
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Uniunii Sovietice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit miercuri.

in stațiunea Neptun. pe V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej 
convorbire, care 
intr-o atmosferă 
rășească.

a avut loc o 
s-a desfășurat 
cordială, tovă-

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CULTURILE DUBLE DE LEGUME
insămințate pină la ultimul hectar!
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COMPETITIVITATEA SI RENTABILITATEA
într-o permanentă și strînsă legătură

Este necesar să înțelegem bine că nu există sector de activi
tate, de producție materială și, în general, activitate umană care 
să nu se desfășoare pe baza principiului eficienței maxime, inclusiv 
al eficienței economice și rentabilității... Problema eficienței se 
pune și poate fi măsurată peste tot!

NICOLAE CEAUȘESCU

în magistrala cuvîntare rostită la 
cel de-al II-lea Congres al consilii
lor oamenilor muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că tră
sătura definitorie a activității eccno-- 
mice în actualul cincinal o constituie 
„trecerea de la dezvoltarea extensi
vă la cea intensivă" — aceasta fiind 
condiția indispensabilă pentru reali
zarea saltului spre o nouă calitate, 
în acest context, secretarul general 
al partidului atrăgea atenția că reali
zarea unei noi calități presupune o 
atenție deosebită pentru creșterea 
•ficienței economice.

O asemenea cerință impune abor
darea conceptului de eficiență intr-o 
viziune complexă, mult schimbată 
față de actuala practică economică, 
in sensul unui proces, unitar, dina
mic și continuu progresiv, de maxi
mizare a rezultatelor și de minimi
zare a eforturilor și a consumului 
de resurse umane, materiale și fi
nanciare, necesare obținerii acestor 
rezultate intr-o anumită perioadă de 
timp. în evaluarea stadiului real de 
creștere a eficienței economice soco
tesc că trebuie pornit de la adevărul 
că evoluția acesteia este condiționată 
de trei factori esențiali : producătorii 
(intreprinderile) și prestatorii de 
servicii productive sau neproductive 
(unități de invățămint, cultură etc); 
utilizatorii și consumatorii produse
lor livrate și serviciilor prestate 
(unități productive sau prestatoare 
de servicii, altele decît cele mențio
nate mai inainte), precum și populația 
țării ; al treilea factor îl reprezintă 
progresul țehnico-științific, cit și pro
gresul realizat în domeniul conduce
rii, organizării, planificării, adminis
trării și gestiunii și legată de acesta 
luarea în considerare a factorului 
timp, a timpului economic care, in 
noile condiții ale revoluției științifico- 
tehnice, ale noilor tehnologii ce se vor 
asimila în viitor, precum și ale penu- 
riei tot mai accentuate de resurse obli
gă la o reconsiderare a conceptului de 
eficiență. Cei trei factori sint inter
dependenți. Evaluată în funcție de 
acești factori, eficienta economică 
etalează trei laturi esențiale insepa
rabile, definite prin indicatori spe
cifici. Prima latură, pe care eu aș 
numi-o „eficientă de gradul unu", 
exprimă efortul intern al întreprin
derii. materializat in creșterea pro
ductivității muncii și diminuarea 
costurilor de producție. Se 
spune că o întreprindere 
obține o productivitate mai mare 
sau un cost unitai- mai redus față 
de nivelurile planificate sau față de 
nivelurile perioadelor anterioare des
fășoară o activitate eficientă. Mai 
mult, in cazul cind la cei doi indi
catori se realizează performanțe su
perioare față de nivelul mediu rea
lizat pe ansamblul subramurii din 
care unitatea respectivă face parte, 
■ceasta poate fi apreciată ca frun-

poate 
care

tașă. ceea ce înseamnă că conducerea 
colectivă a 
foarte 
zător atribuțiile și funcțiile ce ii 
revin.

Dar 
treprinderi numai după aceste cri
terii am face o mare greșeală. O a- 
semenea viziune limitativă asupra 
eficienței ar contraveni flagrant ce
rințelor noului mecanism economico- 
financiar, principiilor autoconducerii 
și autogestiunii, cerințelor ce derivă 
din trecerea la o nouă calitate. Gre-, 
ș.eala constă in faptul că activitatea 
întreprinderii este văzută ca un scop 
in sine, omițîndu-se realitatea că 
fiecare unitate reprezintă doar un 
mijloc pentru satisfacerea, prin pro
dusele și serviciile furnizate, a unor 
cerințe ale pieței sau ale altor uni
tăți din economie. Desigur, este po
sibil ca o întreprindere să desfășoare 
aparent o activitate eficientă — pri
vită prin prisma indicatorilor de pro
ductivitate și costuri — însă nesatis
făcătoare din punctul de vedere al 
beneficiarilor produselor sau servi
ciilor sale atunci cind fabrică produ
se de slabă calitate, la prețuri supe
rioare, neconforme cu calitatea, cind 
livrările sint neritmice sau procesele 
productive poluează mediul ambiant.

Tocmai de aceea socotesc că este 
necesar să luăm în considerație și a 
doua latură, pe care aș numi-o „efi
ciență de gradul doi" — condiționată 
de efectele activității unei întreprin
deri la beneficiari și asupra mediu
lui ambiant. Aceasta este adevărata 
eficiență, eficiența reală, dacă avem 
in vedere cele spuse mai inainte. și 
anume că întreprinderea nu repre
zintă un scop in sine, ci doar un 
mijloc de a realiza anumite scopuri 
care nu pot fi decit cele de a satis
face anumite cerințe esențiale ale 
societății. între indicatorii eficientei 
de gradul 2 ar trebui, așadar, să se 
regăsească cei care reflectă calitatea 
produselor livrate și serviciilor pres
tate. preturile de vînzare. viteza de 
rotație a mijloacelor circulante, rit
micitatea livrărilor, costul de reve
nire al produselor și serviciilor ex
portate. gradul de poluare a, mediu
lui ambiant etc.

Indicatorul prin care se stabilește 
cea mai strînsă legătură între efi
ciența de gradul 1 și eficiența de 
gradul 2 este beneficiul — rezultat, 
după cum se știe, ca diferență intre 
prețuri și costuri și implicit rentabi
litatea produselor și a întreprinderii, 
in ansamblu. Or, costurile re
flectă eforturile interne ale întreprin
derii pentru reducerea consumului 
de resurse, iar prețurile produselor 
și serviciilor priceperea conducerii 
întreprinderii de a-și orienta activi
tatea în funcție de cererea piețdi in
terne sau externe. Piața arată că o 
întreprindere poate să reducă la 
minimum costurile și să sporească

desfășurat o activitate 
bună, că își exercită corespun-

apreciind activitatea unei in-

productivitatea, dovedind o mare ca
pacitate de organizare internă, și cu 
toate acestea să nu obțină beneficiu, 
să nu fie deci rentabilă, atunci cind 
nu ține seama in activitatea ei de 
cerințele pieței. Performanțele rea
lizate pe plan intern nu vor putea 
compensa niciodată neimplinirile pe 
plan extern. Avem în vedere 
piața națională, dar în primul 
pe cea internațională, unde 
nează alte legi.

Cerințele la care ne-am referit 
pină acum nu epuizează insă 
nutul eficienței. Este posibil ca o în
treprindere să desfășoare o activita
te care să satisfacă ambele laturi și 
cu toate acestea unitatea respectivă 
să se găsească, în realitate, intr-uh 
proces accentuat de pierdere treptată 
a eficienței și competitivității. A- 
ceastă situație poate să apară atunci 
cind nu se acordă atenție suficientă 
„eficienței de gradul trei", care este 
o eficiență privită din unghiul per
spectivei.

Dacă eficientele de gradul unu și doi 
au in vedere relația, curentă producă- 
tor-beneficiar, într-o anumită struc
tură șj la un anumit nivel al aces
teia, eficiența de gradul trei implică 
progresul stiințifico-tehnicț si J» .do
meniul managementului, care schimbă 
această structură, luindu-se in con
siderație implicațiile revoluției știin- 
țifico-tehnice, caracterul limitat al 
resurselor, necesitatea proteguirii 
unora dintre ele. Îndeosebi a celor 
energetice, printr-o anumită poli
tică de prețuri. Această efi
ciență are in vedere viitorul, adică 
măsurile ce se impun a fi luate pen-

atit 
rind 

actio-

conți-

Prof. univ. dr. 
Constantin PINTIL1E

(Continuare in pag. a IlI-a)

Practici

CLUJ : Importante econamii de energie electrică
De la începutul anului și pină in 

prezent, in unitățile industriale aie 
județului Cluj s-au economisit 
aproape 19 500 MWh energie elec
trică. Este de’ remarcat faptul că 
toate întreprinderile s-au încadrat 
în cotele de energie alocate, iar 
cele care au realizat economii fac 
parte din mari consumatori. în în
treprinderile .,Carbochim“ din Cluj- 
Napoca și „Chimica" — Turda s-au 
realizat sporuri importante la pro
ducția fizică, condițiile unui

consum de energie electrică mai 
mic cu 1 000, respectiv 1 000 MWh. 
Recent, specialiștii Întreprinderi' 
de rețelă electrice au organizat 
analize la fața locului cu mari con
sumatori, cum sint Combinatul 
metalurgic din Cîmpia Turzii. Com
binatul de l'anți și materiale re
fractare Turda și Combinatul de 
utilaj greu din CIuj-Napoca, unde 
s-au pus în valoare noi surse de 
economisire a energiei electrice. 
(Al. Mureșan).

Iată o corelație întru 
totul explicabilă : de fie
care dată cind practica 
studenților întrunește 
atributele eficienței, co
locviul final, prin chiar 
valoarea lui de bilanț, de 
oglindă a activității indi
viduale și colective, con
figurează direcții și mo
dalități noi, superioare, de 
integrare a viitorilor spe
cialiști in activitatea 
productivă. Adică se al- 

. cătuiește el însuși ca fac
tor de îmbunătățire a 
programelor viitoare de 
practică. Și, prin revers, 
practica formală, insufi
cient 
mată, 
chiar 
cipare 
desfășurarea cotidiană 
producției, eșuează 
tr-un „scenariu" fără 
nimic comun cu exigen
țele invățămîntului nos
tru superior.

Convinși fiind de evi
dența acestui adevăr, am 
făcut următoarea expe-

sau deloc indru- 
cu o redusă sau 
inexistentă parti- 

a studenților la 
a 

în-

BACĂU : în timp scurt 
la parametrii 
proiectați

Deși a trecut puțin timp de la 
intrarea sa in funcțiune, fabrica 
de uree din cadrul modernului 
Combinat de îngrășăminte chi
mice din Bacău funcționează 
astăzi la parametrii prevăzuti in 
proiect. Este îndeosebi meritul 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor de aici, care, exploa- 
tînd in mod judicios utilajele ri 
instalațiile, au reușit ca, în nu
mai citeva luni, să realizeze 
produse de Înaltă calitate.

Concepută de
mâni și dotată în cea mai mare 
parte cu utilaje 
industria noastră,
produce anual circa 420 000 tone 
uree, produs destinat in între
gime agriculturii. Este prima 
unitate de profil din tară in 
care ureea se obține prin stri- 
pare — procedeu modern, deo
sebit de eficient. Inginerul Paul 
Turcu. directorul combinatului, 
ne-a precizat că, față de insta
lațiile clasice, producția reali
zată aici este cu 30 la sută mai 
mare, iar costurile de fabricație 
și consumul energetic sint cu 25 
la sută, respectiv de patru ori 
mai reduse. Odată cu atingerea 
parametrilor proiectați la noua 
fabrică, au fost create condiții 
ca toate celelalte instalații din 
cadrul combinatului să funcțio
neze din plin, realizindu-se zil
nic cantități suplimentare de în
grășăminte chimice. (Gh. Baltă).

Cultivarea cu legume a unor te
renuri care se eliberează de cultu
rile timpurii, inclusiv a celor cu 
păioase, este de natură să asigure 
cantități suplimentare de astfel de 
produse atit de necesare bunei apro
vizionări a populației. Culturile du
ble și succesive de legume consti
tuie, totodată, o modalitate eficien
tă de folosire intensivă a pămîntu- 
lui. Tocmai pornindu-se de la aceste 
cerințe, organele 
au 
în 
să 
te 
cu 
turi, 
varză, 
conopidă, 
covi, fasole verde 
și alte' specii de 
legume.

Perioada în care 
mînțate aceste culturi se apropie de 
limita maximă. Cu atit mai mult 
trebuie să se acționeze pentru în
cheierea grabnică a acestei lucrări, 
cu cit — așa cum rezultă din datele 
furnizate de Direcția generală eco
nomică a horticulturii din Ministe
rul Agriculturii — pină la 20 iulie 
au fost insămințate pu culturi duble 
și succesive de legume numai 76 000 
hectare — ceea ce reprezintă 56 la 
sută din prevederi. Se putea reali
za mai mult ? Indiscutabil, da. Do
vadă sint rezultatele obținute de un 
șir de județe — Bihor, Vîlcea, Ca- 
raș-Severin, Botoșani, Sălaj, E„ 
cău.
Alba — unde au fost insămințate 
toate suprafețele prevăzute. Este 
vorba de județe care au nevoie de 
cantități importante de legume și 
din care o bună parte urmează să 
fie obținute din cultura a doua. Dar 
ponderea cea mai mare a culturilor 
duble de legume o dețin așa s-a 
și prevăzut — județele din sudul 
țării, care dispun de mari suprafețe 
amenajate pentru irigat, asigurarea 
apei constituind una din condițiile 
de bază’ pentru obținerea producții-

stabilit ca, 
această vară, 
fie insămînța- 
136 500 hectare 

diferite cul- 
între care 
castraveți, 

mor-

de specialitate

lor scontate la aceste sortimente. 
Or, tocmai in unele din aceste ju
dețe au fost insămințate suprafețe 
mici, cu mdlt sub posibilități.

Să concretizăm.. în județul Olt. 
bunăoară, trebuiau cultivate 10 400 
hectare cu a doua cultură de legu
me, dar pînă la data amintită au 
fost realizate numai 2 455 hectare — 
24 la sută din prevederi. în timp ce 
în intreprinderile agricole de stat 
din acest județ programul de însă-

O importantă acțiune, menită să contribuie la buna 
aprovizionare a populației, care trebuie încheiată 

neîntîrziat în toate județele

mînțări a fost îndeplinit, iar în uni
tățile întreprinderii de legume și 
fructe — chiar depășit, în coopera
tivele agricole din 8 830 hectare s-au 
realizat doar 655 hectare, adică 7 la 
sută din prevederi. De asemenea, 
în județul Constanta au fost insă- 
mînțate numai 24 la sută din supra
fețele prevăzute. Galați — 37 la 
sută. Dolj — 43 la sută, Tulcea —
44 la sută. Ialomița și Buzău — cite
45 la sută.

De bună seamă, principalele for
te din agricultura acestor județe au 
fost concentrate în ultimul timp la 
recoltarea griului și eliberarea tere
nurilor de paie. Dar intrucit în zo
nele sudice aceste lucrări s-au în
cheiat, este absolut necesar ca acum 
să se lucreze cu forte mecanice și 
umane mult sporite la semănatul 
culturilor duble de legume. Sub 
nici un motiv nu se mai poate aș
tepta ! însămîntarea acum — și nu 
mai tîrziu — a acestor culturi con
stituie prima condiție de care 
pinde obținerea producțiilor 
bilite.

în fiecare unitate agricolă și 
mă cultivatoare de legume. în

care județ, legumele din a doua cul
tură trebuie insămințate fără în- 
tîrziere pe toate suprafețele prevă
zute, pină la ultimul hectar. Aceasta 
nu este o sarcină benevolă, ci o în
datorire de mare răspundere a con
ducerilor unităților agricole, a con
siliilor populare și a organelor lor 
de specialitate — direcțiile agricole 
și intreprinderile de legume și fruc
te.

După cum se știe, in vederea Îm
bunătățirii apro
vizionării popula
ției cu produse 
agroalimentare, a 
fost legiferată mă
sura ca, incepind 
din acest an. fie
care județ să-și 
asigure baze pro
prii de producere 
a legumelor și 

numai sortimentele timpurii să 
fie aduse din județele aflate 
in sudul țârii. Este o prevedere 
menită să întărească și mai mult 
răspunderile consiliilor populare ju
dețene. municipale și orășenești 
pentru îndeplinirea programului de 
creștere a producției în legumicul
tura. De aici decurge obligația lor 
de a acționa ferm, prin măsuri 
energice, pentru realizarea integra
lă a planului de insămînțări la cul
turile duble, de a urmări îndea
proape cum se execută lucrările de 
întreținere în grădini, de a inter
veni operativ atunci cind constată 
neajunsuri.

încheierea in citeva zile a tnsă- 
mințării culturilor duble de legume 
trebuie să preocupe în mod stărui
tor organele și organizațiile de par
tid. consiliile populare, consiliile 
agroindustriale și organele de spe
cialitate din agricultură. Din aceas
ta vor avea de ciștigat oamenii 
muncii de la sate și orașe, econo
mia țării în ansamblu, care va dis
pune astfel de cantități suplimen
tare de legume pentru buna aprovi
zionare a populației.

specialiști ro-

Lucrul

de- 
sta-

fer- 
fie-

realizate de 
noua fabrică

Sălaj. Ba-
Brașov, Bistrița-Năsăud și

mai pot fi Insă-

însemnări de SZASZ Jânos

In camera de comandă a Fabricii de uree din Bacău

pozitive, dar și mult formalism
in practica studenților

riență : fără nici o infor
mație prealabilă, care lă 
poată eventual 
judecata asupra 
cum își 
tica, am 
colocviul 
denți ai 
lea. Facultatea de 
talurgie a Politehnicii 
bucureștene, l-au sus
ținut in întreprinderea 
de mașini grele. Coloc
viul se desfășura în ime
diata apropiere a locuri
lor de practică, așadar a 
secției de turnătorie, și 
era evident că dacă fe
brilitatea impunătoare a 
muncii din ateliere ar fi 
îngăduit, de bună seamă 
că dezbaterile s-ar fi 
desfășurat chiar aici, cu 
participarea tuturor ce
lor de față. întreprinde
rea de mașini grele și 
Facultatea de metalurgie 
au, sub acest aspect, o 
frumoasă tradiție. Dar și 
așa, la citeva zeci de 
metri de halele masivei 
turnătorii, colocviul

influenta 
modului 

efectuau prac- 
mers direct la 
pe care 
anului al III-

stu-
me-

desfășurat in prezența 
mai multor cadre didac
tice, specialiști ai uzinei, 
maiștri și, in plus, cu 
utilizarea întregii docu
mentații tehnice de spe
cialitate.

Ceea ce a urmat a fost

mai mult decît obișnuita 
verificare a cunoștințelor 
asimilate de studenți ; a 
fost in primul rind o 
interesantă și fructuoasă 
dezbatere tehnico-științi- 
fică.
fost 
nere 
ind 
turor celor prezenți, 
o evaluare, sub raportul 
eficienței practice, 
tregului proces de 
grare la care toți 
față participaseră

Cu alte cuvinte, a 
deopotrivă o expu- 
teoretică, benefici- 
de competența tu- 

?i

a in- 
inte- 

cei de

atunci. Așadar, un exa
men riguros, susținut nu 
numai de actualii și de 
viitorii specialiști, cit și de 
formulele și. soluțiile uti
lizate pină atunci.

Și ca la orice examen, 
s-au formulat numeroase 
opinii critice și autocri
tice. Un observator gră
bit ar fi fost poate ne
plăcut impresionat de 
ambianta prea puțin pro
tocolară sau de aparenta 
lipsă de consens asupra 
celor dezbătute. Spre 
lauda tuturor celor ce se 
regăseau în egală măsură 
în condiția de studenți- 
specialiști-profesori. criti- 
cile și autocriticile atit 
de direct formulate au 
fost de fiecare dată con
vertite în modalități și 
formule noi de pregătire 
practică a studenților. Ast
fel incit, pe baza demer
surilor avansate cu acest 
prilej, am putut reconsti
tui problematica și rezul
tatele întregii perioade de

practică, dealtfel inte
gral confirmate in dis
cuțiile ulterioare.

Bunăoară, participarea 
tuturor studenților la 
desfășurarea concretă a 
procesului de producție 
a fost înfățișată, cum e 
și firesc, drept prima 
condiție hotărîtoare a 
unei practici eficiente. 
S-a respectat ea inte
gral ? Greu _de răspuns 
afirmativ, 
studenților 
doar circa 
luat parte efectiv la des
fășurarea procesului pro
ductiv, cu normă cores
punzătoare. Inginera Ve
nera Marinescu, de Ia 
serviciul de personal, ne 
enumera unele greutăți 
specifice, obiective. In 
plus, nici chiar cei înca
drați efectiv n-au fost

Din totalul 
practicanți, 

un sfert aU

Mihai IORDÂNESCU

ONDVE^SllADA DE LA BUCUREȘTI

+

întreceri pasionante

tînărul

o mare competiție sportivă, 
o mare manifestare a păcii 

și prieteniei dintre studenții lumii

la toate sporturile, noi recorduri 
mondiale universitare

• S-au decernat titluri și medalii la 23 probe din 

gimnastică, lupte, atletism, notație și scrimă
• Au fost stabilite 6 recorduri mondiale universitare

Relatări în pagina a Il-a

Un proaspăt campion mondial universitar cu voință și brațe de fier: 
piteștean Nicolae Zamfir (stingă), învingător, ieri, in meciul final cu sportivul 

sovietic Kamil Fatkulin
Foto: S. Cristian

(Continuare 
in pag. a V-a)

SPORTIVII NOȘTRI
AU OBȚINUT IERI

6 medalii de aur: luptătorii 
Nicolae Zamfir, Ștefan Rusu, Ion 
Draica, gimnaștii Dan Odorhean, 
Kurt Szilier, Emilian Nicula.

5 medalii de argint: gimnas 
tul Dan Odorhean, 
Melinte, luptătorii 
Alexandru, Vasile 
mera Aurora Dan.

atleta Doina 
Constantin 

Andrei, scri-

Un scriitor este, de
sigur, preocupat' in 
primul rind de aspec
tul uman al fenome
nelor din preajma sa. 
Calitatea — țelul ma
jor ' spre care se-n- 
dreaptă toate efortu
rile din țara noastră
— nu este o noțiune 
abstractă, nici măcar 
una pur tehnică. Ea 
este o categorie soci- 
al-umană cu multiple 
aspecte și conexiuni 
derivind in primul 
rind din facultatea u- 
mană a lucrului bine 
făcut, facultate ce in
clude și dimensiunea 
omului de a-și depăși 
erorile datorate fie 
rutinei ori necunoaș
terii, lipsei de dexte
ritate sau scăderilor 
organizatorice etc. Dar 
toate aceste cauze pot 
fi depășite prin ana
liza erorii, căci inseși 
practica umană, mun
ca, activitatea creatoa
re au ca scop non-e- 
roarea, realizarea țe
lului propus, eficienta 
efortului. Producind 
bunuri materiale sau 
spirituale, omul nu de- 
săvirșește doar un șir 
de acțiuni pentru a se 
autosusține in meta
bolismul societății cu 
natura, ci și un act de 
permanentă autoafir
mare, o etalare a ce
lor mai esențiale cali
tăți ale sale de crea
tor. Acționind și mo- 
delînd, el se modelea
ză pe sine însuși.

Lucrul bine făcut se 
profilează astfel ca 
izvor de satisfacție in
dividuală, dar care în 
același timp se dove
dește a fi rodnic și 
util întregii noastre 
societăți socialiste. Ra
batul la calitate se re
percutează și asupra 
echilibrului personali
tății umane, iar lucrul 
bine făcut devine im
plicit un test al calită
ților proprii, etalon al 
cunoștințelor, al inven
tivității, al perseve
renței, al experienței 
și al iscusinței.

Interlocutorii mei
— muncitori, maiștri, 
ingineri de la uzine 
din Satu Mare, Timi
șoara, Brașov sau 
București pe care 
le-am cutreierat de 
curind — au fost cu 
toții marcați de efor
tul depus pentru a 
răspunde prin dohîn- 
direa de noi cunoștin
țe profesionale, ce se 
cer in lupta pentru 
lucrul bine făcut, pen
tru calitate, căci para
metrii acesteia se pun 
astăzi in cu totul alți 
termeni ca acum cinci 
sau zece ani. Discuțiile 
noastre se concentrau

dincolo de consemna
rea rivnei lor și la un 
aspect care se impune 
din ce in ce mai ho- 
tăritor și definitoriu 
in reușita bătăliei pen
tru lucrul bine făcut. 
Este vorba de buna 
funcționare a procese
lor de cooperare din
tre toți factorii care 
concură la realizarea 
gamei de produse fi
nite ale oricărei unități 
industriale moderne. 
Respectarea contrac
telor, a termenelor de 
livrare la materii pri
me, a calității suban- 
samblelor, a pieselor 
necesită o mare suple
țe și punctualitate din 
partea tuturor unități
lor, inclusiv de trans
port. Caracterul colec
tiv, concertarea armo
nioasă a diferitelor ra
muri industriale, coo
perarea structurilor o- 
rizontale de producție, 
precum și planificarea 
pe structurile vertica
le constituie neîndoios 
problema centrală a lu
crului bine făcut, care 
nu se mai poate con
cepe doar ca un act al 
unui muncitor, al unei 
secții sau al unei uzi
ne. Desigur, in acest 
complex atit de dife
rențiat și ramificat, 
calitatea se asigură 
deopotrivă de către 
fiecare in parte, dar 
reușita fiecăruia este 
condiționată de dialec
tica transfuziei efortu
rilor de calitate a în
tregului.

Individul și colecti
vitatea se întrepătrund 
legic in efortul depus 
pentru lucrul bine fă
cut. Pentru a înainta 
mereu și a realiza 
produse de calitate se 
cere insă și o gindire 
pe măsura complexită
ții tehnologiei moder
ne. Scara elementelor 
componente cuprinde 
de cele mai multe ori 
geografia industrială a 
întregii țări. Rutina bi
rocratică Plachează în 
fața acestei ștachete. 
Lucrul bine făcut cere 
inteligență creatoare, 
respect pentru dimen
siunea etică a actului 
cooperator, inițiativă 
și flexibilitate organi
zatorică.

Am transcris in rin- 
durile de față cite
va opinii consemnate 
după un lung periplu 
prin întreprinderi pe 
care l-am făcut in 
această vară toridă. 
Pentru a distinge mai 
ușor acest caiet de în
semnări, am scris pe 
coperta sa : Opinii ale 
oamenilor 
dăruirea 
garanția dinamică a 
lucrului

care prin 
lor creează
bine făcut.

2 medalii de bronz: gimnastul
Emilian Nicula, atleta Corina 
Țifrea.
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; FAPTUL
DIVERS
Cind Soarele
crește... pește
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La ferma piscicolă Sarinasuf 
din județul Tulcea, cercetătorii 
Institutului de studii și proiec
tări pentru Delta Dunării experi
mentează un nou tip de baterii 
de captare a energiei solare. Este 
vorba de baterii pentru preincăl- 
zirea apei in bazinele de creștere 
a puietului de pește. Primele re
zultate ale acestui original ex
periment sint mai mult declt 
promițătoare : sporul de supra
viețuire și de creștere a puietu
lui de pește este de... 5 ori mai 
mare !

Cine mai încearcă 1 Din cite 
sintem informați, Soarele nu se 
supără deloc dacă-i pus la mun
că. Dimpotrivă.

I
I

I
I
I

Ca la carte

I
I
I
I

de unde au 
locului, pro- 
de cerb la 
spre marea

I
I

După o ploaie torențială, doi 
pui de cerb au fost surprinși 
intr-un ochi de apă. Zbatere ne
putincioasă. Pericol iminent de a 
se ineca. Zărindu-i, profesorul 
Constantin Popescu din Runcu, 
județul Vilcea, s-a aruncat in 
apă și i-a salvat. Apoi, văzind 
că nimeni nu se interesează de 
soarta lor, neștiind 
apărut prin partea 
fesorul a dus puii 
școala din comună, 
bucurie a copiilor. Aceștia le-au 
meșterit un adăpost și îi îngri
jesc „ca la carte". $i nu intim- 
plător. Ei au învățat acest lucru 
de la părinții lor, gospodari ves
tiți în creșterea animalelor.

I
I
I
I
I
I

I
Cu cine pleci 
la drum ?

I
I
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Familia Mirescu din Craiova 
iși cumpărase un autoturism. 
Cine să-l cpnducă insă, de vre
me ce nimeni din familie nu 
avea permis de conducere 1 Ca
pul familiei a apelat la un șofer, 
Tudorel Cula, pentru a-și duce 
soția și copilul pe litoral. La Ji- 
taru, în județul Olt, conducăto
rul auto a adormit la volan. Au
toturismul a părăsit șoseaua și 
s-a izbit intr-un pom. Toată fa
milia Mirescu — soț, soție și co
pil — a fost accidentată, fiind 
internată in spital, in urma lor, 
scăpind teafăr, șoferul le-a sus
tras din mașină bani și obiecte, 
pe care s-a grăbit să și le ducă 
acașă, la Craiova^ pu cț mașină, 
de ocazie, după care s-a întors 
la locul faptei, făcind pe nevino
vatul.

Acum va trebui să răspundă și 
pentru una, și pentru alta. Ceea 
ce nu înseamnă că nu trebuie să 
ne punem mai des întrebarea 
din titlu.

I
I
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I In loc de aplauze
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La Casa de cultură din Sighi
șoara se prezenta spectacolul an
samblului „Cindrelul" din Sibiu. 
Printre spectatori se afla și ti- 
nărui Nicolae Viorel Coman. 
„înarmat" cu o sticlă de lichior, 
acesta a golit-o cit ai zice „Pe 
Mureș și pe Timavă". Apoi, a 
început să cinte și el, odată cu 
interpreții de pe scenă. Intrucit 
cei din jur nu veniseră să-l as
culte pe el, in loc să-l aplaude, 
l-au invitat să se potolească. N-a 
fost chip. Spectatorul amețit de 
băutură s-a dat și mai rău in 
spectacol, spărgind sticla și pro- 
vocind un scandal de pomină.

Acum — după cum ne infor
mează procurorul Mircea Pașca 
— a fost potolit pentru un an Șt 
jumătate. Să sperăm că și- 
după.

I In tren

I
I
I
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I

bilete, 
meargă

loc să-și cumpere 
călători preferă să

In 
unii _____  ________
fraudulos cu trenul sau să ajun
gă la „mica înțelegere" cu con
ductorul de tren, tn cele mai 
dese cazuri, cei care contează pe 
înțelegerea cu acesta iși găsesc... 
nănașul, fiind amendați.

Iată insă o întimplare in care 
este implicat șeful de tren Cos- 
țache Dumitrașcu. Un control 
inopinat la sosirea cu trenul de 
care răspundea tn gara Galați a 
depistat asupra lui Costache a- 
proape 500 lei, pe care acesta 
n-a putut să-i justifice. Pină la 
urmă a recunoscut că banii res
pectivi proveneau din „atențiile" 
Cu care l-au „onorat" unii călă
tori frauduloși. Fapt pentru care 
el a primit o mustrare in 
fata colegilor. Cam puțin pentru 
asemenea apucături...

I Rid și curcile...

I din 
caz

I
I
I

I

Procurorul-șef Șt. Catrina 
Cimpulung ne sesizează un 
de escrocherie sadea. Autoare : 
Ana Ganță din localitate, strada
l.C.  Frimu nr. 55. La 35 de ani, 
neavind nici o ocupație, s-a gin- 
dit să se „ocupe" de orătăniile 
'din cotețele oamenilor. Înarmată 
cu un simplu caiet și prezentin- 
du-se drept... reprezentantă a 
serviciului veterinar orășenesc, 
ea a început să bată pe la por- 

. țile oamenilor și să le pretindă 
cite un leu pentru fiecare orăta- 
nie din ogradă, în schimbul pro
misiunii că va reveni pentru a 

injecții. Pe cei care 
să-i

I

' Te face...
stăteau in cumpănă dacă 
dea banii sau nu, ii amenința 
că-i va amenda. Și uite-așa, a 
„încasat" citeva sute de lei. Fi
rește, fără să facă nici o injec
ție. Acum urmează să „încase
ze" și restul, pentru a i se pre
scrie și ei tratamentul adecvat.

I Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteii

I
I
I
I
I
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I

(DE LA BUCUREȘTI'

/OU UA5CT

o mare competiție sportivă, 
o mare manifestare a păcii 

și prieteniei dintre studenții lumii

TRICOLORI PE PODIUM

\__

într-adevăr, luptătorii noștri la 
stilul greco-roman nu-și dezmint 
faima cucerită de ani și ani de zile, 
de-a lungul multor turnee mondi
ale. Reprezentanții lor din rinduri- 
le studenților români s-au afirmat, 
de la primele reuniuni ale turneu
lui Universiadei ’81. ca o formație 
alcătuită exclusiv din candidați Ia 
medalii ! Colectivul de pricepuți 
tehnicieni — antrenorii Ion Cernea, 
Nicolae Pavel, Simion Popescu. 
Eugen Hupcă și medicul Nicolae 
Ploieșteanu — coordonat de vechiul 
maestru cu reputație internaționa
lă. antrenorul emerit Ion Cornianu. 
a avut ieri cinci finaliști, in cinci 
finale ! A fost, se poate spune, un 
„meci", cu reprezentanții altei școli 
de mare reputație, cea sovietică, 
„meci" ciștigat de sportivii români 
cu 3—2, trei medalii de aur pentru 
sportivii români, două medalii 
de aur pentru cei sovietici. 
Dacă victoria lui Ștefan Rusu 
asupra lui Mihail Prokudin 
(68 kg) sau aceea a lui Ion 
Draica in fața lui Teimiraz Apha- 
zava (82 kg) nu sint surprinzătoa
re, ambii români avind la activ 
numeroase succese de prestigiu, in 
schimb afirmarea tinărului piteș- 
tean Nicolae Zamfir, cucerirea de 
către acesta a titlului mondial uni
versitar în fața puternicului Kamil 
Fatkulin (57 kg) aduce o noutate 
în planul mondial al categoriei : 
lansarea unui alt talent al școlii 
românești. In aceste clipe de bucu
rie să nu uităm pe antrenorii Cor

I
I

I
I
I
I

AGENDA „U“
Rezultate de Ieri

ÎNOT. 100 m bras-fem. 1. Ange
lika Knipping (R.F.G.) l’14”20/100 ;
2. Liang Weifen (R. P. Chineză)
l’14”48/100 ; 3. Lina Kaciușite 
(U.R.S.S.) 1’14”54/100. Românca 
Brigitte Prass — locul 5 cu 1T4”86/ 
100 ; 100 m bras-masc..: 1. Nick 
Newit (S.U.A.) 1’ 04 '33,100 ; 2. Pe
ter Lang (R.F.G.) l’05’’06/100 ; 3.
Arsen Mișkarov (U.R.S.S.) 1’05”
41/100.

LUPTE GRECO-ROMANE. Cla
samente finale — categ. 48 kg : 
1. Temo Kazarașvili (U.R.S.S.), 2. 
Constantin Alexandru (România).
3. Okawa Hidekazu (Japonia) ; 
categ. 57 kg : 1. Nicolae Zamfir 
(România), 2. Kamil Fatkulin 
(U.R.S.S.). 3. Petar Balov (Bulga
ria) ; categ. 68 kg : 1. Ștefan Rusu 
(România), 2. Mihail Prokudin 
(U.R.S.S.), 3. Nikolai Dimov (Bul
garia) ; categ. 82 kg : 1. Ion Draica

• (România), 2. Aphazava Teimuraz 
(U.R.S.S,), 3. Ev. Stamov (Bulgar 
ria) ; categ. 100 kg : 1. Mihai Sa- 
ladze (U.R.S.S.). 2. Andrei Vasile 
(România), 3. Roman Wroglawski 
(Polonia).

VOLEI. Feminin : R. P. Chineză 
— România 3—0, Mexic — Elveția 
3—0, S.U.A. — Danemarca 3—1 ; 
masculin : Canada — Venezuela 
3—0, Italia — Bulgaria 3—0, Fran
ța — Congo 3—0, R. P. Chineză — 
Iordania 3—0, România — Liban 
3-0.

BASCHET. Feminin : România — 
Iugoslavia 92—65, Mexic — Spania
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Există un cadru de largă afirmare a democrației socialiste. 
Cum asigurați funcționarea iui ?

Cînd planul de lucru e concret șl obiectivele
clare - concrete sint și rezultatele
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Pentru a înțelege mai bine cadrul 
și dimensiunile activității Organiza
ției democrației și unitățiț socialis
te din marea uzină brașoveană de 
autocamioane,. sâ consemnăm, de la 
început, citeva cifre : ea cuprinde 
aproape 4 000 de membri, care alcă
tuiesc 37 de organizații subordonate 
comitetului O.D.U.S. pe uzină. în ase
menea condiții, discuția noastră cu 
membrii comitetului a pornit de la 
întrebarea : ce întreprindeți și cum 
pentru ca toate organizațiile să ac
ționeze efectiv?

— Comitetul O.D.U.S. pe întreprin
dere — ne spunea economista Viori
ca Merticariu, președinta comitetului 
— s-a preocupat, in această primă 
parte a anului, mai ales de asigu
rarea evidenței membrilor, înmîna- 
rea carnetelor și încasarea cotizației. 
Autocritic vorbind, ocupindu-ne de 
aceste aspecte, am omis in bună mă
sură coordonarea corespunzătoare a 
activității propriu-zise a celor 37 de 
Organizații subordonate. Totuși, ele 
sint vii, trăiesc cu adevărat. Contri
buie la aceasta faptul că membrii 
comitetului nostru răspund fiecare de 
3—5 organizații, că in conducerile 
organizațiilor au fost aleși oameni 
buni, activi, iar secretarii organiza
țiilor de partid privesc cu răspunde
re îndrumarea O.D.U.S., integrarea 
acestora în efortul general pentru 
îndeplinirea sarcinilor de ansamblu 
ale colectivului. Cînd planul de lucru 
e concret, cu obiective clare, atunci 
rezultatele sint și ele concrete. Și 
sintem hotărîți să acționăm in așa fel 
ca organizațiile noastre să fie mereu 
mai eficiente in tot ceea ce între
prind. Orientindu-ne după indicațiile 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
punem un accent și mai mare 
pe mobilizarea tuturor membri
lor la creșterea producției și pro
ductivității muncii. Înfăptuirea e- 
xemplară a sarcinilor de export, 
gospodărirea și valorificarea supe
rioară a resurselor materiale, a 
energiei și combustibililor, la aplica
rea cuceririlor științei și tehnicii — in 
vederea realizării unei noi calități în 
toate sectoarele și îndeplinirea e- 
xemplară a cincinalului.

■„.Secția 440 este un important 
compartiment al pregătirii fabrica
ției autocamioanelor. Tocmai dato
rită însemnătății sale, necesității ca 
activitatea să meargă „ceasornic", pe 

nel Petrescu și Emil Bălăceanu, 
care i-au îndrumat evoluția tînăru- 
lui Zamfir pină la nivelul echipei 
reprezentative universitare.

Constantin Alexandru, întrecut 
de Kazarașvili (48 kg), și VasiJe 
Andrei, de renumitul Mihail Salad- 
ze (100 kg), au obținut medaliile 
de argint și titlurile de vicecarh- 
pioni mondiali universitari. Astăzi, 
după alte cinci finale la lupte gre- 
co-romane, sintem convinși că vom 
avea din nou cuvinte de laudă pen
tru luptătorii noștri.

La Palatul sporturilor și culturii 
ne-am obișnuit repede cu faptul 
deosebit de plăcut că avem nu nu
mai mari gimnaste, ci și gimnaști 
pe măsură. Elevii antrenorilor 
George Condovici. Vasile Coșariu. 
Mircea Lisovschi, coordonați de an
trenorul federal Adrian Stoica, au 
continuat seria succeselor. în en
tuziasmul publicului, care și-a făcut 
noi favoriți din gimnaști, demni re
prezentanți ai sportului nostru uni
versitar. Ieri, tînărul bucureștean 
Fmilian Nicula, atît de priceput 
pregătit la clubul său și de antre
norul Sabău, și-a confirmat per
spectivele cucerind in. stil de ve
ritabil campion titlul mondial și 
medalia de aur la bară fixă. De a- 
semenea. alt tînăr promovat cu 
mult curaj în formație, Dan Odor- 
hean, lansat de antrenorul I. Sîn- 
georzan, a devenit campion mon
dial universitar la sol, după o ex
celentă evoluție. In fine, să-i

74—69 ; masculin : România — An
glia 81—78, S.U.A. — Grecia 
110—68, Olanda — Libia 157—37, 
Coasta de Fildeș — Irak 119—88, 
Mexic — Japonia 85—60, Liban — 
Iordania 122—60, Somalia — Sudan 
120—69, U.R.S.S. — Turcia 101—77, 
Egipt — Nigeria 89—64, Iugoslavia 
— R. P. Chineză 129—98.

POLO. România — Ungaria 9—6, 
Mexic — R. P. Chineză 7—5, Ca
nada — Japonia 10—8, U.R.S.S. — 
Spania 7—2, Cuba — Iugoslavia 
10—6.

TENIS. Florin Segărceanu (Româ
nia) •— Ivo Hendrix (Belgia) 6—2, 
6—0, Andrei Dirzu (România) — 
Milno Doumbiâ (Senegal) 6—0, 
6—1 ; dublu femei : Fernandez, 
Voydat (S.U.A.) — Mei, Lazzeri 
(Italia) 6—4, 6—3 ; Yu Liqiao, Chen 
Juan (R.P. Chineză) — Gonzales, 
Olvera (Mexic) 6—0, 6—2 ; J. Ers
kine, D. Parker (Anglia) — Rodri- 
guez, Moreno (Cuba) 6—3, 6—0 ; 
Furuhashi, Yanagi (Japonia) — A- 
tanasova, Veiceva (Bulgaria) 6—3, 
6—3.

(Agerpres)

Programul de azi
• Atletism — stadionul „23 Au

gust". Dimineața, de la ora 10, 
probe in cadrul decatlonului. De la 
ora 16 — finale la prăjină. 110 m 
garduri, 400 m fem., disc fem., 100 
m garduri.

O Baschet — sala Politehnica, 
meciuri feminine : Bulgaria — Se
negal (11), Cehoslovacia — Egipt (13).

agenda de lucru a organizației a fost 
înscrisă la loc de frunte întărirea 
ordinii și disciplinei. Dimineața. îna
intea primului schimb : un colectiv, 
la care participă în mod firesc și 
reprezentantul O.D.U.S., face, ca de 
obicei, verificarea prezenței, a punc
tualității. Tot ca de obicei nimeni nu 
a întirziat, nimeni nu lipsește nemo
tivat. Disciplina a devenit intr-ade
văr o trăsătură a colectivului, la 
aceasta contribuind și modul de com
portare, exemplul personal al pre
ședintelui organizației democrației și 
unității socialiste din secție — tra
sorul Gheorghe Reiss. „Cartea de vi-

Insemnări despre 
activitatea O.D.U.S. 

de Ia întreprinderea 
de autocamioane 

Brașov

zită" a acestuia : 30 de ani vechime 
în uzină, la același loc de muncă, 
fără nici o sancțiune sau abatere, om 
ordonat, conștiincios. „Dorim — ne 
spunea el — ca nici un membru al 
O.D.U.S., nici un om din secție sâ 
nu aibă vreo sancțiune sau măcar 
o absență nemotivată, ca fiecare 
dintre noi să se impună în fața celor
lalți, in uzină, cit și în afara ei, prin- 
tr-o comportare demnă, civilizată. 
Așa înțelegem noi, in primul rind, 
unirea forțelor colectivului, educarea 
și formarea lui".

...Ora II. în secția 510 motor diesel 
e liniște. Fiind pauză, muncitorii s-au 
dus să ia masa Iată insă, printre 
mașini, o mină de oameni. Sint 
membrii comitetului O.D.U.S. pe 
secție. Ca și in alte ocazii, ei 
efectuează un control inopinat : 
dacă a fost întrerupt curentul pe 
linii, dacă există pierderi de aer 
sau de ulei la mașini. Deodată
— stop ! La una dih liniile automate 
pentru prelucrarea blocului motor de 
135 C.P. o gură de aer răsuflă. 
Prompt, un membru al echipei înlă
tură neglijența. La o altă instalație
— un robinet neetanșat răsuflă și 
el. Sint chemați imediat mecanicii- 
șeli de linii și, la locul cu pricina, 

subliniem iarăși meritele lui 
Kurt Szilier care, atingind ma
turitatea sportivă, a reușit 'să mai 
dobindească o medalie de aur, la 
cai cu minere, intr-o companie va
loroasă, de înaltă ținută tehnică. 
Kurt Szilier, Li Ning, Iuri Korolev 
și Li Xiaoping — iată, intr-adevăr, 
un cvartet de aur ! Să mai notăm 
că Dan Odorhean a mai ciștigat 0 
medalie de argint, la sărituri, ■ iar 
Emilian Nicula, una de bronz, la 
inele. Bravo, băieți, pentru acest 
strălucit bilanț la concursul Univer
siadei : cinci medalii de aur, ur.a 
de argint și una de bronz !

în sportul care domină, împreună 
cu gimnastica și natația, programul 
Jocurilor Olimpice și al Jocurilor 
Mondiale Universitare, în atletism 
deci, pe pista frumosului nostru 
stadion „23 August", o rază de lu
mină a adus alergătoarea băcăuană 
Doina Melinte care. In cursa, cu 
alură tactică, pe 1 500 m, a forțat 
poziția dintre italianca Gabriela 
Dorio, ciștigătoarea, și sovietica 
Virna, locul al treilea, cucerind o 
foarte valoroasă medalie de argint. 
Am dori mai multe „doine" ca aceea 
din Bacău. Să notăm și prima me
dalie la scrimă : Aurora Dan, 
vicecampioană la floretă, cu speran
ța că acest sport ne va aduce și 
alte satisfacții în următoarele zile.

Valeriu MIRONESCU

• Gimnastici — Palatul sportu
rilor și culturii. Concursul feminin 
pe aparate : sărituri (18). paralele 
inegale (18,30). bimă (19), sol (19.30). 
La toate finalele pe aparate vor 
fi prezente și gimnastele noastre.

© înot — bazinul „23 August". De 
la ora 18, finale la 100 m liber fem., 
100 m liber mase., 200 m spate fem. 
și 200 m spate mase.
• Lupte greco-romane — pati

noarul „23 August". Finale la categ. 
52, 62, 74, 90 și -t-100 kg (între orele 
17,30—20). între finaliști se află și 
luptătorii români.

• Sărituri în apă — ștrandul „Ti
neretului". Finala la trambulină 
masculin, de la ora 17.

© Scrimă — sala de atletism „23 
August". Turneul final la sabie in
dividual (15—21), alternativ cu eli
minatorii la floretă echipe mascu
line,

© Tenis — terenurile „Progresul", 
între 9—12 și 14—19, meciuri la 
simplu bărbați, simplu femei și în 
probele de dublu.

O Volei — feminin. Sala Olimpia: 
Spania — Brazilia (15), România — 
Belgia (16,30) ; masculin — sala 
Fioreasca : Spania — Irak (9), Bel
gia — Italia (10.30), Egipt — Ior
dania (15), Franța — Mexic (16,30); 
sala Dinamo : Sudan — Cuba (9), 
Polonia — Siria (15) ; sala Agrono
mia : Grecia — Japonia (9), Olanda, 
— S.U.A. (15), Turcia — Canada 
(16.30).

in prezența a circa 20 de muncitori, 
între care mulți membri ai O.D.U.S., 
se discută din nou despre economii, 
disciplină, răspundere. Căci mai ales 
în condițiile unui plan de producție 
în valoare de aproape 2 miliarde lei 
anual, cit are secția, nici o pierdere 
nu poate fi admisă. Dealtfel, in 
programul de muncă al organizației 
scrie limpede : „O.D.U.S. va acționa 
in vederea mobilizării tuturor mem
brilor săi pentru a ne încadra în 
consumurile normate, in special la 
combustibil, lubrifianți și, in general, 
la toate resursele materiale și ener
getice". Iar prevederea nu este o 
notație uitată in vreun caiet...

...Secția 630 turnătorie de fontă și 
aluminiu. „La noi — explică mais
trul Mihai Dumbravă, președintele 
O.D.U.S., — pe primul plan al preo
cupărilor se situează îmbunătățirea 
calității pieselor turnate, intrucit, In 
unele perioade, procentul de rebu
turi este încă ridicat. De aceea, or
ganizația noastră este angajată in 
verificarea calității pe flux și întă
rirea autocontrolului, urmărind cu 
rigurozitate respectarea ritmicității 
și exactitatea lucrului fiecăruia din
tre noi".

Desigur, exemplele de mai sus 
nu sint cituși de puțin limitate : 
eforturile membrilor O.D.U.S. se 
mai regăsesc in economiile de ener
gie, combustibil, metal realizate. In 
buna gospodărire a secțiilor, in cul
tivarea grădinii de legume a în
treprinderii, de ale cărei produse, 
Îndeosebi verdețuri proaspete, bene
ficiază din plin cantina-restaurant. 
Ele reflectă integrarea preocupări
lor O.D.U.S. cu cele ale organizațiilor 
de partid, cu ale celorlalte organizații 
obștești, reușita in antrenarea oame
nilor muncii nemembri de partid in 
asemenea acțiuni — adică tocmai 
îndeplinirea cu succes a rolului lor.

Și dacă mai adăugăm recenziile de 
cărți — economice, social-politice, 
științifice — care au loc cu prilejul 
adunărilor generale ale organizațiilor, 
serile de muzică și poezie sau spec- 
tacolele-concurs, care aduc în compe
tiție directă sau ca participanți sute 
de membri ai O.D.U.S., putem apre
cia cu adevărat că organizațiile de
mocrației și unității socialiste iși afir
mă vizibil, activ, eficient prezența în 
viața acestei mari uzine brașovene.

Maria BABOIAN

Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de onoare ol Universiadei de la 
București — cei patru campioni la cal cu minere: Li Ning (R. P. Chineză). 
Iuri Korolev (U.R.S.S.), Li Xiaoping (R. P. Chineză), Kurt Szilier (România) 
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PANORAMIC
- ZIUA

...Primul record mondial univer
sitar întrecut la Universiada bucu- 
reșteană a fost la proba de 100 m 
bras-femei : ieri de dimineață, in 
seriile probei, inotătoarea chineză 
Shao Hong a realizat l’14”39/100 — 
performanță superioară cu 18 su
timi anteriorului record care apar
ținea cehoslovacei Fleisnerova, din 
1979, de la ediția mexicană a J.M.U. 
Dar acest nou record n-a rezistat 
decit ...citeva ore, pentru că, in fi- 
.nala disputată aseară, vest-germa- 
na Angelika Knipping, clasată pe 
locul I, a fost cronometrată in 
1 14"20/100.

Interesantă coincidență, dar și in 
proba de 100 m bras masculin re
cordul mondial universitar a fost 
doborît de două ori : mai intii, di
mineața, in serii (americanul 
Smith) și apoi, seara, in finală, de 
ciștigător, tot un american, Nick 
Newit : l'04'’33/100.

Si pentru că sintem in „dome
niul" marilor performanțe sint de 
consemnat și alte noi recorduri 
mondiale universitare stabilite ieri 
la București : 57’’69/100 la 100 m li
ber masculin — Sterkel (S.U.A.), și 
unul in atletism, la triplusalt, 17,32 
m — Zon Zhagian (R.P. Chineză). 
Dar seria va continua, fiți siguri. 
(I. D.)

...Ziariștii prezenți la Centrul de 
presă al Universiadei tși exprimă 
opiniile privind desfășurarea pri
melor întreceri.

„Ziua de marți a fost pentru ro
mâni o zi mare" — aprecia ziaris
tul spaniol Felipe Sevillano după 
succesul echipelor românești de 
gimnastică. „Nadia a demonstrat că 
in gimnastică există totuși ji ma
tematică, atunci cînd totul este per
fecțiune".'

Ziaristul mexican Juan Palma 
Barroso este de părere că „Nadia 
a demonstrat lumii că rămine în 
continuare una dintre cele mai bune 
gimnaste, ale cărei calități — la fel 
ca in cazul vinului — se accentuea
ză cu trecerea timpului".

Arturo Xicontecal (Mexic) rele
vă : „Nadia — una dintre cele mai 
frumoase legende pe care a pro
dus-o România — a oferit o de
monstrație magistrală, ovaționată 
continuu de miile de spectatori.

Mai multă eficiență în popularizarea 
legilor și prevenirea încălcării lor

Importanța cunoașterii lbgii nu are nevoie de o demonstrație specială. 
Se înțelege in mod logic că, pentru a fi respectată, legea trebuie mai in
tii cunoscută. în stalul nostru, in sistemul democrației noastre, cunoaș
terea prevederilor legii e strins legată de activitatea de aplicare con
știentă a lor, de dreptul și îndatorirea tuturor oamenilor muncii de a parti
cipa la respectarea ordinii de drept și la întărirea legalității socialiste. 
O multitudine de factori și metode asigură publicitatea șl larga cunoaștere 
de către mase a prevederilor legale. Intre acestea se înscriu și sarcinile 
statutare ale Asociației juriștilor.

Ca orice domeniu de activitate, șl popularizarea legilor, respectiv pre
venirea încălcării lor, trebuie sâ se afle continuu sub semnul perfecțio
nării, al unor tot mai înalte exigențe. Răspunde activitatea Asociației ju
riștilor acestui deziderat ? Pentru edificare, ne-am adresat reprezentan
tului uneia din marile organizații teritoriale a asociației, cea din Bucu
rești, tovarășul DUMITRU APOSTOIU, președintele organizației din mu
nicipiul București a Asociației juriștilor, președintele Tribunalului mu
nicipiului București, cu care am purtat următoarea convorbire :

— Credeți că se poate vorbi des
pre eficiență in activitatea de popu
larizare a legilor ? Despre o nouâ 
calitate ?

Bineînțeles că da ! Lăsind la o 
parte faptul că nimic nu este per
fect, definitiv, și in domeniul la care 
v-ațl referit viața impune reconside
rarea obiectivelor și a metodelor 
prin care ele pot fi realizate. îmi 
amintesc, de pildă, că in urmă cu 
mulți ani, preocuparea principală a 
asociației noastre era nu atit de a 
iniția și desfășura acțiuni proprii de 
popularizare a legilor și . de preve
nire a infracțiunilor, ci de a totaliza 
și prezenta activitățile de acest fel 
desfășurate de judecători, procurori, 
lucrători de miliție etc, în virtutea 
sarcinilor lor de serviciu. Bineînțeles 
că nu am rămas la acest stadiu. Au 
intervenit preocupări de diversifi
care și tnărire a gradului de audien
ță al acțiunilor noastre. De la con
ferința mai mult sau mai puțin mo
notonă și consultația juridică mai 
mult sau mai puțin tehnicistă, s-a 
ajuns la forme mai interesante și 
mai adecvate auditoriului, la folosi
rea unor mijloace audiovizuale 
ș.a.m.d. De asemenea, activul de 
popularizare a legilor a fost extins 
foarte mult, cuprinzind și alte cate
gorii de juriști (jurisconsulți, notari, 
avocați). pînă atunci fără prea mul
tă activitate pe această linie.

— Sinteți și președinte al Tribuna
lului Capitalei. în această calitate 
v-am ruga să ne spuneți dacă și cum 
>e reflectă activitatea preventiv-edu- 
cativă pe planul conștiinței cetățe
nilor ?

— Activitățile preventiv-educative 
desfășurate de juriști se însumează 
activității tuturor factorilor educațio
nali și, in primul rind, muncii poli- 
tico-ideologice desfășurate de otga- 
nele și organizațiile de partid. Ca 
rezultat al acestei preocupări gene
rale, asidue, pentru formarea omului 
nou, se observă dezvoltarea generală 
a conștiinței sociale. în acest context 
se afirmă și creșterea conștiinței ju

A III-A
Românca s-a impus în fata cole
gelor sale și in fața sovieticelor 
Zaharova și Filatova, gimnaste de 
clasă mondială". (Agerpres)

...Sala Giulești are parte de spec
tacole baschetbalistice care de care 
mai de ținut minte. Ieri, după ce 
echipa masculină studențească a 
S.U.A. a încintat din nou spectato
rii, invingind cu o diferență de 42 
de puncte reprezentativa similară a 
Greciei, a urmat partida feminină 
dintre formațiile României și Iugo
slaviei. Unii spectatori s? gindeau 
că se vor plictisi, dar n-a fost nici 
pe departe așa. tn această confrun
tare, decisivă pentru calificarea in 
grupele semifinale, fetele noastre
— deși aveau in față partenere de 
valoare, și ele neînvinse pină acum
— au jucat in prima repriză cum nu
le-am văzut de ani buni : rapid, 
gindit, cu mare ambiție și cu pre
sing pe tot terenul. După citeva 
minute conduceau cu 11—0, după 10 
minute conduceau cu 23 de puncte 
diferență, la pauză aveau avans 31 
de puncte (54—23, scor de băieți). 
In partea a doua, jocul a fost mai 
echilibrat. Rezultat final : 92—65.
Tot meciul a fost plăcut de văzut, 
dar in repriza I jucătoarele noas
tre au fost entuziasmante — se co
menta in tribune. Aveau dreptate 
spectatorii, numai să le țină cura
jul pe fetele noastre !

...In meciul următor, tn aceeași 
sală, băieții noștri au jucat și ei in 
aceeași notă, invingind echipa An
gliei. (G. M.)

...Aleksandr Runov (U.R.S.S.), re
prezentantul F.I.S.U. și președintele 
subcomisiei internaționale pentru 
turneul de lupte, iși declara satis
facția față de organizarea fără 
cusur a turneului de la patinoarul 
„23 August" : „Îmi plac organi
zarea, atmosfera înconjurătoare, 
îmi place că luptele se bucură de 
popularitate in România și că ro
mânii au inclus acest sport in pro
gramul Universiadei. Împreună cu 
prietenul meu Ion Cornianu, cu alți 
membri ai F.I.L.A., ne-am străduit 
și am reușit pe deplin să imprimăm 
turneului trăsăturile cele mai spor
tive și un arbitraj plin de corectitu
dine". (V. M.)

ridice, exprimată In municipiul 
București și prin reducerea, de la 
an la an, a numărului Încălcărilor 
de lege, a numărului manifestărilor 
antisociale. Asta nu înseamnă insă 
că ne declarăm mulțumiți. Sint incă 
destule abateri care ne dau de gin
dit. împotriva lor nu se poate ac
ționa insă numai prin activități de 
convingere. Ca judecător pot afirma 
ca eficiența activității de propagan
dă juridică este nemijlocit legată și 
de rigoarea aplicării legii, atunci 
cind aceasta se impune. De aceea, 
impotriva celor care, cu tot ajutorul 
primit, încalcă legile. înțeleg greșit 
umanismul lor, vom acționa cu toată 
fermitatea.

— Care sint deci principalele preo
cupări pentru îmbunătățirea popu
larizării legilor aici și acum, adică in 
București, in anul în care ne aflăm ?

— Ceea ce cred insă că trebuie în
treprins cu prioritate de către orga
nizație este cunoașterea mai știin
țifică a fenomenului social. Deschis 
vorbind, orientarea propagandei ju
ridice s-a făcut, de multe ori, sau 
după modelul activității anterioare 
sau, in cel mai bun caz, pe baza stu
diului datelor statistice. Este și aces
ta un criteriu obiectiv. Dar cifrele 
nu pot să sugereze totul. Cunoaș
terea evoluției raporturilor cetățean- 
leg:e ar trebui completată prin son
daje și studii mai amănunțite, in 
primul rind sociologice, criminolo- 
gice. Am putea apela, în acest sens, 
la specialiștii din rindurile noastre 
sau la alte asociații asemănătoare.

— Dacă ar fi să fixați acum o temă 
de studiu sociologic, la ce v-ați opri 
in primul rind ?

— Nq preocupă, spre exemplu, 
consecințele consumului exagerat de 
alcool ; 80 la sută din comportările 
huliganice și alte manifestări de vio
lență sint precedate de consum ex
cesiv de băutură ; „și mai trist e 
că alcoolul inserat fără măsură adu
ce uneori în fața instanțelor oameni 
cu trecutul nepătat, cu comportări 
pină atunci bune In familie si socie

Campioni mondiali 
universitari 1981

• ATLETISM
Mike Carter (S.U.A.) —
aruncarea greutății (20,19 m) 
Toomas Turb (U.R.S.S.) — 
10 000 m (29 : 42.85)
Lattany Mei (S.U.A.) —
100 m plat (10”18/100)
Beverley Goddard (Anglia)
— 100 m plat (ll”35/100)
l. Șabanov (U.R.S.S.) — 110
m. g. (13’ 88/100)
David Lee (S.U.A.) — 400 
m.g. (49 ’5/100)
Zon Zhayian (R.P. Chineză)
— triplu-salt (17,32 m) 
Petra Folke (R.D. Germană)
— suliță (65,20 m)
Leo Williams (S.U.A.) — 
înălțime (2,25 m)
Gabriela Dorio (Italia) — 
1 500 m (4’05”35/100)
Said Ouita (Maroc) — 1 500 
m (3’38”43/l 00)
A. Guzowska (Polonia) — 
hepta tlon.
• GIMNASTICA
Echipa masculină a României 
Kurt Szilier (România) — 
individual compus și cal cu 
minere
Iuri Korolev (U.R.S.S.) — 
individual compus și cal cu 
minere
Li Ning (R.P. Chineză) — 
cal cu minere, inele și sol 
Emilian Nicula (România) — 
bară fixă
Dan Odorhean (România) — 
sol
Li Xiaoping (R.P. Chineză)
— cal cu minere
Li Juejin (R.P. Chineză) — 
sărituri
Koji Satomura (Japonia) — 
paralele
Echipa feminină a României 
Nadia Comăneci (România)
— individual compus
© ÎNOT
Angelika Knipping (R. F. 
Germania) — 100 m bras 
(l’14”20/100 — nou record 
mondial universitar)
Nick Newit (S.U.A.) —
100 m bras (l’04”33/100 — 
nou record mondial univer
sitar)
© LUPTE GRECO-ROMANE
Temo Kazarașvili (U.R.S.S.)
— categ. 48 kg
Nicolae Zamfir (România)
— categ. 57 kg
Ștefan Rusu (România) — 
categ. 68 kg
Ion Draica (România) — ca
teg. 82 kg
Mihai Saladze (U.R.S.S.) — 
categ. 100 kg
• SĂRITURI ÎN APA
Li Yihua (R.P. Chineză) — 
trambulină
© SCRIMA
Vladimir Smirnov (U.R.S.S.)
— floretă
Ana Dmitrenko (U.R.S.S.) — 
floretă

tate. Un studiu de felul celor la 
care m-am referit ne-ar putea lumi
na mai bine cauzele pentru care ma
rea majoritate a celor care divorțea
ză sint tineri și ajung ia despărțire 
după o perioadă scurtă de conviețui
re. Cunoscind in amănunțime cauze
le, am putea orienta mai bine 
propaganda juridică inspre înlătura
rea lor.

— Orice discuție despre eficientă 
se referă nu numai la metode, ci și 
la gradul de folosire a forțelor. Este 
utilizat îndeajuns activul organiza
ției ?

— Avem juriști mal activi și alții 
mai puțin activi. Ceea ce mi se pare 
important, in condițiile eficientei 
crescute către care aspirăm, nu e 
numai participarea membrilor noștri 
la un număr uriaș de acțiuni, cit mai 
ales atitudinea lor de propagandiști 
și promotori permanent! ai legilor. 
Nu numai cind sint la o tribună sau 
la microfon, cind scriu un articol 
sau acordă o consultație. Ci zi de zi, 
ceas de ceas, oriunde se află, la lo
cul de muncă, in autobuz, in blocul 
in care locuiesc. La fel de importan
tă mi se pare conlucrarea Asociației 
juriștilor cu alti factori educaționali. 
Și pină acum am colaborat cu orga
nizațiile de tineret, cu' O.D.U.S., cu 
sindicatele, cu școlile. Ar fi bună 
insă, și in această privință, o activi
tate mai sistematică și mai consisten
tă. Remarcăm în activitate ca juriști 
anumite probleme in adaptarea la 
condițiile vieții de metropolă a tine
rilor proveniți din localitățile mici, 
influențe negative exercitate asupra 
unora dintre ei de către elemente in
fractoare. De aceea ne propunem ca 
in activitatea de educare și prevenire 
ă încălcărilor de lege în căminele de 
nefamiliști să realizăm o conlucrare 
mai sistematică a juriștilor, organi
zațiilor de tineret, activului sindical, 
comitetelor de femei și chiar echipe
lor de control al oamenilor muncii. 
Ne propunem, de asemenea, să an
trenăm mai mulți jurisconsulți în ac
tivități care să conducă la intărirea 
ordinii și disciplinei in muncă, la 
apărarea avutului obștesc. Pretutin
deni vom acționa cu mai multă efi
ciență pentru stimularea și intărirea 
opiniei cetățenești impotriva elemen
telor parazitare, fără ocupație, pre
dispuse să încalce legea, să sfideze 
ordinea publică.

— Din convorbirea purtată «-au 
desprins argumentări suficiente pen
tru un răspuns afirmativ la între
barea inițială.

— Da, o spun cu toată convinge
rea : există multiple posibilități 
pentru o propagandă juridică mal 
eficientă. Le vom folosi.

Convorbire realizată de
Sergiu ANDON
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SECERIȘUL IN JUDEȚELE DIN CENTRUL Șl NORDUL ȚĂRII COLECTIVE FRUNTAȘE ÎN ÎNTRECERE
pe primul semestru al anului

VASLUI

i mai repede strîns și depozitat!

După ploi, pe ogoare

ritm de lucru intens
în județul Vaslui, recoltarea griu

lui a fost stînjenită de ploile, abun
dente căzute în ultimele zile. Potrivit 
datelor furnizate de direcția agricolă 
județeană, pină in seara zilei de 20 
iulie griul a fost strîns de. pe 32 320 
hectare. Această lucrare s-a execu
tat pe 50 la sută din suprafețele cul
tivate în întreprinderile agricole de 
stat și 40 la sută în cooperativele 
agricole. Așadar, a mai rămas de 
strîns grîui de pe suprafețe aprecia
bile, ceea ce presupune ca acum, 
odată cu îmbunătățirea timpului și 
zvîntarea lanurilor, să se lucreze 
bine organizat, cu toate forțele. In 
această direcție, este folositoare ex
periența unităților agricole care, in 
scurt timp, au reușit să strîngă re
colta de pe suprafețe mari. în rin- 
durile care urmează ne vom referi 
la rezultatele obținute în consiliul 
agroindustrial Murgeni.

Am ajuns la una din solele cu 
griu ale cooperativei agricole din 
Murgeni la ora cind mecanizatorii 
și țăranii cooperatori iși reluau acti
vitatea după masa de prînz servită 
in cimp. Inginerul Costică Chiroșcă, 
președintele acestei unități, ne-a 
vorbit cu satisfacție despre munca 
mecanizatorilor Grigore Botezatu, 
Mihai Negară, Dumitru Țicu. Benone 
Țicău, Vicu Hurduceanu și alții, 
eflați intreaga zi-lumină la volanul 
celor 13 combine, despre cei care lu
crează la balotarea paielor ori pe 
tractoarele cu remorci și cele care 
tractează sănioaie de mare capacitate 
pentru eliberarea imediată a miriștii. 
Cu mijloacele de transport existente 
— din care cinci autocamioane ale 
cooperativei agricole și șase tractoa
re cu remorci ale S.M.A. — se 
asigură livrarea ritmică a griului la 
fondul de stat. Cu o asemenea for
mație s-a încheiat in timp scurt re
coltarea griului din soiul timpuriu, 
pentru ca imediat combinele să intre 
în celelalte lanuri.

De la inginerul Ioan Anuta, direc
torul S.M.Â., aflăm că alte formații 
complexe recoltează griul Ia coope
rativele agricole Cirja, Blăgești. Mă- 
lușteni și fermele I.A.S. Cooperativa 
agricolă Cirja a cultivat 555 hectare, 
care au fost recoltate în bună parte. 
Și aici producția se transportă ope
rativ la bazele de depozitare, cu 
forțe proprii ale unităților și cu 
sprijinul unităților specializate. Paie
le sint duse în parcurile de furaje 
ale cooperativelor agricole, iar acolo 
unde distanțele sînt prea 
clădite în șire la margine 
In locuri ușor accesibile, 
fim primii din consiliul 
trial care să terminăm 
griului — ne spune Ion Onose. șeful 
secției de mecanizare de la C.A.P. 
Cirja. Cu Ionită Mocanii. Costel Bo
tezatu, Cezar Bugeac, Vasile Boștea 
și alți combineri și tractoriști de 
ispravă, sintem siguri că ne vom în
deplini 
ședințele 
tovarășul 
manență 
lucru de 
ția faptul că sînt asigurate suficiente 
forțe care să permită 
scurt- timp a griului de 
hectare.

După ploile căzute 
acestei săptămîni, secerișul 
fost reluat ieri in toate 
agroindustriale din județ. întrucit în 
unele ferme ale unităților agricole 
recoltarea s-a încheiat, în fiecare 
seară comandamentul județean sta
bilește măsuri operative pentru diri
jarea combinelor in unitățile unde 
griul este încă în lanuri. Inginerul 
Mihai Popescu, director adjunct al 
direcției agricole județene, ne-a spus 
că se așteaptă circa 200 combine din 
județele Galați și Vrancea. cu aju
torul cărora va spori simțitor ritmul 
secerișului pe ogoarele vasluiene. Pe 
măsură ce se încheie recoltarea în
tr-o unitate, combinele sint depla-

mari sînt 
de miriști, 
„Vrem să 

«groindus- 
secerișul '

angajamentul luat“. Pre- 
conslliultii agroindustrial. 
Aurel Negară, aflat in per- 
în mijlocul formației de 
la C.A.P. Murgeni, eviden-

recoltarea in 
pe cele 4 5U0

la inceputul 
griului a 
consiliile

In unitățile agricole din consiliul agroindustrial Ungureni, județul Botoșani, 
zor la recoltat Foto : V. Ananiase lucrează de

sate in nordul județului. Această 
permanentă redistribuire și regrupare 
a forțelor cere insă o mare respon
sabilitate pentru organizarea temei
nică a muncii. Este un efort în plus 
care trebuie făcut pentru a se 
strînge în timp scurt și fără pierderi 
întreaga recoltă.

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scinteii

CLUJ

Hotăritoare

pentru grăbirea

recoltării este acum

organizarea
Așa cum s-a prevăzut, recoltarea 

griului în județul Cluj a început mai 
întîi in lunca Arieșului, apoi in 
Cimpia Transilvaniei și pe valea So- 
meșurilor ; ca atare, in prezent se
cerișul este in plină desfășurare in 
județ, cu excepția unor zone, cum sint 
Huedin, Săndulești, Girbou. Pe baza 
programelor 
mecanice au 
nea zonelor 
grupat, sub 
gherea specialiștilor, realizîndu-se 
în multe locuri vitezele stabilite. Ca 
rezultat. în fermele agricole de stat 
și cooperativele agricole din Luna. 
Cimpia Turzii. Luncani, Viișoara, 

. Poiana, recoltarea s-a Încheiat îh 
3—4 zile, iar în altele —* Călărași, 
Mihai Viteazul, Plăiești — lucrările 
sint în curs de finalizare. Prin hăr
nicia de care au dat dovadă se de
tașează mecanizatorii care au lucrat 
în lanurile cooperativei agricole 
„Scânteia" din comuna Luna ; cu 28 
de combine. împărțite in module, ei 
au recoltat in două zile intreaga su
prafață de 430 hectare de grîu.

Merită subliniată operativitatea cu 
care au fost dirijate combinele din- 
tr-o unitate în alta, pentru a se 
grăbi ritmul secerișului. De aseme
nea. mai bine și mai repede ca in 
alți ani s-a acționat și la eliberarea 
terenurilor de paie, care au fost ba
lotate și transportate cu ajutorul 
tîrîșurilor și apoi1 depozitate la margi
nea tarlalelor, trecîndu-se la arat și 
însămînțarea culturilor duble. Se cu
vine relevat, totodată, că în diferite 
unități — la Apahida, Căianu. Cea- 
nu Mare — în orele dimineții sau în 
răstimpul dintre golirea și umplerea 
buncărelor combinelor, mijloacele de 
transport au fost utilizate Ia căratul 
furajelor în apropierea fermelor zoo
tehnice.

în ultimele două-trei zile. în ju
deț a plouat abundent, lucru de care 
vor profita culturile proaspăt însă- 
mințate. Aceasta a creat și un ră
gaz pentru a se analiza modul în 
care s-a desfășurat pină acum re
coltarea griului și. mai ales. "pentru

întocmite, mijloacele 
fost concentrate în ordi- 
amintite ; s-a acționat 
conducerea și suprave- 

specialiștilor.

a se lua măsurile necesare in scopul 
creșterii ritmului lucrărilor. Coman
damentul județean pentru agricultu
ră a apreciat, desigur, buna organi
zare a muncii acolo unde ea s-a afir
mat, dar a și criticat o seamă de 
deficiente în desfășurarea recoltării. 
Nu peste tot combinele au lucrat la 
vitezele stabilite — și aceasta din 
cauza nesupravegherii în suficientă 
măsură a activității mecanizatorilor, 
mai ales în momentele hotărîtoare. 
cum sînt începerea și terminarea lu
crului într-o tarla și deplasarea 
în alte lanuri. Din această cauză s-a 
pierdut cel puțin 25 la sută 
capacitatea de recoltare. în unele 
cazuri, combinerii au
ciat spicele mai puțin crescute de 
la marginea lanurilor, călcindu-le, 
ceea ce duce Ia diminuarea pro
ducției de grîu. în consecin
ță, s-au stabilit măsuri pentru a 
se asigura mai multă ordine și disci
plină în munca mecanizatorilor, in 
folosirea combinelor, a mașinilor de 
balotat, ca și pentru utilizarea mai 
bună a 
Totodată, 
zute. s-a 
mintarea, 
zile, a unor suprafețe suplimentare 
cu culturi duble, mai ales cu plante 
furajere. Toate aceste măsuri au și 
fost aduse la cunoștința comanda
mentelor comunale pentru agricultu
ră In cursul dimineții de miercuri, 
astfel că -imediat ce vremea va per
mite să se acționeze imediat și mai 
bine organizat la recoltarea griului 
și executarea celorlalte lucrări de 
sezon.

lor
din

subapre-

mijloacelor de transport, 
tinind seama de ploile că- 
considerat oportună însă- 
în următoarele două-trei

Alexandru MURESAN 
corespondentul „Scinteii"

COMPETITIVITATEA $1 RENTABILITATEA
(Urmare din pag. I)
tru asigurarea creșterii eficienței în 
viitorul mai apropiat sau mai înde
părtat, la nivelul întreprinderii, ra
murii, întregii economii. Preocupările 
întreprinderii pentru asigurarea aces
tui viitor se remarcă prin atenția a- 
cordată activității de cercetare științi
fică, prin amploarea asimilărilor de 
noi produse și procese tehnologice 
sau metode noi de conducere, orga
nizare, planificare și gestiune care 
să permită o mai bună folosire a re
surselor, o mai bună adaptare a ce
rințelor la posibilități. De asemenea, 
se relevă prin preocupările întreprin
derii pentru studierea temeinică a 
pieței, asimilarea produselor și ser
viciilor noi ce vor fi solicitate in 
viitor, pregătirea cadrelor, inclusiv a 
celor de conducere, cunoașterea gra
dului de uzură morală a echipamen
tului tehnic folosit în comparație cu 
echipamentele competitorilor, cit și a 
strategiilor utilizate de aceștia, in
clusiv a performanțelor atinse de ei, 
a experienței 
plan mondial.

Eficienta în 
de asemenea, 
a metodei 
cunoașterii nivelului la care se si
tuează o întreprindere fată de unită
țile similare fruntașe din țară cit și 
din țările avansate, la toți indicatorii 
care definesc cele trei laturi ale efi
cientei. O astfel de comparație per
mite evidențierea decalajelor exis
tente, și implicit cercetarea cauzelor 
și măsurilor necesare a fi aplicate 
ih vederea reducerii și înlăturării 
acestor decalaje. Este știut că cele 
mai importante decalaje se găsesc în 
cel de-al treilea grup de factori im
plicați în procesul de creștere a efi
cienței.

Necesitatea stringentă de a urmări 
evoluția eficienței în perspectivă 
reiese pregnant din indicația tovară
șului Nicolae Ceaușescu care in re-

avansate existente pe

perspectivă presupune, 
folosirea pe scară largă 

comparatiste în vederea

petate rînduri a recomandat ca ime
diat ce un produs a fost asimilat în 
producție, pe planșeta de lucru a 
proiectantului să se găsească un .alt 
produs, solicitat de dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, ca și de 
piața externă, ceea ce solicită un' 
permanent efort de documentare, 
previziune, cercetare, creație, imagi
nație și inovație.

Concluzia ce se desprinde este im
plicită. Trecerea Ia o nouă calitate 
impune luarea in considerare de 
către fiecare organ de conducere co
lectivă a celor trei laturi ale eficien
ței, care îi dezvăluie plenar caracte
rul de proces complex, unitar, dina
mic și continuu progresiv.

Gîndind in acest fel și acționind în 
consecință, folosind condițiile noi 
create de partid, intreprinderile tre
buie să-și ia soarta și viitorul in pro
priile lor miini.

Cînd ne referim la „condițiile nou 
create", avem in vedere în primul 
rind măsurile luate de partid, in ca
drul noului mecanism economico- 
financiar bazat pe autoconducere și 
autogestiune, privind elaborarea pla
nurilor de către întreprinderi, multi
plicarea legăturilor 
de aprovizionare și 
terea drepturilor și 
lor în activitatea de 
încheierea de contracte 
directe, de lungă durată cu furnizo
rii și clienții, participarea colectivu
lui Ia beneficii. Sînt, 
măsuri care măresc 
cimpul decizional al întreprinderilor, 
în cadrul planului național unic, 
asigurind premisele necesare afirmă
rii continue a celor trei laturi ale 
eficienței economice, prin propriile 
eforturi ale colectivelor de oameni ai 
muncii. Preocuparea de zi cu 
zi a fiecărui colectiv trebuie să 
fie acum tocmai folosirea cit mai 
bună a acestui generos cadru de 
manifestare a democrației socialiste, 
a inițiativei muncitorești.

directe pe linie 
desfacere, creș- 
responsabilități- 

irpport-export, 
economice

indiscutabil, 
considerabil

indicatorilor prevăzuti 
acestei perioade •), pe

I : Exploatarea minieră 
Maramureș, cu 1 282,9

Publicăm In continuare rezultatele obținute tn întrecerea socialistă 
desfășurată pe primul semestru al anului 1981 de colectivele de oameni 
ai muncii din întreprinderile industriale, de pe șantierele de construcții, 
din transporturi și din agricultură, din domeniul circulației mărfurilor și 
al prestărilor de servicii, din centrale industriale și din institutele de 
proiectare.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza 
în criteriile de organizare a întrecerii, Ia sfîrșitul 
primele locuri se situează :

In extracția
ȘI PREPARAREA MINEREURILOR

Locul
Ilba, județul 
puncte. .

Principalii 
fost depășiți 
producția netă, 5,2 la sută 
ductia fizică. 10,7 la sută 
ductia-marfă vîndută și încasată, 
85.8 la sută la volumul de pregătiri 
miniere ; cheltuielile materiale la 
1 000 lei productie-marfă au fost 
reduse cu 18,4 la sută.

Locul II : întreprinderea „Salina" 
Ocna-Dej, județul Cluj.

Locul III : Exploatarea minieră 
Cavnic, județul Maramureș.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

ȘI TERMICE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Oradea, cu 225 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul de 
putere la dispoziția 
energetic național, 18,8 la sută la 
productivitatea muncii ; consumul 
propriu de energie electrică a fost 
redus cu 3 la sută.
ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRILOR

METALURGICE
Locul I : întreprinderea de sîrmă 

și produse de sirmă Buzău, cu 576 
puncte. ,

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,6 la sută la
producția netă, 5,6 la sută la pro
ductivitatea muncii, 16,2 la sută la 
livrări de mărfuri la fondul pieței, 
7 la sută la export, cheltuielile ma
teriale la 1 000 lei productie-marfă 
au fost reduse cu 1 la sută.

Locul II : Combinatul metalurgic 
din Cimpia Turzii, județul Cluj.

Locul III : întreprinderea meta
lurgică Aiud, județul Alba.
IN UNITĂȚILE PRODUCĂTOARE

DE TRACTOARE, 
MAȘINI AGRICOLE, 

AUTOCAMIOANE 
ȘI AUTOTURISME

Locul I : întreprinderea metalur
gică Sibiu, cu 2157,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,7 la sută la pro
ducția netă, 2,2 la sută la productia- 
marfă vîndută și încasată, 4,7 la 
sută lă productivitatea muncii. 50 
la sută Ia livrări de mărfuri la 
fondul pieței, 44,1 la sută la be
neficii ; consumurile normate de 
energie electrică și combustibil au 
fost reduse cu 0.9 la sută.

Locul II : întreprinderea „Auto- 
mecanica" București.

Locul III : întreprinderea „Teh- 
nometal" Timișoara.

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii; 
colturile de producție și benefi
ciile sint calculați pe cinci Ipni.

indicatori de 
cu : 42,1 la

plan au 
sută la 
Ia pro- 
la pro-

sistemului

E3AIA MARE : Mașini-unelte de complexitate 
înaltă

începind din 1980, 
colectivul tinerei în
treprinderi de mașini- 
unelte, accesorii și 
scule din Baia Mare, 
care obține in prezent 
întreaga producție- 
marfă pe seama asi
milării de produse 
noi, pină acum impor
tate, realizează o serie 
de mașini-unelte de 
înaltă complexitate 
tehnică. între acestea 
se numără mașinile' 
de broșat vertical, in
terior și exterior, de 
10 pînă la 25 de tone- 
forță. Ultima dintre 
ele (in fotografie), 
mașina de broșat ver
tical este destinată u- 
tilării întreprinderilor 
ce realizează produse 
de serie mare. Proiec
tată, ca și celelalte ti- 
podimensiuni. 
liala din Baia 
Institutului de 
țări științifice 
nerie tehnologică pen
tru mașini-unelte. a- 
gregate. mecanică fitiă 
și scule „Titan“-Bucu- 
rești, noua mașină se
miautomată cu acțio
nare hidraulică de 
broșat vertical exte
rior execută operații 
complexe de prelu
crare in metale cu o 
gamă variată de du-

de fi- 
Mare a 

cerce- 
Si ingi-

* fc.'

< • ■

i

In INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de pro

duse cosmetice „Nivea“ — Brașov, 
cu 1126,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 28,6 la sută la 
producția netă, 11,7 la sută la pro
ducția fizică. 8,6 la sută la produc- 
tia-marfă vîndută și încasată. 21.7 
la sută la productivitatea muncii, 
6,7 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței, 5 la sută la export.

Locul II : întreprinderea de me
dicamente București.

Locul III : întreprinderea de me
dicamente și coloranti „Sintofarm" 
București.

IN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HIRTIEI

Locul I : întreprinderea de car
toane si hîrtie „Comuna din Paris" 
— Piatra Neamț, cu 847,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,7 la sută la 
producția netă, 7,3 la sută la pro
ducția fizică. 8,1 la sută la produc- 
tia-marfă vîndută și încasată, 5,5 la 
sută la productivitatea muncii. 9,9 
la sută la export, 33 la sută la 
beneficii.

Locul II : întreprinderea de car
toane și confecții Scăeni, județul 
Prahova.

Locul III : întreprinderea de 
hîrtie pretată și carton ondulat 
Ghimbav, județul Brașov.

IN INDUSTRIA TEXTILA 
(LINA, MĂTASE, IN, CINEPA) 
Locul I : întreprinderea „Liberta

tea" Sibiu, cu 907,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 3,7 Ia sută la pro
ducția netă, 3,6 Ia sută Ia pro
ducția fizică, 5,7 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 3,1 la 
sută la livrări de mărfuri la fondul 
pieței, 2,2 la sută la export, 26,8 la 
sută la beneficii.

Locul II : întreprinderea de stofă 
de mobilă — București.

Locul III : întreprinderea de sto
fă de mobilă „Arta textilă" Timi
șoara. •
IN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA PRODUCȚIEI
ȘI INDUSTRIALIZĂRII PEȘTELUI 

Locul I : întreprinderea Zau de 
Cimpie, județul Mureș, 
puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 159 la 
producția netă, 132 la sută la pro
ducția fizică, 50 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 63 
la sută la livrări la fondul pieței ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost reduse cu 8 
la sută, iar cheltuielile materiale 
cu 11 la sută.

Locul II : întreprinderea piscico
lă Cluj.

■ Locul III: întreprinderea piscico
lă Macin, județul Tujcea.

IN AGRICULTURA DE STAT — 
ÎNTREPRINDERI 

CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Brașov, cu 538 puncte.
Principalii indicatori de 

fost depășiți cu : 19 la 
producția fizică, 2 la sută 
tivele de păsări, 19 la sută 
rile 
46,8
Iile Ia 1 000 lei producție-marfă au 
fost

plan au 
sută la 
la efec- 
la livră- 
de stat,.de produse la fondul 

la sută la beneficii ; cheltuie-
reduse cu 10 la sută.

Loctjl 
de stat

Locul
de stat

cu

au

cu 3 658

sută la

II : întreprinderea avicolă 
Băicoi, județul Prahova.

III : întreprinderea avicolă 
Galați.

IN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I: Trustul de construcții- 
montaj Vrancea, cu 1426,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,3 la sută la pro
ducția netă, 5,7 la sută la producti
vitatea muncii, 9,3 la sută la indi
catorul darea în folosință a con
strucțiilor de locuințe ; s-au pus în 
funcțiune în devans 2 obiective de 
investiții ; consumurile normate de 
combustibili și carburanți au fost 
reduse cu 14,2 la sută.

Locul II : Trustul de construcții- 
montaj Cluj.

Locul III : Trustul de constructii- 
montaj Neamț.

IN TRANSPORTURILE 
FEROVIARE — DEPOURI

Locul I : Depoul Craiova, 
255,4 puncte.

Principalii indicatori de plan
fost depășiți cu : 2,1 la sută la vo
lumul de transport, 1,9 la sută la 
productivitatea muncii, 4,3 la sută 
greutatea medie brută a trenului de 
marfă, 4,5 la sută la utilizarea 
mijloacelor de transport, costul la 
1 000 tone brute kilometri echiva
lente și cheltuielile totale s-au re
dus cu 6,5 la sută.

Locul II : Depoul Iași.
Locul III : Depoul Brașov.
IN DOMENIUL CIRCULAȚIEI 

MĂRFURILOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU RIDICATA 
I.ocul I : întreprinderea comer

cială cu ridicata pentru produse 
alimentare Pitești, cu 478 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,7 la sută Ia
livrări de mărfuri cu ridicata și la 
volumul livrărilor de mărfuri ra
portat pe un lucrător, 53,4 la sută 
la beneficii ; cheltuielile de circu
lație la 1 000 lei livrări au fost re
duse cu 2,5 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata textile-incăltămin- 
te Baia Mare.

Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata metalo-chimice 
Ploiești.
IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Buzău, 
cu 1 402 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 162 la sută la
preluarea, stocurilor disponibile. 131
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rităti. eliminind o se
rie de faze interme
diare si întregind flu
xul tehnologic cu po-

CU ÎNCREDERE
Programul de cercetare in domeniul 

energiei prevede, pentru actualul 
cincinal, promovarea în producție de 
noi soluții originale, elaborarea unor 
tehnologii mai eficiente în vederea 
valorificării superioare a petrolului, 
încă de la apariția crizei energetice 
— ne spune inginerul Constan
tin Georgescu, șef de secție Ia 
Institutul de cercetări, inginerie teh
nologică și proiectare pentru rafinării 
din Ploiești — s-a pus tot mai mult 
problema găsirii unor înlocuitori ai 
benzinei. Pînă acum în diferite țări, 
au fost obținute o serie de rezultate 
în ceea ce privește realizarea ames
tecului de benzină și metanol. întru- 
cît soluția tehnică respectivă necesită 
incă cercetări și modificări în con
strucția motorului, institutul nostru a 
adoptat altă soluție, foarte nouă în 
plan mondial. Anume, folosirea unor 
substanțe noi pentru Înlocuirea ben
zinei auto — substanțe rezultate din 
produse secundare — a căror utili
zare nu necesită modificarea con
strucției motorului mașinii.

Efectele economice ale utilizării 
produsului obținut sînt deosebit de 
valoroase. Avind o cifră octanică 
foarte ridicată, noul produs — indivi
dualizat prin simbolul MTBE — in
trodus într-o anumită proporție (10— 
20 Ia sută) in benzină, ridică simți
tor cifra octanică a întregului ames
tec. Comparativ cu metanolul, folo
sirea noului produs — component oc
tanic pentru benzine superioare — 
are avantaje esențiale : nu corodea-

sibilitatea atingerii 
unor înalț! parametri 
de productivitate. (Gh. 
Susa).

Baza județeană de 
tehnico-materială

Baza județeană de 
tehnico-materială Bo-

la sută la valorificarea stocurilor 
disponibile, 8 la sută la încărcarea 
și expedierea paletizată a mărfu
rilor ; s-a accelerat viteza de cir
culație a mărfurilor cu 13 la sută, 
iar cheltuielile de circulație la 
1 000 lei desfacere au fost reduse 
cu 1 la sută.

Locul II : 
aprovizionare 
Constanta.

Locul III : 
aprovizionare 
toșani.

IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE ȘI LOCATIVE

Locul I : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și Io- 
eativă Vîlcea, cu 1998,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 27,5 la sută la 
încasări din activitatea de producție 
și prestări de servicii. 20,7 la sută ‘ 
la producția și prestările în, unități 
fizice, 4,5 la sută la prestările de 
servicii pentru populație ; cheltuie
lile totale planificate la 1 000 lei 
productie-marfă și prestări de ser
vicii s-au redus cu 4,8 la sută, iar 
cheltuielile materiale cu 5,3 la sută ; 
consumurile normate de materii 
prime și materiale au fost reduse 
cu 3,3 la sută, iar cele de combus
tibili. carburanți și energie electrică 
cu 4,7 la sută.

Locul II : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și lo- 
catlvă Harghita,

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Olt
IN CENTRALELE INDUSTRIALE

Locul I : Centrala industriei ar
ticolelor casnice — București, cu 
161,7 puncte.

Principalii 
fost depășiți 
ductia netă, 
fizică, 2,4 la 
muncii. 10,9 
mărfuri la fondul pieței ; consumu
rile normate de materii prime și 
materiale de bază au fost reduse 
cu 1 la 
electrică 
sută.

Locul 
sticlei și ceramicii fine — București.

IN INSTITUTELE 
DE PROIECTARE

Locul I : Institutul pentru proiec
tări de secții și uzine metalurgice 
București, cu 609,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,6 la sută la
gradul de utilizare a proiectelor 
tip. 71 la sută la numărul total al 
obiectivelor de proiectare, 33 la 
sută la beneficii. 8 la sută la pro
ductivitatea muncii ; s-au redus 
importurile de utilaje și echipa
mente fată de proiectele tip cu 
103,5 mii lei în medie pe un lucră
tor ; s-au redus, consumurile ener
getice fată de proiectele tip și fată 
de cele 'realizate anterior cu 55,2 
mii lei in medi^ pe un lucrător.

Locul II : Institutul de proiectări 
tehnologice pentru industria ușoară 
București: --i '

L'ociil IU : Institutul de studii și 
Proiectări-< - energetice București. ,

indicatori de plan au 
cu : 2 la sută la pro- 
1 la sută la producția 
sută la productivitatea 
la sută la livrările de

sută, iar cele de energie 
și combustibili cu 1,3 la

II : Centrala Industriei

T

| la tribuna „Scinteii"]

BUNA ORGANIZARE A LUCRĂRILOR
garanție a scurtării termenelor de execuție
— în tot ce întreprindem pe șan

tier urmărim un singur tel : să scur
tăm cit mai mult duratele de reali
zare a lucrărilor — ne spune, oprin- 
du-se pentru o clipă din lucru, mais
trul Luca Vasile. șeful unei echipe de 
dulgheri. Dincolo de 
nizatorice și tehnice 
cest scop, atingerea 
presupune ordine și 
virșite în muncă, la fiecare punct de 
lucru și din partea fiecărui construc
tor.

Ordine și disciplină, efort susținut, 
muncă bine organizată — iată exi
gențe cu care ne vom intîlni. ca un 
laitmotiv, in timpul documentării 
noastre pe șantierul _______
chimic din Giurgiu. După finalizarea 
lucrărilor din prima etapă, construc
torii și montorii și-au mutat centrul 
de greutate al activității pe platfor
ma II de pe acest mare șantier de 
investiții, unde, in viitorul apropiat, 
este programată o suită impresio
nantă de puneri in funcțiune : insta
lațiile de acid azotic, epilclorhidrină, 
parafenitidină și de sinteze organice, 
însemnătatea lor economică ? Un 
singur argument — pe care îl aduc 
constructorii înșiși — este conclu
dent : — instalația de epilclorhidrină 
va asigura materia primă pentru toa
te tipurile de rășini utilizate in eco
nomie. Iar ei toți fac acum eforturi

măsurile orga- 
adoptate în a- 

acestui obiectiv 
disciplină desă-

Combinatului

pentru a grăbi punerea instalației în 
funcțiune, știind bine că acum aceste 
rășini sînt procurate, în cea mai 
mare parte, din import. Or. prin in
trarea în funcțiune a instalației se va 
face o însemnată economie valutară. 
Iată rațiunea pentru care toate for
mațiile de lucru de pe șantier și-au 
propus nu numai să îndeplinească

Pe șantierul 
Combinatului chimic 

din Giurgiu

întocmai prevederile din grafice, ct. 
în primul rînd, să le depășească. Iar 
faptele de muncă ale oamenilor, pri
ceperea și dăruirea cu care acțio
nează confirmă realismul acestui o- 
biectiv. Dealtfel, pină acum au fost 
predate montorilor mai bine de 50 la 
sută din fronturile de lucru solicitate 
la instalația de epilclorhidrină si a- 
proape 70 la sută la cea de acid azo
tic ; instalațiile și conductele tehno
logice din incintă sint terminate in 
proporție de 70 la sută. Iar șirul e- 
xemplelor poate continua.

— Am luat hotărârea ca pină 
sfîrșitul lunii august, noi, construc
torii. să ne încheiem activitatea la

la

IN PROPRIA CAPACITATE DE CREAJ1E TEHNICĂ
ză motorul, este compatibil cu ben
zina chiar in prezenta umidității, 
pornirea la rece a motorului este 
foarte bună, mai rapidă decit porni
rea cu benzină, reduce mult utiliza
rea in benzina auto a compușilor 
organici cu plumb care, pe lingă că 
sint foarte toxici, provin din import. 
Gazele eșapate sint mai puțin po
luante : conțin cu 30 la sută mai

diferite țări, beneficiarii noștri soli
cită procente de 0,15 grame plumb 
pe litru de benzină, reducerea conți
nutului de plumb fiind impusă de 
necesitatea diminuării noxelor din 
gazele de eșapament, concomitent cu 
asigurarea cifrei octanice de 98. Teh
nologia pe care ne-a oferit-o o firmă 
străină — desigur, nu ca un cadou, 
ci plătindu-i licența în valută — era

Cum au reușit specialiștii să realizeze un produs 
original, înlocuitor al benzinei, într-un timp 

record
puțin monoxid de carbon și cu 70 la 
sută mai puține hidrocarburi aroma
tice grele, cu 10 la sută mai puțin 
oxid de azot.

Testările efectuate pe două auto
turisme arată că. introdus in propor
ție de 10 la sută in benzină auto, 
noul produs nu numai că nu dimi
nuează randamentul motorului, ci, 
dimpotrivă, datorită unei arderi mai 
bune randamentul crește, concomitent- 
cu o reducere de circa 10 Ia sută a 
consumului de benzină. Alt avantaj 
îl constituie costul amestecului, mai 
scăzut decit al benzinei cu cifră oc
tanică de același nivel.

— Tovarășe cercetător Ilie Mija, 
cum ați ajuns la această soluție in
genioasă și eficientă ?

— Ideea, adică cercetarea noastră, 
a pornit de la cerințele producției. în

insă destul de complicată și dificilă. 
Tehnologia pusă la punct de noi este 
„curată", folosește aburi, energie 
electrică, ană de răcire, iar soluția 
adoptată este elegantă, suplă, adică 
poate fi utilizată și pentru alte pro
duse si este mai ieftină.

— Secretul finalizării rapide a aces
tei cercetări îhtr-un timp atît de 
scurt, circa un an, ne spune ing. D. 
Goidea, director adjunct al institu
tului. constă și tn modul ei de 
organizare. Conducerea institutului 
a susținut consecvent promovarea 
ei, creind condițiile necesare ve- 

Acest re- 
și pentru

și In 
Conducerea 
consecvent 

creind condițiile 
rificării experimentale, 
zultat a fost posibil . _____
că. încă de la început, cercetătorul a 
colaborat activ cu proiectantul. Cred 
că ceea ce l-a convins pe proiectant 
să se angajeze alături de noi cu toate

forțele, fără ezitare, a fost instalatia- 
pilot realizată în institut de un co
lectiv de specialiști ; inginerii Ion 
Ionescu, Cezar Stănoiu. Gh. Anghel 
și alții, după numeroase cercetări și 
încercări, au construit o instalație 
aptă a fi folosită, cu unele adaptări, 
și pentru alte tehnologii. Remarcabil 
este și faptul că instalația se bazează 
numai pe utilaje și materii prime 
din țară, inclusiv materialele auxi
liare. Instalația industrială se află in 
curs de proiectare la Combinatul pe
trochimic Midia și va intra in pro
ducție la Combinatul petrochimic 
Borzești.

— Ar mai trebui adăugat, ne 
spune șeful secției, că fără o cerce
tare fundamentală aprofundată — tn 
colaborare cu prof. dr. ing. D. Săn- 
dulescu, rectorul Institutului de 
petrol șl gaze din Ploiești — nu 
s-ar fi putut ajunge la rezultate 
practice valoroase. S-a lucrat zi și 
noapte, tn trei schimburi, ca în uzi
nele cu foc continuu, pentru că în
țelegeam cit de întemeiat si de 
actual este Îndemnul 
lui general al 
rășul Nicolae 
crea și introduce 
logii moderne.
care să contribuie la creșterea accen
tuată a gradului de valorificare a 
unei materii prime vitale pentru 
progresul economiei naționale : pe
trolul.

secretaru- 
partidului. tova- 

Ceaușescu, de a 
In producție tehno- 
cu Înaltă eficientă.

Elena MANTU

aceste instalații. Cu alte cuvinte, să 
asigurăm 
de lucru, 
nicescu.
Trustului de construcții ________
și agrozootehnice din București. Pen
tru aceasta a fost stabilit un pro
gram precis de lucru, defalcat pe lo
turi. formații și echipe, iar urmări
rea îndeplinirii lui se tace, practic, 
zi de zi.

Cea mai importantă dintre măsu
rile luate pentru încadrarea în pre
vederile acestui program o consti
tuie concentrarea masivă de forte Ia 
lucrările executate în ultimul timp. 
Numai trustul amintit și-a suplimen
tat efectivele cu peste 300 de munci
tori calificați. La fel au procedat însă 
montorii și instalatorii. S-au stabilit, 
pe loturi și formații de lucru, sarci
nile și răspunderile ce le revin, de 
Ia primul pînă la ultimul muncitor. 
A fost intărită asistenta tehnică prin 
prezenta permanentă a unor specia
liști cu înaltă calificare din trusturi. 
Dar. mai ales, s-a luat decizia intro
ducerii lucrului in acord global pen
tru toti muncitorii. Rezultatele ? Bri
gada lui Aurel Pădureanu. bunăoară, 
care execută pardoselile anticorozive 
la depozitul de acid azotic, a realizat 
în ultima lună 1 440 mp de placări, 
față de 1 200 mp cit au fost planifi
cați.

— Ca urmare, ne spune șeful de 
echipă Aurel Pop, vom termina a- 
ceastă lucrare cu 5 zile mai devre
me. Dincolo de acest cîștig de timp, 
care capătă tJ importanță deosebită 
acum, cind scadenta se apropie, vreau 
să subliniez și un alt aspect. Atunci 
cind sînt asigurate condiții corespun
zătoare aplicării lui, acordul global 
se dovedește un puternic instrument 
de organizare și conducere a lucră
rilor, dar și de cointeresare a oame
nilor. Lucrăm pe bază de fișe și pro
iecte tehnologice, ceea ce ne ajută 
să realizăm lucrări de calitate foarte 
bună. Și, fapt deloc neglijabil, cîști- 
gurile oamenilor au sporit eu 700— 
900 Iei.

Și Ia celelalte puncte de lucru se 
desfășoară o activitate intensă, stă
ruitoare. îl întrebăm pe lăcătușul 
Marin Iordache : există certitudinea 
respectării acestor programe mobili
zatoare de lucru ?

— Categoric, da ! Mai mult, vă pot 
spune că, la anumite lucrări, scurtăm 
duratele de execuție. Numai așa vom 
reuși ca la sfirșitul lunii septembrie 
stocul de utilaje de pe șantier să a- 
jungă la valoarea zero ; adică nici 
un utilaj să nu rămină nemontat. 
Avem tot ce ne trebuie : forță de 
muncă, utilaje, materiale. Totul de
pinde acum de noi.

Pentru constructorii de pe șantie
rul acestui combinat, timpul a dobin- 
dit valoare deosebită. Fiecare zi, 
fiecare oră bună de lucru este va
lorificată cu randament sporit. Munca 
este în toi, iar pină la finalizarea 
noilor capacități sint multe de făcut. 
Dar există convingerea, clădită pe 
rezultatele obținute zi cu zi. că aici 
se înalță într-o cadență din ce în ce 
mai susținută unul din cele mai im
portante obiective industriale ale 
municipiului Giurgiu.

Cristian ANTONESCU

montorilor front integral 
ne spune ing. Aurel Crăi- 
șef de șantier în cadrul 

industriale
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Samuil MICU, Gheorghe ȘINCAI: Petru PANZARU Mărturii despre

„Elementa linguae daco-romanae
sive valachicaea „Condiția umană

Nu se putea un mai frumos și 
binevenit omagiu adus împlinirii a 
200 de ani de la apariția primei e- 
diții a lucrării lui Samuil Micu și 
Gheorghe Șincai, „Elementa linguae 
daco-romanae sive valachicae", de- 
cit retipărirea ei. repunerea in cir
culație a celor 108 pagini, apărute 
la Viena, în 1780, care au reprezen
tat, Ia vremea lor, o adevărată pia
tră de hotar in cultura românească. 
„Elementa linguae.,." constituie, 
cum se știe, pentru istoria scrisuiu' 
românesc, prima gramatică tipărită 
a limbii române, prima lucrare 
lingvistică a Școlii Ardelene, „ade
văratul act de naștere al lingvisti
cii Si filologiei naționale", lucrare 
în a cărei prefață se face public 
crezul acestei mișcări culturale și 
naționale : latinitatea limbii româ
ne, romanitatea poporului nostru și 
continuitatea românilor in Dacia.

In forma in care a fost tipărită 
acum, această ediție din „Elementa 
linguae..." constituie, la rindui ei. 
o premieră din cel puțin două 
puncte de vedere : este prima re
tipărire a textului original al am
belor ediții ale lucrării lui Micu și 
■Șincai, fiind astfel, cea de-a treia 
ediție a cărții originale și este, in 
același timp, prima traducere ro
mânească integrală a „Elementelor 
limbii daco-romane sau românești".

Prin publicarea în același volum 
și a traducerii românești integra
le a ambelor ediții ale „Elemen
telor". ediția de față facilitează 
consultarea lor de către categorii 
tot mai largi de oameni de cultu
ră șl de specialiști, constituind, de 
fapt, primul act hotăritor pentru 

, pătrunderea ei adevărată în con- 
' știința științifică actuală.

Autor al acestei ediții, al studiu
lui introductiv, al traducerii și no
telor este Mircea Zdrengțiea, pro
fesor al Universității clujene, spe
cialist in filologia și gramatica ro
mânească, format, _ ca toți repre
zentanții, vechi sau noi, ai „școli*  
lingvistice clujene", in jurul vechii 
și actualei Universități și al Mu
zeului limbii române (actualul In
stitut de lingvistică și istorie lite
rară). Se explică, astfel, și subiec
tiv. pasiunea cu care se simte că 
a fost elaborată întreagă această e- 
diție. dăruirea patriotică, adevăra
tă, care a nutrit munca de peste 
un deceniu, migăloasă, extrem de 
dificilă și adesea aridă, necesară 
pentru orice editare științifică de 
acest fel. Ne aflăm, intr-adevăr. în 
fața unei ediții remarcabile din 
multe puncte de vedere.

Profesorul Mircea Zdrenghea. un 
cunoscător profund ăl gramaticii 
limbii române, atit în perspectivă

istorică, cit și sincronică, a reușit 
o traducere caracterizată nu numai 
prin exactitate, spirit științific im
pecabil, acuratețe și probitate, Ci și 
prin transpunerea într-o limbă 
„adaptată" normelor literare din 
perioada in care a fost redactată 
lucrarea originală.

Mircea Zdrenghea a optat pen
tru un studiu introductiv de mică 
întindere, în care se au în vedere 
în primul rînd prezentarea compa
rativă a conținutului celor două e- 
diții și validarea, din perspectiva 
actuală, a informației științifice cu
prinse in „Elemente". Importante 
sint punctele de vedere, numetoa- 

interesante,
cu 
în

susținute de 
privire la lo- 
istoria filolo-

Dr. ing. Ion HERA-BUCUR

„Tipizarea în construcția
•ade mașini

Activitatea de tipi
zare a căpătat în ulti
mii ani pe pian mon
dial o largă răspin- 
dire.

In tara noastră, *-  
ceastă activitate este 
ridicată la nivel de 
politică economică 
prin înscrierea în Do
cumentele Congresului 
al XII-lea a unor pre
vederi clare privind 
rolul standardizării și 
tipizării in actualul 
cincinal.

Aceste orientări co
respund unor cerin
țe obiective și fe
nomene prezente as
tăzi în sfera produc- 

- ției materiale, printre 
care cele mai impor
tante sint creșterea 
vertiginoasă — sub 
influenta revoluției 
tehnico-științifice con
temporane — a nomen
claturii de produse, 
accelerarea diversifi
cării producției și 
creșterea gradului de 
complexitate al mași
nilor. utilajelor și pro
ceselor tehnologice.

Industria construc
toare de mașini ocupă 
un loc principal in 
ansamblul economiei 
naționale sub aspectul

ariei posibilităților de 
aplicare a tipizării, 
care trebuie promova
tă pe o bază profund 
științifică. în forme 
specifice: tipizarea di
mensională a produse
lor. unificarea lor con
structivă și a elemen
telor structuraie. ex
tinderea concepției
modulare, realizarea 
de echipamente tehno
logice multifuncționa
le ș.a.

Pe linia eforturilor 
oe se depun în sensul 
celor subliniate se în
cadrează lucrarea dr. 
ing. Ion liera-Bucur 
„Tipizarea.în construc
ția de mașini", apărută 
în Editura tehnică, a 
cărei idee dominantă 
este aceea că fiecare 
soluție mai importantă 
de tipizare trebuie să 
devină rodul unei 
munci de concepție, 
optimizare și funda
mentare tehnico-știin- 
tifică. în vederea ma
terializării 
idei, 1 
șase 
tratate 
evidentă 
ca: teoria și practica 
tipizării in România și 
în alte țări, bazele teo-

retice și metodologice 
ale tipizării, elemente 
aie unei metodologii 
de tipizare in tara 
noastră, aspecte eco
nomice ale activității 
de tipizare etc. In 
cadrul lucrării se pre
zintă și generalizează 
metode de tipizare a- 
plicate în tara noastră 
și alte țări, grafice și 
formule de calcul, al
goritmi și modele ma
tematice de' optimiza
re etc. în paralel cu a- 
paratul matematic de 
optimizare — conceput 
pentru situația utiliză
rii tehnicii electronice 
de calcul, se propun

. și metode 
de calcul 
aplicat. in 
prinderile

Meritul 
cărții este

din perspectiva vieții cotidiene"

acestei 
pe parcursul a 
capitole, sint 

> teme de o 
actualitate

elementare 
posibile de 
toate între- 
industriale. 

autorului 
cu atît mai 

mare cu cit a trebuit 
să parcurgă un 
explorat înțr-o 
mică 
acum, 
prima 
noi in

măsură 
lucrarea 
de acest 
tară.

i teren 
foarte 

pină 
, fiind 

gen la

unlv.Prof.
dr. docent 
inq. Ioslf TRIPȘA

Noi apariții în editura „Kriterion“
ÎN LIMBA ROMANA

Thomas Năgler: „Așezarea sa
șilor" (colecția „Biblioteca Kri- 
terion")
Kiss Jănos: „Spectacol de gală

• • • Jakabovits MiklOs (seria 
„Galeria Krițerion", prima lucra
re, dintr-o serie nouă) 
V3o Gabriella: „Snoave 
la re"

Richard Wagner : „Hotel 
fOrnia", vol. II (versuri) 
Franz Kafka: „Procesul"
ÎN LIMBA SLOVACA
Ivan .Miroslav Ambrus : 
prețul vieții" (versuri)

se și
Mircea Zdrenghea 
cui acestei lucrări 
giei și lingvisticii.

Calități care, 
condițiile grafice 
care editura „2---- _ —,---- —
le asigure unei lucrări de o ase
menea importanță pentru cultura 
românească — sint argumente pen
tru a considera această reeditare, 
în facsimil și în primă traducere 
românească completă, un moment 
de o importanță particulară în 
lingvistica și filologia noastră.

adăugîndu-li-se , 
excepționale pe. 

„Dacia" a înțeles să

Nicoiae MOCANU

eroism
fășurate de unitățile 
românești in ultimul 
război. Alături șl pe 
temeiul unei bogate 
informații. însoțite de 
hărți, tabele, liste de 
materiale, adică de 
ceea ce constituie eșa
fodajul unei cărți de 
rigoare științifică, vie
țuiește și se Împung, 
pină la urmă, adevă
rul uman, efortul in
credibil al ostașilor 
pentru a învinge și 
condiții materiale in
suficiente, și disperata 
rezistență inamică, și 
opoziția naturii.

Aceste volume (Edi
tura militară), cu evi
dente calități litera
re. întregesc cu noi 
pagini, memorabile ar- 

■ hiva noastră de cunoș
tințe, mențin proas
pete. cu deosebire in 
memoria generațiilor 
tinere, fapte de ne
pieritor eroism, de ab
negație și. dăruire pînă 
la .sacrificiu ale os
tașilor noștri.

Emil VASILESCU

Gheorghe Teodorescu, 
pe atunci comandan
tul companiei de gar
dă, participant la a- 
restarea cirmuitorilor 
antonescieni. Să amin
tim și o serie de alte 
mărturii inedite despre 
bătăliile purtate în ju
rul Capitalei sau 
despre multe din lup
tele purtate pe pămin- 
tul Ungariei sau al 
Cehoslovaciei.

De o factură deose
bită, însă la fel de in
teresantă ne apare o 
altă lucrare tipărită 
la aceeași editură de 
colonelul Antonie Ma
rinescu. „Salt peste 
riuri" este o carte in 
care informarea ri
guroasă, acribia știin
țifică se însoțesc cu o 
surprinzătoare și cu 
atît mal plăcută ținută 
expresivă, remarcabilă 
prin calitățile literare. 
Este una din puținele 
lucrări de acest gen 
scrise la noi despre 
acțiunile de forțare a 
cursurilor de ape des-

„In primele linii de 
foc", adună amintiri 
ale unor participant! 
la războiul antihitle
rist începind cu înfăp
tuirea insurecției de 
la 23 August și pină la 
încheierea războiului. 
Sînt rememorate mo
mente importante trăi
te de ostașii noștri în 
această crincenă con
fruntare pentru elibe
rarea teritoriului pa
triei și a altor țări co
tropite. evidențiin- 
du-se cu pregnanță 
măiestria militară, or
ganizarea superioară, 
spiritul de abnegație 
și de jertfe care au a- 
nimat în acele luni 
dramatice oștirea ro
mână. Memoriile din 
acest volum dezvă
luie .aspecte inedite, 
de maxim interes 
pentru cunoașterea u- 
nor evenimente ma
jore. De pildă, „23 
August 1944 ia Palatul 
regal" aduce mărtu
ria revelatoare a ge- 
neraluiui-maior (r)

Lucrarea lui Petru Pânzaru, apă
rută recent în editura „Albatros1, o 
continuare a celei precedente 
(..Convingeri științifice și politice"), 
iși propune să opereze o mai largă 
deschidere către viață, către expe
riența de viață cotidiană. Nu se 
susține, desigur, un gen de abando
nare a preocupărilor teoretice în 
favoarea concretului, cotidianului, 
ci mai degrabă se subliniază nece
sitatea și oportunitatea cumulării 
celor două perspective.

Autorul transformă astfel viața 
cotidiană, cu complexitatea semni
ficațiilor ei, intr-un criteriu de eva
luare, apreciere și judecată a 
multor „zei moderni", cum ar fi 
știința, tehnica, politica, economia, 
subliniind justificat că tendințele 
de evoluție autonomă a lor șe da
torează tocmai subestimării tre
buințelor și necesităților autentic 
umane : intr-o invitație convingă
toare de ă dubla efortul de elabo
rare teoretică cu cel dedicat apli
cării in practica vieții cotidiene a 
cunoștințelor dobîndite..1 Nu este ' 
vorba deci despre o unilateralizare 
și absolutizare a criteriilor de ju
decată. ci de efortul de a corela, de 
a confrunta pozițiile din cărți cu 
faptele de viată, de a respecta acel 
principiu metodologic esențial pen
tru științele social-umane. de „a 
uni studiul structurilor sociale, cu 
acela al biografiilor umane".

Aplicarea acestei duble perspec
tive, accentuarea rolului -pe care 
„simțul comun" îl poate avea in 
elucidarea unor probleme acoperite . 
de prea multe considerații teoreti-

ce, ne descoperă o serie de distor
siuni, răsturnări de raporturi (reale) 
care intr-o tratare echilibrată și-ar 
fi. găsit mai ușor dezlegarea. Cită 
Cerneală oare nu a curs pe tema 
omului ca stăpin al naturii, ca 
ființă care va cunoaște toate secre
tele naturii și o va supune total 7 
A fost suficient ca primele semne 
ale crizei ecologice să-și facă apa
riția pentru ca raportul Om-Na- 
tură să fie gindit nu intr-o perspec
tivă cu totul nouă, ci în termeni 
care sâ exprime adevărata natură 
a acestei relații — relație de alian
ță, de cooperare, nu de cucerire 
sau stăpînire (omul fiind el însuși 
o parte integrantă a naturii, natura 
fiind deci nu numai exterioară, ci 
și interioară omului).

Condiția umană din perspectiva 
Vieții cotidiene semnifică prin ur
mare efortul de a proiecta o vizi
une unitară asupra vieții social- 
uriiane, rezultată din conlucrarea, și 
integrarea. tutulor formelor de cu
noaștere (comună, teoretică, filozo
fică, științifică și artistică) și care 
să exprime legăturile de cosubstan- 
țialitate dintre natură și societate, 
dintre individ și colectivitate ; un 
„model explicativ" care-să slujeas
că nu numai cunoașterii mai veri
dice a omului și problemelor cu 
care este confruntată aceasta, ci 
deopotrivă raționalizării și umani
zării activităților și relațiilor sale 
sociale ; o imagine vie a societății 
și a omului, veridică, dinamică și 
folositoare.

Paul DOBRESCU

Florea CEAUȘESCU:

„Izbîndă în stepa cu năgară"apariții 
în Editura științifică 

și enciclopedică
Trei lucrări cu profil enciclo

pedic: „Dicționar de informatică", 
„Dicționar de imunologie" și „Dic
ționar de psihologie socială" au 
intrat de curînd în librării. Din 
domeniul istoriei: „Etnogeneza ro
mânilor", amplă monografie dato
rată cunoscutului profesor clujean 
I. I. Rusu, un original album, „As
pirația poporului român spre uni
tate și independentă oglindită in 
simbol heraldic" de Măria Dogâru 
și „Contribuții privind lupta româ
nilor pentru apărarea patriei in 
primul război mondial 1916—1918" 
de Emil Racilă.

In colecția „Biblioteca de socio
logie" au văzut lumina tiparului 
trei lucrări originale: „Balanță mo- 
tivațională și coevoluție" de Cătă
lin Mamali, „Orientări operaționa
le in cercetarea comunicării de 
masă" de Gina Stoiciu și „Analiza 
și predicția performanțelor umane" 
de Ionel Dorofte. Anul acesta, cind 
se-împlinesc .150 de ani de la moai- 
tea lui G. W. Hegel, editura oferă 
publicului larg o amplă monogra
fie consacrată de acad. C, I. Gu- 
lian reputatului filozof german, tn 
seria „Bibliotheca orientalis" a a- 
părut cartea „Lumini din depărtări. 
Civilizații prehellenice și micro- 
asiatice" de Gh. Mușu.

Instrumente eficiente de lucru 
pentru specialiști, seria bibliografii
lor s-a Îmbogățit cu dbuă noi titluri: 
„Repertoriul actelor oficiale privind 
Transilvania tipărite in limba 
română. 1701—1847“ de Aurel Ră- 
duțiu și Ladislau Gyemânt și „Bi
bliografia revistelor România lite
rară" de C. Ciuchindel. Dintre con
tribuțiile în domeniul filologiei sînt 
de menționat lucrările „Semanti
că și semiotică", datorat unui co
lectiv coordonat de Ion Coteanu și 
Lucia Wald. „Limba română artis
tică. Studii" de Stefan Munteânu 
sau „Structuri narative la Liviu 
Rebreanu" de Elena Dragoș. Știin
țele exacte și ale naturii sînt pre
zente cu trei lucrări de specialita
te: „Fizica plasmei și aplicații" de 
loan Ioviț Popescu, Iapcu Iova. 
Emil Toader, „Funcții spline în 
teoria mecanismelor" de Iuliu Fe- 
jes și „Eseuri de biologie teoreti
că" de C. Wittenberger. Semnalăm 
in încheiere și primul „Dicționar 
român-portughez" apărut la noi în 
țară (autor Pavel Mocanu).

Dintre viitoarele apariții aflate 
într-un stadiu avansat semnalăm 
monumentalul volum „Calendare și 
almanahuri românești. 1731—1918 
Dicționar bibliografic", de Georgeta 
Răduică și Niculin Răduică. Un vo
lum unic de pesfS 800 de pagini. 
Contribuție la „integrala" Eminesciî 
este consacrat preocupărilor sale 
științifice. „Din Bucureștii de altă
dată..." de George Potra, redes
coperă date și imagini de un pito
resc de mult uitat.

In nopa colecție „Biblioteca de fi
losofic românească" urmează să a- 
pară lucrarea lui Constantin Noica 
„Devenirea intru ființă", în cunos
cuta colecție „Clasicii filosofici u- 
niversale" va apărea „Etica" de 
Baruch Spinoza, iar in seria de 
aleasă ținută științifică „Bibliothe
ca orientalis", lucrarea „Culte o- 
rientale in Dacia romană (1)“ de 
Silviu Sanie. O carte deosebită va 
fi și „Pe drumurile vieții", drumuri 
prin memoria și experiența științi
fică și de viață a matematicianului 
Octav Onicescu.

„Dezangajarea militară
și dezarmarea în Europa"

„Dezangajarea militară și dezar
marea im Europa", publicată in 
Editura politică, în- colecția „Științe 
politice" (coordonator Romulus 
Neagu), prezintă sistematic, riguros 
științific, intr-o formă sobră, im
portanța determinantă a problema
ticii, concepția profundă, novatoa
re și militantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în domeniul 
securității europene, . inițiativele, 
demersurile și propunerile con
structive și realiste ale Româ
niei în vederea dezangajării mili
tare în Europa, istoricul și stadiul 
negocierilor in acest domeniu.

In primele capitole ale lucrării, 
demonștrinclu-se, Țn lumina exue- 

.. .rienței istorice, ca, abordarea regio
nală și cea globală a problemei 
securității nu numai că nu se ex
clud, dar se și completează reciproc, 
autorii punctează concluzia că edi
ficarea unui sistem de securitate in 
Europa ar marca o contribuție esen
țială la pacea întregii lumi.

Un capitol din cele mai valoroase, 
prin bogăția datelor documenta: e. 
bazate pe surse prestigioase; este 
cel consacrat situației militare din . 
Europa, care.— relevă autorii — a 
devenit „mai grea" și ..„mai explo
zivă" ca oricind, Sînt, astfel, înfăți
șate în mod realist pericolele grave 
la adresa păcii, a dreptului po
poarelor ei la viață și existență li
beră, care decurg din faptul că pe 
continentul nostru, unde se con
fruntă cele două blocuri militare, 
cursa înarmărilor nupleare. și con
ventionale continuă și se amplifică, 
șe fac simțite tendințe de escala
dare a ăcesteia, prin proiectele pri
vitoare la amplasarea de noi arme 
de distrugere în masă, între care 
rachetele cu rază medie de acțiune 
și ■ „bomba cu neutroni". Dar dacă 
continentul nostru este, datorită

cursei înarmărilor, un „nucleu al 
confruntării mondiale", el poate de
veni — arată autorii — și „princi
palul resort de acțiune pentru iz
băvirea omenirii de o nouă confla
grație mondială". De aici nu numai 
necesitatea imperioasă, urgența — 
cit nu este prea tirziu — a măsu
rilor de dezangajare militară, dar 
și posibilitatea reală de a se trece 
la înfăptuirea lor, prin voința sta
telor și acțiunea popoarelor.

După ce sînt prezentate liniile 
directoare ale negocierilor, precum 
Si bazele principale ale măsurilor 
menite să pună capăt cursei înar
mărilor pe continent, în lucrare este 
consacrat cite un capitol distinct 
fiecărei categorii de măsuri — 
de încredere și stabilitate, de dezar
mare militară și de dezarmare pro- 
priu-zisă. In fiecare caz este defi
nită sfera de cuprindere a pro
blematicii respective, concepția 
României privind măsurile avansa- _ 
te. ce s-a întreprins pină in pre
zent. potrivit prevederilor Actului 
final, și. mai ales, dat fiind bilan
țul minor al- realizărilor, direcțiile

. in care se cere acționat.
Evidențiind necesitatea unui ca

dru de negocieri larg participativ 
și multiform, pe baza deplinei ega
lități in drepturi,, sub egida Confe
rinței gene: ai-europenc și cu res
pectarea normelor ei de procedură. ■ 
autorii- reliefează utilitatea. Confe
rinței consacrate întăririi încrede
rii. dezangajării militare și dezar
mării in Europa, pentru a cărei 
convocare România insistă la reuni
unea de la Madrid.

Studiul recenzat servește neîndo
ios atit specialiștilor în problemele 
vieții internaționale, cit și publicu
lui larg.

I. FtNTtNARU

„Izbîndă în stepa cu 
năgară" (ed. .,Ceres", 
1981) are structura 
unui film documen- 
tar-monografic. Por
nind de la pretextul 
unei discuții cu un 
specialist din Minis
terul Agriculturii, au
torul cărții, Florea 
Ceaușescu, oferă citi
torului datele nece
sare despre geografia 
economică a marelui 
stat sovietic. De
butul în marile spatii 
agricole bicohtinentale 
este Bielorusia. repu
blica unională cea mai 
distrusă de război și 
care a renăscut, ca o 
pasăre Phoenix, din 
cenușă. Datele istori
ce, sociale, culturale 
dau capitolului valoa
rea de mică monogra
fie, manieră cuprinză
toare și pentru Ucrai
na. : Apoi, autorul face 
un ; zig-zag dincolo și 
dincoace de Urali, re
vine la aceeași repu
blică unională pe firul 
altei teme, lăsind e- 
roismului civic și tri
umfului științelor bio
logice ultramoderne 
latura definitorie a

lungului său periplu. 
Desțelenirea pămintu- 
rilor Kazahstanuiui. 
capitol ce împrumu
tă titlul cărții, este do
vada cea mai grăitoa
re a armoniei dintre 
eroism și știință, in 
teribilele lupte cu cli
ma și cu sterilitatea 
pâmînturilor. Saltul se 
face apoi, invers, spre 
republica baltică a Le
toniei, țara chihlimba
rului, ca apoi să ne 
trezim printre lanurile 
cu aurul alb al bum
bacului din Uzbeki
stan, la canalul Fer
gana, în perspectiva 
noilor construcții fun
ciare. Ca să revenim 
in Bielorusia, pe alte 
coordonate, unde însă 
autorul nu uită să a- 
mintească traducerea 
unor lucrări de litera
tură românească din 
Zaharia Stancu. Marin 
Preda, D.R. Popescu 
etc. Cu prilejuri fiecă
rei' teme, se pleacă și 
se revinș dintr-o re
publică unională in 
alta, procedeu fericit 
de alternanță a naturii 
sudice sau nordice, de 
vecinătate a extremu

lui orient cu cota oc
cidentală a țării so
vietelor. ca intr-un ca
leidoscop ce dă farmec 
.și. inedit lecturii.

Capitolul ultim, in
titulat „Diverse" aduce 
o sumedenie de nou
tăți. intr-o lectură pal
pitantă. adevărate pi
lule de surprize din 
lumea ultramodernă a 
științelor biologice,

Florea Ceaușescu, 
bun gospodar al gîn- 
durilor și rîndurilor 
sale, iși dorește cartea 
cit mai completă, cu o 
informație cit mai cu
prinzătoare. Reporta
jelor larg despletite 
din primul capitol li 
se adăugă un capitol 
de evocări istorice, 
deseori dramatice.

„Izbindă în stepa cu 
năgară" este, prepon
derent, o carte de zia
ristică despre agricul
tură, iu deschidere în 
sociologie, istorie, cul
tură și arte, cu aple
carea spre inedit. De 
unde și lectura plăcu
tă și: folositoare.
Al. ANDRITOIU

Romulus LAL:

„Operațiunea metrour
Faptul că, după 

„Epopeea Transfăgă- 
rășanului" . Romulus 
Lai a scris „Operațiu
nea metroul" este în 
măsură să sugereze 
specificul vocației sale 
de reporter : atracția 
pentru grandios, pentru 
fapte ale contempora
neității care ating ni
velul epopeicului.

La începutul cărții 
sale, autorul recurge 
la accente ce sugerea
ză o abia perceptibilă 
întrepătrundere de 
real și fabulos : „Co
bor treptele de granit 
■le stației Timpuri 
noi, străjuite de pe
reți placați în traver
tin, pînă la ușile marî 
de sticlă transparentă 
ale palatului subteran. 
Le împing ușor, abia 
atingîndu-le. Parcă se 
deschid de la sine. Un 
val de aer rece mă 
învăluie plăcut șl o- 
dihnitor. Pătrund în 
prima sală, largă și

primitoare. Luminile 
puternice ale tuburi
lor de neon, ascunse 
în tavanul mascat sub 
oglinzi de sticlă colo
rată se reflectă feeric 
în mozaicul faianței 
strălucitoare care aco
peră pereții și pardo
seala". Se află aici un 
elogiu al civilizației, 
dar, și sugestia unui 
anume miraculos coti
dian. Respectînd o 
structură de caleidos
cop, reporterul schi
țează apoi un isto
ric al metroului, dove
dind o solidă informa
ție.

Reporterul îi sur
prinde pe constructori 
în diverse ipostaze ale 
vieții și ale muncii din 
a căror însumare se 
conturează personali
tatea unei colectivități 
sudate de încrederea 
într-un singur ideal, 
animată de un eroism 
firesc. Reporterul de
tectează și simte care

sînt întîmplările deo
sebite de pe șantierul 
metroului bucureștean 
și le descrie, conser- 
vindu-le nota de dra
matism și de exem
plaritate umană.

Un capitol de factu
ră deosebiți) este cel 
intitulat „Noapte de 
literatură fantastică", 
unde ni se relatează, 
prin vocile unor con
structori, trei povești. 
Acestea se încadrează 
în mod fericit în țe
sătura cărții, gravitînd 
în jurul motivului sa
crificiului pentru artă 
din balada Meșterului 
Manole.

Cu toate că este con
struită din însumarea 
unor fragmente reali
zate în diverse tehnici 
reportericești, cartea 
lui Romulus Lai lasă 
impresia de unitate, 
constituind o scriere 
care se citește cu in
teres.
Volcu BUGARIU

IN LIMBA GERMANA
IN LIMBA MAGHIARA

Vajda Jănos: „Opere alese" (co
lecția „Clasici maghiari") 
Kosztolănyi DezsO: „Versuri ale
se" (colecția „Clasici maghiari") 
Ferencz Zsuzsanna: 
alaltăieri" (roman)

popu

Cali-
Doiu POPOVICI:

„Preste deal...

Amza SĂCEANU

„Conexiuni teatrale"
Autor «1 unor inci- 

tante lucrări de socio
logie teatrală, printre 
primele Ia noi („Tea
trul și publicul", „Dia
log la scenă deschi
să"), Amza Săceanu se 
ocupă in aceste „Co
nexiuni teatrale" (e- 
ditura „Meridiane") de 
aspecte practice ale 
circulației valorilor 
teatrale. Sint studii 
izvorîte dintr-o bună 
pregătire teoretică, de 
specialitate, precum și 
Întemeiate pe o cu
noaștere aprofundată, 
concretă a mișcării 
noastre teatrale, a 
istoriei, adesea neștiu
te, a spectacolului tea
tral. înainte și după 
premieră. „Rostul lu
crării de față nu este 
numai teoretic, ci și 
practic" — precizează 
autorul. Mai ales prac
tic, am sublinia, intru- 
cit aceste eseuri, dis- 
punind de încadrarea 
teoretică necesară, con
țin numeroase obser
vații pătrunzătoare a- 
supra publicului tea
tral. categorie mult 
utilizată și încă puțin 
cunoscută, asupra no
țiunii de „spectator" al 
teatrului contemporan 
(în treacăt fie sous. 
nemulțumit de carac
terul pasiv al atitudl-

nii spectatorului, auto
rul propune chiar mo
dificarea definiției din 
„Dicționarul explicativ 
al limbii române" : 
„persoană care asistă 
la un spectacol...": 
evident că simpla mo
dificare propusă nu. 
are cum schimba pasi
vitatea atitudinii, ca să 
nu mai spunem că 
persoana care „asistă", 
„martorul", nu este 
numaidecit pasiv, a- 
dică lipsit de reacții, 
de aprobare sau res
pingere, însă este vor
ba. natural, de reac
ții ori trăiri intelec
tuale...).

Foarte pertinente sint 
o serie de considerații 
asupra factorilor ce 
determină buna sau 
reaua circulație a valo
rilor teatrale. Astfel, 
constatind că „uneori 
circulă mai ușor, mai 
repede și mai confor
tabil opere care nu se 
înscriu în perimetrul 
valorilor autentice", 
Amza Săceanu anali
zează din unghiul pu
blicului și al teatrului 
relația dintre valoare și 
succes. El constată, pe 
bună dreptate, că se
ducția modei ori con
cesia făcută gustului 
îndoielnic al unei părți 
a publicului pot „for-

ța" un succes artificial, 
nedublat de o valoare 
autentică. De unde 
concluzia că efortul 
complex de educație 
este menit a fur
niza criteriile capa
bile să pună publicul 
în situația de a șe pro
nunța în cunoștință de 
cauză asupra experien
țelor sale artistice.

Pledind pentru re
pertoriul contemporan 
(„Tradiție, inovație, 
modernitate în arta 
spectacolului"), auto
rul nu se oprește, inti
midat, în fața aparen
țelor onorabile, consi- 
dârind că atunci „cind 
intr-un repertoriu tint 
incluse prea multe pie
se clasice, in detrimen
tul celor contempora
ne, declarația patetică 
despre -contempora
neitatea» clasicilor 
sună mai degrabă a 
justificare".

Pline de observații 
inedite, scrise tntr-un 
stil atractiv, accesibil, 
studiile din „Co
nexiuni teatrale" (pre
fațata de „O însem
nare solidară" a 
scriitorului Dinu Săra- 
ru) se citesc cu real 
Interes.

Recenta omagiere a 
compozitorului bănă
țean Ion Vidu. prile
juită de comemorarea 
unei jumătăți de veac 
de la moartea artis
tului. a determinat a- 
paritia unui volum 
care, poate, va fi în
ceputul unei serii de 
monografii închinate 
înaintașilor noștri. 
„Preste deal..." nu 
este de fapt o simplă 
repovestire a vieții 
compozitorului, nici o 
inventariere metodică 
a creației sale. Omul 
și artistul, modul, său 
de manifestare în e- 
pocă. relațiile sale cu 
contemporanii primesc 
un contur . pregnant și

Vidu. militant pentru 
ideea de artă naționa
lă. pentru unirea tu
turor românilor, se 
impune ca un erou al 
timpului său, un pa
sionat luptător pentru 
frumos și adevăr. Ce 
a rămas 
urmașilor, 
victoriile 
iată' subiectul 
evocări 
alt muzician care și-a 
început drumul prin 
viată ne meleagurile 
bănățene. Pledoaria 
pentru valoarea muzi
cii are astfel un ca
racter specific, unind 
aprecierea obiectivă cu 
atitudinea subiectivă, 
intr-o sinteză plină de 
farmecul melodic al

moștenire 
care sînt 
artistului, 

acestei 
scrise de un

imaginilor si ideilor. 
Doru Popoviel nu în
cetează a fi combozi- 

. tor cind. scrie. literatu
ră. Paginile saie au 
același ritm, cărțile 
sale au aceeași formă 
coerentă si originală 
pe care le intuim in 
partiturile . sale. Func
ția educativă și cea 
creatoare astfel înțe
lese. au o imitate fi
rească. reflectă gîndi- 

' rea fermă si militantă 
a unui artist, partici
pant activ la .-Opera 
colectivă de. edificare 
a unei snirițuăiităti 
noi. oglindind epoca.
Griqore
CONSTANTINESCU

I„Materialuri folcloristice
Grigore G. TOCILESCU, Christea N. ȚAPU

C. STANESCU

Lucrarea pe care o reco
mandăm a pus — încă de 
la apariție. în 1900 — tot 
felul de probleme, provo- 
cind reacții contradictorii 
și. de cele mai multe ori. 
nedrepte.

Povestea culegerii este 
corect expusă de editorul 
de azi, Iordan Dateu, cu 
respect pentru adevăr și cu 
grijă fată de monumentul 
literar la care ne referim. 
Semnalăm aici doar două 
aspecte ale problemei. Pri
mul aspect are în vedere 
caracterul științific al re-

editării. Lipsa unui criteriu 
de organizare în ediția din 
1900, întocmită cu o regre
tabilă superficialitate, făcea 
din această colecție o lucra
re de neconsultat. Or, ac
tualul editor nu s-a mulțu
mit cu reproducerea colec
ției tale quale, ci a îndeplinit 
și cea mai dificilă obligație 
a unui demers științific. In
troducând ordinea necesară 
în haosul pe care Gr. G. To- 
cilescu nu știuse să-l evite 
la vremea sa. Astfel, edito
rul de acum aplică materia
lului sistemul de clasificare

adoptat de AI. I. Amzules- 
cu pentru cintecul nostru 
epic tradițional. Volumul 
întii, așa cum se prezintă 
acum, este un adecvat mij
loc de studiu și consultare, 

este 
sus» 
con» 
rie- 
pe

Al doilea aspect 
acesta : Iordan Dateu, 
ținut de documente 
Cludente, a crezut 
cesar să treacă 
noua copertă a volumului, 
alături de numele arheolo
gului Gr. G. Tocrlescu și pe 
cel al lui Chr. N. Țapu, 
principalul autor al culege
rii, a cărui contribuție con-

stă In 2 202 texte eu 40 297 
versuri, mai muit decît toți 
ceilalți colaboratori luați la 
un loc. E necesar să arătăm 
un fapt nerelevat de nimeni 
pină acum, și anume că 
profesorul de limbi clasice 
Christea N. Țăpu este, 
pînă la 1900, cel mai impor
tant culegător de cîntece 
epice românești. Așa incit 
abia acum — la optzeci de 
ani de la apariția cărții — 
i s-a făcut dreptate prin
cipalului ei realizator.

Adrian FOCHI

„Viețile după Vasari"
Pentru cei care cu

noșteau doar desenele, 
picturile sau articolele 
de critică semnate de 
Val Gheorghiu. „Vie
țile după Vașari", vo
lum apărut sub auspi
ciile editurii „Juni
mea", ar putea consti
tui o surpriză. Cartea, 
care dezvăluie alese 
calități literare, ilus
trată cu lucrări de 
artă plastică semnate 
tot de Val Gheorghiu, 
ni se pare determinan
tă. unificatoare pentru 
personalitatea autoru
lui ei. Ca și pictura, 
scrisul lui Val Gheor
ghiu este însuflețit de 
elanuri care nu devin 
niciodată grandiloc
vente. străbătut de 
nostalgia Iașiului pa
triarhal de altădată', 
pătruns da conștiința 
integrării in prezent 
care dă plenitudine 
trăirii și semnificație 
vieții.

Titlul volumului ne 
indică de fapt o atitu
dine. O atitudine care 
implică un sens critic 
față de mijloace, o de

tașare ironică, un 
umor intelectual și, 
din, punct de vedere 
artistic vorbind, inten
ția de a se afirma 
drept parte a unui în
treg păstrînd măsura 
justă intre plăcerea 
povestirii și semnifica
ția psihologică și so
cială, între evocare și 
adevărul omenesc con
ținut in ea.

Lectura dezvăluie 
rînd pe rînd evocări 
care nu se Întind pe 
lungi suprafețe nara
tive. Fără o legătură 
aparentă fiecare din 
aceste scurte, schim
bătoare evocări contri
buie însă mai bine la 
definirea celorlalte. 
Asocierea, dispunerea 
lor nu se fac neapă
rat după principiul 
unei precise cauzali
tăți, ci mai curînd 
după capriciile unei 
memorii care, învesti
tă cu sensibilitatea 
pentru forme și culoa
re a pictorului, dobin- 
dește, în forma ei li
terară, o deosebită 
forță sugestivă.

Invocate odată cu 
peregrinările pe la 
monumente vechi sau 
prin muzee, vestigiile 
unui glorios trecut cul
tural, poezia legendei 
care învăluie și azi la- 
șiul ne apar ca un efect 
al nostalgiei pe care o 
încearcă un autor lu
cid. Același autor care 
paralel manifestă o 
acută conștiință a pre
zentului în lunga con
fesiune monologalâ pe 
care o alcătuiește de 
fapt acest întreg vo
lum. Un volum scris 
cu inteligentă și fine
țe, scris nu doar ca un 
simplu exercițiu de 
virtuozitate, ci ca efect 
al firii adinei, al medi
tațiilor autorului asu
pra lui însuși și a ce
lor ce-1 înconjoară.

Fundamental lirică, 
structura acestei cărți 
confirmă in Val 
Gheorghiu un poet «I 
caligramei discrete, 
stăpînind in mod egal 
subtilitățile limbajului 
literar și ale celui 
plastic.
Marina PREUTU
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Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii“

• Cu trei luni înainte de ter
menul prevăzut, in sectorul Jurteana 
II din cadrul întreprinderii miniere 
Voivozi, județul Bihor, s-a dat în 
funcțiune un nou abataj frontal. 
Capacitatea zilnică a acestuia : 
700 tone de cărbune.

• De la construirea sa in 1967 
și pînă acum, întreprinderea de 
motoare electrice din Pitești a fa
bricat 15 000 000 motoare. Aici se 
realizează 80 de tipuri de motoare 
electrice fracționale și 226 de tipuri 
de motoare electrice asincrone. Și 
incă ceva : mai bine de jumătate 
din totalul producției este livrată la 
export.

• In comuna Lovrin, județul Ti
miș, a început să producă o nouă 
unitate a întreprinderii „Electromo
tor" din Timișoara. Ea dispune de 
ateliere de turnare sub presiune și 
de prelucrări metalice, de bobinaje, 
impregnări și vopsire, ca și de alte 
capacități. Primele „motoare elec
trice de Lovrin" se află în fabri
cație.

• Energeticienli de la Porțile de 
Fier I au scurtat cu aproape două 
săptămini perioada de revizie pla
nificată la hidroagregatul nr. 5. 
Aceasta echivalează cu un spor de 
producție de 11 milioane kWh ener
gie electrică.

© Grupul de construcții căi fe
rate Sibiu a început lucrările de 
execuție la o nouă magistrală fe
roviară : Băbeni-Berbești. Avind o 
lungime de 36 kilometri, patru 
tunele și mai multe viaducte, noua 
linie ferată va înlesni transportul 
cărbunelui din bazinul Berbești spre 
centrala termică a Combinatului 
chimic din Rîmnicu Vîlcea.

• In orașul Toplița s-a deschi; 
un șantier de muncă patriotică ol 
tineretului. Alături de constructori, 
tineri zoresc la realizarea și darea 
în funcțiune, înainte de termen, a 
noului spital orășenesc cuplat cu 
o policlinică modernă. O inițiativă 
sănătoasă I

• Gazeta de perete de la Com
binatul de lianți și materiale re
fractare din Turda a inaugurat o 
rubrică de larg interes : „Muncito
rii întreabă, oficiul juridic răspunde”, 
în care sint popularizate și expli
cate diferite prevederi ale legilor.

• Drumul care leagă comuna 
Românești de șoseaua asfaltată de 
la Podu lloaiei, județul lași, a de
venit impracticabil. Toată lumea 
vede acest lucru, numai cine tre

PRACTICA STUDENȚILOR
(Urmare din pag. I)
întotdeauna sistema
tic implicați in di
versitatea și complexi
tatea producției : ..am 
rămas prizonierii cîtor- 
va operații, cam ace
leași de la o zi la alta" 
(studentul Vasiie Pun- 
garu). Și atunci? „Cred 
că ni se repartizează 
la practică prea mulți 
studenți deodată ; fi
resc ar fi să avem 5—S 
studenți la o echipă, tn 
cele cinci echipe de Ia 
turnătorie ar putea lu
cra efectiv circa 30 de 
studenți" (ing. loan 
Mărginean). Din păca
te. spațiul nu ne îngă
duie să reproducem ar
gumentele in favoarea 

a altor soluții orga- 
v ttorlce, între care 
ir» :erea, pe parcursul 
programului de practi
că, a unor dezbateri 
mai largi, prelegeri ad- 
hoc desfășurate cu 
participarea celor mai 
prestigioase cadre di
dactice, chiar aici, in 
fața sau în apropierea 
modernelor procese de 
producție ; formulă cu 
atit mai necesară cu 
cit practica tehnologică 
a studenților din anul 
al III-lea precedă une
le discipline de specia
litate. Și iată cum, din 
dezbaterile unui „sim
plu" colocviu, s-au des
prins concluzii cu o 
rază mai mare de ac
țiune, vizînd îmbună
tățirea substanțială a 
practicii studenților, 
transformarea ei pre
tutindeni intr-un fac
tor hotăritor pentru 
pregătirea viitorilor 
specialiști.

Stimulați de rezulta
tele practice ale unui 
asemenea colocviu- 
dezbatere, i-am Căutat 
corespondețele și la 
Facultatea de îmbună
tățiri funciare. Cu atit 
mai mult cu cit cunoș
team că unele soluții 

organizatorice avansa
te la întreprinderea de 
mașini greîe se află de 
mai multă vreme in a- 
tenția facultății. Potri
vit graficului comuni
cat de tovarășul pro
rector Gavrilă Popa, 
am mers pe urma ce
lor circa 50 de studenți 
din anul II aflați la 
practică in ferma nr. 5 
Băneasa. I-am căutat 
aici cu două zile îna
intea sfîrșitului practi
cii. La ora 12,30, ni
meni din conducerea 
fermei nu știa unde se 
află studenții anului 
11. Facultatea nu fă
cuse cunoscut în scris 
nici un fel de program. 
Un „tur de orizont" pe 
tarlale, în prezența 
conducerii fermei, n-a 
reușit să-i identifice. 
Am revenit a doua zi, 
cind trebuia să aibă 
loc colocviul. Dar co
locviul nu s-a des
fășurat în fermă, ci 
într-o sală a facultă
ții și fără participarea 
cuiva din partea pro
ducției, respectiv a 
fermei Băneasa.

Pînă aici nimic deo
sebit. Concluziile co
locviului puteau fi și 
așa foarte interesante. 
Spre a le cunoaște am 
parcurs „Informarea 
privind modul de des
fășurare a practicii 
productive la Băneasa 
cu studenți din anul 
II", întocmită de conf. 
dr. Aurel Olteanu, în
drumătorul studenți
lor. In cele 28 de rin- 
duri, cîte îi sînt con
sacrate, nu se arată 
decit cine și de ce a 
fost absent, cu o 
scurtă enumerare, în 
general, a lucrărilor e- 
fectuate. Nimic despre 
perfecționarea progra
mului de practică, ni
mic despre problemele 
specifice pregătirii in
dividuale a studenți
lor. Nici o propunere, 
nici o opinie, nici o

buie — nu. Adică reprezentanții 
direcției de drumuri și edilii locali. 
Cine-i virează și pe ei pe... drumul 
bun ?

© In această lună, la întreprin
derea de utilaje pentru industria 
ușoară din Alexandria au fost asi
milate in fabricație noi produse, 
printre care cilindri cu avans radial, 
carcase pentru motoare electrice, 
utilaje pentru sericicultură. Carac
terizate prin nivel de tehnicitate, 
performanțe funcționale și econo
mice superioare, noile produse con
tribuie la reducerea importurilor.

• La Institutul de medicină din 
Timișoara s-a construit un nou și 
modern edificiu pentru disciplinele 
„policlinică medicală" și „medicina 
muncii", care asigură viitorilor me
dici condiții optime de pregătire 
profesională. S-au creat, totodată, 
posibilități sporite pentru legarea 
mai strînsă a învățămîntului cu 
cercetarea și practica medicală.

• în municipiul Tîrgu Mureș a 
fost dat in folosință un cămin mo
dern pentru bătrîni, dotat cu tot 
ceea ce este necesar unei plăcute 
ambianțe familiale. Cu prilejul 
inaugurării, elevii Școlii generale 
nr. 4 din localitate au deschis o 
expoziție de desene, sub genericul : 
„Din partea noastră, pentru bucuria 
dumneavoastră". Care bucurie le-o 
dorim și noi.

O Un loc de agrement foarte 
căutat, îndeosebi în aceste zile, este 
și cabana de la marginea comunei 
Vladimirescu, județul Arad. Dar 
cei care trec pragul cabanei nu gă
sesc aici nici o băutură răcoritoare. In 
schimb, berea se vinde cu suprapreț. 
Ispravă care trebuie „prețuită" cum 
se cuvine de forurile în drept.

• In stațiunea balneoclimaterică 
Slănic-Moldova a fost dată în 
folosință prima mofetă pentru tra
tarea afecțiunilor circulatorii peri
ferice. Altă mofetă, cu capacitate 
mult mai mare, se construiește in 
zona izvoarelor de ape minerale 
nr. 3 și 7. încă un motiv pentru 
amatori de a include frumoasa sta
țiune in itinerarele vacanței.

• La întreprinderea de prelu
crare a lemnului din orașul Cim- 
peni, județul Alba, a intrat în 
fabricație biblioteca „Madrigal", 
alcătuită din două corpuri supra
puse. Se remarcă finețea și bunul 
gust ale elementelor sculptate. 
Știu moții să facă lucruri faine I 

măsură de perspec
tivă.

— Pe dv. vă satis
face acest mod de in
formare? Contribuie in 
vreun fel la perfecțio
narea practicii studen
ților ?

— Să vă spun sin
cer, sint dezolat. Nu 
mă așteptam la un a- 
semenea mod de infor
mare — ne-a mărturi
sit tovarășul Florin 
Mărăcineanu, secre
tarul organizației de 
partid pe facultate.

Era un consens pe 
care il stabileam in a- 
cea zi Ia Facultatea de 
îmbunătățiri funciare. 
Curind avea să vină 
și al doilea dar... Cum 
in aceeași zi, 1a ora 
11,30, o grupă dintre 
studenții aceluiași an 
trebuia să susțină co
locviul in atelierul- 
scoală al facultății și 
cum ne-am exprimat 
dorința de a participa, 
tovarășul decan, prof, 
univ.' Cezar Nicolau, 
însoțit, între alții, de 
șeful catedrei de ma
tematică, ne-a prezen
tat cu multă bunăvoin
ță. timp de peste o 
oră, realizările științi
fice remarcabile ale 
facultății, laboratoa
rele și atelierele ex
cepțional dotate, după 
care, în drum spre 
sala de colocviu, a in
tervenit anunțul unui 
telefon; tovarășul de
can s-a îndreptat cu 
pași grăbiți spre se
cretariat. Noi inten
ționăm să mergem 
mai departe, dar toți 
'însoțitorii noștri și-au 
amintit că, de fapt, 
colocviul... Se înche
iase. Păcat! Poate cu 
un alt colocviu, altă 
dată, vom aven mai 
multe șanse. Spre fo
losul tuturor — al 
studenților, al profeso
rilor, al învățămintu- 
lui superior în general.

Vizita ministrului afacerilor externe al Republicii Elene
In cursul zilei de miercuri, minis

trul afacerilor externe al Republicii 
Elene. Constantin Mitsotakis, aflat 
in vizită oficială in țara noastră, și

încheierea lucrărilor Conferinței Comisiei 
pentru studiul sportului universitar

Miercuri s-au încheiat la Bucu
rești lucrările Conferinței Comisiei 
pentru studiul sportului universitar 
— C.E.S.U. — la care au participat 
peste 200 de cadre didactice din în- 
vățămintul superior, cercetători știin
țifici, specialiști din domeniul spor
tului, reprezentanți ai organizațiilor 
sportive din 41 de țări membre ale 
Federației Internaționale a Sportului 
Universitar.

Timp de trei zile au fost prezen
tate, în plen și în șase grupe de dez
bateri, 39 de comunicări științifice, 
care au prilejuit un fructuos schimb 
de experiență și opinii pe marginea 
unor probleme de teorie și practică 
privind organizarea, desfășurarea și 
dezvoltarea activității de educație 
fizică și a sportului în rîndul stu
denților.

Membrii delegației țării noastre au 
înfățișat pe larg preocupările insti
tutelor de învățămînt superior în 
direcția antrenării studenților la o 
variată și permanentă gamă de acti
vități sportive. în acest context, 
delegațiile străine au manifestat un 
interes deosebit față de participarea

Unități turistice pe meleaguri ieșene

An de an, județul Iași este vizitat 
de un număr tot mai mare de tu
riști. atrași de frumusețea peisaje
lor. de numeroasele monumente is- - 
torice și de artă, de vestita ospita
litate moldovenească. Printre cele 
mai frumoase unități turistice se 
numără cabana „Codrii Pașcani
lor", o atractivă unitate turistică, 
amplasată intr-un cadru natural 
pitoresc și liniștit, intr-o pădure de 
la marginea localității Moțca. la 9 
km de Pașcani. Ea dispune de ca
mere confortabile și un restaurant 
intim, cu gustoase preparate culi
nare moldovenești.

La Hirlău s-a construit un ospi
talier han, cu nume de legendă, 
„Răreșoaia", care oferă cazare in 
camere' cu confort modern și înoălr 
z>re centrală, iar restaurantul uni
tății servește tradiționalele mîncă- 
rurl de prin partea locului. Unita
tea are, de asemenea, o berărie, o 
cramă și o cofetărie.

Hanul „Trei iazuri", amplasat Ia 
marginea satului Miclăușeni. pe 
D. N. Săbăoani—Tg. Frumos—Iași, 
pe malul unor Iazuri, oferă posibi
litatea unui popas într-un decor 
natural îmbietor, avînd locuri in

cinema
• Am o idee : SCALA — 8.30; 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; 18; 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.
• Ciinele : SALA MARE A PALATU
LUI — 17,15; 20, BUCUREȘTI — 8,30; 
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20, la 
grădină — 21.
• Punga cu libelule : BUZEȘTI — 15; 
17; 19.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Duelul : GIULEȘTI — 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 : FEREN
TARI.
• Croaziera : POPULAR — 15,30;
17,30; 19,30.
o Nuntă însingerată : FLACĂRA — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Sint timid, dar mă tratez : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
GRIVIȚA — 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 Ia metodă : CENTRAL — 
9; 11,15; 15,30; 19.
o 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 miezuj 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 in 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.
• Zimbetul unui om chinuit : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Olimpiada * *40  : COTROCENI — 13; 
17,30; 20.
• Jocuri serioase : PACEA — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Corleone : CULTURAL — 9; 11,15;

• Teatrul Mic : Premiera — 20; (ro
tonda scriitorilor din Clșmlglu) : Cta- 
tecul iubirii (spectacol de sunet și lu
mină) — 21.
• Teatru! de operetă (Ia Teatrul de 
vară Herăstrău) : Stelei. Operetei 
— 20.
• Teatrul de comedie (la Muzeul ga
tului) : Miorița (spectacol de poezie 
și muzică) — 11,30; 12,30.
• Teatrul „Nottara” (sala Majestic) : 
Pensiunea doamnei Olimpia — 20; (la 
muzeul „Curtea veche”) : Omagiu 
gloriei străbune (spectacol de sunet 
și lumină) — 18.
• Teatrul -Constantin Tănase” (gră
dina Boema) : Dai un... Biban, dar 
face i — 20; (grădina Batlștel) : Ve
selie la Tănase — 20.
• Teatrul GiuJești (la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România) : 
Popas in istorie (spectacol de sunet 
ș! lumină) — 11; 17.
• Teatrul evreiesc : EX — 18.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
La fintina dorului — 18.30.
• Teatrul „Țăndărică” (in Cișmigiu): 
Tindală... cloșcă — 20.13,30; 15,45; 18; 20,15. GLORIA — 9: 

persoanele care 11 însoțesc au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din județul Suceava.

(Agerpres)

tineretului universitar din patria 
noastră la marea competiție națio
nală „Daciada", organizată din ini
țiativa președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cei prezenți Ia conferință au avut 
posibilitatea să cunoască nemijlocit 
modalitățile de aplicare in viață a 
principiilor expuse în comunicările 
științifice ale delegației române cu 
prilejul unei vizite de documentare 
la Complexul cultural-sportiv stu
dențesc „Lacul Tei", precum și prin 
intermediul unor filme de scurt-me- 
traj inspirate din activitatea sporti
vilor studenți. '

La festivitatea de Închidere a lu
crărilor conferinței au prezentat a- 
locuțiuni Roch Campana, secretarul 
general al Federației Internaționale 
a Sportului Universitar, și Werner 
Czisek. președinte al Comisiei pen
tru studiul sportului universitar, 
care au adresat mulțumiri Comite
tului național de organizare a Uni
versiadei ’81, pentru condițiile exem
plare oferite desfășurării acestei 
reuniuni, apreciată în unanimitate 
ca un succes de prestigiu.

camere cu încălzire sau in căsuțe 
camping și un restaurant cu spe
cific pescăresc.

De curind, la Tîrgu Frumos, la 
45 km depărtare de Iași, s-a dat 
in folosință un han care asigură 
oaspeților cazare confortabilă (42 de 
locuri). Unitatea dispune, de ase
menea. de un restaurant cu terasă, 
o cramă, o cofetărie și un restau
rant expres.

Popasul turistic „Strunga", din 
stațiunea balneară cu același nume, 
la 9 km de Tg. Frumos, este o 
unitate apreciată de cei interesați 
să urmeze o cură de ape minerale 
in stațiune.

La 22 km de Iași, pe drumul na
țional 24 spre Vaslui, popasul tu
ristic „Poem". . cu căsuțe tip 
camping și restaurant, este un 
agreabil loc pentru recreare la 
marginea unei păduri. Apreciate de 
vizitatori sînt și restaurantul și 
crama „Cotnari" din vestita loca
litate cu același nume, ca și pescă
ria Deleni, situată Ia 3 km de 
Hirlău, pe malul unui lac.

In fotografie: cabana „Codrii 
Pașcanilor".

11,30: 14; 16,45; 19,15, la grădină — 21, 
GRADINA GLORIA (TITAN) — 21,15; 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 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.
• Ciinele 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 vintului ; LIRA — 15,30; 
19.
• Pierdut și regăsit: GRĂDINA ARTA 
— 21.
• Secretul casetofonului : GRĂDINA 
BUZEȘTI — 21, GRĂDINA LIRA — 21.
• Marfă furată : GRĂDINA CULTU
RAL — 21.
• Superman : GRĂDINA FESTIVAL 
— 21.
• Shabana : GRĂDINA FLACĂRA —
21.15.
• Sălbaticul : GRĂDINA MIORIȚA 
— 21.
• îmi sare țandăra : PARC HOTEL 
— 21,15.

teatre

TELEGRAMA
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
din partea tovarășului J. Batmunh, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole, prin 
care se transmit sincere mulțumiri 
pentru felicitările adresate cu 'prile
jul reinvestirii sale in această 
funcție.

In telegramă se exprimă convin
gerea că relațiile de prietenie din
tre cele două țări se vor dezvolta șl 
extinde și in viitor spre binele po
poarelor mongol și român.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Arabe Egipt, miercuri a 
avut loc la București o manifestare 
culturală în cadrul căreia Vasiie 
Constantin, redactor-șef adjunct la 
Radioteleviziunea română, a înfățișat 
impresii de călătorie din această 
țară. A fost prezentat apoi un pro
gram de filme documentare egiptene.

La manifestate au luat parte 
membri ai conducerii I.R.R.C.S: și 
Asociației de prietenie româno-egip- 
teană, ai Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Mohamed . Wafik 
Hosny. ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Cu prilejul celei de-a 37-a aniver- 

șări a Zilei Renașterii Poloniei, am
basadorul acestei țări la București, 
Boleslaw Koperski, a rostit, miercuri 
după-amiază, o cuvîntare la postu
rile noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

10,00 Universiada ’81. Transmisiuni di
recte. Lupte greco-romane; Nata- 
tle; Volei

11.30 Roman foileton : „Puterea voinței’ 
— reluarea episodului 3

12.25 Telex
12.30 închiderea programului
16,00 Telex
16,03 Imagini din R. A. Egipt
16.30 Universiada ’81. Transmisiuni di

recte. Atletism ; Sărituri în apă ; 
Lupte greco-romane ; Gimnastică ; 
Natație

20.00 Telejurnal
20.25 Actualitatea economică
20.50 Ora tineretului. O sărbătoare a ti

nereții, a sportului și a păcii — 
Universiada

21,35 Naiul... bine temperat ! Improviza
ții muzicale cu Cătălin Tîrcolea. 
îșl dau concursul : Magdalena Popa 
și grupul vocal „Choralis".

22.10 Telejurnal
22.30 Universiada ’81. Rezumatul între

cerilor zilei

PROGRAMUL 2
17,00 Desene animate : Povestiri din pă

durea verde — episodul 13
17.25 Viața culturală
18.00 Concert simfonic.
19,20 sărbătoarea culorilor. Documen

tar etnografic realizat de studioul 
de film TV

19.50 1001 de seri'
20,00 Telejurnal

i ■

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 22 IULIE 1981
Extragerea I : 13 33 19 16 38 17. 

Extragerea a II-a : 9 11 6 3 36 5.
Fond de cîștiguri: 828 537 lei.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ THE GUARDIAN:

Șomajul, cheltuielile pentru înarmare 
și tulburările sociale din Europa occidentală

Incidentele, de o violentă fără precedent, care au avut loc timp de 
două săptămini in Marea Britanie, cuprinzind pături largi ale tineretului 
din peste 40 de mari orașe de pe tot cuprinsul țării, sint amplu comentate 
de presa londoneză. Astfel, ziarul „GUARDIAN", de tendință liberală, pu
blică, sub semnătura lui John Palmer, un studiu asupra acestor frămin- 
tări sociale din Marea Britanie, atrăgind atenția asupra substratului „de 
natură economică și socială" al acestora. Publicăm mai jos extrase din 
acest articol :

„Politicienii britanici care cred că 
folosirea de către poliție a unor mă
suri represive mai forte în diverse 
țărt ale Europei occidentale — re
curgerea Ia gaze lacrimogene și la 
tunuri cu apă, ca și la alte tehnici 
de înăbușire a manifestațiilor de 
stradă — poate fi un răspuns adecvat 
la tulburările ce au loc în orașele 
britanice ar face bine să privească 
mai atent la realități. Astfel, si ar 
putea să constate că lucrurile sînt 
departe de a fi liniștitoare.

Tunuri cu apă și gaze lacrimogene 
sint tradițional folosite în restul Eu
ropei occidentale pentru reprimarea 
demonstrațiilor populare, in multe 
din țările respective existînd, în 
acest scop, unități speciale ale po
liției. Existența acestor forțe poliție
nești paramilitare nu a eliminat 
însă răscoalele populației în diverse 
orașe vest-europene. Astfel de mari 
manifestații au avut loc la începutul 
acestui an la Amsterdam și în Ber
linul occidental, in cursul cărora s-a 
demonstrat împotriva lipsei de locu
ințe și a violentelor poliției față de 
cei care cereau o locuință decentă. Tn 
alte orașe vest-europene au avut loc, 
de asemenea, demonstrații cauzate, 
intre altele, de rata inaltă a șoma
jului în rindurile tineretului — situa
ție care persistă de mult timp — 
de gravele discriminări la care sînt 
supuși muncitorii străini, precum și 
de violențele polițienești.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII ARABE EGIPT

Excelenței Sale
Domnului MOHAMED ANWAR EL SADAT

Președintele Republicii Arabe Egipt
I CAIRO

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt, îmi face o deosebită 
plăcere să vă adresez, in numele meu și al poporului român, cele mai calde 
felicitări împreună cu urări sincere de sănătate, fericire personală și succese, 
de pace, progres și prosperitate pentru poporul egiptean prieten.

Am convingerea fermă că și in viitor, prin transpunerea in practică a 
hotărîrilor șl înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor pe care le-am 
avut la București și Cairo, relațiile, de prietenie șl cooperare bilaterală pe 
multiple planuri între Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt, 
conlucrarea dintre țările noastre pe plan internațional se vor dezvolta și 
amplifica, în interesul reciproc al popoarelor român și egiptean, al cauzei 
păcii, înțelegerii și securității in Orientul Mijlociu șl în întreaga lume.

Pe cheiul frumosului oraș Port 
Said de la intrarea in Canalul 
Suez se află o clădire monumen
tală, dominată de trei cupole înal
te de culoare verde, ce adăpostește 
administrația renumitei căi de apă. 
în această zonă au avut loc în ul
timele decenii cîteva evenimente 
de seamă din viața Egiptului, ca, de 
exemplu, festivitățile consacrate 
încheierii vastei operațiuni de lăr
gire și adîncire a canalului (decem
brie 1980), care a schimbat radical 
fizionomia arterei de navigație. In 
prezent, canalul poate primi petro
liere de pină la 150 000 tone, cînd 
sint complet încărcate, ceea ce va 
avea ca rezultat dublarea venituri
lor provenite din taxele de tranzit ; 
la sfirșitul anului curent se așteap
tă ca încasările respective să atingă 
un miliard de dolari. Acest fapt, 
ca și perspectivele de înflorire des
chise zonei limitrofe, conferă lu
crărilor recent încheiate o semni
ficație deosebită, evidențiind incă 
o dată hotărirea poporului egip
tean de a acționa perseverent pen
tru reconstrucția și dezvoltarea paș
nică a țării sale, pentru punerea 
în valoare a tuturor resurselor na
ționale.

Dealtfel, în cei 29 de ani care au 
trecut de la revoluția din 23 iulie 
1952 Egiptul a cunoscut un proces 
de adinei prefaceri economice și 
sociale, care și-au pus amprenta 
asupra întregii sale înfățișări. Ne
voită altădată să recurgă la import 
pentru cel mai neînsemnat produs 
industrial, țara dispune astăzi de 
o industrie proprie. în plină dez
voltare, cu obiective de seamă, ca 
marele combinat siderurgic de la 
Heluan, uzina de aluminiu Nag 
Hamadi. complexul textil Mehaia 
EI Kobra — adevărăți piloni ai 
înaintării pe calea progresului eco
nomic. S-a intensificat acțiunea de 
valorificare a păminturilor deșer- 
tice, a fost electrificată cea mai 
mare parte a așezărilor rurale, au 
luat avint prospecțiunile geologice. 
Potrivit știrilor publicate de presa 
egipteană, ca rezultat al descoperi
rii in 1980 a douăsprezece noi cîm- 
puri petrolifere, se estimează că la 
sfirșitul anului producția de țiței

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, Z3 

și 26 iulie. In țară : Vremea va fi insta
bilă in Banat, Crișana, Maramureș șl 
Transilvania și se va menține in gene
ral frumoasă in celelalte regiuni, în
deosebi Ia începutul intervalului. Vor 
cădea ploi, mai ales sub formă de aver
să, însoțite de descărcări electrice șl 
izolat de grindină. In vest, pe alocuri 
cantitățile de apă căzute vor depăși 20

Metodele forte folosite de poliție în 
țările respective nu au eliminat însă 
confruntările de natură economică și 
socială, ci, dimpotrivă, au turnat gaz 
peste foc, făcîndu-le și mai violente. 
Unele autorități sînt convinse chiar 
că âcțiunile agresive ale poliției au 
făcut ca o mică, dar nu nesemnifi
cativă, parte a tinerilor protestatari 
sâ devină teroriști sau simpatizanți ai 
teroriștilor.

Experiența tulburărilor din alte 
țări vest-europene nu oferă argumen
te care să folosească celor ce, încer- 
cind să găsească o explicație pentru 
aceste tulburări, lansează teoria că ar 
fi vorba de „conspirații" sau vor sâ 
revină la epoca „vinătorii de vrăji
toare". Dimpotrivă, devine tot mai 
clar că tulburările sociale sînt în le
gătură directă cu creșterea numărului 
șomerilor în rindul tineretului.

Evenimentele din ultimele două 
săptămini din Anglia au fost urmă
rite cu atenție în Europa occidentală. 
Puține țări vest-europene au permis 
ca in orașele lor să apară asemenea 
cartiere ale dezolării și disperării 
cum pot fi intilnite in Marea Brita
nie. Dar dacă principalele cauze ale t 
exploziei care a cuprins orașele bri
tanice sint recesiunea, înalta rată a 
șomajului, îngroșarea rindurilor a 
ceea ce s-a numit „generația margi
nală" (tineri care trăiesc la marginea 
societății) — atunci înseamnă că

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

a R.A.E. va fi de 33 milioane tone, 
iar veniturile realizate de pe urma 
exporturilor de „aur negru" se vor 
ridica la peste 3 miliarde dolari.

In spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate militantă cu 
lupta popoarelor arabe, a tuturor 
popoarelor, pentru dezvoltare de 
sine stătătoare, România socialistă 
uiTnărește cu viu interes succesele 
obținute de R.A.E. Relațiile româ- 
no-egiptene, caracterizate prin cal
dă prietenie și întemeiate pe încre
dere și respect reciproc, cunosc un 
curs mereu ascendent. în această 
privință. un rol determinant au 
avut și au frecventele întîlniri 
prietenești dintre. președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sa
dat, care au marcat, de fiecare dată, 
importante contribuții la dezvolta
rea relațiilor bilaterale, la promo
varea cauzei destinderii și păcii în 
Orientul Mijlociu și in lumea în
treagă. Astfel, ca rezultat al reali
zării acordurilor la nivel înalt, in 
ultimii ani s-a înregistrat o creș
tere substanțială a volumului 
schimburilor comerciale și au prins 
viață o serie de importante acțiuni 
de cooperare, ca, de exemplu, uzina 
de produse sodice de la El Mex 
(Alexandria), fabrica de acid sul
furic Abu Zaabal, complexul de 
preparare a fosfaților de la Ham- 
rawein, aflat în construcție. In ce 
privește problemele vieții interna
ționale, se cuvine a releva că 
R.A. Egipt dă o inaltă apreciere 
poziției constructive a României 
privind căile de soluționare pașni
că a situației din Orientul Mijlo
ciu, care prevede retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate, 
înfăptuirea dreptului Ia autode
terminare al poporului palestinian 
— inclusiv constituirea unui stat 
propriu independent — asigurarea 
independenței și suveranității tu
turor statelor din zonă.

Desfășurată pe asemenea coordo
nate. colaborarea multilaterală din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt corespun
de deplin intereselor celor două 
țări și popoare, constituind in ace
lași timp un aport de seamă la 
cauza păcii, progresului șl coope
rării internaționale.

litri pe metru pătrat. Vintul va sufla 
moderat, cu intensificări locale din sec
torul sud-est. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 
■ceie maxime Intre 20 șl 30 de grade, mal 
ridicate in sud-estul țării. în București : 
Vremea va ii în general frumoasă. 
Cerul va fi schimbător, favorabil aver
selor de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice în a doua parte a intervalu
lui. Vintul va sufla slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 13 șl 17 grade, iar cele ma
xime între 27 și 31 de grade. (Corneiiu 
Pop, meteorolog de serviciu).

celelalte țări vest-europene se găsesc 
pe același drum, dar într-un stadiu 
mai puțin avansat.

Iată de ce politicienii din țările 
Pieței comune caută să vadă ce este 
de făcut pentru a preintîmpina ase
menea evenimente ca acelea din JWarea 
Britanie. Pină nu de mult, multi din 
ei iși puneau speranța intr-o redre
sare economică internațională. Dar 
raportul de săptămina trecută al 
O.E.C.D. confirmă că redresarea nu 
va avea loc înainte de anul viitor și 
că această redresare, dacă se va pro
duce, se va dovedi insignifiantă și de 
scurtă durată, nefiind in măsură să 
reducă actualul nivel înalt al șoma
jului din rindurile tineretului. Multe 
guverne vest-europene recunosc 
acum că Piața comună trebuie să in
vestească mult mai multe fonduri 
pentru a se opri procesul de degra
dare a unor întregi zone urbane și 
a se trece la programe de recon
strucție a orașelor.

Dar de unde vor fi luați banii pen
tru asemenea programe ?

tn Belgia, Danemarca șl Olanda 
atenția este îndreptată spre reduce
rea cheltuielilor de înarmare, ca o 
sursă adecvată din care să se preia 
fonduri pentru asemenea scopuri. Și, 
oricit ar deplinge Administrația 
"S.U.A. tendința de reducere a fon
durilor de înarmare în folosul 
reconstrucției civile, care vine să 
confirme temerile lor privind ten
dințele „pacifiste și neutralists" din 
Europa occidentală, țările Pieței co
mune nu vor putea mult timp să 
amine alegerea intre tunuri și echi
valentul 1981 al untului — adică în
semnate investiții pentru redresarea 
socială a orașelor lor" — se arată in 
încheierea articolului.

T

© EXPERIMENT BIO
LOGIC MARIN. Programul 
„Ocean Color Experiment", des
tinat studiului activității biolo
gice marine și al poluării ape
lor, va testa, cu prilejul celui 
de-al doilea zbor experimental 
al navetei spațiale americane, 
două aparate speciale denumite 
„scrutători multispectrali". Ex
trem de sensibile, aparatele vor 
fi reglate așa incit să poată a- 
naliza culoarea suprafeței ma
rine in regiuni din largul Pe
ninsulei Iberice și al Africii de 
nord-vest, trăgind concluzii cu 
privire la existența materiilor 
in suspensie, reapariția clorofi- 
lei și dispersia diferitelor se
dimente. Dacă, așa cum se în
trevede, factorii urmăriți în zo
nele observate vor da rezulta

tele așteptate, proiectatele ex
perimente se anunță a fl de o 
mare importanță pentru acumu
larea de date mai exacte in do
meniile biologiei, ecologiei șl 
geologiei.

• CENTRU PENTRU 
INFORMAȚII BIBLIO
GRAFICE. Un asemenea cen
tru funcționează în Franța, fiind 
dotat cu un calculator cu o me
morie de 12 miliarde de uni
tăți. Scopul urmărit este acela 
de a permite specialiștilor — oa
meni de știință, ingineri, cerce
tători, economiști etc. — să ape
leze instantaneu Ia date biblio
grafice și faptice din cele mai 
diferite domenii, de la chimie și 
medicină, pînă la literatură sau 
politică internațională. Pornind

de la o simplă consolă și un tele
fon, utilizatorul poate avea in
stantaneu o prezentare succintă 
a cunoștințeloi- existente privind 
un subiect dat.

• LICHID ANTICO- 
ROZIV. „Drawl" este un nou 
sistem de acoperire a barelor, 
sirmei ți țevilor inainte de tre- 
filare, elaborat în Anglia. Este 
vorba despre un lichid, pe bază 
de polimeri anorganici, care 
conține un sistem de inhibitori 
de coroziune și de agenți de 
umezire. El este conceput pen
tru a constitui un strat uniform, 
care asigură protecția antico- 
rozivă de lungă durată și per
formanțe de trefilare de calitate 
superioară. Produsul este ușor 
de aplicat, nu este hlgroscopic,

DE
iar metalele tratate rezistă foar
te bihe la acțiunea agenților ex
teriori.

• LOCATOR PENTRU 
INIMĂ. Cu ajutorul aparatu
lui creat de specialiștii de la In
stitutul de fizică aplicată al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. din 
orașul Gorki, medicii pot sta
bili, în numai cîteva secunde, 
diagnosticul precis privind mo
dul de funcționare a cordului 
pacientului. Este suficient pen
tru aceasta ca ei să fixeze pe 
pieptul bolnavului senzorul unui

locator ultrasonic cu impulsuri. 
Pe ecran apar imediat linii care 
indică atit funcționarea mușchi
lor inimii, cit și a valvulelor. 
Folosind in practica medicală 
acest sonocardiograf, medicii 
din Gorki s-au convins câ el 
deschide posibilități suplimen
tare pentru- explorarea profilac
tică a sănătății populației.

• AMENAJAREA BA
ZINULUI VISTULEI. I" 
R. P. Polonă este în curs un 
vast program de amenajare a 
bazinului Vistulei, care se În

tinde pe o perioadă îndelunga
tă. Acest program comportă 
construcția într-o primă etapă, 
pină in 1985 a 170 noi stații de 
epurare a apei, 29 stații de 
pompare și uzine de tratare a 
apei în anumite orașe. De ase
menea, se are in vedere ca Vis
tula să devină navigabilă pe a- 
proape întregul său curs.

• DOUĂ PROIECTE 
DE TUNEL SUB CANA
LUL MÎNECII. Grupul euro
pean al tunelului sub Canalul 
Minecii a anunțat că a reținut, 
din diversele propuneri și so
luții ce-i fuseseră înaintate la 
începutul acestui an. două pro
iecte privind legarea, pe sub Ca
nalul Minecii, a Franței cu

Marea Britanie. Ambele pre
văd construirea unei căi fe
rate ; primul dintre ele preco
nizează realizarea unui tunel cu 
un diametru de 6,02 metri, al 
doilea, al unuia ceva mai larg, 
cu diametrul de 6.85 metri.

• RELICVELE AR
HEOLOGICE, OBIECT 
DE TRAFIC. In Guatemala 
au fost descoperite bande de 
răufăcători care sustrag obiecte 
arheologice, aparținînd culturii 
maya, pe care le vînd în străină
tate. Potrivit experților. dacă 
actualul ritm al furturilor va fi 
menținut, in următoarele două 
decenii In Guatemala nu vor 
mai exista relicve ale acestei 
străvechi civilizații din America

Latină. Obiectele sint luate ade
sea din temple, turnuri sau alte 
construcții pe care răufăcătorii 
le descoperă adesea Înaintea ar
heologilor.
• DIAGNOSTIC RA

PID. Zilele trecute a fost pve- 
zentat în R.F. Germania proto
tipul unui aparat capabil sâ de
tecteze rapid prezenta unei tu
mori de natură malignă. Instru
mentul, denumit Citometru, de 
talia unul aparat de radio cu 
tranzistori, funcționează cu aju
torul unui microordinator care 
analizează în jur de 2 000 ce
lule pe secundă. Cercetătorii de 
la Institutul „Max Planck" din 
Miinchen consideră că vor mai 
trece cinci ani pînă ce aparatul 
va fi pus la punct.



„România, președintele Nicolae Ceaușescu 
aduc o contribuție remarcabilă Iu cauza păcii, 

înțelegerii și colaborării intre popoare"

REUNIUNEA GENERAL-EUROPEANÂ DE IA MADRID

Presa de peste hotare inserează noi articole dedicate personalității de 
larg prestigiu internațional a secretarului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, remarcabileldr succese obținute de poporul român in edifi
carea societății socialiste multilateral dezvoltate, consecventei politici 
externe de pace, prietenie și colaborare promovate de partidul și statul 
nostru. De asemenea, au loc, in diferite țări ale lumii, noi manifestări 
închinate României, realizărilor țării noastre, unor momente de seamă din 
istoria poporului român.

INDIA. La Delhi a apărut ediția 
specială a revistei „INTERNATIO
NAL REPORTER* 1, dedicată confe
ririi înaltei distincții indiene „Om al 
anului 1980 — pentru pace11 tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Roman, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Revista prezintă solemni
tatea care a avut loc la București 
cu prilejul inminării distincției, alo
cuțiunea șefului statului român, pre
cum și alocuțiunile delegaților indieni 
prezenți la solemnitate.

HAGA 22 (Agerpres). — Șansele 
formării unui nou guvem in Olanda, 
după alegerile generale de la 26 mai, 
s-au redus, miercuri, cind cele trei 
partide — Partidul Creștin-Demo- 
crat, Partidul Muncii și formația 
„Democrații-66“ — ai căror lideri a- 
junseseră anterior la un acord asu
pra proiectului de program al vii
torului. cabinet de coaliție, au reve
nit asupra acordului lor.

Proiectul de program a fost criti
cat sever de grupurile parlamentare 
ale acestor partide și este improba
bil — relatează agenția Reuter — ca

CORUL DE COPII „CAMBRATA 
INFANTIS" IN TURNEU IN R.F.G. 

| Președintele Republicii Federale 
Germania. Karl Carstens, a primit 

1 la 22 iulie, la reședința sa, corul 
de copii „Camerala1 inf antis" din 
Brașov. Corul a prezentat un scurt 

I program, care s-a. bucurat de apre
cierea președintelui vest-german. 

I care i-a felicitat pe tinerii artiști 
| români pentru frumusețea artei lor 

interpretative și le-a urat succes in 
turneul pe care il întreprind in 
R.F.G.. La primire a fost prezent 
ambasadorul țării noastre la Bonn, 
Ion Râmbu.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
1 ECUADOR, care a avut loc la 
, Guayaquil, a dezbătut unele pro

bleme legate de pregătirea Congre
sului al X-lea al partidului. A fost 

. adoptată hotărirea privind amîna- 
rea congresului, care urma să se

I țină în luna august a.c., pentru 
februarie 1982.

DATORIILE ȚARILOR ÎN CURS 
DE DEZVOLTARE se ridicau la 

| sfirșitul anului 1980 la 456 miliarde 
de dolari, iar amortizările și dobin- 
zile la 91.4 miliarde de dolari — 

I scrie revista „Jeune Afrique11,
citind un raport al Organizației 
pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare (O.E.C.D.). Cu zece ani 
în urmă, menționează revista, da
toriile acestor țări erau de 74 mi

în prima pagină se subliniază câ 
delegația indiană s-a deplasat la 
București pentru a inmina președin
telui României distincția „Om al 
anului 1980 — pentru pace11, ca o 
„manifestare a înaltei aprecieri și 
considerații pentru contribuția re
marcabilă a șefului statului roman 
la cauza păcii, înțelegerii și colabo
rării între popoare11.

Această distincție, subliniază re
vista, se adaugă numeroaselor dis
tincții prestigioase acordate pre
ședintelui României de diferite insti
tuții și organizații politice din multe 
țări ale lumii. „Ea reprezintă o nouă 
expresie a prestigiului internațional 
de care se bucură activitatea pre
ședintelui Republicii Socialiste Ro
mânia dedicată făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte, o lume eli
berată de arme și războaie, in care 
fiecare națiune poate să-și clădească 
liber și independent destinul său așa 
cum și-l dorește11.

Revista publică, totodată, portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
cum și imagini de la solemnitatea in
minării distincției „Om al anului 1980 
— pentru pace1*.  De asemenea, sint 
inserate extrase din alte cuvintări 
rostite de președintele Republicii 
Socialiste România.

Solemnitatea de la București a fost 
reflectată și de ziarele centrale in
diene „THE TIMES OF INDIA11, 
„PATRIOT11, „INDIAN EXPRESS11 și 
„HINDUSTAN TIMES11, care au pu
blicat extrase din alocuțiunea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, subliniind, 
indeosebi, aprecierile cu privire la 
relațiile româno-indiene și conlucra
rea celor două țări pe plan interna
țional, in interesul cauzei generale a 
păcii, a independenței naționale și a 
politicii de destindere.

ITALIA. Ziarul „LA GAZZETTA 
DEL MATTINO11 a dedicat un număr 
special României, inserind o serie 
de articole, bogat ilustrate, con
sacrate politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, dez
voltării economico-sociale a țării.

O întreagă pagină relatează despre 
manifestările publice de ia Milano, 
Rapallo și Reggio Calabria, prilejui
te de apariția noului volum consa
crat președintelui României — „Da. 
Ceaușescu 1“ — manifestări la care 
au participat oameni politici repre-

In
internaționale

întrevederi argentiniano-dominicane
BUENOS AIRES 22 (Agerpres). — 

Argentina și Republica Dominicană 
impărțășesc ideea menținerii stabi
lității in /America Centrală și in zona 
Caraibilor și se pronunță impotiiva 
oricărei intervenții directe sau indi
recte in treburile interne ale statelor 
din regiunea respectivă — se arată 
in comunicatul comun dat publici
tății la Buenos Aires, in urma con
vorbirilor dintre ministrul argenti
nian al afacerilor externe, Oscar
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FRANȚA

Obiective prioritare ale noului guvern
Programul prezentat Parlamentului 

de primul, ministru francez, Pierre 
Mauroy, și dezbaterile ce au urmat 
in Adunarea Națională au conturat 
principalele probleme care preocupă 
noul cabinet — a! forțelor de stingă. 
Măsurile preconizate de guvern con
cretizează angajamentele asumate de 
liderul socialist Francois Mitterrand 
în timpul campaniei sale electorale. 
Alegerea primului președinte socialist 
al celei de-a V-a Republici Franceze 
și consolidarea acestei victorii prin 
succesul formațiilor de stingă în 
scrutinul parlamentar au creat pre
misele politice pentru realizarea re
formelor și înnoirilor dorite de popor.

Elaborarea programului guverna
mental pornește, cu spirit realist, de 
la situația concretă in care se află 
țara la ora actuală. în acest sens, in 
declarația sa. premierul Mauroy a 
menționat existența a 1 800 000 șomeri, 
fenomen cu implicații deosebit de 
dramatice in rindul diferitelor cate
gorii ale populației : din șase tineri, 
unul nu are slujbă ; din 100 de 
șomeri, 60 sint femei ; inflația este 
de 2—3 ori mai ridicată decît în unele 
țări vecine ; deficitul bugetar a a- 
juns la 50 miliarde de franci. Pe de 
altă parte, capacitatea de producție 
a întreprinderilor franceze este utili
zată. in medie, numai în proporție de 
70 la sută. Premierul francez a incri
minat, de asemenea, marile discre
panțe în ce privește repartiția veni
tului național, ca și „segregația11 în 
materie de locuințe, care a dus la 
situația ca „orașele să fie alcătuite 
din rezervații ale celor bogați și pe
riferiile reprezentind adevărate ghe
touri pentru cei săraci11. Factorilor 
interni li se suprapune și un context 
extern nefavorabil — situația econo
mică internațională, agravată, după 
opinia Parisului, de „scumpirea dola
rului și ridicarea intolerabilă a ratei 
dobînzilor in S.U.A 11

în aceste împrejurări, guvernul, 
avertizind că „redresarea nu va veni 

zentînd toate partidele democratice 
italiene.

într-un articol referitor la dezvol
tarea economiei românești se subli
niază faptul că „cincinalul precedent 
a reprezentat o etapă importantă a 
procesului unitar de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Actualul cincinal are ca țel con
tinuarea pe un plan superior a reali
zării Programului partidului, crește
rea și modernizarea torțelor de pro
ducție, pe baza afirmării puternice a 
revoluției științifice și tehnice și in
troducerea unei noi calități in toate 
sectoarele de activitate11. în conti
nuare, sint enunțate și explicate pe 
larg direcțiile și prioritățile noului

Manifestări 
și comentarii 

de presă dedicate 
țării noastre

cincinal, subliniindu-se că „un obiec
tiv fundamental îl constituie înfăp
tuirea unei profunde revoluții 
agrare11.

Trecutul istoric al poporului ro
mân, continuitatea sa pe actualul te
ritoriu al țării, arta populară din 
România constituie temele altor ar
ticole inserate in „La Gazzetta del 
Mattino11.

Numere speciale consacrate Româ
niei au publicat și ziarele „IL GIOR- 
NĂLE DELL'UMBRIA11 și „LA 
GAZZETTA ITALLO-SVIZZERA11, 
care apare la Lugano.

BRAZILIA. Sub titlul „România 
cere unirea eforturilor pentru dezar
mare11, ziarul „CORREIO BRASI- 
LIENSE11 prezintă Apelul adresat de 
Marea Adunare Națională a Republi
cii Socialiste România parlamentelor 
țărilor semnatare ale Actului final al 
Conferinței de la Helsinki.

în acest apel, se arată în articol, 
se solicită parlamentelor țărilor care 
participă la conferință să acționeze 
mai ferm pentru a 'determina inten
sificarea activității din cadrul re
uniunii de la Madrid și încheierea 
acesteia cu rezultate cit mai substan
țiale. care să dea un impuls nou. 
puternic, înfăptuirii securității pe 
continentul european.

„JORNAL DO BRASIL11 relevă, la 
rindul său. că Apelul adresat de 
Marea Adunare Națională parla
mentelor conține îndemnul „de a se 
face tot posibilul pentru apărarea 
dreptului suprem al oamenilor la 
viață, la pace, libertate și indepen
dentă națională11.

Sub egida Ambasadei române din 
Brazilia și a Societății culturale 
România — Brazilia a avut loc in

Camilion. și omologul său domini
can, Manuel Enrique Tavares Es- 
paillat.. Referitor la situația econo
mică internațională, in document se 
subliniază necesitatea unor schim
bări în structurile actualelor relații, 
prin înfăptuirea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Cei doi miniștri au exprimat, de 
asemenea, hotărirea țărilor lor de a 
diversifica și lărgi cooperarea re
ciprocă.

peste noapte", și-a exprimat încre
derea că forțele reunite ale națiunii 
vor reuși să învingă șomajul și infla
ția. „Unitatea națională — menționa 
președintele republicii — va fi cu atit 
mai consolidată cu cit fiecare fran
cez se va simți deopotrivă responsa
bil și beneficiar al efortului colectiv 
cerut țării". Paralel cu unele măsuri 
imediate de calificare și asimilare a 
tinerilor in producție, de sprijinire a 
investițiilor productive, de apărare a 
francului și de ameliorare a situației 
categoriilor cu venituri mici, cabine
tul pregătește un plan pe doi ani, 
pentru perioada 1982—1983, care ur
mează să fie prezentat în luna de
cembrie. Obiectivele principale ale a- 
cestui plan prevăd combaterea siste
matică a șomajului, crearea intr-o 
primă etapă a 211) 000 noi locuri de 
muncă și relansarea mai durabilă a 
activității productive. Va urma apoi 
un plan pe 5 ani, cu obiective de mai 
mare anvergură, vizind unele trans
formări sociale mai profunde.

în directă legătură cu realizarea a- 
cestor intenții se află proiectele de 
extindere a naționalizărilor. După 
cum se știe, sectorul public de
ține o pondere relativ însemnată în 
economia tării : el cuprinde Banca 
Franței. Societatea nâțională a dru
murilor de fier, uzinele „Renault11, 
minele de cărbuni, uzinele de gaz și 
electricitate, unele mari societăți de 
asigurări. Noul guvern intenționează 
să încheie procesul de naționalizare 
în domeniul bancar și al societăților 
de asigurări și, totodată, să treacă 
în sectorul de stat cîteva mari în
treprinderi care se bucură de o 
poziție de cvasimonopol in domenii- 
cheie ale economiei naționale, cum 
ar fi siderurgia, industria aero
nautică, industria atomică și cea 
de armament. Ar urma, cu alte 
cuvinte, să se adauge încă 5 la sută 
din potențialul industrial al țării ce
lor 12 procente cit reprezintă națio
nalizările efectuate de guvernele pre

orașul Sao Paulo vernisajul expozi
ției „Vestigii dacice in Munții Car- 
pați“. După cuvîntul de deschidere, 
rostit de Augustin Hila, președintele 
Societății culturale România — Bra
zilia. Gloria Portal, profesoară de 
istorie la Universitatea din Sao 
Paulo, a făcut o expunere asupra 
obiceiurilor și modului de organizare 
a dacilor, a rolului pe care l-au avut 
romanii in formarea poporului român.

Cu ocazia vernisajului au fost vi
zionate filme documentare româ
nești referitoare la istoria României, 
realizările actuale ale poporului ro
mân. folclorul țării noastre.

ELVEȚIA. La Universitatea din 
Basel a avut loc o manifestare, de
dicată relațiilor culturale, româno- 
elvețiene. Prof. dr. Cari Gossen. rec
tor de onoare al universității, roma
nist de renume internațional, a sub
liniat locul specific al valorilor spi
rituale ale poporului român in con
textul culturii europene și universa
le, iar prof. dr. Nicolae Balotă, de Ia 
Universitatea din București, a vor
bit despre interferențe culturale ro- 
mâno-elvețiene. Dr. Max Burckhardt. 
membru al Consiliului fundației 
..Jakob Burckhardt11. a scos in evi
dență legăturile tradiționale dintre 
școala literară și filozofică elvețiană 
și marile personalități ale culturii 
românești.

La Universitatea din Ziirich a avut 
loc. sub auspiciile Institutului de 
științe politice al Elveției, o. sesiune 
consacrată politicii externe a Româ
niei și relațiilor de colaborare româ- 
no-elvețiene, la care a prezentat o 
expunere ambasadorul României la 
Berna, Mircea Malița.

VENEZUELA. Ambasada Româ
niei la Caracas a donat Academiei 
naționale de științe politice si socia
le a Venezuelei o colecție de litera
tură românească social-politică, in 
care locul central il ocupă lucrările 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La solemnitatea care a. avut loc, 
dr. Tomas Enrique Carrillo Batalla, 
președintele Academiei, și Marin Ar
gint, ambasadorul român la Caracas, 
s-au referit în cuvîntul lor la tradi
ționalele legături de prietenie stator
nicite între cele două popoare și la- 
însemnătatea donației pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă.

ISRAEL. La Biblioteca centrală 
„Mitrani" din orașul israelian Holon 
a avut loc donarea unei colecții de 
cărți românești pentru secția de lim
bă română a acestei instituții, prima 
de acest gen funcționînd în Israel. 
Locul central între volumele colec
ției îl ocupă seria - completă de lu
crări social-politice și economice ale 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și lucrările știin
țifice ale tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu.

BERLINUL OCCIDENTAL. La 
Clubul Seniorilor,:din > f acest > oraș a 
avut loc o seară românească. Celor 
peste 400 de participanți le-au fost 
prezentate trecutul istoric al Româ
niei. 1 realizările obținute in ultimul 
deceniu și jumătate și perspectivele 
de dezvoltare a tării noastre. Seara 
s-a încheiat cu o audiție de muzică 
■românească.

Pentru o zonă 
denuclearizată 

în nordul Europei
OSLO 22 (Agerpres), — într-un in

terviu acordat presei norvegiene, 
ministrul afacerilor externe al Is- 
landei, Olafur Johannesson, a subli
niat că ideea creării unei zone denu- 
clearizate in Nordul Europei se 
bucură de sprijin deplin in Islanda. 
Propunerea privind crearea unei 
asemenea zone — a relevat ministrul 
islahdfez — corespunde obiectivelor 
politicii de securitate a țării.

cedente. Ca răspuns la agitația stîr- 
nită de opoziție in jurul acestei pro
bleme. guvernul a amintit că fostul 
președinte Charles de Gaulle a în
ceput naționalizarea băncilor încă in 
1945.

Extinderea sectorului, public este 
menită să faciliteze introducerea mai 
operativă în producție a rezultatelor 
cercetării și tehnologiei. înaintate. Cu 
sprijinul guvernului, spre sfirșitul a- 
cestui an urmează să aibă Ioc un co
locviu național consacrat cercetării și 
tehnologiei, precedat de sesiuni re
gionale. Acest domeniu este apreciat 
de autorități ca prezentînd un interes 
vital pentru viitorul Franței. Minis
terul Cercetării și Tehnologiei trebuie 
să devină, cum se spune la Paris, 
„propulsorul viitorului11.

O atenție deosebită. urmează să se 
acorde realizării unei profunde refor
me administrative, descentralizarea 
administrației locale, extinderea atri
buțiilor consiliilor regionale și locale 
in dauna împuternicirilor mari de 
care se bucurau pină acum prefecții 
fiind menite să pună capăt unei si
tuații care durează de citeva secole.

Un loc important revine în planurile . 
de redresare națională raporturilor 
pe care noua administrație intențio
nează să le cultive cu țările lumii a 
treia. încă in timpul campaniei sale 
electorale, președintele Francois Mit
terrand sublinia că dacă s-ar acce
lera dezvoltarea țărilor rămase în 
urmă, aceasta ar duce la stimularea 
cererii a aproape două miliarde de 
oameni, cîți trăiesc în aceste țări, 
ceea ce ar fi în interesul general, in
clusiv al țărilor industrializate.

Opinia publică franceză a primit 
cu interes programul noului guvern, 
considerind că traducerea sa în viată 
va fi de natură să contribuie la so
luționarea unor probleme presante 
ale societății.

Petre STANCESCU

MADRID 22 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian : în 
primul grup de redactare al reuniu
nii de la Madrid continuă negocie
rile avind drept scop să ducă la 
convocarea Conferinței pentru mă
suri de creștere a încrederii și dezar
mare in Europa.

Principala problemă care își aș
teaptă in prezent rezolvarea este cea 
legată de stabilirea mandatului pri
mei etape a conferinței, care — po
trivit celor convenite pină în pre
zent — va fi dedicată adoptării unui 
ansamblu de măsuri de creștere a 
încrederii și securității, menite să 
reducă riscul confruntării militare 
in Europa. După convenirea a trei 
dintre criteriile cărora ar urma să 
le răspundă măsurile de creștere a 
încrederii ce vor fi discutate in pri
mp etapă a acestei conferințe — ca
racterul lor semnificativ din punct 
de vedere militar, angajamentul po
litic al statelor de a le respecta și 
posibilitatea de control — negocie
rile se concentrează acum asupra 
stabilirii celui de-al patrulea crite
riu, și anume. definirea zonei de 
aplicare a acestor măsuri.

Întîlnire între L. Brejnev și G. Husak
MOSCOVA 22 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția T.A.S.S.. ih 
Crimeea a avut loc, miercuri, o în
tîlnire intre Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Guștav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Cehoslo

A 35-a aniversare a creării Frontului Democratic 
pentru Reunificarea Patriei

Adunarea de la Phenian
PHENIAN 22 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc miercuri o adu
nare solemnă consacrată celei de-a 
35-a aniversări a creării Frontului 
Democratic pentru Reunificarea Pa
triei — organizație care reunește 
toate partidele și organizațiile de 
masă progresiste din nordul și su
dul Coreei.

Cu acest prilej — relatează agen
ția A.C.T.C. — Lim Ciun Ciu. mem
bru ai Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, secre
tar general al Comitetului Popular 
Central al R.P.D. Coreene, a prezen
tat un raport. După cum a subliniat 
vorbitorul, in cele trei decenii care 
au trecut, F.D.R.P. s-a întărit și s-a

încheierea întilnirii la nivel înalt 
de la Ottawa

Comunicatul final reflectă un compromis care nu elimină 
divergențele dintre participanți

OTTAWA 22 (Agerpres). — Reu
niunea la nivel inalt de Ia Ottawa 
a celor șapte state occidentale in
dustrializate — S.U.A.. Canada,
Marea Britanie, Franța, R.F.G., Ita
lia și Japonia — in mare parte con
sacrată efectelor politicii monetaris- 
te a Statelor Unite asupra economii
lor partenerilor lor, s-a încheiat, 
marți seara, cu adoptarea unui co
municat final. Arătind că „in multe 
țări șomajul a crescut puternic și 
continuă, să crească11 iar „ratele do- 
binzilor au atins niveluri-record in 
multe țări11, comunicatul afirmă .că 
„lupta pentru calmarea și pentru 
reducerea șomajului11 trebuie să 
constituie „prioritatea cea mai 
inaltâ11. Se subliniază necesitatea „de 
a reduce urgent datoria publică11, de 
a „limita deficitele bugetare11, de a 
„domina fluctuațiile ratelor dobinzi- 
lor și ale cursurilor de schimb11 pen
tru a asigura o stabilitate mai mare 
?-e piețete monetare și financiare.
n ce privește problema principaiă 

abordată, in care divergențele per
sistă,. documentul consemnează atit 
teza americană, potrivit căreia „ra
tele dobînzilor au rolul lor de jucat11 
în- combaterea inflației, cit și punc
tul de vedere al țărilor . vest-euro- 
pene, potrivit căruia „evoluțiile ra
telor dobînzilor intr-o țară pot face 
mai dificile politicile de stabilizare 
in alte țări, influențind cursul de 
schimb al monedelor lor și econo
miile Io.-11. ’

Locuitorii din orașul spaniol Aranjuez își exprimă protestul vehement față 
de intenția forțelor de extremă dreaptă de a marca, printr-o adunare 
publică, declanșarea, cu 45 de ani in urmă, în iulie 1936, a rebeliunii 
\_______ generalului Franco — începutul războiului civil din Spania

CAPRICIILE VREMII
Puternicele ploi care au căzut în 

ultimele două zile în zonele sudice 
ale Republicii Federale Germania și 
in Austria au provocat moartea a cel 
puțin opt persoane și dispariția al
tor citorva. relatează agențiile D.P.A. 
și A.P.A. în inundațiile din Bavaria 
și-au pierdut viața patru persoane 
iar pe întinse suprafețe agricole re
coltele au fost compromise.

Au fost avansate noi propuneri, 
care in prezent formează baza dis
cuțiilor pentru ajungerea la un 
acord. în condițiile in care pozițiile 
sint incă divergente, o serie de de
legați au insistat pfentru intensifi
carea eforturilor, astfel incit să se 
poată realiza progrese, și în această 
privință.

Avind in vedere dificultățile exis
tente in acest grup de redațtare, ca 
și ritmul oarecum lent pe care il 
înregistrează negocierile privind ca
pitolele referitoare la principiile ac
tului final și la cooperarea dintre 
statele participante in domeniul 
umanitar, observatorii nu exclud 
posibilitatea convenirii in zilele ur
mătoare a unei întreruperi a lucră
rilor reuniunii din capitala Spaniei, 
de natură a permite noi contacte 
intre guvernele statelor participante, 
identificarea de soluții și ih acele 
probleme nerezolvate incă, in așa fel 
incit reuniunea' general-europeană 
de la Madrid să se poată încheia cu 
succes prin adoptarea unui document 
final substanțial și echilibrat, cores
punzător așteptărilor popoarelor.

vacia. președintele R.S. Cehoslovace, 
care se află Ia odihnă in Uniunea 
Sovietică. S-a procedat la o infor
mare reciprocă asupra evoluției in
terne din cele două țări și au fost 
examinate colaborarea economică 
dintre U.R.S.S. și R.S.C. și un cerc 
larg de probleme internaționale.

dezvoltat într-o organizație largă, la 
care au aderat toate forțele patrio
tice dornice să contribuie la reuni
ficarea pașnică și independentă a 
Coreei, opunindu-se cu fermitate 
amestecului străin in treburile in
terne ale Coreei și condamnînd ac
țiunile antinaționale ale autorităților 
de la Seul. Documentul se pronunță, 
totodată, pentru crearea unui front 
de larga unitate națională, la căre să 
ia parte personalități ale vieții so
ciale din nordul și sudul țării, ca și 
coreeni de peste graniță, care, după 
contacte și dialog, să convoace un 
Congres național, ca organ consulta
tiv al întregii națiuni, in scopul rea
lizării reunificării patriei.

Referindu-se Ia comerțul interna
țional. comunicatul menționează 
acordul. părților de a „menține poli
tica schimburilor comerciale deschi
se11 și de a „rezista presiunilor pro- 
tecționiste".

în legătură cu problematica ener
geticii, in comunicat se arată că 
„dezvoltarea și utilizarea surselor de 
energie proprii — atit convenționale, 
cit și noi — va fi accelerată și se va 
continua promovarea politicii de 
economisire a energiei și de substi
tuire a petrolului11, precum și încu
rajarea utilizării energiei nucleare.

Referitor la dialogul Nord-Sud, se 
consemnează poziția părților de „a 
explora toate căile de consultare și 
de cooperare cu țările in curs de 
dezvoltare11 și de „a participa la 
pregătirea unui proces mutual accep- 
tabil de negocieri globale, in condiții 
care Să permită speranța unor pro
grese notabile11, fapt interpretat de 
agenția France Presse ca o „accep
tare, de o manieră prudentă11, din 
partea S.U.A. de a se angaja pe 
calea care ar putea duce la reluarea 
acestor negocieri.

Comunicatul comun identifică pro
blemele cu care sint confruntați 
participanții la reuniunea de la 
Ottawa, „fără a oferi soluții precise11 
— consideră agenția Associated 
Press — apreciind că acest, docu
ment „reflectă un compromis intre 
atitudinile transatlantice conflic- 
tuăle".

Ruperea unui baraj în landul Aus
tria de Jos a provocat inundarea unei 
suprafețe agricole de 900 hectare, iar 
70 de gospodării au fost izolate de 
restul țârii.

în Vorarlberg a nins și s-a produs 
prima avalanșă înregistrată în luna 
iulie în zonă in ultimii 180 de ani, 
dar n-au fost semnalate pagube.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
privind situația din Orientul Mijlociu

Adoptarea in unanimitate a unei rezoluții in favoarea incetării 
neintirziate a tuturor atacurilor armate in Liban

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
adoptat, marți seara, in unanimitate, 
o rezoluție in care reafirmă apelul 
lansat la 17 iulie de președintele și 
membrii șăi pentru a se pune capăt 
fără intirziere tuturor atacurilor ar
mate și a se da dovadă de cea mai 
mare moderație în vederea instaură
rii liniștii și păcii in Liban, precum 
și a stabilirii unei păci juste și du
rabile in Orientul Mijlociu in an
samblu — informează agențiile France 
Presse și United Press International.

Luind act de raportul secretarului 
general asupra acestei probleme. 
Consiliul de Securitate „cere înceta
rea imediată a tuturor atacurilor ar
mate11, „reafirmă angajamentele sale 
in favoarea suveranității, integrității 
teritoriale și independentei Libanu
lui, in interiorul frontierelor sale re
cunoscute internațional11 și „roagă pe 
secretarul general să prezinte consi
liului un raport asupra aplicării pre
zentei rezoluții cit mai curind posibil, 
in cele 48 de ore care urmează adop
tării sale11.

Proiectul de rezoluție a fost pre
zentat de Spania, căreia i s-au ală
turat Irlanda și Japonia. în cadrul 
dezbaterilor, reprezentanții țărilor a- 
rabe. care aU luat cuvîntul. s-au 
pronunțat pentru adoptarea de sanc
țiuni împotriva Israelului, chiar dacă 
Statele Unite vor recurge la veto. 
Consiliul de Securitate — a cerut ob
servatorul permanent al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei — să 
acționeze imediat pentru a se pune 
capăt acțiunilor Israelului împotriva 
poporului palestinian. Reprezentantul 
Marii Britanii a subliniat că recen
tele acțiuni israeliene, pierderile care 
au rezultat „nu pot fi în nici un fel 
justificate11. De asemenea, reprezen
tantul Franței a condamnat utilizarea 
așa-numitelor „acțiuni preventive11, 
arătind că asemenea acte nu pot fi 
justificate si „atrag contraacțiuni și 
generează un ciclu al violenței".

Grupul țărilor nealiniate la O.N.U. 
a dat publicității o declarație in care 
subliniază câ „nu pot să tolereze și 
nu vor tolera această escaladare dra
matică a politicii Israelului de agre
siune continuă".

Ședință a guvernului libanez
BEIRUT 22 (Agerpres). — Miercuri 

a avut loc, sub conducerea președin
telui Elias Sarkis, o ședință a gu
vernului libanez. Cabinetul — infor
mează agenția M.E.N. — a discutat 
rezoluția Consiliului de Securitate al

Raiduri ale aviației israeliene 
asupra unor regiuni din sudul Libanului

BEIRUT 22 (Agerpres). — Aviația 
militară israeliană a executat; în toț 
cursul zilei de miercuri, pentru a 
șaptea zi consecutiv, raiduri asupra 
mai multor regiuni din sudul Liba
nului. Au fost bombardate rezervoa
rele rafinăriei companiei „Trans Ara
bian Pipeline11, alte obiective din re
giunile Zahrani, Aqbiyeh și Nabati- 
yeh, Castelul Beaufort, precum și 
două puncte de trecere de lingă 
podul Kasmyeh, unul din cele 
opt distruse săptămina trecută. Potri
vit martorilor oculari, citați de A.F.P., 
20 de persoane au fost ucise, mai 
multe camioane și automobile au fost 
distruse. La acțiune au participat opt 
avioane israeliene de tip „Phantom11, 
informează agenția W.A.F.A.

în noaptea de marți spre miercuri, 
armata israeliană a declanșat o ope

OLANDA

Prelungirea crizei de guvern

E DE PRESA
scurt

NEW YORK 22 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, s-a întilnit, miercuri, cu 
secretarul general al Organizației 
Conferinței Islamice, Habib Chatty, 
in legătură cu deteriorarea situației 
din Liban, ca urmare a intensificării 
bombardamentelor israeliene asupra 
localităților din sudul Libanului, re.- 
latează agenția M.A.P. Habib Chatty, 
menționează aceeași sursă, a subli
niat necesitatea unei acțiuni inter
naționale pentru a se realiza o pace 
justă și durabilă in Orientul Mij
lociu.

TEL AVIV 22 (Agerpres). — Gu
vernul israelian al premierului Me- 
nahem Begin a dat publicității, marți 
seara, o declarație prin care anunță 
că acceptă, prin intermediul lui Philip 
Habib, trimisul special al președinte
lui S.U.A., să angajeze contacte cu 
președintele Libanului, Elias Sarkis, 
și cu guvernul libanez in scopul sta
bilirii de relații pașnice intre Israel 
și Liban.

BEIRUT 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Elias Sarkis, l-a 
primit, miercuri, pe Philip Habib, 
trimisul special al președintelui 
S.U.A., Ronald Reagan, in Orientul 
Mijlociu, care a sosit in aceeași zi, 
venind de la Tel Aviv, unde a avut 
convorbiri cu oficialitățile israeliene 
in legătură cu ultimele evoluții ale 
situației din Liban. La întrevedere a 
participat primul ministru libanez, 
Shafic Al-Wazzan.

Miercuri după-amiază. Philip Habib 
a părăsit Beirutul, indreptîndi .,e 
spre Arabia Saudită. înainte de ple
care, el a declarat presei că va con
tinua acțiunea de mediere — rela
tează agenția U.P.I.

TUNIS 22 (Agerpres). — Consiliul 
Ligii Arabe. intrunit miercuri, la 
Tunis, a hotărit prelungirea pentru 
o nouă perioadă de șase luni a 
mandatului Forței Arabe de Descu
rajare (F.A.D.) in Liban, relatează 
agenția France Presse, citind surse 
din capitala tunisiană. Reînnoirea 
mandatului F.A.D.. care expira Ia 26 
iulie, a fost cerută de președintele 
Libanului, Elias Sarkis.

O.N.U. in legătură cu încetarea ime
diată a focului și menținerea suve
ranității Libanului, precum și poziția 
libaneză la reuniunea Consiliului 
arab al apărării, care se va întruni, 
joi, la Tunis.

rațiune combinată de anverguri, cu 
angajarea de trupe terestre, aviație.și 
nave militare, împotriva unor loca
lități din sudul Libanului, relatează 
agenția France Presse. Totodată, ve
dete rapide israeliene au bombardat 
tabăra de refugiați palestinieni de Ia 
Rachidiyeh, la sud de orașul Tyr, in 
timp ce regiunea era survolată de 
elicoptere, menționează un purtător 
de cuvint militar palestinian.

Bilanțul victimelor raidurilor israe
liene efectuate vinerea trecută asu
pra Beirutului se ridică la 166 de 
morți, 586 răniți, distrugerea a șase 
imobile și avarierea altor 23, a anun
țat, potrivit A.F.P., un purtător de 
cuvint militar palestinian. El a pre
cizat că operațiunile de scoatere a 
victimelor de sub dărimături vor con
tinua încă o săptămină.

ele să-și dea necondiționat asenti
mentul necesar trecerii la urmă x- 
rea etapă in direcția formării gt .<• 
nului. Printre prevederile controv®1- 
sate ale proiectului de program figu
rează și aceea in baza căreia viitorul 
guvern ar urma să facă cunoscută 
N.A.T.O. hotărirea sa de a amina 
acceptarea amplasării pe teritoriul 
Olandei a 48 de noi rachete nuclea
te americane, in conformitate cu de
cizia alianței din decembrie 1979. în 
ultimii doi ani. viata politică din O- 
landa a fost perturbată de disputele 
în legătură cu aceste rachete.

liarde de dolari, iar amortizările și 
dobinzile — 9 miliarde de dolari. 1 
Din 1970 pipă in 1980 (cel de-al , 
doilea deceniu de dezvoltare) da- I 
tăriile' țărilor in curs de dezvoltare I 
au crescut de peste șase ori. iar 
dobinzile de zece ori, această di- I 
ferență fiind o consecință a sporirii | 
continue a dobinzilor.

PARLAMENTUL IRLANDEZ a I 
aprobat, cu o majoritate de două 
treimi, primul buget, de urgență, I 
prezentat de noul guvern, condus de | 
premierul Garret Fitzgerald. Buge
tul prevede aplicarea unor severe ■ 
măsuri de reducere a cheltuielilor I 
publice, majorarea prețurilor la I 
unele articole de larg consum, in
stituirea unei taxe speciale asupra I 
profiturilor băncilor, ridicarea cos- | 
tului serviciilor poștale și comuni
cațiilor telefonice, precum și spo- 1 
rirea taxei pe valoarea adăugată la I 
cea mai mare parte a produselor 1 
de consum curent. .

POPULAȚIA AUSTRIEI se ridică I 
în prezent la peste 1546 000 persoa
ne, indică rezultatele prelimtnare I 
ale recensământului efectuat In pri- I 
măvara acestui an.

CONDAMNARE. Mehmet Aii I 
Agca, autorul atentatului la viața ‘ 
papei loan Paul al II-lea. a fost 
condamnat de un tribunal din I 
Roma la închisoare pe viață.

redacția și ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Piața Scîntei! nr. 1. Tel. 17 80 10, 17 80 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale și difuzor» din întreprinderi șl Instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă, p. O. BOX 138—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEll «380

I


