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SECERIȘUL

A mai rămas de recoltat griul
a
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de pe un sfert din suprafața cultivată
mijloaCombinele și 

cele de transport să 
fie folosite mai bine 
pentru ca întreaga 
recoltă să ajungă mai 
repede din lanuri în 

magazii

ADUNĂRILE GENERALE
ALE OAMENILOR MUNCII
foruri supreme ale democrației și autoconducerii muncitorești,

x-'-ci

cadru optim pentru dezbateri fructuoase, responsabile 
in vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor economice iO

„Trebuie să facem totul ca adunările generale ale oamenilor 
muncii, consiliile de conducere să asigure dezbaterea largă 
a sarcinilor ce revin fiecărui colectiv, să stimuleze puternic ini
țiativa creatoare a maselor in înfăptuirea exemplară a planului 
de dezvoltare economico-socială, să antreneze oamenii muncii în 
stabilirea celor mai eficiente măsuri pentru realizarea unei cali
tăți noi în toate domeniile de activitate".

întreprinderea „Metalurgica" - Bacău 
se situează pe iocul I in întrecerea pe 
primul semestru al anului. In fotogra

fie: una din secțiile întreprinderii

Secerișul griului intră în stadiul 
final. Dealtfel, numeroase județe au 
anunțat încheierea acestei lucrări. 
Potrivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, pînă in seara zilei de 
iulie, griul a fost strîns de 
1 512 500 hectare, reprezentînd 
la sută din suprafața cultivată 
întreprinderile agricole de stat 
cooperativele agricole. Cu realiză
rile de ieri - se lucrează cu o 
viteză zilnică de 50 000 hectare — 
se apreciază că griul a fost strîns 
de pe mai bine de trei sferturi din 
suprafață.

Bătălia secerișului se desfășoară 
acum in județele situate în jumăta
tea de nord a țării. In' sprijinul 
unităților agricole din această gonă 
au fost trimise, din sudul țării, nu
meroase combine și alte utilaje, 
ceea ce va permite grăbirea ritmu
lui de lucru. Dar în ultimele zile, 
tocmai județele situate în jumăta
tea de nord a țării au fost afectate 
de ploi și scăderea temperaturii. 
Precipitațiile - în unele locuri foarte 
abundente — au refăcut rezerva de 

\ umiditate din sol, ajutînd plantele
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI ÎN SEARA ZILEI DE 20 IULIE. 
Cifrele scrise pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele recoltate în 
întreprinderile agricole de stat (cifra de sus) și in cooperativele agricole 
(cifra de jos). întreprinderile agricole de stat din județele notate cu o 

linie nu cultivă grîu

prășitoare să crească, dar stinje- 
nesc desfășurarea secerișului. In 
asemenea condiții trebuie să se 
acorde o atenție și mai mare orga
nizării muncii la recoltarea griului. 
Totodată, se cefe intensificat 
transportul griului la bazele de 
recepție.

Intruqt in numeroase unități agri
cole, chiar din județele in care re
coltarea griului s-a incheiat, elibe
rarea terenurilor de paie a intirziat, 
este necesar să fie luate măsuri

în vederea folosirii din plin a pre
selor de balotat. De asemenea, să 
fie atrași cit mai mulți oameni la 
stringereo și transportul paielor la 
marginea tarlalelor sau in sectoa
rele zootehnice, pentru a da cimp 
liber tractoarelor la arat și semănat. 

Mecanizatorii, ceilalți oameni ai 
muncii din agricultură sînt chemați 

. să nu-și precupețească nici un 
efort pentru a încheia grabnic re
coltarea griului, celelalte lucrări 
agricole de vară.

NICOLAE CEAUȘESCU
Am trecut de jumătatea primului 

an al cincinalului calității și eficien
ței. Din nou, in toate unitățile eco
nomice, oamenii muncii se întrunesc 
în adunări generale — forurile su
preme ale democrației și autocon
ducerii muncitorești din întreprin
deri. Este o vie și convingătoare do
vadă a profundului democratism al 
societății noastre socialiste, care 
asigură din plin condițiile pentru ca 
clasa muncitoare, oamenii muncii să 
dezbată și să hotărască direct asu
pra tuturor problemelor majore — 
economice și sociale — in scopul în
făptuirii neabătute a obiectivelor 
pianului, a programului stabilit de 
partid pentru progresul patriei so
cialiste. în virtutea calității lor de 
proprietari, producători și beneficiari 
a tot. ceea ce realizează, muncitorii, 
tehnicienii și specialiștii, 
miezul 
chemați să analizeze 
generale ale 
spirit critic 
desfășurată 
acestui an. 
îndeplinirea 
mentelor 
socialistă, .
ce se impun a fi luate in 
continuare, în partea a doua a 
anului, pentru realizarea tuturor in
dicatorilor de plan pe 1981, an hotă- 
ritor pentru înfăptuirea prevederilor 
actualului cincinal.

Semnificația actualelor adunări 
generale este dată de faptul că ele 
au loc la numai citeva săptămini de 
la lucrările celui mai inalt forum al 
clasei noastre muncitoare — Congre
sul al II-lea al consiliilor oamenilor 
muncii. Practic, se poate spune că, 
la acest larg forum al democrației 
noastre muncitorești, fiecare unitate 
economică a fost reprezentată, prin 
muncitori, tehnicieni și specialiști, 
care au analizat intr-o atmosferă de 
înaltă răspundere și angajare patrio
tică căile și direcțiile de acțiune 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
patriei socialiste, pentru ridicarea 
in continuare a bunăstării întregului 
popor. Sint proaspete in conștiința 
fiecărui participant la congres, a fie
cărui om al muncii ideile de o deo
sebită însemnătate principială și 
practică cuprinse in Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, îndem
nurile sale pline de patos revoluțio
nar și profund patriotism adresate 
clasei muncitoare, tuturor oamenilor 
muncii de a-și spori eforturile și a 
acționa cu întreaga capacitate pen
tru realizarea neabătută a tuturor 
prevederilor planului pe acest an și 
pe Întregul cincinal, asigurînd tre-

aflați în 
fierbinte al producției, sint 

in adunările 
oamenilor muncii, in 

: și autocritic, activitatea 
în primul semestru al 
rezultatele obținute în 

i planului 
asumate in 
să definitiveze măsurile 

se impun a fi 
în partea a

și angaja- 
lntrecerea

cerea României în rîndul țărilor cu 
dezvoltare medie.

In lumina sarcinilor și orientărilor 
de excepțională însemnătate stabilite 
de Congresul al II-lea al consiliilor 
oamenilor muncii, manifestîndu-se 
ca adevărate tribune active ale afir
mării ideilor novatoare și experien
ței înaintate, adunările generale sînt 
chemate să asigure afirmarea plena
ră a capacității creatoare și respon
sabilității sociale ale clasei noastre 
muncitoare, ale tuturor oamenilor 
muncii pentru valorificarea cu maxi
mă eficiență a potențialului tehnic 
și uman, a resurselor materiale de 
care dispune fiecare întreprindere, 
pentru perfecționarea continuă a 
stilului și metodelor de muncă ale 
organelor de conducere colectivă 
din unitățile economice ’ și ridicarea 
pe o nouă treaptă a autoconducerii 
muncitorești, pentru înfăptuirea 
neabătută a hotăririlor Congresului 
al XII-lea al partidului. Iată de ce 
muncitorii, maiștrii, tehnicienii, in
ginerii și economiștii sint chemați 
să participe la adunările generale 
cu puncte de vedere limpezi, să for
muleze. intr-un spirit de înaltă exi
gență față de organizarea și condu
cerea activității economice, critici și 
propuneri menite să asigure imbu- 
nătățirea continuă a activității în 
toate compartimentele unităților in 
care lucrează.

Experiența, practica au dovedit din 
plin că nu există probleme econo
mice, tehnice, sociale sau de altă 
natură care să nu-și găsească solu
ționarea atunci cind sint supuse 
•dezbaterii colective. în prezent, pen
tru actualele adunări generale din 
întreprinderi și unități economice, 
aceste probleme sînt printre altele: 
asigurarea condițiilor pentru înde
plinirea planului la producția fizică 
și cu prioritate la producția pentru 
export, recuperîndu-se grabnic res
tanțele: reducerea mai accentuată â 
consumurilor materiale, economisirea 
severă a materiilor prime, materia
lelor. energiei si combustibilului și 
valorificarea superioară a acestora ; 
intensificarea activității de colectare 
și utilizare a materialelor recupera
bile ; ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor ; promovarea 
largă a tehnologiilor noi. moderne și 
de înaltă eficientă ; reducerea im
porturilor prin valorificarea Ia ma
ximum a inteligenței creatoare pro
priu a resurselor și posibilităților 
materiale interne : înfăptuirea în
tocmai a programului de investiții, 
asigurtndu-șe punerea în funcțiune 
integrală și la termen a tuturor

Ilie ȘTEFAN
(Continuare în pag. a III-a)

In muzeul din Tirgu Se
cuiesc se află numeroase 
diplome prin care se atestă, 
incă din evul mediu, că 
meseriașul cutare sau cuta
re din această localitate, 
colindind lumea, „a cîștigat 
iscusință rară în lucratul 
fierului, arămii sau auru
lui". Dar ce să faci cu iscu
sința în casa-n care trona 
sărăcia ?

Interlocutorul nostru, to
varășul Marton Albert, pri
marul orașului Tirgu Se
cuiesc, vorbindu-ne despre 
schimbarea din temelii a 
fostului „oraș uitat" folo
sește doar două cuvinte : 
„Platformă industrială".

— Putem spune cu pre
cizie anul și data cind re
numele nostru de azi, de 
centru industrial, a căpătat 
contururi clare in gîndurile 
și inimile noastre : 15 iunie 
1967. La marea adunare 
populară din orașul nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
proclama : „Pe harta Româ
niei va apărea incă un cen
tru al industriei noastre 
socialiste". Era vorba de

orașul nostru, de Tirgu Se
cuiesc. In acești ani a apă
rut, prin munca noastră în- 
dirjită, prin efortul făcut de 
întreaga țară, platforma de 
pe care ne-am luat zborul 
spre renumele atît de vi-

mind edificiile industriale 
pe lingă care trecem : 
„Secuiana" — întreprinde
re de confecții care poartă 
renumele Tirgului Secuiesc 
în întreaga țară, cit și 
în străinătate („se vede

O adevărată cetate 
dustriei moderne, ai 
cetățeni (peste 6 000 de oa
meni) sporesc zi de zi pres
tigiul de centțu industrial 
al orașului lor. Răsărită 
aici in mai puțin de 15

a in- 
cărel

„In ziua aceea, orașul nostru
s-a născut a doua oară"

sat de „centru industrial".
In drum spre platformă 

îl întilnim pe maistrul 
Gheorghe Cebuc, secretar al 
comitetului de partid de la 
întreprinderea mecanică, 
despre care el susține că 
este un adevărat „virf de 
lance" al tehnicii nu numai 
din Tirgu Secuiesc. Ne 
invită să vizităm întreprin
derea. Dar pînă acolo, ne 
servește drept „ghid", nu-

asta șl după *TIR»-urile  
parcate în față") ; întreprin
derea de amidon și glucoză 
(„produse căutate ca piinea 
caldă") ; întreprinderea de 
produse lactate ; întreprin
derea de izolatori de înaltă 
tensiune ; filiala din Bra
șov a întreprinderii meca
nice. Și, in sfîrșit, între
prinderea mecanică, locul 
de muncă al interlocutoru
lui nostru.

ani. „Dacă nu m-aș vedea 
zilnic aici cu oamenii 
de-acum 14 ani. mai că nu 
mi-ar veni nici mie să cred 
că pe aceste locuri erau 
cîndva maidanele cu bălării 
și ciulini", sintetizează in
terlocutorul nostru istoria 
atit de densă a citadelei 
industHâle.

Răsfoim în carnetele de 
Însemnări cifrele ce-nseam- 
nă actualitatea „sau viito-

rul" de acum 14 ani a Tlr- 
gului Secuiesc : producția 
industrială a orașului a 
crescut de 17 ori : de la 120 
milioane la 2,2 miliarde lei. 
Din care peste 50 la sută 
producția industriei de virf. 
constructoare de mașini.

încercăm o scurtă biogra
fie a întreprinderii meca
nice. in vîrstă de... zece ani 
și ceva : s-a născut cu 160 
de oameni, care produceau 
piulițe. Acum, cei 2 400 de 
„doctori în meseria lor" 
produc (în premieră pe 
țară) sofisticatele elemente 
de etanșare „ERMETO". 
Ambiția muncitorească a 
colectivului poartă astăzi 
faima Tirgului Secuiesc în 
toate colturile țării. Ba 
unele produse ale Între
prinderii se bucură de mare 
căutare și in unele țări cu 
vechi tradiții industriale, ca 
R.F.G.. Franța, S.U.A.. Ja
ponia. Pornim de la unul

PALJANOSI Maria 
laurențlu PUȚ A

(Continuare in pag. a IV-a)
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frei procente de... conservatorism in minusi
i și tot atitea in plus ia productivitatei
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Dionisle ȘINCANI (Continuare în pag. a IV-a)Sabin CERBU

retribuția 
media pe 
medie lu-

izvoare pentru 
productivității 

40 sau... 300 Ia 
prin folosirea

Cum să mă 
lua bicicle- 
autoturism

din 
intr-o strînsă 

studenți-munci-

— Pentru că sint inconfor- 
tabile? îngăduiți întrebarea 
in acest fel, cu tot para-

vedere, pentru

8 ’Ștn,»;
iittn-*

Municipiul Giurgiu a cunoscut, in anii socialismului, ca dealtfel toate localitățile țării, o puternică dezvoltare, lată in fotografie citeva din noile construcții 
ale orașului Foto : S. Cristian

Un „fapt deosebit" 
de acum 32 de ani

Sfirșitul anului 1949. Ziarul „Steagul roșu" din Pe
troșani consemna un fapt, socotit pentru acea vreme 
deosebit : „Iată-l pe Ion Fila, miner, șeful unei grupe 
de mineri din Petrila. Nu demult, și-a cumpărat o 
bicicletă cu 21 016 lei. Pentru a-i fi mai ușor, a cumpă
rat bicicleta in 7 rate".

După numai 32 de ani — perioadă scurtă în istoria 
unui popor. In aceeași Vale a Jiului, zonă in care se află 
azi un municipiu, patru orașe și două comune și in care 
s-au petrecut schimbări profunde, în ritm cu schimbările 
din întreaga țară. După ce a citit „faptul deosebit" 
apărut in urmă cu 32 de ani, minerul șef de brigadă 
Constantin Popa, de la Întreprinderea minieră Lupeni, 
ne-a spus : „Mă număr printre tinerii șefi de formație 
de lucru din bazin. Știu de la cei mai virstnici că orice

comparație intre munca și viața noastră, a minerilor 
de acum, față de trecutul nu prea îndepărtat, sint de 
prisos. Cum să compari o viață de mizerie și asuprire 
cu viața nouă de azi, nouă nu numai pentru mineri, ci 
și pentru tot omul muncii din România ? Minerii din 
brigada mea realizează un ciștig lunar de peste 6 000 
lei. Am autoturism, apartament dotat cu tot ce iși 
poate dori o familie. Și ca mine sînt mulți. ~ 
mai compar cu fostul șef de grupă care iși 
tă in rate cită vreme eu am cumpărat un 
cu plata integrală, cu cîțiva ani in urmă?".

Să mai notăm că in cincinalul încheiat 
minerilor a crescut cu 38,2 la sută, față de 
economia națională de 29 la sută, retribuția 
nară fiind cu 1000 lei mai mare decit media pe în
treaga economie. Dar dacă o comparație intre venitu
rile ce le realizau minerii acum trei decenii și cele 
pe care le obțin in prezent este, categoric, in favoarea 
ortacilor de azi ce muncesc in subteran, ce se poate 
spune despre condițiile de muncă? Locul uneltelor ru
dimentare l-a luat mecanizarea, tehnica eliminind în 
multe locuri efortul fizic, sporind in același timp 
rodnicia muncii, veniturile minerilor. Cum se vede, 
cum se știe, lung e drumul parcurs de... bicicleta cum
părată in rate de un miner din Valea Jiului in urmă 
cu peste trei decenii. Un drum care nu se măsoară 
în kilometri. Pentru că, înainte de toate, este un drum 
de muncă tenace, dăruită, pe temeliile căreia s-au clă
dit, trainic, bucuriile de azi.

Faptele: un grup de stu
denți de la Academia de stu
dii economice condus de pro
fesorul universitar Petre Bur- 
loiu a efectuat — pe bază de 
contract — un studiu ergono
mie la întreprinderea de 
mașini electrice București. 
Vreme de citeva luhi de zile 
au fost supuse analizei circa 
40 de locuri de muncă 
două secții, 
colaborare 
tori.

Rezultatul: 25 de volume 
xeroxate, cuprinzind descrie
rea acestor locuri de muncă, 
diagrame, calcule, măsură
tori complicate ale consumu
lui de energie umană rezul- 
tind din toate mișcările ce
rute de procesul muncii, 
funcție de specificul lui, de 
dotările existente. A urmat 
apoi reconsiderarea întregu
lui obiect al cercetării, din 
punct de vedere al principii
lor ergonomice, cu reproiec- 
tarea locurilor de muncă, alte 
calcule, cu schițe tehnice pri
vind noi soluții, ingenioase, 
care pot duce la creșteri ale 
productivității muncii între 
10 și 300 la sută, fără Inves
tiții sau cu mijloace minime 
aflate la îndemîna sectorului 
de autoutilare. Costul con
tractului : 500 000 lei.

Pînă aici — totul în ordine. 
Aspectul mai sensibil al 

problemei :
— Ce este un studiu de a- 

cest fel, tovarășe profesor 
universitar Petre Burloiu ? ‘

— O investigație de adîn- 
cime, complexă, a fiecărui 
loc de muncă, din toate un

ghiurile de
creșterea productivității mun
cii. Deci, proces tehnologic, 
organizare a muncii, factorul 
om, cu tot ceea ce implică el 
— inteligență, pregătire, ex
periență, mediu etc. Cu alte 
cuvinte, adaptarea metodelor 
și mijloacelor de muncă la 
modalitățile psihofiziologice 
normale ale omului și folo
sirea rațională a acestora.

-— Și altă „virtute" a stu
diului respectiv ?

doxul...
— Chiar! Spuneam că orice 

studiu științific este, implicit, 
o critică. Și critica, din păca
te, nu are, ca prim-rezultat, 
bucuria. Nici în cazul cind 
este științifică, obiectivă.

Da, un studiu științific de 
acest fel este, implicit, o cri
tică. Ne-am dat seama că așa 
se prezintă lucrurile de Ia

— Nu o altă „virtute", cl 
virtutea esențială a oricărui 
studiu științific: privire cri
tică, științific argumentată, a 
stării de lucruri cercetate, in 
vederea perfecționării, ei.

— Locul conștiinței umane 
în acest teritoriu supus ana
lizei ?

— De prim ordin! Hotărî- 
tor! Oamenii sînt obișnuiți să 
lucreze intr-un anumit fei. Li 
se propune, deodată, să lu
creze altfel, li se demonstrea
ză, cu tot aparatul științific 
necesar, că pot lucra altfel, 
obținind rezultate mai bune. 
Pentru mulți, soluțiile noi 
sînt o surpriză. In prima cli
pă, surprizele’ îi fac pru
denți, neîncrezători, șovăie. 
Se renunță greu la comodi
tăți...

prima convorbire angajată in 
întreprinderea amintită cu 
inginerul Nicolae Rădulescu, 
șeful biroului organizare a 
muncii.

— Mărturisesc, sint pru
dent — spunea acesta — sînt 
și uimit. înseamnă că noi am 
muncit prost, că nu am văzut 
rezervele existente.

— Admiteți, totuși, că sint 
rezerve...

— Sigur, sint rezerve de 
timp. Ele țin de felul 
cum muncește fiecare om, 
de atitudinea lui fată de 
muncă. Dar nu putem scon
ta pe aceste 
creșteri ale 
muncii de 30, 
sută numai 
intensivă a timpului. Studiul 
respectiv este foarte bun

pentru o uzină cu serii mari, 
nu pentru uzina noastră, cu 
serii mici și unicate.

Dincolo de aspectul econo
mic, științific al studiului, in
ginerul Nicolae Rădulescu in
troduce în discuție (pentru că 
nu poate altfel, determinat 
de observațiile cercetării) fac
torul atitudine umană. Nu-1 
dezvoltă, nu intră în amănun
te. dar aici sint izvoare asu
pra cărora ii atragem atenția, 
izvoare incă neexplorate în
deajuns cu unealta fină și 
pretențioasă a educației. Ati
tudinea, ca factor motor al 
productivității muncii, ni se 
poate înfățișa purtînd și 
semnul minus și semnul 
plus. Semnul minus : delăsa
re, indisciplină. .,lasă-mă să 
te las", dezinteres etc. Sem
nul plus : folosirea integrală 
a timpului de lucru, organi
zarea mai bună a locului de 
muncă, căutare permanentă 
de soluții mai eficiente pen
tru rezolvarea problemelor 
dificile etc. Lupta pentru li
chidarea semnului minus este 
una din rațiunile studiului.

— Studiul nostru este foarte 
strîns, este adevărat — recu
noaște tovarășul Petre Bur- 
loiu. Nu se referă însă numai 
la rezervele de timp existen
te, ci comprimă timpul, pro- 
punînd metode, noi dispozi
tive (proiectate de studenți, 
și, unele dintre ele, confecțio
nate deja în uzină și puse la 
lucru). îdeea că propunerile

â "z/ l 1
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[FAPTUL; 
DIVERS

| Iubitori de flori |
Toată lumea știe că Orșova 

este un oraș nou, înălțat din te- I
I inelie, in anii noștri, in apropie- | 

rea lacului de acumulare al hidro-

I centralei Porțile de Fier I. Dar • 
nu toată lumea știe că oamenii 
de aici — care și-au rostuit o •

I așezare pe cit de modernă, pe 
atit de frumoasă șl atrăgătoare — I 
au un adevărat cult pentru flori. | 
Flori care străjuiesc străzile, im-

Ipodobesc parcurile, luminează I 
ferestrele și balcoanele.

Flori, tot mai multe flori. Cit

Ide multe ? Peste două milioane ! . 
Cite un buchet nu numai pentru I 
fiecare orșovean, ci și pentru cei I 
care poposesc in orașul totdea-

| una bucuros de oaspeți.

I Vecinul salvator i

Fiind lăsată singură in aparta-

Iment, fetița Simona llie de 3 . 
ani (Iași, strada Proletari nr. 2, I 
bloc A 1) a ieșit pe balcon pe I 
ușa uitată deschisă. S-a jucat,

I urcindu-se pe o masă, și s-a I
| prăvălit peste balcon ; in cădere, ] 

s-a prins cu minutele de ba-

Ilustradă, răminind citeva minute ■ 
suspendată. La țipătul ei îngro- I 
zit, locatarul Neculai Nechita de I

Ila etajul de deasupra a plecat ca 
un bolid pe scara de serviciu și a I 
ajuns sub balcon tocmai cind fe- | 
tița nu mai rezista să se susțină.

I Salvatorul a prins-o in brațe, • 
ferind-o de orice vătămare. Cu I 
lacrimi in ochi, părinții Simonei •

Ii-au adresat acestuia mulțumiri.
Dar nici ei să nu mai uite ușa I 
deschisă! I

De profesie...

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

paraziți
Nu știm dacă faptul este un 

record, dar îl prezentăm in spe
ranța că nu va mal fi întrecut de 
altcineva. Fănel Dumbravă din 
Galați — de profesie parazit — a 
refuzat pină acum peste 50 de 
oferte făcute de Oficiul de re
partizare a forței de muncă. Pe 
locul al 11-lea, intr-ale parazitis
mului local, s-ar situa Gigei 
Șefer cu 20 de oferte respinse. 
Poate, dacă tot nu se decid, li 
încadrează organele de resort 
la... articolul da lege cere li sa 
potrivește.

In goana trenului
Cititorul nostru Matei Stelian 

din Brăila călătorea cu trenul 
spre București. Fiind o amiază 
caniculară de iulie, a deschis 
geamul. Dar... cu cițiva kilometri 
înainte de a sosi trenul in Ca
pitală, s-a pomenit lovit de o 
piatră in mina pe cate o ținea 
la fereastră.

— Lăsind la o parte durerea 
provocată de piatră, fie-mi per
mis să atrag atenția asupra peri
colului pe care-l prezintă joaca 
nesupravegheată a copiilor. Pen
tru că — am văzut cu ochii mei 
— piatra cu pricina fusese arun
cată de unul din copiii aflați 
de-a lungul liniei ferate.

E vară, e vacanță, copiii au 
dreptul la joacă, iar părinții — 
datoria de a-i supraveghea.

I
I
I

Cu ochii 
după fete...

loan Olaru — din Buciumi, Să
laj — a pornit cu tractorul >n- 
tr-una din dimineți, cu gînd să 
ajungă din vreme la locul de lu
cru. Pe drum insă, i-ăt ieșit in 
cale o fată frumoasă. Vitindu-se 
după ea, a scăpat controlul vo
lanului, accidentindu-și grav un 
prieten ! Concluzia este de reți
nut și pentru unii șoferi de au
toturisme de la orașe care, in 
loc să fie atenți la circulație, se 
uită mai mult după fetele de pe 
trotuar I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

| Neghina din griu |

I
I
I a descărcat

I de teapa luil 
fost repede 
urma, șeful

I
I
I

In timp ce recolta griul de pe 
o tarla a fermei Ardud (I.A.S. 
Satu Mare), mecanizatorul An
drei Șupler a pretextat ci i s-a 
defectat combina. A plecat s-o 
repare la atelier. „Nu uita să 
descarci griul in remorca de la 
marginea lanului" i-a atras aten
ția Vasile Șichet — șeful fermei. 
Intr-adevăr, A.Ș. a descărcat 
griul, dar nu unde trebuia, ci la 
locuința unui amic J‘~ ‘ 
Manevra insă i-a 
dejucată. Luîndu-i 
fermei și șeful formației l-au o- 
bligat să dea socoteală bob cu 
bob, pină la cele aproape 1 (MO 
kg griu din buncărul combinei 
sale. In curind, va primi verdic
tul judecății colectivului și al 
legii. Ceea ce înseamnă că „ne
ghina" se va alege de griu!

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Distracția" 
costă

După ce s-a făcut criță la 
Brașov, Vasile Bogdan a con
tinuat cheful la un restaurant 
din Codlea. Ajuns, cu Chiu eu 
vai acasă, a crezut că,tot nu-și 
făcuse „plinul", așa ca a plecat 
din nou după băutură, tn cale 
i-a apărut un autobuncăr, pe 
care șoferul Vasile Moraru Jl 
parcase pe o stradă, In loc si-l 
ducă la coloana auto. Cum 
anume a ajuns Vasile Bogdan, 
in starea in care se afla, să 
urce la volan și cum anume a 
reușit să pornească mastodon
tul, nu se știe cu precizie. 
Ceea ce se știe este că, după ce 
a pornit motorul și a apăsat 
zdravăn pe pedala de accelera
ție, mașina a intrat în primul 
st.îlp 
avut 
șina, 
vreo 
V.B.

I

I
I
I
I
I
I

al unei linii electrice. Au 
de suferit și stilpul și ma- 

1 la 
Pe deasupra, 

șt
Pagubele se ridică

20 000 lei. f_ ' 
va trebui si suporte 

rigorile legii.
Rubricâ realizată de
Gheorqhe MITROI
și corespondenții „Scinteii'^

I
I I
L.

să-ți asumi răspunderea
întreprinderea de articole tehnice 

din cauciuc și cauciuc regenerat este 
una din cele mai noi unități de pe 
platforma industrială de nord a mu
nicipiului Tg. Jiu. Ea a început să 
producă, cu primele capacități, in 
ultima parte a cincinalului trecut. Pe 
baza unor grafice reprogramate, con
structorul lucrează acum la termina
rea execuției ultimelor capacități 
planificate.

N-am fi făcut această precizare 
dacă ea n-ar avea o semnificație a- 
parte. Abia s-a uscat tencuiala de pe 
zidurile obiectivelor date în folosin
ță, abia au început să-și facă apariția 
pe piață cele dinții produse, și în via
ța noii întreprinderi, a colectivului 
său de muncă s-a petrecut un eve
niment mai puțin obișnuit. Despre 
ce este vorba ? în urma unui control 
in care s-au constatat deficiențe se
rioase privind mersul lucrărilor de 
investiții, dar mai ales gospodărirea 
unității, a utilajelor aflate in dotare, 
biroul Comitetului județean de partid 
Gorj a sancționat cu „vot de blam“ 
pe directorul, directorul adjunct și 
inginerul-șef. Totodată, în aceeași 
ședință de birou, comitetul de partid 
din întreprindere a fost atenționat și 
aspru criticat pentru slaba activitate 
organizatorică și 
politică desfășu
rată in vederea 
realizării la timp a 
investițiilor, pen
tru rezultate ne
satisfăcătoare în 
ceea ce privește 
mobilizarea > co
muniștilor. a tu
turor oamenilor 
muncii Ia folosi
rea și întreținerea 
corespunzătoare a 
avuției încredin
țate de societate.

Nu vom insista 
asupra deficien
țelor constatate. 
Ele au fost ana
lizate atit la 
fața locului, cit 
și in amintita șe
dință a biroului 
comitetului județean de partid.

Problema care se pune, prin pris
ma activității comitetului de partid, 
a organizațiilor de bază de aici, este 
următoarea : cum și de ce s-a ajuns 
la această situație ? E oare un lucru 
puțin ca un comitet de partid, con
stituit în urmă cu numai doi ani, să 
fie avertizat în întregul său pen
tru activitatea slabă desfășurată, 
iar trei comuniști din conduce
rea întreprinderii să fie sancțio
nați cu „vot de blam"? Odată 
porniți pe traseul acestei între
bări, am făcut cunoștință cu 
fapte care arată că cerința de a 
se acorda de la început o mare a- 
tenție activității organizațiilor de 
partid ce se constituie în obiectivele 
noi, pentru a lua un start bun în în
deplinirea dificilelor sarcini ce le re
vin, are o însemnătate deosebită. 
Alegerea secretarului de partid la un 
obiectiv nou, și intr-un colectiv nou, 
de pildă, este mai dificilă decît in 
unitățile vechi, unde comuniștii se 
cunosc bine, unde posibilitatea de a 
alege pe cel mai bun dintre cei mal 
buni are șansă de reușită deplină in 
majoritatea cazurilor. O asemenea 
reușită n-a fost din păcate posibilă 
în cazul organizației de partid de la 
întreprinderea de articole tehnice 
din cauciuc și cauciuc regenerat din 
Tg. Jiu. Poate și din necunoașterea 
oamenilor, poate și a acelora care 
au răspuns de pregătirea alegerilor. 
Cert este faptul că secretarul comi
tetului de partid ales atunci, Victor 
Partenie, a trebjiit — pentru grave 
abateri de la .disciplina de muncă și 
de partid — să fie schimbat numai 
după... 9 zile.

A apărut deci, de la bun început, 
un semnal clar că noua organizație 
de partid de aici are nevoie de un 
sprijin susținut. Cum a fost el acor
dat ? Nici pe departe cu răspunderea 
pe care o impunea și o necesita. Se
cretarii comitetului municipal de 
partid care au răspuns in acea pe
rioadă de această organizație au 
socotit că, odată cu alegerea unui 
nou secretar, s-a tăcut pasul spre a- 
șezarea activității de partid de aici 
pe baze temeinice. Și au lăsat ca lu
crurile să se desfășoare de la sine. 
E drept, o vreme au și existat unele 
semne care anticipau rezultate bune. 
Noul secretar, Ilie Bobaru, se con
sulta la început cu comitetul tn toa
te problemele ; participa el însuși și 
antrena și pe ceilalți membri ai co
mitetului la adunările generale de 
partid, ale organizațiilor U.T.C. și 
sindicale ; se preocupa să orienteze

însemnări 
despre activitatea 

unei organizații de partid 
dintr-o unitate nouă — 

întreprinderea de articole 
tehnice din cauciuc 
și cauciuc regenerat 

din Tg. Jiu

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat recomandă fiecărui automobi
list să contracteze „asigurarea fa
cultativă de accidente a conducăto
rilor de autoturisme și a altor per
soane aflate în autoturisme".

Această asigurare acoperă, tn li
mita numărului de locuri admis la

CUV1NTUL CITITORILOR

închideți robinetele risipei!I. Străbătind arterele de circulație 
ale Capitalei, am observat, nu o 
dată, conducte sparte, guri de apă 
spumeginde. Și eu, și alți cetățeni 
am sesizat, de fiecare dată, I.C.A.B., 
pentru a lua măsuri. Dar, din pă
cate, echipele de intervenție ale 
acestei întreprinderi se deplasau cu 
întirziere sau nici măcar nu venea 
nimeni să constate, lăsînd apa po
tabilă să curgă săptămini și chiar 
luni de zile.

Un alt aspect pe care aș vrea 
să-l pun in discuție este starea de 
pasivitate de care dau dovadă 
multe asociații de locatari, care to
lerează stropirea excesivă a calda- 
rimului pe timpul verii, existența 
unor defecțiuni la instalațiile sani
tare, neefectuînd un control periodic 
prin apartamente pentru depistarea 
pierderilor de apă etc. Consider că 
sancționarea de către I.C.R.A.L. a 
locatarilor care au defecțiuni la in
stalațiile sanitare sau de către 
I.C.A.B. a asociațiilor de locatari 
sau Întreprinderilor ce risipesc apa 
ar constitui o măsură menită să 
contribuie la diminuarea eforturi
lor făcute pentru asigurarea aces
teia. De asemenea, sporirea gradu
lui de operativitate a echipelor

•••

activitatea organizațiilor de partid — 
prin instruiri, prin planurile de 
muncă trimestriale pe care le 
discuta cu secretarii organizațiilor 
de bază — spre problemele ma
jore ale întreprinderii. Dar, după scurt 
timp, elanul de la început al secre
tarului se „stinge" brusc. începe să 
conlucreze, după preferințe, numai 
cu o parte din membrii comitetului. 
Pe unii, cazul directorului Ilie Ște
fan, ii evită. Explicația acestui „stil 
de muncă" se face repede cunoscută. 
Intre secretarul comitetului de partid 
și director aveau loc repetate neînțe
legeri. Rezultatul ? Fiecare a început 
să se ocupe mai mult de activitatea 
personală a celuilalt și mai puțin de 
bunul mers al intreDrinderii. de răs
punderea pe care o aveau pentru în
tărirea muncii de partid, pentru an
trenarea comuniștilor, a întregului 
colectiv la soluționarea problemelor 
aflate în atenția unității.

Acesta a fost al treilea moment 
din viața comuniștilor de aici, a co
lectivului, cind se putea și trebuia 
să se intervină in mod hotărit pen
tru evitarea situației, cu grave conse
cințe de care aminteam Ia începu
tul acestor însemnări. Dar activiștii 
comitetului municipal, care răspun

deau de această 
unitate — Maria 
Simion, secretar, 
Grigore Popescu 
și Ion Mihăilescu. 
instructori — au 
acreditat ideea că 
nu e cazul să se 
facă caz de acest 
„conflict". Secre
tarul de partid și 
directorul — sus
țineau ei — vor 
depăși „micile 
neințetegeri". și 
problemele se vor 
rezolva de la 
sine. Efectele a- 
cesțui stil de 
muncă de a lăsa 
ca treburile să se 
rezolve singure, 
de a nu in
terveni prompt, 

atunci cind apar deficiente, cind 
viața impune acest lucru, s-au 
făcut resimțite în climatul de muncă, 
de ordine și disciplină din unitate. 
Iar rezultatul s-a văzut. Ca o măsură 
necesară, de cinci luni, intr-un in
terval de-numai doi ani, comitetul 
de partid de aici are un nou secre
tar, al treilea, în persoana subingl- 
nerului Ion Teiu.

Cel de-al patrulea moment din 
drumul atit de anevoios al asigurării 
unei conduceri stabile a comitetului 
de partid a debutat sub auspicii 
mult mai bune. Odată cu măsurile 
luate pentru imbunătățirea activității 
comitetului de partid, prin alegerea 
unui secretar competent și energic, 
pentru întărirea răspunderii față de 
gospodărirea întreprinderii și realiza
rea investițiilor, biroul comitetului 
județean de partid a stabilit ca un 
număr de trei activiști (Laurențiu 
Toader, vicepreședinte al consiliului 
de control muncitoresc al comitetu
lui județean de partid. Ștefan Negreț, 
prim-secretar al comitetului munici
pal de partid, și Luminița Iorga, 
prim-secretar al comitetului muni
cipal al U.T.C.) să răspundă efectiv, 
timp de trei luni, de activitatea a- 
cestui comitet de partid. Adică să se 
ocupe nemijlocit, la fața locului, de 
întărirea vieții de partid, de așeza
rea întregii munci a organizațiilor 
de partid, de masă și obștești pe ba
zele unei activități temeinice, meni
te să mobilizeze eforturile tuturor 
oamenilor muncii spre întărirea or
dinii și disciplinei, îndeplinirea sar
cinilor de plan, creșterea răspunde
rii față de avuția încredințată. A- 
ceasta este singura cale care va ve
rifica în viață atît forța de care este 
capabilă organizația de partid de 
aici, cât și competența celor investiți 
cu răspunderea de a ajuta la «redre
sarea întreprinderii, imbunătățirea 
activității organizațiilor de bază. 
Pentru că, așa cum se exprima noul 
secretar, „capacitatea organizației de 
partid trebuie să fie prima capacita
te care să funcționeze la parametrii 
maximi". O concluzie la care a sub
scris, prezent la această discuție ca 
și la o parte din documentarea noas
tră în întreprindere, și primul secre
tar al comitetului municipal de 
partid. Ceea ce înseamnă, evident, o 
garanție in plus pentru traducerea 
ei în viață. O garanție pe care re
zultatele din ultima vreme. în progres 
de la o lună la alta față de perioadele 
anterioare, o confirmă.

Constantin PRIESCU

transport, consecințele accidente
lor întimplate persoanelor, nenomi
nalizate, aflate în autoturisme.

Primele anuale de asigurare sint 
între 80 lei și 240 lei in raport de 
nivelul sumelor asigurate pentru 
fiecare persoană, putindu-se plăti 
și în rate.

I.C.A.B.  pentru remedierea avarii
lor din rețea ar putea limita pier
derile și ar permite ridicarea pre
siunii in conducte, pentru ca și lo
catarii de la etajele superioare ale 
unor blocuri să poată beneficia de 
cantitatea de apă necesară.

Geo CIOLCAN
Aleea Macaralei nr. 9 
București

NOTA REDACȚIEI
Mulți cetățeni din noile cartiere 

ale Capitalei ne semnalează, aproa
pe zilnic, că pe diverse străzi apa 
potabilă curge în voie, de săptă
mini și luni de zile, prin spărturile 
existente la conductele I.C.A.B. Ei 
ne relatează că, deși au sesizat in 
repetate rînduri dispeceratul Între
prinderii despre defecțiunile apăru
te, apa continuă să curgă fără în
trerupere. Ținem la dispoziția ce
lor interesați cazurile ce ne-au 
fost aduse la cunoștință de oameni 
ai muncii din Capitală, Așteptăm 
un răspuns din partea conducerii 
întreprinderii amintite, despre mă
surile luate, pentru a-i putea in
forma pe cititori.

o mare competiție sportiva, 
o mare manifestare a păcii 

și prieteniei dintre studenții lumii

PANORAMIC - ZIUA A II-AAlte trei medalii 
pentru sportivii noștri

• Petru Kuki - argint la floretă
• Gyorgy Marko - argint la 10 000 m
• Ruxandra Hociotă - bronz la trambulină

Ftnala probei de floretă din ca
drul concursului de scrimă a f<>st o 
repetare a celei desfășurate recent 
la Clermont Ferrand (Franța) cu 
prilejul campionatelor mondiale. Pe 
planșa de asalt s-au intilnit din 
nou deținătorul titlului mondial, 

. Vladimir Smirnov (U.R.S.S.). și vi- 
cecampionul mondial, românul Pe
tru Kuki. Acum, singura deosebire 
a fost faptul că in preliminarii 
Kuki II învinsese pe Smirnov, ceea 
ce dădea speranțe într-un succes 
românesc în disputa pentru cuce
rirea medaliei de aur. Finala, de un 
Înalt nivel tehnic, a dat loc la o 
dispută pasionantă, revenind cu 
10—5 experimentatului floretist so
vietic.

Prima zi a concursului atletic a 
•dus culorilor românești o prețioa
să și, să recunoaștem, destul de 
puțin așteptată medalie de argint, 
obținută de fondistul nostru Gyor- 
gy Marko în finala probei de 
10 000 m. Disputată la lumina re
flectoarelor, cursa, ciștigată de so
vieticul Ciari Tomas Tourib, a o- 
ferit, în special pe ultima treime, o 
dispută aprigă, de Înalt nivel

Școala românească de gimnastică
(Urmare din pag. I)
de succesul echipei feminine a 
României, care — după titlul mon
dial cucerit la Fort Worth — cuce
rește acum și medalia de aur a 
campionatelor mondiale universi
tare. Este meritul comun al Dumi- 
triței Turner (clasată pe locul trei 
și la individual compus, cu toate 
Că ea a dus greul, fiind ceea ce 
s-ar putea numi „deschizător de 
concurs"), al Rodicăi Dunca (ace
eași bună gimnastă de competiție) 
și al Emiliei Eberle (care a condus 
în clasamentul individual pină la 
executarea ultimului element difi
cil de la ultima probă), care, toate, 
au constituit — împreună cu buna 
lor prietenă și marea campioană a 
noastră și a lumii — o echipă deo
sebit de valoroasă, încununată cu 
laurii victoriei. Această omogenita
te ă echipei noastre feminine con
stituie cea mai concludentă probă 
a resurselor nesecate și a vitalită
ții puternice care caracterizează 
școala românească de gimnastică. 
S-a confirmat din nou, aseară, că 
nici un succes nu este intîmplător, 
că fiecare rezultat de prestigiu este 
rodul unei munci științifice, tenace, 
cu o mare masă de tinere gimnas
te cu real talent. Ceea ce ne în
dreptățește nu numai să fim sa
tisfăcut! de prezent, dar și să pri
vim cu încredere viitorul.

Dublul succes românesc din cea 
mai frumoasă seară de. gimnastică 
din cite am văzut vreodată la noi 
a fost realizat în) compania unor 
partenere de întrecere redutabile, 
care se situează in eșalonul de elia 
tă al gimnasticii mondiale. Ne re
ferim în primul rind la puternica 
reprezentativă studențească a U- 
niunii Sovietice — în care Stela 
Zaharova, socotită gimnasta nr. 1 a 
momentului in țara sa. un talent 
autentic, de mare viitor, și Maria 
Filatova, cu aceeași valoare ce i-o 
cunoaștem, au fost „aproape" de 
fetele noastre. Și ne referim, de a- 
semenea, la gimnastele din R. P. 
Chineză și din S.U.A. care au avut 
o serie de evoluții aplaudate la fel 
ca acelea ale celor două echipe 
clasate înaintea lor.

In răstimpul care rămăsese pină 
la festivitatea de premiere. Nadia 
Comăneci ne mărturisea bucuria 
lesne de înțeles de a fi reușit un 
mare titlu și în fața publicului 
de-acasă. căruia II mulțumește din 
suflet pentru că a înțeles gradul de 
dificultate al exercițlilor ei și a 
încurajat-o tot timpul ; ne mai 
spunea că e cu adevărat fericită 
pentru reușita echipei.

în termeni asemănători ne-au 
vorbit și antrenorii Gheorghe Gor-

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

Pentru cei ce nu protejează natura..
La o recentă adunare a locuito

rilor comunei Dîmbovicioara, ju
dețul. Argeș, Ion Ancu, primarul 
comunei, a făcut propunerea ca 
fiecare familie să participe la ac
țiunea de curățire a apelor ce stră
bat așezarea. Pentru a-și justifica 
propunerea, primarul a prezentat o 
suită de fotografii realizate pe 
cursul Dîmbovicioarei, Izvorului, 
ale Văii Cheii și Orației etc. In a- 
cele imagini, participanții au putut 
observa starea de poluare in care 
ajunseseră aceste cursuri de apă 
datorită faptului că mulți localnici 
confundaseră albiile apelor cu gro
pile de gunoi.

Dezbaterile șl observațiile făcute 
direct celor vizați au avut menirea 
de a stimula întreaga obște la 
stringerea tuturor materialelor a- 
runcate la voia întîmplării, la sor
tarea celor care mai puteau con
stitui materie primă refolosibilă și 
readucerea in starea corespunzătoa
re a mediului ambiant.

O acțiune similară a fost organi
zată șl de cercul de speologie „Pia
tra Craiului" din orașul Cimpulung. 
în zona Cheile Mari ale Dîmbovi
ței, pentru depoluarea Văii Cheii

Televizoare
De cîtva timp, noi, locuitorii sa

telor aparținătoare comunei Bu- 
chln, la fel ca și toți locuitorii a- 
șezărilor de pe frumosul culoar al 

sportiv. în cadrul căreia —■ în- 
tr-o companie valoroasă — repre
zentantul nostru a dovedit clasă 
internațională. Să amintim că prin
tre învinșii iui Mârko s-au numă
rat, in afara englezului Murphy, 
reprezentanți a două cunoscute 
școli de „alergători de cursă 
lungă", americanul Cotton și italia
nul Faustino.

Proba feminină de sărituri de Ia 
trambulină s-a încheiat ieri la 
Ștrandul tineretului cu succesul 
sportivei Li Yihua (R.P. Chineză), 
ciștigătoare a medaliei de aur cu 
un total de 500.82 puncte. O com
portare foarte bună a avut sporti
va româncă Ruxandra Hociotă, 
care a cucerit medalia de bronz, 
cu 490;71 puncte, prima medalie 
obținută de sportivii români după 
20 de ani la această disciplină. 
Succesul Ruxandrei Hociotă (in 
virstă de 21 de ani, studentă la 
Facultatea de educație fizică din 
Bacău) a fost decis în ultimele trei 
sărituri libere, pe care le-a execu
tat cu mare precizie și eleganță. 
Medalia de argint a revenit concu
rentei americane Neyer Megan — 
498,66 puncte.

goi și Anca Grigoraș, ca și antre
norii Atanasia Albu și Octavian 
Belu, care primeau felicitările pu
blicului, cunoscuților și ale sporti
velor înseși.

Apoi a urmat festivitatea de pre
miere, pe care toată tara a văzut-o 
la televizor. Ceea ce nu s-a văzut 
la televizor a fost o scenă prea mi
nunată pentru a nu o reda in aces
te rînduri : din colțul tribunei a 
II-a, un ghemotoc de fată cocoțată 
pe umerii unui flăcău flutura voi
nicește un uriaș steag tricolor și 
scanda cit o ținea gura „România ! 
România !“ Era îmbrăcată tot în 
trening tricolor ca și Nadia, Du- 
mitrița, Rodica și Emilia, și se nu
mea... Ecaterina Szabo. O acompa- 
niau, scandind, de asemenea, din 
tot sufletul, micile ei colege din Io
tul național de perspectivă. Scena 
hi s-a părut simbolică pentru pre
zentul și viitorul prestigioasei școli 
românești de gimnastică feminină !

AGENDA „U“
Rezultate de ieri

GIMNASTICĂ (feminin). Clasa
mentul final la individual compus: 
1 — Nadia Comăneci (România) 
39.40 p ; 2 — Stela Zaharova
(U.R.S.S.) 39,20 p ; 3 — Dumitrița 
Turner (România) 39,15 p ; echipe : 
1 - România 118 p ; 2 — U.R.S.S. 
116,20 p ; 3 — R. P. Chineză 115,50 p.

ATLETISM : Aruncarea greutății 
masculin : 1. Mike Carter (S.U.A.) 
20,19 m ; 2. Mortag Detlef (R D.
Germană) 19,35 m ; 3. Vasicek Da- 
libor (Cehoslovacia) 19.20 m. 10 000 
m: 1. Ciari Tomas Tourib (U.R.S.S.);
2. G. Marko (România) ; 3. David 
Murphy (Anglia).

SCRIMA. Clasament final la flo
retă masculin individual: 1. — Vla
dimir Smirnov (U.R.S.S.). 2. — 
Petru Kuki (România), 3. — S. 
Cervi (Italia).

SĂRITURI ÎN APĂ. Clasamentul 
final la trambulină feminin : 1 — Li 
Yihua (R. P. Chineză), 2 — Neyer 
Megan (S.U.A.), 3 — Ruxandra
Hociotă (România).

LUPTE GRECO-ROMANE. Spor
tivii români C. Alexandru. N. Zam
fir, Șt. Rusu, I. Draica și V. An
drei și-au asigurat ieri candidatura 
pentru medalii la categoriile res
pective.

VOLEI — feminin: Danemarca — 
Spania 3—2, Elveția — Turcia 3—0; 
masculin: România — Spania 3—0, 
Grecia — Siria 3—0, Mexic — 
Congo 3—0, Japonia — Polonia 
3—0. Olanda ' — Libia 3—0.

BASCHET — feminin: Canada — 

și Dîmbovicioarei. Alături de tine
rii cercului au participat și o parte 
din elevii orașului aflați în va
canță. împreună cu profesorii lor. 
Cu acest prilej au fost adunate 
peste 1,2 tone de „materiale", din 
care cea mai mare parte prove
neau de la cei veniți in excursie 
(cutii de conserve, borcane, cau
ciucuri uzate, recipient! de ulei, 
pungi de polietilenă, resturi texti
le, încălțăminte uzată etc.). De 
unde rezultă că Înșiși beneficiarii 
naturii sint cei care o degradează. 
Dar nu numai atit. Ei Ignoră legea 
care interzice poluarea mediului 
ambiant, fiind pasibili de sancțio
nare pentru încălcarea ei.

Propun ca, paralel cu măsuri de 
genul celor relatate, forurile în 
drept să treacă neintîrziat la sanc
ționarea celor care încă n-au înțeles 
că fiecare cărticică din frumusețile 
naturii țării noastre ne aparține tu
turor și că nu avem dreptul s-o 
alterăm după bunul plac.

Ion DOBRESCU
Orașul Cimpulung, 
județul Argeș

de... decor
Timișului, care depind în urmărirea 
programului de televiziune de re- 
leul de la Maciova, am ajuns tot 
mai des să ne punem întrebarea

Jocurile Mondiale Universitare 
de vară înseamnă zece zile de între
ceri la zece discipline sportive. Du
minică a fost ziua ceremoniei de 
deschidere, luni a fost prima zi a 
întrecerilor propriu-zise, ieri — 
marți — a fost ziua a doua. Pano
ramicul nostru încearcă să surprin
dă citeva aspecte din cursele sporti
ve pentru cucerirea celor 348 meda
lii (dintre care 116 de aur) puse in 
joc de ediția bucureșteană a celei 
mai mari competiții rezervate fiilor 
„Almei mater" din lumea întreagă. 
Sint aspecte din arenă, dar și din 
jurul ei.

...In programul zilei a doua au 
fost cuprinse confruntări sportive 
la 9 discipline, natația răminind 
singura care n-a intrat încă in 
concurs (intră insă incepind din a- 
ceastă dimineață). Purtătorii tricou- 
rilor tricolore românești au fost 
prezenți tn toate întrecerile de ieri.

...Așa cum se prevedea, turneul 
de baschet — cu deosebire cel mas
culin, insă și cel feminin — se ridi
că la un nivel calitativ și atractiv 
care concurează cu gimnastica, atle
tismul și natația (discipline in care 
evoluează o constelație de mari va
lori sportive ale lumii). Impresii 
foarte bune au făcut, chiar din pri
mele zile, confirmindu-și renumele, 
baschetbaliștii din U.R.S.S., S.U.A., 
Iugoslavia, Cuba, Canada, Polonia, 
Brazilia, R. P. Chineză, ca și bas
chetbalistele din U.R.S.S., Iugosla
via, R. P. Chineză, Cuba, Canada, 
Cehoslovacia. Au apărut însă și 
unele surprize, pe cit de spectacu
loase pe atit de plăcute, băieții din 
Coasta de Fildeș și din Anglia sau 
fetele din Canada depunindu-și can
didaturi autorizate pentru califica
rea in grupele semifinale.

...,,Cum vi se par echipele de bas
chet ale țării noastre ?" — între
băm, in tribuna' sălii Rapid, pe una 
din româncele noastre, îmbrăcate 
in cochetele bluze și fustele de cu
loare kaki, care înseamnă unifor
ma interpretelor. „Deocamdată, nu
mai bine, putem zice — ne răspun
de. Dar dacă ne gindim în perspec
tivă, echipa feminină (ca să poată 
concura cu șanse la aur) trebuie să 
joace nu numai cu sufletul, dar și 
cu mai multă gindire tactică, in si
tuațiile cind intimpină un presing 
pe tot terenul, tar echipa masculină 
(ca să poată reuși o medalie va tre
bui, dimpotrivă, să se dăruiască 
exemplar jocului pe toată durata 
acestuia). Cui aparțin aceste obser
vații de nuanță ? Interpreta-interlo- 
cutoare nu era altcineva decit fosta 
mare baschetbalistă a Politehnicii 
București și a echipei naționale — 
Ecaterina Vogel, căsătorită Savu.

Bulgaria 87—62, Cehoslovacia — 
Senegal 96—46; masculin: Anglia — 
Libia 117—30,( Grecia — Senegal 
79—53, Mexic — Liban 106—69. Ja
ponia — Iordania 130—53. Cuba — 
Sudan 129—33.

POLO PE APĂ: România — Ja
ponia 12—4, Canada — Spania 6—6.

TENIS. Masculin : Borisov
(U.R.S.S.) — Montreras (Mexic)
6—2, 7—5 ; Li Shuchen (R. P. Chi
neză) — Csepai (Ungaria) 6—0, 6—2; 
Asciak (Malta) — Shakshuki (Libia) 
6—0, 6—0 ; Feminin : Lucia Roma
nov (România) — Esther Rodriguez 
(Cuba) 6—1, 6—1 ; Yu Liqiao (R. P. 
Chineză) — Wellerdiek Gabriele 
(R. F. Germania) 6—1, 6—3 ; Henry 
Kelly (S.U.A.) — Yanagi Masako 
(Japonia) 7—5, 6—4.

Programul de azi
• Atletism — stadionul „23 Au

gust". De Ia ora 18,30 finale ia 
înălțime (bărbați), 1 500 m (femi
nin și masculin), triplu salt, 400 m. 
garduri, 100 m plat (feminin și 
masculin), suliță feminin și triplu 
salt.

• Baschet — masculin, sala Giu- 
lești : Libia — Olanda (9), Româ
nia — Anglia (20) ; sala Politeh
nica : Japonia — Mexic (11), Bra
zilia — Belgia (18) ; sala Construc
ția : U.R.S.S. — Turcia (13). Fin
landa — Cuba (18) ; sala Progre
sul : R. P. Chineză — Iugoslavia 
(13), Polonia — Canada (18). Fe
minin — sala Giulești : România — 
Iugoslavia (18) ; sala Politehnica : 
Cehoslovacia — Canada (20) ; sala 

firească : „De ce ne-am cumpărat 
televizoare ?“ Aceasta, datorită fap
tului că foarte des, la orice adiere 
mai tare de vint sau aversă de 
ploaie, se întrerupe emisiunea și 
astfel nu puțem urmări unele eve
nimente importante politice, cultu
rale sau sportive.

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Obligații neonorate. După terminarea de către constructori, Încă din 

toamna trecută, a blocului 125 din strada Tamburului nr. 5, din Capitală. 
I.C.E.D. a abandonat brusc lucrările de amenajare a trotuarelor. Astfel, unul 
a rămas neisprăvit, iar pe celălalt nici nu l-a început. (Aurel Rugină, 
strada Tamburului nr. 5, București).

• Colectivul atelierului energomecanic al întreprinderii de mobilă 
Beiuș a reușit ca prin autoutilare să asimileze și să confecționeze un circu
lar multiplu de croit PAL, circular care în condițiile importării lui ar fi 
costat peste 350 000 lei valută. (Nica Tănase, președinte al C.O.M., între
prinderea de mobilă Beiuș, județul Bihor).

• în colonia muncitorească din Ostrovul Mare (șantierul Porțile de 
Fier II). în care locuiesc mai bine de 6 000 de'oameni, nu există decît o 
singură librărie, care desface mai mult articole de papetărie și de sport. 
Cărți interesante, căutate de mulți dintre noi, cei care trăim și muncim 
aici, se aduc foarte rar și in număr toarte mic. în rafturile librăriei zac de 
luni de zile multe cărți cu subiecte zootehnice, de anatomie etc., care, pro
babil, sint căutate în alte locuri. (Valeriu Ciculin, grupul de șantiere „Ener- 
gomontaj". Porțile de Fier II).

• Cu și fără... sifon. La majoritatea centrelor de sifoane din Capitală 
tot mai des se Intîlnește anunțul „Nu avem capsule pentru autosifoane". 
Deși întreprinderea de sucuri și răcoritoare a promis de mai mult timp să 
îmbunătățească serviciile în acest sector, situația nu s-a schimbat. (Barbu 
Voiculescu, Șoseaua Sălaj nr. 35, București).

• Pe drumul dintre comunele Hotarele și Greaca din județul Giurgiu, 
pe o distanță de 5—6 km, asfaltul s-a degradat, devenind impracticabil pen
tru circulația mijloacelor auto. Cu mare greutate reușesc șoferii autobu
zelor și autoturismelor să se Strecoare printre gropi. (Ion Arion, profesor).

A

...Tot din baschet : arbitrul Geor
ge Oberle din S.U.A. și-a cucerit 
definitiv simpatia tribunelor. Prin 
ce ? Nu numai prin perfectă obiec
tivitate și competență fără cusur, 
dar și prin maniera, intr-un fel ac
toricească, in care comunică deci
ziile către masa oficială : strigă cu 
voce de stentor, de se aude și din
colo de pereții sălii, numărul jucă
torului și sancțiunea dată; gesticu
lează spectaculos, sare in sus, dă Șt 
din picioare — imitind cu fidelitate 
ceea ce făcuse „inculpatul"; e pre
zent în focul oricărei faze. „A- 
ceasta e maniera noastră de a ne 
face auziți șl înțeleși în vacarmul 
sălilor ce găzduiesc jocurile profe
sioniste pe viață și pe moarte — se 
explică el. Admirabilul public ro
mânesc, uimit la început, m-a înțe
les și acum sintem foarte buni prie
teni. Simt publicul aproape, ii simt 
căldura și aceasta mă stimulează". 
Merită să-l vedeți măcar o dată ar- 
b it rind !

...Te poate ține cu sufletul la gură 
un meci in care propriul favorit 
conduce cu 11—0? Da, atunci cind 
pentru a încheia lupta îi trebuie 
12—0. Faptul s-a petrecut ieri, spre 
prinz, la patinoarul „23 August", 
care găzduiește luptele la stilul 
greco-roman. Reprezentantul nos
tru la categoria 68 kg, Ștefan Rusu, 
întilnea, intr-un meci hotăritor 
pentru ciștigarea seriei, pe K. 
Szombati din Ungaria — amândoi 
neînvinși pină in acel moment. Fane 
al nostru făcuse 10—0 la prima 
pauză și 11—0 imediat după reluare, 
dar abia in acel moment spectatorii 
au început să aibă emoții. Face sau 
nu face și punctul al 12-lea, care 
să întrerupă lupta și să-l declare 
învingător prin superioritate teh
nică? L-a făcut, de fapt a făcut 
două odată și, cu 13—0, sportivul 
român cu cel mai impresionant pal
mares dintre toți băieții ce ne re
prezintă la această Universiadă s-a 
calificat in finala mare, tn aplauze
le unei infocate galerii, prezentă 
gală de gală, care dorește ca la 
lupte, unde se împart nu mai puțin 
de 60 medalii (in cele 10 categorii 
de la fiecare din cele două stiluri), 
voinicii din România să obțină cit 
mai multe și cit mai strălucitoare.

.„Conferința C.E.S.U., despre care 
s-a niai anunțat în presă, a con
tinuat ieri la complexul cultural- 
sportiv studențesc Tei ; intr-un ex
celent cadru natural, oaspeților li 
s-a prezentat o foarte interesantă 
și convingător ilustrativă demon
strație despre sportul universitar 
din țara noastră. Sesiunea se în
cheie azi.

Construcția : U.R.S.S. — Cuba (20) ; 
sala Progresul : R. P. Chineză — 
Finlanda (16), S.U.A. — Polonia (20).
• Gimnastică — Palatul sportu

rilor și culturii. De la ora 17, 
concursul final pe aparate mascu
lin : sol, cal cu minere, inele, să
rituri, paralele, bară.
• înot — bazinul „23 August". 

De la ora 10 — serii la 100 m liber 
și bras (masculin și feminin). De 
la ora 18.30 — semifinale la 100 m 
liber și finale la 100 m bras (mas
culin și feminin).
• Lupte greco-romane — Pati

noarul ,23 August". De Ia ora 
17,30, finale la categ. 48, 57, 68, 82 
și 100 kg.
• Polo — bazinul Dinamo : 

Mexic — R. P. Chineză (10), Ja
ponia — Canada (11,15), U.R.S.S. 
— Spania (17), Iugoslavia — Cuba 
(18,15), România — Ungaria (19.30).
• Sărituri in apă — ștrandul 

Tineretului. Trambulină masculin 
(seria I — ora 10 ; seria a II-a — 
ora 17).
• Scrimă — sala de atletism 

„23 August". Floretă feminin indi
vidual (15—18 eliminări directe și 
recalificări, 19—21 finala). Elimi
natoriile la sabie (9—11, 12—14 
15—17).
• Tenis — terenurile „Progre

sul". Turul I în probele de dublu 
bărbați, dublu femei și dublu mixt 
(9—12 și 14—19).

Grupaj realizat de :
Gheorghe MITROI 
Ion DUMITRIU

Considerăm că dacă ar exista 
preocupare din partea factorilor 
răspunzători, situația s-ar imbu- 
nătăți.

Prof. Vornic SIMION- 
OCTAV1AN 
comuna Buchin, 
județul Caraș-Severin
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SECERIȘUL
Timpul instabil impune grăbirea recnltării si depozitării griului, printr-o bună 

organizare a muncii, folnsirea deplină a combinelnr si a mijloacelor de transport

La recoltat pe terenurile fermei nr. 4 a I.A.S. Răcâșdia, județul Caraș-Severin
Foto : Const. Bumbu

BOTOȘANI: Formațiile de lucru - dirijate
operativ

Intrucît pe cuprinsul jude
țului Botoșani vremea se 
menține instabilă, coman
damentul județean pentru a- 
gricultură a luat măsuri spe
ciale în vederea intensificării 
secerișului pe cele aproape 
75 000 ha cultivate cu griu. 
Membrii biroului comitetului 
județean de partid, reparti
zați pe cele 17 consilii agro
industriale, împreună cu spe
cialiștii, verifică starea de 
umiditate a fiecărei sole și. 
în funcție de aceasta, diri
jează operativ formațiile de 
lucru Ia recoltare.

...în comuna Ungureni, in- , 
ginerul Viorel Clocotici și 
șefii celor două secții de me
canizare, comasate într-o for
mație complexă compusă 
din 16 combine, și-au fixat 
drept prim front de lucru su
prafața de 75 hectare din ca
drul fermei Plopenii-Mari. 
Temeiul? „Expunerea sudică 
va face ca umiditatea lanuri-

în lanurile
lor să scadă mai repede" — 
ne-a informat tovarășul ingi
ner. A inceput secerișul. In 
acel moment, lanul avea o 
umiditate de 26 la sută, dar 
pină la ora 12 ea a scăzut cu 
trei procente, iar două ore 
mai tîrziu, cu încă patru. 
Seara, unul dintre șefii celor 
două secții de mecanizare. 
Ion Bîgu, a ținut să ne 
spună : „Este a 23-a campa
nie de recoltare la care par
ticip și, dintre toate, aceasta 
este cea mai bine organizată. 
Pe suprafețele recoltate pro
ducția e mai btmă decit in 
ultimii trei ani. Ne străduim 
să nu pierddm nici un bob".

Seara, la stație, se face 
bilanțul acelei zile la seceriș. 
De la inginerul C. Dimitriu, 
directorul direcției agricole 
județene, aflăm că s-au re
coltat într-o singură zi 5 520 
ha. Apoi comentează : „Cu 
202 hectare mai puțin față de 
viteza de lucru planificată.

zvîntate
Dar am început mai tîrziu, 
iar în unele consilii agroin
dustriale — Cindești, Bu- 
cecea, Dîngeni — nu s-a re
coltat decit jumătate din su
prafața zilnică stabilită.

în zilele următoare. în ju
dețul Botoșani secerișul va fi 
intensificat. De la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Ali
mentare s-a comunicat trans
ferarea din zona sudică a 
țării, incepînd de ieri, a 180 
combine. Asta înseamnă spo
rirea, în medie, a vitezei 
zilnice, cu încă 1 080 hectare, 
în județ s-a și făcut repar
tiția combinelor sosite în aju
tor pe consilii agroindustriale 
și unități, s-au stabilit con
dițiile de cazare și masă 
pentru mecanizatorii oaspeți. 
Se apreciază că secerișul 
griului în județul Botoșani 
se poate încheia cit mai re
pede.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii"

DÎMBOVIȚA:

Aproape de finalul campaniei
în județul Dîmbovița, se

cerișul griului este pe sfir- 
șite. Pină luni seara, recolta 
a fost strinsă de pe 38 740 
hectare — 88 la sută din su
prafață, iar planul la însă- 
mințarea culturilor succe
sive a fost depășit. Cum se 
lucrează pentru a se încheia 
cit mai repede recoltarea ?

Specific județului Dîm
bovița este faptul că griul 
se cultivă atit la șes pe tar
lale mari, cit și in zona de 
deal pe sole de 10—50 hec
tare, ceea ce determină o 
coacere eșalonată a lanuri
lor. Utilajele au fost concen
trate în acele zone unde 
griul a dat mai repede in 
copt. Ne-am oprit mai întii 
in zona din sud. la coopera
tiva agricolă Vișina. Se lucra 
cu 12 combine, 7 prese de 
balotat paie, 5 tractoare cu 
remorci și 100 de atelaje. 
Mecanizatorii string zilnic, 
in medie, cu fiecare com
bină recolta de pe 7—8 
hectare, O viteză bună. Dar

tot ei ne-au arătat că s-ar 
putea mai mult dacă des
cărcarea griului s-ar face 
din mers. Or, golirea pe loc 
a unui buncăr durează șase 
minute. Deci, la 20 de bun- 
căre. cit strînge o combină 
pe zi, staționarea echiva
lează cu 120 de minute. 
Adică o combină descarcă, 
dar nu recoltează două ore 
pe zi și, in același timp, 
consumă motorină. Tova
rășul Dumitru Buzescu, di
rectorul adjunct al direc
ției agricole, care ne-a 
însoțit in raid, a luat mă
sura ca descărcarea să se 
facă din mers.

Urmărind mai departe flu
xul lucrărilor, am aflat de o 
inițiativă ce merită con
semnată. La C.A.P. Vișina, 
din cauză că pămîntul e 
foarte uscat, culturile suc
cesive nu au șanse să ră
sară. Cu sprijinul comitetu
lui județean de partid s-a I 
găsit soluția. Se vor semăna 
250 hectare cu porumb in

consiliul agroindustrial Crîn- 
guri', din zona de deal, în 
scurt timp, inginerii șefi ai 
cooperativelor din consiliul 
Crînguri au ales solele și 
au adus tractoarele și semă
nătorilor la cimp.

Notăm, în urma discuției 
cu factori de răspundere 
din unități și de la direcția 
agricolă, două propuneri in 
vederea soluționării din 
timp a unor probleme : 1. 
Direcția agricolă a județului 
Dirpbovița e dispusă să 
organizeze o intilnire între 
reprezentanți ai Combina
tului de articole tehnice din 
cauciuc Jilava și mecaniza
tori pe tema calității cure
lelor de transmisie. 2. Orice 
modificare care se face la 
mașinile agricole (este ca
zul in campania actuală a 
preselor de balotat) să fie 
testată din vreme și numai 
după aceea extinsă.

Lucian CIUBOTARU

COLECTIVE FRUNTAȘE 1N ÎNTRECERE 

pe primul semestru al anului

CU PRIVIRE LA RECOLTATUL GRIULUI 
IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

f r

Din controalele efectuate în județul Călărași a 
rezultat că in această importantă zonă agricolă 
mai sint încă însemnate suprafețe de pe care 
griul n-a fost încă recoltat, deși la data de 19 iu
lie lucrarea a fost raportată ca încheiată.

Analizindu-se această situație împreună cu or
ganele județene de partid, de stat și din agricul
tură, s-au luat măsurile corespunzătoare pentru 
strîngerea de urgență a recoltei.

Cadrele care s-au făcut vinovate de această 
abatere au fost sancționate.

Continuăm să publicăm rezultatele obținute de alte 
colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprin
deri industriale, de pe șantiere de construcții, din 
transporturi și din unități agricole, din domeniul cir
culației mărfurilor și al prestărilor de servicii, din cen
trale industriale și din institutele de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică și de proiectare, in între
cerea socialistă desfășurată pe primul semestru al 
anului 1981.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza nivelu
lui de realizare a planului la indicatorii prevăzuți tn 
criteriile de organizare a intrecdrii socialiste, la sfir- 
șitul lunii iunie •) pe primele locuri se clasează :

•) Indicatorii privind producția netă, productivitatea 
muncii, costurile de producție și beneficiile sint calcu
lați pe cinci luni.

PE SCURT DIN JUDEȚE
IAȘI. Recoltarea griului s-a declanșat și in județul 

Iași. Organizați in formații complexe de lucru, pe 
unități agricole, mecanizatorii au reușit să pună la 
adăpost recolta de pe aproape 20 000 hectare, din cele 
71 300 hectare cultivate in județ. In cooperativa agri
colă Belcești s-au recoltat aproape 500 hectare din 
cele 1 340 hectare, lucrările fiind avansate și în coo
perativele agricole Miroslava, Ciortești, Răducăneni și 
altele. între consiliile agroindustriale fruntașe la re
coltat se situează Tîrgu Frumos, Lețcani, Vlădeni, 
Ciurea. în zilele ce urmează, secerișul se va in
tensifica, intrucît vor sosi in ajutor și peste 200 de 
combine din județele din sud. (Manole Corcaci).

SĂLAJ. Recoltarea griului se desfășoară tn ritm 
susținut și în județul Sălaj. Pină luni seara a fost 
strinsă recolta de pe aproape 5 000 hectare, producțiile 
obținute depășind in multe unități cifra prevăzută in 
plan. La C.A.P. Bocșa, de exemplu, a fost secerat griul 
de pe mai bine de jumătate din suprafața cultivată, 
urmind ca în trei zile acțiunea să se încheie. Lucrin- 
du-se grupat, viteza planificată crește de la o zi la alta 
in fiecare cooperativă agricolă, urmind ca pe măsură 
ce primele unități vor încheia, să vină în ajutorul celor 
care au început secerișul mai tirziu. (Ion Mureșan).

BACĂU. Mecanizatorii și lucrătorii ogoarelor din 
întreprinderile agricole de stat ale județului Bacău 
au încheiat recoltarea griului pe întreaga suprafață 
cultivată. Lucrînd în formații mari, complexe, mecani
zatorii din fermele I.A.S. Traian, Bacău și Sascut au 
strins întreaga recoltă în numai patru zile, au eliberat 
terenul de paie și au însămînțat cu culturi duble în
treaga suprafață planificată. Se lucrează intens la 
seceriș și în cooperativele agricole, depășindu-se viteza 
zilnică planificată. Pină acum s-a strins recolta de pe 
18 310 hectare, ceea ce reprezintă 37 la sută din su
prafața cultivată. (Gh. Baltă).

TN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de extracție Co- 
mănești, județul Bacău, cu 871,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 58,7 la sută la 
producția netă, 10,4 Ia sută la pro
ducția fizică, 9,1 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 56,9 
la sută la productivitatea muncii ; 
cheltuielile materiale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
10,7 la sută.

Locul II : Schela de extracție 
Zemeș, județul Bacău.

Locul III : întreprinderea de ex
tracție a gazului metan din Mediaș, 
județul Sibiu.
IN DOMENIUL PRODUCERII 

ENERGIEI ELECTRICE 
ȘI TERMICE

Locul I : întreprinderea eiectro- 
centrale Brăila, cu 526,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor, cu 6,7 la sută 
graficul de putere la dispoziția sis
temului energetic național, cu 10 la 
sută la productivitatea muncii ; în
treprinderea a redus consumul de 
combustibil convențional cu 0,8 la 
sută, iar cheltuielile planificate cu 
1,8 Ia sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Galați.

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale București.
IN INDUSTRIA METALURGIEI 

NEFEROASE
Locul I : întreprinderea de alu

miniu Slatina, cu 767,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 8,1 la sută la pro
ducția netă, 6,9 la sută la export, 
8,4 la sută la beneficii; consumurile 
normate de materii prime au fost 
reduse cu 3,4 la sută, iar cheltuielile 
materiale la 1 000 lei producție- 
marfă cu 2,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de alu
mină Oradea.

Locul III : întreprinderea meta
lurgică Laromet București
IN UNITĂȚILE PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI
ȘI APARATAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de frigi
dere din Găești, județul Dimbovița, 

ii cu 965,1 ’puncte.
i, vRțineipalii indicatori de șlaș au. 

fost depășiți cu : 2,2 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 2,3 la sută la producția fi
zică, 61,1 la sută la export; consu
murile normate de energie electrică 
și combustibili au.fost reduse cu 10 
la sută.

Locul II : întreprinderea de mo
toare electrice din Pitești.

Locul III : întreprinderea de ce
lule electrice din Băilești, județul 
Dolj.
IN UNITĂȚILE PRODUCĂTOARE 

DE RULMENȚI
ȘI ORGANE DE ASAMBLARE, 

MAȘINI-UNELTE, 
MECANICA FINA ȘI SCULE

Locul I : întreprinderea de con
strucții aeronautice Brașov, cu 
2 213,2 puncte.

Principalii indicatori de producție 
au fost depășiți cu : 16,8 Ia sută la 
producția netă, 34 la sută la pro- 

, ducția-marfă vîndută și încasată și

la beneficii, 17,1 la sută la produc
tivitatea muncii. ; cheltuielile mate
riale la 1 000 lei producție-marfă au 
fost reduse cu 3,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de ma- 
șini-unelte din Suceava.

Locul III : întreprinderea meca
nică din Tg. Secuiesc, județul Co- 
vasna.

IN DOMENIUL CHIMIEI 
ANORGANICE 

ȘI AL PRODUCȚIEI 
DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : întreprinderea chimică 

Dudești — București, cu 2 772,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 62,8 la sută la 
producția netă, 16,3 la sută la pro
ducția fizică, 4 la sută la export, 
85,7 la sută la beneficii ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 2,4 la sută.

Locul II : Combinatul de îngră
șăminte chimice Năvodari, județul 
Constanța.

Locul- III : Combinatul chimic 
Victoria — Brașov.

IN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea „Progre

sul" — București, cu 1 376,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 2,7 la sută la pro
ducția netă, 5,6 la sută la producția 
fizică, 11 la sută la livrări de măr
furi la fondul pieței, 4 la sută la 
export ; cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 1,4 la sută.

/Locul If : întreprinderea „Dîmbo
vița" — București.

Locul III : întreprinderea de pre
lucrare a maselor plastice Bucu
rești.

IN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Rîm- 
nicu Vilcea, cu 1 276,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,4 la sută la pro
ducția netă, 3,4 la sută la producția 
fizică, 13,8 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Cluj.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Miercurea Ciuc, județul Harghita.

ÎN TRANSPORTURILE 
FEROVIARE — REGIONALE 

DE CAI FERATE r
Locul I : Regionala de căi ferate 

Constanța, cu 114 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 6,8 la sută Ia pro
ducția netă, 1,2 la sută la volumul 
de transport 8,3 la sută la produc
tivitatea muncii, 8,7 la sută la be
neficii ; consumul de combustibil și 
energie electrică a fost redus cu 1,2 
la sută.

Locul II : Regionala de căi ferate 
Galați.

Locul III : Regionala de căi fe
rate Craiova.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA
INDUSTRIALIZAREA CĂRNII
Locul I : întreprinderea de pre

parate și conserve din carne Bucu
rești, cu 2 591,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au

fost depășiți cu : 43,5 la sută la 
producția netă, 7 la sută-la produc
ția fizică, 26,6 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 6 la sută 
la livrări la fondul pieței; 68,6 la 
sută la beneficii.

Locul II : întreprinderea de in
dustrializare a cărnii București.

Locul III : întreprinderea „Antre- 
frig" București.

IN AGRICULTURA DE STAT 
CU PROFIL ZOOTEHNIC

Locul I : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii de 
porc Timiș, cu 497 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 30 la sută la pro
ducția fizică, 14 la sută la efective 
de animale. 4 la sută la livrări de 
produse la fondul de stat; cheltuie
lile la 1 000 Iei producție-marfă au 
fost reduse cu 1 la sută.

Locul II : întreprinderea de stat 
pentru creșterea și îngrășarea por
cilor Ulmeni, județul Călărași.

Locul III : întreprinderea de stat 
pentru creșterea și îngrășarea por
cilor Bacău.
IN COOPERAȚIA DE CONSUM
Locul I : Uniunea județeană a 

cooperativelor de consum Vîlcea, 
cu 1 001,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 42,6 la sută Ia 
intrări in fondul de stat. 22,7 la sută 
la producția industriei mici, 0.6 la 
sută la prestări de servicii pentru 
populație. 6 Ia sută la livrări de 
mărfuri către fondul pieței. 3,8 la 
sută la export, 56,4 la sută la bene
ficii. ,

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor de consum Covasna.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor de consum Gorj.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : Oficiul național de tu

rism „Carpați" Brașov, cu 112 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,9 la sută la des
facerile de mărfuri prin alimenta
ția publică, 5,7 la sută la beneficii, 
0,6 la sută la încasări medii pe un . 
lucrător, 3,5 la sută la încasări va
lutare totale; cheltuielile de circu
lație la 1 000 lei desfacere s-au re
dus cu 0,3 la sută.

Locul II : întreprinderea balneo
climaterică Sovata.

IN INSTITUTELE
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA
51 1 --

Locul I : Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru mașini-unelte, agregate, me
canică fină și scule „Titan" Bucu
rești, cu 1337,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,6 la sută la vo
lumul total al activității de cerce
tare științifică, 4,4 la sută la valoa
rea microproducției, 21,9 la sută la 
beneficii, 11,3 la sută la producti
vitatea muncii ; s-au introdus în 
proiecte 46 tehnologii de fabricație, 
de concepție proprie, noi și îmbu
nătățite ; institutul a elaborat și 
omologat peste pian 21 tehnologii 
noi și 82 produse noi.

Locul II : Institutul de cercetări 
și inginerie tehnologică și de pro
iectare a lucrărilor de construcții 
și instalații pentru minereuri Deva.

Locul III : Institutul de cercetări 
și proiectări pentru industria lian
ților și azbocimentului București. ,

Erori poate săvîrși oricine. Depinde 
însă cit de mari și cit de frecvente 
sint aceste erori. Cu alte cuvinte, 
dacă este vorba de un accident in 
munca unui om sau a unui colectiv 
sau de o repetare care devine prac
tică. Dar in loc să facem teoria ero
rilor să ne referim la citeva fapte.

Cooperativa agricolă din Mădăras- 
Bihor este vestită in toată țara de 
foarte mulți ani de zile. Vestită pen
tru recoltele bogate, pentru activita
tea economică generală desfășurată 
aici. Vestită in ultimii ani și pentru 
producția de carne de pui pe care o 
dă județului și altor localități din 
țară. Experiența dobindită in acest 
ultim domeniu i-a determinat pe 
cooperatorii din Mădăras să con
struiască încă un complex avicol. 
Unul identic cu cel .pe care îl aveau 
în exploatare. în acest sens au în
tocmit și trimis organelor agricole 
județene documentația necesară pen
tru un complex cu 10 hale etajate, a 
cărui valoare se ridica la circa 18 
milioane lei.

La început li s-a spus că este ne
voie de o nouă documentație pentru 
un alt tip de complex, cu hale nee
tajate, a cărui valoare se ridica la 
circa 22 milioane lei. S-a stabilit, 
totodată, ca execuția lui să fie dată 
în sarcina T.C.I.N.D. Oradea, pentru 
că, chipurile, brigada de construcție 
a cooperativei din Mădăras nu ar 
mai fi in stare să realizeze o aseme
nea construcție, cu toate că era mai 
simplă decit cea executată de ei *ni-  
țial. Au intervenit insă pe parcurs 
mai multe elemente care au transfor
mat o promisiune de cîștig intr-o 
pagubă certă. Costul proiectului s-a 
ridicat de la 18, respectiv 22 milioa
ne lei, la 44—46 milioane lei în mo
mentul de față, fără să existe certi
tudinea că noul tip de complex ul- 
tramodernizat va funcționa în con
diții normale, la parametrii proiec
tați, la randamentul și beneficiul 
stabilite. Ce s-a intimplat ?

într-o zi. reprezentantul cooperativei 
este chemat la direcția agricolă și i 
se spune : „Am primit dispoziții să 
aplicăm o nouă tehnologie de pro
ducție in creșterea puilor, poftim, 
acestea sint îmbunătățirile care tre
buie aduse complexului. îmbunătățiri 
obligatorii trimise de direcția de in
vestiții din Ministerul Agriculturii". 
Președintele cooperativei, Teodor 
Maghiar, nu se lasă convins și de 
aceea este trimis de la București in
ginerul Florin Munteanu — omul ce 
răspunde în cadrul Ministerului A-

griculturii de toate problemele legate 
de aprobarea documentațiilor — care 
îl „lămurește" pe Maghiar, mai mult 
cu „argumente" administrative decit 
economice. Fapt este că unitatea a- 
gricolă din Mădăras este obligată să 
apeleze la un nou credit in valoare 
de peste 20 milioane lei.

Să ne întoarcem puțin la punctul 
de pornire. Atunci cind conducerea 
cooperativei a hotărît să facă această 
investiție, ea a pus in discuția adu
nării generale oportunitatea comple
xului ca atare, valoarea lui, fer oa
menii au hotărît prin vot să con
struiască noul obiectiv. Organele a- 
gricole județene își dau insă avizul

hotărî ce să facă ei cu banii lor, pe 
ce să-i cheltuiască’ și cit să chel
tuiască pentru a produce mai mult, 
mai ieftin și să nu arunce banii pe 
apa Sîmbetei, cum aruncă nu știu ce 
proiectant tușiți pe hirtie. Așa stau 
lucrurile din punctul de vedere al 
cooperatorilor, dar pe un plan mai 
general paguba este mult mai mare 
pentru că. indiferent in numele cui se 
fac aceste cheltuieli, banii sint tot ai 
poporului, materiile și materialele 
sint tot din avuția națională. Nu este 
căderea noastră să apreciem dacă 
noua tehnologie de creștere a puilor 
în baterii este superioară din punct 
de vedere economic vechilor tehno-

relații contractuale există, conform 
legii, obligații reciproce. în cazul în 
care o unitate nu-și îndeplinește 
obligațiile față de altă unitate, tre
buie să-i plătească acesteia despăgu
biri. Ce se înt.împlă insă în cazul in
vestițiilor din agricultură, moderni
zate și re-re-imbunătățite de la un 
an și de la o lună la alta de diferite 
comisii tehnice și de institutul de 
proiectare, care îi obligă pe coopera
tori să plătească ani de zile fără să 
poată realiza nici un ciștig ? In prac
tică, acest principiu nu funcționează, 
în cei cinci ani de cind a început 
construcția complexului, cooperatorii 
din Mădăras au cheltuit peste 40 mi-

Eu greșesc, tu ești bun de plată
O practică a factorilor răspunzători de realizarea noilor obiective 

zootehnice, care înglodează în datorii cooperativele agricole

pentru un alt tip de tehnologie și îi 
impun cooperativei să execute com
plexul cu o unitate specializată in 
construcții. După mai bine de un an 
de Ia începerea lucrărilor vine un 
ordin de la Ministerul Agriculturii 
prin care se transmite direcției agri
cole județene dispoziția ca in mod 
obligatoriu cooperatorii din Mădăras 
să facă un complex avicol care costă 
45—46 milioane lei și nu 18—20 cit 
s-au gîndit ei să cheltuiască. Dar pe 
banii cui se fac aceste cheltuieli su
plimentare ? Pe banii cooperativei, 
Pe banii membrilor cooperatori. Sint 
aruncate uneori niște vorbulițe de 
natură să astupe gura conducerilor 
unităților agricole : „ce vă tot frămîn- 
tați atîta, că doar voi nu contribuiți 
decit cu 10—30 la șută, iar restul sint 
credite de la stat". Ca și cum banii 
n-ar trebui să fie restituiți pină la 
ultimul leu. Și pe lingă rambursarea 
lor mai trebuie să se plătească și do- 
binda. Cei din Mădăras au plătit pină 
acum aproape 2 milioane lei. cu toate 
că din complex nu au realizat nici un 
leu venit. Și așa se ajunge — și nu 
este acesta un caz singular — cînd 
cooperativele agricole sint puse in 
situația să se înglodeze în datorii, 
pentru ca să „tragă" după aceea ani 
și ani de zile să se redreseze. Este 
o încălcare a democrației coopera
tiste, a dreptului cooperatorilor de a

logii, care după cum se Știe și-au 
probat din plin eficiența. Un lucru 
este însă limpede : trecerea la noua 
tehnologie de creștere a puilor in 
baterii s-a făcut fără ca aceasta să 
fie experimentată în condițiile și 
specificul unităților agricole coopera
tiste. Mai mult, la vremea respectivă 
nu era rezolvată corespunzător nici 
măcar fabricația acestor tipuri de 
baterii. Ca să nu mai vorbim de ce
rințele deosebite pe care le impune 
acest utilaj la montare, dar mai ales 
in exploatare Factorii răspunzători 
susțin că există rațiuni care au im
pus această tehnologie : economisirea 
energiei electrice și a suprafeței con- 
struibile. întrebarea este însă dacă 
aceste economii compensează consu
murile foarte mari de metal folosite 
la construcția bateriilor — tot ener
gie — și cheltuielile in exploatare. 
Sau dacă nu cumva ar fi mai util, mai 
folositor pentru economia națională ca 
specialiștii din Ministerul Agriculturii 
să găsească alte căi de economisire a 
energiei. Bunăoară, numai pentru 
„plimbarea" furajelor concentrate de 
la C.A.P. — F.N.C. — C.A.P.. unita
tea din Mădăras consumă anual peste 
6 vagoane de motorină !

Cazul de la Mădăras — și spunînd 
cazul de la Mădăras, am putea spune 
cazul a zeci de alte unități agri
cole cooperatiste — ridică și o 
altă problemă. In sistemul nostru de

lioane de lei și vor mai cheltui ci
teva milioane fără ca cineva să le fi 
plătit o despăgubire pentru nereali- 
zările din cei aproape trei ani cu 
cit s-a prelungit execuția complexu
lui ca urmare a îmbunătățirilor im
puse, a greșelilor de proiectare, a 
neajunsurilor existente în activitatea 
constructorului. Ei au greșit, iar coo
peratorii din Mădăras sint obligați să 
plătească !

Există în acest ghem de erori unele 
manifestări de abuz care explică 
foarte multe din neajunsurile ce se 
petrec de mulți ani de zile în dome
niul investițiilor din agricultură. Să 
ne referim la citeva exemple.

Inginerul constructor de la coope
rativa agricolă din Mădăras, tovară
șul Lorinczi Alexandru, a făcut de 
la bun inceput observații proiectan
tului de la județ cu privire la faptul 
că a stabilit cota zero cu 30 cm mai 
jos și că din această pricină apa 
freatică, poate să inunde canalele de 
evacuare a dejecțiilor. Dar proiec
tantul nu tine seama. Și. mai elegant 
sau mai puțin elegant, îi pune pum
nul în gură și îi spune că este așa 
cum a calculat el. Fără să studieze, 
fără să facă măsurători, spunîndu-i 
că el ia drept bune datele nu știu 
cărei stații de meteorologie care a 
stabilit cota apelor freatice. Rezul
tatul : canalele sint acum pline cu 
apă, impracticabile. Pentru încălzirea

halelor, proiectantul a prevăzut echi
parea centralei termice cu 20 de ca
zane tip IACS-60. cazane care, po
trivit fișei tehnologice, funcționează 
cu lignit sortat sau cu huilă. Știind 
că noi nu producem lignit sortat, iar 
soluția de a folosi huilă nu poate fi 
acceptată, beneficiarul a cerut să i se 
precizeze în scris dacă aceste cazane 
vor putea fi alimentate cu lignit nor
mal și dacă vor da randamentul sta
bilit. Răspunsul fiind afirmativ, s-a 
trecut la achiziționarea lor și la con- 
stVucția centralei și instalației de în
călzire, care a costat in total 1,6 mi
lioane lei. Anul trecut. în iarnă, cind 
s-a trecut la încălzirea celor 6 hale 
populate, nu numai că nu s-a asi
gurat căldura, dar cazanele au și ars. 
Acum s-a hotărit introducerea unor 
noi tipuri de cazane, ceea ce impune 
extinderea centralei termice și schim
barea instalației, cheltuieli ce se ri
dică la aproape 4 milioane lei. Nici 
măcar pentru ■ aceste erori nu este 
despăgubită cooperativa.

Trebuie să spunem deschis că a- 
cestea sint practici abuzive care 
transformă pe cooperatori, pe cei 
care plătesc în niște executanți do
cili. ca și cum în cooperativele agri
cole nu hotărăște adunarea generală, 
ci hotărăsc proiectanții de la județ 
sau vreun institut, o comisie. Iar 
acum, cînd pagubele sint evidente, 
vinovați par a fi tot cei din coopera
tivă. Acest sistem de a se spăla pe 
mîini, de a pune paguba datorată in
competenței altora pe seama coopera
tivei agricole slăbește enorm răs
punderea celor care proiectează, a 
celor care decid.

în loc de concluzii:
După aproape cinci ani de muncă, 

complexul nu este gata încă. Comi- 
siliile de experți studiau posibilitatea 
de a se ajunge la o cooperare cu 
întreprinderea „Avicola" din Oradea. 
Se pare că nu s-a ajuns la o aseme
nea soluție. Proiectanții — de la ju
deț și de la București — mai caută 
soluții pentru problemele nerezolvate. 
Constructorul tace mulțumit că in 
această dispută beneficiar — proiec
tant — furnizori de utilaje — ex
perți, el nu este băgat in seamă pen
tru calitatea deplorabilă a unor lu
crări. Coordonatorul investiției — 
M.A.I.A., prin direcția de investiții 
— începe să caute vinovății. între 
timp, opt hale ultramoderne care ar 
trebui să producă anual 2 milioane 
de pui produc practic doar... pagubă.

Anqhel PARASCHIV 
Iosif POP

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. I)
obiectivelor ; creșterea mai substan
țială a productivității muncii, a pro
ducției nete, a beneficiilor și rentabi
lității.

Cu toată claritatea trebuie să se 
înțeleagă că acestea sint problemele 
esențiale ale autoconducerii munci
torești. ale autogestiunii economice, 
ale aplicării ferme a noului meca
nism economico-financiar, sint sar
cinile primordiale ce definesc dimen
siunile pe care trebuie să le dobin- 
dească in fiecare unjtate bătălia pen
tru o calitate nouă, superioară in ac
tivitatea economică. După cum fie
căruia dintre noi trebuie să ne fie 
limpede că numai prin realizarea 
producției la un nivel calitativ su
perior, cu cheltuieli materiale și de 
muncă cit mai reduse, cu beneficii 
și rentabilitate maxime, fiecare co
lectiv își va spori contribuția la 
creșterea venitului național, a avu
ției întregii societăți — temelia trai
nică a ridicării nivelului de trai — 
își va asigura resursele proprii pen
tru dezvoltarea întreprinderii, pen
tru constituirea fondului de partici
pare a oamenilor muncii la beneficii.

De bună seamă. în fiecare unitate 
eficienta și profunzimea analizei din 
adunarea generală a oamenilor mun
cii vor fi date de numărul și cali
tatea propunerilor, de spiritul critic 
și autocritic, constructiv al dezbate
rilor. Indiscutabil, critica și autocri
tica sint binevenite cu condiția ca 
ele să fie însoțite și de soluțiile care 
pot și trebuie să ducă la eliminarea 
neajunsurilor. la adoptarea celor 
mai bune măsuri pqntru creșterea 
producției și a eficientei economice. 
Nu avem nevoie de discuții sterile, 
de critică și autocritică formale, de 
elogii stropite cu apă de trandafiri, 
ci de idei și propuneri valoroase 
pentru rezolvarea operativă, cu spi
rit gospodăresc, muncitoresc a pro
blemelor activității curente și de 
perspectivă. Dacă fiecare participant 
Ia dezbateri — și este firesc ca nu
mărul lor să fie cit mai mare în fie
care unitate — va gindi chibzuit, in 
cunoștință de cauză, cel puțin la o 
măsură practică de perfecționare a 
activității productive, la încheierea 
actualelor adunări generale vom pu
tea constata că tezaurul gîndirii co
lective se va îmbogăți cu zeci si zeci 
de mii de idei si propuneri — idei și 
propuneri care vor alimenta izvoa
rele creșterii producției și ridicării 
eficientei ; idei și propuneri desprin

se din permanentul exercițiu al de
mocrației și responsabilității munci
torești. in numele progresului eco
nomic și social al patriei noastre so
cialiste.

Moment deosebit de important in 
viata fiecărei unități economice în 
viata economico-socială a tării, adu
nările general? ale oamenilor muncii 
trebuie să fie precedate de o labo
rioasă activitate pregătitoare, să sa 
desfășoare intr-un climat de exigen
tă și responsabilitate muncitorească, 
să se soldeze cu noi măsuri menite 
6ă asigure realizarea exemplară a 
sarcinilor economice pe întregul an 
1981. Aceasta constituie, în ultimă ■ 
instanță, măsura reală a eficientei 
dezbaterilor ; aceasta este o condiție 
esențială pentru creșterea rolului 
adunării generale în conducerea uni
tăților economice. în solutionarea 
problemelor complexe ce privesc ac
tivitatea economică și socială din în
treprinderi — rol care, așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceausescu 
la Congresul consiliilor oamenilor 
muncii, trebuie să crească continuu.

Pentru a asigura succesul deplin al 
adunărilor generale în fiecare unita
te. întreaga acțiune de pregătire și 
desfășurare a lor trebuie condusă de 
organele și organizațiile de partid. 
Dar răspunderea pentru organizarea 
adunărilor generale, pentru pregăti
rea materialelor ce vor fi supuse 
dezbaterii și asigurarea tuturor con
dițiilor necesare bunei desfășurări a 
adunărilor revine comitetelor sindi
catelor și consiliilor oamenilor mun
cii. Mari îndatoriri revin și consiliilor 
de conducere ale ministerelor si 
celorlalte organe centrale, consiliilor 
oamenilor muncii din centrale, care 
au sarcina de a sprijini întreprinde
rile în buna desfășurare a adunărijdr 
generale și solutionarea operativă ă 
problemelor pe care le ridică oamenii 
muncii în dezbateri, in vederea înde
plinirii planului pe 1981 și a anga
jamentelor asumate în întrecere.

Pretutindeni. în fiecare unitate 
economică, adunărilor generale ale 
oamenilor muncii trebuie să Ii se 
asigure un profund caracter de lucru, 
condiții de afirmare și mai puter
nică a inițiativei și răspunderii co
lective, a democrației noastre mun
citorești, în interesul ridicării, pe o 
treaptă calitativ superioară, a între
gii activități economice, corespunză
tor sarcinilor și exigentelor sporite 
ale actualei etape de dezvoltare eco
nomico-socială a tării.
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A pune In discuție ideea 
de superioritate .ori de in
ferioritate a unui gen li
terar fată de altul sau a 
transfera același tip de 
dispută in sfera speciilor 
apartinind unui anumit gen 
literar constituie o opera
ție a cărei unică ..justifi
care" stă in confuzia de 
neacceptat dintre aparenta 
Si esența fenomenului de 
creație. Fără a ne angaja 
intr-o analiză detaliată a
problemei, să indicăm nu
mai două din sursele aces

ve) pentru roman sau pen
tru ..proza scurtă" (nuvelă, 
schiță, povestire), care do
vedește că e capabilă a im
pune constatări deosebit de 
instructive si a conduce la 
concluzii la fel de fertile. 
Este un adevăr unanim re
cunoscut că în special 
după cel dintîi război mon
dial. marea proză româ
nească se orientează deci
siv spre roman. Fenomenul 
răspunde nu numai unul 
firesc impuls de sincroni
zare cu impresionantele

cestel existente percepută 
in totalitatea formelor ei 
de manifestare moral-filo- 
zofică. etnic-istorică și so- 
cial-politică. Accentuatul 
fenomen de edificare și de
finire a destinului uman, 
în chip aproape nemijlo
cit. în și prin categoria is
toricului. ar justifica prin 
urmare această presantă 
nevoie de roman și la noi. 
inceoind mai ales cu anii 
de după Încheierea întîiu- 
lui război mondial și aiun- 
gind pînă în zilele noastre.

pentru, cum se spune, a-și 
„face mina", in vederea 
viitoarelor sale elaborați! 
de anvergură circumscrise 
tentantului și chiar tirani
cului domeniu al romanu
lui ?

întocmind cu doi ani în 
urmă o destul de cuprin
zătoare antologie de „pro
ză scurtă" românească cla
sică și modernă („De la 
Constantin Negruzzi la Pa
vel Dan", Editura „Miner
va". colecția B.P.T.. 4 volu
me. 1979) și investigind cu

tei stări de lucru cu statut 
de (am spune) maladie 
cronică : intii. tirania mo
dei impuse intr-un mo
ment sau altul de practica 
unui anumit gen ori a unei 
anumite specii și apoi, 
consecință inevitabilă, ten
tația forțării cu orice prct 
a succesului imediat. Sint. 
cum bine se știe, două din
tre temele importante ce 
rețin insistent atenția pa
sionantelor și utilelor cer
cetări consacrate psihoso
ciologie! creației artistice 
moderne, Raport'ind insă 
întreaga chestiune la crite
riul valorii, implicit al efi
cientei estetice, considerăm 
că reala ei limpezire, in 
principiu dar si faptic, e 
posibilă numai dacă ne ra
portăm. cu luciditate, fără 
complexe și prejudecăți. în 
deplină cunoștință de cau
ză deci, la ceea ce. cu o 
expresie de-acum consa
crată. numim lecția istoriei 
literare, lecția tradiției.

Iată, pentru a pătrunde 
în miezul discuției — si ne 
limităm cimpul de obser
vație la un singur dar sem
nificativ aspect — să în
cercăm a vedea, mai de
parte. ce învățături prac
tice se desprind recurgînd 
la .„serviciile" acestei su
preme „lecții". Ne gindim. 
astfel, inclusiv pentru 
stringenta ei actualitate, la 
îndelung si înfrigurat con
troversata problemă a op
țiunii (dilemă înscrisă în

ROMANUL
SAU „PROZA SCURTA"?
----------------------------  Opinii de Nicolae CIOBANU -----------------------------

aria vastă a prozei narati

realizări înregistrate de ge
nul proteic — romanul — 
pe cuprinsul literaturii u- 
niversale. Evident, nu ex
cludem nici o clipă prezen
ta unui asemenea proces 
stimulativ. însă trebuie să 
precizăm numaidecît că si 
în această situație binecu
noscutul mod deschis al li
teraturii române dintot- 
deauna de a-și anropria 
valorile universalității si de 
a valorifica experiența a- 
cesteia se • caracterizează 
printr-un deosebit spirit 
de discemămînt. ca rezul
tat al viei si temeinicei 
conștiințe estetice proprie 
prozatorilor din epocă, in 
ceea ce privește exigentele 
specificului national. Pe de 
altă parte, este tot atit de 
adevărat că excepționala 
înflorire, implicit maturi
zare. a romanului românesc 
modern răspunde radica
lelor mutații ce se produc 
și la noi in punctul de con
tact dintre imaginea rea- 
list-epică a existentei uma
ne și însăși realitatea a-

Are' deci. indiscutabil, 
dreptate un prestigios exe
get precum M. Alberes 
(„Istoria romanului mo
dern"). care observă că 
irepresibila atracție (in e- 
gală măsură a creatorului 
dar și a cititorului) pentru 
genul în cauză se- datorea
ză imensului „registru de 
rezonante psihologice, on
tologice. simbolice" pe care 
Ie implică puternica lui 
substanță. Trebuie, totuși, 
să deducem de aici că „ge
nul scurt" al nuvelei, schi
ței și povestirii este necon
diționat exclus din marea 
competiție a prozei moder
ne angajate în această gra
vă și febrilă acțiune de 
explorare și transfigurare 
din perspectiva totalitătii. a 
realului 1 Sau să admitem, 
fără nici o rezervă, că în- 
tr-o astfel de situație ace
luiași „gen" narativ. în cel 
mai bun caz. i se rezervă 
doar rolul de teritoriu al 
simplelor și utilelor exer
ciții desfășurate de proza
tor (îndeosebi, de cel tînăr)

atenție Istoria „genului", 
mărturisim că nu mică 
ne-a fost surpriza consta- 
tind cit de nefondate sint 
numeroasele și insistentele 
aprecieri care acreditează, 
nici mai mult, nici mai pu
țin; ideea unei așa-zise îm
pingeri a nuvelei, schiței și 
povestirii la periferia preo
cupărilor prozatorului mo
dern și. implicit. Ia perife
ria interesului manifestat 
de publicul cititor. Limi- 
țindu-ne la perioada aflată 
în „litigiu"— cea interbe
lică — am avut încă o dată 
revelația strălucitei conti
nuități a inegalabilei tra
diții clasice. Intii. ni s-a 
dezvăluit cu neștirbită for
ță de convingere că. aproa
pe fără excepție, cei mai 
de seamă romancieri ai e- 
pocii sint si excelenti. unii 
chiar foarte mari nuveliști 
(Sadoveanu. Agârbiceanu. 
Rebreanu, Mateiu Caragiale, 
Hortensia Papadat-Benges- 
cu. Cezar Petrescu. Ionel 
Teodoreanu. Victor Papi- 
lian. de exemplu). Apoi.

extrem de semnificativă ni 
s-a părut a fi dilema criti
că in care ne-am aflat la 
un moment dat. cînd a tre
buit să cumpănim judecata 
de valoare in favoarea ro
mancierului ori a nuvelis
tului. în cazul unor repre
zentativi prozatori precum, 
intre alții, Gala Galaction, 
Gib I. Mihăescu si Anton 
Holban. în fine, de-a drep
tul surprinzătoare a fost o- 
peratia de delimitare în a- 
celasi context a marilor 
poeti-nuveliști Arghezi, 
Bacovia. Minulescu. Vinea. 
Philippide. Emil Botta și 
alții. Pe scurt spus, realita
tea literară propusă de 
examenul critic consacrat 
„istoriei genului" din e- 
poca la care ne refe
rim a infirmat cu argu
mente de necontestat e- 
ventuala „teorie" a „drep
tului" cvasiexclusiv de cir
culație in cimpul prozei mo
derne a romanului.

„Genul scurt", dinamic 
în intimitatea pulsului său 
creator, răspunde si acum 
tot atit de acut (in spiritul 
Însușirilor lui originare, se 
înțelege : percutantă a ob
servației. spirit critic, 
stringentă a simbolului, 
concizie maximă a stilului 
etc.) solicitărilor realului, 
înțeles în complexitatea lui 
de semnificații majore. 
Mai mult chiar, nu este o 
exagerare a spune că sint 
frecvente împrejurările 
cînd nuvela, schița și po
vestirea par a fi învestite 
cu sarcini speciale în a- 
ceastă direcție, căci ele sint 
acelea care, adesea, aruncă 
primele sonda în necunos
cutul existentei umane.

Mutatis mutandis, .mo
rala fabulei" propusă de a- 
naliza pretinsei dihotomii 
roman-„proză scurtă", pla
sată in contextul literaturii 
române interbelice, pare că 
se aplică, in chip deosebit 
de fertil, și fenomenului 
narativ actual, scrutat, se 
înțelege, pe toată întinde
rea lui. /

Concerte și spectacole valoroase în stagiunea t V
estivală a litoralului

„START SPRE VIITOR"
O interesantă expoziție de creație 

tehnico-științifică a pionierilor și școlarilor

cinema

în toiul vacantelor esti
vale, la Mamaia, manifes
tările cultural-artistice, o- 
rienîate aproape in exclu
sivitate către genurile de 
divertisment, au inclus — 
de această dată — o notă 
inedită : Teatrul de vara 
din celebra stațiune marină 
a găzduit pentru prima 
oară un ciclu de concerte 
Busținute de tineri soliști 
provenind din diferite ora
șe ale țării — București, 
Constanța, Iași, Craiova, 
Cluj — concerte desfășura
te în compania Orchestrei 
simfonice din Constanța, 
dirijată de Paul Staicu. 
Citeva sint aspectele pe 
care lje propune discuției 
acest ciclu de concerte me
nit, iriițial și in special, a 
fixa lumina reflectoarelor 
asupra talentelor interpre
tative tinere. Este vorba, 
in primul rind, de diversi
ficarea caracterului și îm
bunătățirea nivelului spec
tacolelor de specific <jstf- 
val pe care organizatorii 
vieții cultural-artistice il 
oferă celor aflați la odihnă. 
S-a făcut un salutar pas 
înainte prin programarea, 
la Mamaia, a acestui ciclu 
de concerte. In al doilea 
rind, „Gala tinerilor con- 
certiști" a scos in evidență 
prezenta artistică a Orches
trei simfonice din Constan
ța. cel mai tinăr colectiv 
orchestral al țării — fiin
țează doar de două stagiuni 
— colectiv a cărui medie 
de virstă nu depășește 25 
de ani. Mal trebuie să a- 
țnintim oare faptul că acest 
valoros și entuziast grup 
de instrumentiști tinde să 
dobindească — alături de 
Ja fel de tinăra trupă de 
balet a Teatrului „Fanta
sio" din localitate — locul 
central in viața cultural- 
artistică a județului ? Or
chestra simfonică din Con
stanța, aflată sub directa 
îndrumare a muzicianului, 
pedagogului și dirijorului 
Paul Staicu, constituie ac
tualmente unul dintre cele 
mai valoroase colective ca
merale de acest fel din 
țară.

în al treilea rind, dar nu 
în ultimă importanță, este 
In sfîrșit momentul să dis-

cutăm, alături de soliștii 
constănțeni. despre între
gul grup al celor 15 tineri 
concertiști prezenți în gala 
de la Mamaia. Este numai 
o parte din marele număr 
de talente ce absolvă an de 
an clasele instrumentale 
ale instituțiilor de învăță- 
mint muzical ale țării. Ju
decind performanțele lor 
solistice, camerale, apre
ciind nivelul orchestrelor 
in componenta cărora pon
derea tinerilor instrumen
tiști este impresionantă, 
observind rezultatele con
cursurilor naționale și in
ternaționale. nu poți să nu

— cu argumentele artei 
scenice — umanismul tra
gediei și comediei antice, 
actualitatea acestui teatru, 
al setei omului de adevăr, 
libertate și dreptate. încer
carea de a oferi drept de
cor acestor spectacole nu
meroasele vestigii existen
te la Histria, Tomis, Calla- 
tis, incinta unor muzee de 
istorie și arheologie ori. 
pur și simplu, a țărmului 
mării s-a dovedit salutară, 
incitantă. S-a reușit, in 
acest fel, nu numai să se 
asigure o dimensiune mo
numentală montărilor, dar, 
mal ales, să se infăți-

• „Gala tinerilor interpret"
• Seri de teatru antic

constați că o parte impor
tantă. cea mai valoroasă, 
a actualei generații a ti
nerilor interpreți consti
tuie un veritabil tezaur 
național, o realizare de 
preț a spiritualității noas
tre contemporane, un te
zaur ce se cere permanent 
valorificat in folosul per
fecționării fiecărui talent 
cit și spre satisfacția pu
blicului. Să reținem nu
mele acestor valoroși in
strumentiști și soliști tineri : 
oboistul Dorin Gliga, trom
petistul Petre Nancu, cor- 
nistul Moise Popa (studenți 
ai conservatorului bucu- 
reștean). corniștii Gheor- 
ghe Asavei și Radu Gavril 
(Iași), violoniștii Diana 
Josan și Radu Ungureanu. 
violoncelista Anca Vartolo- 
mei (profesori la clasele 
de specialitate ale Liceului 
de artă „G. Enescu" din 
Capitală), sopranele Mari- 
lena Mihăilescu, Lumini
ța Teleabă (solistă a Tea
trului liric din Constanța), 
baritonul Sorin Semilian 
(solist al Teatrului muzical 
din Craiova).

★
Ideea de a organiza, la 

Constanța, un festival de 
teatru antic derivă din do
rința de a pune in lumină

șeze spectatorului dintr-un 
unghi nou bogăția și splen
doarea vestigiilor Dobro- 
gei, trecutul nostru de 
luptă și spiritualitate.

Petrecute în amurg ori 
sub candelabrul stelelor, 
spectacole ca „Hecuba" de 
Euripide (Teatrul drama
tic din Constanța) și „Mun
tele" de D. R. Popescu 
(Teatrul dramatic din Bra
șov) pledează pentru nece
sitatea spectacolului în aer 
liber, ca formulă curentă 
pentru stagiunea estivală a 
litoralului, pentru aborda
rea temei antice cit mai 
divers, mai îndrăzneț, mai 
original, arătind că există 
atit artiști de autentică vo
cație tragică, în stare să 
asigure valabilitate și înăl
țime ideii, cit și un public 
receptiv, sensibil, pregătit 
să susțină o atare manifes
tare de artă.

Pregătită special pentru 
a Il-a ediție a „Serilor de 
teatru antic", premiera de 
la ruinele Histriei a piesei 
„Hecuba" de Euripide a 
adus binemeritate aplauze 
colectivului dramatic con- 
stănțean (regizor : Silviu 
Purcărete). Notăm forța 
artistică și personalitatea 
Ilenei Ploscaru (Hecuba), 
profesionalismul unor ac

tori ca Virgil Andiriesctt, 
Lucian Iancu, Vasile Co- 
jocaru, Eugen Mazilu, Ma
ria Nestor, Diana Cheregi. 
Spectacolul Teatrului dra
matic din Brașov cu piesa 
„Muntele" de D. R. Popes
cu a fost gindit, inițial, 
pentru scenă, pentru sala 
propriu-zisă. Iată însă că 
regizorul Eugen Mercus a 
izbutit, intr-un timp re
cord, să adapteze necesită
ților impuse de particulari
tatea peisajului de la 
Cheile Dobrogei întregul 
joc, întreaga viziune. Cos- 
tache Babii a. interpretat 
cu o distinsă simplitate pe 
regele Dromicheteș. Orga
nizatorii au apelat (și bine 
au făcut) și la formula re
citalului (muzică!, dratria^ 
tic, coregrafic) ; ăm putut 
astfel redescoperi sublima 
incandescentă tragică a 
Medeei in interpretarea de 
excepție a artistei emerite 
Irina Răchițeanu-Șirianu, 
profundul filon tragic e- 
nescian relevat de David 
Ohanesian în opera „Oe- 
dip“. Frumoase recitaluri 
artistice au susținut și ac
torii și soliștii constănțeni, 
la Muzeul de istorie națio
nală. și arheologie din lo
calitate : Ileana Ploscaru 
(Andromaca), Romei Stăn- 
ciugel („Ovidius" de Gri- 
gore Sălceanu), Margareta 
Andriescu-Tomazian (arie 
din opera „Samson și Da- 
lila" de Saint-Săens), Iosif 
Buibaș (arie din opera 
„Xeres" de Haendel).

Notabilă a fost și înscrie
rea pe afișul manifestării 
a unui spectacol de păpuși.

Prezența Ia festivalul to- 
mitan a colectivului Tea
trului Național din Bucu
rești cu piesa „Caligula" 
de Camus a impus, pe de 
o parte, posibilitatea des
cifrării modului in care 
este tratată tema antică în 
literatura dramatică con
temporană universală, pe 
de altă parte originalita
tea, modernitatea și logica 
discursului regizoral, sem
nat de Horea Popescu.

Dumitru AVAKIAN 
Carmen TUDORA

PROGRAMUL 1

10,00 Universiada ’81. Transmisiuni di
recte alternative • Na ta tie • Vo
lei masculin • Lupte greco-romane 

16.00 Telex
16,03 Seara Televiziunii poloneze- • Var

șovia — Capitala Republicii Popu
lare Polone • Cintece șl dansuri 
populare interpretate de ansam
blul „Mazowsze" • Scurt popas la 
Universitatea Jagellonă din Craco
via • Muzică ușoară cu Teresa 
Harenize și Seweryn Krajewski

17,00 Universiada ’81. Transmisiuni di
recte alternative • Gimnastică 
• Natalie • Atletism

20.00 Telejurnal
20,20 Universiada ’81 • Atletism. Trans

misiune directă
20*45  Actualitatea economică
21105 Seara Televiziunii poloneze • Film 

' ; artistic „Adevărata dragoste”. Pre
mieră pe tară. Cu : Malgorzata 
Snopklewicz, s. Konorowskl. Re
gia : Jan Batory

22.40 Telejurnal
23,00 Universiada ’81. Rezumatul Între

cerilor zilei

PROGRAMUL 2

16,00 Telex -
16,05 Teleenclclopedla (reluare)
16.50 Buletinul rutier a! Capitalei
17,00 Seara Televiziunii poloneze • R.P. 

Polonă — Centre urbane • Pe ur
mele lui Chopin • Sticla poloneză 
• CIntă Ursula Szipinska • Nowy- 
Sacz — un voievodat din sudul 
Poloniei • Interludiu folcloric

19.30 Almanah pionieresc. Copil de pre
tutindeni

19.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal

] ■

expoziții
• Galeria Orizont (parter) : Nicolae 
Ovejan, pictură pe sticlă; (atelier 35): 
Liviu Călinescu, pictură.
• Galeria „Căminul artei" (parter) : 
Șerban Rusu Arbore, pictură și desen.
• Galeria Simeza : Ion Donca, gra
fică.
• Galeria „Cenaclu" — Hanul cu tel: 
Mircea Birlolu, grafică.
• Galeria Galateea : Nicolae Moldo- 
veanu, artă decorativă.
• Muzeul satului ; Expoziția „Cera
mica tradițională din România".

Alături de celelalte po
poare ale lumii, poporul 
român a fost din cele mai 
vechi timpuri,- prin fiii de 
seamă ai- săi, autorul unor 
invenții și descoperiri care 
au îmbogățit patrimoniul 
valorilor mondiale. Iar un 
domeniu în care geniul 
tehnic românesc s-a mani
festat in mod strălucit a 
fost acela al aeronauticii. 
Pe drept cuvînt scria Henri 
Coandă in preambulul unei 
cărți consacrate acesteia : 
„Ce noroc ar avea omeni
rea dacă ar exista multe 
nații care să-i fi adus — 
față de numărul de locui
tori — atit cit i-a adus na
ția română' in ultimii 120 
de ani. Și dacă ar fi să ne 
gindim numai la domeniul 
aviației, paginile de față 
confirmă contribuția noas
tră la implinirea celui mai 
îndrăzneț vis al omului, 
zborul".

în ultimele decenii, cînd 
tradiția tehnică românească 
s-a bucurat de o deosebită 
prețuire, o serie de cerce
tători au consacrat comu
nicări. studii și monografii 
substanțiale istoriei aero
nauticii românești, printre 
ei acad. Elie Carafoli. Gh. 
Lipovan. Constantin Teo- 
dorescu. I. Guglu, Șt. Ispas

și mulți alții. Totodată, 
trebuie arătat că în lucră
rile unor cunoscut! specia
liști străini (Ch. Dolfuss, 
Andre Bie, Rene Chambe 
ș.a.) caracterul prioritar al 
aportului românesc este 
larg recunoscut.

Am relatat toate aceste 
binecunoscute fapte deoa
rece o recentă apariție,

discuție, de pe o poziție 
sistematic minimalizatoare, 
tocmai indiscutabilul, valo
rile. Căci a declara — spre 
a lua numai o pildă din 
multe altele — că avionul 
„Coandă — 1910“ — cel măi 
aerodinamic aparat al epo
cii — „era greoi și cu ca
racteristici aerodinamice li
mitate", a răstălmăci total

putem reține să Întrebăm 
unde a fost exigența edi
turii, aceeași editură care a 
publicat atitea lucrări de 
înalt nivel științific ?

E drept, M. I. Oroveanu 
nu neagă — de fapt nici 
nu poate nega — faptul că 
H. Coandă a construit pri
mul avion cu reacție din 
lume, sau că Traian Vuia

Abdicări de la adevăr*)

•) Matei I. Oroveanu : 
începuturile creației tehni
ce aeronautice românești

începuturile creației tehni
ce aeronautice românești. 
1880—1918 de Matei I. Oro
veanu (Editura militară, 
1981), stirnește justificate 
nedumeriri, in ciuda titlu
lui atit de promițător. Nu 
se poate nega faptul că au
torul aduce unele informa
ții documentare suplimen
tare (creația interesantă a 
lui G. Grămăticescu este 
înfățișată astfel pentru in- 
tiia oară).

Din păcate Insă, cartea 
este grav minată științific. 
Polemizînd. poate dmtr-o 
căutare cu orice preț a ori
ginalității, autorul se an
gajează Intr-o adevărată 
campanie de nihilism teh
nic, intr-un soi de ciudată 
furie iconoclastă, punind in

aprecierile entuziaste ale 
marelui constructor Gus
tave Eiffel cu privire la 
aparat, a afirma că istori
cul zbor al primului avion 
cu reacție din lume a fost 
efectuat „din greșeală" este 
deopotrivă un act gratuit 
și mistificator. Să-i amin
tim autorului că în 1956 
H. Coandă a fost sărbătorit 
la New York pentru efec
tuarea celui dinții zbor din 
lume al unui avion cu reac
ție ? Inutil. Angajat intr-o 
pseudoargumentație sterilă, 
neverosimilă. împotriva 
evidentei, autorul pune, 
textual, extraordinarul zbor 
intre ghilimele 1 Unde a 
fost spiritul de discernere 
al autorului e de prisos să 
ne întrebăm. Dar nu ne

a fost cel dintîi constructor 
al unui aparat de zbor 
(1906) care s-a desprins 
de la sol exclusiv dato
rită forței motorului său. 
Dar. in continuare, re
zervele, cererile de „redi- 
mensionare" (in jos) a con
tribuțiilor unora dintre cei 
mai de seamă creatori în 
tehnica aviatică (Tr. Vuia, 
A. Vlaicu. H. Coandă, Ro- 
drig Goliescu. Al. Ciurcu 
ș.a.) abundă.

Este un act antiștiințific 
și dăunător să negi, inspi
rat doar de dorința de a fi 
original de a aduce așa-zi
se „contribuții inedite", 
realizări evidente. Rind pe 
rind, in paginile amintitei 
lucrări se avansează teza 
eronată că Traian Vuia tre

buie considerat doar „pe 
prima treaptă — a pre
cursorilor” aeronauticii, 
cind de fapt el a fost un 
pionier și intemeietor al a- 
viației mondiale. De aseme
nea, că nici unul dintre a- 
paratele lui Vuia și Vlaicu 
nu pot fi socotite „inven
ții" (!), ci doar „proiecte", 
că geniala soluție propulsi
vă a lui Alexandru Ciurcu 
(creatorul primului motor 
reactiv cu destinație aero
nautică, a celei dintîi am
barcațiuni reactive din 
lume și a primei drezine 
cu jet — 1886—1887) ar fi 
viciată „ab initio de ma
nipularea greoaie și eficien
ta redusă". Surprinde și 
punerea în discuție, tot de 
pe poziții negativiste, a ca
lificării tehnice a lui H, 
Coandă și A. Vlaicu. Tot 
astfel, avansarea speculati
vă a unor ipoteze fără a- 
coperire științifică, despre 
pretinse „încercări reale" 
de zbor ale unor personaje 
legendare sau despre „fo
losirea mijlocului aerian" 
în acțiunile haiducești.

Sînt doar citeva exemple 
din nenumăratele ce s-ar 
putea da. Te întrebi firesc: 
cui servește? în nici un 
caz adevărului științific, 
care implică o cercetare 
obiectivă, onestă.

I.M. ȘTEFAN

Sub un titlu sugestiv și mobiliza
tor. concursul „Start spre viitor" 
oferă, an de an. un cimp vast de 
afirmare capacităților creatoare și 
fanteziei pionierilor și școlarilor. 
Desfășurată in cadrul larg stimu
lativ al Festivalului național „Cin- 
tarea României", ultima ediție a 
concursului se distinge, deopotrivă, 
prin ampla participare a celor mai 
tineri inovatori și inventatori — 
268 809, față de numai 48 250 in anul 
1976 și 634 în anul 1968 — și nu
mărul lucrărilor prezentate — 
92 114. respectiv 32 000 în anul 1976 
și 176 in anul 1968. Despre calita
tea acestor lucrări — rod al efor
turilor de imaginație și creativitate, 
de transpunere în practică a cu
noștințelor științifice dobindite în 
orele de clasă, de exersare a de
prinderilor de muncă nemijlocită 
formate in atelierul-școală — vor
bește elocvent expoziția deschisă în 
Capitală (la Complexul expozițio- 
iKil de la Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revolu- 
tionare și democratice din Româ
nia).

Fie și numai o succintă enume
rare a unora dintre lucrările pre
miate relevă interesul și pasiunea 
cu care pionierii și școlarii iau cu... 
asalt domeniul modern al electro
nicii. Marele premiu a distins lu
crarea „Metodă și dispozitiv cu afi
șare numerică pentru măsurarea 
suprafețelor in agricultură", autor : 
Elena Lixandru. de la Casa pionie
rilor și șoimilor patriei Buftea. Alte 
lucrări premiate, din acest dome
niu : „orga de lumini", „manipu
lator electronic cu memorie ' pro

gramabilă". „avertizor pentru ra
diații". realizate in cadrul cercurilor 
de profil de la Casa centrală a 
pionierilor și șoimilor patriei din 
București, toate cu aplicații" directe 
în industrie. în economia națională. 
Firesc, nu lipsesc însă și aplicații... 
specifice virstei, aplicații ale elec
tronicii și automatizărilor în lu
mea mirifică a jucăriilor : între 
altele, un „robot bucătar" demon
strează cum se fac automat... clăti
tele.

Față de edițiile anterioare, con
cursul și expoziția din acest an 
aduc în prim-planul preocupărilor 
creatoare ale pionierilor șl școlari
lor. stimulate de profesorii îndru
mători, de lecțiile din orele de 
clasă, soluții pentru utilizarea unor 
noi surse de energie. Astfel. Sorin 
Năsturel și Niculae Trasculeasa din 
Tg. Jiu propun un „proiect de mo
tel alimentat de o centrală electri
că eoliană", iar Eduard Vitalis șl 
Claudiu Fejer din Luduș au ima
ginat o „centrală termică solară”.

Deschisă publicului larg pe toată 
durata vacantei de vară — din 
păcate Insuficient popularizată, nici 
măcar un afiș care să anunțe la 
intrarea in expoziție „comoara" de 
exponate dinăuntru — expoziția 
poate fi un interesant obiectiv edu
cativ pentru elevii din tară veniți 
în excursie prin Capitală, ca și 
pentru părinți, care se pot convinge, 
pe viu, ce lucruri interesante pot 
realiza copiii lor atunci cind sint 
Îndrumați cu răbdare și compe
tentă.

Florlca DINULESCU

• Am o idee: SCALA — 9,30; 11,30 ;
13,45; 16; 18: 20, CAPITOL - 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, la gră
dină — 21, FAVORIT - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 10; 20,15.
• Alo, aterizează străbunica : FERO
VIAR — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
FLAMURA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Clinele ; SALA MARE A PALA
TULUI — 17,15; 20, BUCUREȘTI - 
8,30; 10,45; 13; 15.30; 18; 20.30, LUCEA
FĂRUL — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
la grădină — 21.
• Punga cu libelule : BUZEȘTI, — 15; 
17; 19.
• Pruncul, petrolul șl ardeleni! : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Duelul : CIULEȘTI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLOREASCA — 
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Fiul munților — 15.30, Poarta de
aur a incașilor — 17,30; 19,30 : FE
RENTARI.
• Croaziera ; POPULAR — 15,30;
17,30; 19,30.
• Nuntă însîngerată ; FLACĂRA — 
15,30: 17.30; 19,30.
• Sint timid dar mă tratez : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRI- 
VIȚA ~ 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 21,15.
• Recursul la metodă : CENTRAL — 
9; 11,15; 15,30; 19.
• Jandarmul și extraterestrii : STU- 

,DIO — 10: 12; 14; 16; 18; 20.
• în căutarea chibriturilor : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• înainte de miezul nopții : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Heidi în oraș — 9; 10,45; 12,30;
14,15; Moscova nu crede în lacrimi — 
16; 19 : DOINA.
• Aventuri în Marea Nordului : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20, la grădină — 21.
• Alergătorul : EFORIE — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Centrala este pe emisie : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Ztmbetul unui om chinuit : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Olimpiada ’40 ; COTROCENI — 15; 
17,30; 20.
• Jocuri serioase : PACEA —• 15,30;
17,30; 19,30.
• Corleone : CULTURAL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 8.45; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, GRĂDINA 
GLORIA (TITAN) — 21,15, MELODIA
— 9; 11,15; 13.30; 17.45; 18; 20.15.
• Articolul 420 : VOLGA — 9; 12; 16; 
19, TOMIS — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Chemarea ; Lancea de argint : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18,30.
• Clinele electronic : MIORIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, GRĂDINA
TOMIS — 21,15.
• Campionul : MUNCA — 12; 15,30;
19.
• Serpico : COSMOS — 16; 19.
• Rebelul : PROGRESUL - 16; 18; 20.
• Pe aripile vîntului : LIRA — 15,30*  
19.
• Pierdut șl regăsit : GRĂDINA 
ARTA — 21.
• Secretul casetofonului ; GRADINA 
BUZE$TI — 21, GRĂDINA LIRA — 
21.
• Marfă furată: GRĂDINA CUL
TURAL — 21.
• Superman : GRĂDINA FESTIVAL
— 21.
• Shabana : GRĂDINA FLACĂRA —
21.15.

teatre
• Teatrul Mic : Lecția de engleza — 
20, (rotonda scriitorilor din Cișmigiu): 
Cintecul Iubirii (spectacol de sunet și 
lumină) — 21.
• Teatru] de operetă (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Silvia — 20.
• Teatrul de comedie (la Muzeul sa
tului) : Miorița (spectacol de poezie 
și muzică) — li,30; 12,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Majestic): 
Pensiunea doamnei Olimpia — 20, (la 
Muzeul „Curtea veche"): Omagiu glo
riei străbune (spectacol de sunet șl 
lumină) — 18.
• TeatruJ Ciulești (la Muzeul de artâ 
al Republicii Socialiste România): 
Popas in istorie (spectacol de sunet 
șl lumină) — 11: 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Dai un... Biban, dar 
face! — 20, (grădina Batiștei): Vese
lie la Tănase — 20.
• Teatrul evreiesc : Cîntecul păunului 
de aur — 18,30.
• Ansamblu! „Rapsodia română": La 
flntîna dorului — 18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (In Cișmigiu): 
Tindalâ... cloșcă — 20.

„în ziua aceea, orașul nostru s-a născut a
(Urinare din pag. I)
din multele criterii de a- 
preciere a activității între
prinderii : pe aceleași su
prafețe. producția s-a tri
plat in ultimii ani. Sau : 
investițiile alocate de stat 
pentru construirea uzinei 
au fost amortizate înainte 
de termen.

— înțelegem prin aceasta 
câ. deși la virsta de numai 
10 ani. întreprinderea s-a 
maturizat, nu ? — il în
trebăm pe directorul unită
ții. tovarășul lakabos 
Csaba Istvan.

— Noi zicem că uzina 
noastră s-a născut matură 
— răspunde prompt. Cit 
despre consacrare. asta 
vine odată cu omul uzinei. 
Aici, practic, nu este loc 
pentru „cîrpaci", ci pentru 
meseriași de înaltă clasă. 
Ceva mai mult, „mina de

aur" nu ajunge, ci este ne
voie de „suflete de aur".

— Asta e adevărat, dar 
de unde atîtia oameni cu 
mina și sufletul „de aur" ? 
Căci, știut lucru. în Tîrgu 
Secuiesc și-n satele din jur 
nu prea a fost industrie.

— Da. dar țineți seama 
că avem un liceu industrial 
pi’opriu. avem fondul de 
oameni al înaltei exigente, 
care-i formează pe ceilalți, 
îi consacră, cum se spune.

Unul din ultimii „con
sacrat!" — subinglnerul 
Gheorghe Dlaconu. A venit 
acum șapte ani de prin 
părțile Moldovei. Strungar. 
Prin concurs. Admiterea a 
dat-o cu unul din „așii" 
meseriei, Mudrunck Albert. 
El însuși fost „candidat" la 
admiterea în rîndul colec
tivului muncitoresc „de 
Tirgu Secuiesc", acum zece 
ani și ceva.

— Ca meseriaș, Iși amin

tește Mudrunck. nu mă 
dădeam pe oricine. „Școală 
din Brașov", ce mai 1 Dar 
mă atrăgeau locurile natale. 
Cind colo... examen. Și nu 
așa, de formă. Din ,patru 
inși, toți de la Metrom din 
Brașov, eu singur am 
reușit.

— Deci ați trăit dubla 
emoție — întoarcerea acasă 
și cea de examen.

— De fapt, examenul abia 
a început. Și acum sintem 
tot într-un fel de examen. 
Poate ceva mai greu. Și 
nu numai eu singur. Uite-1 
pe Diaconu, care mi-a de
venit prieten de inimă, cum 
se spune. întrebati-1 care 
din examene i se par mai
de răspundere : cele de se-
ralist la subingineri. sau
cele de aici 

Proaspătul 
fost „ucenic"

din uzină ? 
subinginer, 
al lui Mu

drunck, consideră că „aici.

ioua oară"
in uzină, greul este să Intri 
in atmosfera de continuu 
examen al calității de om, 
de muncitor. Pe urmă... nu 
te mai poți opri".

...Sfirșit de tură. Convor
bire între doi prieteni de 
familie — strungarul Mu
drunck Albert și subingine- 
rul Gheorghe Diaconu, 
Tema ? Copiii. „Fetita mea, 
zice Mudrunck, a luat, la 
sfirșitul școlii, un zece. La 
compunere. Isteți sînt co
piii din ziua de azi. A 
scris despre mine, despre 
maică-sa. despre noi toti. 
Cum am schimbat noi locu
rile astea. Și a inceput-o 
frumos. „Nu știu alții 
cum sînt. dar eu cînd mă 
gindesc...". „Asta ca-n Ion 
Creangă", observă moldo
veanul. „Păi o fi ca-n Ion 
Creangă, dar uite cite are 
de spus un copil. Păi noi la 
virsta ei...“.

Trei procente de conservatorism
(Urmare din pag. I)
noastre sînt bune numai 
pentru o uzină cu serii 
mari cade ; noi am investi
gat fiecare loc de muncă, 
scoțîndu-i la iveală poten
tele, demonstrîndu-le și. 
practic.

Nu este în intenția noas
tră să intrăm in amănunte 
economice sau tehnioe. Ne 
interesează reflexul pe pla
nul conștiinței stirnit de o 
astfel de investigație, ca
litatea acestui reflex. în 
general, el este pozitiv la 
I.M.E.B. Chiar și rezervele 
sau „prudentele” Ingineru
lui Nicolae Radulescu sau 
ale altora cu care am venit 
in contact — subingineri 
sau maiștri — pot ti înțelese 
pînă la un punct. Mai ales 
că, exprimîndu-le deschis, 
ei nu au pregetat să pună 
în practică o serie din pro
punerile grupului de cer
cetare. Chiar dacă in gîn- 
dul unora dintre aceștia 
stăruie contrarietatea stir- 
nită de făptui că „au ve
nit 40 de magnifici să ne 
învețe pe noi", și așa 'mai 
departe. „Cei 40 de mag
nifici" au fost mai puțini 
și au dovedit o bună pre
gătire științifică, garanția 
că vor intra, in curind. în 
producție, o serie de eco
nomiști in a căror optică se 
imbină armonios contabili
tatea cu tehnica. „Desigur, 
introducem in organizarea

muncii ideile propuse — 
spunea inginerul Rădules- 
cu. Vrem să prindem aces
te valori. Cei 500 000 de lei, 
cit a costat cercetarea, tre
buie fructificați, înmulțiți. 
Nu ne mulțumim să zicem : 
îi plătim și ne vedem de 
treabă 1 Nu avem dreptul, 
pentru că dăm socotelă de 
ei in fața intregului co
lectiv".

Discutam implicațiile de 
conștiință provocate de În
noirile în organizarea mun
cii cerute de studiul amin
tit cu economistul Constan
tin Bădilă, șeful serviciului 
organizării muncii din cen
trala de resort. „în fiecare 
om — spunea acesta — este 
o doză mai mare sau mai 
mică de conservatorism, 
care-i dă iluzia echilibru
lui interior, o liniște inșe- 
lătoare. O iluzie și o liniște 
la care renunță, mai repe
de sau mai incet, în func
ție de calitatea conștiinței 
lui. învingerea acestui con
servatorism este o bucurie. 
O bucurie cerînd efort și 
spirit de răspundere".

Cu această bucurie de o 
calitate deosebită ne-am 
întîlnit la bancul de echili
brare a rotorilor. locul de 
muncă al tînărului munci
tor Marian Trifu. Acesta 
ne explică entuziasmat că 
„am conlucrat excelent cu 
studenții"! „Și rezultatul?" 
— il intrebăm. „Rezultatul?

Iată, acest stativ din dreap
ta mea, înzestrat cu cupe în 
care pun contragreutățile 
de diferite dimensiuni. El 
se mișcă pe două șine — 
mi-1 apropii sau mi-1 de
părtez, după nevoie. îna
inte alergam la sertărașele 
din spate după fiecare pie
să, pierdeam secunde și 
minute, oboseam mai re
pede. Cîștig timp, acum, 
eliminînd efortul". Sertăra
șele din spate, rămase ' ca 
imagine a vechii organizări, 
se află dispuse pe o rază 
de 3—4 metri. Este .eviden
tă economia de timp reali
zată prin concentrarea in
tr-un singur punct a tutu
ror pieselor. Marian Trifu 
se gîndește cum să fie pro
iectat un dispozitiv asemă
nător pentru partea stingă 
a rotorului. Pofta vine min- 
cînd ! Marian Trifu zîm- 
bește mulțumit. Și ne a- 
mintim, privindu-I, spuse
le unuia dintre studenții 
participanți la studiu. Radu 
Marinescu : „Ne-am înțe
les foarte bine, mai ales cu 
muncitorii. .Ei au sesizat 
imediat foloasele cercetării 
noastre și ne-au ajutat. Un 
dialog perfect. L-am găsit 
pe un muncitor lucrînd în
cruntat ; după ce am stu
diat mai multe zile locul 
său de muncă, mișcările pe 
care el le făcea muncind, 
felul cum era organizat tot 
procesul muncii lui și legă-

■ ■■
turtle cu celelalte locuri da 
muncă i-arh prezentat o 
altă soluție de organizare, 
mai simplă, mai eficientă. 
L-am lăsat muncind cu 
zîmbetul pe buze. Pentru 
mine satisfacția a fost deo
sebită".

Marian Trifu echilibra 10 
rotori pe schimb ; acum 
echilibrează 18. Cit ar re
prezenta in procente creș
terea de productivitate ob
ținută in urma aplicării so
luției ergonomice noi la 
locul său de muncă ? Dar, 
mai ales, cum s-ar putea 
exprima mai precis și mai 
semnificativ satisfacția eli
berării lui de procentul a- 
preciabil de automatisme 
in muncă, eliberare care 
i-a creat disponibilități mai 
bogate de satisfacții, de 
căutări și mai fructuoase 
de noi izvoare ale creșterii 
rodniciei efortului lui, le- 
gînd strîns o problemă 
practică de economie poli
tică, de conștiința forței 
sale de creație ? Extindem 
întrebarea, cuprinzînd în 
spațiul ei și efortul proas
păt de gîndire al tuturor 
celorlalți muncitori, tehni
cieni și ingineri angrenați 
în mișcarea stirnită de con
cluziile celor 25 de volume 
xeroxate, conținînd schițe, 
diagrame, propuneri, con- 
siderînd-o problemă de 
conștiință deschisă mereu 
spre izvoarele noului.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Permiteți-mi să vă exprim dumneavoastră și, prin dumneavoastră, 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului de Stat al 
• Republicii Socialiste România sincere mulțumiri pentru felicitările călduroase 

adresate cu prilejul realegerii mele in funcția de președinte al Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole.

Exprim, de asemenea, convingerea că prietenia și colaborarea dintre 
partidele și țările noastre se vor dezvolta și in viitor spre binele popoarelor 
mongol și român, în numele întăririi unității și coeziunii țărilor socialiste 
frățești, asigurării păcii și securității popoarelor.

J. ȚEDENBAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Cronica zilei

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Elene

Sărbătoarea națională a Poloniei

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, a primit, marți 
dimineața, delegația Comisiei deputa- 
ților din Congresul Statelor Unite 
Mexicane, condusă de Antonio Hui- 
tron Huitron, secretarul Comisiei 
pentru probleme interne și constitu
ționale, care face o vizită in tara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale.

Cu acest prilej, s-a relevat evoluția 
favorabilă a relațiilor dintre România 
și Mexic, exprimindu-se dorința de a 
se valorifica in mai mare măsură po
sibilitățile existente pentru intensifi
carea conlucrării in diverse domenii, 
în interesul ambelor țări și popoare.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri in legătură cu unele pro
bleme actuale internaționale.

A luat parte Moises Torres Serra
no, însărcinatul cu afaceri a.i. al Me
xicului la București.

In aceeași zi, delegația mexicană 
s-a intilnit cu Alexandru. Mărgări- 
tescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale. 
In cadrul întrevederii au fost discu
tate unele aspecte privind stadiul 
actual și posibilitățile de amplificare 
in continuare a relațiilor economice 
bilaterale.

★
Cu ocazia celei de-a 37-a aniver

sări a Zilei Renașterii Poloniei, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Nicolae Giosan. a adresat o tele
gramă de felicitare mareșalului Sei
mului Republicii Populare Polone, 
Stanislaw Gucwa.

Cu acest prilej. Consiliul Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliul 
Național al Femeilor. Comitetul na
țional pentru apărarea păcii. Comi
tetul foștilor luptători și veteranilor 
de război împotriva fascismului, alte 
instituții centrale și organizații de 
masă au transmis telegrame de feli
citare instituțiilor și organizațiilor 
similare din Republica Populară 
Polonă.

COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Specialiștii de la întreprinde

rea minieră din Bălan au reușit, 
pentru prima dată în țară în in
dustria neferoaselor, să recupereze 
cuprul din pirită. Noua tehnologie, 
la care s-a ajuns prin modificarea 
și adaptarea utilajelor miniere exis
tente, reduce pierderile de cupru 
în pirită cu peste 20 |a sută,

■ O tabără națională de plano
rism și parașutism, la care participă 
80 de tineri din mai multe județe 
ale țării, s-a deschis la Arad. Ini
țiată de C.C. al U.T.C., tabăra va 
funcționa pînă la mijlocul lunii 
august.

■ Peste 1 000 000 metri pătrați 
țesături pe an. Este sporul de pro
ducție realizat de Filatura de in și 
cînepă din Fălticeni prin intrarea in 
funcțiune, în aceste zile, a unei noi 
capacități de producție.

■ La Răcăciuni, Vultureni, Se- 
cuieni și în alte comune din județul 
Bacău au fost construite și date în 
folosință, pentru specialiștii satelor, 
blocuri cu aproape 800 apartamen
te. Alte 350 apartamente se vor 
adăuga pînă la finele anului.

■ In parcul municipiului Turda a 
fost amenajat un loc pentru plim
bări cu bărcile. Anul acesta însă 
„lacul" este complet secat, deși 
Arieșul curge alături. Porțile vraiște 
și terenul lăsat in părăsire oferă o 
imagine dezolantă. Cu puțină silin
ță, tinerii municipiului or putea da 
sens inscripției pe care singuri au 
pus-o acolo : „Prin sport - sănătate, 
tinerețe, vigoare".

■ La ferma zootehnică a C.A.P. 
din Doștat a fost pusă in funcțiune 
prima stație de biogaz din județul 
Alba. Concepută și realizată de co
lectivul Direcției județene de dru
muri și poduri, instalația produce 
25 mc biogâz în 24 de ore, combus
tibil utilizat la prepararea apei 
calde menajere și tehnologice ne
cesare fermei.

La invitația Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, o delegație australiană, for
mată din deputatul John Bourchier și 
senatorul Bernard Kilgariff, a efec
tuat o vizită de informare in țara 
noastră în perioada 16—21 iulie.

Delegația a fost primită de Tama
ra Dobrin. președintele executiv al 
Consiliului Național al F.D.U.S.. șl a 
avut convorbiri cu Stefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Emilia 
Sonea, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, și Alexandru Mărgă- 
ritescu,. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internationale.

In cursul convorbirilor s-au evi
dențiat noi posibilități de dezvoltare 
a relațiilor româno-australiene, In 
special in domeniul economic, precum 
și in alte sfere de activitate de inte
res reciproc.

In timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții australieni au vizitat unități 
economice și social-culturale din Ca
pitală și din județele Brașov și Con
stanta.

♦
La București a avut loc, marți, un 

simpozion cu tema „Aspecte din 
lume privind protecția cadrului de 
viață“, la care au luat parte membri 
ai Comisiei pentru protecția monu
mentelor naturii din cadrul Acade
miei Republicii Socialiste România, 
ai Comisiei pentru protecția mediu
lui înconjurător a municipiului Bucu
rești, arhitect!, specialiști din dome
niul transporturilor și circulației ru
tiere. Au fost relevate, cu acest pri
lej, o serie de soluții adoptate în 
domeniul protecției mediului ambiant, 
unele modalități practice de rezol
vare a problemelor pe care le ge
nerează circulația rutieră in marile 
aglomerații urbane.

Tema dezbătută a fost ilustrată 
prin filme documentare și diapozi
tive puse la dispoziție de ambasadele 
Franței și Japoniei de Ia București, 
precum și de Institutul de istorie 
București.

(Agerpres)

■ Uniunea județeană a coopera
tivelor meșteșugărești Argeș se 
preocupă și de valorificarea unor 
bunuri provenite de la populație - 
frigidere, aragazuri, televizoare, con
fecții, mobilă. Pînă acum, uniunea 
a înființat 16 puncte de achiziție : 
7 la Pitești, 5 la Cîmpulung, 4 la 
Curtea de Argeș.

■ Meseriașii de la atelierul me
canic al Exploatării miniere Mah- 
mudia-Somova din județul Tulcea 
au realizat, prin autoutilare, un nou 
tip de celulă de flotare. Cu fie
care celulă de acest fel executată, 
unitatea respectivă economisește 
peste 700 000 lei.

■ Furnire din lemn de măr, de 
păr și mesteacăn. Sint noile pro
duse introduse în fabricație la C.P.L. 
Suceava. In acest fel, colectivul su
cevean valorifică superior resursele 
naturale existente pe plan local. 
Știți ce destinație au asemenea 
furnire ? tEle se folosesc la confea- 
ționarea de aeromodele și bărci.

■ Crește numărul sesizărilor re
feritoare Ia calitatea și promptitu
dinea serviciilor efectuate de coo
perativa „Igiena" din Galați. Amî- 
nările de termene, returnările unor 
haine date la curățat, aspectul 
șifonat - sînt tot atîtea pete pe 
obrazul unor lucrători de aici. Pete 
care, evident, pot ieși la... curățat. 
După săpuneala de rigoare.

■ S-au împlinit 17 ani de cînd 
la Casa pionierilor și șoimilor patriei 
din Zalău, micii mecanici au con
struit, sub îndrumarea învățătorului 
luliu Barta, primul carting românesc, 
în acest răstimp, pe aici s-au pe
rindat mulți copii-meșteri făurari, 
din mîinile cărora au ieșit cartinguri 
tot mai perfecționate. Dar „primul 
născut", ca orice început al unul 
drum fructuos, nu va fi uitat. Dim
potrivă, în semn de omagiu, a fost 
propus Să figureze printre expona
tele de valoare ale Muzeului teh-

Marți a sosit la București minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Elene, Constantin Mitsotakis, care, 
la invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, efectuează 
o vizită oficială in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele 
a fost salutat de ministrul român al 
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți Ion Brad ambasa
dorul României Ia Atena, și Michel 
Cottakis, ambasadorul Greciei la 
București.

★
In după-amiaza aceleiași zile au 

început convorbirile oficiale intre 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, și ministrul afacerilor ex
terne al Greciei, Constantin Mitso- 
tak is.

Cei doi miniștri au examinat sta
diul îndeplinirii hotăririlor și înțe
legerilor stabilite cu prilejul convor
birilor de la București din septembrie 
1980 dintre președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Elene, Constantin Karamanlis.

în acest spirit, a fost exprimată sa
tisfacția pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor tradiționale de prietenie

Lucrările sesiunii Comisiei mixte româno-argentiniene 
de cooperare științifică și tehnologică

In zilele de 20—21 iulie, la Bucu
rești s-au desfășurat lucrările primei 
sesiuni a Comisiei mixte româno-ar- 
jjentiniene de cooperare științifică și 
tehnologică.

COmisia a stabilit obiectivele de 
cooperare științifică și tehnologică, de 
interes reciproc, pe perioada 1981— 
1983 care se referă, în principal, la 
domeniile minelor, petrolului și geo
logiei, metalurgiei, chimiei, construc
țiilor de mașini, industriei ușoare, a- 
griculturli și industriei alimentare.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
de Valeriu Ceoceonică, vicepreședin

a apărut: „Era socialistă• ** or. i4/i?8i

• ÎNCĂ UN PAS 
SPRE REACȚIA TERMO
NUCLEARĂ DIRIJATĂ. 
Cercetătorii de la Universitatea 
din Harkov au descoperit un 
nou efect in domeniul utilizării 
plasmei. în. cadrul unor expe
riențe cu ajutorul unui accele
rator. în anumite condiții, s-a 
produs un flux foarte dens de 
electroni. Acest flux nu numai 
că a creat plasmă ci, adueînd-o 
la temperaturi ridicate, a și
menținut-o cu ajutorul pro
priilor cîmpuri magnetice. E- 
fectul descoperit prezintă per

Revista se deschide cu articolul 
„Funcționalitatea sistemului demo
crației noastre muncitorești" de Ion 
Florea. în continuare, sint publicate 
articolele „Cercetarea științifică și 
ideologia" (Opinii) de Alexandru 
Catană și Dioina Catană, „Disciplina 
financiară — componentă a noului 
mecanism economic" de Radu Ciuri- 
leanu ; „Stil și comunicare" (Notă) 
de M. Niculescu ; „Investigarea rea
lităților sociale — baza dezvoltării 
sociologiei" de Vasile Miftode ; „De 
ce sună uneori in gol «cutia de rezo
nanță» a culturii generale a elevi

Pentru numeroșii turiști care vi
zitează județul Arad s-a dat în fo
losință anul trecut un complex de 
alimentație publică și cazare — 
„CRIȘUL" — amplasat chiar in 
centrul localității Chișineu-Criș. 
Complexul dispune de un restau
rant cu 220 locuri la mese și peste 
50 locuri în camere cu încălzire 
centrală și confort modern. Apre
ciat de vizitatori este și hotelul 
„Moara cu noroc" de la Ineu, care 
dispune de camere cu confort mo
dern și încălzire centrală, de un 
restaurant, un bar de zi și terasă, 
o cofetărie cu laborator propriu.

în localitatea Nădlac se află de 
asemenea un hotel elegant, care 
oferă turiștilor condiții optime de 
confort (încălzire centrală, băi și 
dușuri). La restaurantul unității se 
servesc gustoase preparate culinare 
cu specific general și local.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 

șl 25 iulie. In țară : Vremea se va În
călzi, mai ales In prima parte a inter
valului. Cerul va fi schimbător. Vor că
dea ploi locale, mai ales sub formă de 
averse in vestul și nordul țării și în zo
nele de deal și de munte. In celelalte 
regiuni — averse izolate. Vlnt slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, pe 
alocuri mai coborite, În prima noap
te, iar cele maxime între 20 și 30 de 
grade, Izolat mai ridicate. In București: 
Vreme In curs de încălzire. Cerul va fi 
schimbător, favorabil ploii de scurtă 

ți colaborare romăno-elene și B-a 
subliniat voința comună de a extinde 
și diversifica în continuare schimbu
rile șl cooperarea economică, teh- 
nico-științifică, culturală și în alte 
domenii dintre cele două țări pe 
baza avantajului și interesului reci
proc.

La convorbiri au fost prezenți am
basadorul României la Atena și am
basadorul Greciei la București.

★
Ministrul român al afacerilor ex

terne a oferit un dineu in onoarea 
ministrului de externe al Greciei.

In timpul dineului, cei doi miniștri 
au toastat în sănătatea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a președintelui 
Republicii Elene, Constantin Kara
manlis, pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor dintre cele două țări și 
popoare, pentru progres și bunăstare, 
pentru destindere și pace in regiunea 
Balcanilor, in Europa și în lume.

★
în aceeași zi, ministrul elen al afa

cerilor externe a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

(Agerpres)

te al Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, și de Juan M. Fi- 
gurero Antequedo, subsecretar pen
tru relații economice internaționale 
in Ministerul Relațiilor Externe și 
Cultelor.

In timpul șederii in țara noastră, 
delegația argentiniană a avut Între
vederi la Ministerul Afacerilor Ex
terne și la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale. a vizitat institute de cer
cetare și inginerie tehnologică, pre
cum și unele obiective economice din 
București și Florești.

(Agerpres)

lor ?“ de Toma Mareș. Din cuprinsul 
revistei mai spicuim articolele : „De 
la cercetare la producție (II)", 
„România, orizont 85“ (documentar), 
„Linia maselor — linia fundamentală 
a P.C. Chinez", „Cnezatele și voievo
datele transilvănene, expresie a dez
voltării de sipe stătătoare a români
lor", „Clasa muncitoare și munca 
intelectuală" și „Tendințe contradic
torii în evoluția țărilor în curs de 
dezvoltare". Revista mai cuprinde 
rubricile : Cărți și semnificații și 
Revista revistelor.

In zona de agrement a orașului 
Arad, la circa 8 km, pe șoseaua na
țională care vine de la Nădlac, ha
nul „Sălașul de la răscruce" oferă 
locuri de cazare în camere elegante 
și in căsuțe, precum și teren pentru 
amplasarea corturilor. Un restau
rant spațios, o braserie, un cafe-bar 
și o terasă completează posibilită
țile unui popas agreabil.

Aceleași condiții optime de cazare 
și masă oferă și Hanul „Vinga" în 
mijlocul unui pitoresc crîng, pe 
drumul național Arad — Timișoara, 
km 30, ca și hotelul „Lipova" din 
orașul cu același nume, la circa 
1 km de stațiunea balneoclimaterică 
Lipova, bine cunoscută pentru va
loarea curativă a izvoarelor sale.

în fotografie : Hanul „Sălașul de 
la răscruce".

durată. VIntul va sufla slab pînă la mo
derat, Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre 12 și 16 grade, iar cele ma
xime între 27 și 31 de grade. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

PRONOSPORT
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 19 IUtlE 1981
Categoria I: (13 rezultate): 

riante 25% a 7 033 lei;
6 va-

Categoria 2 (12 rezultate): 42.25
variante a 1 198 lei;

Categoria 
variante a

3: (11
114 lei.

rezultate): 665,25

Tovarășului STANISLAW KANIA
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului HENRYK JABLONSKY
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

VARȘOVIA
Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a Zilei Renașterii 

Poloniei, în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al 
nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consi
liului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Polone, întregului păpor polonez cordiale feli
citări împreună cu cele mai bune urări.

De-a lungul celor 37 de ani care au trecut de la eli
berarea țării de sub dominația hitleristă, oamenii muncii 
din Polonia prietenă, sub conducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez, au obținut succese importante în dez
voltarea economiei, științei, culturii și artei, în edificarea 
societății socialiste.

Sin tem convinși că oamenii muncii, clasa muncitoare, 
poporul polonez, sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, vor reuși, în strînsă unitate, să depășească 
actualele dificultăți, să asigure înaintarea fermă a Polo

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

niei pe calea socialismului, să contribuie pe mai departe 
la creșterea influenței socialismului în lume, la intensi
ficarea luptei tuturor națiunilor lumii pentru destindere, 
pace și progres.

Exprimindu-ne satisfacția pentru cursul continuu as
cendent al raporturilor româno-polone, nutrim convin
gerea fermă că prietenia, solidaritatea și colaborarea mul
tilaterală dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta 
și in viitor, spre binele ambelor popoare, în interesul 
cauzei generale a socialismului, independenței naționale, 
păcii și colaborării în Europa și in lume.

De ziua sărbătorii naționale, vă adresăm dumneavoas
tră, dragi tovarăși, comuniștilor și întregului popor polo
nez prieten, urări de noi și tot mai mari succese în trans
punerea în viață a hotăririlor Congresului al IX-lea al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în construirea so
cialismului și înfăptuirea aspirațiilor supreme ale națiu
nii poloneze, pentru prosperitatea și dezvoltarea multila
terală a patriei.

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Ca în fiecare an, la 22 iulie po
porul polonez sărbătorește Ziua 
Renașterii patriei sale. La această. 
dată, in 1944, Comitetul de elibe
rare națională, creat de forțele de
mocratice poloneze, în frunte cu 
comuniștii, a adresat poporului de 
pe prima porțiune din teritoriul na
țional eliberat de sub ocupația fas
cistă Manifestul solemn prin care 
se proclama instaurarea puterii 
populare in Polonia. Acest act is
toric a încununat lupta eroică, pur
tată cu prețul a nenumărate jertfe 
și suferințe, de poporul polonez 
din momentul declanșării agresiu
nii hitleriste, pentru eliberarea 
patriei și salvarea națională, pentru 
renașterea și viitorul țării.

Luindu-și destinele în propriile 
miini, însuflețiți de idealurile li
bertății naționale și sociale, oame
nii muncii ' polonezi s-au angajat, 
imediat după eliberare, într-o am
plă activitate constructivă, urmări
tă cu simpatie și admirație de 
prietenii poporului polonez din în
treaga lume. Sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
clasa muncitoare, forțele populare 
au înfăptuit profunde transformări 
revoluționare în toate sferele acti
vității sociale. Cronica acestor de
cenii stă mărturie de neclintit fap
tului că, în frqnte cu clasa muncitoa
re, ți sub conducerea P.M.U.P., 
s-au obținut succese de însemnă
tate istorică — în primul rînd li
bertatea și independența țării, tre
cerea puterii in mîinile celor ce 
muncesc, lichidarea exploatării. In 
același cadru istoric se înscriu re
construirea din temelii a tării devas
tate de război, dezvoltarea puterni
că a forțelor de producție, ridicarea 
unui mare număr de fabrici, uzi
ne, combinate, crearea de noi cen
tre industriale cu un potențial teh- 
nico-economic ridicat. O puternică 
înflorire au cunoscut învățămîntul, 
știința, cultura.

Desfășurarea, chiar în zilele pre

Sint numeroase orașele Poloniei 
de azi care se mindresc, pe bună 
dreptate, cu trecutul lor istoric. Plock 
este unul dintre acele orașe peste 
care au trecut secole și secole în șir, 
lăsînd pînă în zilele noastre însem
nate urme ale civilizației mațeriale 
și spirituale făurite aici, în inima 
plaiurilor mazoviene. De aproape o 
mie de ani, blinda Vistulă oferă cu 
generozitate țărmul ei inalt din aces
te locuri pentru împlinirea vocației 
generațiilor care au trăit și trăiesc 
în Plock.

Dar ce a rămas din șirul secolelor 
de existență a orașului ? întrebarea 
se naște vrind-nevrind în mintea ori
cărui om care pășește pe străzile sale 
cochete. Mai întîi, faima de fostă ca
pitală a Mazoviei, una dintre cele 
cinci provincii ale statului polonez 
și, mai tîrziu, chiar aceea de capitală 
a Poloniei. Apoi, cîteva vestigii arhi
tecturale — castelul prinților mazo- 
vieni, catedrala în stil romanic, cu 
capela regală, cîteva piațete cu lo
cuințe de tip clasic. Sînt dovezi ale 
geniului creator al populației din 
aceste ținuturi, ale gustului și pasi
unii pentru frumos și trainic.

Cit ai fi însă de captivat de isto
rie, nu poți să nu observi ceea ce 
realitatea face să se impună autori
tar : chipul nou, chipul de azi al ora
șului, născut sub zodia puterii popu
lare, în anii socialismului. Este evi
dent și aici, fără să mai fie nevoie 
de nici o explicație, acel adevăr atit 
de limpede și simplu exprimat în 
Raportul Comitetului Central la re
centul Congres extraordinar al 
P.M.U.P. : „Avem dreptul să ne mîn- 
drim cu infăptuirile poporului, avem 
dreptul să ne mindrim cu partidul 
nostru, cu gindirea programatică și 
cu eforturile recunoscute de istorie". 
Istorie care consemnează că și aici, 
la Plock, ca și în întreaga țară, în 
anii socialismului s-au petrecut 
schimbări revoluționare. Polonia re
născută devenind, o țară cu o indus
trie dezvoltată, modernă.

Două cifre cu o mare forță de ex

socialiste prietene

mergătoare sărbătorii naționale, a 
celui de-al IX-lea Congres, ex
traordinar, al P.M.U.P. a prilejuit, 
dealtfel, o analiză a acestui drum 
istoric, reliefîndu-se importanța 
realizărilor obținute și adoptîn- 
du-se, totodată, măsuri concrete 
menite să asigure soluționarea pro
blemelor complexe, economice și 
sociale care, așa cum se știe, se 
manifestă, in ultimul timp, în 
viața Poloniei. Se cuvine rele
vat în această privință, așa cum 
s-a arătat in raportul la Congres, că 
stă în puterea partidului, a clasei 
muncitoare, a poporului polonez să 
soluționeze cu succes problemele 
ivite, să asigure dezvoltarea pe mai 
departe a țării pe calea socialis
mului.

Intre poporul român și poporul 
polonez s-au Statornicit rodnice le
gături de prietenie și conlucrare, . 
cu rădăcini adinei în trecutul isto
ric. De-a lungul vremii, țările noas
tre s-au găsit, nu o dată, împreună 
in lupta pentru independență și li
bertate, fiii celor două popoare 
luptind cu vitejie și eroism împo
triva fascismului, pentru eliberare 
națională și socială. Fertilizate de 
țelurile socialismului, relațiile de 
prietenie și colaborare româno- 
polone s-au dezvoltat puternic în 
anii făuririi noii orindulri și cunosc 
o evoluție ascendentă. Comuniștii, 
poporul nostru au urmărit cu sa
tisfacție prietenească realizările 
poporului polonez în construirea 
noii orînduiri. Este convingerea 
comuniștilor, a poporului nostru că 
oamenii muncii, clasa muncitoare, 
poporul polonez, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, vor reuși să depășească actua
lele dificultăți din viața țării, să 
asigure mersul ferm al Poloniei pe 
calea socialismului — poziție re
afirmată și în cuvîntul de salut al 
reprezentantului P.C.R. la cel de-al 
IX-lea Congres, extraordinar, al 
P.M.U.P.

ÎMPLINIRI LA PLOCK
presie : în 1946 orașul Plock număra 
circa 25 000 de locuitori, iar azi popu
lația sa a trecut de 100 000 de locui
tori. S-ar putea înșira alte și alte ci
fre despre dezvoltarea spectaculoasă 
a industriei, despre modernizarea ur
banistică sau despre saltul impresio
nant al rețelei de învățămînt și de 
ocrotire a sănătății. Cele două cifre 
de mai sus sintetizează esența so
cială și umană a acestor realități : în 

' anii socialismului, de patru ori mai 
mulți oameni au șansa de a trăi la 
oraș in confortabile apartamente și 
a munci în moderne întreprinderi și 
instituții. Iar una din modernele uni-

Insemnări de călătorie

tăți economice, eare creează faimă nu 
numai orașului, ci unei întregi ra
muri industriale poloneze, este com
binatul petrochimic.

Istoria combinatului începe cu vreo 
20 de ani in urmă. Un complex de 
factori economici și sociali au atîrnat 
decisiv in balanța deciziei de a am
plasa aici noua unitate : poziția cen
trală, în țară, a orașului Plock, apro
pierea de conducta internațională de 
țiței, care pornește din Uniunea So
vietică, vecinătatea Vistulei și, nu în 
ultimul rind, bogatele resurse de 
forță de muncă existente în zonă. în 
1964 au început să fie livrate primele 
produse petrochimice din Plock, iar 
în prezent este aproape atinsă capa
citatea finală de prelucrare.

Care este cea mai însemnată reali
zare a colectivului din ultima vreme? 
— ii întrebăm pe secretarul comite
tului de partid (in combinat desfășu- 
rîndu-și activitatea peste 1 500 de 
comuniști) și pe directorul general. 
Răspunsurile sint identice : faptul că 
în anul 1980, an în care Polonia s-a 
confruntat cu serioase probleme eco
nomice și sociale, acest important 
combinat și-a realizat și depășit pla
nul la toți indicatorii. Aici nu s-a

Nu încape îndoială că dezvolta
rea in continuare a legăturilor de 
solidaritate și prietenie dintre 
P.C.R. și P.M.U.P., dintre România 
și Polonia, extinderea colaborării 
noastre — în spiritul stimei și res
pectului reciproc — pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și cul
tural — corespund intereselor po
poarelor român și polonez, interese
lor socialismului și păcii. în acest 
sens, în telegrama adresată de 
tovarășul Nicoîae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Stanislaw Ka
nia, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, se 
arată : „îmi exprim convingerea că 
relațiile tradiționale de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez, din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă vor con
tinua să se adincească și in viitor, 
in interesul și spre binele poporu
lui român și poporului polonez, al 
cauzei păcii și socialismului, secu
rității și independenței naționale, 
Înțelegerii și colaborării Intre po
poare".

Cu prilejul celei de-a 37-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei, 
poporul român adresează poporului 
polonez prieten urarea fierbinte de 
a transpune în viață hotăririle 
Congresului partidului, de a înfăp
tui unirea strînsă a tuturor forțe
lor patriotice și progresiste, a cla
sei muncitoare, a tuturor celor ce 
muncesc, sub conducerea P.M.U.P., 
în lupta pentru progresul econo- 

; mic al țăriiț' corespunzător intere- 
șelor supreme ale națiunii polone
ze, in folosul creșterii neîntrerupte 
a contribuției Poloniei la întărirea 
păcii și securității pe continentul 
european, la afirmarea cauzei so
cialismului, democrației, înțelege
rii și colaborării in întreaga lume

consemnat practic nici o zi de între
rupere a programului de lucru, în 
nici un sector. Organizațiile sindicale 
au acționat unitar cu organizația de 
partid și conducerea combinatului. 
Problemele de muncă au putut fi re
zolvate din mers, cu operativitate și 
solicitudine. Din relatările gazdelor, 
am aflat că in septembrie anul tre
cut, din inițiativa organizațiilor sin
dicale și de partid, s-a făcut o am
plă consultare democratică a tuturor 
muncitorilor în legătură cu proble
mele de producție și sociale care tre
buie rezolvate cu prioritate. Peste 
2 500 de propuneri au fost înregistra
te. soluționarea lor fiind urmărită da 
o comisie special constituită.

Maturitatea muncitorească a acestui 
harnic colectiv se manifestă prin 
numeroase fapte de muncă. Irj iarna 
anului trecut trebuiau finalizate și 
racordate aproape simultan la fluxul 
tehnologic al combinatului șapte in
stalații de mare valoare și complexi
tate. în condițiile crizei energetice, 
„manevra" de punere in funcțiune — 
care, îndeobște, este destul de înde
lungată — presupunea un consum de 
200—250 mii tone benzină. Totul 
însă a fost organizat cu atîta pre
cizie și rigurozitate tehnică incit ope
rația s-a făcut în timp record. Re
zultatul : consumul de materie primă 
a fost de numai 15 000 tone. Un fapt 
cu o semnificație aparte, care vor
bește nu numai despre pasiune șl 
pricepere, ci și despre dăruirea in 
muncă a lucrătorilor acestei citadele 
industriale.

La ieșirea din combinat, o lozincă 
scrisă cu litere roșii, mari, pe un fond 
alb : „MUNCA, PATRIE, SOCIA
LISM 1“ Este un îndemn sincer, un 
îndemn patriotic pe care lucrătorii 
combinatului, harnicii oameni ai 
muncii din Plock, la fel ca și toți po
lonezii. l-au auzit rostit și la recentul 
congres extraordinar al partidului, 
îndemn care in marele combinat pe
trochimic are deplină acoperire în 
fapte.

Viorel SALAGEAN

• CONSUM REDUS 
DE CARBURANT. Compa
nia „Ford" — unul din cei mal 
mari constructori de automobile 
din Statele Unite — a anunțat 
realizarea a două motoare expe
rimentale cu cite trei cilindri 
fiecare, capabile să realizeze 
importante economii de combus
tibil. Primul dintre acestea 
poate asigura un consum de 
4.7 litri de benzină la 100 km 
parcurși in trafic urban și un 
consum de numai 3.4 litri — la 
100 km pe autostradă. Al doilea 
motor de tip diesel ar putea 
avea un consum chiar mai redus 
— de 3,7 și. respectiv. 2.7 litri 
motorină la 100 km. Firma 
„Ford" a precizat că cele două 
motoare reprezintă doar proto
tipuri.

• TEHNOLOGIE 
NOUĂ DE OBȚINERE 
A URANIULUI. Specialiștii 
francezi au realizat o nouă 
tehnologie de producție a ura
niului cu grad de înnobilare 
redus pentru reactori energetici. 
Această tehnologie are avanta
jul că exclude posibilitatea 
obținerii de uraniu îmbogățit 
pentru scopuri militare. Noua 
metodă, deși necesită investiții 
ceva mai mari in comparație 
cu metoda clasică de îmbogă
țire a uraniului prin difuziunea 
gazelor, consumă în schimb 
mult mai puțină energie elec
trică.
• „INTEROCEAN’81" 

Inaugurarea la Dusseldorf a 
tirgului internațional „Inter- 

ocean ’81“ prilejuiește, in spe
cial prin prisma noilor cunoș
tințe și a recentelor realizări 
în prospectarea și exploatarea 
resurselor din adîncurile mari
ne. o trecere în revistă a pro
greselor tehnologice apreciabile 
în acest sector. Iată cîteva din 
acestea : stații pilot pentru ex
ploatări metalifere, excavatoare 
rotative funcționînd la 100 de 
metri adincime. excavatoare hi
draulice. ale căror gigantice 
cupe pot fi utilizate la extinde
rea căilor navigabile sau la 
așezarea temeliilor platformelor 
de foraj marin etc. Expona
tele prezentate oglindesc im
portanța crescîndă a resur
selor marine în aprovizionarea 
cu materii prime, într-o vreme 
bind rezervele naturale „clasice" 
ale planetei par să fi scăzut 
simțitor.

’RETUTINOEN
spective pentru rezolvarea pro
blemei reacțiilor termonucleare 
dirijate. Se știe că una dintre 
problemele cele mai dificile cu 
care se confruntă fizicienii ce 
lucrează în acest domeniu este 
tocmai aceea a menținerii în a- 
paratele de experiență a unei 
temperaturi ridicate a plasmei 
— temperatură necesară de
clanșării reacției termonucleare.

• CRISTALE LICHIDE 
PENTRU PROTECȚIA 
SUDORILOR. Un nou «? 
de ochelari de protecție pentru 
sudori, care reacționează au

tomat la cele mai străluci
toare flăcări de sudare si arcuri 
electrice, a fost dezvoltat de 
firma suedeză „Hornell Elek- 
trooptik". Lentilele ochelarilor 
constau din două straturi de 
cristale lichide cu grosimea de 
O sutime de mm. fiecare, pla
sate intre două plăci de sticlă. 
Straturile duble de cristale, cu 
efecte mifltidirectionale, asigură 
proprietăți optice bune si reac
ționează de 10 ori mai repede 
decit mijloacele de protecție 
existente. Din sistemul de pro
tecție fac parte și accesorii elec
tronice, precum și filtre pentru 
radiațiile ultraviolete și ultraro- 
șii. Reacția cristalelor se pro
duce odată cu aprinderea flăcă
rii, la stingere se declanșează 
procesul invers, sudorul nefiind 
obligat Să ridice și să coboare 
continuu ecranul de protecție.

• STUDII VULCA- 
NOLOGICE. VulcanuI El
brus — aflat in unul din munții 
cei mai înalți din Caucaz — 
formează obiectul de studiu 
al savanților sovietici de spe
cialitate. El a fost activ peste 
un milion de ani și s-a stins in 
urmă cu aproximativ o mie de 
ani. Din cercetările de pînă 
acum, savanții sovietici nu ex
clud posibilitatea ca Elbrus să 
erupă din nou în secolul urmă
tor. Ei au constatat o foarte 
mare concentrare de clor în iz
voarele de la poalele muntelui și 
o creștere a temperaturii apelor 
subterane din această regiune.

• 11 BĂIEȚI Șl 11 
FETE. în provincia Mendoza 

din Argentina. Intr-o localitate 
aflată la circa 1000 km de 
Buenos Aires, o femeie a dat 
naștere celui de-al... 22-lea 
copil. Fericiții părinți s-au 
declarat deosebit de bucuroși de 
nașterea ultimului copil (o 
fetiță), întrucît astfel se creează 
un echilibru numeric — 11 bă
ieți și 11 fete...

• PROTEINE DIN 
OASE. O societate britanică 
intenționează să îmbogățească 
conținutul in proteine al unor 
produse, ca de pildă mezelurile, 
prin adaosul unei substanțe Ob
ținute din oase. Recent a intrat 
în funcțiune o fabrică ce trans
formă în proteine oase livrate 
de un abator, operațiune ex
trem de rentabilă, avînd în ve
dere costul scăzut al oaselor.
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Sub semnul intăririi colaborării intre țările 
din sudul Africii

încheierea reuniunii de la Salisbury
SALISBURY 21 (Agerpres) — La 

Salisbury s-au încheiat lucrările celei 
de-a doua Conferințe de coordonare 
pentru dezvoltare a țărilor din sudul 
Africii (S.A.D.C.C.), la care au luat 
parte șefi de stat și de guvern din 
Angola. Botswana. Malawi, Mozam- 
bic, Swaziland, Tanzania. Zambia și 
Zimbabwe, Lesotho fiind reprezenta
tă de ministrul de externe. Partici- 
pantii au examinat probleme ce 
privesc extinderea cooperării eco
nomice intre aceste țări în scopul 
inlătiirării dificultăților cu care sint 
confruntate, ca urmare a perioadei 
coloniale și a dependentei unora 
dintre ele de livrările din Republica 
Sud-Africană.

Comunicatul final al reuniunii 
menționează că au fost aprobate o 
serie de programe de colaborare in 
domeniile transporturilor, agricultu
rii. folosirii judicioase a terenurilor 
agricole, utilizării forței de muncă, 
ca și în ce privește dezvoltarea in
dustrială. De asemenea, participantii 
au hotărit crearea unui secretariat al 
S.A.D.C.C., care își va începe activi

tatea în iulie 1982 și al cărui sediu 
va fi în Botswana, precum și a altor 
organisme cu caracter permanent sau 
de lucru, care să urmărească modul 
de aplicare in practică a deciziilor 
reuniunilor la nivel inalt. Pe de altă 
parte, documentul face cunoscută în
grijorarea față de tensiunea ce se 
manifestă in viata internațională și 
care se răsfrînge și asupra continen
tului african. Participantii se pro
nunță, totodată, pentru încetarea 
ocupării ilegale a Namibiei de către 
regimul minoritar de la Pretoria și 
pentru solutionarea problemei nami- 
biene in conformitate cu rezoluțiile 
adoptate în. cadrul O.N.U. Șefii de 
stat si de guvern din această orga
nizație regională africană se pronun
ță pe.ntru reluarea „dialogului Nord- 
Sud" și sporirea aportului țărilor în 
curs de dezvoltare la circuitul eco
nomic mondial.

S-a hotărit ca viitoarea reuniune 
la nivel înalt a S.A.D.C.C. să aibă loc 
la Blantyre, in Malawi, in noiembrie 
anul acesta.

ORIENTUL MIJLOCIU
NOI ATACURI ISRAELIENE 

ASUPRA UNOR LOCALITĂȚI DIN LIBAN
BEIRUT 21 (Agerpres). — Aviația 

militară israeliană a efectuat, marți 
după-amiază, un raid asupra orașu
lui Nabatiyeh, a anunțat agenția pa
lestiniană de presă — W.A.F.A., ci
tată de agenția France Presse. Tot
odată, aceeași sursă menționează că 
artileria grea israeliană a bombardat 
orașul-port Tyr, tabăra de refugiați 
palestinieni de la Rachidiyeh, cas
telul Beaufort, Colinele Aichieh și 
satul Habouch. Potrivit coresponden
ților de presă aflați în regiune, arti
leria israeliană a deschis focul asu
pra orașului Saida. Vedete rapide 
israeliene au încercat să se apropie 
de localitatea Sour, de pe țărmul 
Mediteranei, dar, ca urmare a ri
postei artileriei forțelor comune pa- 
lestiniano-progresiste libaneze, vasele 
inamice s-au retras, relatează un 
purtător de cuvint al Forței interi
mare a O.N.U. în Liban (U.N.I.F.I.L.), 
citat de agenția M.E.N.

BEIRUT 21 (Agerpres). — Marti 
s-a întrunit, sub conducerea pre
ședintelui Libanului. Elias Sarkis, 
Consiliul libanez al apărării, care a 
discutat situația militară din sudul 
tării, in lumina atacurilor continue 
ale Israelului. relatează agenția

M.E.N. Consiliul a dezbătut, tot
odată, măsurile ce se impun în ac
tuala situație.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— Reprezentantul permanent, al Li
banului la Națiunile Unite, Ghassan 
Tueni, a declarat că a avut, cu pre
ședintele Consiliului de Securitate, 
consultări in cadrul cărora i-a cerut, 
în numele guvernului său, ca acest 
organism să acționeze imediat pen
tru a se pune capăt raidurilor israe
liene asupra teritoriului libanez și 
pentru crearea unui mecahism in 
vederea încetării ostilităților. Repre
zentantul libanez a sugerat ca aceste 
cereri să fie incluse intr-un proiect 
de rezoluție, iar în cazul în care 
Israelul nu va respecta prevederile 
rezoluției, să se recurgă la sancțiuni.

BEIRUT 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a avut luni 
la Beirut, o întrevedere cu coman
dantul șef al Forței interimare a 
O.N.U. in Liban (U.N.I.F.I.L.), ge
neralul William Callaghan, infor
mează agenția France Presse.

O stradă din Beirut după recentele bombardamente israeliene

I
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Vizita delegației F.D.II.S. în R. 0. Germană
BERLIN 21 (Agerpres). — Delega

ția Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, condusă de tovarășul Iosif 
Uglar, vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.D.U.S., care in perioa
da 14—21 iulie a întreprins o călăto
rie de documentare și schimb de ex
periență in R. D. Germană, la invita
ția Consiliului Național al Frontului 
Național al R.D. Germane, a vizitat 
obiective industriale, agricole și so- 
cial-culturale din Berlin și regiunile 
Halle și Leipzig și a avut un larg 
schimb de vederi și experiență cu 
factori de conducere din aceste re
giuni cu privire la sarcinile și pre
ocupările celor două organizații in 
transpunerea Tn viață a hotărîrilor

Congresului al XII-lea al P.C.R. și 
Congresului al X-lea al P.S.U.G.

Luni, la Berlin au avut loc con
vorbiri intre tovarășii Iosif Uglar șl 
Werner Kirchhoff, președintele Se
cretariatului Consiliului Național al 
Frontului Național al R.D.G., în 
cursul cărora au fost subliniate în
semnătatea și utilitatea schimbului 
de experiență și a relațiilor de cola
borare dintre Consiliul Național al 
F.D.U.S. și Consiliul National al 
Frontului Național al R.D.G., care se 
înscriu in cadrul dezvoltării ascen
dente a relațiilor de strinsă prietenie 
și colaborare frățească dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană.

AGENDĂ ENERGETICĂ
BEIJING. — Extinderea centrale

lor electrice existente și construirea 
altora noi constituie una din priori
tățile actualei etape de dezvoltare a 
economiei R. P. Chineze, de sporirea 
producției de energie electrică de- 
pinzind in mare măsură crearea de 
noi obiective industriale — infor
mează agenția China Nouă. Pen
tru îndeplinirea acestui obiectiv, 
in anul 1981, ca dealtfel și in 
anul precedent, au fost puse in 
funcțiune noi capacități energetice, 
în perioada ianuarie—iunie au fost 
instalate și racordate la circuitul 
energetic national generatoare cu o 
putere totală de 465 500 kilowați. în 
timp ce alte instalații, cu o capaci
tate totală de 570 000 kilowați, au 
fost construite și se află în faza de 
probă.

BUENOS AIRES — în Argentina 
au început lucrările de construcție la 
cea de-a treia centrală atomo-electri- 
că — Atucha-2, din apropiere'de. ca
pitala țării, Buenos Aires. Folosind un 
reactor cu apă grea și uraniul natu
ral drept combustibil, centrala va 
avea o capacitate proiectată de 692 
kilowați. După cum se prevede, ea va 
deveni operativă în anul 1987 și se va 
baza pe producția argentiniană de 
uraniu natural. Oficialitățile au pre
cizat că, deși-obiectivul este realizat 
cu ajutorul unei firme vest-germane, 
el va fi totuși primul de acest gen 
construit de specialiști și tehnicieni 
argentinieni.

KINSHASA. — în cadrul eforturi
lor de utilizare in mai mare măsu
ră a unor noi surse energetice, la o 
întreprindere de aparate și mașini 
de uz casnic din Zair s-a trecut la 
producerea experimentală de frigi

dere care să folosească energia so
lară, cu ajutorul unor panouri aflate 
in afara locuințelor. Aceste panouri 
pot genera energia necesară funcțio
nării frigiderelor. Specialiștii apre
ciază că acest tip de frigider va cu
noaște o largă utilizare in localitățile 
din zonele rurale care nu sînt ra
cordate la sistemul energetic na
tional.

ADDIS ABEBA. — Recent s-au în
cheiat studiile pentru construirea a 
două hidrocentrale in Etiopia, care 
vor fi amplasate la Chemoga. in pro
vincia Gojjam, și la Gilgel Gibe, în 
Kaffa, regiuni unde se va realiza și 
electrificarea localităților urbane și 
rurale. Proiectul Chemoga a necesi
tat căutarea unor soluții originale, 
avîndu-se în vedere că noul centru 
hidroenergetic va utiliza mai multe 
căderi de apă pe cursul unui rîu. în 
etapa finală, instalațiile de aici vor 
furniza 37 534 000 kWh anual. Cea de 
a doua hidrocentrală va produce 
peste 137 000 000 kWh anual.

BOGOTA — Potrivit aprecierilor 
ministerului industriei extractive și 
energeticii, în anul 2 000 puterea to
tală instalată a centralelor electrice 
in Columbia va ajunge la 25 milioane 
kW. Pentru a se economisi petrolul, 
toate termocentralele care se con
struiesc vor funcționa cu cărbune sau 
gaze naturale. Printre marile proiecte 
energetice a căror construcție a în
ceput anul trecut se numără Chivor 
II cu o putere proiectată de 500 000 
kW, Paralso Cauca (600 000 kW), 
centralele San Carlos I. II și Betania 
(cu o putere totală de 500 000 kW), 
hidrocentralele Guadelupa (213 000 
kW) și Jaguas (150 000 kW).
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AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

CRIZA
DIN OLANDA, care a apărut 
alegerile parlamentare din 26 
pare să se apropie de sfirșit 
trei negociatori desemnați de 
na Beatrix au căzut de acord 
pra unui program de guvernămint 
și a repartițiilor portofoliilor mi
nisteriale intr-un cabinet de cen- 
tru-stinga.

NICARAGUA

Program de măsuri 
economico-sociale

MANAGUA 21 (Agerpres). — Gu
vernul de Reconstrucție Națională 
din Nicaragua a hotărit confiscarea 
tuturor latifundiilor nelucrate și îm
părțirea acestora țăranilor săraci, in 
cadrul legii pentru reforma agrară 
— a anunțat Daniel Ortega Saave
dra. coordonator al Juntei guvernu
lui nicaraguan. Tntr-o cuvîntare 
rostită la Managua, cu prilejul celei 
de-a doua aniversări a Revoluției 
sandiniste, el a precizat că au fost, 
de asemenea, naționalizate 14 uni
tăți industriale și introduse măsuri 
riguroase de control asupra capita
lului privat autohton. Daniel Ortega 
a arătat că Nicaragua întâmpină o 
serie de dificultăți economice, ca ur
mare a piedicilor puse de reacțiunea 
internă. Cu același prilej. Ortega 
Saavedra a anunțat acordarea titlu
lui de proprietate unui număr de 
80 000 de țărani, care au preluat' 
latifundiile fostului dictator Anas- 
tasio Somoza. El a arătat că vor fi 
confiscate toate hanurile mobile și 
imobile in cazul in care proprietarii 
lor rămin in mod nejustificat in 
afara granițelor țării pe o perioadă 
mai mare de șase luni.

Negocieri
în cadrul G.A.T.T.
GENEVA 21 (Agerpres). — Nego

cierile din cadrul Comitetului pentru 
textile al G.A.T.T. (Acordul General 
pentru Tarife și Comerț) 'in 
vederea reînnoirii înțelegerii multifi- 
bre (A.M.F.) s-au amînat pînă la 21 
septembrie a.c. — s-a anunțat 
la sediul O.N.U. din Geneva. Am
basadorul Felipe Jaramillo, purtă
torul de cuvint al celor 27 de țări în 
curs de dezvoltare exportatoare 
membre ale înțelegerii, a deplîns fap
tul că statele industrializate nu au 
abordat aceste negocieri intr-un spi
rit constructiv. Țările în curs de dez
voltare, a spus el, au venit la Gene
va cu o serie de propuneri substan
țiale, in vreme ce statele industriali
zate nu au prezentat decît parametri 
subiectivi și, prin urmare, neaccepta
bili. a precizat ambasadorul.

înțelegerea multifibre (A.M.F.), 
care reglementează ansamblul comer
țului mondial de textile și îmbrăcă
minte, a fost încheiată în 1973 și pre
lungită in 1977, urmînd să expire la 
sfirșitul -anului in curs.

___________

GUVERNAMENTALA
după 
mai. 

cel 
regi- 
asu-

POPULAȚIA ZAMBIEI. Potrivit 
datelor statistice oficiale, publicate 
la Lusaka, in 1980 Zambia avea 5 7 
milioane locuitori, față de 4,05 mi
lioane in 1969. Din totalul popu
lației, jumătate trăiește la orașe, 
Zambia fiind, din acest punct de 
vedere. una din țările cele mai 
urbanizate din Africa.

L
VENITURILE FERMIERILOR

NIPONI AU SCĂZUT. în medie, in

ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ 

A LIUDMILEI JIVKOVA

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Dragă tovarășe Jivkov.
Am aflat ^u adincă durere și tristete vestea încetării premature din viață 

a fiicei dumneavoastră, tovarășa Liudmila Jivkova, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Co
mitetului pentru Cultură al Republicii Populare Bulgaria.

Cunoscind-o îndeaproape Cu prilejul , multiplelor întilniri prietenești pe 
care le-am avut cu dumneavoastră, împărtășim această grea și ireparabilă 
pierdere, suferința nemărginită pe care o trâiți.

De asemenea, tovarășa Liudmila Jivkova, ca membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, a avut un rol politic 
important in dezvoltarea relațiilor culturale româno-bulgare in cadrul ge
neral al legăturilor prietenești dintre țările noastre.

Fiind alături de dumneavoastră în aceste momepte de grea și dureroasă 
încercare, vă exprimăm, dragă tovarășe Jivkov, cele mai sincere condoleanțe, 
sentimentele noastre de caldă și frățească compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU 
ELENA CEAUȘESCU

* *
SOFIA 21 (Agerpres). — Printr-un 

comunicat transmis de agenția 
B.T.A., Comitetul Central al P.C. 
Bulgar, Adunarea Populară. Consi
liul .de Miniștri și Consiliul .Național 
al Frontului Patriei din Bulgaria

anunță încetarea din viață, după o 
scurtă suferință, a Liudmilei Jivkova, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Comite
tului pentru Cultură al R.P. Bul
garia.
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Intîlnirea la nivel înalt de la Ottawa
• In cadrul discuțiilor au lost abordate efectele negative ale 
nivelului inalt al dobînzilor practicate de S.U.A. • Apel în 

legătură cu situația din Orientul Mijlociu

anul fiscal I960, cu 16,1 la sută, in 
raport cu anul precedent, infor
mează agenția Kyodo. Reducerea 
veniturilor fermierilor japonezi se 
datorează, potrivit agenției citate, 
pe de o parte timpului nefavorabil, 
iar pe de altă parte creșterii pre
turilor îngrășămintelor chimice, ale 
produselor petroliere, precum si ale 
altor materiale necesare agriculturii.

DEFICITUL BALANȚEI CO
MERȚULUI EXTERIOR AL POR
TUGALIEI a fost anul trecut de 
234 miliarde escudos, aproape dublu 
fată de deficitul înregistrat in 1979 
— arată datele publicate de Institu
tul Național de Statistică. în timp 
ce, in anul 1980, importurile s-au 
cifrat la 466 miliarde escudos, ex
portul a ajuns la numai 232 mi
liarde escudos.

FILME PREMIATE LA FESTI
VALUL DE LA MOSCOVA. Marti 
seara s-a încheiat la Moscova cel 
de-al XII-lea Festival internațional 
al filmului la care au fost prezen
tate creații cinematografice din 100 
de țări ale lumii. In competiția fil
melor de lung metraj, „Lumina pa
lidă a durerii", in regia lui Iulian 
Mihu, a. fost distins cu „Diploma 
specială a juriului", iar in concursul 
filmelor pentru copii, „Dumbrava 
minunată" a obținut premiul „pen
tru cel mai bun basm cinemato
grafic".

FALIMENTE JN R.F.G. După 
cum rezultă din datele publicate de 
presa din R.F.G., in prima jumătate 
a anului curent in această tară au 
dat faliment 5 500 firme, cu 23,8 la 
sută mai multe decit în aceeași 
perioadă a anului trecut.

ÎN CADRUL PROCESULUI in
tentat' lui 
Ia 13 mai 
ța papei 
procurorul
condamnarea

Mehmet Aii Agca, care, 
1981, a atentat la via- 
Ioan Paul al II-lea, 
republicii a cerut marți 

acuzatului la închi
soare pe viață, relevă agenția 
France Presse.

„Pacea este incompatibilă cu armele atomice"
Acțiunile de masă împotriva pericolului racheto-nuclear se extind tot mai mult în Europa occidentală

OTTAWA 21 (Agerpres). — Parti
cipanții la reuniunea la nivel înalt 
a principalelor șapte țări occidenta
le industrializate, care se desfășoa
ră la Castelul Montebello din apro
pierea capitalei canadiene, au abor
dat, in cadrul primelor două ședințe 
plenare, probleme aflate pe ordinea 
de zi a intilnirii, atit de natură eco
nomică, cit și politică. Impactul ni
velului deosebit de ridicat al dobin- 
zilor pe piața americană asupra eco
nomiilor partenerilor occidentali ai 
S.U.A., necesitatea de a se înlătura 
efectele negative ale practicilor pro- 
tecționiste asupra situației economi
ce a diferite state, interdependența 
dintre politicile țărilor industrializa
te in domeniile economic și monetar 
au constituit principalele teme ale 
dezbaterilor. Ele, au permis fiecăruia 
dintre cei șapte șefi de stat sau de 
guvern să își expună poziția in pro
blemele evocate și să menționeze 
prioritățile economice stabilite de 
guvernele țârilor lor.

în acest context. președintele 
Franței. Franțois Mitterrand, cance
larul R.F.G-, Helmut Schmidt, și 
primul ministru al Italiei. Giovanni 
Spadolini. s-au referit la efectele 
negative pe care le au asupra eco
nomiilor țărilor lor „scumpirea" cre
ditelor în S.U.A., precum și cursul 
ridicat al dolarului și fluctuațiile 
prea mari — care scapă oricărui 
control — ale cotelor de schimb ale 
devizei americane in raport cu alte 
monede occidentale. Șeful statului 
francez a menționat, de asemenea, 
că pențru guvernul, de la Paris*  lupta 
impotriva șomajului are prioritate 
absolută, el exprimindu-ș'i. totodată, 
speranța că ..cei șapte" vor acorda 
o „înaltă prioritate" ameliorării ra
porturilor’ dintre statele industriali
zate și cele in curs de dezvoltare. 
La rindul său, premierul nipon, 
Zenko Suzuki, s-a pronunțat în 
favoarea asigurării libertății schim
burilor comercial?, iar cancelarul 
vest-german. Helmut Schmidt, a a- 
vertizat asupra pericolelor „dogma
tismului" in domeniul monetar, ple- 
dind în favoarea unei mai mari mo
derații in acest domeniu.

Observatorii politici citați de agen
ția France Presse au evidențiat că, 
in pofida existentei unor puncte de 
vedere divergente asupra diverselor 
probleme ale ordinii de zi — in pri
mul rind de natură economică — „cei 
șapte" iși manifestă voința „de a 
evita orice confruntare". Participan

tii la reuniune au procedat, de ase
menea. la un vast tur de orizont al 
„maladiilor economice" ale occiden
tului industrializat, fără a se degaja 
insă soluții precise pentru combate
rea acestora.

La încheierea primei zile de dez
bateri a fost dată publicității o de
clarație politică comună, în care se 
prezintă poziția participantilor în 
legătură cu lunele probleme interna
ționale actuale. în legătură cu si
tuația din Orientul Mijlociu, parti
cipantii ia reuniune au adresat un 
apel „tuturor statelor și părților in
teresate să dea dovadă de modera
ție și. in special, să evite actele de 
represalii, care nu ar putea duce 
decit la escaladarea conflictului și, 
in actuala situație încordată din re
giune. la vărsări de singe și la 
război".

în cadrul unei conferințe de presă 
organizate luni seara, ministrul fran
cez al relațiilor externe. Claude 
Cheysson, a deplins faptul că para
graful din declarația politică a 
„celor șapte" referitor la situația din 
Orientul Mijlociu nu subliniază ni
velul „fără precedent" al atacurilor 
israeliene impotriva Libanului. El 
și-a exprimat, de asemenea, regretul 
că intre participantii la reuniuni nu 
a intervenit nici un acord pentru ca 
textul respectiv să includă principiile 
de bază ce ar putea asigura o re
glementare pașnică in Orientul Mijlo
ciu. inclusiv asigurarea securității 
statelor in cadrul unor frontiere re
cunoscute pe plan international și 
dreptul la autodeterminare al po
poarelor din această regiune.

*
OTTAWA 21 (Agerpres). — în ca

pitala Canadei este prevăzută să 
aibă Iod o reuniune a miniștrilor de 
externe ai celor ciiîci state occiden
tale — S.U.A., Canada. Marea Bri- 
tanie, Franța și R.F.G. — membre 
ale așa-numitului „grup de contact" 
in problema namibiană. care se află, 
impreună cu «șefii de stat și de gu-1 
vern, la reuniunea la nivel inalt de 
la Ottawa. Cei cinci miniștri de ex
terne vor examina situația din Na
mibia. Luni seara, ministrul vest- 
german de externe. Hans-Dietrich 
Genscher, a afirmat intr-o declara
ție că problema namibiană constituie 
„un subiect foarte urgent" și că tre
buie făcute eforturi pentru a se a- 
junge la o soluție.

După cum au transmis agențiile de presă, participanții la „MARȘUL 
INTERNATIONAL PENTRU PACE",'care a pornit la 22 iunie din Copenhaga 
și urmează să ajungă la 6 august Ig Paris, au intrat pe teritoriul Olandei, 
unde au fost salutați de mari mulțimi de oameni, primirea lor transformin- 
du-se intr-o uriașă manifestație populară în sprijinul viitorului pașnic al 
continentului nostru. Lozincile sub care se desfășoară această acțiune : 
„TOATA EUROPA - LIBERĂ DE ARME NUCLEARE I" și „PACEA ESTE 
INCOMPATIBILĂ CU BOMBELE ATOMICE" dau expresie unui deziderat 
împărtășit de cercurile cele mai largi din Europa occidentală. 
Semnificative în acest sens -sînt comentariile ziarelor și agențiilor de presă 
occidentale, din care redăm extrasele de mai jos.

REUTER :
Politica de forță 

este respinsă
„Comentatorii de presă americani 

o numesc -maladia olandeză- sau 
«olandită», boală care — se tem ofi
cialitățile militare occidentale — ar 
putea contamina și alte țări" — scrie 
agenția britanică Reuter, intr-un co
mentariu' consacrat intrării „Marșului 
internațional pentru pace“ pe terito
riul Olandei. „Cercurile N.A.T.O.. 
continuă comentariul, exprimă o tot 
mai mare îngrijorare in legătură cu 
efectele «olanditei*  — respectiv ten
dința spre un tot mai accentuat pa
cifism și neutralism. Ele se tem că 
aceasta ar putea compromite planu
rile N.A.T.O de a instala 572 noi 
rachete nucleare de fabricație ame
ricană pe continent.

După cum se știe, guvernul olan
dez — care nu a fost incă format 
după alegerile de la 26 mai — ur
mează să ia o hotărire privind am
plasarea a 48 rachete americane pe 
teritoriul țării, ca parte a proiecte
lor N.A.T.O. Este insă de așteptat ca 
luarea deciziei să fie aminată. Olan
da este puternic dezbinată intre opi
niile puternicului grup antiatomic din 
țară, și angajamentele asumate față 
de partenerii din N.A.T.O. Un refuz 
ar fi pe placul opiniei publice și ar 
încuraja pe militanții curentului an
tinuclear. Pe de altă parte, accepta
rea noilor arme racheto-nucleare ar 
intărita și mai mult opoziția olande
ză și, in perspectivă, ar avea efecte 
negative și asupra N.A.T.O. Cit des
pre a minarea unei decizii pină in 
luna decembrie, aceasta nu ar con
tribui prea mult la aplanarea contro
versei pe plan intern și ar fi consi
derată. probabil, de aliați, drept pre
ludiul unui refuz.

Doar unul din cele patru mari par

tide politice olandeze — liberalii — 
sprijină proiectul amplasării noilor 
rachete. Membrii celui mai important 
partid — creștin-demodrații premie
rului interimar Van Agt — sînt pu
ternic divizați in această problemă. 
In ceea ce-l privește, liderul parti
dului muncii, Joop den Uyl, a reușit 
cu greu să evite, la congresul care 
a precedat alegerile, adoptarea unei

cențe, se grată in articol, a reieșit cu 
o deosebită pregnanță la recenta 
reuniune bianuală a protestanților 
evanghelici din Germania occidenta
lă, «Hamburg Evangelischer Kirchen- 
tag-, cu care prilej aproximativ 
120 000 de activiști creștini au parti
cipat timp de cinci zile la dezbateri 
teoretice și politice. Pacifiștii din 
Germania occidentală văd astăzi in 
S.U.A. un pericol pentru pace și o 
sursă de militarism pe care predece
sorii lor o vedeau in propria țară iu 
șase decenii in urmă.

Problema cea mai imediată o re
prezintă, firește, dubla hotărire a 
N.A.T.O. din decembrie 1979 cu pri
vire la modernizarea armamentului 
nuclear — care prevede, pe de o 
parte, producerea și staționarea ra
chetelor de croazieră și «Pershing-2» 
in Europa occidentală, iar pe de alta, 
inițierea de negocieri cu Uniunea

rale impotriva primejdiilor atomice. 
Mesajul lor antiatomic s-a propagat 
cu repeziciunea unui incendiu de pă
dure, devenind un adevărat cataliza
tor al politicii vest-germane. Este 
deajuns să amintim de mitingurile 
organizate de acest partid cu parti
ciparea a zeci de mii de oameni în 
concluzie — incheie ziarul amintit — 
se poate aprecia că noul pacifism se 
anunță a fi o mișcare de mare am
ploare".

UNITA :

Opinii raționale 
de dincolo de ocean

Sub acest titlu, ziarul italian publi
că uri interesant punct de vedere al 
comentatorului său Giuseppe Boffa.

SEMNIFICATIVE APRECIERI Șl COMENTARII DE PRESĂ

hotăriri privind dezarmarea nucleară 
unilaterală a Olandei.

Interesant este faptul că frontul 
antiatomic grupează atit pe catolici, 
cit și pe atei și calviniști. O înaltă 
oficialitate olandeză face o compara
ție cu situația existentă in S.U.A. in 
timpul războiului din Vietnam. «Ti
nerii noștri au preluat pacifismul ti
nerilor americani din timpul războ
iului vietnamez, această atitudine co- 
respunzind stării de spirit a olande
zilor de respingere a politicii de for
ță-, afirmă această oficialitate" — 
își încheie considerațiile agenția bri
tanică.

INTERNATIONAL
HERALD TRIBUNE :

O mișcare de mare 
amploare

într-un amplu articol, semnat de 
John Dornberg. cunoscutul cotidian 
american se ocupă de intensificarea 
puternică, din ultimul timp, a mișcă
rii in sprijinul păcii din R. F. Ger
mania. „Amploarea acestei recrudes

Sovietică in vederea limitării arma
mentului racheto-nuclear.

De precizat că acesta nu este pri
mul curent pacifist din Germania 
occidentală Este deajuns să reamin
tim de puternica opoziție față de re- 
inarmarea R.F.G. și aderarea la 
N.A.T.O. de la începuturile anilor ’50, 
de «marșurile de primăvară- de la 
sfirșitul anilor ’50 și de mișcările 
impotriva războiului atomic din anii 
’60. Există însă deosebiri calitative 
și cantitative bine precizate, fără a 
mai vorbi de rapiditatea cu care se 
răspindește actuala stare de spirit in 
întreaga țară. Intr-adevăr, «neopaci- 
fismul- de azi are o bază politică și 
ideologică mult mai largă.

Există, bineînțeles, elemente de 
stingă, ca și aripile moderate 
de stingă și organizațiile de ti
neret din cadrul Partidului social
democrat și Partidului liber-democrat, 
ambele partide de guvernămint. Mai 
există apoi creștinii, atit protestanți, 
cit și catolici. In sfirșit, este vorba 
de adepții protejării mediului încon
jurător, așa-numitul «partid al ver
zilor-, pentru care campania împo
triva modernizării armamentului nu
clear al N.A.T.O. nu este decit o 
prelungire logică a luptei lor gene

„Prea multe semne din prea multe 
părți ale lumii — agravarea situației 
din Orientul Mijlociu, menținerea 
tensiunii in Asia de sud-est, presiu
nea apăsătoare a dolarului asupra 
Europei occidentale — arată cit de 
mare este riscul intensificării încor
dării internaționale. îngrijorarea este 
justificată. Sînt deci cu atit mai 
demne de atenție glasurile care aver
tizează împotriva ■ primejdiei — se 
subliniază în comentariu.

Și din S.U.A. incep să sosească 
semne ale unei îngrijorări in legă
tură cu reluarea cursei înarmărilor, 
deși tocmai in această țară predo
mină, in ultimul timp, tendința de 
compensare a frustrărilor din anii 
trecuți printr-o sporire a forței mi
litare, ca remediu pentru numeroa
sele probleme ale țării. Este semni
ficativ, in acest sens, strigătul de 
alarmă al lui George Kennan, per
sonalitate care se bucură in S.U.A. 
de un remarcabil prestigiu. Diplo
mat de carieră, astăzi la virsta res
pectabilă de 87 de ani, Kennan a 
acumulat o mare experiență politică. 
După părerea lui, niciodată in ulti
mii 30 de ani încordarea internațio
nală nu a atins un punct atit de pri
mejdios ca astăzi. Niciodată nu a

existat un asemenea grad de neîn
țelegere, suspiciune, dezorientare, 
spaimă.

Ce concluzii trage remarcabilul om 
politic american din această analiză ? 
Pe plan personal, angajamentul de a 
«nu precupeți nimic — nici eforturi, 
nici neplăceri, nici controverse, nici 
sacrificii- — pentru a «împiedica să- 
vlr.șirea supremei și fatalei nebunii». 
Pentru un om in pragul virstei de 
90 de ani este un punct de vedere 
demn de tot respectul. Pe plan poli
tic, Kennan cere să se ridice «un vi
guros cor- care să spună conducăto
rilor țărilor cel mai puternic înarma
te : «In numele copiilor voștri și al 
civilizației de care aparțineți, puneți 
capăt acestei nebunii. Nu aveți drep
tul să țineți in mîinile voastre capa
cități de distrugere suficiente pentru 
a pune capăt oricărei forme de viață 
pe o mare parte a planetei noastre-.

Alături de apariția noii mișcări im
potriva armelor atomice in Europa 
occidentală, glasul lui Kennan arată 
că ceva incepe să se miște și in con
știința americanilor. Opinii asemănă
toare cu ale sale au fost susținute, 
recent, de economistul John Gal-I 
braith. îngrijorarea și hotărirea de a 
reacționa împotriva actualelor stări 
de lucruri primejdioase constituie 
expresia unui proces profund sănă
tos și rezonabil.

Dorința de a se crea un puternic 
cor, care să impună atenției aceste 
preocupări, este cu atit mai justifi
cată astăzi, cind pericolul atomic se 
suprapune unei complicate împletiri 
de încordări politice, economice, so
ciale, provocate de intensificarea cri
zei mondiale. Este important că gla
surile care se ridică impotriva actua
lei situații provin din țări diferite 
și dau expresie unor tendințe politice 
și curente ideologice și religioase din 
cele mai diferite.

Ca propunere practică, Kennan a 
sugerat să se cadă de acord asupra 
suprimării unei jumătăți din actua
lele arsenale nucleare. Se va spune 
că este o propunere asupra căreia 
numai timpul va hotărî. De pe acum 
«Washington Post- consideră că pro
punerea va rămîne fără efect. Impor
tant este insă să nu considerăm 
această idee, ca și altele mai mult 
sau mai puțin asemănătoare, ca sim
ple utopii. Ele pot fi astăzi cea mai 
adecvată expresie a unui autentic 
realism politic" — încheie articolul 
din „Unita".

Statistical sketchbook of the big 7

Annual 
inflation 
rates
(to jMnsent)

Annual 19T8
unemployment Q 
rates
(mpsfcsnî) 1980

Sub titlul „Schiță statistică a celor 7 mari", cotidianul „Washington Post" 
publică diagrama de mai sus, care înfățișează evoluția (în procente) a infla
ției — coloana de sus — și a șomajului (tot in procente) — coloana de jos — 
in țările participante la reuniunea de la Ottawa. După cum se vede din 
diagramă, creșterile cele mai mari, ale inflației intre 1978 și 1980 s-au înregis
trat in Marea Britanie Ide la 8.3 la sută la 18 la sută) și Italia (de la 12,1 la 
sută .la 21,2 la sută), in timp ce recordurile in ce privește șomajul sint de
ținute de Italia (7,4 la sută din forța de muncă in 1980, față de 7.1 la sută
in 1978), S.U.A. (7 la sută in 1980, in comparație cu 6 la sută in 1978) și
Marea Britanie (6,3 la sută in 1980, față de 5.8 la sută in 1978). Datele ofi
ciale publicate in țările respective arată că. intre timp, cifrele menționate
in diagramă au fost in bună parte depășite. Astfel, în Marea Britanie șoma
jul atinge in prezent nivelul de 2,85 milioane, reprezentind 11,8 la sută din 
întreaga forță de muncă.

CAPRICIILE VREMII
In statele din Europa 

occidentală, cu excepția 
Spaniei și a Olandei, s-a 
înregistrat o deteriorare 
a vremii. Cu tempera
turi oscilind între 13 și 
17 grade Celsius, ploi 
abundente, vînt și ză
padă — începmd de la o 
altitudine de 1000 de 
metri in sus in zona 
Alpilor, antrenind se
rioase perturbări in tra
ficul, rutier din Elveția, 
mijlocul acestei veri 
seamănă mai degrabă 
cu o toamnă timpurie.

Elveția a fost țara cea 
mai afectată de condi
țiile meteorologice deo
sebite : nouă trecători 
erau încă închise circu

lației, luni ; la Saint 
Bernard stratul de ză
padă are o grosime de 
50 centimetri, tn R.F. 
Germania, din cauza 
ploilor abundente din ul
timele zile, există per
spectiva unor serioase 
inundații. In Alpii bava
rezi. pe virful Zugspitze, 
stratul de zăpadă are 
pe alocuri trei metri. In 
Franța s-au înregistrat, 
de asemenea, căderi de 
zăpadă mai sus de l 500 
de metri și, în pofida 
unei ușoare ameliorări 
intervenite luni, cerul a 
rămas acoperit în în
treaga parte de nord a 
țării. Precipitații record 
au fost înregistrate în

Suedia și Finlanda, pro- 
vocind pagube serioase 
rețelei rutiere și culturi
lor din nordul și centrul 
celor două țări.

In Spania insă este o 
vreme caldă și uscată 
încă de la începutul a- 
cestei luni (cu tempera
turi in jur de 30 de 
grade Celsius la Ma
drid). Cit privește Olan
da, această țară a cu
noscut un însorit sfirșit 
de săptămînă, cu tempe
raturi mai scăzute pen
tru acest anotimp. Luni 
insă cerul s-a acoperit 
și aici și a început să 
plouă.

(Agerpres)
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