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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

CULTURILE AU NEVOIE DE APĂ!
Condițiile climatice din această 

vară sint, în general, mai favorabile 
pentru agricultură decit în alți ani. 
Dovada cea mai convingătoare, în a- 
cest sens, o reprezintă nu numai sta
diul de vegetație avansat al culturi
lor, dar și înfățișarea generală a la
nurilor, curate și cu o mai mare den
sitate a plantelor.

Precipitațiile căzute în această vară 
— mai constant și mai uniform dis
tribuite pe teritoriul țării — au favo
rizat mult dezvoltarea plantelor in 
prima lor fază de creștere. Dar cul
turile prășitoare se află acum in pli
nă perioadă de formare a rodului, 
cind cerințele de apă sînt maxime.

Cu toate ploile 
ce au căzut in 
cursul acestei veri 
în unele zone, to
tuși, în județele 
din sudul țării 
rezerva de umi
ditate din sol este 
la un nivel mult 
prea scăzut față 
de cererile reale 
de apă ale unor 
culturi cu o den
sitate atit de 
mare la hectar cum sint cele 
amplasate in sistemele de iriga
ții. Dealtfel, ca urmare a consumu
lui ridicat de apă al plantelor, ca și 
evaporației puternice cauzate de căl
durile excesive s-a ajuns ca deficitul 
de umiditate in perimetrele irigate să 
fie de 800—1 000 metri cubi de apă la 
hectar, pe suprafețele ce nu au fost 
udate cu regularitate.

Pentru a avea o imagine asupra 
modului în care se desfășoară acțiu
nea de irigare a culturilor in aceas
tă perioadă de virf. vom arăta doar 
că, in perioada 4—21 iulie, în siste
mele mari au fost programate să fie 
udate peste 12 milioane hectare și au 
fast realizate 945 000 hectare, cu 
275 000 hectare mai puțin decit grafi
cul stabilit. Din acestea, doar pe 
16 200 hectare, deficitul de apă a fost 
completat prin precipitații. Pe restul 
de 259 000 hectare culturile au sufe
rit pur și simplu din cauza secetei, 
cu toate că fiecare din ele se spune 
că au asigurată apa la robinet. De a- 
ceste nerealizări se fac vinovați, în 
special, Centrala industrială de rețe
le electrice, care a provocat dese în
treruperi în livrarea energiei, co
mandamentele locale și conducerile 
unităților agricole din județele Dolj, 
Teleorman, Olt, Brăila, Prahova, Ga
lați, Vaslui, care nu au acționat stă
ruitor pentru asigurarea necesarului 
de motopompiști și udători, precum 
și întreprinderile din cadrul Direcției 
generale de exploatare a lucrărilor de 

îmbunătățiri funciare care, din cauza 
defecțiunilor apărute în rețeaua de a- 
ducțiune. nu a asigurat apa pentru 
irigarea a 14 500 hectare.

Analizind această situație rezultă 
că neîndeplinirea programului de 
udări în perioada 4—21 iulie a fost 
determinată in majoritatea cazurilor 
de neajunsuri care țin de slaba orga
nizare a activității de irigații, de lip
sa de supraveghere a funcționării sis
temelor. Deficiențe serioase se mani
festă, în acest sens, in unele unități 
agricole din județele Ialomița și Că
lărași, Unde s-au acumulat mari res
tante la udarea culturilor.

Probleme deosebite se ridică și în 

Sint necesare măsuri urgente și hotăritoare 
pentru a asigura funcționarea la nivelul 
cerințelor a tuturor sistemelor de irigații

ce privește respectarea graficelor de 
livrare a energiei electrice. în unită
țile agricole din județul Constanța, 
de exemplu, in numai trei zile (6, 7, 8 
iulie), ca urmare a deselor întreru
peri de curent, nu au fost irigate cir
ca 20 000 hectare. Pe ansamblul sis
temelor mari de irigații, nerealizările 
ca urmare a deficiențelor în distri
buirea energiei electrice au determi
nat ca in această campanie să nu 
poată fi udate circa 500 000 hectare. 
Desigur, astăzi cind economisirea e- 
nergiei trebuie să preocupe în cel mai 
înalt grad pe fiecare om al muncii, 
fiecare unitate economică, se cer 
întreprinse cele mai drastice măsuri 
pentru eliminarea oricăror forme de 
risipă, de utilizare nerațională. în 
înfăptuirea acestui imperativ nu pot 
fi admise nici un fel de abateri, nici 
o derogare de la nivelul consumuri
lor stabilite. Dar preocuparea factori
lor răspunzători din cadrul Ministe
rului Energiei Electrice pentru înce- 
tățenirea unui climat de strictă eco
nomisire a energiei trebuie să por
nească de la cerințele reale și extrem 
de stringente pe care le reclamă acum 
agricultura pentru a putea trece la 
exploatarea integrală a tuturor sLs- 
temelor de irigații. Este absolut ne
cesar să se înțeleagă faptul că viitoa
rea producție agricolă din sistemele 
de irigații a fost pregătită a se reali
za în condițiile unor tehnologii inten
sive, cu o mare densitate a plante
lor, care pentru formarea rodului au 

nevoie de o mare cantitate de apă. 
Acesta este raționamentul care tre
buie să stea la baza calculului de e- 
ficiență economică atunci cînd se 
stabilește cînd și cit se intrerupe 
curentul electric pe rețelele ce ali
mentează stațiile din sistemele de 
irigații.

Pe măsură ce culturile înaintează 
in vegetație, plantele vor avea nevoie 
de și mai multă apă pină la forma
rea deplină a rodului. Este deci ab
solut necesar ca toate sistemele de 
irigații — mari sau locale — să fie 
exploatate rațional, aplicindu-se nu
mărul corespunzător de udări cu nor
mele de apă stabilite judicios. Pentru 

aceasta se cere 
ca organele de 
specialitate să în
tocmească cu cea 
mai mare res
ponsabilitate pro
gramele de udări 
și. totodată, să se 
asigure îndepli
nirea lor exem
plară. Campania 
de irigare a cul
turilor trebuie să 
capete în perioa

da următoare o prioritate deose
bită în cadrul celorlalte activi
tăți din agricultură. în această op
țiune^ trebuie pornit de la consideren
tul că, de acum, cind lucrările de în
treținere a plantelor sint încheiate, 
sporirea producției agricole in siste
mele de irigații depinde în măsură 
hotăritoare de modul în care se exe
cută udarea culturilor. Și acest lucru 
se cere făcut în mod organizat, 
intr-un regim de strictă disciplină și 
punctualitate. Toți cei care lucrează 
în agricultură trebuie să înțeleagă că 
la irigat nu poți face mîine ceea ce 
n-ai realizat azi. Udarea pe care nu 
o aplici cînd este programată nu mai 
are același efect a doua zi. Or. tre
buie spus că în această vară, în mod 
nejustificat, nu au fost irigate la timp 
citeva sute de mii de hectare.

Orice efort în plus depus acum 
de a asigura plantelor toate con
dițiile pentru formarea și dezvol
tarea rodului se va măsura în toam
nă în tone de produse agricole puse 
în plus în hambare. Iată de ce reali
zarea întocmai a programului de iri
gații trebuie să preocupe în cea mai 
mare măsură factorii de răspunderi 
din unitățile agricole, pe toți cei care 
lucrează în agricultură. Datoria lor 
este de a interveni energic pentru a 
pune imediat capăt neajunsurilor 
care împiedică exploatarea la capaci
tatea maximă a sistemelor de irigații.

au Încheiat
RECOLTATUL GRIULUI

Județul Prahova
Printr-o telegramă adresată 

Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, Comi
tetul județean de partid Praho
va a raportat că oamenii mun
cii din agricultură, in frunte cu 
comuniștii, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de par
tid. au încheiat recoltarea ce
realelor păioase pe întreaga su
prafață de 46 895 hectare, din 
care 33 175 hectare grîu.

Rezultatele obținute în aceas
tă campanie au la bază o bună 
organizare a muncii, folosirea 
judicioasă a timpului de lucru, 
respectarea ordinii și discipli
nei. precum și acțiunile între
prinse de întregul activ de par
tid de la sate.

în prezent, paralel cu urgen
tarea livrării producției de griu 
destinate fondului de stat, ne 
preocupării de terminarea in 
următoayele zile a lucrărilor de 
insăminț^T a culturilor duble, 
recoltări ™ legumelor și fructe
lor. strî ferea furajelor și în
treținerea culturilor prășitoare.

Județul Vrancea
Oamenii muncii din agricultura 

județului Vrancea, se spune în 
telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. au 
încheiat in ziua de 23 iulie recol
tatul griului pe întreaga supra
față. în prezent, avem concen
trate toate forțele mecanice și 
umane pentru terminarea elibe
rării terenurilor, finalizarea în- 
sămințării culturilor duble, li
vrarea produselor la fondul de 
stat, contribuind astfel la mai 
buna aprovizionare a populației, 
la satisfacerea nevoilor econo
miei naționale. De asemenea, 
acționăm susținut pentru efec
tuarea lucrărilor de întreținere 
a viței de vie. a celorlalte cul
turi. la recoltarea și însilozarea 
furajelor, strângerea și valorifi
carea legumelor și fructelor. 
Pregătim cu toată atenția cam
pania agricolă de toamnă, răs- 
punzînd în acest mod sarcinilor 
stabilite de conducerea parti
dului.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi, in stațiunea Neptun, pe 
Constantin Mitsotakis, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Ele
ne, care efectuează o vizită oficială 
în țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

Au fost de față Ion Brad, ambasa
dorul României Ia Atena, și Michel 
Cottakis, ambasadorul Greciei la 
București.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din partea preșe
dintelui Republicii Elene, Constantin 
Karamanlis, cele mai bune senti
mente și un cald salut de prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Constantin Karamanlis 
un salut călduros și cele mai bune 
urări.

în timpul convorbirii s-a evocat cu 
satisfacție evoluția ascendentă a rela
țiilor tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre România și Grecia, 
evidențiindu-se rolul determinant al 
înțelegerilor și convorbirilor la nivel 
înalt de la București și Atena. A fost 
manifestată dorința comună de a ex
tinde în continuare raporturile poli
tice, schimburile comerciale și îndeo
sebi cooperarea economică, tehnico-

Ministrul afacerilor externe al Republicii Elene

științifică, culturală și în alte domenii 
dintre țările noastre pe baza avanta
jului reciproc. S-a exprimat deopo
trivă convingerea că dezvoltarea re
lațiilor tradiționale româno-elene co
respunde intereselor și aspirațiilor 
celor două popoare, cauzei păcii, des
tinderii. securității și cooperării în 
Balcani, în Europa și în întreaga 
lume.

Abordindu-se unele probleme ale 
vieții politice mondiale s-a scos în 
evidență preocuparea României și 
Greciei pentru soluționarea marilor 
probleme cu care se confruntă în 
prezent omenirea, pentru soluționa
rea, pe cale politică, prin tratative a 
stărilor de încordare și război din' 
diferite zone ale globului. în acest 
cadru s-a subliniat necesitatea ca 
Israelul să pună capăt imediat ac
țiunilor militare împotriva terito
riului libanez, să fie respectată inde
pendența Libanului și salvgardată 
unitatea și integritatea sa teritorială, 
iar toate eforturile comunității in
ternaționale să fie orientate în di
recția asigurării unei păci trainice 
și juste prin soluționarea globală a 
conflictului din Orientul Mijlociu.

O atenție deosebită a fost acordată 
în timpul convorbirii problemelor 
referitoare Ia securitatea și coope
rarea europeană. In acest sens s-a 
relevat însemnătatea încheierii cu 
succes a reuniunii de la Madrid, 

Delegația armatei populare irakiene

astfel incit aceasta să contribuie la 
transpunerea integrală in viață a 
prevederilor Actului final de Ia Hel
sinki, să deschidă calea adoptării 
unor măsuri concrete pentru reali
zarea unei cooperări neîngrădite pe 
continent, să pună bazele organizării 
unei conferințe consacrate încrederii 
și dezarmării și să se asigure conti
nuarea procesului inițiat în 1975 prin 
Conferința din capitala Finlandei. 
De ambele părți s-a evidențiat im
portanța pe care o are pentru cauza 
securității europene statornicirea 
unor raporturi de largă cooperare 
între statele din Balcani, transfor
marea acestei regiuni într-o zonă a 
păcii, bunei vecinătăți. încrederii și 
cooperării bilaterale și multilaterale.

S-a subliniat necesitatea opririi 
cursei înarmărilor, , adoptării unor 
măsuri practice de dezangajare mi
litară și dezarmare, împiedicării am
plasării de noi rachete și arme 
nucleare pe continentul european și 
in lume.

în cursul convorbirii s-a exprimat 
dorința României și Greciei de a 
continua conlucrarea in viața inter
națională pentru o politică de pace, 
securitate, colaborare, destindere șl 
respect al independenței naționale * 
tuturor popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

„ACȚIUNEA 7000“ - GORJ ’81

ale
După mai bine de 

două luni de activita
te alături de minerii 
gorjeni, oamenii mun
cii și tinerii brigadieri 
participanți la „Acțiu
nea 7 000“, in cadrul 
bazinului carbonifer al 
Olteniei, au realizat 
peste 40 la sută din 
volumul planificat la 
activitatea de deco- 
pertare in cariere, 
ceea ce corespunde cu 
depășirea sarcinilor 
prevăzute pentru a- 
ceastă perioadă. S-au 
transportat suplimen
tar circa 140 mii mc 
balast și mai mult de 
450 mii tone lignit. 
Ritmul alert de muncă 
creează condiții ca o 
serie de obiective, in

Rezultate fructuoase 
întrajutorării muncitorești

tre care haldele exte
rioare de la carierele 
Tismana I și Roșia — 
Jiu, terasamentul celei 
de-a treia linii de 
benzi și halda de la 
Jilț — Sud, sistemul 
de evacuare a apei și 
de protecție a carierei 
Poiana să fie finalizate 
înainte de termenul 
stabilit.

Oamenii muncii din 
cele 27 județe ale tării 
și municipiul Bucu
rești, care au răspuns 
cu abnegație la această 
însuflețitoare acțiune 
de solidaritate munci
torească in bătălia 
pentru a da țării tot 
mai mult cărbune, 
și-au propus să depă

șească cu peste 1 mi
lion mc volumul de 
rocă decopertată, ast
fel incit, in final, pină 
la 15 octombrie, să 
asigure decopertarea a 
20 milioane mc masă 
minieră și punerea in 
valoare a unei rezerve 
de peste 3,5 milioane 
tone cărbune. (Dumi
tru Prună, corespon
dentul „Scînteii")
In imagine, un aspect 
de muncă unde lu
crează participanți la 
„Acțiunea 7 000" -
perimetrul carierei Moi 
din platforma minieră 

a Rovinarilor
Foto: Titu ZIDARIU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general ai Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi. în stațiunea Neptun. delegația 
armatei populare irakiene, condusă 
de general Gazhi Omar, șeful statu
lui major al armatei populare ira
kiene, care face o vizită în tara noas
tră la invitația statului major al 
gărzilor patriotice de la C.C. al P.C.R.

La întrevedere au luat parte gene- 
ral-maior Constantin Olteanu, minis
trul apărării naționale, și general-

maior Alexandru Petrlceanu. șeful 
statului major al gărzilor patriotice.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. din partea președintelui 
Republicii Irak, Saddam Hussein, 
urări de sănătate și fericire perso
nală. de prosperitate poporului ro
mân.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis la rîndul său. 
președintelui Republicii Irak, salutul 
său cordial și cele mai bune urări, 
iar poporului irakian urări de pro
gres, prosperitate și pace.

în timpul convorbirii au fost evo

cate bunele raporturi de prietenie șî 
colaborare existente între România 
și Irak și s-a exprimat dorința de a 
amplifica și aprofunda aceste relații 
în conformitate cu înțelegerile con
venite cu prilejul convorbirilor la ni
vel înalt româno-irakiene. In acest 
context au fost reliefate legăturile 
de prietenie statornicite între for
țele de apărare populară din cele 
două țări. A avut loc. de asemenea, 
un schimb de vederi asupra unor 
probleme actuale ale vieții interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

UNIVERSIADA DE ILA BUCUREȘT? 
o mare competiție sportivă, 
o mare manifestare a păcii 

și prieteniei dintre studenții lumii

Acești minunați tineri 
de pe întregul pămînt...

• Vă oferim citeva puncte de reper pentru a înțelege 
dimensiunile celui mai mare eveniment sportiv al anului

• Și citeva episoade ce exprimă spiritul de care sînt 
animați tinerii sportivi veniți în capitala țării noastre

Sint zile pline de Univer
siadă, zile in care Bucu- 
reștiul și bucureștenii res
piră aerul celui mai mare 
eveniment sportiv al anului 
prin toți „porii", in fiece 
clipă din cele douăsprezece 
ore de activitate febrilă 
cite se scurg de la 9 dimi
neața pină la 9 seara. V-ați 
gindit, măcar un moment, 
cită lume angrenează ne
mijlocit, intr-un fel sau 
altul, această grandioasă 
manifestare menită să adu
că „la zi" ierarhii sportive 
studențești, dar mai cu 
seamă să reinnoade relații, 
să infiripe noi prietenii, să 
apropie tot mai mult — in 
acest spațiu al înțelegerii 
și păcii — pe reprezentan
ții sportivi ai celor 200 mi

lioane de studenți citi are 
omenirea? Vă oferim citeva 
date pentru a vă face o 
idee in acest sens socotind, 
pentru dumneavoastră, cite 
forțe umane a pus Univer
siada in mișcare intr-una 
din aceste zile. Care zi ? 
Să alegem pe cea mai re
centă — de ieri, joi, 23 
iulie 1981.

Satul Universiadei nu
măra ieri 4 500 de locuitori. 
Și mai detaliat — 2100 
sportivi, 900 sportive, plus 
1 500 de oficiali străini și 
români. Am fost informați, 
de către un reprezentant al 
Comisiei internaționale de 
control a F.I.S.U. (Federa
ția Internațională a Spor
tului Universitar), că mai 
sint așteptați să sosească

azi-mîine sportivi din Zair 
și încă vreo 200—300 de 
atleți din diferite țări, ră
mași in urma delegațiilor 
țărilor lor intrucît intră în 
concurs mai tirziu.

Dimineața, cei mai mulți 
dintre acești „sezonieri" ai 
Grozăveștiului au pornit 
care pe unde avea pro
gram: spre competiții, spre 
antrenamente, spre alte ac
tivități, sau pur și simplu 
să profite de un răgaz și să 
cunoască Bucureștiul. I-au 
transportat in aceste puz
derii de direcții, ca in fie
care zi, un parc de 400 ve-

Gheorghe MITROI
(Continuare in pag. a Il-a)

Nou record mondial universitar și record național, 
realizat ieri de Carmen Bunaciu: 200 m in 2’13”31/100

- inotînd pe spate. Foto : Agerpres

Colective fruntașe 
în întrecere 

pe primul semestru 
al anului
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SPORTIVII NOȘTRI

AUR: Nadia Comăneci 
(sărituri, paralele și sol), 
Emilia Eberle (paralele și 
bîrnă), Carmen Bunaciu 
(200 m spate), Ion Păun, 
llie Matei și Victor Dolip- 
schi (lupte greco-romane).

ARGINT: Pal Palffi (110 
m.g.), Dumitrița Turner (bîr
nă), Rodica Dunca (sol), 
Nicu Gingă și Gheorghe 
Ciobotaru (lupte greco- 
romane).

BRONZ: Dumitrița Tur
ner (sărituri), Ion Zamfira- 
che (aruncarea discului), 
Liodor Pescaru (20 km 
marș).

Conștiința istoriei
Pentru conștiința întregului popor 

român, aniversarea partidului a re
prezentat un moment istoric, unul 
din cele mai mari și mai hotăritoa
re din calendarul devenirii noastre 
ca țară și popor, ca destin istoric. 
Sărbătorirea aceasta a prilejuit și va 
prilejui, totdeauna, momente de me
ditație, de analiză colectivă, de in
trospecție națională, dacă se poate 
spune așa. Și asemenea meditație și 
analiză se fac numai cu ajutorul is
toriei. Pentru că numai dacă sintem 
în stare a cunoaște și înțelege tre
cutul putem implinta jaloane în dru
mul spre viitor. Tudor Vianu spu
nea cîndva : „Istoria este obiectul 
cel mai interesant al cunoașterii și 
elementul fundamental al culturii. 
Este cult cu ade
vărat numai omul 
care știe de unde 
vine și încotro se 
îndreaptă". Lec
țiile istoriei sînt 
permanente și, în 
aparență, gratuite, dacă uităm că 
ele s-au plătit cu mări de sudoare și, 
prea adesea, cu fluvii de singe.

Opere mari care să deschidă și să 
lumineze, cu adevărat, căile deveni
rii istorice săvirșesc numai aceia 
care cunosc istoria, care știu să con
juge, să țeasă în prezent viitorul cu 
trecutul. Liebnitz a spus că „prezen
tul este încărcat de viitor". Dar so- 
cot că și prezentul și viitorul sînt 
propulsate de trecut, de acumulările 
lui treptate pină la inflorescența ex
ploziei.

Partidul a săvîrșit, a condus și 
conduce, cu energie și înțelepciune, 
revoluția socialistă. Ă doborît tot ce 
era anacronic și putred ; tot ce frina 
progresul. A înscris revoluția în ca
drul României, concepută ca stat 
unitar, independent, cu străvechi da
tini in bătălia pentru libertate na
țională. De aceea în lupta socială ne 
întemeiem pe răzvrătirea de la Bo- 
bîlna, pe jertfele celor răsculați sub 
conducerea lui Horea, Cloșca și Cri- 
șan, ne bizuim pe experiența revo
luției lui Tudor Vladimirescu, pe 
remarcabilele rezultate ale revolu
ției din ’48, unde au strălucit luce
feri ca N. Bălcescu și Avram Iancu, 
pe tragicele fapte din 1907 și, apoi, 
cu o treaptă mai sus, pe experiența 
și lupta clasei muncitoare, a parti
dului socialist, ca să urcăm, mereu, 
sub steagul comuniștilor, spre 
piscuri ca Lupeni *29,  Grivița ’33, 
1 Mai 1939, culminînd în hotărâto
rul intru destin românesc 23 Au

Opinii de Dumitru ALMAȘ

gust 1944, unde toate laturile luptei 
pentru dreptate socială s-au împle
tit cu cele pentru libertate naționa
lă, ca să se izvodească revoluția so
cialistă. Căci cei care s-au jertfit in 
lupta pentru alungarea hitleriștilor 
și horthyștilor in ’44 urmau ințe- 
Jeapta și eroica, necesara și vitala 
cale deschisă de popor de la Basa- 
rab I și Ștefan cel Mare, de la Mi
hai Viteazul și Constantin Brinco- 
veanu, pină la Cuza Vodă și la cu
ceritorii independentei in ’77, pină 
la cei care au rezistat la Mărășești 
în 1917 și s-au unit, în 1 Decem
brie 1918, la Alba Iulia, ca să scrie 
în cronică chipul cel adevărat al 
României. Toate acestea sint azi 
fapte comune nouă, tuturor. Sînt 

deci învățăminte 
ale istoriei, sînt 
coloane de susți
nere ale conștiin
ței fiecărui ro
mân.

Se întîmplă însă, 
uneori, ca trecutul, istoria și fap
tele ei să fie văzute numai din- 
tr-o parte : numai lumina sau nu
mai umbra lor. Prima înseamnă 
poleire și deci falsificare. A 
doua, neînțelegere și deci deni
grare. Complexitatea vieții sociale, a 
istoriei implică analiză multilaterală. 
Și spun asta pentru că uneori se 
petrece un fel de discrepanță între 
modul cum văd, cum tratează istori
cii evenimentele petrecute de o ju
mătate de veac încoace și cum le 
înfățișează unii confrați în opera lor. 
Și-mi îngădui să-mi expun nedu
merirea intrucît, de-o viață, mă 
ocup și cu studiul istoriei și cu li
teratura. Cu îndreptățire se consi
deră a se fi descoperit o mină de 
aur în ceea ce unii au început a 
numi „obsedantul deceniu". Da, este 
o mină de aur pentru istorie și pen
tru literatură acea vreme a frîngerii 
zăgazurilor. Este o mină de aur mo
mentul aprinderii revoluției, clipa 
cînd o lume se prăbușea, iar alta se 
zămislea. Știe oricine că nici o naș
tere nu-i ușoară : a sparge crusta 
vechiului e un act de eroică încor
dare. Țîșnirea în lumină e însoțită 
de un mare vălmășag, în care țipă
tul durerii se amestecă, se îmbină 
cu chiotul bucuriei, iar tremurul la
șității cu țîșnirea îndrăznelilor, bolo
vanii erorilor cu diamantele și ru-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Au reînceput săpăturile arheo
logice la Ocnița, unde a fost 
identificat centrul Buridava, ca
pitala unei formațiuni microsta- 
tale și unde a fost atestată exis
tența unui rege local — Thia- 
marcus. Cercetările de la Ocnița 
se efectuează in cadrul progra
mului Muzeului județean Vilcea 
și al Institutului de tracolo- 
gie, sub conducerea prof. dr. 
docent Dumitru Berciu, di
rectorul institutului. Au și fost 
descoperite unelte, arme, podoa
be, vase pictate sau lucrate cu 
roata sau cu mina, monede, riș- 
nițe și alte piese care atestă uni
tatea, originalitatea și continui
tatea civilizației geto-dacice, 
contactele acesteia cu lumea ro
mană și elenistică.

i
I
I
I
I
I

I
I Cioburi de

* f « *
• • •

I milioane!
Cui nu i se intimplă să spargă 

o sticlă, un pahar sau un bor-Io sucea, un pariar sau un w- 
can ? Primul gest pe care-l face 
este să adune cioburile cu grijă

I
I
I
I
I
I
I

și să le arunce. Nu la fel 
procedează țăranii cooperatori 
din Boldești — Scăieni. Cițiva 
dintre ei, in frunte cu Ale
xandru Tolomei, au fost nu
miți de cei din jur — și o să ve
deți de ce — adevărați „vrăji
tori". Ei adună toate cioburile 
de la populație și de la fabrica 
de sticlărie din localitate, 
care le topesc în cuptoare 
dite tot de ei din cărămizi 
cuperabile. Apoi, cu migală 
iscusință, din miinile lor ies

, felul de obiecte care mai
1 care mai atrăgătoare — 

pentru flori, veioze, căni, 
miere, pahare, fructiere dante
late și frumos ornate... Nici n-ai 
crede, văzîndu-le, că sînt făcute 
din simple cioburi de sticlă. Cio
buri care aduc anual venituri de 
milioane de lei!

pe 
zi- 
re-

Șî 
tot 
de 

vaze 
scru-
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I
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Dacă o intilnifi I

I
I

O idee majoră subliniată tn ex
punerea prezentată la cel de-al II-lea 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii, ca și cu numeroase alte 
prilejuri, de către secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este aceea referitoare la 
întărirea rolului partidului ca forță 
politică conducătoare a societății 
noastre. „Rolul conducător al parti
dului nu se poate realiza în gene
ral, ci trebuie să se exprime in felul 
în care fiecare comitet județean, 
orășenesc, comunal, de întreprindere 
și instituție, fiecare comunist, fie
care organizație de bază acționează 
pentru îndeplinirea rolului la locul 
de producție" — arăta secretarul ge
neral al partidului. De aici și exi
gențele care se pun în fața mem
brilor organelor de partid, datoria lor 
partinică de a-și onora cu înaltă 
pasiune revoluționară și responsabi
litate mandatul încredințat 
muniști.

„Preocupările noastre în 
privință, ne spunea tovarășul 
Lupșan, șeful secției organizatorice 
a Comitetului județean Bistrița- 
Năsăud al P.C.R., urmăresc, pe de 
o parte, atragerea permanentă și în 
mod organizat a tuturor membrilor 
organelor de partid la înfăptuirea 
măsurilor și prevederilor incluse în 
hotărîrile adoptate și, pe de altă 
parte, dezvoltarea inițiativei per
sonale în soluționarea sarcinilor și 
responsabilităților ce le sînt încre
dințate".

Ce poate fi mai concludent pentru 
a ilustra activitatea concretă a mem
brilor organelor de partid decît 
discuțiile cu ei, despre munca lor, 
la locul lor de muncă ? La între
prinderea de prelucrare a inului, 
precum și la Comitetul orășenesc 
de partid Beclean, despre tehnicia
nul energetic Alois Stefanek, mem
bru al comitetului județean de 
partid am auzit numai cuvinte de 
apreciere. El și-a ciștigat prețuirea 
comuniștilor din întreprindere, ca și 
a concetățenilor pentru că se implică 
direct în viața colectivului 
că, a orașului, deoarece, 
ne-a

de co-

această 
Simion

TI
o mare competiție sportivă
o mare manifestare a păcii

vist de partid deoarece, așa cum 
spune el, „hotărîtor în îndeplinirea 
mandatului acordat de membrii de 
partid este legătura directă, de zi 
cu zi, cu oamenii, pentru a le cu
noaște gindurile, preocupările, pen
tru a-i ajuta să învingă diferitele 
dificultăți și a avea astfel senti
mentul că-i reprezinți cu adevărat".

Firește, nu este ușor ca, pe lingă 
activitatea zilnică pe care o desfă
șoară în producție, un membru al 
unui organ de partid să răspundă și 
îndatoririlor de mare responsabili
tate ce-i revin ca ales al comuniș
tilor într-un organ de partid. Este 
nevoie de planificarea judicioasă a 
timpului, de pasiune revoluționară, 
de un înalt spirit al responsabilității 
partinice. Sînt calități care se for
mează prin muncă, printr-o muncă 
perseverentă. Am întîlnit și cazuri 
în care activitatea unor membri ai 
organelor de partid nu se situează 
încă Ia nivelul cerințelor actuale. 
De pildă. Ion Bălan, maistru me
canic la întreprinderea de textile 
nețesute. „Netex", membru al Comi
tetului municipal de partid Bistrița, 
ne-a spus : „De cînd am fost ales 
în comitet n-am primit nici o sar
cină". Un răspuns asemănător ne-a 
dat și Ion Bob, șef de secție la 
Centrala termică de zonă din Bis
trița. Dacă ar fi vorba despre munca 
lor profesională ar trebui să-i amin
tim neapărat printre cei evidențiați. 
Comuniștii au avut suficiente argu
mente ca să-i aleagă membri ai co
mitetului municipal de partid. Dacă 
n-ar fi fost „uitați" între timp, dacă 
ar fi fost antrenați la diferite acțiuni 
pe măsura experienței 
ților lor, fără îndoială 
pe care ni l-au dat ar

„Fără sprijinul activ 
comitetului municipal 
putea face față sarcinilor. Dacă nu 
toți participă îndeajuns la rezol
varea problemelor cu care ne con
fruntăm sintem și noi răspunzători. 
Se mai intimplă ca uneori să îi 
convocam în pripă la plenare", ne 

în mod autocritic primul 
______ al comitetului municipal, 
tovarășul Andrei Weingărtner. în- 
tr-adevăr, anunțarea din timp 
datei și ordinii de zl 
ar crea posibilitatea ca 
organelor de partid să se consulte 
cu comuniștii pe care-i reprezintă, 
cu ceilalți oameni ai muncii, să se 
pregătească temeinic pentru ca apoi 
să vină cu idei, inițiative și propu
neri care ar da profunzime dezba
terilor și substanță 
adoptate.

Pentru cuprinderea și 
multiplelor si complexelor 
revin 
sebită 
judicioasă a forțelor de care aces
tea dispun. Or, au putut fi intilnite 
și situații cînd această cerință a fost 
neglijată. Iată, la Consiliul unic 
agroindustrial de stat și cooperatist^ 
Bistrița sirit repartizați trei membri' 
aî comitetului județean, printre/care 
și un membru al biroului, toți cu 0 
bogată experiență în munca de 
partid ;.în același timp unitățile agri
cole cu rezultate mai slabe, dar 
îndepărtate de reședința județului nu 
se bucură de aceeași atenție. S-ar 
mai putea aminti și faptul că nu toți 
cei cuprinși în comisiile și consi
liile organelor de partid participă 
efectiv la activitatea acestora. Sînt 
deficiențe pentru a căror înlăturare 
nu este nevoie de măsuri concrete, 
de eforturi deosebite, ci înainte de 
toate de consecvență în aplicarea 
metodelor cunoscute și în bună parte 
practicate. în această ordine de idei 
se cere relevată și necesitatea de a 
acorda un sprijin mai mare, mai 
atent celor aleși pentru prima oară 
în organele de partid, de a-i ajuta 
să se integreze organic in munca și 
preocupările acestora, să stabilească 
legături strinse cu colectivele de 
care răspund, pentru că toate aces
tea, în ultimă instanță, se vor re
flecta cu efecte pozitive asupra 
activității generale a organelor de 
partid.

Constantin VARVARA 
Gheorghe CRIȘAN

și posibilită- 
că răspunsul 
fi fost altul, 
al membrilor 
cu greu am

și prieteniei dintre studenții lumii

Foto : S. Cristian

TRICOLORI
Din nou o zi fructuoasă pentru 

tinerii noștri reprezentanți în com
petiția nr. 1 a sportului universitar 
din lume. Ieri, joi, 17 tricolori au 
urcat pe podiumul de premiere, 6 

. dintre ei chiar pe treapta cea mai 
înaltă, pentru ei intonîndu-se im
nul studenților de pretutindeni 
„Gaudeamus igitur".

„Recolta" cea mai mare de me
dalii a zilei au cules-o din nou gim
nastele, care-și anunțaseră succesul 
încă din evoluția de marți în cadrul 
concursului pe echipe și la indivi
dual compus. Acum, la aparate, 
Nadia Comăneci a cucerit medalie 
de aur în toate cele trei finale în 
care se calificase (la sol — singură; 
la sărituri — împreună cu valoroasa 
părfeneră de concurs Stela Zaharo
va, din Uniunea Sovietică ; la pa
ralele — împreună cu prietena și 
coechipiera sa Emilia Eberle). Nadia 
a reconfirmat — pentru a cîta oară? 
— înalta ei clasă, 
era de așteptat s-o 
aplaudată la scenă 
odată, cel 6 000 de 
au umplut pînă la

și era normal, 
vedem din nou 
deschisă. Tot- 
spectatori care 
refuz Palatul

PE PODIUM
sporturilor și culturii în această 
ultimă seară de gimnastică 
bucurat 
făcut-o 
tori — 
Eberle, 
birnă, cucerind 
aur. Bilanțul 
întregit de Dumitrița Turner — cu 
medalie de argint la birnă și me
dalie de bronz Ia sărituri — și Ro- 
dica Dunca, argint la sol ; 
succese care sporesc și ele străluci
rea micului „tezaur" adunat de 
gimnastele noastre. încheind Uni
versiada cu 11 medalii (șapte de 
aur. două de argint și două de 
bronz), Nadia Comănecl. Emilia 
Eberle. Dumitrița Turner si Rodica 
Dunca realizează o frumoasă per
formanță, care atestă că în 1981 
școala românească de gimnastică 
feminină se află ne aceleași cote 
înalte ca in glorioșii ani precedenti. 
Felicitări, dragele noastre fete, fe
licitări competenților lor antrenori!

După gimnaste, pe tabelul de 
onoare al zilei de ieri s-au înscris 
luptătorii de la stilul „greco-ro- 
man". Ion Păun, Ilie Matei (o ma
re surpriză și o mare speranță), ca 
și Victor Dolipschi și-au învins par
tenerii din finală in urma unor 
meciuri tari și spectaculoase, care 
au ridicat spectatorii in picioare, 
cucerind medalia de aur. Nicu Gin- 
gă și Gheorghe Ciobotaru au tre
buit să se mulțumească cu medalia 
de argint — ceea ce este aproape 
la fel de onorant, dacă ne gindim 
la deosebita valoare a învingăto
rilor lor. Cu un bilanț de șase me
dalii de aur și patru de argint, voi
nicii noștri încheie 
strălucit întrecerile 
Zece reprezentanți — 
iată un palmares de 
Ne place să credem 
luptătorilor de „greco-romane" 
constitui un exemplu 
pentru colegii lor de la , 
care abia urmează să intre in con
curs.

O satisfacție cu totul deosebită 
ne-a produs-o maniera spectaculoa
să și detașată în care înotătoarea 
Carmen Bunaciu și-a impus supe
rioritatea în proba de 200 m spate, 
probă in care a ieșit din nou învin
gătoare (cum mai făcuse și la Uni
versiada din Mexic, cu doi ani în 
urmă) în fața unor adversare de 
prim rang in lume. Duminică, în 
finala la 100 m spate, Carmen va 
avea posibilitatea să-și repete suc
cesul. îl ținem pumnii strihși !

Pe podiumul de premiere au ur
cat ieri și trei atleți. Pal Pallfy, 
Ion Zamfirache șl Liodor Pescaru 
sînt nume de care nu mulți dintre 
iubitorii sportului auziseră pină 
ieri. De ieri însă le cunosc și spe
răm că vor mai auzi de ele.

Așadar, după patru zile de con
curs, lotul reprezentativ universi
tar al României 
medalii 
bronz), 
înțeles, 
bogățit _____  ___
un bilanț de pe acum de prestigiu 
(a depășit recordul de 35 medalii 
românești — realizat in 1977 la Uni
versiada de la Sofia) 1

s-au 
mult — cum desigur au 

și milioane de telespecta- 
pentru 

care a
succesul Emiliei 

dominat proba de 
singură medalia de 
gimnastelor a fost

sînt

Din impresiile oaspeților noștri
gindurile și simțămintele tuturor 
celor prezenți. Este bine ca tinere
tul să se întîlnească, să se întreacă 
pe terenurile de sport. Limbajul 
sportului este, ca și muzica, un lim
baj universal, înțeles de toți : o 
față zîmbitoare, o caldă strîngere 
de mînă, o întrecere sportivă de ca
litate. Un astfel de limbaj este pre
ferabil oricărui altuia. Acest lucru 
caut să-î învăț și pe studenții mei".

„în România, in mijlocul poporu
lui român, prietenos și ospitalier, 
care se aseamănă cu poporul sene- 
galez, m-am simțit ca acasă. Chiar 
și climatul, acum în mijlocul verii 
dumneavoastră, se aseamănă cu cel 
de la noi" — ne-a declarat ALIO- 
UNE NDIAYE. șeful delegației se- 
negaleze, responsabilul Departa
mentului de educație fizică și 
sport școlar și universitar din 
Ministerul Tineretului și Sportu
lui. „Universiada de Ia Bucu
rești — a spus dînsul — consti
tuie un exemplu că cea 
rațională, mai fructuoasă și 
plăcută competiție între popoare, 
indiferent de orînduire sau rasă, 
trebuie să fie aceea a întrecerii pe 
terenurile de sport, a păcii și co
laborării, așa cum a arătat atît de 
bine președintele Nicolae Ceaușescu. 
Tineretul studios din atît de multe 
și de diferite țări de pe tot globul, 
prezent la București în aceste zile, 
vede, înțelege că prietenia este un 
lucru prețios, care trebuie apreciat 
și apărat. întoreîndu-se acasă, ti
nerii vor spune : Iată, ne putem în
țelege, putem să trăim în pace !“

de mun- 
așa cum 

ne-a spus, „a fi membru al unui 
organ de partid nu este numai o 
cinste, dar și o mare răspundere". 
Aria îndatoririlor pe care și le-a 
asumat și pe care le onorează în 
mod exemplar este foarte vastă, 
începînd cu problemele atît de fe
lurite legate de buna desfășurare 
a procesului de producție din uni
tatea în care lucrează, pînă la as
pectele de gospodărire a orașului. 

Cu Leon Chindea, membra al Co
mitetului municipal de partid Bis
trița, n-am discutat prea mult. în 
plină activitate la locul său de 
muncă din întreprinderea de utilaj 
tehnologic a Combinatului industrial 
pentru construcții de mașini și-a 
îngăduit un scurt răgaz pentru a ne 
prezenta un succint, dar edificator 
tablou al preocupărilor sale : „Cum 
îmi fac eu datoria 7 Ar fi multe de 
spus. După fiecare plenară a comi
tetului municipal, chiar a doua zi, 
informez comuniștii, tovarășii de 
muncă asupra a ceea ce s-a discutat 
și s-a hotărit. Și gindim împreună 
la ce ne revine nouă pentru a 
aplica, la locul de producție, din 
măsurile stabilite de forul municipal 
de partid".

Activitatea tovarășului loan Măr
ginean, membru al biroului comite
tului municipal de partid, depășește 
cadrul întreprinderii de sticlărie 
pentru menaj din localitate, unde 
lucrează ca maistru principal. A 
participat la mai multe adunări ge
nerale de partid de la Fabrica me
canică a Combinatului industrial 
pentru construcții de mașini, la 
convorbirile individuale cu membrii 
de partid de aici, la adunările co
muniștilor din Combinatul de pre
lucrare a lemnului, în care au fost 
dezbătute diferite aspecte ale îmbu
nătățirii muncii politico-organizato- 
rice desfășurate de organizațiile de 
bază. După cum aveam să ne con
vingem, în întreprinderile de pe 
platforma industrială a municipiului, 
comuniștii, muncitorii îl cunosc 
foarte bine pe acest neobosit acti-

spunea 
secretar

a 
a plenarelor 

membrii

hotăririlor

și ei în mod 
Universiadei, 
zece medalii, 
mare cinste, 
că succesul 

va 
stimulator 

„libere",

Joi, 23 iulie, In satul Univer
siadei.

Pe platoul din fața primăriei a- 
cestei așezări „ad-hoc“ a sportivi- 
lor-studenți din toate colturile lu
mii are loc ceremonia înălțării 
steagului Kenyei, delegație sosită 
de curind la București. în jur, 
sportivi de diferite naționalități. 
Aici, in incinta satului, tineri de 
pretutindeni stabilesc cunoștințe, 
discută, schimbă insigne, adrese — 
într-un cuvint devin prieteni. Vă- 
zindu-i, înțelegi mai bine că. în- 
tr-adevăr, „Universiada ’81“ con
stituie un eveniment de seamă in 
viața tineretului studențesc de pre
tutindeni, o puternică manifestare 
a dorinței sale de a se cunoaște 
mai bine, de a întări legăturile 
prietenești și conlucrarea pe di
verse planuri.

Este ideea Vcare s-a desprins șl : 
din convorbirea avută cu GUILLER
MO LOPEZ PORTILLO, președin
tele Comitetului de organizare a 
Universiadei din Mexic 1979, fost 
ministru al sportului. „Torta prie
teniei și înțelegerii între tinerii de 
pretutindeni, care în urmă cu doi 
ani a fost la Universiada din Mexic, 
luminează acum la București. în- 
tr-adevăr, tineretul reprezintă o 
forță pe plan internațional și tî- 
năra generație se pronunță pentru 
triumful idealurilor de pace, înțe
legere și conlucrare fructuoasă în
tre națiuni. Sînt întru totul de a- 
cord cu cele spuse de președintele 
Nicolae Ceaușescu la ceremonia de 
deschidere. Șeful statului român 
este un mare conducător, cunoscut 
și apreciat in lumea întreagă, ale 
cărui cuvinte au impresionat pe 
toți cei prezenți. Universiada 
bucureșteană constituie un suc
ces deplin din toate punctele de 
vedere, pentru care minunatul po
por român merită toate felicitările. 
Admir pe sportivii dumneavoastră, 
dar cel mai mult îmi place Nadia 
Comăneci".

„Rolul tineretului tn lumea de 
azi. angajarea lui in viață, în lupta 
pentru progres și pace, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă, a 
format tema unor intervenții la 
Adunarea generală a F.I.S.U., des
fășurată la București — ne-a de-

clarat MOMIR DJUROVICI, șeful 
delegației R.S.F. Iugoslavia, deca
nul Facultății de electrotehnică a 
Universității" din Titograd. Știm că 
președintele Nicolae Ceaușescu 
atribuie un rol important tinerei 
generații și aceasta constituie o 
politică de stat în țara dumnea
voastră. Și la noi, în Iugoslavia, 
se acordă importanța cuvenită tine
retului, pe care căutăm să-l inte
grăm cit mai mult și mai profund 
în toate sferele de activitate. Cău
tăm să facem din studenți nu nu
mai oameni bine pregătiți profe
sional, nu numai buni sportivi, dar 
să-i integrăm cît mai bine tn viață. 
De aceea, și noi vedem in Univer
siada de la București. ceva mai 
mult decît un eveniment sportiv, 
întîlnirile dintre tinerii de pretu
tindeni sint un prilej minunat de a‘ 
se cunoaște mai bine, de a înțelege 
că pot trăi în pace și prietenie. Un 
asemenea moment va fi și cel pri
lejuit de viitoarele Jocuri Olimpice 
de iarnă, pe care le vom organiza 
noi, la Sarajevo. Cît privește orga
nizarea Universiadei de la Bucu
rești, se poate spune că ea este 
exemplară".

Cuvinte de înaltă apreciere pen
tru Universiada bucureșteană, pen
tru primirea deosebit de călduroa
să, pentru ospitalitatea 
român 
GIESE, 
sportiv 
Unite.
din Carolina de Sud.
tele cuvinte rostite de președintele 
Nicolae Ceaușescu la ceremonia de 
deschidere a Jocurilor Mondiale 
Universitare — a spus șeful dele
gației americane — au exprimat

rezolvarea 
sarcini ce 

organelor de partid, o deo- 
importanță are repartizareaITrei copii — Alin in virstă de 

5 ani, Florin — de 4 ani și Lenu- 
ța de 2 ani duc dorul părinților. 
Cînd după tata, cînd după 
mama. Tatăl lor, loan Sima, din 
Alba Iulia, a lipsit de acasă_ pa
tru 
tat 
cat 
să,

luni. Timp în care a execu- 
o condamnare. Nici n-a apu- 
bine să se întoarcă tatăl aca- 
că mama lor. Ioana Sima, 

Iși-a părăsit pe ascuns copiii și 
a plecat hai-hui prin țară. Dacă 
o intîlniți, îndrumați-i pașii pe 
calea cea bună, spre cei care • 
așteaptă și de care întreabă me
reu și pling de dorul ei — Alin, 
Florin și Lenuța...

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
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Cu chitanță 
in regulă

Șoferul Teodor Bochlș, de pe 
autosalvarea 31-CJ-8741, a fost 
trimis in satul Viștea. județul 
Cluj, să aducă un bolnav pentru 
a fi internat la spital. Zărind un 
echipaj al miliției, șoferul de pe 
autosalvare a pus in funcțiune 
lampa de prioritate și sirena, 
trecind ca fulgerul pe lingă echi
paj. Fiind ajuns din urmă, s-a 
stabilit și cauza pentru care o 
făcea pe grăbitul: in autosalvare 
se aflau șase călători de ocazie. 
Nu știm cit ciubuc a încasat șo
ferul de la clienții săi. dar 
amenda plătită a fost usturătoa
re. Cu chitanță in regulă.

Control inopinat
Nu exista nuntă, nu exista cu

metrie sau altă sindrofie de la 
care să lipsească Ionel Zdroba Și 
Mariana Toșa. El — gestionar, ea 
— contabilă. Amindoi la maga
zinul din comuna Girbou. jude
țul Cluj. Bani la ei — girlă. De 
unde ? O întrebare pe care și-au 
pus-o oamenii și la care a dat 
răspuns un control inopinat în 
gestiunea celor doi. Care control 
a constatat o lipsă de vreo 32 000 
lei. Bani sustrași pe baza unor 
acte fictive. Prinși cu ocaua 

Imică, cei doi au apelat la ajuto
rul rudelor, să-i împrumute cu 

’ bani, ca să-i pună la loc. De pus 
i-au pus, dar falsul în acte e 
fals, după cum și legea e lege și 
ea își va spune cuvîntul.

I
I
I

I
I
I
I

Gologan și... 
o suta și unu!

I

I
I
I
I
I

A fost firesc și îndreptățit ne
cazul lui lancu Gologan din co
muna Cernișoara, județul Vilcea, 
cînd și-a văzut terenul cu trifoi 
părăduit. Dar n-a mai fost nici 
firesc, nici îndreptățit modul în 
care a înțeles el să dea de urma 
făptașului, tn loc să apeleze la 
organele de ordine pentru a-l 
depista, Gologan a început să-l 
bănuiască pe unul și pe altul, 
trecindu-i meticulos pe o listă 
lungă cit o zi de post. Cu lista 
anexată, a înaintat o plîngere la 
comisia de judecată de pe lingă 
primăria din Cernișoara. Si ce 
credeți? A chemat în fața aces
teia, nici mai mult, nici 
puțin de... 101 consăteni (!)

mai

I Rubricâ realizată de
Petre POPA
și ccespondenții „Scînteii

I
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I
I
I
I
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(Urmare din pag. I)

Acești minunați tineri

poporului 
a avut și WARREN K. 

președintele Consiliului 
al colegiilor din Statele 
profesor la Universitatea 

„Emoționan-

Convorbiri consemnate de
Nicolae PLOPEANU

(19 aur 
Este un 
va putea 
in zilele

totalizează 38 de 
+ 12 argint + 7 
bilanț care, bine- 
fi substanțial im- 

următoare. Este

Ion DUMITRIU

CAMPIONI MONDIALI UNIVERSITARI 1981
• ATLETISM

hicule purtind emblema 
,„U“ pe parbriz ; mai con
cret, 130 autocare, 80 mi
crobuze, 160 autoturisme șl 
30 camioane (acestea pen
tru transportul diferitelor 
instrumente de concurs, 
echipamente și alte mate
riale).

La bazele sportive de
semnate pentru competiții, 
le-au stat la dispoziție 
peste 1 300 de persoane din 
corpul arbitrilor și al per
sonalului ajutător. împreu
nă cu 3700 de gazde ce se 
îngrijesc de buna funcțio
nare a tuturor instalațiilor 
sportive de concurs.
. Este insă de la sine în
țeles că pentru sportivii și 
oficialii partlcipanți la Uni
versiadă Bucureștiul oferă 
cu dragoste și generozitate 
și alte servicii : translație 
(750 de interpret), majorita
tea... interprete), cazare (cî
teva sute de persoane din a- 
paratul administrativ), masă 
(400 de bucătari, bucătărese 
și alt personal de cantină). 
Ca să nu mai vorbim de 
personalul de protocol, de 
uteciștii care asigură 
nea în tot perimetrul 
versiadei. de artiștii i 
tori studenți care i 
oaspeților spectacole, 
vînzătorii de la chioșcuri, 
de lucrătorii din serviciile 
publice asigurate la satul 
Universiadei. Adunînd, con
statăm că o întreagă „ar
mată" auxiliară se află la 
dispoziția oaspeților noștri, 
în medie cite doi bucu- 
reșteni efectuînd servicii 
pentru cite un participant 
la Universiadă.

Calculele noastre făcute 
pentru curiozitatea dum
neavoastră conduc spre ci
fra de 10 000 — care repre
zintă insă numai pe „ac
torii" de pe scena Univer
siadei și pe organizatori. 
Pentru a avea o imagine

ordi-
Uni- 

ama- 
oferă 

, de

cit de cit fidelă a ceea ce 
înseamnă marea competiție 
in viața Capitalei noastre, 
să nu-i uităm pe spectatori. 
In cursul unei zile „pline", 
cum au fost cele de marți și 
miercuri, tribunele au fost 
in multe locuri „luate cu 
asalt" : 6 000 de spectatori 
la gimnastică (amatori ar 
mai fi fost, dar atîta este 
capacitatea Palatului Spor
turilor și Culturii), vreo 
3 000 la baschet (in sala 
Ciulești, și ea arhiplină) și 
in sălile „Politehnica", Pro
gresul și Construcția, alte 
cîteva mii la lupte, volei, 
polo, natație, scrimă, sări
turi și tenis, plus 25 000 la 
atletism, pe stadionul „23 
August" (primul record do- 
borit fiind acela de specta
tori !). Acum adunați dum
neavoastră, adăugați-i și pe 
cei cîteva milioane de tele
spectatori, și veți avea di
mensiunile aproximative ale 
uriașei mase de oameni iu
bitori de sport, de pace și 
de înțelegere care iau par
te in aceste zile, fiecare in 
felul său, la Universiada de 
la București.

Acest imens tablou uman 
in mișcare este el însuși 
grăitor pentru ceea ce în
seamnă și prilejuiește pe 
mal multe planuri marea 
întilnire sportivă studen
țească pe care o găzduim, 
întrecerile sportive propriu- 
zise, în primul rind ele, 
creează zilnic momente și 
episoade cu largi semnifi
cații, caracteristice pentru 
climatul din arene, pentru 
relațiile de aleasă sportivi
tate și de prietenie dintre 
competitori.

Lupta pentru întiietate. 
Se știe, este aprigă, uneori 
acerbă, ea angajează voin
ța, ambiția și întreaga for
ță fizică a sportivului. Ni
meni nu precupețește nici 
un efort pentru a dovedi că 
este mai bun Dar, după ce 
lupta s-a încheiat, vine acel

moment sublim cînd se in
tonează „Gaudeamus igitur", 
iar învingători și învinși își 
dau mina, se îmbrățișează, 
se felicită și își zimbesc, in- 
semnind 
înainte 
are încă

Scene 
mare încărcătură emoționa
lă, au putut fi văzute in 
sala de gimnastică, la pisci
na „Dinamo", ca și în are
na de tenis de la „Progre
sul" sau in sălile de baschet 
și volei.
' Tineri care cu cîteva mi
nute înainte erau „rivali", 
tineri care pină la Bucu
rești nu s-au cunoscut ni
ciodată se apropie de cel ce 
i-a învins, ii string cu căl
dură mina, îl felicită, îl îm
brățișează. O priveam ieri 
pe Carmen Bunaciu — 
ceastă fată sobră și aparent 
rece, in care n-ai crede că 
se află o inimă atît de cal
dă — cum le-a luat pe în
vinsele ei in proba de 200 m 
spate (celebrele înotătoare 
americane Carlisle și Walsh) 
și le-a invitat lingă ea. pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului de premiere, pen
tru a asculta împreună, 
îmbrățișate, imnul studen
țesc „Gaudeamus igitur". 
Era, intr-adevăr, unul din 
acele momente sublime care 
adeveresc și înnobilează 
ideea de sport și de priete
nie. Eram, ca să dăm încă 
un exemplu, la meciul de 
baschet masculin România 
— Anglia. O confruntare 
foarte dîrză și foarte strân
să, dintre acelea „pe viață 
și pe moarte" (cum se spu
ne în sport), în joc fiind ca
lificarea in turneul final. 
La un atac al băieților noș
tri, Wattson (un baschet
balist de culoare, cel mai 
bun din echipa Angliei) l-a 
lovit cu cotul (fără să vrea) 
pe pivotul nostru Opșitaru, 
care a căzut la podea. Pri-

că din acea clipă 
fiecare dintre 
un prieten.
semnificative.

el

CU

a-

mul care s-a aplecat asu
pra celui lovit, cerîndu-i 
scuze și dîndu-i primul aju
tor, a fost însuși autorul in
voluntar al acelei situații. 
Care, apoi, l-a însoțit pe 
baschetbalistul nostru pe 
banca de odihnă. Pină aici, 
faptul pare obișnuit. Numai 
că Wattson a făcut mai 
mult : n-a mai reintrat in 
joc (lipsindu-și echipa, de 
bună voie, de cel mai bun 
om) pină cînd n-a reintrat 
și Opșitaru, complet refă
cut I

...In satul Universiadei — 
alte scene, cu același sim
bol. Inotătoarea sovietică 
Irina Lariceva a împlinit 
18 ani; a fost sărbătorită de 
colegii ei, dar și de tineri 
din alte delegații. Sportivii 
studenți din lotul polonez 
au fost invitați de „primă
ria" satului la o masă festi
vă cu prilejul aniversării 
Zilei Renașterii Poloniei. 
Exemplele ar mai putea 
continua, demonstrind toate 
aceeași idee nobilă : gene
roasele auspicii sub care a 
început Universiada 1981 
sînt confirmate și întregite 
in fiecare zi de concursuri
le sportive și de acțiunile 
complimentare ce se orga
nizează, de întreaga activi
tate a oaspeților sportivi și 
oficiali ai Capitalei noastre.

întru totul ilustrativă 
pentru această constatare pe 
care nu o facem numai noi 
este declarația ce ne-o dă
dea aseară Serghei Ivanov 
din Uniunea Sovietică, 
prim-vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al 
F-l.S.U.: „Universiada de la 
București se bucură de am
ploarea, organizarea si va
loarea pe care nu le-a cu
noscut nici una din edițiile 
precedente". O apreciere 
venită din partea unui om 
de mare competență, o a- 
preciere succintă, dar care 
spune foarte mult t

L. Cowling (S.U.A.) — 
110 m.g. (13”65/100)
Irina Bașkanova (U.R.S.S.)
— 400 m plat (51”45/100)
Constantin Volkov
(U.R.S.S.) — săritura cu 
prăjina (5,75 m — nou 
record mondial universi
tar)
I. Hightower (S.U.A.) — 
100 m.g. fem. (13”3/100)
Armin Lemme (R.D.G.)
— disc mase. (65,90)
Maurizio Danilano (Italia)
— 20 km marș

Emilia Eberle (România)
— paralele și bîrnă
Stela Zaharova (U.R.S.S.)
— sărituri
• ÎNOT

• LUPTE

GRECO-ROMANE

• GIMNASTICĂ

Nadia Comăneci (Româ
nia) — sărituri, paralele 
și sol

Carmen Bunaciu (Româ
nia) — 200 m spate fem. 
(2’13”31/100 — nou re
cord mondial universitar).
Serghei Zabolotnov
(U.R.S.S.) — 200 m spate 
mase. (2’3”65/100 — nou 
record mondial universi
tar).
Jill Sterkel (S.U.A.) — 
100 m liber fem. (57” 
17/100 — nou record 
mondial universitar).
Chris Kirchner (S.U.A.) 
— 100 m liber mase. (51” 
39/100 — nou ■ record
mondial universitar).

Benur Pașaian (U.R.S.S.)
52 kg
Ion Păun (România) —
62 kg
Alexandr Kudriav ,ev 
(U.R.S.S.) — 74 kg
Ilie Matei (România) ■— 
90 kg
Victor Dolipschi (Româ
nia) — plus 100 kg

• SĂRITURI IN APĂ

Serghei Kuzmin (U.R.S.S.)
— trambulină
• SCRIMĂ

Giovanni Scalzo (Italia)
— sabie individual

AGENDA „U“
Rezultate de ieri

ATLETISM. 110 m. g. : 1 Cowling 
(S.U.A.) 13”65/1OO ; 2. Palffi (Româ
nia) 13”66/100 ; 3. Șabanov (U.R.S.S.) 
13”82/I00 ; 400 ni fem. : Irina Bas
kanova (U.R.S.S.) 51 ”45/100 ; 2. Na- 
dejda Lianina (U.R.S.S.) 51 ”56/100 ; 
3. Sophie Malbranque “ 
52”52/100 ; 100 m garduri ; 
tower (S.U.A.) 13”3/100 ; 2. 
șețki (U.R.S.S.) 13”13/100 ; 
sztyn (Poloriia) 13”31/100 ;
rea discului masculin : 1. A. Lem
me (R.D.G.) 65,90 m ; 2. W. Warne- 
nunde (R.D.G.) 63,54 m ; 3. I. Zam
firache (România) 63,40 m ; 20 km 
marș : M. Danilano (Italia) ; 2. S- 
Bellucci (Italia) ; 3. Liodor Pescaru 
(România) ; săritura cu prăjina : 1. 
C. Volkov (U R.S.S.) 5,75 m ; 2. V. 
Poliakov (U.R.S.S.) 5,70 m ; 3. Ph. 
Houvion (Franța) 5,65 m.

GIMNASTICA. Concursul femi
nin pe aparate. Sărituri : 1—2. 
Nadia Comăneci (România) și Stela 
Zaharova (U.R.S.S.) ; 3. Dumitrița 
Turner (România) ; paralele : 1—2. 
Nadia Comăneci (România) și Emi
lia Eberle (România) ; 3. Zhu Zheng 
(R. P. Chineză) ; birnă : 1. Emilia 
Eberle (România) ; 2. Dumitrița

(Franța)
High- 

Kemen- 
3. Rab- 
arunca-

Turner (România) ; 3. Stela Zaha
rova (U.R.S.S.) ; sol : 1, Nadia
Comăneci (România) ; 2. Rodica
Dunca (România) ; 3. Stela Zaharo
va (U.R.S.S).

ÎNOT. 200 m spate femei: 1. Car
men Bunaciu (România) — 2’13” 
31/100 — nou record mondial uni
versitar; 2. Kimberley Carlisle 
(S.U.A.) — 2T9”2/100; 3. Sue Walsh 
(S.U.A.) — 2’19”ll/100; 100 m liber 
bărbați: Chris Kirchner (S.U.A.) — 
51”39/100 — nou record mondial 
universitar; 2. Serghei Karsiuk 
(U.R.S S.) - 51”86/100 ; 3. Luis Fer
nandez (Brazilia) — 52”06/100; 100 m 
liber femei: 1. Jill Sterkel (S.U.A.)
— 57”17/100 — nou record mondial
universitar ; 2. Barbara Maior
(S.U.A.) — 58”28/100; 3. Olga Kle- 
vakina (U.R.S.S.) — 58”64/100 : 200 
m spate bărbați: 1. Serghei Za
bolotnov (U.R.S.S.) — 2’03”65/100
— nou record mondial universitar; 
2. Jean Madruga (Brazilia) — 
2’03”73/I00 ; 3. Zbigniew Januskie- 
wiez (Polonia) — 2’05”37/100.

LUPTE GRECO-ROMANE. cate
goria 52 kg : 1. Benur Pașaian
(U.R.S.S.) ; 2. Nicu Gingă (Româ
nia) ; 3. Bank Dae Du (Coreea de 
Sud) ; categ. 62 kg : 1. Ion Păun

(România) ; 2. Gyron Maharașvili
(U.R.S.S.) ; 3. S. Mihailov (Bulga
ria) ; categ. 74 kg : 1. Aleksandr
Kudriațev (U.R.S.S.) ; 2. Gheorghe 
Ciobotaru (România) ; 3. P. That- 
ner (R. D. Germană) ; categ. 90 kg: 
1.' Ilie Matei (România) ; 2. Thomas 
Horschel (R. D. Germană) ; 3. A. 
Dubrovski (U.R.S.S.) ; categ. plus 
100 kg : 1. Victor Dolipschi (Româ
nia) ; 2. Refik Memisevici (Iugo
slavia);! A. Karabagian (U.R.S.S.).

SCRIMA. Floretă masculin-ecbi- 
pe (grupe preliminare): Austria — 
Cehoslovacia 9—7, Anglia — R. P. 
Chineză 9—7, R.F.G. — Japonia 
8—8, Ungaria — Egipt 14—2, Româ
nia — Mexic 13—3, Cuba — Liban 
16—0.

VOLEI. Masculin: Spania — Irak 
3—0, Cuba — Sudan 3—0. Japo
nia — Grecia 3—0, U.R.S.S. — 
Congo 3—0. Italia — Belgia 3—0; 
feminin: România — Belgia 3—0.

SĂRITURI ÎN APA. trambulină 
(masculin) : 1. Serghei Kuzmin
(U.R.S.S.) — 648,45 puncte ; 2.
Aleksandr Portnov (U.R.S.S) — 
646.68 puncte ; 3. Li Kongzheng
(R. P. Chineză) — 618,84 puncte.

BASCHET. Feminin: Bulgaria — 
Senegal 81—55. (Agerpres)
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în județele din nordul și centrul țârii sint necesare 

eforturi moi muri, mai bine organizate pentru a grăbi

SECERIȘUL GRÎULUII
Dispunem, astăzi, de întreprinderi dotate cu tehnică modernă, cu per

sonal muncitor de înaltă calificare, capabil să asigure randamente în 
muncă superioare, Ia nivelul cerințelor actuale. Și chiar dacă prin speci
ficul producției există diferențe de la o întreprindere la alta, sub aspectul 
dotării tehnice asemenea diferențe sint uneori neînsemnate. Important 
este ca pretutindeni și permanent potențialul tehnic și uman din fiecare 
unitate economică să fie folosit din plin, in vederea realizării unei înalte 
productivități a muncii în fiecare întreprindere și la nivelul întregii eco
nomii. Cum este înțeles acest deziderat major în două importante unități 
clujene 7

DACĂ AR TRECE MAI DES PRAGUL VECINULUI...

BACĂU: Bine, dar se poate 

și mai bine!
Plnă joi, 23. iulie, cooperativele agricole din județul 

Bacău au strîns recolta de grîu de pe 29 000 hectare 
— mai mult de jumătate din suprafața cultivată. In 
multe unități din consiliile agroindustriale Sascut, 
Filipești, Odobești, Răcăciuni și Podu Turcului, se re
coltează griul de pe ultimele suprafețe. Inginerul 
Gheorghe Antochi, directorul direcției agricole jude
țene, aprecia că, in cel mult 4—5 zile, recoltarea griului 
se va, încheia. La baza acestei afirmații stau măsurile 
energice luate în ultima vreme de comandamentul ju
dețean pentru agricultură : mobilizarea tuturor forțelor 
mecanice și manuale pentru depășirea vitezei zilnice 
planificate ; deplasarea combinelor din unitățile care 
au încheiat recoltarea în zona consiliilor agroindus
triale Enăchești, Helegiu și Momești, unde secerișul a 
început cu cîteva zile mai tirziu ; organizarea în for
mații de lucru a celor peste 150 de combine venite în 
ajutor din județele sudice. De remarcat că, peste tot, 
se lucrează in formații mari, complexe, ceea ce face 
ca randamentul să fie sporit.

Din raidul întreprins prin mai multe unități din 
consiliile unice agroindustriale Răcăciuni și Parincea 
rezultă însă că la strîngerea recoltei se poate lucra 
mai repede și mai bine. La C.A.P. „Nicolae Bălcescu", 
bunăoară, activitatea este organizată gospodărește. 
Mecanizatorii de pe cele 14 combine lucrează de dimi
neață și pînă seara. Cu 12 autocamioane și remorci, 
griul se transportă în aceeași zi la bazele de recepție 
și in magazii.

_Cu spor se lucrează șl Ia Ungureni, Parincea, Cleja, 
Fărăoanl, Parava. La Parincea l-am întilnit în lanul 
de grîu pe Ion Prlsăcaru, primarul comunei. „Pînă 
miercuri, cînd am lucrat doar cu 7 combine, am strîns 
griul de pe 320 hectare, ne spune primarul. De azi 
ne-au venit în ajutor 10 combine din județul Buzău. 
Ne-am organizat treaba în așa fel încît pînă duminică 
să terminăm recoltarea griului11.

In unele locuri însă ritmul secerișului este nesatis
făcător. La Horjești, joi. pe la orele 10, lucrau doar 4 
combine din cele 12 existente. Celelalte, fie că nu 
ajunseseră în lanuri, fie că erau defecte. Pe cimp era 
doar șeful fermei. Vasile Lesnic. Din conducerea coo
perativei nu se afla nimeni, deși aici era centrul de 
activitate pentru ziua respectivă. Inginerul-șef Ion 
Avram, care răspunde în mod concret de mersul 
recoltării, se afla pe undeva la grădina de legume, iar 
președintele Vasile Munteanu — la sediul unității. La 
așa organizare, așa rezultate! Deși secerișul a început 
de o săptămînă, nu s-a strîns nici jumătate din 
recoltă. Viteza zilnică de lucru nu a fost atinsă nici
odată. L-am întrebat pe președintele unității de ce 
strînsul recoltei se desfășoară atît de încet. Ne-a răs
puns că de recoltare se ocupă inginerul-șef. iar el 
răspunde doar de strînsul paielor de pe cimp.

Păcat că munca harnică și rodnică ce se desfășoară 
in marea majoritate a unităților agricole din județ

este umbrită, pe alocuri, de asemenea situații. De 
aceea, o intervenție operativă din partea organelor 
județene este absolut necesară în situații de felul celei 
amintite, pentru ca peste tot recolta de grîu să fie 
adunată cît mai repede și fără pierderi.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

MUREȘ: Timpul s-a îmbunătățit, 
restanțele pot fi recuperate

Cu toate că, în ultimele zile, In județul Mureș s-a 
lucrat mai mult în ferestrele dintre ploi, pînă în seara 
zilei de 23 iulie griul a fost recoltat de pe circa 25 000 
hectare, reprezentînd 47 la sută din suprafața cultivată. 
Cele mai bune rezultate le-au înregistrat unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale Iernut. Luduș, 
Band și Sînpaul, în care, prin buna organizare a 
muncii în cimp și folosirea fiecărei ore bune de lucru, 
s-au atins viteze la seceriș superioare mediei pe județ. 
In ultimele zile, secerișul s-a generalizat și în unitățile 
din nordul județului, lucrare la care participă, din 
zorii zilei pînă seara tîrziu, 169 formații de combine.

Există condiții ca restanțele la secerișul griului, 
determinate de ploi, să fie recuperate. Pentru aceasta 
se cere ca peste tot munca să fie temeinic organizată, 
să fie folosite din plin combinele și celelalte mijloace 
tehnice, așa cum se procedează în unitățile fruntașe. 
Iată un exemplu din multe altele.

La ora 6 dimineața, Nagy Alexandru, președintele 
consiliului agroindustrial Band, împreună cu inginerul- 
șef și alte cadre de specialiști, se aflau în mijlocul a 
două formații de cîte 6 combine, sosite la capătul 
lanului din seara precedentă. In timp ce inginerul 
Valerian Bărbătescu, directorul S.M.A., verifica starea 
tehnică a combinelor, inginerul-șef Vajda Geza cerceta 
cu atenție spicele pentru a hotărî momentul începerii 
lucrului pe cele 80 de hectare. Le-a cerut combinerilor 
să regleze la maximum tobele de la combine, pentru 
a se face față unei eventuale umidități mai ridicate 
întîlnite in lan. La ora 8,30, fiecare din cele 12 combine 
a intrat, rînd pe rînd, în lanul de grîu. Pînă seara 
tirziu nu s-au oprit decît pentru servirea mesei calde 
aduse în cîmp. Rezultatul : fiecare din cei 12 combineri 
a secerat peste 6 hectare cu grîu. Suprafețe mai mari 
decît cele planificate au recoltat, în acest consiliu 
agroindustrial, și formațiile de combine din cooperati
vele agricole Fînațe, Mădăraș, Oroi și Grebeniș.

Trebuie însă semnalat că, în comparație cu ritmul 
bun înregistrat aici, ca și în consiliile Iernut. Luduș, 
Sărmașu, Sinpaul, Rîciu și altele, în unitățile din 
consiliile agroindustriale din centrul și, mai ales, din 
nordul județului suprafețele de grîu recoltate sint încă 
mici. De aci și necesitatea ca acum, cînd timpul s-a 
îmbunătățit, să se acționeze energic, cu toate forțele, 
în vederea depășirii vitezei zilnice de lucru prevăzute.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

...ÎNTREPRINDEREA „ARMATU
RA" DIN CLUJ-NAPOCA se numă
ră printre unitățile despre care se 
poate spune că producția și munca 
sînt bine organizate, rezultatele eco- 
nomico-financiare fiind pe măsură. 
Dovadă — creșterea substanțială, de 
la an la an, a productivității muncii. 
Practic, aici, în cincinalul precedent, 
productivitatea muncii a crescut de 
peste două ori. întregul spor de pro
ducție, de 2.2 ori. realizat în 1980 
față de 1976. s-a obținut pe seama 
acestui factor economic. în 1981 ni
velul planificat al productivității 
muncii a fost depășit lună de lună 
cu cel puțin 1 000 lei pe fiecare om 
al muncii. în condițiile menținerii 
sau chiar diminuării în unele perioa
de a numărului de muncitori și păs
trării aceleiași dotări tehnice.

— în atelierul de prelucrări meca
nice — ne spune inginerul Radu 
Opruța, șeful acestui compartiment 
— au fost normate științific toate 
operațiile ce pot fi executate pe 
mașini, stabilindu-se, de comun 
acord cu muncitorii, că productivita
tea muncii poate fi dublată sau 
chiar triplată prin servirea de către 
un singur muncitor a două sau chiar 
trei mașini in mod simultan. îm
preună cu oamenii din producție s-a 
trecut la organizarea uzinajului pe 
linii de mașini automate mono și 
multi ax. Au fost, desigur, necesare 
calcule precise, exigente privind de
calarea alimentării cu bare laminate 
de la o mașină la alta, pentru a nu 
se suprapune două sau trei reglaje, 
în cazul mașinilor de strunjit și ale
zat conic, poliservirea se realizează 
prin includerea timpului de alimen
tare al uneia în timpul operativ al 
celeilalte. în esență, s-a dat „dezle
gare" fiecărei formații să realizeze o 
producție cît mai mare, cu condiția 
să nu provoace avarii și să nu de
pășească consumurile normate de 
materiale și de energie.

Vizităm atelierul într-o pauză de 
masă. Observăm că mașinile „cheie" 
funcționează și în acest timp. Reglo- 
rii, șefii de echipă, maiștrii au trecut 
la pupitrul lor de comandă. La o ma
șină complexă l-am întîlnit pe șeful 
de echipă Gavril Vereș, un muncitor 
cu o înaltă calificare. „Această ma
șină — ne spune interlocutorul — 
nu are voie să stea decît pentru re
vizii și reparații planificate. Orice 
stagnare aduce pagube producției. Pe 
bună dreptate, la recentul Congres 

al consiliilor oamenilor muncii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu spunea că 
trebuie făcut totul pentru sporirea 
productivității muncii, iar la noi 
sursa principală o constituie utiliza
rea cu maximum de randament a 
mașinilor și utilajelor din dotare".

Faptele întăresc spusele acestui 

Două unități constructoare de mașini 
cu dotare tehnică asemănătoare, 
două moduri diferite de a acționa 

pentru creșterea productivității muncii
muncitor : Ia „Armătura" indicele de 
utilizare a mașinilor-unelte este de 
91,4 la sută față de 88,5 planificat, 
și 100 la sută la conveioarele de la 
turnătorie și la alte utilaje.

„Disciplina în producție este fac
torul care hotărăște nivelul producti
vității muncii — apreciază maistrul 
loan Vajnar. în acest an, din cei 
aproape 100 de muncitori din sub
ordine nu țin minte să fi lipsit 
cineva nemotivat. Nu avem probleme 
de disciplină nici măcar cu tinerii. 
Aceștia, intrînd în contact cu mese
riași vechi, cu experiență și multă 
seriozitate, se adaptează mai repede 
la exigentele muncii. Avem munci
tori, cum sînt Varga B. Martin. loan 
Căpușan, Liana Sălcudean, cărora 
putem oricînd să le încredințăm 
orice mașină, datorită faptului că 
dispun de cunoștințe profesionale 
complexe. Acordul global este stimu
lativ în cazul unității noastre întru- 
cit se bazează pe o normare știin
țifică individuală care reflectă posi
bilitățile reale ale mașinilor și oame
nilor".

Și o știre de ultimă oră : colectivul 
întreprinderii se situează, după pri
mul semestru, pe locul II în între
cerea socialistă din subramura res
pectivă.

...FABRICA DE MAȘINI TERMO- 
ENERGETICE DIN CADRUL COM
BINATULUI DE UTILAJ GREU 
DIN CLUJ-NAPOCA este tot o uni
tate constructoare de mașini, ale 
cărei produse sînt tot mai mult apre
ciate de partenerii interni și externi. 
Spre deosebire de „Armătura", unde 

produsele sînt de serie mare, la fa
brica de mașini termoenergetice pro
dusele realizate sînt de serie mică 
sau chiar unicate. Firește, la lucră
rile de normare a muncii si de fun
damentare a indicatorului de plan 
privind productivitatea muncii s-a 
ținut seama de aceste particularități, 
în această unitate a combinatului, 
producția crește într-un ritm mult 
mai accentuat față de anul pre
cedent ; ceea ce atrage atenția este 
faptul că sporul de producție nu se 
realizează decît în mică parte prin 
creșterea productivității muncii și 
în bună măsură pe seama majorării 
numărului de muncitori. Unii specia
liști sînt gata să justifice : intrarea 
în producție a unor capacități noi a 

creat dificultăți tehnice și organiza
torice care au condus la randamente 
scăzute în muncă. însă la o analiză 
atentă ies în evidentă o serie de 
neajunsuri care atestă că nivelul 
atins al productivității muncii este 
încă mult sub nivelul posibilităților.

Iată, de pildă. Ia conducerea fabri
cii nu prea se știe mare lucru despre 
modul cum se realizează productivi
tatea muncii pe ateliere, formații de 
lucru. Se cunoaște doar cît este pro- 
ducția-marfă și cea fizică. Nu se ur
măresc producția netă, productivita
tea muncii calculată pe baza acestui 
indicator, bugetul de venituri și chel
tuieli, datele fiind concentrate doar 
la nivelul combinatului, ceea ce este 
în contradicție cu principiile auto- 
gestiunii și autoconducerii munci
torești.

în fabrică se lucrează pe formații 
.^de lucru în acord global. Nimeni nu 
' contestă rolul deosebit de stimulativ 

al acestui mod de organizare și de 
comensurare a muncii. Dar ce se în- 
tîmplă în practică 7 Desigur, nu 
cade în sarcina noastră să stabilim 

Să privim încă o dată față în față rezultatele diferite obținute în cele 
două unități clujene. Concluzia care se desprinde este limpede : numai 
acolo unde se manifestă o preocupare stăruitoare pentru buna organi
zare a producției și a muncii, pentru utilizarea deplină a mașinilor și a 
timpului de lucru, pentru întărirea ordinii și disciplinei la toate locurile 
de muncă se poate asigura creșterea în ritm rapid a productivității mun
cii, cu efecte dintre cele mai favorabile asupra indicatorilor economici. De 
aceea, credem că- nu ar fi lipsit de interes, ci s-ar solda cu concluzii po
zitive. un schimb de experiență între cele două unități, organizat de co
mitetele de partid respective.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

dacă normele de muncă au o bază 
riguros științifică sau sînt prea 
largi ; fapt este că în șase luni din 
acest an ele au fost depășite. în me
die, pe fabrică cu mai bine de 13 
la sută. Se impune însă o întrebare 
cel puțin firească : cum se explică 
faptul că planul producției-marfă 
este depășit cu numai 2 la sută 7 în
soțit de inginerul-șef al fabricii, to
varășul loan Inoan, am vizitat cîteva 
ateliere. Multe mașini și utilaje stă
teau. unele din lipsă de „încărcare", 
altele din cauza unor deficiențe in 
aprovizionarea cu materiale si. în 
fine, altele, și nu puține la număr, 
erau defecte. Pe culoare — oameni 
care umblau de colo-colo cu sau fără 
rost. Ce ne spune maistrul Emil 
Loga, secretarul comitetului de par
tid pe fabrică : „Trebuie să recunoaș
tem că există încă multe fenomene 
negative în organizarea producției și 
a muncii generatoare de indisciplină. 
Mai întîi, nu a fost pus la punct un 
sistem operativ de aprovizionare a 
locurilor de muncă. Oamenii sint 
nevoiți să facă 200 metri pînă la cele 
două magazii pentru o piesă sau o 
sculă. Ar fi necesar un sistem infor
mațional precis. încît oricine să știe 
ce găsește și ce nu la magazie. 
Avem încă multe absențe nemotiva
te. care au afectat producția cu o va- 
loare de cel puțin o jumătate de 
milion de lei în prima parte a anu
lui. Sînt multi „plimbăreți", oameni 
care pur și simplu pierd vremea. 
Trebuie să creăm o atitudine exi
gentă față de orice nesocotire . sau 
încălcare a ordinii și disciplinei".

Este bine că tovarășul secretar are 
spirit critic, observă neajunsurile și 
știe ce trebuie făcut. Mai rămîne însă 
să și acționeze în consecință. Orga
nizația de partid, de pildă, ar putea 
să analizeze temeinic de ce con
ducerea fabricii nu aplică întru- 
totul hotărîrea adoptată de adunarea 
generală a oamenilor muncii din 
toamnă, cînd a fost întocmit și apro
bat un program de acțiuni cuprinzînd 
și măsuri tehnice și organizatorice 
vizînd creșterea productivității mun
cii. Este cazul organizării debitării 
centralizate a barelor si profilelor. al 
organizării liniei de fabricație a a- 
gregatului vapor, ca și al executării 
și punerii în funcțiune a instalației 
de introducere a tablei la liniile de 
debitat.

In județul Bacău, lucrările agricole de vară se desfășoară din plin, lată două secvențe obișnuite de muncă : recoltarea griului la C.A.P. Sascut (fotografia din stingă) și semănatul 
C.A.P. Parincea (fotografia din dreapta)

culturilor duble la 
Foto : C. Bursuc

Creșterea producției zootehnice - obiectiv de primă importantă al lucrătorilor din agricultură

EXPERIENȚA BUNĂ
să nu rămină neobservată chiar la ea acasă
Taurinele din toate rasele crescute 

în tara noastră — Bălțată româneas
că. Brună de Maramureș. Friză și 
metișii acestora — pot atinge greu
tăți medii de peste 400—500 kg. Li
vrarea lor la greutatea medie stabi
lită. care este sub limita potenția
lului biologic real al raselor aminti
te. ar permite să se obțină o pro
ducție de carne de vită cu circa 
30 la sută mai mare decît s-a 
realizat în cincinalul trecut. Dealt
fel. unele ferme și complexe de în- 
grășare livrează multe animale la 
greutăți superioare mediei pe tară și 
chiar mediei atinse în unitățile res
pective.

Investigațiile făcute într-o mare 
unitate a zootehniei — complexul de 
îngrășare a taurinelor Pașcani — 
conduc la concluzia că există resur
se și posibilități de îngrășare a tau
rinelor, dar și unele probleme ce se 
cer soluționate. La această unitate 
sînt aduși pentru creștere si îngră
șare vițeii achiziționați din douăzeci 
de sate situate pe raza mai multor 
consilii unice agroindustriale din 
această zonă. Anul trecut, aici au fost 
crescuți și apoi livrați vițeii la o greu
tate medie de 378 kg. Dar unele lo
turi au depășit 450 kg. în timp ce 
altele n-au ajuns nici la 350. De ce 
această diferență 7 Pentru că. după 
cum ne spunea ing. Ion Enache. di
rectorul complexului, unele loturi au 
înregistrat sporuri de peste un kilo
gram pe zi, iar altele mult mai pu
țin. Și în prima parte din acest an 
greutatea medie de livrare a variat 
de la 360 la 450 kg. Un lot de 800 
animale, livrate încă din luna ianua
rie, • ajuns la o greutate medie de 
aproape 400 kg. Dacă toate loturile 
ar fi atins nivelul celor mai bune, 
se obțineau în plus 35 tone de carne.

Specialiștii si muncitorii complexu
lui de la Pașcani cunosc cauzele 
care determină aceste diferente în ce 
privește creșterea în greutate a vi
țeilor si acționează în vederea înlă
turării acestora. Unele depind de ei, 
dar altele nu. îmbunătățirea calității 
vițeilor proveniti din contractări și 
achiziții constituie prima problemă 
ce se cere rezolvată pentru ridicarea 
greutății medii de livrare. Aceasta 
poate fi constatată „pe viu" în halele 
populate cu aproape sase mii de tau
rine. Intr-un compartiment al halei 
de creștere faza I sînt cîteva loturi 
de vitei de toată frumusețea care 
adaugă zilnic un kilogram în greu
tate. iar unele exemplare depășesc 
această limită. Sînt vitei proveniti de 
la fermele si complexele de creștere 
a vacilor din Tătăruși. Stolniceni-

Prăjescu, Vatra-Pașcani șl Lespezi, 
unde au fost îngrijiți cu atenție și 
pricepere. în compartimente alătura
te sînt vițeii de aceeași vîrstă, dar 
mult mai mici și slabi. Aflăm că 
provin de la cooperativele agricole 
Cozmești, Matca, Lunca, unde au 
fost prost îngrijiți. Sporul în greu
tate al acestor animale, pe o perioa
dă de cîteva luni, este mai redus cu 
200 g fată de media crescătoriei. De 
aid și concluzia că este necesar să 
fie înlăturate cauzele care determi
nă degradarea calitativă a vițeilor. 

Livrarea vițeilor la greutăți mai 
mari depinde apoi și de munca îngri
jitorilor și specialiștilor. Iar pe pri-

Cîteva probleme privind 
îngrășarea și livrarea 
bovinelor la greutăți 

mari în complexul 
intercooperatist Pașcani
mul plan se situează furajarea ra
țională. La complexul din Pașcani 
atrage atenția următorul aspect: la 
animalele din halele de îngrășare 
peste 30 la sută din cantitatea 
totală de proteină din rație se asi
gură prin adaosul de uree. Iată cum 
se procedează practic. în bucătăria 
furajeră s-au instalat un dozator și 
pulverizator care omogenizează ureea 
cu celelalte furaje din rație : docă- 
lăi mădnați, melasă diluată, tăiței 
de sfeclă etc. E o instalație simplă, 
făcută dintr-o secțiune de semănă
toare modificată și adaptată de 
meșterii complexului „In mod nor
mal. precizează directorul, ar trebui 
să primim amestecul proteino-vita- 
mino-mineral cu conținut de uree 
de la fabricile de nutrețuri combi
nate. dar acestea nu le livrează rit
mic. Se încalcă unul din elementele 
esențiale ale fluxului tehnologic si 
anume continuitatea folosirii ureei. 
Orice întîrziere, fie și numai de o zi, 
în administrarea acestei substanțe 
necesită o nouă perioadă de adapta
re a animalelor, care durează două 
săptămîni. Timp tn care consumul de 
uree este mai redus cu 500 g față 
de cantitatea normală, ceea ce echi
valează cu pierderea unei cantități 
de proteină din 20 kg porumb. Pen

tru a obține rezultatele scontate este 
neoesar să se asigure și celelalte 
sortimente de furaje din rație. Am 
insistat asupra acestui aspect nu 
fiindcă ar constitui o noutate, ci 
pentru a demonstra că cele cîteva 
„amănunte esențiale" legate de hră- 
nirea animalelor trebuie respectate 
cu rigurozitate, pentru a înlocui, atît 
cît e posibil, proteina — cel mai va
loros component al furajelor."

De ce. totuși, există carențe în fu
rajare 2 Cauza este cunoscută : insu
ficienta furajelor și schimbarea des
tinației unor nutrețuri din producția 
proprie a complexului. în legătură 
cu aceasta supunem atenției foruri
lor de resort următoarea situație. 
Din cele 870 hectare teren atribuite 
complexului pentru producerea fu
rajelor. 365 hectare sînt cultivate cu 
porumb boabe și orz. Pe hîrtie. re
colta este a complexului, dar în rea
litate o parte din ea este pusă sub 
semnul incertitudinii. A devenit cu
rentă practica de a se da altă desti
nație producției de porumb și orz 
decît cea planificată initial. Intrucît 
porumbul de pe 250 hectare a pri
mit altă destinație s-a redus canti
tatea minimă, strict necesară pentru 
realizarea sporului în greutate al 
taurinelor. Este adevărat, pentru 
1981, s-a redus și cantitatea totală de 
carne-marfă planificată cu 500 tone 
fată de realizările anului trecut. Nu 
ne propunem să oferim soluții, dar 
un lucru este cert : schimbarea des
tinației furajelor din producție pro
prie. practicile devenite, din excep
ție, regulă generală, duc la scăde
rea cantității de carne. Specialiștii 
complexului de la Pașcani susțin : 
„Sîntem capabili să asigurăm furaje 
suficiente pe terenurile atribuite și. 
totodată, prin valorificarea produse
lor secundare agricole". Dealtfel, 
suprafețele atribuite complexului 
asigură recolte duble sau triple fată 
de media realizată pe ansamblul ju
dețului. datorită fertilizării cu doze 
mari de îngrășăminte și cultivării 
acelor plante care dau cantitatea cea 
mai mare de substanțe nutritive la 
hectar, așa cum sînt porumbul și a- 
mestecurile de ierburi, graminee și 
leguminoase.

Aspectele la care ne-am referit 
evidențiază însemnătatea organizării 
activității de îngrășare a taurinelor 
pe baza posibilităților proprii, a re
surselor locale de furaje pentru a 
pune deplin în valoare potențialul 
de creștere în greutate al raselor de 
taurine.

C. BORDEIANU

CINE IA VACA... DE COARNE?
V

în anul 1975 cooperatorii din Moș- 
teni-Teleorman au hotărât să îmbu
nătățească rasa de vaci cu lapte. 
La început au curățat și fertilizat cele 
260 ha de pășune, și-au asigurat fu
raje bune și in cantități îndestulătoa
re, au mai construit adăposturi, le-au 
modernizat pe cele existente.

în 1976 au adus din import 680 
juninci și le-au îngrijit cu multă pa
siune. Așa se explică că în pri
mul an de lactație au muls de la 
fiecare vacă cîte 4 150 litri de lapte. 
La finele anului 1977, la bilanț, au 
ajuns la concluzia că vacile ținute 
pe pășune, în aer curat, în mijlocul 
naturii, se dezvoltă bine, sînt sănă
toase, iar hrănirea și întreținerea 
lor sint foarte avantajoase, deoarece 
se reduc cheltuielile cu recoltarea 
și transportul furajelor. Pe atunci 
cooperatorii din 
Moșteni nu aveau 
de unde ști ce 
soartă le așteap
tă pe bietele vă
cuțe și cine o va 
hotărî. Fiindcă au 
venit specialiști 
de la direcția a- 
gricolă județeană 
cu indicații fer
me de la Ministerul Agricultu
rii și au spus că așa nu mai 
merge ; asta nu mai e zootehnie 
modernă! Și au hotărît, peste capul 
cooperatorilor : au pus lanțuri la 
gîtul vacilor din rasa Holstein, au 
făcut o firmă, „Asociație economică 
de vaci cu lapte", și au afișat-o la 
loc vizibil în fața grajdurilor, au 
ajustat meniurile. Au stabilit și con
ducerea asociației și s-au felicitat 
între ei pentru 
și-au văzut de 
venit apoi cei de 
luat izlazul și l-au 
popular și 
mulțumită, 
Moșteni au 
acest lucru 
cei care au

Președintele 
din Moșteni, tovarășul Constantin 
Cătrună, era și este încă și 
foarte nedumerit de ce cei 
pajiști au arat încă din iarnă 
de izlaz cu o bogată floră și 
semănat nimic pînă acum. La aso
ciația de vaci s-a mers înainte cu 
modernizarea. S-a început construc
ția unor grajduri mari și solide din fier 
și beton încă din 1977, care nici în 
prezent nu sînt gata. Costul investiției 
se ridică la circa 20 milioane de lei 
pentru 680 vaci cu lapte. După un 
calcul sumar, costul unei vaci, adică 
prețul ei și locul în grajd, ajunge la 
46 000 lei și se amortizează în 20—25 
de ani, bineînțeles dacă vacile nu 
se încăpățînează să nu mai dea cîte 
4 000—5 000 litri lapte — cît s-a sta
bilit.

Multe întrebări, rămase 
încă răspuns,

Moșteni-Teleorman

izbîndă, iar apoi 
treburile lor. Au 
la pajiști și au 
trecut la consiliul 

lumea a rămastoată
numai cooperatorii din 
rămas nedumeriți, dar 
nu i-a impresionat pe 
luat măsurile amintite, 

cooperativei agricole
acum 
de la 

100 ha 
nu au

Nu punem în discuție costul inves
tiției, nici costul animalelor, mai 
ales că sînt din rasă valoroasă, de 
mare randament. Problema care se 
pune cu multă seriozitate este în 
primul rînd tărăgănarea terminării 
construcțiilor care au intrat în al 
cincilea an. In al doilea rînd și cea 
mai importantă este starea fizică și 
productivă a animalelor. Cîteva 
cifre și fapte simplifică lucrurile și 
ne scutesc de multe comentarii. 
Aminteam că în primul an de pro
ducție, și trebuie reținut faptul 
că vacile erau la prima lactație, dar 
hrănite și îngrijite în condiții ase
mănătoare ca în zona de unde au 
fost procurate, în stabulație liberă, 
pe pășune și cu completarea hranei 
la iesle seara și noaptea, s-au realizat 
în medie cîte 4150 litri de lapte de 

la fiecare vacă 
furajată. Urma ca 
treptat cu maturi
zarea vacilor pro
ducția de lapte 
să crească. Dar 
lucrurile nu au 
evoluat așa. O- 
dată cu transfera
rea pășunii la 
consiliul popular

comunal, cu trecerea animalelor de 
la stabulația liberă în grajduri le
gate, și cu organizarea asociației 
intercooperatiste, animalele nu s-au 
mai bucurat de aceleași condiții de 
îngrijire și hrănire, iar accidentele 
se țin lanț. Este suficient să amintim 
că peste 100 de vaci au suferit inter
venții chirurgicale, iar starea fizică a 
multora e de plîns,

în anul 1978, al doilea an de pro
ducție, s-au obținut 3 800 litri de 
lapte pe cap de vacă furajată, in 
1979 s-a ajuns la 3 000 litri de lapte, 
Iar în 1980 la 2 500 litri de lapte și 
nici în acest an nu sînt perspective 
mai optimiste. După cum se vede, 
se merge din regres în regres, pro
ducția de lapte în Ioc să crească 
aproape s-a înjumătățit și nimeni 
nu-și face probleme. Se apreciază 
că în scurt timp grajdurile vor fi 
gata, dar nu se știe dacă 
văcuțe, foste valoroase, le vor 
de mare folos. Și-au trăit 
viață, au Intrat în... declin.

Se pune totuși 
că. De 
și noi 
ferme 
ca să

acestor 
mai fi 
scurta

fireas-o întrebare 
să se facă asociații 
acolo unde sînt 

bine puse la punct

ce trebuie 
organizări 
zootehnice 
le aducă la nivelul celor ră

mase în urmă 7 Nu ar 
viceversa 7

Considerăm că totuși 
buie să ia vaca... de 
scoată zootehnia din această unitate 
la liman pînă nu e prea tîrziu.

fi mai

cineva 
coame

bine

tre- 
și să

Florea CEAUȘESCU

Putem ciștiga... din aer șase 
milioane tone combustibil

_ _ convențional pe an
Anual, numai la noi în țară se 

evacuează în atmosferă, prin turnu
rile industriale de răcire, o canti
tate de căldură echivalentă cu 
aproape 6 milioane tone combustibil 
convențional — reiese dintr-un 
studiu efectuat de Institutul de 
cercetări în construcții — ÎNCERC. 
Această imensă risipă ar putea fi 
lichidată cu ajutorul pompelor de 
căldură, instalații complexe care, 
folosind surse cu temperaturi egale 
sau cu puțin mai mari decît ale me
diului ambiant, realizează un „pom
paj" al acestei energii la tempera
turi mai ridicate, utilizabile pentru 
consumatori civili și industriali. Deci 
echipamente de recuperare și reintro
ducere în circuitul economic a ener
giei degajate, sub formă de căldură 
reziduală, de procesele tehnologice. 
Și, implicit, de reducere a consumu
lui de energie primară.

In fața unor mize atît de mari, e 
lesne de înțeles interesul manifestat 
de cercetarea ști
ințifică din în
treaga lume pen
tru perfecționarea 
și lărgirea gamei 
de pompe, cu e- 
ficiență termică 
tot mai ridicată. 
Dintre colectivele 
din unități de cer
cetare și învăță- 
mînt superior de 
la noi care au 
depășit în acest 
domeniu de vîrf 
faza studiilor teo
retice se remar
că și cel condus de prof. dr. ing. Da
vid Peretz, de la catedra de mecano- 
energetică (Facultatea de mecanică) 
a Institutului politehnic Iași.

Alcătuit din cadre didactice, stu
dentă în colaborare cu specialiști de 
la Combinatul de fibre sintetice 
Iași, colectivul a realizat proiectul 
și apoi executarea pe platforma 
combinatului a unei instalații-pilot 
de 50 kW, necesară pentru obținerea 
datelor de proiectare a unor insta
lații mari (de 5 gigacalorii și mai 
mult). De menționat că specialiștji 
ieșeni au optat, ca tip de pompă, 
pentru cea cu absorbție.-și anume cu 
bromură de litiu, ce prezintă avan
taje multiple : folosește ca energie 
de consum tot energie termică și nu 
energii nobile (electrică sau meca
nică), exclude posibilitatea unor ac
cidente sau de poluare a apei calde 
de consum etc.

— Dacă totul merge bine, faza ex
perimentală pe pilot va fi încheiată 
în septembrie ; proiectarea prototipu
lui va dura circa trei luni, iar execu
ția — tot la C.F.S. — șase luni, pre
cizează șeful colectivului ieșean. La 
mijlocul lui 1982 ar trebui să dispu
nem deci de prototip, ceea ce în
seamnă că se va putea trece la pro
ducția de serie (de cel puțin două 
pompe pe lună).

Realizarea prototipului va avea o 
semnificație deosebită pentru muni
cipiul Iași deoarece va permite de
mararea instalației experimentale cu 
pompă de căldură care face obiectul 
unei cercetări I.N.C.E.R.C. (subven
ționate de Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie), racordată la 
sistemul energetic municipal. Cu alte 
cuvinte, o parte din cerințele de în
călzire și apă caldă menajeră a ora
șului (în etape, trei cartiere noi) vor 
începe să fie asigurate, cu un con
sum de combustibil redus la jumă
tate, de acest echipament modern, de 
mare putere.

Ce măsuri se impun 
pentru finalizarea 

și aplicarea 
la scară industriala 

a unei importante cercetări 
privind recuperarea 

căldurii

— Și de mare perspectivă, mai alea 
pentru o țară ca România, unde so
luția principală de recuperare a căl
durii reziduale ar trebui să se bazeze 
pe pompe de mare și foarte mare 
putere și cel puțin pentru etapa ac
tuală trebuie să fie de tipul celor cil. 
bromură de litiu — ține să 
sublinieze prof. D. Peretz. Și a- 
ceasta deoarece, la noi, unitățile in
dustriale cu mari disponibilități dă 
astfel de căldură sînt grupate în 
marea lor majoritate pe platforme 
industriale, concentrare ce ușurează 
mult captarea și utilizarea acestor 
surse secundare. Numai platforma 
din Iași cuprinde 16 întreprinderi cu 
mari disponibilități—

Dealtfel, această soluție a fost 
adoptată într-un program larg de cer
cetare, coordonat de C.N.Ș.T. Ca 
urmare, în momentul de față rezul
tatele cercetărilor întreprinse pe plan 
național, și îndeosebi la Iași, în do
meniul pompelor de mare putere se 

apreciază a fi în 
avans cu circa 
2—3 ani față de 
lucrările similare 
pe plan mondial.

— Dacă din 
punct de vedere 
teoretic stăm atît 
de bine, ca reali
zare ne temem că 
vom fi nevoiți să 
încetinim ritmul, 
mărturisește in
terlocutorul nos
tru. Chiar și pînă 
acum, trebuie 
spus că fără spri

jinul C.F.S., dotat cu tehnologie 
avansată, totul ar fi rămas pe hîrtie. 

Iată doar cîteva din motivele de 
îngrijorare. Mai întîi, problema uti
lajelor, a pompelor de circulație, de 
pildă. Institutul de proiectare pompe, 
ventilatoare este încă departe de fi
nalizarea proiectelor, și, ca atare, a 
cerut pentru început ca termenul de 
30 ianuarie a.c. să fie decalat pe 30 
octombrie. Apoi, întrebările rămase 
fără răspuns deocamdată : Cine preia 
executarea lucrărilor de rețele de 
transport și distribuție 7 Cine va 
asigura finanțarea, după depășire^ 
fazei de instalație experimentală, 
subvenționată de C.N.Ș.T. 7 Cine se 
va anunța ca beneficiar 7 Ce între
prindere va trece la fabricarea în 
serie a pompelor 7

— Pînă în 1990, economia națională 
ar avea nevoie de cel puțin 500 de 
pompe uriașe de acest gen. Iar pen
tru ca necesitatea să se transforme 
în realitate trebuie să se manifeste 
mai mult interes față de aceste in
stalații de mare viitor, care se amor
tizează la prețurile actuale ale petro
lului în numai 1—2 ani, subliniază 
interlocutorul nostru.

Pentru ca viitorul pompelor de căl
dură de mare putere să înceapă încă 
de astăzi, esențial este să li se acor
de atenția meritată din partea 
celor care vor beneficia de pe 
urma lor : consiliile populare intere
sate in încălzirea locuințelor, la fel 
industria și, nu în ultimul rînd, agri
cultura (pentru zootehnie, piscicultu
ra, încălzirea serelor etc.). Ar fi deci, 
credem, greu de conceput ca, în cu
noștință de cauză, cineva să refuze a 
deveni coacționar Ia adevărata mină 
de aur pe care o deschid pompele 
de căldură.

Ioana DABU
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Cele ce urmează sint 
simple note și însemnări pe 
marginea unui periplu a- 
râdean de cîteva zile, ca 
invitat la trei simpozioane 
organizate de inspectora
tul școlar. Comitetul de 
cultură și educație socia
listă, Casa corpului didac
tic, Societatea de științe fi
lozofice ale județului Arad. 
Județul Arad a fost gazda 
unor manifestări de ordin 
cultural, ample și variate, 
fapt caracteristic pentru 
ambianța atit de propice 
creată în vremea noastră 
de către statul socialist a- 
firmării și cultivării valori
lor spirituale ivite în spa
țiul românesc, de-a lungul 
veacurilor pînă în contem
poraneitate. Mi-aduc amin
te, din memoriile lui Iorga, 
acest apostol al culturii 
noastre, cite eforturi a de
pus, prin 1928, cred, ca să 
strîngă la Vălenii de Mun
te un grup de cercetători 
ai epocii vechi românești, 
veniți „pe cont propriu" 
(ciți au putut), căci statul 
nu acorda, mai niciodată, 
subvenții pentru asemenea 
scopuri.

Evident, nu e locul să 
dau amănunte asupra ma
nifestărilor enumerate, să 
întocmesc o „dare de sea
mă" a lor. Voi comunica, în 
continuare, impresiile de 
participant la aceste ma
nifestări al căror nivel, 
mărturisesc, a fost impre
sionant. Calitatea actului 
de cultură — iată o preocu
pare ce-și găsește, în multe 
locuri, împliniri impresio
nante. Cea dinții impresie 
care mi se impune, între 
toate, este legată de ceea ce 
aș putea numi deprovincia- 
lizarea culturală : elimina
rea discrepanței dintre pro
fesorii sau cercetătorii pro- 
veniți din centre reputate, 
absența aproape totală a 
complexului față de centru. 
Ceea ce nu se întimpla 
altădată, deși era, într-un 
fel, normal să se întîmple 
căci pînă destul de curind 
acești oameni, odată stabi
liți în „provincie", pierdeau 
contactul cu cartea; atîtea 
orașe risipite pe cuprinsul 
țării, chiar între cele mai 

răsărite, n-aveau bibliote
cile necesare, teatre, săli 
de cinema, case de cultură, 
cămine culturale, asociații 
sau societăți în care să se 
dezbată probleme profesio
nale specifice, ca să nu ne 
referim la radioteleviziune, 
cu un rol excepțional în 
rîndul a ceea ce se cheamă, 
generic, „mijloace de in
formare", sau la presa, co
tidiană și periodică și care, 
în ciuda tirajelor, nevero
simile altădată, se dovedeș
te încă insuficientă. Căci 
socialismul a ridicat la cul
tură toate straturile sociale, 
pe toți cei capabili să și-o 
asimileze și, în orice caz, 
s-o cunoască. Am fost cu 
totul plăcut impresionat de 
faptul că dascăli din loca
lități fără nume sonore s-au 
arătat a fi excelenți pregă
tiți. Mărturisesc, cu umi
lință, că de unele locuri am 
auzit acum pentru prima 
oară, dovadă că încă nu ne 
cunoaștem țara, cum ne în
demna, încă in urmă cu 
decenii, un mare cunoscă
tor al ei, profesorul I. Si- 
mionescu, de a cărui carte 
„Tinere, cunoaște-ți țara", 
mi-am amintit în aceste 
momente. Ajungem, iată, 
oameni în vîrstă, corljenți 
la acest capitol esențial în 
formarea sufletului nostru, 
îmi amintesc, în acest mo
ment, de călătoriile lui Ni- 
colae Iorga, adeseori cu 
cîte-o căruță țărănească ori 
chiar pe jos; nici un colț 
din țară n-a rămas în afara 
cunoașterii, directe, a mare
lui savant patriot, îmi a- 
mintesc, de asemenea, de 
călătoriile lui Slavici, în 
toate provinciile românești, 
de cele ale lui Eminescu, 
Vlahuță, Guști etc. Astăzi, 
cu mijloacele moderne atît 
de rapide și de confortabile 
ce ne stau Ia dispoziție, ne 
urnim parcă uneori mai 
greu. Mi-am făcut, în timp 
ce străbateam frumoasele și 
bogatele plaiuri și așezări 
dintre Șiria, Păuliș, Ineu, 
Lipova, o severă „mea 
culpa". Am avut prilejul 
să colind multe țări, din 
Iberia în Scandinavia, din 
Italia în Țările de Jos și 
mărturisesc cu mîndrie, in 

deplină cunoștință de cauză, 
că avem o tară dintre cele 
mai binecuvintate. ca să fo
losesc cuvîntul, atît de ales, 
al Bălcescului.

Dar mai mult decît orice 
m-au emoționat oamenii pe 
care i-am întîlnit: dascăli, 
cercetători, conducători de 
instituții, oameni de rînd. 
La Șiria lui Slavici au ve
nit să asculte ce se spune 
despre cel mai iubit dintre 
ei. plugari, podgoreni, mun
citori, Cred că, de fapt, mai 
mult decît „comunicările" 
ținute, acesta a fost adevă
ratul omagiu adus marelui 
fiu al locurilor: o mare 
dragoste, un profund res-

Insemnări de
Pompiliu MARCEA

pect pentru valorile spi
rituale create pe acele 
locuri.

Vorbeam, mal sus, de 
deprovincializarea culturală 
dar, luat de alte gîndurl, 
m-am abătut de la argu
mentele cele mai edifica
toare: au ținut comunicări, 
în afară de cei din localită
țile respective, profesori din 
sate și comune arădene ne
cunoscute mie — Apoteu, 
Beliu, Bocsig, Cermei, Miș
ca, Talpoș — aceasta din 
urmă în Bihor, de unde 
venise un tînăr profesor, 
absolvent de 2 ani la Bucu
rești. Ei bine, tot ceea ce 
au spus acești colegi ai 
noștri n-a diferit în nici un 
fel, sub raportul nivelului 
de informare, pătrundere 
și pregătire pedagogică, de 
ceilalți participant!. Am in- 
tîlnit, spre plăcuta mea sur
priză, cîțiva absolvenți ai 
Facultății de română din 
București. Fuseseră reparti
zați pe aceste meleaguri. 
Am purtat cu ei discuții, mă 
interesa dacă s-âu înca
drat, dacă s-au acomodat 
cu munca de acolo (nu erau 
localnici, cu o singură ex
cepție), iar răspunsurile pe 
care le-am primit, de care 
n-am nici un motiv să mă 
îndoiesc dat fiind caracte
rul cu totul sincer al con

vorbirii, m-au bucurat e- 
norm: tinerii filologi au fost 
repede adoptați, se consi
deră deja fii ai acelor locuri, 
și-au întemeiat deja fa
milii, gospodării prospere, 
n-ati de gînd să mal plece 
de-acolo. Unul singur spe
ra ca „după stagiul de 3 
ani" să vină la București. 
Deși era de prin părțile 
locului. Se mai întimpla, 
desigur. Și, surpriză tot atît 
de plăcută, nici un nave
tist (chestiunea cu navetis- 
mul m-a preocupat în spe
cial) deși Aradul, oraș 
splendid, se află la mai 
puțin de 30 de km de lo
calitățile în care funcțio
nează. în zilele libere se 
urcă în automobile sau 
autobuze, văd spectacole, 
împrumută unele cărți ce 
le lipsesc și revin la „va
tră". Dealtfel, starea de 
confort a satelor, mai toate 
canalizate (de electricitate 
nu mai vorbim), duce la un 
dublu avantaj: dispun de 
toate cele necesare vieții 
zilnice, ca la oraș, avînd, 
în plus, șansa unei vieți 
lipsite de „stress“-ul urbei. 
Am mai constatat ceva, 
specific mai ales acelor 
locuri: alături de români 
se află, de veacuri, cum se 
știe, unguri, germani, sîrbi. 
Dar diferențele etnice n-au 
nici o consecință care să 
creeze stări de discrimina
re, orgolii vane, tensiuni. 
Socialismul, mi-am dat sea
ma la fața locului, a in
staurat adevărata frăție 
dintre oameni, căci toți 
participă astăzi solidar, în 
folosul tuturor, la bunul 
mers al lucrărilor, la în
frumusețarea vieții. I-am 
îndrăgit atît de mult pe 
oamenii acelor locuri ară
dene, cunoscute mie mai 
întii indirect, prin mijloci
rea literaturii, a lui Slavici 
în primul rînd. La o comu
nicare despre „Legenda 
meșterului Manole", de
altfel excelentă prin ținu
ta și capacitatea demonstra
ției pe ideea bine cunoscu
tă de toți cei ce am trecut 
prin școală, că nici un sa
crificiu nu e de prisos în 
realizarea construcțiilor du
rabile, m-am gîndit, în 

timpul acelei demonstrații, 
că legendarul personaj, 
care a fost în stare, evi
dent cu inima frîntă de du
rere. să-și sacrifice soția 
mult iubită, în ciuda rugă
minților ei atît de fierbinți, 
și care a fost în stare, de 
asemenea, să-și sacrifice 
colaboratorii, pe cei „nouă 
meșteri mari", dealtfel fără 
a le cere consimțămintul, el 
însuși pierind, acest perso
naj nu merită tratat chiar 
apologetic. îl consideram 
atunci, întîiul alienat și dic
tator din literatură. Căci, la 
urma-urmei, cred că nu 
putem sacrifica, pentru nici 
un motiv, fie el chiar atit 
de înalt ca un templu, nici 
măcar un om, cu atît mai 
mult zece, unsprezece cu 
soția — cea mai îndrăgită 
ființă — pentru o construc
ție. chiar menită să înfrunte 
timpul. Omul este, mi-am 
zis atunci, și convingerea 
nu m-a părăsit, cel mai pre
țios bun din tot ceea ce e- 
xistă pe pămînt. Și trebuie 
făcut orice pentru salvarea 
omului. Restul îmi pare in
finit mai puțin important. 
Cred că, mai ales astăzi, 
într-o epocă a crimelor și 
terorii demențiale pe atîtea 
meridiane, trebuie salvat, 
înainte de orice, omul. Cînd 
am citit argumentul, abso
lut dement, că bomba cu 
neutroni ucide omul dar 
salvează civilizația, mi-am 
spus că cel ce l-a invocat 
mai întii trebuie să fie un 
criminal funciar, un lom- 
brozion.

S-ar putea ca ultimele 
considerații și reflecții din 
recentul meu periplu ară
dean să ia o turnură fas
tidioasă. Risc de dascăl 
incurabil. Ceea ce nu m-a 
împiedicat, cum se vede, să 
le împărtășesc, cu emoție, 
în semn de omagiu adus 
oamenilor pe care i-am cu
noscut la ei acasă. Merită, 
sint convins, mai mult, în 
primul rînd datorită stră
daniilor, încununate de suc
ces, de a face din fiecare 
manifestare un veritabil act 
de cultură, de o calitate 
neîndoielnică, cu ample 
ecouri emoționale, educa
tive în conștiințe.

Cele mai recente specta
cole ale Teatrului dramatic 
din Constanta atestă pro
gresul evident ai acestui 
colectiv, situat într-o im
portantă zonă social-cultu- 
rală a țării și a cărui evo
luție, de-a lungul existen
tei sale de aproape un 
sfert de secol, s-a produs 
pe o traiectorie destul de 
sinuoasă. Nu e lipsit de 
semnificație faptul că acest 
progres se realizează pe 
temeiul unor opțiuni re
pertoriale de certă valoare, 
ceea ce confirmă ideea, ge
neral acceptată dar uneori 
vitală, că primul pas spre 
calitate în arta spectacolu
lui trece prin calitatea dra
maturgiei, condiție a soli
citării eforturilor interpre- 
ților spre propria depășire. 
Prin „Jocul vieții și ai mor- 
(ii in deșertul de cenușă" 
de Horia Lovinescu, pre
zentat în etapa finală a 
Festivalului național „Cin- 
tarea României" — teatrul 
își demonstrează capacita
tea de a interpreta drama 
filozofică, într-un spectacol 
limpede, de o noblețe clasi
că și totodată de o remar
cabilă densitate ideatică și 
emoțională. Pus în scenă 
de Gheorghe Jora, în sce
nografia poetică, cu valori 
sugestive, a lui Mihai To
fan, exprimînd ruinele in
forme ale unei așezări 
umane pustiite de calami
tate, spectacolul descifrează 
și materializează semnifi
cațiile textului, constituin- 
du-se într-o meditație gra
vă și nuanțată, solid con
struită, asupra destinului 
omenirii în perspectiva 
unui război atomic distru
gător. Viziunea regizorului 
asupra omului e, în compa
rație cu alte interpretări 
scenice ale acestei opere a 
lui Lovinescu, mai generoa
să, motivația acțiunilor per
sonajelor e mal complexă, 
actele și stările acestora 
revelă semnificații de di
verse grade, cuprinzînd, 
alături de aluzia la mit, 
concretețea umană. Se în
țelege că aceste calități ale 
spectacolului se datorează 
in egală măsură actorilor, 
care au izbutit să dea viață 
scenică unor personaje- 

concept, într-o organică fu
ziune cu textul, punînd în 
valoare sensuri și nuanțe 
în lumina unui mesaj de 
înaltă concepție spirituală. 
Masiv, teluric, bolovănos, 
purtînd în sine nostalgia 
unui paradis de concepție 
primitivă, retrăind histrio
nic frînturi de mituri și le
gende, într-o exuberanță 
ce lasă să transpară, une
ori o tristețe subiacentă 
iremediabilă, cabotin fără 
deșănțare și sincer bîntuit 
de memoria omenirii — 
așa apare tatăl în interpre-

Două spectacole 

valoroase la Teatrul 

dramatic din Constanța

tarea reușită a lui Lucian 
Iancu, actor în plină matu
ritate profesională, de bo
gate disponibilități, parcă 
niciodată manifestate atît 
de impunător ca acum. 
Alături de el, Virgil An- 
driescu a compus un Cain 
complex, umanizat de su
ferință, cinic nu din năs
care, ci datorită ororilor 
trăite, un Cain obosit, care 
intră în scenă cu expresia 
disperării întipărită în pri
viri, în întreaga ființă, ar
gument viu împotriva răz
boiului nimicitor, dezuma- 
nizant și a stării de aven
tură, care-1 minase spre 
crimă. Interesantă și valo
roasă este, de asemenea, in
terpretarea lui Abel, reali
zată de Vasile Cojocaru, cu 
o dicțiune excelentă (dealt
fel întregul spectacol se re
marcă prin dicțiunea îngri
jită a celor patru actori, 
subliniind valoarea literară 
a textului și potențîndu-i 
și astfel sensurile). Senină
tatea lui Abel, aici, nu e 

aceea a insensibilității, ci a 
înțelegerii profunde și, în 
același timp, rezultat al 
unui efort lucid de autostă- 
pinire. Oarecare monotonie 
pîndește totuși pe alocuri 
personajul, a cărui evoluție 
subtil nuanțată de actor, 
ar putea fi ceva mai preg
nant marcată. Monotonia 
se insinuează, mai ales, în 
jocul Măriei Nestor, inter
pretă sensibilă, de plăcută 
vibrație lirică, a Anei, dar 
înclinată prea mult și uni
lateral spre o tonalitate 
plîngăreață.

Dacă „Jocul vieții șl al 
morții" s-a impus prin ți
nuta clasică a interpretării 
unei piese contemporane, 
„Hecuba" de Euripide a 
fost o demonstrație con
vingătoare a actualității 
ferme a operelor clasice. 
Reprezentată în decorul 
aproape natural („aproa
pe", pentru că unele ele
mente de teatralizare a na
turii au fost introduse, ne
cesare unei transfigurări 
artistice a locului acțiunii), 
al plajei de la Mamaia, 
ales astfel încît să ofere 
ambianța adecvată, prin 
dezolarea sugerată și prin 
tensiunea întilnirii țărmu
lui abrupt cu marea, tra
gedia lui Euripide înscrie o 
nouă experiență reușită a 
colectivului constănțean în 
direcția, inițiată acum mai 
mulți ani, a resuscitării 
capodoperelor antice. în 
această ambianță, folosită 
ingenios de tînărul regizor 
Silviu Purcărete (de la Tea
trul Mic) și scenografa 

constănțeană Eugenia Tă- 
rășescu-Jianu, cumplitele 
fapte ale tragediei își ma
jorează efectul, dimensiu
nea lor atinge Cosmosul, 
fără a se desprinde de sem
nificația adine umană. Și 
aici se impune din nou me
ritul actorilor teatrului din 
Constanța, care au dovedit 
nu numai o admirabilă ca
pacitate de adaptare la 
noile condiții, cu totul ne
obișnuite, de joc, ci și deo
sebite însușiri interpretati
ve. I-am regăsit pe cei 
patru actori din „Jocul vie
ții..." în noi ipostaze reuși
te. Virgil Andriescu, un 
Agamemnon autoritar, im
punător in orgoliul învingă
torului, chemindu-și cu 
glas poruncitor ostașii (în 
grecește I) și cedînd simțu
lui de dreptate al Hecubei, 
din rațiune și noblețe ; 
Maria Nestor, o emoționan
tă Polyxene, imagine a pu
rității jertfite, fragilă și 
totodată viguroasă în afir
marea demnității, a voinței 
de a-și asuma destinul tra
gic, cu curaj și nu fără du
rere ; Lucian Iancu, masiv 
și vulnerabil in rolul unui 
personaj sălbatic și hrăpă
reț căruia îi conferă o tris
tețe sfîșietoare în solitudi
nea finală, după consuma
rea tragediei ; Vasile Co
jocaru, bine marcat în 
scurta apariție a lui Odi- 
seu. Și am reîntîlnit-o pe 
Ileana Ploscaru, actriță de 
bogate resurse, cu vînă 
de mare tragediană, inter
pretă de forță și de artă a 
Hecubei, întruchipare a du
rerii împinse pînă la ulti
mele limite dar, în același 
timp, a setei de dreptate, 
a demnității umane ce nu 
se lasă îngenuncheată nici 
în cele mai disperate situa
ții, a urii față de agresor 
dusă pînă la sîngeroasa 
răzbunare. Cu acești actori 
și cu colegii lor din Teatrul 
dramatic și din Teatrul de 
păpuși (care au dat dovadă 
de o admirabilă disciplină 
și pasiune profesională, in- 
terpretînd Corul tragediei 
și ceata aheilor) Silviu 
Purcărete a realizat un 
spectacol impresionant.

Margareta BĂRBUȚĂ

piatra NțMM „Vacanțe muzicale"
Festivalul studențesc 

„Vacanțe muzicale" de 
la Piatra Neamț și-a 
dobindit un meritat 
prestigiu. Cea de a 
X-a ediție o dovedește 
prin trăsăturile ce îi 
definesc personalita
tea. Avem de a face 
cu o manifestare com
plexă, unică în con
textul vieții noastre 
artistice contemporane, 
al cărei profil și-a 
perfecționat conținutul 
an de an. Pornind de 
la ideea că experiența 
este necesară în edifi
carea unui asemenea 
tip de manifestare ar
tistică, organizatorii — 
atit pe planul județu
lui. cît și colaboratorii 
de la Conservatorul 
„George Enescu" din 
Iași — au cumulat va
lorile edițiilor prece
dente, tinzînd spre un 
rezultat bogat în sem
nificații. Reținem, ast
fel, existenta unui pu
blic de melomani, for
mat cu precădere de 
către aceste „Vacanțe 
muzicale", ce mar
chează un moment 
hotărîtor al vieții mu
zicale de pe aceste 
plaiuri. Desfășurarea 
unei „microstagiuni" 
cu concerte reunind 
în două săptămîni cele 
mai diverse genuri, re
prezintă pentru Piatra 
Neamț un eveniment 
care, de la un an la 
altul, nu putea rămîne 
fără urmări. Creșterea 
cotei interesului, ob
servat în această edi
ție (Concertele Radio- 
televiziunii. recitalul

Schumann, concertul 
zoralei „Cantores ami- 
citiae", al cvartetului 
„Voces" sînt cîteva e- 
xemple) ne dovedește 
totodată că „Vacan
țele" se integrează fi
resc Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei", în care idealul 
formativ-educativ pri
mează.

O altă trăsătură a-

Un model 
al practicii 
productive 

în învățămîntul 
artistic

parte este conferită de 
experiența de excepție, 
pe plan muzical, a in
cluderii studenților in-
terpreți și 
(compozitori, 
logi) într-o

creatori 
muzico- 
practică

productivă manifest le
gată de realitățile con
fruntării cu publicul. 
Să subliniem. în acest 
context, nu numai con
firmările de valoare,
poate mai lesne de 
receptat, cît și calita
tea debuturilor.

în fine, nu mai puțin 
important este pri
lejul de a se stabili 
un dialog al genera
țiilor — in concerte, 
la cursurile de specia
lizare în interpretare 
sau compoziție, în dez
bateri — reunind ma
eștri și tineri. La ni

velul culturii muzicale 
românești, un aseme
nea prilej a început să 
dea deja bune rezul
tate. Nu sînt puțini 
cei care aici, la Pia
tra Neamț, și-au des
coperit vocația pentru 
anumite sfere de crea
ție, luminate de presti
gioși artiști oaspeți. 
Și, totodată, aici se 
stabilesc, contacte com
parative de metode de 
studiu și cercetare, 
purtînd fiecare speci
ficul centrelor artistice 
universitare de tradi
ție care sînt reprezen
tate. Acest schimb de 
experiență, în ansam
blul unui învățâmînt 
artistic care își caută 
cea mai potrivită inte
grare în actualitate, ne 
apare drept un pre
țios cîștig teoretic și 
practic, cu consecințe 
ce merită a fi analiza
te în profunzime, pen
tru ca, în viitoarele e- 
diții, să-și lărgească 
cuprinderea.

întîlnirea muzicie
nilor de la cele trei 
conservatoare româ
nești. devenită tradi
țională în cadrul aces
tui festival, care este 
în primul rînd al stu
denților „gazde" de la 
Iași, se profilează în 
prezent ca un model 
de acțiune culturală și 
socială ce poate răs
punde, la cotele unei 
înalte exigențe, co
mandamentelor epocii 
noastre.
Griqore 
CONSTANTINESCU

suceava Concursul de interpretare
instrumentală „Ciprian Porumbescu"
Zilele trecute a 

început la Suceava 
concursul muzical de 
interpretare instru
mentală „Ciprian Po
rumbescu", aflat la a 
X-a ediție. Iubitorii 
muzicii din munici
piul Suceava vor pu
tea asculta, la Casa 
de cultură a sindica
telor, atît dimineața, 
cît și după-amiaza, în 
interpretarea celor mai 
talentați copii din 
țară, creații muzicale 
ale compozitorilor ro
mâni Ciprian Porum
bescu, George Enescu, 
Paul Constantinescu, 
Constantin Dumitres
cu, Constantin Silves
tri, Tudor Ciortea etc, 
precum și altele apar- 
ținînd lui Beethoven, 
Bach, Schumann. Vi
valdi, Grieg, Chopin și

alții. Cele 175 de ti
nere speranțe ale mu
zicii românești, pio
nieri și elevi în vîrstă 
de pînă la 15 ani, ve
niți din 37 de județe 
și municipiul Bucu
rești, susțin probe la 
vioară, violă, violon
cel, contrabas, pian, 
instrumente de suflat 
și percuție. Juriul 
acestei tradiționale 
manifestări artistice, 
subsumată Festivalu
lui național „Cîntarea 
României", este pre
zidat, ca și la cele
lalte 9 ediții preceden
te, de prof. univ. D.D. 
Botez, maestru emerit 
al artei. Consiliul ju
dețean Suceava al or
ganizației pionierilor a 
amenajat pentru par
ticipant! o tabără spe
cială la Liceul indus

trial nr. 4 din Sucea
va. cu un program bo
gat și variat, care 
include tradiționala 
excursie și concertul 
omagial în satul com
pozitorului Ciprian Po
rumbescu, excursii la 
obiective economice și 
monumente istorice, 
microconcerte în în
treprinderi și așeză
minte de cultură, dru
meții, activități spor
tive etc. 
cîștigătorii 
acum ai

Totodată, 
de pînă 

trofeului
„Lira de aur" — ma
rele premiu cu care 
se încununează cei 
mai buni interpret! — 
vor prezenta un reci
tal la Casa de cultură
a sindicatelor din 
Suceava.
Sava BEJINARIU

tv
PROGRAMUL 1

10,00 Universiada '81. Transmisiuni di
recte : Natațle; Volei; Polo

16,00 Telex
16,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
16.20 Tragerea Loto
16,30 Universiada '81. Volei masculin ; 

Natațle ; Atletism
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20,40 Film artistic : „De dragul lui 

Pete". Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor americane.

21.45 Universiada ’81. Natațieț Scrimă —
Transmisiuni directe

22,15 Plai de cîntec, plai de dor — mu
zică populară

22,40 Telejurnal
23,00 Universiada *81.  Rezumatul Între

cerilor zilei
PROGRAMUL »

16,30 Melodii populare Instrumentale
16,55 O viață pentru o Idee
17,25 Șlagăre în devenire.
18.45 Documentar TV.
19.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 Concertul orchestrei simfonice » 

Filarmonicii „George Enescu".
21,00 Studio T '01.
21.20 In pași de dans
21.50 Spectacol de poezie și muzică
22,15 Plai de clntec, plai de dor
22,40 Telejurnal

Expoziții bucureștene

PICTURA PE STICLA de Nicolae OVEJAN, Galeria „Orizont*

VIRGINIA BAZ 
BÂROIU ’

Binecunoscut la Timi
șoara, numele Virginlei Baz 
Baroiu s-a impus publicu
lui bucureștean odată cu 
noua sa expoziție deschisă 
la galeriile „Căminul artei". 
Comun acestei întregi ex
poziții este un anume fior 
liric care se datorează nu 
numai armoniei și discre
ției cu care artista folosește 
culorile de apă puse in 
straturi subțiri, în îmbi
nări transparente, ci mai 
ales pasiunii ei statornice 
pentru peisaj. Am putea 
spune că unitatea acestei 
întregi expoziții ține atit 
de investigarea cu persona
litate a posibilităților cro
matice pe care le poate 
oferi acuarela, dar, in egală 
măsură, unui anumit mod 
de a înțelege și transpune 
observații și ginduri care-și 
au originea în realitatea 
imediată a naturii. Fantas
ticul se asociază figurativu

lui In crearea unor imagini 
ale „Orașului" văzut in 
perspectivă plonjantă, in 
compunerea, de exemplu, a 
unei „Simfonii terestre" 
sau a „Zborului".

Armoniile surdinizate ale 
culorilor care se întrepă
trund îmbogățite de noi vi
brații, luminozitatea lor 
contrapunctată de accente 
cromatice mai ferme păs
trează sunetul grav al sen
timentului poetic, incanta
ția discretă care le-a pro
vocat. Decorul vegetal este 
pentru Virginia Baz Baroiu 
un teritoriu al seninătății, 
al echilibrului, un mediu 
care se oferă, generos, vi
sării. O demonstrează, de 
pildă, un „Preludiu al 
toamnei" străbătut de mă
tăsoasa vibrație a unor to
nuri calde, învăluite parcă 
de un abur ușor. De un far
mec tonifiant, armoniile 
cromatice nu ilustrează 
doar capacitatea artistei de 
a le minui cu virtuozitate, 
ci constituie, totodată, cap
tivante invitații la corela
ția ingenioasă, la comenta
riul metaforic.

MARCEL OLINESCU
„Oameni șl măști" — ti

tlul noii expoziții pe care 
Marcel Olinescu a deschis-o 
la Galeriile Simeza desfă
șoară sub ochii privitorilor 
pasiunea constantă a artis
tului de a fixa expresii, 
atitudini revelatoare. Por
tretele (care dezvăluie deo
potrivă pasiunea pentru 
măștile populare, dar și 
receptivitatea la modalități 
de exprimare ce aparțin 
expresionismului) își pro
pun să dezvăluie, cu o lu
ciditate netă și tăioasă, ca
ractere în ipostazele lor 
elementare, tși propun să 
modifice raporturile con
venționale intre real și 
ireal pentru a dezvălui ca
racterul înșelător al per
cepției imediate. Iar măști
le, făcute pentru a ascunde, 
pentru a înfrumuseța chi
puri urîte, pentru a acoperi 
cu zîmbet tristețea și a ca
mufla surîsul sub încrun
tare, i s-au impus ca fiind 
cele mai potrivite.

Nostalgia autenticității 
l-a determinat așadar pe

artist să se îndrepte spre 
aceste compoziții cu măști 
și fără măști, spre realiza
rea, uneori in cadrul ace
leiași imagini, a unui dublu 
portret. Dincolo de pitores
cul măștilor populare, din
colo de vioiciunea lor cro
matică se desprinde inten
ția moralizatoare a artistu
lui. Desenele colorate, mai 
ales, impresionează prin ri
goarea liniei, prin muzica
litatea blîndă și freamătul 
discret al culorii.

IULIAN OLARIU
Deopotrivă grafician, pic

tor și sculptor. Iulian Ola- 
riu s-a impus în mod egal 
de-a lungul timpului în 
toate aceste domenii artis
tice. Și n-ar fi decît să 
amintim în treacăt bogata-i 
activitate de desenator și 
ilustrator de cărți, nume
roasele expoziții de pictură 
sau premiul internațional 
de sculptură obținut acum 
cîțiva ani la Madrid.

Noua sa expoziție de la 
Galeriile „Orizont", de pic
tură și sculptură doar, 
amintește însă din felul in 
care e concepută rigoarea 
și. simplitatea rafinată a 
graficianului.

Ritmul grav și liniștit al 
volumelor de marmură, 
prezența lor masivă vă
dind un simț aproape cla
sic al echilibrului, capaci
tatea de a pune în valoare 
frumusețea plastică a ma
terialului sînt discret înso
țite de pictură. Variații 
cromatice și volumetrice 
(in limitele bidimensiona
lului de data aceasta), 
jocuri volumetrice de o ar- 
hitecturare precisă, dar nu 
mai puțin sugestivă, tablou
rile in ulei dezvăluie la 
Iulian Olariu subtile calități 
de analist, care, in urma 
unui îndelungat studiu, 
s-au concretizat în imagini
le sintetice de acum. Ac
centul vibrant, dar sobru al 
acestor imagini consecvent 
geometrizate dezvăluie in
tenția. mărturisită dealtfel 
(in cele două motouri 
ce-i prefațează catalogul) 
de a acorda prioritate valo
rilor raționale, dar in ace
lași timp de a lăsa deschi
se porțile imaginației și ale 
întrebărilor.

Marina PREUTU

Bucure ș tenii — și nu numai ei — au din nou prilejul să admire „Monu
mentul eroilor sanitari“ (1916—1920), ridicat in memoria personalului sanitar 
căzut eroic la datorie in timpul primului război mondial. Impunătorul edi
ficiu — dezvelit in 1932 — este opera sculptorului italian Rafaelli Roma- 
nelli și a arhitectului State Ciortan. Cu ocazia celui de-al XXI-lea Congres 
internațional de medicină și farmacie militară, ce a avut loc la București 
in anul 1973, imaginea monumentului a fost adoptată ca emblemă a acestui 
congres.

Demontat datorită lucrărilor metroului, „Monumentul eroilor sanitari" 
a fost remontat de curind pe același loc — Piața Operei. (Foto : Ion 
Drăgan).

CONȘTIINȚA ISTORIEI
(Urmare din pag. I)

„ROMÂNIA-FILM“ prezintă: „Tridentul" nu răspunde
O producție a Casei de filme 

Unu
Scenariul: ILARION CIOBANU.
Decoruri: Cristian Niculescu.
Costume: Dorina Șortan.
Muzica: Adam Czaco.
Imaginea: Marian Stanciu. A- 

drian Drăgușin.
Regia : ȘTEFAN-TRAIAN RO

MAN.
Cu: Bogdan Stanoevici, Boris 

Ciornei, Nicolae Praida, Lucian 
Iancu, Ion Andrei, Petre Gheorghiu- 
Goe, Alexandru Lungu. Vasile Ba
riton, Petre Catrava, Nicolae Dide, 
Tatiana Filip, Ileana Ploscaru, Vic
toria Dobre-Timonu. copilul Ovidiu 
Hariton și Gil Dobrică.

Film realizat in studiourile 
Centrului de producție cine
matografică „București”.

binele mirifice ale înțelepciunii. A 
vedea numai o latură înseamnă a 
nedreptăți și a falsifica istoria și a- 
devărul ei. A denatura marele ade
văr al vieții. Și dacă se întimplă ca 
unii să poarte ochelari negri, iar 
alții roz, mai că-mi vine a zice că-i 
privește. Și totuși să zugrăvești 
monocrom o epocă e păgubitor pen
tru adevăr, pentru istorie, pentru 
conștiința colectivității care iți re
ceptează opera. Intr-o vreme erau 
unii care vedeau perioada interbeli
că drept cea mai întunecată din is
toria națională, fără a ține seama 
că atunci s-a făurit partidul comu
nist, care a dat o nouă lumină isto
riei, fără a considera că poporul își 
împlinise visul cel mare : desăvîr- 
șirea unirii. Și chiar prefăcîndu-se 
a uita că, totuși, atunci au trăit și 
creat mari scriitori, mari artiști și 
chiar remarcabili oameni politici : 
Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, 
Lucian Blaga, Tonitza, Brâncuși, Ti- 
tulescu, ca să nu amintesc decît vîr- 
furile. Am impresia că aceeași men
talitate maniheistă prezidează 
unele creații de azi, care unilaterali- 
zează etapa de geneză a epocii so
cialiste, care de fapt stă la temelia 
strălucitei noastre vremi de azi. 
Nu-1 cred pe Anatole France care 
afirma că „Trecutul e singura reali
tate omenească. Tot ce există e tre
cut". Dar nici că prezentul s-ar naște 
din nimic.

Adevărul istoriei ne obligă să ci
tim evenimentele cu întreg alfabe
tul comprehensiunii. Să nu ne lă
săm ispitiți de simplismul „șocant"

și spoit în pojghiță de „senzațional". 
Trecutul se infiltrează in prezent 
printr-un lanț neintrerupt de fapte, 
izvorite unele din altele, la infinit. 
Istoria este continuitate, iar arta este 
expresia cea mai înaltă a acestei 
continuități. Dintre toate artele, lite
ratura se naște anume pentru a pri
vi. surprinde și trata critic omul și 
fenomenele lui. A le trata ca să 
răspundă rolului formaționaL Pentru 
că arta formează conștiințe.

Devenirea e înlănțuire șl continui
tate. Apăsarea pe negativ ar fi o 
primejdioasă formă de demoralizare. 
Așa după cum însiroparea cu apă 
de trandafir e un mijloc nepermis 
de dezarmare în lupta cu realitatea, 
de multe ori dură. Există și autori 
care vor să scrie o istorie ori o li
teratură „neutră", motivînd că nu
mai așa întruchipează adevărul și 
arta „eternă". Eroare ! E ușor de 
constatat că nici o operă mare n-a 
fost și nici nu poate fi neutră. Iar 
adevărul nu-i adevăr decît ca o ca
tegorie umană.

De peste șase decenii, în istoria 
poporului român lucrează, prin ideo
logie și fapte, partidul nostru. A 
luptat, totdeauna, împotriva tradi
țiilor încremenite și anchilozante. Și 
s-a străduit, totdeauna, să dezvolte 
acele elemente ale tradiției care 
hrănesc omenia și progresul socie
tății umane. Viața societății umane 
e o permanentă luptă între contra
rii. E o ardere din care rezultă, tre
buie să rezulte, zgura și lumina ci
vilizației. învățămintele istoriei cer 
să luăm din trecut lumina, iar ce
nușa s-o spulberăm în cele patru 
vinturi.



SCÎNTEIA — vineri 24 iulie 1981 PAGINA 5

Tovarășului HU YAOBANG
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului YE JIANYING
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze

Tovarășului ZHAO ZIYANG
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

BEIJING
Aflînd cu mîhnire de marele număr de victime omenești și de însemnatele 

pagube materiale provocate de inundațiile puternice din provincia Sichuan, 
in numele Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă 
adresăm dumneavoastră, Partidului Comunist Chinez, Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari, Consiliului de Stat și poporului frate chinez cele 
mai profunde sentimente de compasiune, iar familiilor îndoliate sincere 
condoleanțe.

Ne exprimăm solidaritatea cu harnicul popor chinez și sintem convinși 
că, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, va învinge greutățile provocate 
de aceste calamități și va obține noi succese în dezvoltarea multilaterală a 
patriei sale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român,
Președintele

Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

COIECTIVE FRUNTAȘE 1N ÎNTRECERE 
pe primul semestru al anului

Continuăm publicarea rezultatelor obținute in între
cerea socialistă pe primele șase luni ale anului 1981 de 
colectivele fruntașe din întreprinderile industriale, de 
pe șantierele de construcții, din agricultură și trans
porturi, din domeniul circulației mărfurilor și al pres

tărilor de servicii, din centralele industriale și din 
institutele de proiectare.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului 
general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți in 
criteriile de organizare a întrecerii, in primul semestru 
al anului *),  pe primele locuri se situează :

• Teatrul Mic : Necunoscuta și func
ționarul — 20, (rotonda scriitorilor din 
Clșmigiu) : Cîntecul iubirii (spectacol 
de sunet și lumină) — 21.
• Teatrul de operetă (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Silvia — 20.
• Teatrul de comedie (Ia Muzeul sa
tului) : Miorița (spectacol de poezie 
și muzică) — 11.30; 12,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Majestic): 
Pensiunea doamnei Olimpia — 20. (la 
muzeul „Curtea veche") : Omagiu glo
riei străbune (spectacol de sunet șl 
lumină) — 18.
• Teatrul Giulești (la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România) : 
Popas in istorie (spectacol de sunet 
și lumină) — 11; 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Dai un... Biban, 
dar face ! — 20, (grădina Batistei) : 
Veselie la Tănase — 20.
■ Ansamblul „Rapsodia română": La 
fîntina dorului — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la școala ge
nerală 174, cartier Militari) : Tlndală... 
cloșcă — 20.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea eleetro- 

centrale Porțile de Fier, județul 
Mehedinți, cu 424,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 7,6 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul 
de putere la dispoziția sistemului 
energetic național ; consumul de 
energie electrică pentru procesul 
tehnologic propriu a fost redus cu 
6.5 la sută, iar cheltuielile planifi
cate cu 1 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Rimnicu Vilcea.

Locul III: întreprinderea electro- 
centrale Curtea de Argeș, județul 
Argeș.

IN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Hu
nedoara, cu 763,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,1 Ia sută la vo
lumul lucrărilor geologice, cu 5 la 
sută la volumul fizic al forajului 
cu sondeze, 73 la sută la beneficii ; 
cheltuielile la 1 000 lei lucrări geo
logice au fost reduse cu 3.5 la sută, 
iar consumurile normate de materii 
prime și materiale cu 20,6 la sută 
și de combustibili, energie electrică 
cu 26,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Maramureș.

Locul III : întreprinderea geolo
gică de prospecțiuni pentru sub
stanțe minerale solide, București.
IN UNITĂȚILE PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT 

ȘI CONSTRUCȚII NAVALE
Locul I : Fabrica de prelucrări și 

confecții metalice Roșiori de Vede, 
județul Teleorman, cu 874,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22,1 la sută la 
producția fizică, 74,5 la sută la ex
port ; cheltuielile totale planificate 
la 1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 2,6 la sută, iar cele ma
teriale cu 4,4 la sută ; consumurile 
normate de energie electrică și 
combustibili au fost diminuate cu 
4,7 la sută.

Locul II : întreprinderea „Ar
mătura" Cluj-Napoca.

Locul III : întreprinderea meca
nică Drobeta-Turnu Severin.

ALTE ÎNTREPRINDERI 
CONSTRUCTOARE DE MAȘINI
Locul I : întreprinderea de repa

rații auto și de utilaj de transport 
Baia Marc, cu 1 341,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4 la sută la pro
ducția netă, 7,5 la sută la producția 
fizică. 3,9 la sută la productivitatea 
muncii, 36,8 la sută la beneficii ; 
cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 4,1 la sută, iar consumu
rile normate de energie electrică și 
combustibil cu 9,4 la sută.

Locul II : Uzina de construcții și 
reparații utilaje și piese de schimb 
Vatra Dornei, județul Suceava.

Locul III : întreprinderea de uti
laj chimic Borzești, județul Bacău.

IN INDUSTRIA
PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI 

ȘI MASELOR PLASTICE
Locul I : întreprinderea de anve

lope „Victoria" Florești, județul 
Prahova, cu 612,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,4 la sută la pro
ducția netă, 3,5 la sută la producția 
fizică, 7,5 la sută la producția-marfă

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

vindută și încasată, 5 la sută la ex
port ; consumurile normate de ma
terii prime și materiale au fost re
duse cu 4,1 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
3 la sută.

Locul II : întreprinderea „Ener
gia" Constanta.

Locul III : întreprinderea de an
velope „Danubiana" București.

IN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Heliade" 
București, cu 421,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 23,9 la sută la 
producția netă, 8 la sută la produc
tivitatea muncii, 18,5 la sută la 
beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție-marfă au fost reduse 
cu 5,7 la sută, iar cele materiale cu 
4,5 la sută.

Locul II : întreprinderea Ilefor 
Tg. Mureș.

Locul III : întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Zalău.
IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de con
fecții Birlad, județul Vaslui, cu 
779,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8 la sută la pro
ducția netă, 3,2 la sută la produc
ția fizică, 1 la sută la producția 
marfă vîndută și încasată, 18,3 la 
sută la livrările de mărfuri la fon
dul pieței, 13,9 la sută la beneficii.
IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 756,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
au fost depășiți cu : 3,9 la sută la 
producția netă, 8,7 la sută la pro
ducția fizică, 4,2 la sută la produc
tivitatea muncii ; cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție marfă au fost 
reduse cu 3,6 la sută, iar cele ma
teriale cu 5,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul 
Sibiu.

Locul III : întreprinderea „Tînă- 
ra gardă" București.
ÎN DOMENIUL AGRICULTURII 
DE STAT — UNITĂȚI CU PROFIL 

MIXT
Locul I: întreprinderea agricolă 

de stat Prejmer, județul Brașov, 
cu 409 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3.8 la sută la pro
ducția fizică, la produsele ,anima- 
liere, 10 la sută la efectivele de a- 
nimale, 9.6 la sută la livrările de 
produse la fondul de stat ; cheltuie
lile planificate la 1 000 lei produc
ție marfă s-au redus cu 14,9 la 
sută.

Locul II : întreprinderea agrico
lă de stat Traian, județul Bacău.

Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Rădăuți, județul Su
ceava.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA
Locul I : Stația de cale ferată 

Simeria-Triaj, cu 352,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 93,2 la sută la vo
lumul de transport, 99,4 la sută la 
productivitatea muncii, 6,7 la sută 
la utilizarea mijloacelor de trans
port, 1,9 la sută la beneficii ; con
sumul de combustibil și energie 
electrică a fost redus cu 0,5 la 
sută.

Locul II : Stația de cale ferată 
Pitești.

Locul III : Stația de cale ferată 
Bacău.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : Oficiul județean de tu

rism Alba, cu 241 puncte.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Arabe Egipt, ambasadorul 
acestei țări la București. Mohamed 
Wafik Hosny, a rostit, joi după- 
amiază, o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

★
In Capitală au început, joi, lucră

rile reuniunii anuale a Comitetului 
internațional de neurotraumatologie, 
manifestare organizată sub auspiciile 
Uniunii societăților de științe me
dicale din Republica Socialistă Româ
nia, Societatea de neurochirurgie. 
Participă reputați specialiști din țară 
și de peste hotare, cadre didactice 
universitare, cercetători științifici, 
neurochirurgi.

Manifestarea a fost deschisă de 
dr. Ion Oprescu, membru al Comite
tului internațional de neurotrauma
tologie. în numele participanților 
străini au rostit alocuțiuni R. Vi- 
gouroux — Franța, președintele Comi
tetului internațional de traumatologie, 
și Antonio Vasconcellos Marquez — 
Portugalia, fost președinte al forului 
științific menționat.
* Programul manifestării include, in 
principal, comunicări privind trau
matismele cranio-cerebrale și medu- 
late. prilej cu care participanții vor 
efectua un util schimb de experi
ență referitor la epidemiologia, pre
venirea, tratarea și vindecarea seche
lelor ce însoțesc aceste traumatisme.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4 la sută la pres
tări de servicii și desfaceri prin 
alimentația publică, 23 la sută la 
beneficii, 7 la sută la încasări me
dii pe un lucrător, 2 la sută la în
casări valutare.

Locul II : Oficiul județean de 
turism Sălaj.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Mureș.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județea

nă pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile Me
hedinți, cu 812 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4 la sută la vo
lumul total al materialelor refolo
sibile colectate, 13 la sută la volu- 
nțul de achiziții de materii prime 
de origine animală colectate ; volu
mul fizic al materialelor colectate 
a fost depășit cu : 10 Ia sută la 
fontă, 8 la sută la cupru, 14 la sută 
la aluminiu ; a realizat volumul fi
zic planificat de prelucrare a ma
terialelor refolosibile metalice.

Locul II : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibile 
Covasna.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile 
Brăila.

*
IN INSTITUTELE 
DE PROIECTARE 

ALE CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I: Institutul de proiectare 
județean Dolj, cu 337,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,2 la sută ia 
gradul de utilizare a proiectelor 
tip, 24 la sută la numărul total al 
obiectivelor de proiectare. 15 la 
sută la beneficii, 1.3 la sută la pro
ductivitatea muncii ; ca urmare a 
scurtării duratei de elaborare a 
proiectelor, s-a contribuit la pune
rea în funcțiune, cu 86 luni îna
inte de termen, a unor obiective 
de investiții proiectate în unitate.

Locul II : Institutul de proiectare 
județean Bacău.

Locul III : Institutul „Proiect" 
București.

★

ÎN INDUSTRIA 
METALURGICA — 

CENTRALE INDUSTRIALE
Locul I : Centrala industrială 

pentru produse refractare, Brașov, 
cu 551,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,8 la sută la 
producția netă, 1,2 la sută la pro
ducția fizică, 8.9 la sută la produc
ția marfă vîndută și încasată, 6,7 
la sută la productivitatea muncii, 
12 la sută la beneficii.

Locul II : Centrala industrială 
pentru metale neferoase și rare, 
Slatina.
IN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

CENTRALE INDUSTRIALE
Locul I : Centrala berii, spirtului, 

amidonului și apelor minerale, 
București, cu 738,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8.9 Ia sută la pro
ducția netă. 4.9 la sută la producția 
fizică, 25,8 la sută la export, 7,7 la 
sută la productivitatea muncii. 21.6 
la sută la beneficii ; cheltuielile to
tale planificate la 1 000 lei produc
ție marfă au fost reduse cu 8.6 Ia 
sută, iar cele materiale cu 8.7 la 
sută.

Locul II : Centrala producției și 
industrializarea tutunului. Bucu
rești.

Prezentarea de condoleanțe
R. P. Bulgariaia Ambasada

La Ambasada Republicii Populare 
Bulgaria din București a avut loc, 
joi dimineața, prezentarea de condo
leanțe in legătură cu încetarea din 
viață a Liudmilei Jivkova, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar. președintele Comitetului pentru 
Cultură al Bulgariei.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și al tovarășei Elena 
Ceaușescu, al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și gu
vernului au transmis condoleanțe to
varășii Ion Dincă, membru al Comi

COTIDIAN

Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii**

H La Berești, în aval de Bacău, 
a început construcția unui nou baraj 
în spatele căruia se va forma un 
lac de acumulare cu 120 milioane 
metri cubi de apă. Este primul 
baraj de pe Șiret care va îngloba 
și o uzină electrică cu o capacitate 
instalată de 46 Megavați.

■ In Munții Călimani, unde sint 
angajate mari forțe umane și me
canice pentru scoaterea la lumină 
a zăcămintului de sulf, a fost 
deschis un șantier județean al ti
neretului. Primii care s-au prezentat 
sint elevi ai liceului „Nicu Gane" din 
Fălticeni, constituiți într-o entuziastă 
brigadă de muncă patriotică. Sint 
elevi fruntași la învățătură și vor ca 
și în bătălia cu muntele să fie la 
înălțime.

■ in curind, de pe porțile între
prinderii de vagoane din Drobeta- 
Turnu Severin vor ieși primele va
goane de călători cu caracteristici 
tehnico-funcționale moderne. Să le 
urăm de pe acum... cale lungă, 
drum de fier I

S In comuna Băiculești, județul 
Argeș, s-a înființat o fermă specia
lizată în creșterea de coacăz negru, 
zmeură, mure, afine și soc. A sosit 
vremea primului cules și plantația 
freamătă de școlari aflați în între
cere cu... părinții lor.

■ La întreprinderea mecanică din 
Vaslui, un colectiv de specialiști a 
realizat agregatul de încălzire tip 
A 100 pentru locomotivele electrice 
și Diesel-electrice care se fabrică 
la Craiova. Totodată, în această 
lună au fost lansate în producție 
trei tipuri de ventilatoare pentru in
dustria navală.

■ Un colectiv de specialiști de 
Ia ExfSToat’drea minieră Deva a 
conceput, realizat și pus în funcțiu
ne un ingenios sistem de captare a 
energiei solare în vederea folosirii 
acesteia la încălzirea apei mena
jere necesare laboratorului de ana
lize chimice al minei. Sistemul de 
captatori încălzește zilnic peste 200 
litri de apă, la o temperatură de 
40—60 grade. încă o veste care ne 
încălzește...

■ ...și una care ne lasă rece : 
întreprinderea mecanică de mate
rial rulant - București are ca sar
cină instalarea unor captatori so
lari la căminul de nefamiliști cu 300

\ de locuri. Specialiștii săi au pro-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2S, 

26 și 27 iulie. în țară : Vremea va fi 
călduroasă la începutul intervalului, în
deosebi in sudul și estul țării. Apoi se 
va răci, mai ales în Banat, Crișana. Ma
ramureș și Transilvania, unde cerul se

cinema
• Am o idee : SCALA — 9,30; 11,30;
13,45; 16; 18; 20, CAPITOL — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, la gră
dină — 21, FAVORIT - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 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.
• Clinele : 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; 18; 20. la 
grădină — 21.
• Punga cu libelule : BUZEȘTI — 15; 
17; 19.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : DA
CIA - 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.
• Recursul Ia metodă : CENTRAL — 
9; 11,15; 15,30; 19.
• Sint timid, dar mă tratez î PATRIA 
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; lfl; 20,15, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
MODERN - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, la grădină - 21,15.
• Nuntă insîngerată : FLACĂRA — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Jandarmul și extratereștrii : STU
DIO - 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• în căutarea chibriturilor : VICTO

tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Tamara Dobrin, pre
ședinte executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Stan Soare și Dumitru Tur- 
cuș. adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în fața portretului în
doliat al defunctei și au semnat în 
cartea de condoleanțe. (Agerpres) 

curat cele necesare, dar nu primesc 
autorizație de montare de la In
stitutul Proiect-București, pe motiv 
că nu se știe ce influență va avea... 
zăpada de la iarnă. Și pentru ca 
problema să rămină in „cerc 
închis" se dă vina și pe ÎNCERC 
București, institutul de specialitate, 
care nu a studiat încă efectul de 
parazăpezi al panourilor solare. 
Amintim că perioada optimă de 
funcționare a unor asemenea in
stalații este cuprinsă intre 15 aprilie 
- 15 octombrie.

■ Pahizolul, acidul clorhidric, 
agentul de flotație. Trei din noile 
produse asimilate de petrochimiștii 
din Borzești, prin valorificarea su
perioară a materiilor prime recupe
rate. Pe această cale, de la începu
tul anului pină acum, s-a obținut o 
producție în valoare de 50 milioane 
lei. Un cîștig care pînă de curind 
se... pierdea în haldă.

■ Pe cursul rîului Miltin, afluent 
al Jijiei, au început lucrările la o 
mare acumulare de apă menită să 
asigure, în primul rînd, apa indus
trială și potabilă pentru viitorul 
centru urban agroindustrial Vlădeni, 
județul lași, in același timp va feri 
de inundații importante suprafețe 
de teren.

H „Dunărica" este numele unei 
frumoase tabere pentru pionieri în
ființată in orașul Zimnicea. Aici iși 
petrec vacanța școlari din diferite 
zone ale țării.

H Gara din Pitești. între șinele și . 
macazurile liniilor ferate, în apro
piere de garduri și pe căile de 
acces pe rampă zac tot felul de 
saboți uzați. Fiecare cîntărește între , 
2 și 6 kg de fontă. Care fontă este 
solicitată de oțelării. Cine schimbă.;, 
macazul neglijenței ?

■ La întreprinderea mecanică 
din Cugir s-a introdus în fabricație 
un nou tip de mașină de frezat 
FD-630. Ea se remarcă printr-o 
greutate redusă și posibilități de 
utilizare multifuncțională.

■ Pe strada București din mu
nicipiul Alexandria au fost date în 
folosință, la parterul frumoaselor 
blocuri, noi unități comerciale. 
Spațioase, dotate cu mobilier mo
dern și bine aprovizionate, maga
zinele cunosc o mare afluență de 
vizitatori. ,

va înnora și vor cădea averse de ploaie 
însoțite de descărcări electrice șl izolat 
de grindină. în celelalte regiuni, cerul 
va fi variabil, tar ploile vor tl Izolate. 
Vtntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între 10 șl 20 de grade, iar cele maxi
me între 20 și 30 de grade, mai ridicate 
în sud-estul țării. Local, cantitățile de 
apă vor depăși 20 de litri pe metru pă
trat în 24 de ore, în nord-vestul țării.

RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• înainte de miezul nopții : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Heidi în oraș — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
Moscova nu crede în lacrimi — 16; 
19 : DOINA.
• Aventuri în Marea Nordului : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 21.
• Alergătorul : EFORIE — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Centrala este pe emisie : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Zimbetul unui om chinuit : VIITO
RUL - 16; 18; 20.
• Olimpiada ’40 : COTROCENI — 15; 
17,30; 20.
• Jocuri serioase : PACEA — 15,30;
17,30; 19,30.
• Corleone : CULTURAL — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 9;
11,30; 14; 16,45; 19.15, la grădină — 21. 
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.
• Clinele electronic : MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. GRADINA 
TOMIS — 21,15.
• Campionul : MUNCA — 12; 15,30;
19.
• Serpico : COSMOS — 16; 19.
• Rebelul : PROGRESUL - 16; 18; 20. 
a Pe aripile vîntului î LIRA — 15.30; 
19.
• Pierdut și regăsit : GRĂDINA 
ARTA - 21.
• Marfă furată î GRADINA CULTU
RAL - 21.
• îmi sare țandăra • PARC HOTEL 
— 21,15.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a transmis o telegra
mă primului ministru al Malayeziei, 
Dațuk Seri Mahatir bin Mohammad, 
cu prilejul desemnării sale în această 
funcție, în care ii adresează calde 
felicitări șl cele mai bune urări de 
succes în activitate, de sănătate și

ADUNARE FESTIVA 
consacrată ceiei de-a 37-a aniversări 

a Zilei Renașterii Poloniei
în sala Teatrului „Alexandru Da

vila" din Pitești a fost organizată, 
joi după-amiază, o adunare festivă 
consacrată celei de-a 37-a aniversări 
a Zilei Renașterii Poloniei — sărbă
toarea națională a poporului polonez.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor județene și municipale de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții, precum 
și membri ai Ambasadei R. P. Polone 
la București.

Relevînd semnificația eliberării 
Poloniei de sub dominația hitleristă 
și a instaurării puterii populare în 
țara prietenă, tovarășul Ion Sîrbu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, a evo
cat, în cuvintul său, tradiționalele 
relații frățești dintre popoarele ro
mân și polonez, relații cimentate în 
lupta pentru independentă națională 
și dreptate socială. Asemenea tuturor 
cetățenilor României socialiste — a 
spus vorbitorul în continuare — și lo
cuitorii județului Argeș, care întrețin 
legături de prietenie cu cei ai voie
vodatului Tamow, urmăresc cu deo
sebită satisfacție realizările obținute 
de poporul polonez în opera de edi
ficare a socialismului in patria sa.

Exprimind convingerea că. sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, clasa muncitoare, poporul 
polonez vor reuși să depășească ac
tualele dificultăți din viața țării, să 
asigure înaintarea sa fermă pe calea 
socialismului, să contribuie la trium
ful cauzei generale a socialismului, 
destinderii, păcii și progresului în 
lume, vorbitorul a adresat, în numele 
locuitorilor meleagurilor argeșene, 
oamenilor muncii din țara prietenă 

■urări de succes deplin în înfăptuirea 
hotărîrilor recentului Congres al 
IX-lea, extraordinar, al P.M.U P., 
menite să contribuie la dezvoltarea 
economico-socială multilaterală a Po

SATU MARE: Preocupări pentru mai buna 

valorificare a lemnului
Colectivul întreprinderii fores

tiere de exploatare și transport din 
Satu Mare se află angajat, cu toată 
responsabilitatea, într-o amplă ac
țiune de sporire a gradului de pre
lucrare și Valorificare industriala, a 
lemnului, care va depăși în acest an 
cu 35—40 la sută realizările m acest 
domeniu obținute in anul trecut. 
După cum ne informează tovarășul 
inginer Nicolae Manolache, directo
rul întreprinderii, pentru înfăptui
rea acestui obiectiv se acționează, 
in principal, pe două căi. Una din
tre acestea constă in trecerea la 
producția masivă de semifabricate 
de mobilă și prefabricate pentru va
goane, care se obține prin tehnolo
gia prelucrării adinei a cherestelei 
crude. Eficiența acestei acțiuni este 
evidentă: față de cheresteaua brută, 
semifabricatele și prefabricatele ri
dică gradul de valorificare a lem
nului cu circa 50 la sută pe metru 
cub. Dar procentul valorificării su
perioare a lemnului nu se încheie 
aici. Părțile din lemn care cad după 
croirea semifabricatelor și prefa
bricatelor se prelucrează în ele
mente pentru parchet, pentru am
balaje și pentru diferite articole de 
uz gospodăresc. O altă cale de va

• Secretul casetofonuluî : GRĂDINA 
BUZEȘTI — 21, GRADINA LIRA —
21.
• Superman : GRADINA FESTIVAL 
— 21.
• Shabana : GRĂDINA FLACĂRA —
21,15.
ft Sălbaticul : GRĂDINA MIORIȚA — 
21. * *

teatre 

fericire personală. In telegramă se 
exprimă convingerea că bunele re
lații politice, economice și în alte 
domenii existente între țările noastre 
se vor dezvolta în continuare, în in
teresul ambelor popoare, al politicii 
de pace, independență națională și 
colaborare internațională.

loniei, corespunzător intereselor su
preme ale națiunii poloneze.

A luat apoi cuvintul Boleslaw Ko- 
perski, ambasadorul R. P. Polone la 
București. După ce a trecut în revistă 
principalele momente ale luptei eroi
ce duse de masele populare din Po
lonia pentru eliberarea de sub do
minația fascistă, pentru trecerea pu
terii în mîinile celor ce muncesc și 
pentru lichidarea exploatării omului, 
vorbitorul a înfățișat pe larg profun
dele transformări înnoitoare înfăp
tuite sub conducerea Partidului Mun
citoresc Unit Polonez în toate dome
niile vieții materiale și spirituale.

Mulțumind pentru sentimentele de 
sinceră prietenie și solidaritate fră
țească pe care poporul român le nu
trește față de poporul polonez, vor
bitorul a evidențiat cursul continuu 
ascendent al raporturilor de conlu
crare polono-române pe plan politic, 
economic, tehnico-științific si cultu
ral-artistic, preocuparea statornică a 
celor două țări pentru extinderea și 
aprofundarea acestor legături tradi
ționale. în interesul păcii și colabo
rării în lume. El a transmis oame
nilor muncii din țara noastră un 
cordial salut și urarea de a dobîndi 
noi și tot mai importante izbînzi In 
opera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, expri- 
mîndu-și, totodată. încrederea In con
solidarea și pe mai departe a prie
teniei și conlucrării dintre Partidul 
Comunist Român, condus de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, condus de 
tovarășul Stanislaw Kania. dintre 
cele două state in înfăptuirea țeluri
lor comune de creștere continuă a 
bunăstării și fericirii popoarelor 
noastre.

*
în aceeași zi, în foaierul teatrului 

piteștean a fost vernisată o expoziție 
de fotografii care înfățișează aspecte 
din trecutul istoric, din viața social- 
culturală ale Poloniei. (Agerpres)

lorificare superioară a lemnului se 
realizează prin creșterea cu 50 la 
sută a producției de cherestea cola
terală și dulăpași din lemn subțire, 
de mici dimensiuni, rezultat din ex
ploatare. .......... ,a

Din procesul prelucrării lemnului 
rezultă, cum e și firesc, unele ră
mășițe, Dacă în anii trecuți acestea 
erau valorificate drept combustibil, 
în prezent, o mare parte dintre 
acestea este transformată în mate
rie primă pentru fabrici de PAL și 
PFL. De asemenea, este de remar
cat faptul că, în acest an, colectivul 
întreprinderii a făcut un mare pas 
înainte în domeniul creșterii efi
cientei producției destinate expor
tului'.

Iată o cifră care exprimă sintetic 
eficienta ridicată a metodelor îna
intate pe care le promovează har
nicul colectiv sătmărean pentru va
lorificarea superioară a lemnului : 
față de 1979, în acest an întreprin
derea realizează în plus un venit 
net de 139 lei de la fiecare metru 
cub de buștean prelucrat.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteli"

Duminică o nouă 
tragere LOTO 2
Autoturismele și marile clști- 

guri în bani răsplătesc frecvent 
perseverența și inspirația parti
cipanților la tragerile Loto 2. 
Un nou prilej de succese ase
mănătoare îl constituie tragerea 
Loto 2 de la sfîrșitul acestei 
săptămîni. în cadrul a trei ex
trageri de cîte patru numere, 
însumînd 12 numere din totalul 
de 75, pe fiecare variantă juca
tă se poate obține un autoturism 
„Dacia 1 300“ sau un cîștig în 
bani între 50 000 și 100 Iei. Un 
bilet de participare costă 10 lei 
și poate fi completat cu o va
riantă achitată sută la sută sau 
cu patru variante achitate în 
cotă de 25 la sută. Se reamin
tește că, indiferent de cota ju
cată, fiecare ‘bil,.t are drept de 
cîștig la toate extragerile. Sim- 
bătă 25 iulie 1981 este ultima zi 
de participare.

• ȘTIȚI CE ESTE BIO- 
TEHNOLOGIA ? Biotehn°- 
logia este o ramură tînără a 
științei, care iși propune să 
contribuie la prevenirea efec
telor penuriei mondiale de 
alimente, materii prime și de 
energie, prin studiul posibilități
lor oferite de activitatea enzi- 
melor în procesele industriale. 
La Compiegne o echipă france
ză care analizează perspectivele 
dezvoltării acestei știinte a reu
șit. în premieră, stabilizarea en- 
zimelor, sau. cu alte cuvinte, 
operația esențială de prelungire 
a activității lor. ceea ce iși va 
găsi multiple aplicații în sectoa
re ca cel agroalimentar sau în 
industria farmaceutică. Fabrica
rea glucozei, lactozei, ureei sau 
a unor aminoacizi, procese care

solicitau altădată un consum u- 
riaș de energie — pentru obți
nerea unor temperaturi înalte, la 
presiuni de 1 000 de atmosfere — 
se vor putea desfășura de-acum 
la presiunea și temperatura me
diului ambiant grație procedeu
lui enzimatic.

• DETECTOR DE ME
TEORIȚI. In§ineri din indus
tria aeronautică britanică au
realizat un aparat cu ajutorul 
căruia pot fi urmărite si înregis
trate automat traiectoriile me
teoriților. De dimensiunile unei 
cutii de pantofi, aparatul reac
ționează exclusiv la sursele de
lumină care se mișcă relativ ra
pid, cum este cazul special al 
„benzilor" luminoase ale gazu
lui ionizat, produs de un meteor

pătruns In atmosfera terestră. 
Lumina relativ constantă a ste
lelor și planetelor „de fundal" 
nu este înregistrată. Detectorul 
va fi pus în funcțiune in timpul 
„ploilor" periodice de meteoriți 
în direcția constelației Perseu, 
care se produc la mijlocul lunii 
august. în anumiți ani au putut 
fi numărați. în perioada acestui 
fenomen, pînă la 40 de meteoriți 
pe oră. După cum informează a- 
genția Press Service din Londra, 
prin aceste observații se urmă
rește identificarea originei aces
tor „ploi de stele".

• METROU SUSPEN
DAT PE CABLURI. Muni' 
cipalitatea orașului american 
New Orleans a hotărît construi
rea unui metrou suspendat pe

□I
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cabluri pentru a lega Expoziția 
internațională din 1984 de pe 
malurile fluviului Mississippi cu 
parcul Armstrong, adică o linie 
de aproximativ 3—4 kilometri.

• O NOUĂ GENE
RAȚIE DE MOTOARE 
DIESEL Motorul tip diesel cu 
injecție directă face parte din- 
tr-o nouă generație de motoare, 
care se remarcă printr-un con
sum redus de carburant, conco
mitent cu micșorarea poluării 
mediului înconjurător. Aseme
nea motoare, fabricate în R.F.G.,

ca și în alte țări, sint destinate 
grupurilor electrogene, vehicule
lor grele, și navelor. O caracteris
tică a lor este faptul că au un 
singur arbore cotit, amplasat in 
partea superioară, care acționea
ză și pompele de injecție. Con
ductele scurte de carburant asi
gură o injecție optimă.

• PROCEDEU INE
DIT DE OBȚINERE A HI
DROGENULUI. în cadrul 
Școlii politehnice federale din 
Lausanne (Elveția) a fost reali
zat un nou procedeu experi

mental de obținere a hidroge
nului. pe baza unui amestec care, 
expus la lumină, formează bule 
de hidrogen. Drept catalizator 
s-a utilizat pulbere de platină. 
Particulele de platină se com
portă — în acest caz — ca un 
electrod, permițind electroliza 
apei. Prin acest procedeu se 
poate valorifica — pe cale chi
mică — 80% din energia solară 
captată.

• METEORITUL „ȘA
LUN". La Muzeul geologic al 
Institutului complex de cerce
tări științifice al Centrului din 
Extremul Orient al Academiei 
de științe a U.R.S.S. a fost adus 
un meteorit în greutate de 950 
kilograme. Obiectul cosmic a 
fost descoperit la adincimea de

12 metri tn pămlntul veșnic în
ghețat pe malul rîului Șalun, de 
unde i s-a atribuit numele de 
„Șalun". Forma meteoritului 
este asemănătoare cu aceea a 
unui dromader. Oamenii de ști
ință apreciază că meteoritul 
„Șalun" a căzut pe Pămînt în 
urmă cu 3—6 milioane de ani.

• COMEMORAREA 
LUI CALDERON DE LA 
BARCA. Municipalitatea Ma
dridului a comemorat 300 de 
ani de la moartea marelui 
dramaturg spaniol Calderon de 
la Barca (1600—1681), prin orga
nizarea de spectacole în aer 
liber cu piesele sale. Astfel. în 
vechea Plaza Mayor, actorii

Teatrului Popular din Madrid 
au dat viață, timp de citeva zile, 
personajelor lui Calderon de la 
Barca, spectacolele bucurindu-se 
de un deosebit succes de public.

• PROTEJAREA CA
BLURILOR SUBTERANE. 
Cercetători din cadrul Institutu
lui de chimie al Academiei de 
Științe a R.S.S. Tadjice au pus 
la punct un material menit să 
protejeze liniile de cabluri sub
terane împotriva efectelor dis
tructive ale apelor freatice. Rea
lizat dintr-un aliaj de aluminiu, 
noul produs s-a dovedit în ca
drul experimentelor efectuate 
mai rezistent la acțiunea corosi
vă decît masele plastice, otelul 
sau plumbul, larg folosite actual
mente ca mijloace protectoare.
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cu privire la acțiunile militare 
ale Israelului asupra Libanului
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Opinia publică din România este 
profund îngrijorată de acțiunile mili
tare întreprinse de Israel asupra te
ritoriului Republicii Liban, de atacu
rile brutale aeriene și navale asupra 
mai multor localități din diferite re
giuni ale Libanului, inclusiv asupra 
capitalei acestei tari, orașul Beirut, 
care s-au soldat cu mari pierderi ma
teriale și numeroase victime din rîn- 
dul populației civile.

Amploarea, caracterul distrugător 
■1 atacurilor israeliene, bombardarea 
unor cartiere civile din capitala Li
banului reprezintă o escaladare de 
proporții a acțiunilor militare israe
liene, de natură să trezească cea mai 
profundă îngrijorare Continuarea și 
extinderea agresiunii israeliene în 
Liban agravează situația deosebit de 
periculoasă și amplifică potențialul 
exploziv din regiune, ridică noi ob
stacole în calea eforturilor consacrate 
realizării unei soluții globale, juste 
și durabile a conflictului din Orien
tul Mijlociu, aduce noi elemente de 
sporire a încordării în viața interna
țională.

Guvernul român, opinia publică din 
tara noastră condamnă aceste acțiuni 
militare israeliene, care constituie un 
act inadmisibil de agresiune împo
triva unei țări suverane, o încălcare 
gravă a normelor elementare ale re
lațiilor dintre state, a principiilor in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile interne, 
integrității teritoriale, nerecurgerii la 
forță sau la amenințarea cu forța.

Interesele păcii și securității in 
zonă și în întreaga lume, interesele 
poporului israelian însuși cer ca au
toritățile israeliene să manifeste re
ținere și responsabilitate, să înceteze 
neîntîrziat orice acțiuni militare îm
potriva Libanului și orice acte care 
contravin necesității restabilirii li
niștii și unei vieți normale în regiune, 
să fie asigurată respectarea suvera
nității acestui stat și să se evite orice 
acțiune care ar putea dăuna salvgar
dării unității și independenței Liba
nului.

Declarațiile conducătorilor israe- 
lieni că vor continua acțiunile mili
tare în Liban creează noi și mari pri
mejdii de război în zonă, cu implica
ții dintre cele mai grave pentru pacea 
și securitatea popoarelor din această 
regiune și din întreaga lume. Justi
ficările potrivit cărora bombardarea 
teritoriului libanez ar avea ca scop 
lovirea populației palestiniene sînt

inacceptabile din punct de vedere po
litic, moral, juridic și umanitar, al in
tereselor de securitate ale tuturor 
popoarelor din zonă, inclusiv ale po
porului israelian însuși. Este necesar 
să se înțeleagă că fără recunoașterea 
drepturilor naționale, legitime, ale 
poporului palestinian, a dreptului său 
ia autodeterminare și la crearea unui 
stat propriu, independent, nu se 
poate ajunge la o soluționare globală, 
justă și durabilă a situației din 
Orientul Mijlociu, la instaurarea pă
cii și liniștii în această parte atît de 
frămîntată a lumii.

Viața demonstrează fără putință 
de tăgadă că niciodată calea spre în
tărirea securității unui stat, a dezvol
tării sale independente și suverane 
nu trece prin acțiuni militare, prin 
agresiuni împotriva altor state. Dim
potrivă, recurgerea la forța armelor, 
acțiunile agresive reprezintă o sursă 
de insecuritate, complică și mai mult 
lucrurile, cu consecințe dintre cele 
mai grave pentru popoarele respec
tive, pentru toate popoarele lumii.

în împrejurările actuale, apare 
cu și mai multă claritate necesitatea 
imperioasă a intensificării eforturilor 
pentru rezolvarea pe cale politică, 
prin negocieri, a conflictului din 
Orientul Mijlociu, pentru a se ajunge 
la o soluționare globală, justă și du
rabilă a acestuia, prin retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, prin 
soluționarea problemei poporului pa
lestinian, pe baza dreptului său la 
autodeterminare — inclusiv la crea
rea unui stat propriu independent — 
prin asigurarea independenței și 
securității tuturor statelor din zonă. 
Așa cum sublinia recent președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
soluționarea globală a conflictului 
din Orientul Mijlociu „se impune or
ganizarea unei conferințe internațio
nale sub egida O.N.U., cu participa
rea tuturor țărilor’ interesate, inclu
siv a O.E.P., în vederea realizării 
unei păci drepte și trainice în această 
regiune". România face un apel 
solemn către Israel, către toate păr
țile implicate, de a se ajunge imediat 
la încetarea oricăror acțiuni militare, 
de a se acționa cu consecvență, in
sistent, pentru o soluționare politică, 
prin negocieri, a situației din regiune, 
pentru crearea unui climat favorabil 
reglementării juste și durabile a con
flictului din Orientul Mijlociu, în in
teresul tuturor popoarelor din această 
zonă, al păcii și liniștii în întreaga 
lume.

Sărbătorirea Zilei 
naționale a Poloniei

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — Cea 
de-a 37-a aniversare a Zilei renaște
rii Poloniei a fost sărbătorită în în
treaga țară.

La mormîntul soldatului necunos
cut din Varșovia. Stanislaw Kania, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Henryk Jablonski, președintele Con
siliului de Stat al R.P.P.. Wojciech 
Jaruzelski, președintele Consiliului 
de Miniștri, alți conducători de par
tid și de stat polonezi au depus co
roane de flori din partea Comitetului 
Național al Frontului Unității Po
porului — relatează agenția P.A.P.

Adunări și manifestări festive con
sacrate memoriei celor care au căzut 
în lupta de eliberare națională și 
socială a Poloniei au avut loc. de 
asemenea, și în alte localități din 
tară.

MAREA BRITANIE

Partidul Laburist se opune 
amplasării de noi rachete 

pe teritoriul țării
LONDRA 23 (Agerpres). — „Par

tidul Laburist din Marea Britanie se 
pronunță categoric împotriva produ
cerii și amplasării pe pămintul bri
tanic a rachetelor Cruise și a armei 
cu neutroni" — se arată în proiectul 
documentului programatic cuprinzînd 
principalele orientări ale politicii la
buriste în domeniul apărării, care a 
fost adoptat de Comitetul Executiv 
Național al partidului. Documentul 
arată că. în cazul venirii la guvern a 
laburiștilor, va fi interzisă amplasa
rea acestor arme americane pe teri
toriul Marii Britanii.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Țările nealiniate condamnă atacurile israeliene Împotriva 
Libanului • Noi bombardamente asupra unor localități liba

neze și tabere de retugiați palestinieni
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— Biroul de coordonare al țărilor 
nealiniate, care a ținut o reuniune 
la sediul O.N.U. din bțew York, 
avind ca temă atacurile israeliene 
asupra Libanului, a dat publicității 
o declarație in care condamnă poli
tica de permanentă agresiune a Is
raelului împotriva acestei țări. Ță
rile nealiniate — se arată în decla
rație — subliniază că actele de agre
siune ale Israelului pun nemijlocit 
în pericol pacea mondială și că nu 
poate fi tolerată o asemenea com
portare din partea Israelului, impu- 
nindu-se măsuri pentru salvgarda
rea principiilor Cartei O.N.U. și a 
dreptului internațional.

CAIRO 23 (Agerpres). — La Ale
xandria s-au desfășurat miercuri 
convorbiri între președinții Egiptu
lui, Anwar El Sadat, și Sudanului, 
Gaafar El Nimeiri, aflat în vizită ofi
cială în Egipt. Potrivit comunicatului 
difuzat de agenția M.E.N., cei • doi - 
șefi de stat au acordat o atenție deo
sebită deteriorării situației din Orien
tul Mijlociu, față de care și-au ex
primat îngrijorarea. Actele agresive

ale Israelului — au relevat el — re
prezintă încălcări flagrante ale suve
ranității Libanului, o amenințare la 
adresa securității și stabilității în 
întreaga zonă.

BEIRUT 23 (Agerpres). — Artileria 
israeliană a reluat, joi dimineață, 
bombardarea sectorului central și de 
litoral al sudului Libanului — ora
șul Saida, localitățile Nabatiyeh, Ai- 
chiyeh și Jormok, precum și taberele 
de refugiați palestinieni de la Rachi- 
diyeh și Ras El Ain — relatează a- 
genția palestiniană de presă WAFA, 
reluată de A.F.P.

Pe de altă parte, aviația militară 
israeliană a efectuat joi după-amia- 
ză un raid aerian asupra zonei po
dului Hasbani. situat Ia extremitatea 
estică a sudului Libanului, anunță 
WAFA.

Bilanțul bombardamentelor israe
liene în perioada 12—22 iulie, la Bei
rut, suburbiile acestuia și localități
le Damour, El Saadeyat și El Naama, 
se ridică la 351 de morți și 1 057 de 
răniți — menționează, potrivit agen
ției MJE.N.. statisticile oficiale liba
neze.

I

SÎNT NECESARE ACȚIUNI HOTĂRÎTE PENTRU ADOPTAREA 
ONOR MĂSURI CONCRETE DE DEZARMARE

Reuniunea grupului de experți pentru reactualizarea 
raportului secretarului general al O.N.U. asupra consecințelor 

economice și sociale ale cursei Înarmărilor
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— La New York au început lucrările 
reuniunii grupului de experti din 11 
țări, între care și România, pentru 
reactualizarea raportului secretarului 
general al O.N.U. asupra consecințe
lor economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și cheltuielilor militare.

După cum se cunoaște, această ac
țiune are loc pe baza unei propuneri 
a tării noastre, inițiată în cadrul 
O.N.U. încă in anul 1970 și reluată in 
anii 1975 și 1980.

Inițiativa României pornește de Ia 
îngrijorarea crescîndâ a statelor fată 
de ritmul accelerat al cursei înarmă
rilor. în special al celor nucleare, și 
față de efectele grave pe care aceas
ta le are asupra întregii evoluții a 
societății contemporane.

Acest studiu este menit să prezinte 
efectele dezastruoase pe care le are 
pentru toate popoarele lumii uriașe 
risipă de resurse materiale și uma
ne. cursa irațională a cheltuielilor 
militare, care vor atinge în acest an 
circa 550 miliarde de dolari și care 
creează enorme dificultăți economi
ce, împiedică dezvoltarea economică 
și socială normală a tuturor țărilor.

Reactualizarea raportului secreta
rului general al O.N.U., în condițiile 
în care escalada cursei înarmărilor 
cunoaște dimensiuni fără precedent 
și continuă să crească, are o im
portantă deosebită, fiind de natură să 
informeze statele și opinia publică 
mondială asupra fenomenului atit de 
complex al înarmărilor și să spri- , 
jine guvernele în procesul de dezba
tere și negociere a problemelor 
dezarmării. Totodată, raportul este 
menit să mobilizeze toate eforturile 
și energiile în direcția dezarmării, să 
stimuleze formarea și afirmarea vo
inței politice necesare trecerii hotă- 
rîte la procesul de negociere a tinLr 
măsuri reale de dezarmare nucleară.

Raportul pe care îl va, elabora 
grupul de experti urmează să fie 
prezentat Adunării Generale a 
O.N.U. la cea de-a 37-a sesiune a 
acesteia, în anul 1982.

în cadrul primei ședințe a reuniu
nii grupului, reprezentantul tării 
noastre, ambasadorul Constantin Ene, 
a fost ales în unanimitate președin
te al grupului.

În vederea soluționării problemei namibiene
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— Sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite consacrată examinării proble
mei Namibiei va avea loc în inter
valul 3—11 septembrie a.c., la sediul 
de la New York al organizației — a

anunțat purtătorul de cuvînt al 
O.N.U. Desfășurarea sesiunii în in
tervalul menționat corespunde cererii 
formulate de grupul țărilor africane 
de la O.N.U. în urma deliberărilor 
care eu avut loc în acest sens.

FUNERALIILE LIUDMILEI JIVKOVA
SOFIA 23 (Agerpres) — Joi au 

avut loc la Sofia funeraliile tovarășei 
Liudmila Jivkova, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B.. pre
ședintele Comitetului pentru Cultură 
din R.P. Bulgaria.

In numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și al 
tovarășei Elena Ceaușescu. delegația 
română care a participat la funeralii, 
formată din tovarășa Suzana Gâdea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, și tovarășul Gheor-

ghe Dolgu. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a exprimat tova
rășului Todor Jivkov, secretar gene
ral al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, cele mai sincere condoleanțe 
și adînca compasiune pentru greaua 
pierdere pe care a suferit-o perso
nal, precum și Partidul Comunist 
Bulgar și întregul popor bulgar prin 
încetarea prematură din viață a to
varășei Liudmila Jivkova.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, la catafalcul defunctei a 
fost depusă o coroană de flori, în 
semn de ultim omagiu.

Lucrările reuniunii de la Madrid
MADRID 23 (Agerpres). — Cores

pondență de la Radu Adrian : Por- 
nindu-se de la propunerea prezenta
tă de România în grupul de lucru al 
reuniunii de la Madrid care se ocu
pă de urmările C.S.C.E., a fost reali
zat un acord in legătură cu marcarea 
împlinirii a zece ani de la semnarea 
Actului final.

In grupul de lucru privind princi
piile Actului final a fost pus de acord 
un nou text care reafirmă hotărîrea 
statelor participante de a dezvolta 
relații de cooperare, de prietenie și 
încredere și, de a se abține de la orice 
acțiune care, contravenind Actului 
final, ar putea afecta aceste relații.

Luînd drept bază o inițiativă a țării 
noastre, un alt grup de lucru a con
venit un text care evidențiază im
portanța promovării și dezvoltării, in 
continuare, pe baza avantajului re
ciproc, a diferitelor forme și metode

de cooperare în domeniul științei și 
tehnicii, prevăzute in Actul final.

în cele convenite pînă în prezent 
iși găsesc reflectarea inițiativele și 
propunerile prezentate de țara noas
tră privind respectarea și aplicarea 
strictă a principiilor din Actul final, 
aspectele militare ale securității eu
ropene și, in special, necesitatea con
vocării unei conferințe pentru măsuri 
de creștere a încrederii și dezarmare 
în Europa, cooperarea în domeniile 
industriei, agriculturii, științei și teh
nologiei, diversificarea relațiilor co
merciale, cooperarea pe linie de ti
neret, asigurarea continuității pro
cesului început la Helsinki.

Totodată, consultările neoficiale 
care au avut loc în ultimele zile au 
drept scop, după cum se apreciază 
aici, să pregătească adoptarea unei 
hotărîri privind pauza care urmează 
să intervină în lucrările reuniunii.

Opinii privind rezultatele reuniunii

'AGENȚIILE DE PRESA
-■ pe scurt

DEZVOLTAREA COLABORĂRII ECONOMICE ROMANO-ZAMBIENE. 
In urma convorbirilor avute de Ion M. Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării economice internaționale, cu ministrul 
comerțului și industriei, R. Chisupa, cu membri ai conducerilor Ministerelor 
Finanțelor, Agriculturii, Minelor, Transporturilor, cu președinți de firme și 
cu alte oficialități guvernamentale s-au convenit măsuri pentru dezvoltarea 
și diversificarea schimburilor comerciale dintre cele două țări pe anii 
1981-1982. Au fost semnate contracte de export-import între întreprinderile 
românești și cele zambiene. S-au stabilit, de asemenea, măsuri concrete 
pentru realizarea și dezvoltarea unor noi acțiuni de cooperare în domenii 
de activitate de interes comun.

noi acțiuni de cooperare în domenii

LA BERLIN au început, joi, con
vorbirile oficiale dintre Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri 
el R. D. Germane, și Ranasinghe 
Premadasa, primul ministru al Re
publicii Democratice Socialiste Sri 
Lanka, aflat într-o vizită în R.D.G., 
informează agenția A.D.N.

NORVEGIA NU VA PARTICIPA 
LA MANEVRELE NAVALE 
„OCEAN VENTURE *81 “, proiectate 
să se desfășoare în Oceanul Atlan
tic luna viitoare — a declarat mi
nistrul norvegian al apărării. Thor- 
vald Stoltenberg. El a precizat că 
țara sa nu a acceptat invitația din 
cauză că manevrele se vor desfă
șura în afara zonei operaționale a 
N.A.T.O. Guvernul norvegian — a 
precizat Thorvald Stoltenberg — 
nu dorește să participe la ceea ce 
constituie o extindere a ariilor po
litică și militară ale N.A.T.O.

PRIMUL SATELIT EXPERI
MENTAL DE COMUNICAȚII IN
DIAN, „Apple", a devenit operațio
nal, începînd să-și îndeplinească 
cu succes misiunea 
Organizația indiană de cercetări 
spațiale (I.S.R.O.). Plasarea pe o 
orbită geostaționară a acestui sa
telit a avut

ciată a fi cea mai mare din Euro
pa, a hotărât joi concedierea celor 
1 600 de muncitori aflați în grevă 
de mai multă vreme pentru susți
nerea revendicărilor lor privind 
îmbunătățirea condițiilor de viată 
și de muncă. Mina de la Panas
queira este concesionată unei socie
tăți anglo-americane. Un purtător 
de cuvînt al conducerii minei a de
clarat că .muncitorii vor fi reprimiți 
la lucru numai dacă renunță la re
vendicările lor.

CONGRESUL SOHYO. La Tokio 
s-au încheiat lucrările congresului 
ordinar al Consiliului General al 
Sindicatelor (SOHYO). care numă
ră în rîndurile sale peste 4,5 mi
lioane de membri. Congresul a a- 
doptat un program de luptă pentru 
pace și democrație, împotriva peri
colului unui război nuclear, pentru 
reducerea cheltuielilor militare, 
pentru apărarea drepturilor oame
nilor muncii.

de la Ottawa

— a anunțat

loc vinerea trecută.
SOLUȚIONAREA PO- 
CONFLICTULUI DIN

PROIECTUL LEGII REFORMEI
AGRARE, propus de guvernul de 

1 Reconstrucție Națională din Ni
caragua, a fost aprobat de Consiliul 

l de Stat al acestei țări. Ministrul 
adjunct pentru dezvoltarea agricul
turii și reforma agrară. Salvador 

I Mayorga, a declarat că această lege
se înscrie în cadrul programului de 
reforme inițiat de Frontul Sandinist 
de Eliberare Națională și ține 

Lseamă de dreptul țăranilor de a 
dispune de teren cultivabil.

PENTRU 
LIT1CĂ A _
SALVADOR. într-un discurs rostit 
în Senat, Edward Kennedy s-a pro
nunțat pentru sistarea oricărui aju
tor militar american acordat juntei 
de guvernămint din Salvador. Tot
odată, el a cerut Administrației să 
sprijine eforturile de soluționare pe 
cale politică a crizei din această 
țară. Trebuie să urmărim o soluție 
politică a conflictului tragic din 
această țară, care a suferit prea 
multe pierderi de vieți omenești și 
a 
a

cunoscut prea multă violență — 
precizat senatorul american.
POPULAȚIA INDONEZIEI este 

in prezent de aproape 147,5 mili
oane locuitori — a anunțat Direcția 
centrală de statistică din Jakarta. 
Potrivit datelor date publicității, 
rata anuală a natalității in țară este 
de 2,3 la yită.

CONCEDIERI IN PORTUGALIA. 
Conducerea minei de wolfram de 
la Panasqueira (Portugalia), apre-

CONVORBIRI NORVEGIANO- ' 
BRITANICE. Ministrul afacerilor | 
externe al Norvegiei. Knut Fry- 
denlund, care se află la Londra 
într-o vizită oficială, a avut joi o 
primă rundă de convorbiri cu o- 
mologul său britanic, lordul Car- , 
rington. Agenda convorbirilor in
clude probleme, cum sint coopera- I 
rea pe plan politic, situația din O- 
rientul Mijlociu, aspecte ale ra
porturilor bilaterale.

ERUPȚIE VULCANICA. Ca ur- .
mare a erupției vulcanului Gamko- j
nora, o mică insulă, Ibu. situată in ' 
estul Indoneziei, a fost părăsită de 
cei 2 000 locuitori — s-a anunțat la 
Jakarta. După erupție s-au pro- I 
dus o serie de cutremure. Evacua
rea populației a fost determinată 
de temerile privind o nouă erupție | 
a vulcanului.

UN GRAV ACCIDENT a avut loc j 
pe o șosea din Calamba, localitate 
situată la 60 km sud de Manila. I 
Datorită nefuncționării frînelor, un 
camion, după ce a „agățat" o furgo- 
netă, a dărîmat cinci locuințe. Ac- I 
cidentul s-a soldat cu 11 morți și 
35 de răniți, dintre care zece sint 
in stare gravă. i

BONN 23 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat televiziunii vest-ger- 
mane după înapoierea sa de la 
reuniunea occidentală la nivel înalt 
de la Ottawa. cancelarul Helmut 
Schmidt a spus că vor fi necesare 
reduceri ale cheltuielilor „pentru a 
se face față problemelor generate de 
politica practicării de dobinzi ridicate 
în S.U.A.". Cancelarul federal vest- 
german a subliniat că această poli
tică „are un efect distructiv asupra 
conjuncturii economice și a ocupării 
forței de muncă" și va duce la 
schimbări pe plan internațional în 
concepțiile asupra politicii economice. 
Arătind că este conștient de faptul 
că S.U.A. nu sînt în măsură să 
abandoneze planul de relansare a 
economiei pe care și l-au propus. 
Schmidt a spus : „Știam aceasta îna
inte de a merge la Ottawa și sintem 
pregătiți să suportăm consecințele 
care decurg pentru țara noastră". 
Referindu-se la eventualitatea unor 
măsuri protecționiste ca mijloc de 
contracarare a efectelor crizei, can
celarul federal a estimat că reuniu
nea de la Ottawa a condus la 
înțelegerea faptului că statele in
dustrializate „n-au dreptul să recurgă 
la asemenea mijloace..."

Intr-o declarație dată publicității 
la Națiunile Unite, secretarul gene
ral al O.N.U.. Kurt Waldheim, a 
apreciat că „accentul pus in comuni
catul de la Ottawa asupra consultări
lor și cooperării țărilor industriali
zate cu cele în curs de dezvoltare 
este de bun augur per.tru viitoarea 
reuniune la nivel înalt în cadrul 
dialogului Nord-Sud de la Cancun 
(Mexic) și pentru demararea nego
cierilor globale dintre cele două 
grupuri de state în cadrul Națiuni
lor Unite".

Referindu-se la rezultatele reuniu
nii la nivel înalt de la Ottawa, ziarul 
„Financial Times" apreciază că pro
gresele realizate sînt foarte reduse.

O interpretare similară are și ziarul 
„The Times", care consideră că în- 
tilnirea la nivel înalt, nu oferă mari 
speranțe din punct de vedere eco
nomic.

„Dacă noi șl alte națiuni — 
conchide ziarul citat — vom continua 
să credem că există o soluție unila
terală pentru problemele multilate
rale. vom fi condamnați să asistăm 
la creșterea șomajului".

Efecte ale recesiunii în S. U. A.
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

în intervalul aprilie-iunie a.c., eco
nomia americană a fost din nou mar
cată de recesiune, produsul național 
brut (P.N.B.) scăzând într-un ritm 
anual de 1,9 la sută — anunță un co
municat al Departamentului comer
țului, citat de agenția U.P.I. Ritmul 
de creștere a prețurilor a fost in al 
doilea trimestru al anului în curs

de 6 la sută (calculat la nivel 
anual).

Scăderea P.N.B. — relevă docu
mentul citat — s-a repercutat asu
pra întregii economii americane, 
concretizindu-se în primul rînd in 
reducerea vinzărilor de mărfuri cu 
amănuntul (cu 18,5 miliarde dolari).

S-au redus, de asemenea, expor
turile (cu un ritm anual de 5,3 la 
sută).

Capriciile vremii

Așa cum a subliniat tovarășul • Se impune intensificarea eforturilor 
Nicolae Ceaușescu .. ... . . . ..la congresul consiliilor oamenilor MiNcn i pentru lichidarea subdezvoltării

„O condiție deosebit de importantă pentru eliminarea unor fo
care de tensiune și conflicte din viața internațională, de instabili
tate economică și politică o constituie lichidarea marilor decalaje 
dintre țările sărace și bogate, a stării de subdezvoltare economică 
și socială în care se află o mare parte a omenirii, ca urmare a în
delungatei politici de exploatare și asuprire colonială".

NICOLAE CEAUȘESCU
Abordînd cele mai importante și 

actuale aspecte ale vieții internațio
nale, expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recentul Congres al con
siliilor oamenilor muncii reafirmă în 
mod pregnant poziția fermă și con
secventă a României în problema li
chidării subdezvoltării, a decalajelor 
economice dintre state, a edificării 
noii ordini economice mondiale — 
una din problemele cardinale ale lu
mii de azi. Ideile care sînt sublinia
te și cu acest prilej, chemarea la ac
țiune conținute in expunere își au 
temei în realitățile dramatice ale lu
mii de azi. In era celei mai fertile și 
spectaculoase revoluții tehnico-știin- 
țifice, cînd omul a reușit să-și cro
iască drum spre aștri, pe chipul pla
netei noastre continuă să sîngereze 
atît de abundent „rana" sărăciei. Sute 
de milioane dintre păminteni se pre
gătesc să treacă pragul secolului XXI 
în stadii de dezvoltare proprii unor 
epoci de mult apuse. Semnificativ 
pentru actuala situație este faptul că 
țările în curs de dezvoltare, în care 
trăiesc două treimi din populația 
globului, nu beneficiază decit de o 
treime din venitul mondial, iar pon
derea lor este de 35 la sută în produc
ția agricolă, de numai 10 la sută în 
cea industrială și de nici 5 la sută din 
activitatea de cercetare tehnico-știin- 
țifică desfășurată în lume. Drept ur
mare, venitul mediu anual pe lo
cuitor, care este de 4 500 de dolari

pentru țările dezvoltate, în statele în 
curs de dezvoltare este de numai 300 
dolari, ceea ce înseamnă un raport de 
15 la 1. Acestea sînt însă cifre me
dii : la polii celor două categorii de 
țări discrepanța este de-a dreptul co
pleșitoare — 150 la 1 1

O situație profund nedreaptă, care 
— așa cum a subliniat în repetate 
rînduri secretarul general al partidu
lui nostru — este consecința vechilor 
relații inechitabile, generate de poli
tica imperialistă, colonialistă și neoco- 
lonialistă, de dominație și asuprire a 
popoarelor, de jefuire a resurselor lor 
naționale, de dezvoltare și îmbogățire 
a unor state pe seama altora. Divî-, 
ziunea inechitabilă a muncii, conturată 
în perioada expansiunii coloniale și a 
cărei structură se menține în linii ge
nerale și azi. în virtutea căreia majo
ritatea țărilor au fost reduse la rolul 
de furnizoare de materii prime ief
tine și achizitoare de produse indus
triale scumpe. întreține și amplifică 
fenomenul subdezvoltării, intrucit 
economiile tinerelor state sînt incapa
bile să producă propriile mijloace de 
producție, să antreneze populația ac
tivă în procesul producției șl să 
creeze un venit și un consum de 
masă.

Subdezvoltarea, decalajele dintre 
state — care, departe de a se dimi
nua. se adîncesc continuu — au 
astfel profunde Implicații pe plan in
tern, in viața economică și social-po-

litică a țărilor in curs de dezvoltare. 
Din cele trei miliarde de locuitori ai 
țărilor „lumii a treia", peste 500 mi
lioane suferă de foame, iar circa un 
miliard sînt analfabeți.

Situația țărilor sărace devine însă 
și mai critică, așa cum relevă 
expunerea, în condițiile actualei 
crize economice mondiale, ea însăși 
un produs al vechiului sistem de 
relații inechitabile dintre state. Dato
ria externă a statelor „lumii a treia", 
care deja a depășit de două ori și ju
mătate veniturile pe care le obțin 
anual din exporturi, sporește mereu, 
ritmurile lor de creștere economică 
coboară spre zero, iar mizeria și foa
metea se extind tot mai mult.

Dar sărăcirea unor vaste zone ale 
globului, in care trăiește majoritatea 
covîrșitoare a suflării omenești, a di
minuat puterea de absorbție a pieței 
mondiale, ceea ce determină o slă
bire generală a activ’tății economice. 
In felul acesta, subdezvoltarea afec
tează nu numai popoarele defavori
zate, ci și ansamblul comunității in
ternaționale, progresul economic ge
neral.

Deosebit de grave sînt urmările 
subdezvoltării, ale decalajelor econo
mice dintre state pe plan politic. 
Menținerea relațiilor de inegalitate 
ascute contradicțiile dintre țările dez
voltate și cele în curs de dezvoltare, 
stimulează neîncrederea și animozită
țile, determină instabilitatea nu

numai economică, dar și politică, con
tribuind la accentuarea încordării in
ternaționale. Dealtfel, se poate con
stata că toate conflictele mai impor
tante ce au avut loc în diferite regiuni 
ale lumii, dincolo de cauze specifice 
fiecărui caz în parte, sînt direct le
gate de starea de subdezvoltare în 
care se găsesc țările implicate, pre
cum și de tendințele manifestate din 
afară de a menține și a perpetua ve
chile privilegii, de a exercita domina
ția economică și politică, în detrimen
tul popoarelor vizate, al păcii în zona 
geografică respectivă și, implicit, al 
securității generale.

Desigur, în condițiile, subliniate din 
nou cu toată vigoarea, in expunere, 
cînd a devenit evident că subdezvol
tarea afectează serios evoluția econo
mică generală, căutarea de soluții via
bile problemelor actuale nu mai poate 
fi privită ca un act de bunăvoință, ci 
ca o cerință a însăși supraviețuirii co
munității internaționale, și în primul 
rind a numeroaselor popoare ame
nințate de foamete. In același timp 
însă, nici națiunile bogate nu se mai 
pot considera ferite de implicațiile tot 
mai mari ale accentuării subdezvoltă
rii. Interdependența dintre state, 
pe care unii economiști occidentali o 
consideră drept „o formulă retorică", 
este, în fapt o realitate politică. In 
ultimul deceniu, ponderea țărilor in 
curs de dezvoltare în exporturile de 
produse manufacturate ale statelor 
dezvoltate a sporit de la 15 la 30 la 
sută, iar valoarea totală a schimbu
rilor comerciale din cele două gru
puri de țări se ridică în prezent la 
peste 500 miliarde de dolari, ceea ce 
înseamnă circa o treime din comer
țul mondial.

Crește dependența țărilor dezvol
tate față nu numai de piețele de des
facere ale țărilor sărace, ci și de sur
sele de aprovizionare. în special cu 
energie și unele materii prime vitale 
procesului productiv. în aceste condi
ții, este greu de imaginat cum și-ar

putea menține standardul de viață 
cele 15 procente din populația globu
lui, cit concentrează țările capitaliste 
dezvoltate, dacă nu vor reuși să-și 
desfacă produsele în restul lumii și 
să se aprovizioneze din afară cu can
tități suficiente de energie și materii 
prime care le lipsesc. Dealtfel, după 
o opinie larg împărtășită, în viitor va 
fi, practic, imposibil de asigurat pro
gresul țărilor avansate, în absenta 
dezvoltării rapide a statelor rămase în 
urmă, care reprezintă cel mai mare 
potențial de creștere economică.

Toate acestea impun luciditate și 
responsabilitate în abordarea proble
melor economice mondiale : în con
dițiile actuale și îndeosebi acum, cînd 
negocierile Nord-Sud se află in im
pas, țările dezvoltate, care caută să-și 
apere doar interesele imediate, în 
detrimentul celor pe termen lung, sint 
chemate să iasă din imobilism și să 
treacă neîntîrziat de la declarații de 
intenții Ia acțiuni practice in vederea 
înfăptuirii noii ordini economice in
ternaționale, obiectiv de interes cu 
adevărat vital pentru întreaga ome
nire. în același timp, datorită carac
terului extrem de complex al proce
sului de făurire a noii ordini eco
nomice, țările în curs de dezvoltare 
sînt chemate să-și consolideze soli
daritatea și unitatea de acțiune, de 
care depinde considerabil posibilitatea 
de a determina schimbări în poziția 
țărilor dezvoltate.

în acest spirit realist și constructiv, 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu răsună ca o vibrantă che
mare la intensificarea eforturilor 
tuturor popoarelor pentru a se pune 
capăt cît mai curînd stării de subdez
voltare, pentru a se edifica o nouă 
ordine economică internațională, in 
care fiecare națiune să se bucure de 
posibilități depline de înaintare pe ca
lea progresului economic și social.

Gh. CERCELESCU

PORTUGALIA. Canicula continuă 
să favorizeze producerea de incen
dii in pădurile Portugaliei — rela
tează agenția France Presse. Astfel, 
in apropierea localității Viana do 
Castelo, din nordul țării, flăcările 
mistuie de la începutul acestei săp
tămâni vegetația de pe colinele în
vecinate. In zona Leiria ard pinii 
din păduri, a căror plantare a în
ceput încă in secolul al XIV-lea, 
arborii de aici slujind apoi la con
struirea caravelelor cu care marii 
navigatori portughezi au cutreierat 
mările lumii.

R. F. GERMANIA. Nivelul ape
lor a început de ieri să scadă in 
sudul landului vest-german Bava
ria, unde s-au produs la finele 
săptămânii trecute grave inundații, 
soldate cu moartea citorva persoa
ne și daune evaluate la milioane 
de mărci. Starea de urgență conti
nuă insă să fie menținută în orașul 
Passau, posturile de frontieră din 
zonele afectate continuă să fie în
chise, iar cursurile școlilor urmea
ză să fie reluate mâine.

GRECIA. Un puternic incendiu 
a continuat să devasteze vaste zone 
împădurite din Peninsula Kassan- 
dra, în partea de nord-est a Gre
ciei. Potrivit unor prime estimări, 
vegetația a fost distrusă pe supra

fețe însumând mii de hectare și 
gravitatea situației a determinat 
autoritățile să decreteze starea de 
urgență în întreaga regiune. Favo
rizată de un vint intens, propagarea 
focului a pus in primejdie o serie 
de așezări, impunând, totodată, eva
cuarea numeroșilor turiști străini 
din i zonele afectate. Toate forțele 
specializate în combaterea incen
diilor din această parte a țării au 
fost mobilizate, la lupta cu flăcările 
participând și unități ale armatei. 
De asemenea, din Atena au fost tri
mise in zonă avioane de tip „Ca
nadair", înzestrate cu echipament 
special pentru stingerea incendiilor 
din păduri. Un comunicat oficial 
califică daunele drept „incalcu
labile".

U.R.S.S. Asupra orașelor Volhou, 
Tihvin și Novaia Ladoga, situate la 
100 kilometri est de Leningrad, s-a 
abătut un uragan. Vintul a smuls 
din rădăcini arbori seculari și aco
perișurile mai multor case, a dări- 
mat mai mulți stilpi ai liniilor de 
înaltă tensiune. Uraganul a durat 
40 de minute, după care vintul s-a 
liniștit. Nu s-au înregistrat victime, 
dar echipe speciale au fost nevoite 
să lucreze o noapte întreagă pentru 
a repune în funcțiune liniile de 
telecomunicații și de transport al 
energiei electrice.

Peisaj de iarnă în... miezul verii. In urma înrăutățirii neașteptate a timpului, 
un automobil blocat de zăpadă pe una din șoselele Elveției
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