
Arena păcii fie-ne planeta 
pe care să trăim mereu ca frații.

• Agenda „U“

Acesta-i sensul luptei

Victor TULBURE
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Sub înaltul patronaj al președintelui Nicolae Ceaușescu, astăzi începe

o mare competiție sportiva 
o mare manifestare a păcii

ARENA PĂCII de Cezar IVANESCU

A sosit, așadar, ziua deschiderii 
Universiadei — competiția sportivă 
nr. 1 a fiilor „Almei mater" de pre-, 
tutindeni, cea mai importantă și mai 
reprezentativă manifestare a anului 
sportiv 1981. Organizată și desfășu
rată sub înaltul patronaj al președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a Xl-a 
ediție a Jocurilor Mondiale Universi
tare de vară începe sub cele mai ge
neroase auspicii, semne și dovezi 
concludente, oferind încă din zilele 
premergătoare temeiuri sigure că 
marea manifestare studențească va 
putea constitui un succes pe multiple 
planuri.

Se prefigurează, în primul rind. un 
succes de participare. Fiind eveni
mentul sportiv cu cea mai largă re
zonanță în perioada dintre Olimpia
da de la Moscova 1980 și Olimpiada 
de la Los Angeles 1984, Universiada 
de la București — 1981 a inscris în 
foile sale de participare nominală 
circa 5 000 de sportivi și oficiali din

pe toate continentele, 
lor majoritate au și 
mai veni astăzi, iar alții 
următoare. Este aproa- 
că cifra definitivă va

90 de țări de 
Covîrșitoarea 
sosit, unii vor 
chiar în zilele 
pe sigur însă
depăși recordurile de participare re
alizate de universiadele anterioare 
— 4 381 persoane la Ciudad de
Mexico — 1979, 4 397 la Sofia — 1977.

Există, de asemenea, condiții să se 
întreacă și recordul recordurilor 
sportive reușite în edițiile anterioare 
ale competiției. Pentru că în general 
virsta marilor performante sportive 
coincide cu virsta studenției, pentru 
că în cele mai multe țări performe
rii sportivi urmează și cursurile 
universitare. întrecerile de la Bucu
rești se bucură de prezenta unui im
presionant „buchet" de recordmani, 
campioni și medaliați olimpici, mon
diali. continentali sau mondiali, uni
versitari. Evident, pentru iubitorii 
sportului din țara noastră 'este o sa
tisfacție și o mîndrie lesne de Înțe
les faptul că acest cuprinzător grup

de elită al sportivilor participanți la 
marea competiție are in frunte, atit 
la fete, cit și la băieți, pe reprezen
tanții culorilor sportive românești — 
gimnasta Nadia Comăneci și luptă
torul Ștefan Rusu. Amîndoi dețin cel 
mai bogat palmares dintre toți con- 
curenții, singurul titlu care le mai 
lipsește — pe lingă celelalte, pe care 
le-au cucerit chiar de mai multe ori 
— fiind acela de campion mondial 
universitar. Performeri de mare va
loare cuprind, totodată, și celelalte 
delegații sportive. Gimnasta Maria 
Filatova, atleții Vladimir Poliakov, 
Ludmila Kondratieva și Victor Mar
kin sau luptătorul R. Mersesian (din 
U.R.S.S.). atleții Mel Lattany. Jeff 
Philips și Cliff Willey sau înotătoa
rele Kim Lineham și Sue Walsh (din 
S.U.A.), luptătorii M. Mladenov și N. 
Dimov (din Bulgaria), scrimera Pas-

• în vizită la satul tinereții 
din inima Bucureștiului

Gheorqhe MITROI
(Continuare în pag. a Il-a)

gent și generos, de un public 
ideal, am putea spune, deschis 
către „renașterea" literară pe 
care o trăim azi și, practic, nu 
sînt de găsit în librării cărțile 
nici unui scriitor român impor
tant.

Pentru poetul tînăr de azi nu e 
chiar de neglijat faptul că vine 
în literatură intr-un moment în 
care cartea e intr-o situație idea
lă, solicitată la maximum, cum 
nu e de neglijat nici faptul că 
toți marii poeți români sint edi
tați, voluptatea pură a scrisului 
fiindu-i astfel potențată de con
știința utilității sociale a actu
lui său și de o reală cunoaștere 
a istoriei poeziei românești, a a- 

..venturii ei neîntrerupte, vii.
Tînărul poet de azi este, de 

asemenea, sigur că nu va mai 
fi obstaculat de obtuzitatea vre
unui cenzor, noua sa conștiință 
patriotică dinamizindu-i conști
ința estetică, responsabilă față 
de patria sa și de tradiția artei 
pe care o slujește.

Evoluind intr-un regim de 
normalitate, de plenară mani
festare a tuturor generațiilor 
poetice românești, nefrustrat in 
elanul său de a cunoaște totul, 
tînărul poet român de azi are 
dificila datorie de a continua cu 
adevărat liniile de forță ale poe
ziei românești, de a se situa in 
raport cu o tradiție autohtonă, 
de a cunoaște și asimila experi
ențe poetice străine și, nu in ul
timul rind, de a se întreba in 
ce măsură arta sa mărturisește 
despre timpul pe care îl trăim.

Literatura română de azi are 
nenumărate valori indiscutabile 
și numai unii critici literari, 
semn al imaturității de gindire,
(Continuare în pag. a V-a)
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EXPRESIE CONCRETA A DEMOCRAȚIEI COMUNISTE
O documentare la întreprinderea 

„Electroaparataj" — București ne-a 
adus în atenție o practică bună, folo
sită de multe organizații de partid, 
dar care aici întrunește atributele 
unei experiențe ce merită a fi supusă 
atenției. Este vorba de informarea 
prezentată de secretarul biroului or
ganizației de bază la începutul fiecă
rei adunări generale de partid.

în ce constă aici informarea pre
zentată de secretarul organizației des
pre activitatea biroului și a întregii 
organizații de bază desfășurată intre 
două adunări generale ? Pentru a răs
punde întrebării ne-am adresat unor 
comuniști din organizația nr. 3, chi
mică.

Ghcorghe Alexandrescu, maistru :
— La noi,. potrivit statutului parti

dului, in adunarea generală biroul 
prezintă modul în care au fost rezol
vate propunerile făcute de comuniști 
în adunarea precedentă, precum și 
stadiul, la zi, al înfăptuirii prevederi
lor din planurile de măsuri adoptate 
cu prilejul altor adunări. Este intr-un 
fel și o rememorare a sarcinilor și 
răspunderilor pe care le avem. Eu, 
de pildă, într-o adunare anterioară 
am propus să fie repusă in funcțiune 
moara pentru măcinat deșeurile teh
nologice de la turnarea maselor plas
tice. Răspunsul pe care l-am primit 
la prima adunare generală : „Au fost 
executate cuțitele prin autoutilare". 
Dar problema recuperării materiale
lor secundare nu a fost insă rezol
vată integral : mai sint încă numeroa
se resturi care se stochează. Am to
tuși încredere că 
deloc simplă, va fi realizată in timoul 
cel mai scurt, deoarece biroul organi
zației are un sistem de evidență și 
urmărire ă propunerilor, sugestiilor și 
sesizărilor noastre, precum și a ho- 
tărîrilor adoptate bine pus la punct.

— Sarcinile operative care survin 
între adunările generale sînt anali
zate și soluționate cu seriozitate de 
biroul de partid. Faptul că membrii 
biroului sînt permanent în mijlocul 
nostru și muncesc cu răspundere, atit 
pe linie profesională, cit și obștească, 
ne face să avem încredere în măsu-

propunerea mea.

rile pe care le adoptă in ședințele de 
birou și care sint apoi aduse la cu
noștința noastră pentru a le aplica cu 
toții. Informarea prezentată de secre
tarul organizației noastre de bază — 
așa, scurtă, cum o pregătește — ne 
ajută să cunoaștem activitatea birou
lui și s-o apreciem oricind după me
rit ; nu numai la adunarea generală 
de dare de seamă și alegeri — a fost 
de părere Ghcorghe Nicola, region

Tovarășa Dumitra Spandole, mun
citoare Ia șlaif, a prezentat in luna 
mai raport personal de activitate in 
adunarea generală. Aceasta, ca o re
plică la „timiditatea" cu care parti
cipă la învățămîntul de partid. „Sin
tem timizi cînd nu sintem bine pre
gătiți" — spunea atunci, scurt și clar, 
secretarul de partid în adunare. An
gajamentul luat de raportoare s-a 
tradus în faptă la discuțiile recapi
tulative.

— Este un lucru bun și necesar că 
sîntem informați de secretar despre 
sarcinile ce revin organizației așa cum 
reies din instruiri, din ședințele, și 
plenarele comitetului de partid — a 
ținut să precizeze Gheorghe Pascu. 
reglor. Ne sînt aduse la cunoștință și 
concluziile colectivelor de îndrumare, 
analiză și control care au avut în 
atenție organizația de partid, secția și 
chiar întreprinderea. De cele mai 
multe ori aceste concluzii ne sint 
prezentate in strînsă legătură cu spe
cificul și problemele concrete ale sec
ției noastre. După o asemenea infor
mare știi clar ce ai de făcut in pe
rioada următoare.

Informarea prezentată de secreta
rul organizației de bază mai cuprinde 
acțiunile și măsurile întreprinse, ini
țiativele apărute, aspecte legate de 
disciplina de partid, diferite situații 
cu care s-a confruntat biroul orga
nizației intre două adunări generale. 
Adesea informarea se referă și la mo
dificările intervenite in evidența de 
partid : plecări, sosiri ale unor mem
bri de partid ; cum a fost apreciată 
la confirmare pregătirea celor recent 
primiți in rindurile organizației etc.

— Făceam, la un moment dat, o di
ferențiere între modul de prezen-

tare a celor veniți in organizație din 
afara întreprinderii și a celor ce ve
neau din alte secții. Ne-am dat sea
ma că nu procedăm bine, ne-a spus 
Ion Iancu, secretarul organizației tie 
bază nr. 3, chimică. Nu era de ajuns 
că-I cunoaștem doar eu sau un alt 
membru al biroului pe cel care, ve
nind din altă secție. îl anunțăm doar 
că „a sosit". E bine să-l cunoască toți 
comuniștii pe cel nou venit in rîndu- 
rile organizației. Pentru a-i ști de la 
început posibilitățile, aptitudinile, 
pentru a-1 avea alături de noi chiar 
din primele clipe.

— Prin prezentarea în adunare a 
tot ceea ce am aflat pină acum, in
formarea la care ne referim nu con
sumă prea mult timp din timpul de 
desfășurare a adunării generale ?...

— La acest lucru mă gîndesc tot 
timpul eu. cel care o prezint verbal, 
informarea exprimînd, de fapt, punc
tul de vedere al biroului organizației 
de bază. îmi ordonez dinainte pro
blemele, ideile pe care le voi aborda, 
datele, faptele, chiar exemplele pe 
care le voi cita din caietul meu de 
secretar. Totul trebuie să fie exact, 
scurt, telegrafic, aș spune, cu econo
mie de cuvinte, dar dens in idei și 
aprecieri.

Informindu-i pe membrii de partid 
despre problemele activității de zi cu 
zi, ținindu-i mereu la curent cu noile 
date și preocupări ale organizației, 
informarea prezentată de secretarul 
de partid se încadrează in prevederea 
statutară care precizează că „în adu
narea generală de partid, biroul 
aduce la cunoștința organizației mo
dul în care au fost îndeplinite hotă- 
ririle adunării precedente". O dovadă 
evidentă a aplicării democrației de 
partid. Se creează astfel premise fa
vorabile sporirii răspunderii partinice 
pentru sarcinile încredințate, pentru 
felul în care fiecare comunist își 
onorează calitatea, pentru modul cum 
este concepută, organizată și se des
fășoară activitatea de zi cu zi a orga
nizației, între două adunări generale.

Virgil GHEORGHIȚĂ

Vara —sezonul curei de vitamine
Vitaminele, ca și sărurile minerale, sint absolut indispensabile bu

nului mers al tuturor funcțiilor organismului. Dacă in urmă cu numai 
cîteva decenii lipsa totală a vitaminelor din alimentație a declanșat 
boli grave, astăzi progresele medicale inregistrate și în acest domeniu, 
clarificarea mecanismului biochimic al vitaminelor la nivel celular și 
molecular au permis ca avitaminozele și tulburările cauzate chiar și 
de lipsa unei singure vitamine să poată fi prevenite în mod cert. în 
sezonul de vară, varietatea, de la o lună la alta, a legumelor și fruc
telor ne oferă posibilitatea unei alimentații mai _bogate în vitamine. 
Dr. Mioara Mincu, directoarea ~ ................ - - •
ne-a făcut cîteva recomandări

— Cerințele organismului variază 
In funcție de virstă, sezon, starea 
sănătății etc., dar ele pot fi acope
rite printr-o alimentație normală, e- 
chilibrată, corectă, fără a fi supli
mentate prin produse farmaceutice. 
Alimentele care nu au fost intens 
prelucrate, fie culinar, fie industrial, 
conțin sufjciente vitamine, cu atit 
mai mult cu cit Organismul ! are ne
voie de cantități extrem de mici. Și 
aceste cantități se găsesc mai ales în 
salata de crudități care însoțește 
mincarea gătită sau în fructele care 
se recomandă ca desert.

— Dacă produsele alimentare pre
lucrate pierd din vitamine, cum pu
tem compensa lipsa acestora ?

— în cadrul societății civilizate de 
astăzi, obișnuința de a consuma pre
parate industriale și semiindustriale 
sau alimente prelucrate printr-o gas- 
trotehnică rafinată poate să ducă și 
la o sărăcire în vitamine a alimen
tației, cu toată aparenta ei varietate. 
Cu cît sînt mai frumoase, mai atră
gătoare sau apetisante, cu atit unele 
preparate pot fi mai lipsite de vita
mine. Să ne gindim Ia o tortă sau 
prăjitură. Zahărul nu conține nici o 
vitamină, făina albă destul de puți
ne și iată cum unul din produsele 
preferate, ca desert, nu conține a- 
proape nici o vitamină, pe cind un 
fruct sau o legumă pot compensa e- 
ventualul dezechilibru de vitamine 
din alimentație. De reținut că pă
trunjelul, ardeiul verde, fructele de 
măceș conțin mai multă vitamină C 
decit portocalele. Sezonul cald trebu
ie folosit cit mai bine pentru creș
terea rezistenței organismului, prin- 
tr-un consum zilnic de legume și 
fructe, bineințeles fără a se exagera.

— Se știe că in sezonul de vară 
sint mai frecvente unele tulburări 
digestive declanșate de consumarea 
unor fructe sau legume. Cum pot fi 
evitate aceste neplăceri „de sezon" ?

— Consumarea fructelor și legu
melor în grabă, in cantități mari sau 
insuficient masticate, mărește efortul 
digestiv al stomacului și intestinului, 
iritarea acestora provoacă crampe, 
colici abdominale, hepatice sau rena
le persoanelor suferinde și chiar ce
lor sănătoase. Se recomandă să se

Spitalului clinic „Dr. I. Cantacuzino", 
utile mai ales pentru acest sezon.

consume în general moderat, citeva 
fructe pe zi, dar bine spălate și la 
intervale diferite ale zilei.

în cazul unor copii cu digestii di
ficile sau bolnavi (gastrite. colite, 
boli ale ficatului sau căilor biliare,

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

ulcer etc.) se recomandă ca legume
le și fructele să fie consumate după 
îndepărtarea cojii sau fierte ori coap
te (sub formă de sucuri, piure etc.). 
Pentru a păstra cit mai multe vita
mine, legumele și fructele se pun la 
fiert in apă clocotită și se fierb ra
pid, în cîteva minute. Este bine să 
se consume și apa' in care au fiert 
acestea pentru că în ea s-au dizol
vat o serie de vitamine. Legumele 
își păstrează vitaminele în 
mai mare dacă sint fierte 
cu ulei și apă. Pentru cei 
portă mai greu cruditățile, 
mandă ca seara să bea un 
tra colicilor sau să ia o tabletă de 
Bergonal.

— In ce fel poate contribui moda
litatea de preparare a mincării la 
păstrarea unei cantități cit mai mari 
de vitamine ?

— Să pornim de la un exemplu : 
100 g cartofi cruzi conțin 18,3 mg vi
tamina C ; după ce sînt fierți (în coa
jă), conținutul scade la 16,1, iar fierți 
fără coajă la 12.8 ; dacă sînt tăiați 
bucăți și fierți, în cartofi rămin nu-

cantitate 
înăbușit 

care su- 
se reco- 

ceai con-

mai 8.6 mg vitamină C. Cind fierbem 
cartofii tăiați bucăți, pentru supă, o 
parte din vitamine trec in apă. La 
fel se întîmplă și cu celelalte legu
me sau fructe, de aceea modul de 
preparare trebuie să fie cit mai sim
plu și cit mai puțin intensiv. Cel 
mai bun antidot al carențelor de vi
tamine este consumarea alimentelor 
cit mai naturale. Și acest lucru este 
posibil, in sezonul cald mai ales, 
fără a mai trata termic (prăjeli, fier
turi etc.) legumele și fructele. Intro
ducerea în alimentația zilnică a unor 
produse naturale mai puțin prelu
crate, din categoria legumelor, fruc
telor, a piinii negre, intermediare, 
de secară sau graham (fără a exa
gera. deoarece piinea graham poate 
influența echilibrul fosfocalcip)v,qon- 
tribuie ■ la echilibrul vitaminic; „atit 
de necesar pentru toate funcțiile 
organismului.

— Pentru că v-ați referit la vita
minele din piine, credem 
tile citeva precizări.

— Preferințele omului 
îndreaptă spre produsele 
finate, făina cît mai albă, piinea cit 
mai pufoasă. în realitate, prin diferite 
prelucrări, prin îndepărtarea înveli
șului bobului de grîu (tărîței), bogat 
în vitamine, făina are un conținut 
mai redus de vitamine decit bobul 
și cu cît este mai albă se înțelege că 
are mai puține vitamine. La făina 
albă, cantitatea de vitamine poate 
ajunge pină la de 10 ori mai mică 
față de conținutul integral al bobu
lui. într-o alimentație normală, pii
nea este o sursă importantă de vi
tamine, în special Bl și E. Deși con
ține calorii mai puține (100 grame 
piine neagră are 215 calorii, iar cea 
albă 250), 
hrănitoare 
mult mai 
B2, B6 și 
vitamine ne lipsim cind 
piinea albă și produsele de panifica
ție din făină albă.

că ar fi u-

modern se 
cit mai ra-

piinea neagră este mai 
decit cea albă, fiind cu 
bogată in vitaminele Bl, 
PP. Or, tocmai de aceste 

preferăm

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 iulie. In țară : Vremea va fi 
in general instabilă și răcoroasă, cu cer 
temporar noros în nordul și estul tării, 
unde vor cădea ploi locale ce vor avea 
și caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice. In celelalte zone, cerul va

fi variabil, iar aversele de ploaie vor Ii 
izolate. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 șl 18 
grade, iar maximele între 19 și 29 de 
grade, local mai ridicate în sud-estul 
țării. Izolat, grindină. In București : 
Vreme în general frumoasă, cu cerul va
riabil, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt moderat. Temperatura minimă va 
fi cuprinsă între 13 și 15 grade, iar tem
peratura maximă între 27 și 29 de grade. 
(Struțu Margareta, meteorolog de ser
viciu).

ÎN VIZITĂ LA SATUL TINEREȚII 
DIN INIMA BUCUREȘTIULUI

„Românii au organizat
foarte bine aceste Jocuri"

- declară președintele F.I.S.U,

— a 
con- 

presă 
ieri, 
Fe-

Chiar in inima veșnic 
tînără a Bucureștiului. pe 
Splaiul Independenței, cu 
o latură sprijinită de che
iul inverzit al Dîmboviței, 
se află un sat al tinereții, 
satul Universiadei ’81. Un 
sat care nu se aseamănă 
deloc cu o așezare rurală, 
un sat care iși aliniază fi
resc arhitectura ' la stilul 
modemelor cartiere bucu- 
reștene : în 19 blocuri, cu 
cinci pină la opt etaje, se 
numără 2 300 de camere, 
in care pot fi găzduiți 5 200 
de 
Suprafața 
însumează 100 000 m-, 
rora 
sută 
trați 
lății 
coti 
ca un nod de comunicații, 
el fiind legat permanent 
de cele 16 baze pentru în
treceri și 47 destinate an
trenamentelor prin 28 tra
see speciale de autobuze.

Intrind dinspre Splai pe 
poarta nr. 1, ajungi la clă
direa centrului adminis
trativ. a „primăriei", în 
fața căreia se deschide un 
platou pe care se desfă
șoară' ceremoniile oficiale, 
în dreapta inălțîndu-se 
zeci de catarge cu drapele
le țărilor inscrise la marea 
competiție 
universitar 
lume.

Pe „ulițele" care pornesc 
de la „primărie" spre dife
ritele blocuri și clădiri ce 
adăpostesc cele mai diver-

sportivi și tehnicieni, 
satului acesta 

că
li se adaugă o altă 
de mii de metri pă- 
cu terenuri și insta- 
sportive. Se poate so- 
satul Universiadei și

a tineretului 
din întreaga

se unități de servipii — o 
lume tînără în continuu 
du-te-vino. Asiatici, ame
ricani, afrfcani. australieni, 
europeni, atleți înalți de 
peste doi metri, cărora li 
s-a construit mobilier spe
cial. gimnaste la 1,40 m. 
cu tocuri cu tot, costume 
și echipamente în întreaga 
paletă a culorilor și a mo
dei, sportivi surîzători ce 
pleacă la antrenament, 
sportivi cu figura crispată 
încă de efortul antrena
mentului, fete îndreptin- 
du-se în fugă spre terasa 
cu ciupercuțe pastel a co
fetăriei, perechi de tineri 
spre cealaltă terasă, foarte 
apropiată, a discotecii, 
grupuri în fața tonetelor 
cu amintiri, altele strinse 
pentru un schimb de in
signe. fotografii sau tim
bre, ici-colo cîțiva sportivi 
străini învață primele no
țiuni de limbă română.. de 
la interprete și fnterpreți. 
„Btmă ziua,". „Cum te 
cheamă ?“, ‘„Mulțumesc 1". 
Sînt primele expresii ro
mânești, repetate de zeci 
de ori.

„Mulțumesc !“, răspunde 
nord-americanul Willie 
Banks la urarea de succes, 
după care declară în en
glezește. scurt și tranșant, 
că se simte excelent la 
București, în mare formă 
și că va sări fix 17,34 m ! 
Cel mai bun triplu-saltist 
al momentului de față 
pleacă încet, reinstalin- 
du-și casca radiocasetofo- 
nului la urechi. Din-

spre biroul de acreditare a 
noilor veniți — un grup 
in echipament cafeniu 
deschis, 45 de sportivi din 
Coasta de Fildeș, printre 
ei o fată frumoasă cu 
multe codițe împletite una 
lingă alta. „Deocamdată, 
ne spune N’Douba ' Alia, 
director tehnic al natației, 
e singura inotătoare de 
performanță, dar treptat 
se vor impune și fetele 
noastre, așa cum au deve
nit renumite multe spor
tive românce". Conducăto
rul 
Athir 
tează 
mari 
studențești din istoria par
ticipării' lor la Universia
dă. in ramurile volei, bas
chet, atletism, lupte, gim
nastică, studenți din Bag
dad și Mosul : „Ne place 
totul la București, sintem 
in vizită la prieteni dintre 
cei’fnai bUnî’T”^ “

La ieșirea din acest sat 
al tinereții care se găsește 
in inima Bucureștiului 
nostru, treci iarăși pe lin
gă mulțimea pavilioanelor, 
înălțate pe catarguri, flu
tură. in semn de prietenie 
între studenții lumii, pe 
pămîntul românesc, culo
rile stindardelor a 
țări din cele cinci 
nente ; flutură deci 
stindardele dorinței 
lor de a promova pacea și 
înțelegerea intre popoare.

Valeriu MIRONESCU
Foto : S. Cristian

delegației irakiene, 
Al-Jumaily, comple- 

formularele celei mai 
delegații sportive

zeci de 
conti- 

laolaltă 
tineri -

AGENDA „U“
Programul de azi

Universiada ’81 începe azi, la Bucu
rești. Primul sei' 
tori sportive va fi dat încă din zorii 
zilei, cind, in cadrul unui mic cere
monial, se va aprinde flacăra Jocu
rilor în cupa special amenajată pe 
platoul din fața „Casei Centrale a 
Armatei". în cursul după-amiezii, fla
căra iși va incepe drumul spre sta
dionul „23 August", torța fiind pur
tată, din ștafetă in ștafetă, de spor
tivi sau sportive ce vor străbate tra
seul bd. Republicii-Șoseaua Iancului- 
bd. Marelui Stadion. Pe stadionul „23 
August" se va aprinde flacăra Jocu
rilor Mondiale Universitare in cupa 
instalată deasupra tribunei a doua și, 
la ora 16,30, va începe tradiționala 
festivitate de deschidere a Universi
adei. întregul ceremonial va fi trans
mis in direct de posturile de tele
viziune.

mfyial al marii sărbă- 
. fi dat încă din zorii

Programul de mîine
Primele întreceri, la opt sporturi 

• Baschet — meciuri preliminare, în 
sălile Giulești, Politehnica-Groză- 
vești, Progresul și Construcția-Vitan 
(dimineața de la ora 10 și după-a; 
miaza de Ia ora 16) • Gimnastică
— la Palatul sporturilor, concursul
masculin individual și pe echipe 
(15—16,30 ; 17—18.30 ; 19—20.30) •
Lupte greco-romane — la patinoarul 
„23 August", categoriile 48, 57, 68, 82 
și 100 kg (intre orele 10—12,30 și 
17,30—20) • Polo — meciuri prelimi
nare la bazinul Dinamo (9—13 și 16— 
20) • Sărituri în apă — ștrandul Ti
neretului, trambulină fete (de la ora 
10 și de la ora 17) • Scrimă — sala 
de atletism din complexul „23 Au
gust" ; floretă masculin individual, 
grupe eliminatorii (9—11, 12—14 și
15—17) • Tenis — la terenurile Pro
gresul, turul I simplu bărbați și sim
plu femei (9—12 și 14—19) • Volei
— meciuri eliminatorii (ora 9 și ora 
15) in sălile Floreasca, Dinamo, O- 
limpia, Agronomia.

ganelor de miliție ? Ori a fost sesizată, dar 
tovarășilor respectivi nu le-a venit să 
creadă ?...Priveau 

scandalizați, 
dar n-au mișcat 

un deget
fă, pe el, că n-are legea ce săSăriți, 

vă facă !
Este îndemnul, incredibil, al unui bișni

țar de „Kent" către ajutoarele sale, două 
femei. Ne cerem scuze pentru interjecția 
folosită, dar am vrut să reproducem repli
ca aidoma. Mai grav este că individul iși 
asmuțea cele două complice asupra... unui 
agent de ordine ! Asupra unui om care 
poartă uniforma statului, cu însemnele ce 
o disting de haina obișnuită în intenția de 
a i se acorda respect, ca unui simbol. Cum 
și-au permis trei guzgani, urcați din pivni
țele altei morale, să o atingă intr-un mod 
ofensator ? Cum de s-a putut rosti o ase
menea instigare cu conștiința impunității 
atit de deschis declarată ?

Explicația constă în atitudinea celor pre- 
zenți. Oameni cinstiți, indignați de ținuta 
și preocupările afaceriștilor, solidari (in 
gind !) Cu reprezentantul ordinii publice, 
dar comozi.

Moraru Florian, de 24 de ani, absolvent 
a 4 clase, cunoscut speculant și barbugiu, 
benchetuia in restaurantul „Olimp" de pe 
șoseaua Colentina cu Moraru Elena și 
Costache Maria. Mincau, beau și ofereau

spre vînzare țigări procurate prin contra
bandă. Probabil că, prin asociere, aceste 
trei ocupații căpătau o anumită forță de 
sugestie, aptă să stîrnească indignarea. Le
gătura dintre nemuncă și subzistență era 
prea frapantă ; paraziții apăreau prea clar 
in dubla lor ipostază : inși care încalcă le
gea și, totodată, trăiesc pe veresie. Pără
sind localul, unul dintre consumatori l-a 
sesizat pe milițianul care patrula pe stradă.

în numele unui semnal venit din partea 
opiniei publice, deci, pit. maj. Marcu Pa- 
raschiv i-a așteptat pe cei trei la ieșirea 
din local și i-a solicitat să se legitimeze. 
Drept răspuns, Moraru Florian a lansat 
replica instigatoare. El și cele două înso
țitoare au comis, minute în șir, ceea ce se 
numește, in limbajul legii, „ultraj".

Locul nu era pustiu. Fapta nu se petre
cea in mijlocul Saharei sau pe banchizele 
polare. Cetățenii, a căror indignare deter
minase intervenția milițianului, se strin- 
seseră ciopor și așteptau... să vadă cum se 
descurcă. Cităm dintr-o declarație : „Deși 
era foarte multă lume strînsă în jurul 
subofițerului, nu a sărit nimeni in ajutorul 
acestuia, cu toate că se afla intr-o situație 
dificilă".

Această indiferență de grup are o oare
care explicație. O oferă șoferul Isac Du
mitru din Tecuci, singurul om mai decis 
dintre cei de față : „Nimeni nu avea cu
rajul să intervină. La un moment dat am 
vrut eu să mă duc lingă lucrătorul de mi
liție, să-I ajut la imobilizarea vinovaților, 
însă colegul meu, Dănilă Andrei, mi-a stri
gat să stau cuminte, să nu fiu tăiat cu 
cuțitul".

Grupul agresiv nu avea nici un cuțit. 
„Arma" lui era speranța nepedepșirii. Nu

pentru că asemenea fapte ar fi îngăduite, 
ci pentru că mizau exact pe abținerea lașă 
a martorilor. „Menționez — se scrie in- 
tr-una din declarații — că cetățenii s-au 
împrăștiat în momentul in care le-am so
licitat să depună mărturie, motivînd că le 
este greu să meargă pe la judecătorie".

Asemenea întimplări și asemenea false 
justificări nu sînt scenete de amuzament, 
ci fapte 
valorile 
dreptate 
Ordinea 
mele de 
rează nu spontan, ci grație opiniei colec
tive, atitudinii civice conștiente. Atmosfera 
morală are nuanțele concepțiilor celor care 
o impun. O impun oamenii cinstiți : se 
abțin aceștia, ies la suprafață, cu meteh
nele lor, parazitul, contravenientul, infrac
torul.

Bineînțeles că „legea" a avut ce „să le 
facă" celor 3 autori ai ultrajului. Bineîn
țeles că le-au fost aplicate cuvenitele 
sancțiuni. Dar momentele de ezitare ale 
asistenței rămin ca o lecție impotriva indi
ferentismului, lipsei de atitudine, in fața 
cărora, în mintea elementelor amorale, pot 
încolți cele mai impertinente „idei".

care interesează ordinea, una din 
sociale cele mai de preț, pe bună 
revendicată de orice om cinstit, 

se naște din respect față de nor- 
conduită, dar respectul se instau-

Chiar nu se știa?
Jnițial, Grama Ștefan a fost Încadrat la 

I.D.M.S. ca șofer. Dar n-a trecut bine anul 
și „datorită muncii depuse — cităm dintr-o 
adresă a cunoscutei întreprinderi — a fost

trecut vînzător de autoturisme la magazi
nul auto din București".

Ce atribuții de serviciu avea Grama în 
noua sa calitate ? Să predea cumpărătorilor 
autoturisme din depozit, fără defecțiuni și, 
in limita posibilităților, de culoarea prefe
rată. Nimic mai simplu, mai ales că avea 
la dispoziție, cu cel puțin o zi înainte, pro
gramările de livrări, că există un atelier 
mecanic care poate înlătura operativ orice 
mică defecțiune și că în magazia unității 
există totdeauna piesele necesare înlocuirii 
celor defecte. Cumpărătorul voia o mașină — 
să zicem — albă. Năstrușnicul vînzător îi 
aducea din depozit una cit mai inchisă la 
culoare. Cumpărătorul se aștepta ca ma
șina să fie întreagă. G. St. avea „pregătită" 
alta, cu bujiile stricate, fără becuri de 
semnalizare, fără ștergătoare sau cine mai 
știe cu ce defecte. Urmau insistențele cum
părătorului. ridicările din umăr ale lui 
Grama, rugăminți, refuzuri, alte rugăminți 
și, în fine, încercarea de a găsi totuși ceva 
pe gustul clientului. „încercare" de fiecare 
dată reușită. Și „răsplătită".

în ziua in care organele de miliție au 
„descifrat" metoda, Grama reușise să ta
peze patru din cei șapte clienți serviți pină 
atunci de 550 lei și două pachete de „Kent". 
Destul de avantajos pentru cîteva ore de 
proastă servire. în limbaj penal — foloase 
necuvenite, apreciate ca atare prin hotă- 
rîrea instanței de judecată.

Dar de ce sînt posibile asemenea prac
tici, mai ales într-o unitate reprezentativă, 
cu un aparat administrativ și de control 
numeros, la doi pași de biroul unui șef cu 
pregătire superioară (și răspundere pe mă
sura ei) ? Chiar nimeni n-a sesizat con
ducerea I.D.M.S. înainte de intervenția or-

recunoscători tuturor prietenilor 
români. în semn de respect, mă 
voi strădui să rostesc cuvintul 
de deschidere a Universiadei ’81 
in limba română.

Pentru Universiada de la 
București s-au înscris circa 5 000 
de sportivi din 90 de țări — a 
adăugat vorbitorul. înseși aces
te cifre ne dau o imagine a am- 
plorii și succesului actualei e- 
diții a Jocurilor Mondiale Uni
versitare. Aceasta oferă un mi
nunat prilej tinerilor de pretu
tindeni de a se întilni, de a se 
cunoaște mai bine, de a ințelege 
că, intr-adevăr, este posibil să 

trăiască in pace, 
liniște și priete
nie. Evenimente 
ca această Uni
versiadă au o 
mare importanță 
pentru pace, mult 
mai mare . decit 
cred unii oameni 
politici. Pentru 
tineri, ele sînt 

minunate prilejuri să se întrea
că pe terenurile de sport, cea 
mai dorită și binefăcătoare ma
nieră de „confruntare".

în continuare, dr. Primo Ne
biolo a anunțat că. in cadrul șe
dinței de simbătă a Adunării 
generale a F.I.S.U., s-a hotărît 
ca viitoarea ediție a Jocurilor 
Mondiale Universitare să se 
desfășoare la Edmonton. în Ca
nada, în perioada 1—12 iulie 
1983. în același an. Universiada 
de iarnă se va desfășura în R.P. 
Bulgaria. în cadrul unei sesiuni 
viitoare a F.I.S.U. se va discu
ta programul universiadelor din 
anii 1985 și 1987, pentru organi
zarea cărora și-au anunțat can
didatura mai multe țări. El a 
menționat apoi că in F.I.S.U. 
au fost admise patru noi state 
— Noua Zeelandă. Paraguay, 
Kuweit și R. S. Vietnam.

La deschiderea Jocurilor Mon
diale Universitare — a anunțat 
președintele F.I.S.U. — va par
ticipa și președintele Comitetu
lui Olimpic Internațional, dr. 
Juan Antonio Samaranch, ceea 
ce arată raporturile bune exis
tente intre mișcarea olimpică și 

. cga sportiv^ universitară.
U ’fo. PLOPEANU

V. OROS

DIN IMPRESIILE 
OASPEȚILOR 

NOȘTRI

„Pregătirile în vederea desfă
șurării celei de-a Xl-a ediții a 
Jocurilor Mondiale Universitare 
s-au incheiat. Trebuie să spun 
că românii au organizat foarte 
bine aceste Jocuri din toate 
punctele de vedere. Mă refer in 
primul rind la bazele sportive. 
Au fost construite și moderniza
te multe asemenea baze, care 
dispun de instalații și aparatură 
de inalt nivel. Același lucru se 
poate spune despre condițiile 
de antrenament și cazare. în 
afară de aceasta, doresc să 
menționez ospitalitatea deosebită 
a gazdelor. Intr-un cuvint, orga
nizarea Univer
siadei bucurește- 
ne este excelentă, 
sportivii puțind 
concura in condi
ții optime" 
declarat, la 
ferința de 
organizată 
președintele
derației Interna
ționale a Sportului 
dr. Primo Nebiolo.

Personal, aș dori să folosesc a- 
ceastă ocazie — a continuat pre
ședintele F.I.S.U. — pentru a ex
prima recunoștință profunda 
președintelui Republicii Socia
liste România, domnul Nicolae 
Ceaușescu. Președintele Româ
niei a acceptat ca această marș 
competiție să aibă loc sub înal
tul său patronaj. Ne mindrim 
foarte mult și sintem fericiți de 
acest gest, după cum am primit 
cu mare satisfacție mesajul a- 
dresat de șeful statului român 
participanților la Jocurile Mon
diale Universitare de vară de 
la București. Idealurile păcii, în
țelegerii și colaborării prietenești 
între tinerii din toate țările 
străbat ca un fir roșu întreaga 
activitate a F.I.S.U. și ele au în 
mod sigur un teren fertil de ma
nifestare la această ediție a 
Universiadei. Aș adăuga că pre
ședintele României ne-a aju
tat foarte mult ca Univer
siada ’81 să se desfășoare 
cu succes. îp același sens au 
acționat autoritățile și repre
zentanții tineretului studențesc 
din România, participarea unui 
.nwwimare de suoiityi cuuos- . 
cuți fiind o încununare a aces
tor eforturi, pentru care sîntem

Universitar,

Incheierea Adunării
Simbătă s-au

București lucrările 
nerale a Federației Internațio
nale a Sportului Universitar 
(F.I.S.U.).

Participanții au primit cu deo
sebit interes Mesajul președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae

încheiat la 
Adunării ge-

generale a F.I.S.U.
Ceaușescu. președintele de o- 
noare al Comitetului Național 
de Organizare a Jocurilor Mon
diale Universitare de vară, 
„Universiada ’81".

Adunarea a aprobat progra
mul manifestărilor care vor fi 
organizate de federație în pe
rioada 1981—1983.

Succes deplin întrecerilor,

succes tuturor
(Urmare din pag. I)
cale Trinquet sau atletul Thierry 
Vigneron (din Franța), gimnastul un
gur Guczogy Gy6rgy, atleta italiancă 
Sara Simeoni, atletul Zhu Jianhua 
din R.P. Chineză, înotătorul canadian 
Peter Szmidt. tenismanul Thomas 
Emmrich din R.D. Germană, luptăto
rul japonez Hideaki Tomiyama — 
sint numai cîteva din zecile și zecile 
de personalități sportive care, fără 
îndoială, împreună cu toti ceilalți co
legi ai lor din loturile ce le reprezin
tă, vor asigura întrecerilor un inalt 
nivel competitiv, oferind spectatori
lor bucureșteni și telespectatorilor de 
pe tot globul spectacole sportive de 
neuitat.

Bucureștiul s-a pregătit din vreme, 
cu străduință și migală, să creeze cele 
mai bune condiții pentru primirea și 
găzduirea oaspeților sportivi, a ofi-

Din caietul
grefierului

„încă de la începutul căsătoriei noastre 
au existat neînțelegeri, generate numai de 
comportarea piritului, fiind o fire nervoasă 
și care provoca în permanență discuții și 
certuri complet nejustificate. Mai mult, 
fiind un caracter nehotărit și total nese
rios nici măcar la căsătoria civilă nu s-a 
prezentat...".

(Din dosarul nr. 6 352/80, Judecătoria 
sectorului 4 . din Capitală)

„...1 giscă cumpărată de mine cind am 
fost singură ; 2 rațe primite cadou (veci
nă) ; 1 pitulice cumpărată de mine cind 
stăteam la sora mea ; 2 rindunici primite 
de ziua mea (servici) ; 2 elefanți, unul 
cumpărat de mine, unul primit cadou ; 2 
căluți cumpărați de mine ; 1 găină cum
părată de maică-mea ; 1 veveriță din prima 
căsătorie...".

(Bunuri în litigiu în dosarul nr. 
1 508/81, Judecătoria sectorului 4 din 
Capitală).

Sergiu ANDON 
Florin CIOBANESCU

participanților !
cialilor și a ziariștilor, pentru des
fășurarea fără cusur a fiecărei în
treceri. Desigur, organizarea unei 
reuniuni sportive de o asemenea an
vergură a necesitat și necesită impli
carea multor factori, reușita fiind 
condiționată de convergența efortu
rilor tuturora. Participanții la între
ceri sosiți cu un număr de zila îna
inte, oficialitățile Federației Interna
ționale a Sportului Universitar (sub 
egida căreia se organizează univer
siadele), toți cei care au luat contact 
nemijlocit cu pregătirile complexe 
efectuate la București apreciază că o 
astfel de convergență s-a realizat.

Amplă întrecere sportivă, care reu
nește atitea mii de studenți de pre
tutindeni, Universiada de la Bucu
rești constituie, în același timp, un 
eveniment de seamă in viața tine
rei generații de pe băncile facultă
ților din întreaga lume, un spațiu 
de mai bună cunoaștere, de întărire 
a legăturilor prietenești și de conlu
crare pe cele mai diverse planuri. 
Scoțind în evidență acest important 
aspect, mesajul adresat de către pre
ședintele țării noastre participanților 
la Universiada ’81 — primit de către 
aceștia cu deosebit interes — cuprin
de chemarea și încredințarea că „în- 
trecîndu-vă Pe terenurile de sport, 
vă veți cunoaște mai bine, veți lega 
prietenii trainice, care vor servi, 
iară îndoială, 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 Româ
niei socialiste, viața sa nouă, condi
țiile in care crește, se formează și se 
afirmă, dorința sa fierbinte de prie
tenie cu tineretul de pretutindeni, 
contribuția activă pe care o aduce la 
politica de pace și progres in întrea
ga lume".

Programul complex asigurat Uni
versiadei — program care cuprinde, 
pe lingă competiții sportive, și un 
larg evantai de intilniri. vizite, ex
cursii sau manifestări culturale și re
creative — oferă numeroase prile
juri in acest nobil sens. în felul 
cesta. succesul Universiadei de 
București va fi, deopotrivă, și 
succes în cadrul eforturilor ce
început să se desfășoare în lume pen
tru pregătirea marcării în 1985 a 
Anului internațional al tineretului.

Spunind tuturor oaspeților sosiți la 
Universiadă un cald „Bun venit", ma- 
nifestîndu-ne încrederea că tricolorii 
noștri studenți vor reprezenta cu 
cinste și demnitate România la a- 
ceastă amplă manifestare, realizînd 
un bilanț poate mai bogat decit ori
cind — adresăm întrecerilor și tutu
ror participanților urarea de SUCCES 
DEPLIN !

a- 
la 

un 
au
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Au încheiat recoltarea griului

Am revenit în Cîmpia Dobrogei nu 
numai pentru a urmări eficienta 
măsurilor luate de organele județene 
în vederea înlăturării neajunsurilor 
constatate cu o săptămină in urmă 
în organizarea și desfășurarea se
cerișului, dar mai ales pentru a 
cunoaște ce inițiative s-au întreprins 
aici în vederea încheierii grabnice a 
acestei , importante lucrări agricole. 
Din capul locului trebuie spus că tre
burile merg incomparabil mai bine. 
Să demonstrăm.

De sus, de pe una din colinele 
Ostrovului, lanurile de griu ale 
cooperativei agricole de aici se des
coperă privirilor în toată splendoarea 
și bogăția. Pe o solă imensă, ce se 
întinde pe aproape 500 hectare, lu
crau două mari formații de mecani
zare. Printr-o bună organizare a 
muncii. mecanizatorii au reușit 
să depășească cu 15—20 la sută 
normele stabilite și să asigure, 
în același timp, o perfectă corelare 
între toate fazele procesului de pro
ducție, astfel încît între recoltare și 
semănat să nu existe un decalaj 
mai mare de 2—3 zile. Ei au recol
tat pină sîmbătă seara 950 hectare, 
din cele 1 100 cultivate cu griu.

Ne-am oprit și la C.A.P. Cogealac 
pentru a vedea la fața locului ce 
măsuri au fost luate de organele 
locale in vederea inlăturârii nea
junsurilor constatate săptămină tre
cută. în locul- unui răspuns despre 
respectarea normelor zilnice de lucru 
și calitatea muncii mecanizatorilor, 
inginerul șef al cooperativei, Marga

reta Tarșaly, ne prezintă realizările' 
zilnice, care corespund cu cele din 
grafice.

La C.A.P. Băneasa — o altă unitate 
criticată în raidul întreprins săptă- 
mina trecută — la prima oră bună 
de lucru se aflau în brazdă toate 
cele 26 de combine. Ele nu stau 

constanțaschimbare in bine 
care s-ar fi dorit și mai bună

nici cînd mănîncă cei care le con
duc ; mecanicii de întreținere urcă 
Ia volan cu rîndul, cind pe una, cind 
pe alta, ca să nu piardă nici o clipă. 
Așa se pot „bate“ zilnic 150 hectare.

Revenind la cele ce spuneam la în
ceputul acestor rînduri cu privire la 
schimbările în bine care s-au produs 
în desfășurarea secerișului în județul 
Constanța, este de remarcat că, în 
ultimele zile, viteza de recoltare a 
depășit 9 000 hectare, ceea ce înseam
nă destul de mult dacă ținem seama 
că două zile la rînd Întreaga cîmpie 
a fost împînzită de ceață, iar joi 
după-amiază și vineri dimineață au 
reapărut ploile, care au întrerupt 
munca pentru cîteva ceasuri bune. 
Cei care și-au organizat însă activi

tatea așâ cum se cuvine chiar din 
prima zi a secerișului au trecut cu 
bine peste greutăți. Acum, aproape 
45 de unități agricole se află in si
tuația de a putea raporta încheierea 
secerișului pe întreaga suprafață. 
De vineri seara, la indicația co
mandamentului județean, s-a orga- 

nlzat o amplă acțiune de redistribui
re a mijloacelor mecanice între uni
tăți.

Fără a subaprecia tot ceea ce s-a 
făcut bun în ultimele zile în Cimpia 
Dobrogei, nu putem afirma că acea 
revitalizare posibilă și dorită s-a rea
lizat pretutindeni. Chiar vineri, so
cotită zi de vîrf la seceriș, pe an
samblul județului s-au recoltat cu 
ceva mai puțin de 10 000 hectare, 
față de 12—13 000 cit reprezintă po
tențialul existent. Problema funcțio
nării în cit mai bune condiții și în 
totalitate a combinelor a fost rezol
vată numai parțial. Deficiențele cela 
mai mari au fost și sînt gene
rate tocmai de calitatea reparațiilor. 
Dealtminteri, trustul județean pentru 

mecanizarea agriculturii nu a reușit 
nici măcar acum să înlăture toate 
neajunsurile în ce privește asigura
rea asistenței tehnice. La una din 
secțiile S.M.A. Băneasa, bunăoară, 
nici măcar nu există un asemenea 
atelier de intervenție, mecanizatorii 
fiind obligați să străbată 10—15 km 
cu piesa defectă, pentru a le-o 
schimba magazinerul de la S.M.A.

Activitatea de îndrumare și control 
în cimp s-a îmbunătățit, ce-i drept, 
dar și de această dată, în unele u- 
nități, nu toți factorii răspunzători 
se aflau la datorie, în lanuri. într-o 
solă aparținînd C.A.P. Oltina, la 
două formații mari de mecanizare 
nu se aflau decit șefii de fermă, 
care nu reușeau să răzbată în fața 
numeroaselor greutăți legate de 
funcționarea necorespunzătoare a 
mașinilor, să curme actele de risipă 
comise de unii dintre mecanizatorii 
certați cu disciplina. Neavînd autori
tatea necesară, cei doi șefi de fer
mă nu au putut să împiedice risipa 
de boabe cauzată atît de viteza mult 
prea mare cu care lucrau mecaniza
torii, cît și de reglarea necorespunză
toare a combinelor. De aceea, subli
niem încă o dată necesitatea ca toți 
cei investiți cu răspunderi concrete 
în această campanie să-și ducă cu 
răspundere la îndeplinire sarcinile 
încredințate, pînă ce recolta va fi 
strînsă și depozitată în întregime.

Florea CEAUSESCU 
Iosif POP

Județul Buzău

Printr-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean Bu
zău al P.C.R. a raportat că oame
nii muncii din agricultura județului 
au terminat recoltarea griului pe 
toate cele peste 59 000 de hectare. A 
fost o campanie scurtă, încheiată cu 
aproape 6 zile mai devreme față de 
cea de anul trecut, se arată în te
legramă. Succesul are la bază orga
nizarea temeinică a acestei impor
tante acțiuni, mobilizarea la muncă 
a tuturor mecanizatorilor și locui
torilor satelor. întărirea ordinii, și 
disciplinei, creșterea forței de ac
țiune a activului nostru de partid, 
care a fost zi de zi prezent în a- 
ceastă perioadă în unitățile agri
cole.

Sîntem preocupați ca în următoa
rele zile să ne îndeplinim exemplar 
sarcinile la fondul de stat. Pe baza

Secerătorii de azi
Ce a fost secerăto- 

rul de ieri, ce este 
combinerul de azi 7 
Înainte ca lanurile să 
dea in copt, am stră
bătut cea mai mare 
cîmpie a țării — Bă
răganul. La Cocora. 
Ialomița — comună 
vestită pentru reali
zările remarcabile ale 
cooperativei agricole 
de aici — am intîlnit 
ultima generație de 
secerători. Am stat 
de vorbă cu cîțiva 
dintre ei. Unul iși 
amintește. Se culti
vau 1000—1200 hec
tare cu grîu, care se 
recoltau cu secera, cu 
coasa. Femeile așezau 
mănunchiul de griu 
pe legători, iar în 
urma lor un bărbat îl 
apăsa cu genunchiul, 
răsucea legătura și 
așeza snopul cu spi
cele răsfirate la soare. 
Spre seară adunau 
spicele în clăi, iar 
după cîteva zile erau 
stivuite in stoguri. 
Dacă mai dădea o 
ploaie, clăile trebu
iau desfăcute, iar 

snopii puși „să înflo
rească". La batoză se 
organizau cete, iar 
treierișul dura foarte 
mult. Și în septem
brie se mai auzea zgo
motul înăbușit al ba
tozelor. l-am întrebat 
pe cîțiva cooperatori 
din Cocora — iar în
trebarea putea fi pusă 
oriunde — cind au 
secerat ultima dată 2 
„Nu-mi amintesc 
exact, sint mulți ani 
de atunci — mi-a răs
puns unul dintre ei. 
Tractoarele și combi
nele ne-au luat greul 
din miini".

Iată ce arată bilan
țul unei zile — 15 iu
lie — in campania a- 
gricolă de vară : a 
fost recoltat griul de 
pe 117 500 hectare, 
s-au strîns și trans
portat paiele de pe 
76 500 hectare și s-au 
insămînțat 45 000 hec
tare cu culturi succe
sive. Au dobindit a- 
ceste rezultate, in prin
cipal, cei aproximativ 
161 700 de mecaniza

sarcinilor stabilite Ia recenta ședin
ță a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. acționăm zi și noap
te la eliberarea terenurilor. de 
paie și depozitarea acestora in ba
zele furajere, desfășurăm în ritm 
susținut semănatul culturilor duble, 
acționăm la strîngerea fără pierderi 
a furajelor, la recoltarea și valori
ficarea superioară a legumelor.

Vă asigurăm, mult iubite si sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din agricultura județului 
Buzău. în frunte cu comuniștii, vor 
depune întreaga lor energie și ca
pacitate de muncă pentru înfăptui
rea și în județul nostru a obiecti
velor noii revoluții agrare.

Județul Brăila
Oamenii muncii din agricultura 

județului Brăila au încheiat recol
tarea griului pe cele 61 890 hectare 
cultivate, urmînd ca în două-trei 

tori. Mecanizatori care 
au luat locul secerăto- 
rilor de odinioară, în
treaga recoltă de griu 
fiind adunată cu aju
torul celor 35 700 de 
combine.

Noua generație de 
secerători — mecani
zatorii — instalați con
fortabil in cabina com
binei. realizează zil
nic fiecare cit făceau 
altădată sute de sece
rători. Aceste mașini 
care au luat greul 
muncii din miinile 
oamenilor string acum 
roadele lanurilor, roa
de mult mai bogate 
decit in trecut. Din 
urmă vin utilajele 
care adună paiele, 
apoi plugurile și în 
curînd cimpul iși 
schimbă complet cu
loarea : se seamănă a 
doua cultură. La ter
minarea recoltării, noi, 
țara întreagă vom 
mulțumi generației, noi 
de secerători-combi- 
neri.

I. HERȚEG 

zile să se livreze întreaga cantitate 
de grîu destinată fondului central 
al statului.

în telegrama adresată Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de către comitetul ju
dețean de partid se spune că și în 
această campanie agricolă mecani
zatorii, țăranii cooperatori, specia
liștii, îndrumați permanent de or
ganele și organizațiile de partid, 
au acționat cu hotărîre pentru a 
strînge și transporta operativ re
colta.

Animați de dorința nestrămutată 
de a realiza producții agricole me
reu mai mari — se arată in tele
gramă — vă încredințăm, mult iu
bite tovarășe secretar general, că 
acționăm cu hotărîre pentru elibe
rarea terenului, executarea arături
lor și insămînțarea culturilor du
ble, efectuînd, concomitent, lucră
rile de Întreținere, irigarea cultu
rilor și recoltarea intensă a legu
melor, fructelor și furajelor, pen
tru a pregăti in detaliu campania 
agricolă de toamnă.

Ne angajăm, tovarășe secretar 
general, că vom munci cu și mai 
multă abnegație în vederea creș
terii necontenite a producțiilor ve
getale și animale, a eficienței în
tregii activități.

Județul Teleorman

într-o altă telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetul jude
țean de partid Teleorman rapor
tează că mecanizatorii, cooperatorii 
și specialiștii au încheiat recoltarea 
griului pe întreaga suprafață. în
treaga recoltă obținută fiind pusă 
la adăpost.

în prezent, toate forțele sînt con
centrate pentru livrarea tuturor 
produselor destinate fondului cen
tral al statului, eliberarea terenuri
lor, înfăptuirea programului de în- 
sămînțare a culturilor duble, recol
tarea legumelor, strîngerea și con
servarea furajelor.

Urmindu-vă exemplul de muncă 
fără preget pusă în slujba ridicării 
patriei noastre pe noi trepte de 
progres și civilizație, a instaurării 
unui climat de pace în întreaga 
lume — se arată in încheierea 
telegramei — comuniștii, toți oa
menii muncii din agricultura ju
dețului Teleorman se angajează, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să muncească 
cu dăruire și pasiune pentru reali
zarea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate.

in fiecare Întreprindere, in fiecare unitate economică

Planul de încasări și plăți valutare - un instrument principal
j

în exercitarea autogestiunii economico-financiare
Din multe puncte de vedere, colec

tivul de la întreprinderea „Grivița 
roșie" din Capitală constituie un ade
vărat exemplu in ce privește modul 
în care acționează pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan la export. De la 
pregătirea fabricației pînă la execu
ție și expediție. în fiecare secție și 
compartiment din uzină munca este 
în așa fel organizată încît să fie create 
toate condițiile necesare pentru reali
zarea cu prioritate și la un nivel ca
litativ superior a producției contrac
tate cu partenerii externi. Mai mult, 
consiliul oamenilor muncii a luat ini
țiativa de a constitui o comisie for
mată din muncitori, specialiști, șeii 
de compartimente, care analizează 
zilnic, la fața locului, in secțiile de 
producție, mersul lucrărilor la fiecare 
comandă în parte, soluționează ope
rativ diferitele probleme care apar in 
legătură cu aprovizionarea tehnico- 
materială, aplicarea tehnologiilor sau 
asigurarea forței de muncă.

Firește, o atenție cu totul deosebită 
se acordă calității producției. Dealtfel, 
după cum ne relata ing. Adrian Cris- 
tescu, șeful secției mecano-sudură. 
pentru producția destinată exportului 
se elaborează, încă din faza de pro
iectare, o tehnologie de control spe
cială, pe faze de execuție, astfel incit 
în final să existe garanția realizării 
unor produse de cea mai bună cali
tate.

Cît privește promptitudinea cu care 
sint onorate contractele încheiate, 
este suficient să dăm un singur exem
plu. în luna iunie s-a primit o co
mandă urgentă de rezervoare, înche
ierea contractului depinzînd tocmai 
de operativitatea execuției. Contrac
tul a fost încheiat, la începutul lu
nii iulie s-a lansat comanda în fa
bricație, iar în luna august primele 
produse vor fi gata de expediție, «u 
aceeași seriozitate și responsabilitate 
se acționează pentru îndeplinirea la 
termenele stabilite și chiar mai îna
inte a tuturor contractelor încheiate. 
Drept urmare, în primul semestru al 
anului, planul de export a fost de
pășit cu 11 la sută.

De bună seamă, este un rezultat 
care demonstrează că în secțiile și 
atelierele de fabricație se muncește 
bine, că nu se precupețește nici un 
efort pentru onorarea exemplară a 
contractelor încheiate cu partenerii 
externi. Activitatea de comerț exte
rior trebuie insă să mai aibă un atri
but esențial : să fie și eficientă, să se 
desfășoare în condițiile menținerii 
echilibrului financiar prevăzut, ceea 
ce presupune un raport corespunzător 
intre valoarea producției exportate și 
importurile făcute de întreprindere.

înainte de a intra în fondul acestei 
probleme, subliniem că Legea pen
tru întărirea autoconducerii munci
torești și autogestiunii economico- 
financiare și valutare în activitatea 
de comerț exterior și cooperare eco
nomică internațională cuprinde. în 
acest sens, prevederi cît se poate de 
clare. Astfel, la articolul 6 se arată 
că ministerele, 
trale și locale, 
prinderile care 
sau beneficiază 
să întocmească 
planul de încasări și plăți 
pentru propria lor activitate de co
merț exterior.

Așadar, pornind de la această pre
vedere legală am căutat răspuns la 
Întrebările : Cit importă și cît expor
tă întreprinderea ? Cum s-a respec
tat echilibrul valutar planificat în 
primul semestru al anului? Spre 
nedumerirea noastră, o tăcere mult 
prea lungă s-a așternut in fața aces
tor întrebări. Cu atît mai mult nu 
am înțeles de ce nu ni se răspunde, 
din moment ce planul la export a 
fost depășit și, prin urmare, rezul
tatele se conturau a fi bune. Expli

cațiile care au urmat au fost de-a 
dreptul surprinzătoare. După înde
lungi și obositoare discuții, după ce 
ni s-au prezentat cîteva rînduri de 
cifre (care pînă la urmă s-au dove
dit a fi eronate!), am reușit să aflăm 
că importurile așa-zis departamenta
le, adică cele pe care întreprinderea 
le face direct, reprezintă 6,5 la sută 
din valoarea exporturilor unității.

Surprinzător, dar și conducerea 
Centralei industriale de utilaj tehno
logic, chimic și rafinării — din care, 
pe lingă „Grivița roșie", mai fac 
parte I.U.C. Buzău, I.U.C.F. Rîmnicu

că pînă la această dată nu am întoc
mit un plan de încasări și plăți va
lutare, așa cum prevede legea.

Fapt este că lunile au trecut și pro
blema a rămas nerezolvată. Evident, 
răspunderi pentru aplicarea prevede
rilor legale referitoare la întărirea 
autoconducerii muncitorești și auto
gestiunii economico-financiare și va
lutare în activitatea de comerț exte
rior și cooperare economică interna
țională revin nu numai conducerii 
centralei și întreprinderii „Grivița 
roșie". De aceea, am solicitat la Mi
nisterul Comerțului Exterior un răs-

De ce prevederi legale clare și de mare utilitate 
nu și-au găsit încă aplicarea în practică ?

celelalte organe cen- 
centralele și intre- 

produc pentru export 
de importuri trebuie 
balanța comercială și 

valutare

Vîlcea, întreprinderile de pompe și 
ventilatoare din București, „Armătu
ra" — Cluj-Napoca și alte unități — 
cunoaște și lucrează numai cu aceeași 
noțiune de „importuri departamenta
le". Tovarășul Ion Epure, directorul 
compartimentului export-cooperare al 
centralei, ne arăta că ponderea im
porturilor departamentale în valoarea 
exporturilor va ajunge in acest an, 
pe ansamblul centralei, la 3 la sută, 
față de 12 la sută cît a fost în anul 
1979. Foarte bine ! Numai că atît în 
întreprinderea „Grivița roșie", cit și 
în celelalte unități din cadrul centra
lei se consumă și multe alte mate
riale din import care nu fac parte 
din categoria importurilor departa
mentale, cum ar fi tablele inox și 
placate, electrozii și sîrma de sudură, 
țevile inoxidabile, alte sorturi de 
metale și materiale. Se pune deci în
trebarea : de ce consumul acestor 
materiale nu este' evidențiat în ba
lanța valutară a centralei și a între
prinderilor pe care le coordonează? 
De ce nu se respectă una din preve
derile exprese ale legii? Trebuie Să 
spunem că răspunsul pe care l-am 
primit nu-1 flatează deloc pe... ga
zetar.

— Aș întreba și eu — ne-a replicat 
tovarășul Vasile Iorgulescu, directo
rul comercial al centralei — de ce, 
după mai bine de șase luni de la in
trarea in vigoare a legii amintite, 
primul care ne întreabă despre ba
lanța comercială și planul de plăți și 
încasări valutare este un ziarist? De 
ce nu am fost întrebați despre aces
te probleme esențiale de factorii care 
trebuie să urmărească aplicarea le
gii ? Adevărul este că nici nu putem 
întocmi planul de plăți și încasări 
valutare din moment ce nu cunoaș
tem costul unor materiale aduse din 
import.

— Dar de ce nu ați semnalat acest 
neajuns factorilor de resort ?

— Cum se spune, cînd nu te doare 
capul nu are rost să te legi degeaba.

Evident, cînd este vorba de apli
carea legii, de respectarea echilibru
lui valutar într-o întreprindere 
centrală 
doară 
dacă | 
mai! 
plică 
mită 
serie ______ .
nerealizate și, exprimată într-un fel 
sau altul, am mai auzit-o. Astfel, to
varășul Ion Epure ne spunea că, încă 

\la începutul anului, a solicitat con
ducerii Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini precizări în 
gătură cu felul în care trebuie 
tocmit planul de încasări și plăți 
lutare.

— Și ce răspuns ați primit?
— Ni s-a spus că situația mai 

buie analizată și că, în orice 
trebuie luat un aviz și de la Minis
terul Comerțului Exterior. Cert este

puns la întrebarea : cum trebuie să 
întocmească întreprinderile și centra
lele industriale o balanță valutară 
reală. în care să fie incluse toate ma
terialele de import consumate in pro
cesul de producție ?

Dar și aici, surpriză! Pornind de la 
un caz pe care il consideram particu
lar, am ajuns la o situație cu impli
cații mai largi, aflînd că, de fapt, nu 
este rezolvat fondul problemei. Din 
discuțiile avute cu specialiști din Mi
nisterul Comerțului Exterior, am re
ținut că, încă înainte de intrarea in 
vigoare a legii amintite, trebuia să 
se elaboreze o metodologie de calcul, 
care să permită întreprinderilor să 
calculeze o balanță valutară exactă 
și, în același timp, utilă și efi
cientă în activitatea de conducere. 
După cum ni s-a spus, s-au fă
cut chiar și unele încercări, dar nu 
s-a ajuns la nici un rezultat. Și 
atunci, invocîndu-se o serie de greu
tăți — evident, reale, dar care nu pot 
constitui in nici un caz o justificare 
— lucrurile au rămas la fel ca mai 
înainte și nu s-au asigurat condițiile 
necesare pentru ca întreprinderile să 
poată aplica această prevedere legală.

Dincolo de această situație, trebuie 
să se înțeleagă că planul de încasări 
și plăți valutare reprezintă 
din acele instrumente £_ ____
indispensabile conducerii oricărei u- 
nități economice pentru 
unui control sistematic, _____
eficient asupra întregii activități de 
comerț exterior, atît asupra importu
lui, cît și asupra exportului. Surprin
zător, dar cu totul greșit consideră 
chiar unii specialiști din comerțul 
exterior că respectarea planului de 
încasări și plăți valutare ar fi numai 
o problemă a economiei naționale. 
Aceasta este, deopotrivă, o problemă 
a fiecărui colectiv de muncă, a fie
cărei unități, ca și a întregii economii 
naționale. Ar fi iluzoriu să credem 
că putem avea o balanță valutară 
echilibrată la nivelul ramurilor, al 
economiei naționale, dacă aceasta nu 
este echilibrată la nivelul întreprin
derilor, adică de fapt acolo unde se 
utilizează materialele din import și 
se realizează producția destinată ex
portului. Numai) avînd un asemenea 
instrument de lucru la îndemînă. con
siliile oamenilor muncii, colectivele 
întreprinderilor pot să analizeze cu 
exigență propria balanță valutară, 
pot să-și dimensioneze cît mai ju
dicios volumul activității de comerț 
exterior și, în primul rînd, al impor
turilor, pentru a asigura resursele 
valutare la nivelul prevăzut. Iată de 
ce considerăm necesar ca, în spiritul 
și litera legii, în cel mai scurt timp, 
specialiștii din comerțul exterior, din 
alte ministere economice, din centra
le și întreprinderi să asigure absolut 
toate condițiile tehnice, economice și 
organizatorice pentru întocmirea și 
urmărirea — la nivelul fiecărei uni
tăți — a planurilor de încasări și 
plăți valutare. în fond, acestea repre
zintă instrumente principale în apli
carea autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico-financiare și 
valutare în activitatea de comerț ex
terior a fiecărei unități economice.

Ion TEODOR

de

sau 
industrială nu trebuie să 

i capul pe nimeni. Bineînțeles, 
prevederile legii se aplică întoc- 
Am consemnat însă această re- 
pentru că ea reflectă o anu- 
mentalitate, explică de ce o 

de obligații profesionale rămîn

le- 
în- 
va-

tre- 
caz.

Tehnologie pentru 
obținerea stirenului 

și propenoxidului
Un colectiv larg și complex

specialiști de la Centrul de chimie 
organică din cadrul ICECHIM, sec
ția de la Brazi a ICECHIM, Insti
tutul de cercetare, inginerie tehno
logică și proiectări pentru rafi
nării din Ploiești și Institutul 
de inginerie tehnologică și pro
iectări pentru industria chimi
că din București a elaborat o 
tehnologie nouă pentru valorifica
rea superioară a materiilor prime 
pentru obținerea stirenului și pro
penoxidului — produse extrem de 
utile unor sinteze organice și pro
duși macromoleculari — cu ran
damente și selectivități superioare 
fată de procedeele existente. Tehno
logia se caracterizează printr-un 
consum energetic de două ori și ju
mătate mai scăzut față de procedeul 
clasic și un consum de materii pri
me cu 25 la sută mai mic. în plus 
sînt evitate o serie de efecte nega
tive cum ar fi cele de coroziune, 
deoarece nu se mai utilizează clor, 
se înlătură folosirea unor materiale 
speciale de construcție și nu rezul
tă ape reziduale sau poluante.

Lucrările elaborate la diferitele 
faze ale procesului au constat din-

unul
de lucru

exercitarea 
competent,

Tehnologii de larg interes propuse pentru generalizare

Preocupările prof. dr. îng. Con
stantin Iliescu de la Universitatea 
din Brașov și ale colaboratorilor-săi 
sint concentrate de peste zece ani in 
direcția perfecționării tehnologiei 
debitării de precizie. De la bun în
ceput trebuie precizat că gradul de 
noutate tehnică al soluțiilor elabo
rate de acest colectiv de specialiști 
este atestat de cele 9 invenții bre
vetate în țară și străinătate, care 
propun de fapt un sistem integrat de 
tehnici moderne de lucru. Rezulta
tele obținute de autori in direcția 
perfecționării debitării au o mare 
aplicabilitate in unitățile construc
toare de mașini, debitarea fiind de 
regulă prima operație a ciclului teh
nologic de fabricare a pieselor.

Procedeul de debitare de precizie 
pus la punct de prof. dr. ing. Con
stantin Iliescu conferă pieselor 
obținute o mare precizie geome
trică și dimensională, făcind posi
bilă prelucrarea ulterioară a aces
tora fără a mai fi necesare alte ope
rații mecanice sau tratamente ter
mice (realizate cu mari consumuri 
energetice și de scule). „Inima" pro
cedeului de debitare de precizie prin 
forfecare Ia rece a barelor de metal 
o constituie un dispozitiv de o con
strucție specială — denumit I.K.G. 
(după numele inventatorilor Con
stantin Iliescu, Sândor Kis și Lăszio 
Găspar), care prin strîngere și pre
sare aduce materialul din zona de 
tăiere la limita de „curgere", forfe
carea fiind în aceste condiții lesne 
de realizat.

Despre avantajele utilizării dispo
zitivului I.K.G. „Scînteia" a mai scris 
în cîteva rînduri La repetăm suc
cint : precizie ireproșabilă a repere
lor debitate ; eliminarea completă a 
deșeurilor ; productivitatea deosebi
tă, timpul de operație fiind de ordi
nul secundelor, consum minim de 
energie. Aceste avantaje deloc de 
neglijat au fost evidențiate nu numai 
in condiții de laborator, ci și în pro
ducție. într-o scrisoare trimisă pro
fesorului Iliescu, conducerea între
prinderii „1 Mai" din Ploiești preciza

că utilizarea dispozitivului I.K.G. a 
determinat și eliminarea locurilor în
guste din sectoarele de debitare. O 
dovedesc solicitările tot mai nume
roase pe care le adresează, în ultima 
vreme, întreprinderile constructoare 
de mașini autorilor acestui procedeu 
pentru livrarea dispozitivelor I.K.G., 
cit și interesul unor firme din Iugo
slavia, Elveția, R. F. Germania dor
nice să-1 aplice.

Așadar, se pare că lucrurile au in
trat pe un făgaș bun : o invenție ro
mânească de mare valoare, cu efecte 
tehnice și economice deosebite, are 
întrunite condițiile de a fi generali
zată in țară și valorificată la export. 
Cînd afirmăm acest lucru ne bazăm 
pe faptul că întreprinderea meca
nică de agregate și subansambluri 
din Sf. Gheorghe va fi în măsură să 
livreze celor interesați dispozitivele 
I.K.G. Dar valorificarea la export a 
acestor dispozitive ar fi realizată la 
un nivel competitiv și de eficiență 
mult superioară dacă ele ar fi înglo
bate în mașini specializate. Căci una 
este să vinzi un dispozitiv și alta o 
mașină cu performanțe pe care la ora 
actuală nu le atinge nici una din 
cele fabricate în lume. în această di
recție trebuie să acționeze acum Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, proiectanții din acest sector, 
cît și întreprinderile de comerț ex
terior specializate în comercializarea 
mașinilor-unelte. Orice întîrziere in 
fabricarea mașinilor românești .de 
debitare de precizie este mai mult 
decit păgubitoare. Iar întirzierile au 
apărut. Atit la întreprinderea din 
Sf. Gheorghe, cît și la întreprinderea 
de autocamioane din Brașov care 
trebuiau să realizeze pină la această 
dată modelele și prototipurile a două 
mașini de debitat, lucrurile trenează 
nejustificat. Acum, mai mult ca ori- 
cînd, este de datoria forurilor de 
resort ale
Construcțiilor de Mașini să intervină 
pentru a da soluțiile organizatorice 
care se impun.

Ministerului Industriei

Dan CONSTANTIN

NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTUNTIFICE ROMÂNEȘTI
tr-un ansamblu de studii termodi
namice și cinetice, mecanisme de 
reacție, studii de inginerie, mode
lare și optimizare, care au condus 
la soluționarea problemelor ridicate 
de tehnologie. Ele conțin o serie de 
aspecte originale, care au fost bre
vetate sau sînt în curs de brevetare.

Pe baza acestei tehnologii urmea
ză ca în anul acesta să intre în 
funcțiune o instalație industrială la 
Combinatul petrochimic Năvodari, 
cu o producție de stiren și prope- 
noxid în valoare de 1,3 miliarde 
lei pe an.

Site și filtre 
pentru industria minieră

Venind în întîmpinarea unor ce
rințe ale Combinatului minier Va
lea Jiului, specialiștii din cadrul In
stitutului de cercetări textile din 
București au elaborat tehnologiile 
de realizare în țară, din materii pri
me indigene (filamente de poliami- 
dă). a unei țesături pentru filtrele 
cu discuri folosite la separarea pro
dusului final de către părțile lichi
de și a unei țesături pentru sitele 
vibrante care 
volumetrică a 
reu.

Comparativ 
lice importate, țesăturile realizate 
prezintă caracteristici la fel de

servesc la separarea 
granulelor de mine-

cu țesăturile meta-

bune, iar. sub unele aspecte supe
rioare. De pildă, masa țesăturii pen
tru filtrele cu discuri este de 5 ori 
mai mică, iar pentru filtrele vibran
te de circa 4 ori mai mică. La 
durata de funcționare este de 3 
mai mare în cazul filtrelor 
discuri și de 1,5 ori mai mare 
cazul sitelor vibrante aduse din 
port.

Rezolvarea acestei probleme con
duce la reducerea cheltuielilor de 
producție din cadrul întreprinderii 
de prelucrarea cărbunelui Valea 
Jiului-Petroșani cu circa 1.4 milioa
ne lei/an și se realizează un aport 
valutar de 1,2 milioane lei/an prin 
reducerea importului de alamă, ma
terial deficitar în economia națio
nală.

Polimeri pentru... 
centrale geotermice

La Institutul de chimie macromo- 
leculară din Iași a fost pusă la 
punct sinteza unui polimer cu o 
utilizare specială : centralele geo
termice. Este știut că marea difi
cultate a utilizării apelor geoter- 
male constă în conținutul mare de 
săruri minerale dizolvate pe care 
le conțin. Acestea se depun și, cu 
timpul, astupă nu numai conduc
tele de transport, ci chiar capetele 
sondelor de captare. Soluția evitării 
acestor efecte nedorite constă în in-

fel 
ori 
cu 
în 

im-

jectarea în apa geotermală a unei 
substanțe capabile să crească solu- 
bilitatea sărurilor dizolvate. Un 
asemenea rol il are polimerul sinte
tizat de cercetătorii ieșeni. Este un 
copolimer vinilic, cu caracteristici 
de polielectrolit, solubil în apă sub 
formă de sare de amoniu. Prezent 
în cantități foarte mici într-o so
luție saturată, el modifică solubili- 
tatea sărurilor, evitînd depunerea 
prin menținerea lor în suspensie.

Testat cu succes la Institutul de 
cercetări și proiectări pentru pe
trol și gaze din Cîmpina. produsul 
se află în prezent in faza de reali
zare pe o instalație-pilot la Rîșnov. 
Obținerea lui în cantități suficient 
de mari prezintă un interes deo
sebit pentru exploatările geoter- 
male din județele vestice ale tării, 
unde se depun eforturi pentru va
lorificarea energiei apelor termale.

Platină și radiu 
din materiale recuperabile

Pentru recuperarea platinei și ra- 
diului din deșeurile de site catali
zatoare, utilizate la fabricarea aci
dului azotic. Institutul de chimie 
Cluj-Napoca a elaborat un proces 
tehnologic adaptat la condițiile în
treprinderii de aparate de măsură 
și control — Otopeni (I.A.M.C. —
Otopeni). Original, simplu și de 
mare eficiență, noul procedeu per-

mite recuperarea integrală a aces
tor metale nobile și scumpe cu un 
randament de 99,9 la sută și o pu
ritate a spongiei de platină-radiu 
cuprinsă între 999,3 și 999,9 la mie. 
fără deșeuri. Noua tehnologie ela
borată de cercetătorii clujeni în
locuiește vechiul procedeu aplicat 
din anul 1970 la I.A.M.C. — Oto- 
peni, prin care se recupera doar 80 
la sută din platina conținută în 
deșeu. în plus, spre a reface sita 
la greutatea și conținutul inițial, se 
impunea un import de platină șl 
radiu suplimentar, ceea ce făcea ca 
procedeul aplicat să nu fie rentabil. 
Pe de altă parte, platina recupera
tă, după o singură afinare, avea pu
ritatea de numai 960 la mie. iar 
pentru obținerea unei purități de 
980 la mie se repeta procesul teh
nologic. utilizînd reactivi, energie și 
forță de muncă dublă.

Efectele economice obținute prin 
aplicarea noului proces tehnologic, 
care a dus la eliminarea tuturor a- 
cestor neajunsuri, sînt foarte im
portante : numai în anul 1979 —
cînd s-au prelucrat 1 560 kg deșeu 
de sită catalizatoare — s-a realizat 
un spor valoric de producție de 48 
milioane lei și o reducere a impor
tului de 8 milioane lei valută.

Grupaj realizat de 
Vlaicu RADU
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TEATRUL PREZENTULUI, 
un teatru al conștiinței politice și patriotice

Un erou al luptei antifasciste, 
pentru libertatea și independența patriei

Mesajul umanist al scenei românești

Mă aflu încă sub impre
sia tumultului de imagini 
pe care mi le-a ocazionat 
faza finală a întrecerii tea
trelor în cadrul Festivalu
lui național „Cintarea 
României". în speță : mai 
multe zeci de spectacole 
(piese de teatru și recita
luri dramatice), fiecare din 
acestea cu stilul său pro
priu, cu o personalitate 
aparte, cu un grad sau al
tul de împlinire. Mă stăpi- 
nește, pinâ la un punct, o 
anume neliniște sau neim- 
păcare. Activitatea de tea
tru, știm, este un domeniu 
viu, vibratil, in care fie și 
un fapt anodin își cere to
tuși dreptul la individuali
zare ; și, deopotrivă, un 
domeniu in care este ine
rent ca totul să treacă și 
printre filtrele subtile, de 
atitea ori și imprevizibile, 
ale imponderabilului uman. 
Mă intreb, de aceea : ce 
criterii de apreciere, într-o 
materie delicată ca aceasta, 
ar putea să reflecte cu mai 
multă justețe scara de 
vrednicii și de valori in 
chestiune ? Nu mai puțin, 
însă, încerc in mod com
pensator și un sentiment 
de mulțumire. Nu am la 
îndemină un termen pro- 
priu-zis prin care să-1 pot 
conceptualiza. îl resimt 
insă contextual, ca pe o sa
tisfacție simplă, fecundă, 
durabilă, din familia ace
lora pe care spiritualmente 
ni le pot procura faptele 
autentice, angrenate ca 
atare în calitatea și adevă
rurile vieții.

Teatrul românesc, azi, 
poate fi socotit drept un 
vast și sesizant șantier. 
Văzut de departe, la su
prafață, ar putea să pară 
caleidoscopic. Realitatea 
lui de fond, însă, adăpos
tește in ea agregări com
pacte și convergențe sigure. 
Sint in joc situații și ros
turi de adincime. Acestea 
nu ni se înfățișează dintr-o 
dată ; drumul spre cunoaș
terea lor — in genere ane
voios, încărcat de răspun
deri — trebuie să treacă 
prin scrutări atente și in
tegrări treptate.

Există. în mod nedezmin
țit. o puternică vitalitate 
autohtonă a ideii de teatru, 
între această idee și sensi
bilitatea societății româ-

= Ion ZAMFIRESCU =
nești funcționează afini
tăți profunde. Faptul de
ține in el egale rădăcini 
etice și istorice. Teatrul 
nostru național, în trecut, 
a luat parte activă Ia eve
nimente constitutive ale 
dezvoltării românești mo
derne. în epoca de față, 
sub auspicii care intre 
timp și-au asociat valențe 
și perspective tot mai cu
prinzătoare, procesul con
tinuă. Dovadă, prezența 
creației dramatice in opera 
de construcție socialistă a 
țării. în ce constă și cum 
se manifestă această pre
zență ? în mod imediat, 
desigur, ea trebuie să mi
liteze pentru înfăptuirea 
idealurilor societății noas
tre socialiste. Nu mai pu
țin, această prezență tre
buie să însemne și un do
cument moral, avind in 
sarcina lui să inscrie, atit 
pentru edificări contempo
rane, cit și pentru cunoaș
terea posterității, date și 
înțelesuri umane din mul
țimea acelora care au in
trat in psihologia acestei 
perioade de transformări 
cruciale.

în teatrul nostru actual, 
conceptul de angajare iși 
dobindește neîntrerupt sta
tură și esențialitate. Se 
știe, anume, că pe poarta 
deschisă de o falsă ori su
perficială înțelegere a 
acestui concept se pot 
strecura cu ușurință postu
lări amțiigui, soluții și for
me de rutină, schematisme. 
Putem fi încredințați că 
mișcarea noastră de teatru, 
conștientă de această even
tualitate, învață s-o pre
vină și să se apere de ero
rile ei posibile. își dă sea
ma, in consecință, că scena 
de teatru are față de acest 
concept îndatoriri speciale. 
Paralel cu implicațiile lui 
politice, trebuie să dea ex
presie și reverberațiilor 
spirituale de care concep
tul de angajare trebuie să 
fie fundamental legat, ca 
act de conștiință și de in
terpretare superioară a 
condiției umane.

Dacă este adevărat că 
teatrul ce se practică azi 
în metropola țării atinge 
mari niveluri de concepție 
și artă în materie, nu este 
mai puțin adevărat că și

in multe teatre din țară 
tonus-ul activității in cauză 
denotă viziune inaltă, vi
brație sinceră, dăruire ge
neroasă. Pun această con
statare in rindul principa
lelor revelații pe care mi 
le-a prilejuit experiența 
amintită.

Am întîlnit în aceste tea
tre un climat stăruitor de 
lucru, adesea și de încor
dare aproape patetică, cu 
accente puternice căzind 
pe ceea ce in mod sinteti- 
zant putem numi cultura 
de teatru. Interes — cu alte 
cuvinte — pentru mutații
le ce se produc în regia 
modernă de teatru, în con
cepția de măiestrie sceni
că, în arta spectacolului 
dramatic, in normele de 
gindire estetică și politică 
pe care le pune în mișcare 
teatrul angajat, în ceea ce 
publicul epocii este îndrep
tățit să ceară ori să aștep
te de la spectacolul de tea
tru. Departe de mine gîn- 
dul vreunei idealizări ! Dar 
faptul subliniat impune, 
îmi pare cu atit mai simp
tomatic, implicit și cu atit 
mai elocvent, cu cît se pe
trece in multe teatre din 
țară.

Talentul ; meșteșugul ; 
profesionalitatea devenită 
vocație și o a doua natură; 
străduința pentru o idee și 
un rezultat ; puterea de a 
împinge cu o treaptă mai 
sus propria ta pregătire și 
abilitate : toate acestea — 
incontestabil — sint în
dreptățite la recunoaștere 
și admirație din partea co
munității căreia i s-au 
adresat. în teatru, cu atit 
mai mult, dacă vrem să ți
nem seama că în starea de 
spirit a fiecăruia dintre 
slujitorii săi — autor dra
matic, actor, regizor, sce
nograf ș.a. — adeziunea 
omului din sala de specta
col și, în genere, reacțiunea 
omului din cetate îi pot fi 
surse de inspirație, justi- 
ficație socială, rațiune .de 
viață. Iar prezența teatre
lor in marea competiție a 
„Cîntării 'României" repre
zintă un omagiu scump, 
fundamental și definitoriu, 
datorat societății noastre 
naționale și idealurilor 
umaniste de care această 
societate este animată.

tinele umane și necesitatea 
istorică, dramele profund 
umane ale revoluției. Paul 
Everac a conceput „Cartea 
lui Ioviță" ca pe o dramă 
desfășurată la nivelul idea
tic, utilizînd cunoscuta sa 
viziune dialectică și con- 
fruntindu-se cu diferite 
conduite moral-umane, de- 
finibile concret și exact 
ideologic, prin forma unor 
dialoguri de o mare forță 
emoțională. în ciocnirea 
dintre pozițiile aflate în 
controversă se conturează 
imaginea gradului de com
plexitate al problemelor 
care determină profilul 
spiritual și moral al omului 
contemporan, varietatea 
comportamentelor posibile, 
argumentate din punct de 
vedere subiectiv. Romanul 
de mare succes al lui Dinu 
Săraru „Niște țărani" a 
fost dramatizat și regizat de 
Cătălina Buzoianu in așa 
fel incit s-au putut contura 
atit rosturile necesității 
prefacerilor din viața tra
dițională a țărănimii, cit și 
înseși acele prefaceri grave, 
complicate, dureroase care 
incumbă acestui proces. în 
conștiința protagonistului 
piesei lui Tudor Popescu 
„Nu ne naștem toți la 
aceeași vîrstă" persistă 
experiențele -istorice, grele 
și unele dureroase, în timp 
ce comedia satirică a ace
luiași autor, intitulată 
„Concurs de frumusețe", 
condamnă, în numele mo
dului de viață socialist, al 
eticii și echității socialiste, 
mecanismul strîmb al abu
zului de putere.

Cele mai demne de aten
ție lucrări ale dramaturgiei 
maghiare din România se 
definesc, de asemenea, prin 
confruntarea cu problemele 
actuale omenești și sociale, 
în piesa lui Huszăr Săndor, 
„Copilul meu, viitorul" 
un director de uzină, de 
proveniență muncitorească, 
care și-a dat obolul din 
toată inima și cu tot sufle
tul in anii edificării socia
lismului. cercetează posi
bilitățile de reînnoire ale 
persoanei și generației sale. 
Mehes Gyorgy ne oferă co
media „Nu-i adevărat că-i 
adevărat" scrisă cu o mare 
pricepere profesională, o 
parabolă extrem de actua
lă, un indemn la meditație 
asupra corelațiilor dintre 
conduita omenească a fie
căruia și unele din defec
țiunile mecanismului so
cial, dintre normele morale 
ale omului și ale mediului 
său, amintind, prin vigoa
rea satirei și inventivitate, 
de cele mai bune piese ale 
lui Aurel Baranga.

Tabloul dramaturgiei ac
tuale, al teatrului din 
România la ora de față 
este, bineînțeles mai bogat, 
mai amplu decît le-au pu
tut sugera prezentele în
semnări. Ar mai trebui să 
vorbim, deopotrivă, despre 
analiza conflictelor lăuntri
ce ale oamenilor din dife
rite medii și de diferite 
mentalități, lucrători pe 
marile șantiere de con
strucții, intr-o dramă psi
hologică: „Hoții de vulturi" 
de D. R. Popescu ; despre 
un reportaj scenic care ne

atrage atenția asupra răs
punderii pe care o avem 
față de tînăra generație : 
„Anchetă asupra unui tînăr 
care n-a făcut nimic", de 
Adrian Dohotaru ; despre o 
dramă a miturilor, intr-un 
„poeme de l’humanite" 
care propune spre dezba
tere marile probleme filo
zofice proprii existentei 
umane : „Jocul vieții și al 
morții" de Horia Lovi- 
nescu.

Desigur, în lucrările po
menite, am putut întilni și 
neimpliniri artistice, dis
proporții, inconsecvențe, 
nesiguranță ■ și defecțiuni 
ale construcției interne : 
uneori, formularea tezistă 
a tins să ia locul analizei 
mai profunde a caractere
lor, densității și intensității 
dramei. Aceste observații 
cer o analiză mai amănun
țită, cu atit mai mult cu cit 
asperitățile formale se află 
în strînsă legătură, de cele 
mai multe ori, fie cu incon
secvențe ale conținutului, 
fie cu slaba capacitate de 
concentrare, de sintetizare 
a viziunii, de care nu se 
poate lipsi nici o dramă. 
Concluzia esențială care se 
desprinde atestă faptul că 
cele mai bune lucrări dra
matice românești contem
porane — în acord cu idea
lurile umanismului socia
list — vorbesc cu simț de 
răspundere, cu grijă și sen
sibilitate despre omul con
temporan, adresîndu-i-se 
tot lui. Aceluia, despre care 
și pentru care scriitorul 
angajat crede că merită 
osteneala de a scrie.

Confruntarea de idei și făurirea
omului nou
Ileana BERLOGEA ........... '

Despre

Faza republicană a în
trecerii teatrelor profesio
niste, ce a avut loc in 
cadrul plin de emulație, de
clanșator de energii crea
toare, datorat Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei" și care s-a încheiat 
cu cîteva zile în urmă, 
oferă, firește, o serie de în
vățăminte rodnice. Conclu
ziile cuprind toate sectoa
rele unei arte atit de com
plexe cum este cea teatrală.

Văzind repertoriul tea
trelor profesioniste, putem 
afirma că trăsătura deter
minantă a ediției actuale a 
festivalului a reprezentat-o 
ridicarea nivelului ideolo
gic și teatral, creșterea for
ței de convingere și mobili
zare a pieselor reprezen
tate. Literatura noastră 
dramatică se caracterizea
ză prin exprimarea, la ni
velul unei gindiri profun
de, a problematicii umane 
din trecutul imediat și din 
ziua de azi, făcută cu gra
vitate și cu o sensibilitate 
accentuată la valențele 
umane ale transformărilor 
petrecute in societatea 
noastră. Profilul spiritual 
și moral al constructori
lor socialismului, proce
sul complex de formare al

contemporani - 
contemporani 
= GÂLFALVI Zsolt = 

relațiilor interumane, ra
porturile ce se plămădesc 
intre oamenii in acțiune și 
istoric se conturează veri
dic și autentic in cele mai 
bune dintre creațiile dra- 
maturgice românești con
temporane. Se cuvine să 
semnalăm faptul că in 
stagiunea teatrală 1980—1981 
au primit un cadru larg de 
afirmare piese ce conturea
ză începutul unei noi etape 
calitative pe tărimul dra
maturgiei românești. Noile 
piese au fost prezentate in 
fața unui public care le-a 
primit cu mare interes, 
manifestat prin sălile arhi
pline, și cu o autorizată re
cunoaștere a valorilor au
tentice. Ecoul acestor lu
crări devine o dovadă con
vingătoare pentru a susține 
ideea că „emițătoarele" 
dramaturgilor și ale teatre
lor noastre, precum și „re
ceptoarele" spectatorilor 
s-au aflat pe aceeași lun
gime de undă. Personajele 
din aceste piese dialoghea
ză cu spectatorii, le vorbesc 
lor, se confruntă cu pro
blemele care determină și 
în realitate existența de zi 
cu zi a omului contempo
ran. Legătura rodnică din
tre realitate și literatura

pentru

dramatică se constituie in 
argument pentru succesul 
și importanța pieselor in 
cauză.

După cum este și firesc, 
aceste lucrări prezintă o 
mare varietate tematică, o 
diversitate a mesajului, a 
mijloacelor artistice ; ele 
folosesc multiple forme de 
expresie, diverse modalități 
ale abordării conflictelor 
caracteristice ale realității. 
Dar trăsătura care le este 
comună o considerăm a fi 
modul de dezbatere al ma
rilor probleme ale epocii 
noastre, al conflictelor, 
contradicțiilor din evoluția 
societății : in numele idea
lurilor eticii și umanismu
lui socialist, intr-un spirit 
deschis, sincer. Spre exem
plu, drama lui D. R. Po
pescu „Studiu osteologic..." 
abordează citeva aspecte 
caracteristice ale perioadei 
zbuciumate a afirmării 
revoluției socialiste, din 

'trecutul apropiat, așezin- 
du-le intr-o perspectivă is
torică mai largă. întîmplă- 
rile sint surprinse cu mij
loacele artistice coroborate 
ale ilustrării epice și ale 
meditației filozofico-poeti- 
ce, pentru a revela rapor
turile complexe dintre des

Confruntare de idei și 
experiențe dintre cele mai 
prețioase, întrecerea din 
cadrul Festivalului național 
„Cintarea României" este 
pentru oamenii de teatru 
din țara noastră o fertilă 
modalitate de investigare a 
opțiunilor, a programului 
estetic și a potențialului 
creator.

Contemporaneitatea tex
telor — și în sensul strict 
al cuvintului, dacă ne refe
rim la faptul că cea mai 
mare parte dintre ele vor
besc despre realități ale 
zilelor noastre. despre 
chipul moral al oamenilor 
de azi, și in sensul larg, 
al mesajului contemporan 
existent in lucrările para
bolice sau de inspirație is
torică — s-a văzut mai bine 
ca oricind intr-o artă a 
spectacolului care unește 
convingător și sugestiv tra
dițiile teatrului românesc 
cu o mare receptivitate Ia 
tot ceea ce este viabil in 
căutările moderne, dar mai 
presus de toate in simțul de 
răspundere comunistă al 
creatorilor scenei.

în spectacolele realizate 
cu Cartea lui Ioviță a lui 
Paul Everac de Dan Alec- 
sandrescu la Tîrgu Mureș, 
secția română, și la Oradea 
sau de însuși autorul la 
Naționalul bucureștean, cu 
Hoțul de vulturi de D. R. 
Popescu Ia Iași (pusă în 
scenă de Călin Florian) și la 
Galați (de Nicolae Scarlat) 
sau in Studiu osteologic... 
de același dramaturg (în 
regia lui loan Ieremia la 
Teatrul Național din Timi
șoara), pe prim plan stau 
tensiunea dezbaterii ideo
logice, caracterul ardent al 
pledoariilor pentru superio
ritatea eticii comuniste, 
imaginile scenice noi, ori
ginale, sugestive izvorite 
din forarea adincă in sub
stanța ideatică a pieselor.

Concentrarea asupra ade
vărului psihologic, dorința 
de îmbogățire a realismului 
scenic au dus, in acest fes
tival, și la o integrare mai 
organică a simbolurilor și

a scenelor cu valoare pa
rabolică, la lărgirea forței 
de comunicare, de „infor
mare" a teațrului, la creș
terea capacității lui de 
umanizare.

Mărul cu coroana în con
tinuă schimbare creat de 
Emilia Jivanov în Studiu 
osteologic... de D. R. Po
pescu la Timișoara nu a 
sugerat numai trecerea 
timpului, ci mai cu seamă 
ideea de perenitate, de re
zistență a poporului român, 
a oamenilor simpli ; pre
zența și tăria Măriei, a 
eroinei principale, asociin- 
du-se firesc cu imagined 
copacului pe care nu-1 do
boară nimeni.

Dramatizarea făcută de 
Cătălina Buzoianu după 
romanul lui Dinu Săraru 
Niște țărani și montarea ei 
la Teatrul Mic a contribuit 
nu numai la îmbogățirea 
peisajului teatral cu uni
versul spiritual al satului 
surprins în momentul ma
rilor transformări revolu
ționare care au avut loc 
după Eliberare, ci a subli
niat prin formele laconice, 
dar cu deschideri simbolice 
proprii scenei, profunzimi 
de gindire, trăiri și com
plexități psihologice abia 
bănuite la lectură, legături 
intre prezentul imediat și 
permanențele istoriei, relie
fate impresionant fie prin 
jocul unor actori ca Mitică 
Popescu, Dinu Manolache, 
Valeria Seciu și Ștefan Ior- 
dache, fie prin decorul 
zgîrcit, frust și aspru creat 
de Mihai Mădescu.

Marea diversitate a ta
lentelor actoricești și a vi
ziunilor regizorale, integra
rea in realismul scenic a 
tuturor cuceririlor existente 
în cîmpul convențiilor, tea
trale, dar mai ales pronun
țata măiestrie interpretati
vă au dus la întărirea va
lorilor ideatice, la trans
formarea lor în adevărate 
momente de artă a nume
roase texte, indiferent că 
am avut de a face cu re
gistrul grav, dramatic sau 
că s-a potențat și îmbogățit

registrul comediei satirice. 
Paharul cu sifon de Paul 
Everac a devenit odată cu 
prezența în rolul principal 
a Leopoldinei Bălănuță la 
Teatrul Foarte Mic un 
mare spectacol, la fel și 

-Ordinatorul, a aceluiași 
autor, la Teatrul „Giulești", 
cu Ștefan Mihăilescu-Brăi- 
la in Marin Drușcă sau la 
Naționalul clujean datorită, 
in bună măsură, lui Dorel 
Vișan, interpret și regizor 
totodată.

Lipsa oricărei opoziții 
între abstracțiune și rea
lism. posibilitatea îmbinării 
organice a unei idei cu 
forță generalizatoare : și a 
detaliului caracterologic și 
emoționant au fost conclu
dent demonstrate de cele 
două spectacole cu Jocul 
vieții și al morții în de
șertul de cenușă de Horia 
Lovinescu, puse în scenă de 
Dan Micu la Teatrul Not- 
tara și de Gh. Jora la Con
stanța, în timp ce Adrian 
Lupu la Teatrul evreiesc 
de stat, montînd Scurt 
circuit la creier de Dumi
tru Solomon, și Kovacs Le
vente la Tirgu Mureș, sec
ția maghiară, Există o ase
menea dragoste de Hajdu 
Gycizfi au subliniat capaci
tatea de comunicare a mij
loacelor sincretice, reîn
viind in bună măsură mo
dalități proprii teatrului 
agitator al anilor ’30, 
alăturind cintul și dansul 
cuvintului rostit direct și 
categoric.

Continuă în teatrul româ
nesc căutările atit în do
meniul spațiului teatral, cît 
și al semnelor, dar ceea ce 
s-a văzut in acest festival 
in care au dispărut exce
sele și risipa semnelor ex
terioare au fo\t spiritul mi
litant al actorilor și regizo
rilor, patetismul laconic și 
fără retorism al unor crea
tori care luptă cu dăruire 
pentru o artă menită să 
formeze oameni și să aducă 
înalte bucurii spirituale și 
estetice, o artă scenică ce 
valorifică din plin mesajele 
dramaturgiei.CERAMICA POPULARĂ ROMÂNEASCĂ

- o artă străveche cu multiple ecouri
în cadrul celei de-a 

treia ediții a Festiva
lului național „Cinta
rea României", ieri la 
Muzeul satului și de 
artă populară din Ca
pitală a fost inaugu
rată „Decada olarilor". 
Timp de o săptămînă. 
această prestigioasă 
instituție de cultură 
va adăposti manifes
tări complexe (expo
ziții. spectacole, dez
bateri. standuri de 
prezentare etc.), me
nite să ofere publicu
lui larg o perspectivă 
amplă asupra dezvol
tării contemporane a 
acestui meșteșug de 
îndelungată tradiție, 
să îl prezinte ca pe 
o realitate artistică 
bine fixată în evolu
ția ei, individualizată 
în variante zonale pli
ne de frumusețe. Nu 
numai expoziția „Ce
ramica populară tradi
țională din România", 
masa rotundă pe tema 
„Tradiție și inovație 
in creația populară 
contemporană". con
cursul „Cine știe ciș- 
tigă" pe tema „Cera

mica populară româ
nească", la care vor 
participa elevi din Ca
pitală. demonstrațiile 
restauratorilor cera- 
miști din muzeu, ci și 
gala de filme etnogra
fice și spectacolele 
folclorice vor insuma 
creațiile cele mai pre
țioase ale trecutului 
integrindu-le contex
tului care le-a produs 
și trasind liniile de 
dezvoltare ale unei 
creații cu ecouri con
temporane atit de vii. 
Dealtfel. unul din 
punctele de atracție 
ale decadei, pe lingă 
întîlnirile cu meșterii 
populari invitați, il vor 
constitui și demon
strațiile practice pe 
care aceștia le vor 
face. Meșteri precum 
Dumitru Șchiopu (Vlă- 
dești-Vîlcea). Aurelia 
Ogrezeanu, Victor și 
Eufrosina Vicșoreanu, 
Dumitru și Ioana Mis
chiu, Gheorghe și Ma
ria Iorga. Ionel Popa 
din Horezu-Vîlcea, 
Grigore Ciungulescu 
și Ion Răducanu din 
Oboga-Olt, Marin

Trușcă (Romana — 
Olt), Marin Nicolae 
(Pisc — Ilfov), Ion 
Diaconu (Tansa — 
Iași). loan Magopăț 
(Marginea — Sucea
va), Teodor Faur (Bir- 
sa — Arad), Tănase 
Cocean (Săcel — Ma
ramureș), Bagossy A- 
lexandru și Margareta 
(Baia Mare — Mara
mureș). Borza Vălean 
(Obirșia — Hunedoara), 
Gheorghe Terze (Le- 
heceni — Bihor), Ioni
că Stepan (Biniș — 
Caraș-Severin). Toa- 
der Nica (Poiana — 
Iași). Colibaba Marcel 
și Florin (Rădăuți — 
Suceava), renumiti 
pentru măiestria crea
țiilor lor. vor susține 
această ilustrare prac
tică a meșteșugului pe 
care-1 dețin. Sub o- 
chiul lor experimen
tat și sub privirile pu
blicului se vor desfă
șura, de asemenea, de
monstrațiile celor mai 
tineri olari și concur
sul de modelaj al ele
vilor din Capitală.

M. P.

CERAMICĂ
Se mișcă soare-n frcmîntări de lut 
nedeslușite, formele coboară 
și-n rădăcini culoriie-or să moara 
cu fiecare urmă de-nceput 
și meșterul prin degete strecoară 
un zbor de păsări veșnicind în lut.

Mircea CRiSTEA

Se împlinesc 40 de ani de cînd, la 
19 iulie 1941, in fața plutonului de 
execuție — din locul numit „Valea 
piersicilor" de la închisoarea Jilava 
in care, ca și în atitea alte temnițe, 
regimul de dictatură fascistă arun
case in acea perioadă pe cei mai 
neinfricați luptători pentru libertate 
și independentă națională, împotriva 
războiului hitlerist — s-a aflat un tî
năr care, cu dirzenie, a ținut capul sus 
pînă-n ultima clipă. Era tinărul co
munist Filimon Sîrbu, fiu devotat al 
clasei noastre muncitoare.

Curajul cu care Filimon Sîrbu a 
înfruntat moartea stă peste vreme 
mărturie hotărârii și abnegației mi- 
litanților partidului comunist în 
apriga luptă împotriva dictaturii 
fasciste și a războiului hitlerist în 
care aceasta tîrîse țara. în acei ani, 
care au înscris cea mai neagră pa
gină din istoria modernă a Româ
niei. s-a dezvoltat, ca expresie a 
stării de spirit antifasciste a po
porului român, o amplă mișcare de 
rezistență care a reprezentat o În
semnată forță in 
frontul comun al 
umanității împo
triva fascismului 
și războiului, pen
tru democrație și 
pace. Este marele 
merit al Partidu
lui Comunist Ro
mân că s-a aflat, în acele gre
le împrejurări, în fruntea luptei 
pentru apărarea intereselor vitale 
ale poporului, a integrității pa
triei. „Poziția fermă a Partidului 
Comunist Român — aprecia to
varășul Nicolae Ceaușescu în expu
nerea prezentată cu prilejul aniver
sării a 60 de ani de la crearea parti
dului — organizarea luptei active 
împotriva războiului, a activității de 
sabotare a mașinii militare fasciste, 
hitleriste, organizarea luptei de parti
zani au făcut ca Partidul Comunist 
Român să ciștige poziții importante 
în viața politică, să fie respectat și 
să poată realiza, împreună cu cele 
mai diverse forțe politice, patriotice, 
naționale, un puternic front împo
triva războiului, a hitlerismului". 
Această eroică luptă a fost plătită 
cu grele jertfe și sacrificii, cu viețile 
a numeroși comuniști și antifasciști. 
In anii 1940—1944, aproape 11 006 de 
persoane învinuite de activitate po
litică antifascistă au fost arestate, 
judecate sau condamnate. Alături de 
verdicte care însumau zeci de mii 
de ani de închisoare, temniță grea 
sau muncă silnică pe viață, au fost 
pronunțate peste 300 de sentințe de 
condamnare la moarte, din care 72 
au fost executate.

Filimon Sirbu a fost primul dintre 
comuniștii executați. Drumul său de 
luptă pentru izbîndirea cauzei celor 
mulți incepuse cu mult timp in 
urmă. Poate că primii pași i-a făcut 
chiar acasă, în satul natal Herepea 
din județul Hunedoara, văzind viața 
grea pe care o duceau consătenii, 
ințelegînd. din vorbele înțelepte ale 
tatălui său, muncitor ceferist, de 
unde pornea răul.

Anul 1930 — cind a devenit uce
nic la Atelierele Direcției porturilor 
maritime din Constanța — este mo
mentul intrării sale in rindurile cla
sei muncitoare...al primelor legaturi 
cu mișcarea muncitorească. Odaia cu 
calificarea profesională, tinărul mun
citor se maturizează politic, activi
tatea lui revoluționară in rindurile 
muncitorilor și îndeosebi ale tinere

40 de ani de la executarea 
lui Filimon Sirbu

tului atrăgînd atenția organelor re
presive. în toamna anului 1936. ute- 
cistul Filimon Sirbu a fost arestat, 
în timpul procesului, el a declarat 
cu tărie : „A fi antifascist nu este 
nici o vină. Dimpotrivă, aceasta în
seamnă a-ți iubi cu adevărat patria", 
în inchisoare, tînărul luptător a cu
noscut sprijinul cald,, tovărășesc al 
comuniștilor, apropiindu-se și mai 
mult de rindurile acestora. Au ur
mat, apoi, trei ani de stagiu militar. 
Eliberat din armată, in aprilie 1941, 
Filimon Sirbu desfășoară activitate 
revoluționară mai întîi la Brașov, 
revenind, după scurt timp, la Con
stanța.

In același an devine membru al 
Partidului Comunist Român, incre- 
dințîndu-i-se noi sarcini — de a con
duce acțiunile de sabotaj din orașul 
și portul Constanța împotriva mași
nii de război fasciste, avind, totoda
tă. și sarcina de secretar al organi
zației județene a Uniunii Tineretu
lui Comunist. Ia parte activă la ac
țiunile de demascare a caracterului 

nejust al războiu
lui antisovietic, la 
actele de submi
nare a mașinii de 
război fasciste. Pe 
zidurile caselor, 
chiar pe clădiri o- 
cupate de hitle- 
riști apar mani

feste și inscripții împotriva războiu
lui ; în port și la șantiere
le navale izbucnesc conflicte, o ma
gazie militară germană sare in 
aer etc. Siguranța dim Constanța 
caută cu înfrigurare pe autorii aces
tor acțiuni. La 22 iunie 1941 este 
arestat un grup de cinci tineri, prin
tre care și Filimon Sirbu. în timpul 
interogatoriilor și al procesului ju
decat la București, la Curtea Mar
țială a Comandamentului 2 teritorial, 
tinărul revoluționar a dovedit că 
purta cu cinste calitatea de membru 
al Partidului Comunist Român. La 4 
iulie 1941. din cei cinci judecați, el 
a fost condamnat la moarte. In 19 
iulie 1941, cind a fost dus în fața 
plutonului de execuție, era in pra
gul împlinirii virstei de 25 de ani ; 
o viață pe care a trăit-o pină in acel 
ultim moment cu inaltă demnitate.

Pierderea Iui Filimon Sirbu a în
durerat profund mișcarea muncito
rească din țara noastră, pe toți pa- 
trioții români. Intr-un document de 
epocă al partidului se arăta : „Tre
buie să popularizăm eroii... care se 
jertfesc pentru lupta de dezrobire a 
poporului român. Amintirea eroului 
tovarăș Filimon Sîrbu, primul asasi
nat de dușmanii poporului român, 
va trăi in inimile noastre, in inima 
clasei muncitoare și a întregului 
popor român".

Evocind acum, la 40 de ani de la 
asasinarea sa. personalitatea și lupta 
lui Filimon Sîrbu. aducem un cald 
omagiu comuniștilor, celor care au 
pus mai presus de orice cauza parti
dului. a independenței patriei, care 
au luptat și s-au jertfit pentru noul 
timp al tării, pentru făurirea unei 
noi orinduiri sociale, a libertății și 
demnității omului, punind prin lupta 
și jertfa lor trainice temelii mărețe
lor izbînzi de astăzi.

Elisabeta IONIȚA
cercetător științific principal la 
Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România

BOTOȘANI • Teatrul de păpuși 
„Vasilache" a prezentat o nouă pre
mieră pentru cei mai tineri specta
tori ai săi cu piesa „Zăpada pur
purie" de Nina Stănculescu. în pe
rioada estivală, teatrul botoșănean 
a inclus în programul său și loca
litățile din județ in care iși des
fășoară activitatea taberele pionie
rești. (S. Ailenei).

COVASNA • La Galeria de 
artă a fondului plastic din Sfîntu 
Gheorghe s-a deschis expoziția de 
pictură pe sticlă a Danielei Ungu- 
reanu, cea mai tînără membră a 
filialei județene a Uniunii artiștilor 
plastici. • O expoziție din operele 
artiștilor fotografi amatori din ju
deț s-a deschis in orașul balnear 
Covasna. (Păljănos Maria).

BUZĂU • în pitorescul decor de la 
Plaiu Nucului, comuna Lopătari, 
a avut loc „Festivalul Slănicului", 
tradițională manifestare folclorică 
aflată la cea de-a Xll-a ediție. 
S-au bucurat de aprecieri din par
tea miilor de participanți evoluțiile 
formațiilor de dansuri de la Brăiești, 
Mărgăritești, Mînzălești și Plaiu 
Nucului, ale grupului vocal feminin 
din Vadu Pașii, formațiilor de 
fluierași de la Pîrscov și de cimpo- 
ieri de la Sărulești, orchestrei și 
soliștilor Școlii populare de artă 
din Buzău. (Dumitru Dănăilă).

IALOMIȚA • ‘în cadrul etapei 
republicane a Festivalului național 
„Cintarea României" pentru forma
țiile coregrafice, pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor din Slobozia 
și-au dat intilnire peste 3 060 de 
soli ai artei populare, ce au incintat 
un public cunoscător și generos. 
S-au întrecut formațiile de dansuri 
și ansamblurile folclorice din jude
țele Brăila, Călărași, Constanța, 
Galați, Tulcea și Ialomița. (Mihai 
Vișoiu).

CLUJ • Pe dealul Bobilna, acolo 
unde la 1437 și-au instalat tabăra 
răsculații români și maghiari care 
luptau împotriva iobăgiei, .a avut 
loc tradiționala serbare populară 
dedicată acestui eveniment. In fața 
a mii de excursioniști din județ, 
formații artistice de amatori au 
prezentat spectacole care s-au în

cheiat cu o grandioasă serbare 
populară. (Alex. Mure șan).

VILCEA • în stațiunile balneare 
vîlcene Călimănești, Govora, Olă- 
nești și Ocnele Mari a debutat, sub 
genericul „Vacanțele Oltului", sta
giunea artistică estivală. își dau 
concursul teatre profesioniste din 
Craiova, Deva, Pitești, Sibiu și din 
Capitală, teatrul popular din Rm. 
Vilcea. teatrele muncitorești de pe 
lingă Casa de cultură a sindicat.elor 
Rm. Vilcea și Clubul Brezoi, ca și 
numeroase formații artistice de 
amatori vilcene laureate ale actua
lei ediții a Festivalului național 
„Cintarea României". (Dumitru 
lacobescu).

BISTRIȚA-NASAUD • „Progra
mul de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introducere a 
progresului tehnic in domeniul 
energiei și a materiilor prime" a 
constituit tema dezbaterii care a 
avut loc la Casa orășenească de 
cultură Beclean. • Prima expoziție 
de ex-librisuri găzduită la Bistrița 
poartă semnătura artistului plastic 
hunedorean Dafinel Duinea. (Gheor
ghe Crișan).

BIHOR • Muzeul Țării Crișurilor 
din Oradea a organizat o expoziție 
mai deosebită. Sint prezentate unel
te de muncă, obiecte de uz casnic, 
gospodăresc și articole vestimenta
re, imagini fotografice oglindind 
viața economico-socială, civilizația 
materială și tradițiile satului Budu- 
reasa, din zona Munților Apuseni. 
Interesanta expoziție inaugurează 
un șir de manifestări similare me
nite să înfățișeze caracteristicile 
unor așezări din diferite zone ale 
Bihorului, evoluția modului de 
viață al localnicilor. (Al. Peti).

SALAJ • Printre multiplele ac
tivități educative pe care le desfă
șoară comitetul orășenesc al femei
lor din orașul Jibou, o bună parte 
se adresează copiilor. Reținem cîte
va exemple : concursurile de tri
ciclete, de „Desene pe asfalt", 
expoziții de pictură, expoziții (cu 
vinzare) ale unor articole vestimen
tare pentru cei mici, confecționate 
la liceul și unitățile de profil din 
localitate. (Ion Mureșan).

S-a redeschis expoziția de bază 
a Muzeului județean Buzău

S-a redeschis de curind expoziția 
de bază a Muzeului județean Buzău. 
Amenajată pe o suprafață de 5 000 
mp, in 24 de săli ale unei clădiri ce 
oferă excelente condiții de prezentare 
a materialelor documentare, expoziția 
cuprinde secțiile : arheologie, istorie 
veche, istorie medie, istorie modernă, 
istorie contemporană și artă decora
tivă. Din cele peste 40 000 de obiecte 
aflate în patrimoniul muzeului jude
țean, grupate in 40 de colecții, au 
fost expuse 4 000, 80 la sută dintre 
acestea fiind piese originale.

Dintre exponate rețin cu deosebire 
atenția : statuete neolitice, urne spe
cifice culturii Monteoru, statuete 
geto-dacice descoperite în așezarea 
de la Cirlomănești, copia documentu
lui in care este menționat pentru 
prima dată Buzăul in anul 376, cea

mai fidelă copje a tezaurului de la 
Pietroasa, obiecte ce au aparținut lui 
Al. I. Cuza, Mihail Kogălniceanu etc. 
La loc de cinste se află expusă car
tea de onoare a municipiului Buzău, 
in.care au semnat, în anul 1976, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Redeschiderea expoziției de bază a 
muzeului județean oferă publicului 
largi posibilități de cunoaștere a zes
trei de valori materiale și spirituale 
produse din cele mai vechi timpuri 
de locuitorii acestei părți de tară, a 
contribuțiilor lor la lupta poporului 
nostru pentru păstrarea ființei națio
nale, pentru apărarea unității și 
independenței patriei.

Dumitru DAnAilA 
corespondentul „Scinteii"
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„Concepția materialist-dialectică, baza
ideologică a politicii și activității

Partidului Comunist Român"
(Urmare din pag. I)

cialiste multilateral dezvoltate ; con
ținutul proceselor revoluționare con
temporane. al trecerii la o nouă cali
tate, superioară, in toate domeniile 
de activitate. în corelație directă cu 
toate acestea. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a operat înnoiri și în do
meniul concepției marxiste asupra 
structurilor grupale și comunitare in 
condițiile actuale ale socialismului și 
în perspectivă. Procesului complex 
de apropiere dintre diferitele clase 
și categorii sociale specifice socialis
mului îi corespunde un proces de o- 
mogenizare socială din ce in ce mai 
pronunțat, care constituie baza fău
ririi poporului unic muncitor.

în ce privește imbogățirea teoriei 
marxiste asupra comunităților uma
ne, textele incluse in volum relevă 
perspectiva înnoitoare promovată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in defi
nirea locului și rolului națiunii în 
epoca contemporană. Pornind de la 
realitatea atestată cu prisosință in 
zilele noastre că națiunea asigură ca
drul necesar pentru dezvoltarea for
țelor de producție. înflorirea științei 
și culturii, afirmarea personalității 
umane, secretarul general al partidu
lui relevă rolul națiunii, ca impor
tant factor de progres, rol ce se men
ține și în condițiile orinduirii socia
liste, care creează condiții optime a- 
firmării și înfloririi fiecărei națiuni, 
în mod legitim, dezbaterea teoretică 
a acestor probleme se imbină cu sub
linierea cerințelor practice pentru 
dezvoltarea națiunilor. între care 
crearea noii ordini economice și po
litice internaționale, instaurarea unor 
raporturi echitabile între comunită
țile statale ocupă un loc de seamă.

Toate aceste probleme teoretice au 
ca sistem central de referință evi
dențierea raportului dintre legitatea 
obiectivă și creația istorică conștien
tă a maselor în socialism, raport care 
condiționează cu necesitate in epoca 
noastră, inclusiv în condițiile făuririi 
șocietății socialiste multilateral dez
voltate și inaintării spre comunism, 
acțiunea legii luptei dintre vechi și 
nou. Lectura volumului pune in evi-

■ dență stăruința cu care secretarul 
general al partidului subliniază ne
cesitatea înțelegerii acestui raport in 
toată dinamica și complexitatea sa, 
p.ornind de la realitatea că lupta intre 
vechi și nou reprezintă o lege a dez
voltării. că tocmai de aceea contra
dicțiile sociale vor continua să existe 
și in socialism, partidului revenindu-i 
rolul de a sesiza la timp apariția aces
tora, de a crea condiții ca ele să nu se 
complice, să nu ducă la conflicte so
ciale. Tocmai in spațiul acestei cerințe 
de mare importantă s-a desfășurat și 
se desfășoară activitatea partidului 
privind perfecționarea relațiilor de 
producție și sociale, organizarea 
întregii societăți pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei 
umane.

După cum se știe, un 
In domeniul ideologiei 
practicii de edificare a 
îl ocupă raportul dintre conștiința și 
existența socială. în mod firesc deci, 
multe aprecieri inserate în volum se 
referă la această problemă com
plexă, punind în lumină contribuțiile 
originale ale secretarului general al 
partidului pe linia înțelegerii mai 
nuanțate a laturilor ce formează ra
portul amintit, eliminării unui anu
mit fetișism, unei înțelegeri mecanice 
a determinării conștiinței sociale de 
către existența socială. Pornind de la 
progresul științei contemporane, de 
la importanța in multe privințe de
cisivă pe care o are angajarea umană 
in izbinda oricărei acțiuni, secretarul 
general al partidului a subliniat că 
în cadrul acestor raporturi ideile oa
menilor. convingerile și opțiunile va
lorice pe care ei le-au dobindit in 
procesul construcției socialismului au 
un rol deosebit în asigurarea pro
gresului in domeniul forțelor de 
producție, al bazei tehnico-materiale 
a societății socialiste. în adîncirea de
mocrației socialiste, in instituirea 
unei noi calități a vieții.

în prelungirea concepției sale a- 
supra determinismului vieții sociale 
și asupra raporturilor dintre con
știința socială și existenta socială in 
socialism, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a elaborat un ansamblu de principii 
și mijloace privind făurirea omului

și cunoașterii
loc important 
marxiste, al 

noii societăți,

nou al societății socialiste, conside
rată drept cea mai mare și mai 
complexă sarcină, cea mai nobilă 
răspundere, îndatorirea, revoluționară 
de onoare a partidului nostru co
munist.

Preocuparea neabătută a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru imbogă
țirea materialismului dialectic și is
toric în condițiile epocii noastre este 
permanent marcată de grija pentru 
afirmarea funcției critice a filozofiei 
marxiste in dialogul și confruntările 
de idei contemporane, pentru întări
rea combativității ei împotriva orien
tărilor ideologice reacționare, a con
cepțiilor filozofice mistice și iraționa
liste, a oricăror încercări de a dena
tura esența materialismului dialectic 
și istoric sau de a împiedica mani
festarea spiritului său mereu viu și 
creator, deschis înnoirilor actuale 
care au Ioc în practică și cunoaștere, 
în acest sens se subliniază în volum că 
..nu poate fi concepută predarea filo
zofiei niarxist-leniniste altfel decît in 
opoziție netă cu ideile retrograde, 
antiștiințifice, idealiste, care circulă 
azi in lume și care sînt generate de 
forțe care și-au trăit traiul". Secre
tarul nostru general are in vedere 
critica indeosebi a acelor teorii reac
ționare generate de condițiile istorice 
actuale din lumea capitalistă și. tot
odată, combaterea oricăror manifes
tări străine concepției noastre despre 
viață, rămase din trecut, cum sînt 
naționalismul, misticismul și alte 
mentalități contrare concepției mate- 
rialist-dialectice și istorice, ideologiei 
și politicii partidului nostru comunist.

Trecerea in revistă a citorva as
pecte din activitatea teoretică a pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prilejuită de a- 
pariția primului volum selectiv de 
texte din opera sa filozofică pune in 
lumină cu pregnanță faptul că ma
terialismul dialectic și istoric a de
venit cu adevărat cea mai autentică 
philosophia militans a contempora
neității. Este o mîndrie pentru noi 
că cel mai reprezentativ exponent al 
gindirii revoluționare românești se 
numără printre cei mai activi făuri
tori actuali ai unei astfel de fi
lozofii.

Sosirea in Capitală a președintelui Comitetului 
Internațional Olimpic

Sîmbătă seara a sosit in Capitală 
Juan Antonio Samaranch, președin
tele Comitetului Internațional Olim
pic. pentru a participa la festivitatea 
deschiderii Jocurilor Mondiale Uni
versitare de vară de la București.

La sosire, pe aeroportul interna
țional Otopeni, oaspetele a fost salu
tat de Emil Drăgăneșcu. ministrul 
turismului și sportului, vicepreședin
te al Comitetului Național de 
nizare a Universiadei, Marin 
nea.
Jiului Național pentru Educație

și Sport, președintele Comitetului 
Olimpic Român. Alexandru Șiperco, 
membru al Comisiei executive a Co
mitetului Internațional Olimpic, de 
reprezentanți 
țara noastră.

Au fost de 
președintele

ai vieții sportive din

PE ȘANTIERELE PATRIEI

O nouă
de ingineri

promoție 
constructori

Avantajele economisirii 
la C.E.C. prin

consimțămint scris

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII COLUMBIA

Excelenței Sale
Domnului JULIO CESAR TURBAY

Președintele Republicii Columbia
AYALA

BOGOTA 
țării dumnea-

Orga-
Drag- 

prim-vicepreședinte al Consi-
Fizică

față dr. Primo Nebiolo, 
Federației 

nale a Sportului 
membri ai F.I.S.U.

A fost prezent 
Martinez, însărcinat 
terim al Spaniei la

Internațio-
Universitar, alți
Antonio Lopez 

cu afaceri ad-in- 
București.

(Agerpres)

COTIDIAN
Relatări ale reporterilor

și corespondenților „Scînteii"

Cea de-a 171-a aniversare a proclamării independenței
voastră Îmi oferă plăcutul prilej ca, in numele poporului român și al meu 
personal, să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, precum și de succese și progres poporului columbian 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

/

„Cred în puterea bobului de griu / 
Și-n brațele care frâmîntă piine, / 
Cred in puterea smulsă unui riu / 
Pentru lumina zilelor de mîine". 
Acest catren, iradiind fosforescent pe 
crochiul unui pod temerar — eșarfă 
metalică intre două steiuri de piatră
— sub care se înfățișează gazeta stu
dențească de perete a Facultății, de 
căi ferate, drumuri, poduri și geode
zie, poate fi luat ca simbol al stării 
de spirit specifice tuturor absolven
ților Institutului de construcții. Cu 
numai citeva zile in urmă, in prezen
ța comisiilor de repartizare în produc
ție a promoției ’81, am fost martorul 
opțiunilor specifice acestui crez ge
neros. al hotărîrii tuturor absolven
ților de a-și începe cariera de spe
cialiști pe șantierele noilor orașe și 
fabrici, ale viitoarelor viaducte și tu
neluri. magistrale feroviare și rutiere, 
pretutindeni unde este mai multă ne
voie de ei.

Nimic grandilocvent, nimic nefiresc, 
nici chiar sub raportul emoțiilor. Ale
gerea locului de muncă se efectua 
aproape ca un gest reflex. Cele mai 
îndepărtate, sub raport geografic, 
șantiere ale țării erau invocate cu fa
miliaritatea celor ce le cunosc în
deaproape și s-au legat de ele in 
zilele și nopțile atîtor activități prac
tice, de studiu in bibliotecă sau in 
fața planșetei. Examenul producției, 
ca validare morală a profesiunii, fu
sese astfel trecut cu mult timp inain- 
tea examenului de diplomă : reparti
zarea nu mai era decit un moment 
de continuitate in fluxul neîntrerupt 
al integrării, de pe urma căruia stu
denții Institutului de construcții, îm
preună cu profesorii lor, obțin anual 
circa 40 milioane de lei. Plus, bine
înțeles, un număr nesfîrșit de pro
iecte pentru viitor.

— Proiecte pentru viitor ? Dar ele 
sînt de mult la ordinea zilei : ne de
finesc ; au un caracter autobiografic
— ne mărturisesc proaspeții ingineri 
Octavian Nica și Dumitru Horge, 
completindu-și gindurile, ca de atîtea 
ori in existența lor de colegi la Liceul 
industrial de construcții din Oradea, 
apoi de muncitori pe șantierele Di
recției județene de drumuri și poduri 
din Bihor, iar pină de curind de stu- 
denți practicanți pe Șantierul Cana
lului Dunăre — Marea Neagră. Pasiu
nea comună pentru realizarea de 
autostrăzi i-a dus la liceul de con
strucții. Era. un vis temerar nu numai 
in imaginația lor de adolescenți. Dar 
visul s-a împlinit odată cu împlinirea 
lor : harta rutieră a țării reproduce 
astăzi, ca într-o efigie, și portretul 
lor de adolescenți. Ca fierari-beto- 
niști pe șantiere visau adeseori la 
construirea unor viaducte cu deschi
deri uriașe. Le-a fost dat să-și vadă 
și acest vis împlinit pe linia ferată 
Rm. Vilcea — Vîlcele, unde „salba" 
de viaducte desfășurată pe o distan
ță de 3.5 km include și o parte din 
inteligenta lor de studenți-cercetă- 
tori. Reducerea consumurilor de ma
teriale și a duratelor de execuție, per
fecționarea tehnologiilor aplicate pe 
scară industrială, valorificarea supe
rioară a mediului ambiant sînt co-

mandamente fără de care nimic din 
construcțiile viitorului nu mai poate 
fi anticipat. Și tocmai de aceea pro
iectele de diplomă ale celor doi tineri 
specialiști înfățișează, cu o cutezanță 
și siguranță pentru care au primit ca
lificativul maxim, noi tipuri de supra
structuri pentru poduri de șosea cu 
consumuri reduse de materiale și 
pentru poduri de cale ferată cu grinzi 
tronsonate din beton precomprimat. 
Făurite in regim de contract econo
mic, nu va trece mult timp pînă cind 
și aceste „visuri" vor deveni pal
pabile.

Așadar, o permanentă întrecere în
tre vis și realitate, și o realitate per
manent înnobilată prin puterea de 
creație a unor destine apropiate pînă 
la identitate. Iată o posibilă formulă 
definitorie pentru însăși condiția ti
nerei generații din patria noastră și, 
implicit, pentru cei 1 431 de proaspeți 
absolvenți ai Institutului de construc
ții ale căror prime certificate de re
partizare se identifică in faptul că 
proiectele lor de diplomă, elaborate 
pe baza temelor propuse de unitățile 
productive și de cercetare, se aplica 
integral. Și astfel, pe valea Putnei. 
pe Topolog sau la Riureni, în teme
liile atitor cetăți viitoare sau în 
piscurile barajelor, pe orizonturile 
nesfîrșite ale șoselelor străjuite de 
plopi fremătători, vor dura, ca mărtu
rii peste decenii sau peste veacuri, 
ceva din pasiunea acestor tineri, ceva 
din setea lor de afirmare.

Iar o asemenea afirmare are loc nu 
numai la nivel individual, ci și in 
succesiunea generațiilor. Teodor Bro- 
tea, Lucian Climovici, din promoția 
acestui an a Facultății de construc
ții civile, industriale și agricole, pre
cum și mai tinărul lor coleg Dorm 
Pleșa, care, după plecarea promoției 
’81 a preluat „ștafeta studenților con
structori", ne-au relatat despre cit de 
multe au învățat din intilnirile suc
cesive ale studenților organizate cu 
absolvenții mai multor promoții. Se 
anticipează și se dezbat sub toate as
pectele — inclusiv, sau mai ales, în 
perspectiva școlii de educație sub 
care se înfățișează fiecare șantier — 
direcțiile de' dezvoltare ale industriei 
cu profil de construcții. Are Joc astfel 
un larg schimb de experiență din care 
fiecare învață inclusiv cum să aplice 
in practică proiectele colegilor mai 
tineri sau mai puțin tineri. Și nu 
numai atit : valoarea unei asemenea 
osmoze spirituale se oglindește inclu
siv in vastul „scenariu" pe care toți 
cei reuniți laolaltă il elaborează cu 
privire la spiritul edilitar al viitorului. 
Nici o problemă nu rămine fără 
citeva variante de soluții și fie
care dintre acestea, oricît de diferită, 
are o notă fundamentală comună : 
vizează in esența ei durata și monu
mentalitatea patriei socialiste.

Este, desigur, zestrea cea mai de 
preț a acestor tineri care. acum, cînd 
se îndreaptă spre șantiere, sint mai 
hotăriți decit oricind să nu-și trădeze 
visurile adolescenței.

Preocupată permanent de îm
bunătățirea servirii depunători
lor, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni pune la dispoziția 
populației o formă simplă și 
practică de economisire — de
punerile prin consimțămint scris 
prin virament. Prin acest sis
tem se apropie servirea depu
nătorilor de locul de muncă al 
acestora și se evită deplasările 
la unitățile C.E.C. pentru efec
tuarea depunerilor.

Depunerile se fac pe baza for
mularului completat de dv., pe 
care îl găsiți la ghișeul C.E.C. 
de la locul de muncă sau la 
oricare unitate C.E.C. Formu
larul prin care solicitați unității 
la care lucrați să vă depună la 
C.E.C. — parțial sau integral — 
retribuția dv., il predat! la ghi
șeul C.E.C., iar in lipsa aces
tuia, serviciului financiar al 
unității in care vă desfășurați 
activitatea.

înscrierea în libretul de eco
nomii a sumelor depuse prin 
consimțămint scris se face la 
ghișeul C.E.C. de la locul dv. 
de muncă sau la unitatea C.E.C. 
la care s-a virat depunerea, iar 
restituiri se pot efectua oricind, 
după dorința dv,

Depunînd economiile prin 
consimțămint scris, veți benefi
cia totodată și de drepturile și 
avantajele pe care legea le 
acordă tuturor depunătorilor : 
secretul privind numele depu
nătorilor și operațiile efectuate, 
garanția statului asupra sume
lor depuse, dobinzi și cîștiguri, 
dreptul de a împuternici alte 
persoane să dispună de sumele 
păstrate la C.E.C. și altele.

■ La turnătoria de fontă a Com
binatului de utilaj greu din lași, 
consumurile specifice la o tonă de 
piese grele turnate s-au redus de 
la 1 530 kg, cit este norma aproba
tă, la 1 430 kg. Tot aici s-a trecut 
la aplicarea unor noi soluții de 
economisire a metalului, cum ar fi 
reducerea maselotajului, precum și 
ridicarea procentajului de amestec 
regenerat pină la .40—50 la sută, 
față de 10 la sută cit este în 
prezent. lată că și în siderurgie 
este în vogă „silueta".

■ Doriți să vă imprimați diferite 
obiecte vestimentare textile ? Nimic 
mai ușor. Execută asemenea lucrări 
unitatea cooperativei bucureștene 
„Prestarea", din bd. Hristo Botev. 
Diversificînd gama prestărilor către 
populație, cooperația meșteșugă
rească din Capitală a mai înființat, 
recent, în bd. 1848 nr. 12, o uni
tate profilată pe realizarea de po
doabe și articole decorative, ca și 
pe reparația de brichete cu gaz, iar 
cooperativa „Arta încălțămintei" a 
deschis, pe lingă centrul de coman
dă din Calea Griviței 59, o uni- 
tate-anexă pentru valorificarea, la 
prețuri avantajoase, o produselor 
in stoc.

■ Organizația sindicală de la în
treprinderea de construcții de nave 
și utilaj tehnologic din Tulcea a 
inițiat o acțiune de colectare a ma
terialelor refolosibile din incinta uni
tății. Receptivi, oamenii muncii de 
aici au colectat, de la începutul 
anului, peste 1 000 tone de metal. 
O mină „metaliferă" descoperită în 
propria curte.

■ Veste bună pentru gălățeni : 
cooperativa meșteșugărească „Mo-

bila" din Galați a deschis in car
tierul Dunărea (strada Brăilei, bloc 
G 6) o nouă unitate de prezentare 
și vînzare a mobilei recondiționate. 
Se găsesc aici la prețuri avantajoa
se garnituri de sufragerie, dormitoa
re, garnituri de hol, precum și piese 
disparate. Prin aceeași unitate 
fac și achiziții de mobilă spre 
condiționare.

■ Mașina de spiralizat sirmă 
„KANTHAL”

se 
re-

bP 
este una din ultimele 

realizări tehnice ale întreprinderii 
„Electromureș" din Tg. Mureș. Față 
de utilajele similare aduse pînă 
acum din import, ea are o fiabili
tate sporită și elimină în întregime 
consumul de amoniac. Alt succes al 
colectivului de aici - reducerea cu 
31 lei a cheltuielilor materiale la o 
mie lei producție-marfă, în perioa
da de la începutul anului și pînă 
acum, fapt ce a dus la realizarea 
unor economii de materiale în va
loare de peste 9 300 000 lei.

■ „Mi-a ieșit coșaru-n drum"... 
spune un vechi cîntec. Din păcate, 
aceste versuri nu sînt valabile și în 
județul Maramureș, unde, din cauza 
absenței coșarilor de la datorie, a 
nereparării și necurățirii cu regula
ritate a coșurilor, s-au produs mai 
multe incendii păgubitoare. „Hai 
coșar, coșar...”.

■ Textilistele întreprinderii „Cri- 
șana” din Oradea au produs în 
prima jumătate a anului aproape 
100 000 mp de țesături de bună ca
litate, în mare parte din materiale 
recuperate. Cifra reprezintă hărnicia 
„peste plan” a iscusitelor orădence, 
concretizată prin sporirea cu 553 lei, 
in medie, de persoană, a produc
tivității muncii.

Mihai IORDANESCU

De la Direcția drumurilor
Direcția drumurilor din Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicațiilor 
comunică :

Din cauza lucrărilor care se execu
tă pe Valea Oltului, circulația pe DN 
7. Rm. Vilcea-Sibiu, continuă să fie 
Întreruptă pe sectorul Cozia-Brezoi 
în zilele de luni pînă vineri, intre 
orele 11,30 și 19,30. Sîmbătă, dumini
că și in zilele de sărbători legale cir
culația este asigurată. Pentru evita
rea staționării in timpul închiderii 
traseului, se recomandă conducători
lor auto care circulă în tranzit să 
plece in cursă la ore potrivite, ast
fel incit să ajungă pe sectorul afec
tat înainte de ora 11,30, cind circu
lația se închide, sau după ora 19,30.

De asemenea, Direcția drumurilor 
atrage atenția conducătorilor auto

care în aceste zile se deplasează tn 
țară că pe unele sectoare ale dru
murilor naționale sint în execuție 
numeroase lucrări de tratamente bi
tuminoase și alte categorii de lucrări 
pe partea carosabilă. Pentru a se 
evita spargerea parbrizelor autovehi
culelor din cauza împroșcării cu cri
blură, precum și accidentarea munci
torilor care lucrează pe partea caro
sabilă, se
torilor auto să respecte cu strictețe 
semnificația indicatoarelor 
stricție instalate în acest scop, și a- 
nume : reducerea vitezei la 30 și, 
respectiv, 10 km pe oră ; evitarea 
depășirilor ; păstrarea 
cel puțin 40 m între 
pe sectoarele de lucru.

• CĂRBUNE TRANS
PORTAT PRIN CON
DUCTĂ. Cercetătorii din No- 
vokuznețk (din Siberia) proiec
tează prima conductă pentru 
transportul cărbunelui, cu o lun
gime de 250 km. tn următorii 
cinci ani. această conductă va 
uni mina „Inskaia" din Kuzbas 
cu termocentrala din Novo
sibirsk. In viitor se va crea un 
intreg sistem de conducte prin 
care va fi transportat cărbunele 
din Kuzbas la centralele electri
ce din Siberia apuseană și din 
Ural. Lungimea lor totală va fi 
de circa 2 000 de km. Astfel, se 
vor reduce aproape la zero pier
derile de combustibil in timpul 
transportului, eliberindu-se tot
odată zeci de mii de vagoane.

• „FABRICĂ" DE RO
ȘII. Ziarul „Times" scrie că 
in Anglia a fost construită 
o seră fără... pămint. Supra
fața serei este de 8 hectare, 
fiind considerată cea mai mare 
„fabrică" de roșii din lume. Ră
sadurile de roșii ' sînt plantate 
intr-un material spongios îmbi
bat cu substanțe hrănitoare. Do
zarea substanței hrănitoare este 
realizată cu ajutorul unui calcu
lator care dirijează atît lumino
zitatea. cit și sistemul de venti
lare al serei. Sera este încălzită 
cu apa provenită de la o termo
centrală.

• ÎNLOCUITOR AL 
GRĂSIMII DE BALENĂ, 
tn curind. apărătorii balenelor

Poporul columbian sărbătorește 
împlinirea a 171 de ani de 
clamarea independenței.

Țară sud-americană cu 
veche istorie și civilizație, 
bia (1 138 914 kmp și peste 
lioane de locuitori) reunește o 
versitate de climă, vegetație și re
surse minerale rar intilnite pe con
tinentul latino-american. De la pă
durile virgine și savanele situate în 
perimetrul amazonic la zăcămin
tele minerale — fier, cupru, aur, 
cărbune, uraniu etc — din zona 
podișurilor andine ; de la culturile 
de cafea, porumb și trestie de za
hăr la întinderile muntoase acope
rite cu pășuni pentru creșterea vi
telor, paleta bogățiilor acestei țări 
sugerează, la o prezentare oricît de 
sumară, un 
mic.

Cu toate 
singura țară 
Ia descoperitorul Americii a rămas 
multă vreme cunoscută mai mult 
ca „țară a cafelei". Cu o producție 
anuală de circa jumătate de milion 
de tone, Columbia continuă să o- 
cupe locul al doilea, după Brazilia, 
în ierarhia mondială a producăto
rilor de cafea, dar tradiționalul ei 
specific economic legat de mono
culture agricolă cedează treptat lo
cul unei notabile divensificări. Deși 
cafeaua rămine încă preponderentă 
în ansamblul exporturilor colum
biene, in ultimii ani sint evidente 
eforturile de diversificare a pro
ducției agricole, prin extinderea 
culturii bumbacului, a cerealelor și 
bananelor.

la pro-
o stră- 
Colum- 
25 mi- 

di-

mare potential econo-

aceste disponibilități, 
ce-și trage numele de

Ceea ce caracterizează Insă In 
primul rină peisajul economic ac
tual sint preocupările de valorifi
care superioară a resurselor natu
rale prin intermediul industriali
zării. Acest lucru a devenit posibil 
ca urmare a măsurilor de restabi
lire a controlului național asupra 
bogățiilor naturale și asupra sec- 
toarelor-cheie ale industriei, in
clusiv cel petrolier. Investițiile sînt 
canalizate intr-o măsură tot mai 
mare spre asemenea ramuri ca si
derurgia. industria chimică și pe
trochimică, a cimentului și. cu deo
sebire in ultimul timp, in extrac
ția cărbunelui (rezervele cunoscute 
fiind estimate la 40—60 miliarde 
de tone). Se află în curs de apli
care un plan energetic național pe 
zece ani, considerat fundamentul 
ansamblului de proiecte privind 
dezvoltarea economică și socială a 
țării.

Poporul român urmărește cu sim
patie eforturile poporului colum
bian pentru progresul multilateral 
a! țării. între România și Colum
bia s-au statornicit și se dezvoltă 
relații de prietenie și colaborare 
rodnică, bazate pe stimă și respect 
reciproc. Aceste relații au fost pu
ternic impulsionate de înțelegerile 
convenite cu prilejul vizitei oficiale 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Columbia și al dialogului la nivel 
înalt româno-columbian de la 
București, care au deschis noi și 
ample perspective raporturilor bi
laterale.

PROGRAMUL 1

9.00
9.35

Tot Înainte I
Film serial pentru copil ; „Pasărea 
albastră". Episodul 3
Viata satului. Din sumar : « Se
ceriș ’81. Combinele în lanurile de 
griu din nordul țării. Reportaje, 
note, .informații ■ Arăturile de 
vară — condiție obligatorie pentru 
belșugul viitoarelor recolte. Repor
taje • comentariu la un grafic
• Buletin agrometeorologic • In 
Bărăgan anotimpurile prețuiesc 
piine. Reportaj • Clntece și dan
suri populare
Bucuriile muzicii. Enescu — in re
pertoriul interpreților 
De strajă patriei 
Telex 
Album duminical • 
ta... In stop-cadru ■ ___  ______
animate : Tom și Jerry • Moment 
folcloric • Oameni de omenie. Re
portaj • Un zîmbet pe 16 mm
• Selecțiuni din emisiunea-con- 
curs „Șlagăre in devenire" — edi
ție specială : „Sport, tinerețe, stu
denție"
Din creația cinematografică româ
nească. „Pădurea pierdută". Ulti
ma parte. Scenariul : Mihnea 
Gheorghiu. Regia : Andrei Blaier
• Bucureștiul îșl întîmpină oas
peții. In jurul orei 16,39 — Festi
vitatea deschiderii Jocurilor Mon
diale Universitare de vară — edi
ția 1981
Micul ecran pentru cel mici. Copi
lăriei — cer senin

19.30 Telejurnal
19,55 16 ani de la Congresul al IX-lea 

al P.C.R. — viguroasă afirmare a 
spiritului novator, revoluționar. 
Comentariu : Eugen Mândrie 
Ani luminoși. Emisiune literar-ar- 
tlstică
Film artistic : „Vine și tata". Pre
mieră pe țară. Producție a stu
diourilor engleze. în distribuție : 
James Robertson, Justice. Stanley 
Baxter. Eric Barker, Kenneth 
Lope. Regia : Peter Graham Scott 
Telejurnal 
Universiada '81

10,00

11,45

12,30
13,00
13,05

15,25

19,00

lumii

13,05 Vacan-
14,00 Desene

orchestra simfonică a Radlotelevl- 
ziunii vieneze, dirijată de Leif 
segerstan

13,30 Reportaj TV. De la muzică la 
fotbal cu Sonny Niculescu

14,90 Umor și muzică 
14,35 Desene animate
15,00 De la noi și de pretutindeni. Pro

gram muzical-coregrafic • Bucu
reștiul își întîmpină oaspeții. In 
jurul orei 16,30 — Transmisiune 
directă de la stadionul „23 August" 
din București. Festivitatea deschi
derii Jocurilor Mondiale Universi
tare de vară — ediția 1981 
Micul ecran pentru cei mici 
Telejurnal 
Telerama
Serată muzicală TV. București — 
centru muzical internațional 
Telejurnal
Universiada '81

19.00
19,30
19,55
20,25

22,15
22.30

Luni, 20 iulie 1981
PROGRAMUL 1

16,09 Emisiune In limba maghiară. Din 
cuprins : Cronica evenimentelor 
politice interne ale săptăminil* 
• Zile fierbinți in cîmpiile tării. I 
Reportaj • La ordinea zilei. Co
mentariul emisiunii : Universiada 
1981 — București • Manifestări or
ganizate sub egida Festivalului na
țional al muncii și creației „Cîn- 
tarea României" • In iureșul jocu
lui • Orizont — știință, natură, so
cietate • Festivalul muzicii vechi

18,35 Imagini din Columbia. Documentar 
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Universiada '81. Concursul mascu

lin de gimnastică. Transmisiune 
directă

20,30 Actualitatea economică 
Cadran mondial • Apartheidul — 
atentat împotriva demnității umane 
Roman foileton : Puterea voinței 
— episodul 3 
Telejurnal
Universiada ’81. Rezumatul între
cerilor zilei20,45

PROGRAMUL 2
(Agerpres)

pămîntului și seismologie PROGRAMUL S

distanței de 
autovehicule

22.15
22.30

recomandă conducă-
de re-

20,20

auztm 
accent

De la Centrul de fizică a
Centrul de fizică a pămîntului și 

seismologie anunță : in ziua de 
18 iulie 1981, la ora trei, trei 
minute și 12 secunde, s-a produs in 
regiunea Vrancea. la adincimea de 
150 kilometri, un cutremur cu mag
nitudinea 5,3 (scara Richter).

Intensitatea cutremurului în zona

epicentrală a fost de VI grade (pe 
scara Mercalli).

Cutremurul a fost simțit la Bucu
rești cu intensitatea de V grade, 
precum și în alte localități, intre 
care Focșani și Bîrlad, cu intensități 
de IV — V grade.

Nu s-au produs nici un fel de 
pagube materiale.

11,00—12.00 Țeleșcoală • Muzeele patriei 
• Universul informaticii — docu
mentar « Din tainele micronilor 
(I.O.R.)

12,00 Documentar TV : Secretul naviga
ției păsărilor

12,40 Finaliștii ediției 1981 a concursu
lui de pian ..Beethoven"'. Tn emi
siunea de astăzi. Concertul nr. 5. 
Solist : Hector Alejandro Daniel 
Rinero (Argentina). Acompaniază

Pagini din istoria teatrului româ
nesc. Episodul 1 — reluare. Pre
zintă Radu Beligan, artist al po
porului
Aproape totul despre grfu. Docu
mentar „Sahiafilm". Regia : Con
stantin Vaeni
Melodii populare
Film artistic : „Vine *1 tata" (re
luare)
1901 de seri
Telejurnal
Mozaic (selecțlunl)
Profil componistic : Theodor Drâ- 
gulescu
Ora tineretului (reluare) 
Telejurnal

„CEI CE VIN
(Urmare din pag. I)
descoperă valoarea 
doar in cărțile debu- 
tanților, cum tot un 
semn al maturității e 
și repudierea in bloc a 
celor care vin. Un 
„mit al poetului tinăr" 
subzistă tulbure in 
mințile multor critici 
literari: resurecția poe
ziei romanești este le
gată de numele unor 
tineri, Nicolae Labiș, 
Nichita Stănescu, Ion 
Gheorglte.

Momentul actual nu 
este insă nicidecum 
definit prin- criză, a- 
parlția noilor talente 
neavind un scop sal
vator, ci unul firesc, 
de continuitate. Tine
rii poeți debutanți sau

care 
tul 
poezie informată. 
pășind purul 
poetic natural, 
gur, e foarte greu să 
spunem acum dacă a- 
cești poeți aduc ceva 
nou in poezia româ
nească și ce anume ; 
poate o mai mare 
libertate față de lim
bajul poetic, o lipsa de 
complexe estetice. Ma
rea lor șansă rămine 
autentica angajare; o 
tehnică poetică perfec
tă (și mulți dintre a- 
cești tineri poeți o po
sedă) devine 
la urmă 
să dacă, 
sieși, nu 
experiență umană pro
fundă; dincolo de cu-

își așteaptă debu- 
scriu cu toții o 

de- 
instinct 

Desi-

pină 
fastidioa- 
suficientă 

comunică o

vinte voim să 
particularul 
uman... Dacă aduc sau 
nu ceva nou in poezia 
noastră e — in cazul 
lor — mai puțin im
portant deocamdată; 
îmbucurător rămine 
faptul că mulți dintre 
acești tineri poeți iși 
asumă cu gravitate 
misiunea de truditori 
intru primenirea lim
bii poetice.

Evoluind normal, ti
nerii poeți de azi vor 
mări numărul celor 
pasionați de o artă in
comparabilă, obsedați 
de împlinirea unei 
opere, umbrind mulți
mea (nici ea mică) a 
nechemaților, impos
torilor ori simplilor 
grafomani.

și cașaloților vor avea un im
portant aliat : jojoba. Boabele de 
jojoba, acest arbust bine cunos
cut de indienii din America, 
care crește in stare sălbatică 
mai ales în deserturile Mexicu
lui sau Californiei, poate să 
producă un ulei cu proprietăți 
cvasiidentice cu acela furnizat 
de cetaceu. Uleiul respectiv ser
vește la fabricarea a numeroase 
produse : cosmetice, ulei indus
trial. linoleum, luminări etc. 
Dacă pină in prezent arbustul 
putea fi întîlnit doar in desertu
rile amintite. în viitor el va pu
tea fi cultivat. Acest succes este 
datorat unui specialist din Perth 
(Australia occidentală), care a 
reușit să pună la punct metoda 
cultivării jojobei în grădini, 
ceea ce va permite exploatarea 
acestei plante pe scară largă și 
de o manieră rentabilă.

• CINCI ȘURUBURI 
PE SECUNDĂ. La Tirgul in
ternațional de la Brno (R.S. Ce
hoslovacă) a fost distinsă anul 
trecut cu medalia de aur o ma
șină automată pentru fabricarea 
șuruburilor, realizată de către o 
întreprindere din Brno. Auto
matul produce cite 5 șuruburi 
pe secundă, intr-un schimb re
venind circa 70 000 de bucăți. 
Constructorii cehoslovaci au 
reușit performanța de a realiza 
în răstimpul de o cincime de 
secundă șapte operații necesare 
.pentru obținerea unui șurub : de

la tăierea semifabricatului de 
oțel pină la filetarea sa.

• PÎNĂ LA CE DIS
TANTĂ SE RĂSPÎNDESC 
SEMINȚELE? în cadrul Insti
tutului botanic din Viena se fac 
cercetări asupra distanțelor par
curse in „zbor" de semințele di
feritelor plante. Primele rezul
tate ale acestor teste infirmă pă
rerea răspîndită pină acum po
trivit căreia semințele anumitor 
plante ar „zbura" la depărtări 
de kilometri. In realitate, marea 
majoritate nu parcurg distanțe 
mai mari de 100 metri. Cu cit

distanța diseminării este mai 
mare, cu atit sporește capacita
tea de înmulțire și râspindire a 
unei specii de plante.

• TEST ORNITOLO
GIC. Specialiștii americani au 
stabilit, utilizînd o aparatură 
modernă, care este cel mai lung 
zbor fără escală efectuat de... 
pasările călătoare. Cu ajutorul 
unor radiolocatori fixați pe 
corpul unor păsări migratoare, 
s-a constatat că un stol a par
curs distanța dintre Arhipelagul 
Hawaii și Insulele Aleutine de 
peste 4 500 km in 48—72 ore.

• „ZOODAT"este nu_ 
mele unei bănci de date privind 
fauna Austriei. Ea depozitează 
de pe acum 518 000 date asupra

celor mai diverse animale, re
zultate in urma prelucrării in
formațiilor furnizate de oameni 
de știință, dar și de zoologi ama
tori Tn final, cind se va con
sidera că banca este cit de cit 
completă, memoria creierului 
electronic va înmagazina intre 
4—10 milioane informații despre 
cele aproximativ 30 000 specii 
de animale care trăiesc in 
această țară.

• CEA MAI MARE 
PASĂRE. Recent au fost des
coperite in Argentina resturi 
fosile ale celei mai mari pă
sări care a trăit vreodată pe 
Pămint. Este vorba de „Tera- 
tornis", a cărei lungime ajun
gea la 3,5 m. greutatea corpu
lui la 80 kg, iar anvergura ari
pilor la 8 m (spre comparație

se poate menționa că cea mai 
mare pasăre din zilele noastre, 
condorul Anzilor, ajunge la 17 
kg și are o deschidere a aripi
lor de pînă la 3 m). Exemplarul 
ale cărui resturi au fost acum 
descoperite a trăit în urmă cu 
5—8 milioane ani.

• UN NOU TIP 
DE PRESĂ HIDRAULICĂ. 
Specialiștii de la uzina de 
prese automate „Hydomat", din 
Varșovia, au realizat un nou 
tip de presă hidraulică. care 
poate înlocui mai multe mașini 
specializate : de decupat, de 
ambutisat, de tăiat și nituit 
piese metalice. Ea poate rea
liza 200 piese/minut. calitatea 
acestora fiind controlată pe 
cale electronică.

□ I



PENTRU PACE ȘI DEZARMARE

Ample dempnstrații de protest împotriva proiectelor N.A.T.O. de instalare 
a noi arme nucleare în Europa occidentală continuă să se desfășoare în 
diferite țări vest-europene. Fotografia înfățișează o demonstrație pentru 

pace și dezarmare care a avut loc recent în R. F. Germania

ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI CU TEMA : 

„Dezarmare, dezvoltare și securitate

regională in Africa11
LAGOS 18 (Agerpres). — La Lagos 

s-au încheiat lucrările unei confe
rințe avînd ca temă „Dezarmare, 
dezvoltare și securitate regională în 
Africa", desfășurate sub auspiciile 
Institutului pentru relațiile externe 
al Nigeriei. La lucrări au luat parte 
44. de delegații din țări africane, 
precum și reprezentanți din partea 
Națiunilor Unite.

Participanții au relevat, cu acest

prilej, pericolul pe care îl reprezintă 
nu numai pentru statele africane, 
dar și pentru întreaga lume conti
nuarea producerii și acumulărilor de 
armaiinent, îndeosebi de cel nuclear. 
A fost subliniată necesitatea ca fon
durile folosite, in prezent, în Africa 
in scopuri militare să fie utilizate 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a țărilor de pe continent.

FRANȚA

Adoptarea bugetului suplimentar pe anul 1981
Au fost sporite impozitele pe veniturile mari

PARIS 18 (Agerpres). — Parlamen
tul francez a aprobat bugetul supli
mentar pe anul 1981 propus de gu
vernul premierului Piărre Mauroy. 
între altele, se prevede sporirea cu 
25 la sută a impozitelor pe venitu
rile superioare nivelului de 100 000 
de franci — măsură ce are in vedere 
aproximativ 108 000 dintre cele mai 
bogate familii' din Franța, precum și 
a impozitelor șpeciale asupra profi

turilor realizate de bănci și de com
paniile petroliere. Veniturile obținute 
pe această cale vor fi utilizate în 
vederea creării a aproximativ 54 288 
de noi locuri de muncă, a construirii 
de locuințe pentru a fi închiriate 
familiilor cu venituri mici, a sporirii 
fondurilor de dezvoltare economică 
și socială și de calificare a tineretu
lui. Bugetul suplimentar totalizează 
7,7 miliarde franci.

Programul energetic al S. U. A.
• Reducerea importurilor de petrol • Vor fi utilizate larg 

noile surse de energie
WASHINGTON 18 (Agerpres).' — 

La Washington a fost dat publici
tății, vineri, programul energetic al 
administrației republicane. infor
mează agențiile U.P.I. și A.P. Po
trivit orientării Partidului Republi
can din S.U.A., programul energetic 
stipulează că forțele pieței sint che
mate să substituie alocațiile gu
vernamentale pentru dezvoltarea 
surselor alternative de energie. Se 
consideră că importurile americane 
de petrol se vor reduce aproape la 
jumătate în 1990. față de nivelul 
maxim din 1979, respectiv la 4—5 
milioane barili petrol pe zi in 1990, 
în comparație cu peste 8 milioane 
barili pe zi în 1979. Această estimare

a luat în calcul o posibilă creștere 
a ritmului activității economice cu 
2—3 la sută pe an pină în anul 2000, 
ceea ce ar atrage sporirea consumu
lui de energie cu 1.5 la sută pe an.

Reducerea consumului de petrol se 
va datora, de asemenea, sporirii efi
cienței energetice în industrie și în 
încălzirea locuințelor, precum și în 
transporturi. Totodată, documentul 
estimează că producția de energie 
obținută prin valorificarea cărbune
lui, energiei atomice, combustibililor 
sintetici, surselor hidroenergetice și 
geotermale va crește substanțial în 
viitorii zece ani. De asemenea, ener
gia solară va asigura. în anul 2000. 
aproximativ 5 Ia sută din necesarul 
de consum al tării. ,

Dezvoltarea cooperării economice
româno-irakiene

BAGDAD 18 (Agerpres). — Tova
rășul Ion Dincă. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-minîstru al 
guvernului, care se află in Irak pen
tru a participa la festivitățile legate 
de cea de-a XIII-a aniversare a 
zilei Revoluției, s-a întîlnit cu tova
rășul Taha Yassin Ramadhan, mem
bru al Consiliului Comandamentului 
Revoluției, prim viceprim-ministru 
al guvernului irakian.

Referindu-se la vizita oficială 
efectuată in România. tovară
șul Taha Yassin Ramadhan a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu întreaga sa grati
tudine pentru onoarea de a fi pri
mit. pentru convorbirile avute, care 
au deschis noi perspective dezvoltă

rii raporturilor dintre cele două țări, 
precum și cele mai bune urări de 
sănătate, fericire personală și de noi 
succese în întreaga activitate pe care 
o desfășoară in fruntea partidului și 
statului român.

In cadrul întilnirii s-a procedat la 
analizarea principalelor „proiecte de 
cooperare economică dintre România 
și Irak și s-a examinat stadiul nego
cierilor privind noi acțiuni de coo
perare in producția industrială, agri
colă și in domeniul transporturilor.

Tovarășul Ion Dincă s-a intilnit, 
de asemenea, cu Amer Mahdi Saleh, 
ministrul agriculturii, cu care au 
fost abordate aspecte concrete ale 
conlucrării româno-irakiene în do
meniul cercetării și producției a- 
gricole.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Dezbaterile din Consiliul de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Vineri seara a avut loc o ședință 
a Consiliului de Securitate al O.N.U., 
convocată la cererea guvernului li
banez. In scrisoarea adresată secre
tarului general al O.N.U. de însărci
natul cu afaceri libanez se arată că 
cererea guvernului său este determi
nată de necesitatea „de a se discuta 
problemele create de înrăutățirea 
situației din sudul Libanului și 
atacurile comise’ de forțele israeliene 
asupra unor obiective civile din 
Beirut".

în încheierea ședinței Consiliului de 
Securitate, președintele în exercițiu 
al acestui organism. Ide Oumarou 
(Niger), a exprimat, tn numele său 
și al tuturor membrilor consiliului.

profunda preocupare față de am
ploarea pierderilor de vieți omenești 
și de caracterul masiv al distruge
rilor provocate de evenimentele din 
ultimele zile din Liban. în aceeași 
declarație se arată că președintele 
Consiliului de Securitate și membrii 
acestuia cer să se depună maximum 
de eforturi pentru ca „pacea și li
niștea să poată fi reinstaurate în 
Liban, iar în Orientul Mijlociu, în 
ansamblu, să se instaureze o pace 
echitabilă și trainică".

Data următoarei ședințe a Con
siliului de Securitate consacrată plin- 
gerii Libanului se va stabili la 
încheierea consultărilor dintre mem
brii acestui organism.

PRiORiTATI PE AGENDA REUNIUNII DE LA OIIAWA»
Dezbaterile vor fi „foarte dificile", 

aprecia premierul canadian, Pierre- 
Elliott Trudeau, referindu-se la re
uniunea la nivel înalt care începe 
mîine, sub președinția sa, la Ottawa. 
Cauzele dificultăților, preciza el. 
trebuie căutate în „pozițiile diferite" 
ce-i separă pe participanți — șefii 
de stat sau de guvern al S.U.A., 
Japoniei, R. F. Germania, Franței, 
Marii Britanii, Italiei și Canadei.

Pe ordinea de zi figurează aceleași 
probleme care au reținut atenția și 
la precedentele întilniri la nivel 
înalt ale „celor șapte mari" din lu
mea capitalistă : recesiunea econo
mică, cu implicațiile ei sociale (șo
maj, inflație etc.), relațiile comer
ciale și financiar-valutare interna
ționale, criza energetică și a altor 
materii prime, dialogul Nord—Sud și 
chestiunea ajutorului acordat de ță
rile dezvoltate celor în curs de dez
voltare. Numai că, intre timp, pro
blemele amintite au devenit și mai 
acute, ceea ce a sporit dificultatea 
soluționării lor, îndeosebi prin ac
țiuni concertate.

într-adevăr, opțiunile asupra căilor 
de ieșire din criza economică pe care’ 
o traversează țările participante sint 
diametral opuse : in timp ce Statele 
Unite acordă prioritate luptei împo
triva inflației, țările vest-europene 
pun pe prim plan combaterea șoma
jului. Pentru a stăvili inflația inter
nă, Banca centrală a S.U.A. practică 
de la o vreme dobînzi exagerat de 
mari, de peste 20 la sută. Ce impli
cații are insă o asemenea măsură ? 
Potrivit unui raport al Comisiei Pie
ței comune, scumpirea dolarului 
american, datorită dobinzilor înalte 
din S.U.A., a umflat costul importu
rilor vest-europenilor, in special de 
petrol, și a sporit astfel presiunile 
inflaționiste, și așa puternice, în pe
rimetrul „celor zece". în același timp, 
nivelul dobinzilor din țările vest-eu
ropene, „tras în sus" de politica 
americană a „banilor scumpi", a des
curajat investițiile productive și a 
făcut să crească gradul de nefolosire 
a forței de muncă în statele membre

ale C.E.E., care cunosc in prezent cele 
mai ridicate cote ale șomajului din 
ultima jumătate de secol.

„Dobînzile înalte sint purtătoare 
de șomaj și nu lecuiesc inflația", se 
arata in comunicatul unei recente 
reuniuni a organizațiilor sindicale din 
țările participante la intilnirea la ni
vel inalt. Dealtfel, o nouă dezbatere 
sindicală, mult mai largă, se va des
fășura în paralel cu reuniunea lide
rilor „celor șapte". Scopul acestei 
„conferințe populare la nivel inalt", 
au declarat organizatorii ei, este de 
a atrage atenția asupra „creșterii 
amețitoare a bugetelor militare, in 
timp ce țările occidentale nu înce
tează să-și reducă cheltuielile sociale 
și ajutorul pentru dezvoltare".

în legătură cu acest din urmă as
pect se relevă .că in vreme ce chel
tuielile pentru înarmări au depășit 
500 miliarde dolari pe an, ajutorul 
pentru dezvoltare a scăzut in ter
meni reali,, atingind doar 25 miliar
de. Or, dufia calculele O.N.,U., creș
terea cu doar 5 la- .sută dțn totalul 
cheltuielilor njilitare a resurselor fi
nanciare destinate țărilor rămase in 
urmă ar fi suficientă pentru realiza
rea obiectivelor înscrise în strategia 
internaționala pentru, al treilea de
ceniu al dezvoltării.

Sporirea ajutorului pentru dezvol
tare, inclusiv prin sumele realizate 
pe calea dezarmării, ar fi, desigur, 
în interesul tuturor statelor. Țările 
in curs de dezvoltare ar putea astfel 
importa mai mult din țările dezvol
tate, ceea ce ar contribui la relan
sarea activității economice, fără a 
stîrni demonii inflației. Poate și aceste 
aspecte le avea în vedere premierul 
canadian atunci cind declara că re
uniunea de la Ottawa și-ar atinge 
ținta dacă va duce la un acord pen
tru a se ameliora situația economică 
a țărilor rămase în urmă, „ținînd 
seama de interdependențele noastre 
și nu de dorința de a scăpa de pro
priile dificultăți pe seama altora".

Gh. C.

CONVORBIRI
IUGOSLAVO - ELENE

ATENA 18 (Agerpres). — In cursul 
convorbirilor desfășurate la Atena în-, 
tre primul ministru al Greciei. Gheor- 
ghios Rallis, și Veselin Giuranovici, 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al K.S.F. Iugoslavia, au fost 
abordate diverse aspecte ale coope
rării dintre cele doua state vecine. 
După cum releva agenția. Taniug, cei 
doi premieri și-au manifestat., tot
odată, îngrijorarea față de complexi
tatea situației internaționale caracte
rizata prin crize in diverse regiuni 
ale lumii. Ei au exprimat, de aseme
nea. hotărirea celor două țari de a 
sprijini eforturile menite să contri
buie la întărirea procesului destin
derii, a păcii și cooperării în lume.

Tn legătură cu actuala reuniune de 
la Madrid a reprezentanților statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa, cei 
doi premieri au reafirmat hotărirea 
țărilor lor de a contribui la efortul 
pentru menținerea spiritului Actului 
final de la Helsinki. în legătură cu 
cooperarea din Balcani, ei au scos, in 
evidență importanța relațiilor bi și 
multilaterale In această regiune.

Un important succes 
al Partidului Poporului 

din Panama
CIUDAD DE PANAMA 18 (Ager

pres). — în cadrul unei manifestări 
organizate la Ciudad de Panama 
prilejuită de recunoașterea Partidu
lui Poporului din Panama (comu
nist) ca partid politic legal, a luat 
cuvîntul Ruben Dario Souza, secre
tarul general al partidului, care a 
arătat că această recunoaștere este 
rezultatul unei activități susținute a 
membrilor partidului șl reprezintă o 
victorie în lupta împotriva campaniei 
anticomuniste susținut» da forțele 
reacționare.

Agenția precizează că anul acesta 
urmează să aibă loc congresul Parti
dului Poporului din Panama care va 
stabili, intre altele, obiectivele sale 
viitoare.

TANZANIA

Eforturi sporite pentru 
dezvoltare economică

DAR ES SALAAM 18 (Agerpres).— 
într-un discurs rostit la Dar Es Sa
laam, președintele Tanzaniei, Julius 
Nyerere, a declarat că, la ora actuală, 
se impun eforturi sporite pentru dez
voltarea economică a țării, sectorul 
prioritar fiind agricultura, care tre
buie să asigure în întregime necesa
rul de alimente pentru populație. 
Președintele a subliniat, de aseme
nea, necesitatea creșterii productivi
tății muncii și eficienței in sectoare
le industriale, precum și a utilizării 
mai judicioase a forței de muncă.

împotriva prezenței 

forțelor militare străine 
in Oceanul Indian

VICTORIA 18 (Agerpres). — Parti
cipanții la cel de-al treilea congres 
al Frontului Progresist al Poporului 
din Insulele Seychelles au reales în 
funcția de președinte al partidului pe 
France Albert Rene, șeful statului.

La încheierea lucrărilor a fost adop
tat un document prin care se stabi
lesc liniile de acțiune viitoare ale 
partidului in vederea dezvoltării eco
nomice și sociale a țării. în ceea ce 
privește activitatea pe plan extern, 
documentul condamnă prezenta forțe
lor militare străine în Oceanul Indian 
și se pronunță pentru transformarea 
acestuia într-o zonă a păcii, demilita
rizată și fără arme nucleare, prin 
retragerea tuturor trupelor șl bazelor 
militare străine.

lucrările celui de-al IX-lea Congres, 
extraordinar, al P.M.U.P.

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — în 
cursul zilei de simbătă au continuat 
la Varșovia lucrările celui de-al 
IX-lea Congres, extraordinar, al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez. în 
cadrul celor 16 grupuri de lucru pe 
probleme au fost dezbătute, in con
tinuare, principalele aspecte ale acti
vității partidului.

După-amiază s-a întrunit în prima 
sa ședință plenară noul Comitet Cen
tral ales, alcătuit din 200 de membri 
și 70 de membri supleanți. Plenara a

hotărît să supună congresului pro
puneri pentru funcția de prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P. — informează 
agenția poloneză de știri P.A.P. Tot
odată, — relevă agenția — plenara a 
supus congresului propunerea ca 
Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. să 
fie alcătuit din 12—19 membri și din 
2—5 membri supleanți, iar Secretaria
tul C.C. al P.M.U.P. — din 7—11 
membri.

După plenara C.C., lucrările con
gresului au foci reluata tn plen.

îfcAGENTHLE DE PRESA
- pc scurt

MASURI ADOPTATE DE GU-
1 VERNUL PORTUGHEZ. Ministrul 
. finanțelor, Joao Morais Leitao, a 

declarat, într-o conferință de pre-
I să, că guvernul a hotărît reducerea 

in acest an cu 7 miliarde escudos
I (177 milioane dolari) a cheltuielilor 
I publice. Totodată, s-a precizat că 

au fost majorate cu 20 la sută pre-
I țurile la combustibilul destinat cen

tralelor electrice, cu 10 la suta pre-
I țurile la petrol șl cu 5 la sută cele 

la carburantul diesel. Drept urma-
I re a scumpirii produselor respecți- 
| ve vor fi majorate, începind din 

luna septembrie, tarifele la electri-
| citate și transporturi publice.
1 NOUL PKIM-MINISTRU AL MA-
• LAYEZIEI, Datuk Seri Mahatir bin 

Mohammad, care 11 succede în aj
I ceastă funcție lui Datuk Hussein 

bin Onn, demisionat din motive de
I sănătate, a anunțat, simbătă, com- 
| ponența guvernului său. Toți cei 22 

de miniștri ai guvernului precedent 
. figurează în noul cabinet. Ministe

rul Afacerilor Externe este condus
I de Tan Sri Ghazali, care li succede 

în această funcție lui Tengku Rit-
I hauddeen, acesta din urmă primind 
| portofoliul comerțului și industriei.
I CONFIRMARE. Junta comandan

ților militari ai armatei boliviene 
' l-a confirmat pe generalul Lui» 

Garcia Meza tn funcția de preșe-
I dinte al Boliviei, informează agen- 
I țiile de presă, citind un comunicat 

oficial difuzat în La Paz. în comu-
I nicat se reamintește că junta repre

zintă organul conducător suprem în 
țară. Președintele poate fi suspen- 

. dat din funcție „dacă rațiunile de 
stat impun aceasta", precizează

1 textul oficial.
I ASASINATELE DIN ATLANTA.
| Wayne Williams, arestat luna tre

cută, a fost pus sub acuzare pentru 
| asasinarea a două dintre cele 28 

de victime — in majoritate copii și 
' adolescenți de culoare — înregis

trate în orașul Atlanta, statul Geor
gia, în ultimele 22 de luni. Se pre- 

I cizează, intre altele, că odată cu 
arestarea acuzatului nu s-a mai

I semnalat nici o crimă, punîndu-se 
astfel capăt seriei de asasinate care 
a terorizat acest oraș american și a 

. produs vii emoții în S.U.A.

IN CADRUL UNUI RAID ANTI- I 
TERORIST, poliția italiană a ares- I 
tat la Napoli și in împrejurimi 10 
persoane bănuite de a fi implicate I 
în răpirea lui Ciro Cirillo, lider al 
democrației creștine. Cirillo a fost 
răpit la 27 aprilie de membri ai i 
grupării teroriste autointitulate 
„Brigăzile Roșii". 1

PRODUCȚIA MONDIALA DE I 
PETROL. Potrivit datelor publica- | 
te de revista statistică a firmei 
„British Petroleum", producția i 
mondială de petrol a scăzut anul 
trecut cu 4,7 la sută, cifrîndu-se la ' 
3 075 milioane tone. în același timp, 
consumul mondial a scăzut cu 4 la 
sută (3 001 milioane tone). Măsu- | 
rile de conservare a energiei s-au 
dovedit eficiente într-o serie de I 
țări occidentale, dată fiind marea 
lor dependență de importuri : ast
fel, in Statele Unite reducerea a . 
fost de 8,8 la sută (cu un consum 
de 791,4 milioane tone), în Japonia I 
de 9,1 la sută (240,9 milioane tone), 
în Marea Britani» — 14,8 la sută I 
etc.

ȘOMAJUL IN BELGIA. La 15 . 
Inii», în Belgia se înregistra un nu
măr record de șomeri — 392 055 — I 
ceea c» reprezintă 9,5 la sută din 
totalul populației active a acestei j 
țări, a-a anunțat oficial la Bruxel- | 
Ies, potrivit agenției Associated 
Press. în raport cu aceeași perioa- I 
dă a anului trecut, rata șomajului 
a crescut în Belgia cu 27,3 la sută. 1

ACORDURI ARGENTINIAN!}- I 
EGIPTENE. Ministrul de stat egip- I 
tean al afacerilor externe, Boutros 
Ghali, șl-a încheiat vizita oficială I 
de trei zile întreprinsă în Argenti- | 
na. In cursul vizitei, menționează 
comunicatul comun dat publicității i 
la Buenos Aires, au fost semnate 
două acorduri pe termen lung în I 
domeniile economic, comercial și al 
schimburilor de Informații și teh
nicieni In «ectorul energiei nuclea- I 
re folosit» în scopuri pașnice.

POPULAȚIA GROENLANDEI. | 
Potrivit datelor publicate la Copen
haga, populația Groenlandei — cea I 
mai mare insulă din lume — este | 
in prezent de 50 643 locuitori.

VAL DE ARESTĂRI IN R.S.A. Poliția sud-africană a arestat, simbătă, în 
localitatea Nyanga, alți 140 de negri, pe motiv că se aflau aici fără 
autorizație - relatează agenția Reuter. Peste 700 de persoane de culoare 
au fost arestate vineri în același oraș, pe aceleași motive - precizează 
agenția citată.

Zori noi deasupra 
Phenianului

...Se spune că un oraș îl poți cu
noaște cel mai bine la orele cînd se 
trezește și cind adoarme. Numai că 
Phenianul e un oraș care nu adoar
me și nu se trezește, fiind întruchi
parea unei permanente neodihne cre
atoare. 'Totuși pulsul lui zvicnește 
altfel la diferitele ore ale zilei și ale 
nopții : în alt ritm, cu alte intensi
tăți.

în toiifl freamătului obișnuit al zo
rilor de zi/ la Phenian, pe trotuarele 
lucind de proaspăta curățenie, se re
varsă fluxul neîntrerupt al oameni
lor care se îndreaptă spre stațiile de 
autobuz și troleibuz sau care coboară 
în noile și modernele stații de me
trou. Ceea ce frapează de la bun în
ceput este riguroasa desfășurare a 
transportului urban : mijloacele, de 
transport în comun circulă la inter
vale parcă măsurate cu acele cea
sornicului. iar. datorită unei judici
oase distribuiri a orelor de începere 
a lucrului în multele și feluritele în
treprinderi și instituții, nu se face 
remarcată nici o înghesuială sau a- 
glomerație. Și încă un detaliu care 
vorbește expresiv despre intensa sete 
de cunoaștere a coreenilor : aproape 
nu se vede om care, luîndu-și locul 
în troleibuz sau metrou, să nu des
chidă o carte, un ziar, o revistă. 
Dealtminteri. mai mult de jumătate 
din populația adultă a Phenianului 
urmează felurite forme de invăță- 
mint (iși completează studiile me
dii sau superioare, îndeosebi cele 
tehnice, la seral și fără frecvență, 
ori- participă la diferite cercuri de 
învățămint politic), iar sîmbăta este 
consacrată, în toate colectivitățile de 
muncă, drept „zi de învățătură".

O mulțime grăbită — și. in același 
timp, calmă, destinsă, lipsită de agi
tația frenetică, tulbure pe care o în- 
tilnești în metropolele de pe alte me
ridiane — coboară pe un maiestuos 
și confortabil escalator rulant în- 
tr-una din cele mai noi stații de me
trou. Guangbok („Restaurarea pa
triei"), decorată cu sugestive mo-

zaicuri'și basoreliefuri înfățișînd epi
soade ale îndelungatei și eroicei lup
te a poporului coreean impotriva co
tropitorilor japonezi, pentru elibera
rea țării.

în ultimii arii, metroul s-a lărgit, 
cuprinzind in aria sa noi cartiere și 
locuri de agrement ale capitalei și 
numărind in prezent 15 stații, fiecare 
cu individualitatea sa distinctă pe 
plan tehnic și artistic. Una dintre 
cele mai expresive dintre ele este 
stația Hyoksîn („Inovarea"), ilus- 
trind prin însuși aspectul ei construc-

Note de călătorie 
din R. P. D. Coreeană

tiv — zvelte coloane de oțel și alumi
niu susținind bolți și cupole ce parcă 
plutesc grațios deasupra capetelor — 
ca și prin frescele ce o împodobesc, 
puternicul spirit inovator de care 
dau dovadă oamenii muncii ‘coreeni, 

într-unul din vagoanele spațioase 
și comode ale trenului subteran, tu
nelurile sint străbătute cu viteza le
gendarului „Cionlima" — calul și că
lărețul ce aleargă in zbor inaripat spre 
fascinante înălțimi. Tntimplarea 
face ca un grup de pasageri să lu
creze la noua și moderna fabrică de 
televizoare construită recent într-un 
nou cartier industrial al Phenianului 
după proiecte și cu sprijin tehnic ro
mânesc. Unii dintre cei de față (teh
nicianul Pale Iun To. bunăoară) au și 
efectuat un stagiu de specializate la 
„Electronica" în București și vorbesc 
cu recunoștință și plăcere despre 
sentimentele de prietenie frățească 
cu care au fost înconjurați de tova
rășii lor de muncă români. Tot ei 
ne-au amintit că. tocmai în acele 
zile, printr-un decret semnat de to
varășul Kim Ir Sen. secretarul gene
ral al Partidului Muncii și președin

tele R.P.D. Coreene, un grup de’ spe
cialiști români fusese decorat, in 
semn de prețuire a insuflețitei și 
competentei lor contribuții la conso
lidarea relațiilor economice dintre 
cele două țări și popoare, cu înalte 
distincții ale Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Trenul subteran se oprește în fru
moasa stație Kănguk („Edificarea 
națională"), cu piloni și dale de mar
mură lucind violet-albăstriu sub lu
mina unor bogat ramificate polican- 
dre și cu pereții acoperiți de fas
tuoase mozaicuri înfățișînd noile car
tiere ale Phenianului. Expresivă pre
față pentru imaginea ce il va întim- 
pina pe vizitator la ieșirea din sta
ția metroului : superba stradă Rak- 
won, nouă zonă rezidențială a Phe
nianului, cu ansambluri de locuit a- 
vînd între 10 și 20 de etaje și un 
total de circa 2 000 de apartamente, 
cu un carosabil larg de 40. de metri, 
cu numeroase scuaruri și părculețe 
(dealtfel. Phenianul este, in această 
privință, unul dintre cele mai renu
mite orașe-grădină ale lumii, spațiul 
verde fiind de 48 de metri pătrați de 
fiecare locuitor al capitalei).

Pe străzile orașului. întilniri cu 
ineditul in cele mai pregnante și lu
minoase aspecte. Iar „noul noului" 
— cum il caracteriza arhitectul Rang 
Cio Han. vicepreședinte al consiliu
lui pentru construcții al orașului — 
îl reprezintă monumentalul bulevard 
Ciangguang, cu clădiri (aflate încă 
în stadiul de finisare) care ating 30 
de etaje, cu numeroase și elegante 
spații comerciale. în legătură cu atît de 
prozaicul termen „spații comer
ciale", se cuvine amintit că. la sfîr- 
șitul războiului din 1950—1953, cind în
tregul Phenian oferea imaginea unei 
lugubre îngrămădiri de dărîmături și 
munți de moloz, singura clădire din 
capitală care rămăsese în picioare 
era o căsuță afumată de mistuitoare
le pîrjoluri ce o ocoliseră — magazi
nul universal nr. 1. Acum, pe acel

loc se edifică un supermagazin ullra- 
modern a cărui dare in folosință este 
prevăzută pentru sfirșitul acestui an.

...După-amiază, numeroși locuitori 
ai orașului se îndreaptă — mergînd 
cu metrou! pină la stația Rakwon 
(„Paradisul") — spre un loc al odih
nei și destinderii. : parcul de distracții 
Thesong-san. Cuprinzind in perime
trul său și impunătoarele ziduri de 
fortăreață ce amintesc de puternicul 
regat Koguryo din secolul V al erei 
noastre — adică epoca în care Phenia
nul a devenit oraș rezidențial și capita
lă a căpeteniilor regatului — precum și 
un impresionant Mausoleu al marti
rilor revoluției, ridicat în semn de 
omagiu pentru cei ce și-au jertfit 
viața pentru eliberarea patriei, par
cul se întinde pe cîteva zeci de hec
tare. incluzînd bogate „muzee vii ale 
florei și faunei globului" (o grădină 
botanică și una zoologică ce pot ri
valiza cu cele mai bine înzestrate de 
pe glob), precum și un armonios o-

rinduit și amenajat „Prater", cu zeci 
de prilejuri de amuzament pentru 
cei mici și — de ce nu ? — cei mari.

Tot pentru destinderea șl îmbogăți
rea universului spiritual al locuitorilor 
orașului, la Phenian s-au deschis noi 
teatre, între care faimosul Mansude, 
a cărui celebritate se datorește nu 
numai strălucitei arhitecturi a clădi
rii și a fintînilor ce-o înconjoară sau 
feericelor sale decorațiuni interioare, 
ci și artei regizorilor și interpreților 
ce realizează pe scena sa spectacole 
cu un puternic conținut revoluționar.

La ieșirea din teatru — sînt aproa
pe orele 23 — orașul își trăiește în 
continuare viața precis ritmată, di
namică, impetuoasă : oamenii ies de 
la spectacole, din restaurante sau se 
duc la locurile de muncă unde în
cepe schimbul III, cu firescul hărni
ciei creatoare și prospere.

Victor BÎRLADEANU
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„Moderato cantabile
Una dintre gafei» nostim» gazetărești a fost, acum un șir de 

traducerea „după ureche" a titlului unul film avînd ca denumire indi
cativul muzical „Moderato cantabile* prin... „Contabilul stă liniștit". 
Confuzie favorizată poate de faptul că meseria de contabil se carac
terizează printr-o muncă liniștită șl meticuloasă, prin calcule atente și 
minuțioase, de o luciditate rece, obiectivă (n-ar fi de imaginat o „re
vizie contabilă appassionatâ" sau un „bilanț financiar neoromantic").

Or. deși are studii medicale de înaltă specialitate (este profesor 
de medicină socială la „New York City College"), doctorul Jack Geiger 
are indiscutabile calități de expert contabil. Pe care le-a etalat recent 
in revista „Bulletin of Atomics Scientists" - prestigioasă publicație fon
dată de savanți ca Einstein și Oppenheimer.

Tema: consecințele provocate 
Ipoteză San Francisco. Cu două 
gatonâ sau 20 megatone.

Apoi
- La
- La
Prof.

de o bombă atomică unul oraș - ca 
variante: dacă bomba ar avea o me-

încep calculele:
1 megatonă - 624 000
20 megaton» - 1 538 000 uciși+738 000 grav răniți.
Geiger- apreciază că acesta • 

estimările trebuie sporite cu 25 la sută.
Incît la coloana pierderi (expertiza 

ciștig) rezultă:
- La 1 megatonă - 22 la sută dlr» 

gatone - 53 la sută uciși (1 923 000 persoane).
Expertiza adaugă apoi cîteva sute d» mii de Iradiațl — din care 

o parte 
mii de 
zeci de 
retina).

Tot atlt de metodic, >e
dul III cauzate de radiația calorică, exploziii» toracice provocate de 
suflu, fracturile, hemoragiile - care ar ridica probleme de tratament 
insurmontabile. Autorul calculează, astfel, că numărul total al răniților 
raportat la cel al medicilor supraviețuitori, ar necesita - efectuîndu-se 
consultații tip „navetist", de 10 minute (la mare viteză examinare, diag
nostic, prescrierea trcftamentului) - medicii lucrind 20 de ore pe zi - 
884 de zile spre a fi văzut o singură dată totalul pacienților. (Ce s-ar 
intimpla cu grav răniții car» ar aștepta... un an-doi primul pansament 
și prima injecție - • limpede).

La aceasta se adaugă înseși condițiile de îngrijire într-un mediu 
contaminat, fără electricitate și apă, fără posibilități de transport, pe 
un teritoriu acoperit de dărîmături șl bîntuit de vaste incendii. Și tot 
cu obiectivitate contabilă, se precizează că dacă circa 500 000 de 
victime ar pieri Incinerați Instantaneu prin explozie (cadru antiseptic), 
sute de mii ar rămîne supuse descompunerii naturale, generînd 
imense focare infecțioase — cu atît mai redutabile cu cit muștele și 
insectele, vectorii epidemiilor, sînt mult mai rezistente la radiații.

Concluzia analizei contabile a citorva secunde de apocalips: prac
tic n-ar exista supraviețuitori, cl doar condamnați cu o efemeră sus
pendare a sentinței finale. De aci și titlul studiului - „Iluzia supra
viețuirii".

Iar cine crede că problema dezarmării nu-l chiar atît de presantă 
să aibă în vedere că în calcul s-a luat 1 (una) bombă, să țină seama 
că in lume există bombe atomice totalizînd peste 50 000 megatone. 
Și să completeze calculele prof. Geiger, chiar dacă nu are decît vo
cații de contabil moderat.

uciși+ 306 000 grav răniți.

nivelul absolut minimi

contabilă rw are

populați» ucisă, Iar la

realist,

rubrica

20 me-

ar deceda imediat, 
cazuri de surditate 
mii d» orbiri totale

iar ceilalți cu timpul — plus cîteva zeci de 
(unda de șoc perforează timpanele), plus 
(intensitatea luminoasă a exploziei distruge

d»tallază natura rănirilor - arsuri de gra

fi. CORBU
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