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Zile de muncă record pentru 
ÎNCHEIEREA GRABNICĂ 

A SECERIȘULUI
3

• Secerișul griului s-a încheiat în unitățile agricole de stat 
și cooperatiste din 19 județe și din sectorul agricol Ilfov
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centrul și nordul țării

CALIFICAREA FORȚEI DE MUNCA
/a nivelul tehnicii avansate, 

al exigențelor producției moderne
Un obiectiv esențial al cincinalului este dezvoltarea în conti

nuare a învățămintului pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, a politehnizării și integrării strînse cu producția și cerceta
rea, organizarea temeinică a calificării forței de muncă, generaliza
rea procesului de reciclare a cadrelor, perfecționarea pregă- 

' f a tuturor oamenilor muncii.firii profesionale

• . in • ’
Din orice unghi am privi lucruri

le, ridicarea continuă a calificării și 
perfecționarea pregătirii tehnico- 
profesionale a forței de muncă re
prezintă în zilele noastre premisa 
majoră a succesului in dezvoltarea 
economică, a sporirii eficientei acti
vității de producție și sociale. Dis
punem astăzi de mașini și utilaje de 
înaltă tehnicitate, de procese tehno
logice modeme, de sisteme mecani
zate și automatizate ce vor fi con
tinuu extinse. Datele arată că multe 
întreprinderi din țara noastră au în 
dotare mijloace fixe comparabile din 
punctul de Vedere al gradului de 
modernitate și tehnicitate cu cele ale 
unor întreprinderi din țările dezvol
tate ale lumii ; este o puternică 
bază tehnico-materială, care s-a edi
ficat cu mari eforturi din partea în
tregii noastre societăți, și folosirea 
ei la parametrii maximi, cu eficiență 

' superioară, presupune pricepere, o 
cit mai înaltă pregătire, măsuri se
rioase pentru ridicarea permanentă 
a nivelului calificării muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor, a tuturor 
oamenilor muncii.

Cu atit mai mult se impune aceas
tă cerință fundamentală in condițiile 
actualului cincinal, cind ne-am pro- . 
pus să realizăm o calitate nouă, su
perioară, in întreaga activitate eco- 
nomico-socială, să punem un accent 
deosebit pe factorii intensivi de 
creștere economică, în cadrul cărora 
sporirea accentuată a productivită
ții muncii sociale, modernizarea și 
ridicarea continuă a nivelului tehnic 
și calitativ al producției și creșterea 
eficienței economice ocupă un loc 
preponderent. Tocmai pornind de la 
aceste considerente, hotărîrile recen
tului Congres al consiliilor oameni
lor muncii și Legea planului cincinal 
pe perioada 1981—1985 formulează 
exigente deosebit de importante in 
domeniul pregătirii și perfecționării 
profesionale a forței de muncă, astfel 
ca invățâmîntul, întregul sistem de 
pregătire și reciclare a cadrelor să 
răspundă cerințelor actuale ale dez
voltării economico-sociale a țării.

Relevind necesitatea de a se în
făptui cu toată fermitatea progra
mele privind perfecționarea califică
rii și reciclarea cadrelor, pentru ca 
muncitorii, maiștrii, tehnicienii, toți 
oamenii muncii să-și însușească tot 
ce este nou și avansat in domeniul 
lor de activitate,, in expunerea la 
Congresul al II-lea al consiliilor oa
menilor muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „fără a asigura 
rî.Jcarea continuă a gradului de pre
gătire profesională și tehnică a tu-

NICOLAE CEAUȘESCU
turor cadrelor nu se poate realiza 
obiectivul trecerii la o calitate nouă 
in întreaga economie și viață socială, 
nu se poate obține un nivel tehnic 
superior al producției**.

Potrivit prevederilor, in acest cin
cinal vor fi create 580 mii noi 
locuri de muncă, in primul rind in 
sfera productivă, și va fi asigura
tă pregătirea unui număr de 1500 
mii muncitori calificați și 290 mii 
tehnicieni, maiștri, ingineri și alto 
cadre de specialitate.
Principala modalitate de îmbunătă

țire a activității de pregătire și re
ciclare a cadrelor o constituie racor
darea sa strinsă la cerințele dezvol
tării economico-sociale ale țării, ac
centuarea laturilor de conținut ale 
pregătirii, in strinsă legătură cu ne
cesitățile producției moderne. Dacă 
ar fi să ne referim la veriga de bază 
a acestui sistem — școala —- apare 
limpede că înfăptuirea sarcinilor ex
trem de importante care îi revin sînt 
nemijlocit legate de integrarea orga
nică a învățămintului cu cercetarea 
și producția, de eliminarea aspecte
lor de formalism care se intîlnesc 
frecvent in desfășurarea practicii 
școlare, de sporirea contribuției for
mative a școlii la pregătirea teore
tică, practică și civică a viitorilor 
cetățeni.

Pină in 1985, peste jumătate din 
cele aproape 1 800 mii cadre vor fi 
pregătite prin școli și facultăți, a- 
.jungindu-se ca la sfirșitul deceniu
lui următor să se pregătească în 
acest fel circa 60 la sută din cadre.
Același imperativ major se ridică 

și in fața celorlalte forme de pregă
tire și perfecționare tehnico-profesio- 
nală. Un curs de calificare nu-și va 
atinge scopul dacă nu va forma un 
muncitor apt să-și ducă la îndeplini
re de la început sarcinile 
loc de muncă ; sarcini 
gradul tehnic ridicat al 
treprinderilor, de finețea 
xitatea proceselor- tehnologice, 
exigențele privind productivitatea 
muncii și calitatea produselor. Toc
mai avindu-se in vedere cerințele 
deosebite ale producției moderne,

in acest cincinal, ponderea munci
torilor calificați în totalul muncito
rilor urmează să ajungă la 89 la 
sută, iar in ramurile de virf ale in
dustriei — la peste 95 la sută.
O deosebită importanță se va acor

da în acest cincinal formelor de per
fecționare profesională în care vor 
fi cuprinși peste două milioane de 
persoane, asigurindu-se condiții ca

de la noul 
impuse de 
dotării in
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Colocviile „Scînteii"

ACTUALITATEA POEZIEI PATRIOTICE
• „Un sentiment fundamental străbate lirica 

DE ȚARĂ“ 
Alexandru ANDRIȚOIU

românească: IUBIREA
convorbire cu

• „Patria rămîne veșnic 
de inspirație44

o generoasă temă

de Gheorghe PITUȚ
IN PAGINA A IV-A

Cinci florete „de aur
Foto : S. Cristian

Industria Vrancei 
a îndeplinit pianul 

pe 7 luni 
la producția-marfă

Colectivele de oameni ai muncii 
din industria județului Vrancea au 
realizat prevederile planului, pe pri
mele 7 luni ale acestui an la pro- 
ducția-marfă. Acest succes a creat 
premisele ca pînă la finele lunii iulie 
să se livreze suplimentar produse de 
mecanică fină in valoare de peste 
două milioane lei, 13 000 mp prefa
bricate din beton armat, 3 500 mc 
cherestea, 110 000 mp furnire esteti
ce, 80 000 mp placaj, bunuri de con
sum și altele. Ponderea produselor 
noi sau reproiectate din întreaga pro- 
ducție-marfă realizată în primul se
mestru al anului a fost de 35,7 la 
sută, cu 8 la sută mai mult față de 
prevederi. (Dan Drăgulescu).

r

In aceste zile, oamenii muncii de pe ogoarele a 
numeroase județe depun eforturi susținute pentru a 
incheia secerișul griului. Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii, pină in seara zilei de 24 iulie 
recolta a fost strinsă de pe 1 693 169 hectare - 81 la 
sută din suprafața cultivată. Au incheiat această lu
crare întreprinderile agricole de stat și cooperativele 
agricole din 19 județe, precum și cele din sectorul 
agricol Ilfov al municipiului București. Timpul călduros 
și uscat a făcut ca și in zonele mai nordice griul să 
dea in copt pe mari suprafețe. Așa cum s-a procedat 
in sudul țării, in toate unitățile agricole in care se 
desfășoară acum recoltarea griului este necesar să fie 
luate 
nelor 
chiar 
diție

măsuri ferme pentru folosirea din plin a combi- 
ți celorlalte utilaje, astfel incit să se realizeze și 
să se depășească viteza zilnică de lucru - con- 
hotăritoare pentru incheierea secerișului in timp

scurt. In ziua de 24 iulie, In județele Bacău, Vaslui, lași, 
Neamț, Botoșani, Mureș și Sibiu vitezele prevăzute la 
recoltarea griului au fost depășite simțitor. In județul 
Vaslui, de exemplu, viteza prevăzută la recoltarea 
griului a fost depășită in ziua respectivă cu aproape 
5 003 de hectare, ceea ce a făcut ca procentul supra
fețelor recoltate să crească la 71 la sută in întreprin
derile agricole de stat și la 58 la sută in cooperativele 
agricole. Acum trebuie acționat energic și in județele 
Alba, Cluj, Hunedoara, Covasna, Harghita, Bistrița- 
Năsăud, unde este necesar să se realizeze ritmuri su
perioare la recoltare. Ținind seama de baza tehnică șl 
forța de muncă 
județele situate 
griului poate și 
Aceasta impune 
organizată, să se lucreze din zori și pină seara.

aflate acum in unitățile agricole din 
in centrul și nordul tării, secerișul 
trebuie să fie încheiat in timp scurt 

ca peste tot munca să fie temeinic

în pagina a lll-a, relatări din județele Alba și Satu Mare

fiecare om al muncii să participe cel 
puțin o dată la asemenea cursuri, or
ganizate în cea mai mare parte la 
locurile de producție din unități. De 
mare atenție se vor bucura progra
mele de perfecționare pentru munci
tori și maiștri, în special pentru cei 
tineri, din primele categorii de în
cadrare. precum și pentru cei ce ur
mează să lucreze la noi mașini, in
stalații și tehnologii. Peste tot, acolo 
unde vor interveni modificări în teh
nica și tehnologiile de producție, se 
vor organiza programe de policali
ficare și recalificare a muncitorilor.

Desigur, eficiența formelor orga
nizate de pregătire și perfecționare * 
pregătirii tehnico-profesionale de
pinde în mod firesc de calitatea pro
gramelor. de conținutul lor, de str.in- 
sa lor legătură cu cerințele moder
nizării producției. Sint probleme 
care trebuie să se bucure de o aten
ție prioritară din partea forurilor de 
conducere ale ministerelor și centra
lelor. a consiliilor oamenilor muncii 
și organizațiilor de partid din între
prinderi. Practica a demonstrat că 
acolo unde conducerile ministerelor, 
centralelor și unităților economice se 
ocupă nemijlocit de aceste progra
me, corelindu-le strîns cu necesită
țile prezente și de 
producției, se obțin și 
scontate pe planul productivității, 
calității și eficienței producției.

penspectivă ale 
rezultatele

Paul DOBRESCU
(Continuare in pag. a III-a)

Geometrii îndrăznețe In Piteștiul de azi

ORAȘUL CA O PĂDURE
TINĂRĂ DE STEJAR

Poate am văzut eu gre
șit, cu ani și ani in urmă, 
aici, la Pitești, un centru 
întortocheat și pestriț de 
clădiri — unele din cără
midă, altele improvizații 
din paiantă coșcovită, pri
vind pieziș, șiret de-a lun
gul străzilor sucite cu as
pect de bazar multicolor, 
decolorat și prăfuit 7 Poate 
mă înșeală amintirea, ofe- 
rindu-mi imagini ale unui 
tirg învirtind afaceri — mă
runte sau mal mari — cu 
cereale, dogărie, produse • 
viticole și pomicole, produ
se meșteșugărești — de la 
hamuri din cînepă la cele 
din piele, mirosind a ca
tran și tanin cale de șapte 
poște ? Poate că am răsfoit 
hrisoave foarte vechi, din 
care am reținut că aici se 
întîlneau produsele agricole 
din Teleorman și Vîlcea, 
din Vlașca și Dimbovița, 
din Argeș și Muscel nego
ciate In tîrgul așezat pe te
rase vîrstate cu acoperișuri 
de tablă dintre care se ițea 
verdele întunecat al pruni
lor — totul dominat de pi
cătura de codru din Triva- 
le, oglindit în Argeșul că
lător spra Cîmpia Ro
mână 7 Șau poate am visat 
că lumea de altădată cobo-

ra în stradă cu toată mar
fa tîrgului plasat la încru
cișare de drumuri, jucind 
serios spectacolul trepidant 
al negustoriei „en detail'*, 
spectacol trist, mimind 
abundența, exprimînd, în 
fond, curgerea extrem de 
modestă a vieții țărănești 
pe o rază de cinci-șase ju
dețe în jur ? Tîrgul de 
aproape 20 000 de locuitori 
de dinainte de război pă
rea mai mare decît era în 
realitate datorită rolului 
său de vad comercial luat 
în serios, dar care nu-1 
sălta peste condiția croită 
parcă de un destin cîinos. 
Destin cîinos care m-a fă
cut să-1 numesc, atunci 
cînd l-am văzut, imediat în 
anii de după război, orașul 
maghernițelor.

Nu am văzut greșit, nici 
nu mă înșală amintirea și 
nici nu am răsfoit hrisoa
ve mat vechi decît vîrsta 
mea și a altora ea mine, 
martori al unul timp revo
lut, greu de pătruns cu În
țelegerea de către cei mai 
tineri porniți să-mi arate 
Piteștiul anilor noștri. To
tuși, așa a fost Piteștiul, 
așa cum l-am văzut eu 
cindva. Orașul de astăzi 
s-a desprins din marasmul

trecutului cu o energie vi
tală impresionantă, o ener
gie'de un asemenea voltaj 
incit este imposibilă supra
punerea imaginii de azi 
peste imaginea de ieri. Un 
exemplu : numărul de lo
cuitori ! în 1938 număra 
aproximativ 20 000 de lo
cuitori ; astăzi totalizează 
peste 165 000 de locuitori. 
Nu vrem să comentăm ci
fre care nu au nevoie de 
acest lucru. îmi amintesc 
însă, împreună cu acei cetă
țeni ai Piteștiului care, în 
1952, atingeau vîrsta drep
tului de vot, că piteștenii 
l-au ales deputat de Argeș, 
în Marea Adunare Națio
nală, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Vreme de 17 
ani, secretarul general al 
partidului a deținut acest 
mandat, mereu reînnoit de 
piteșteni cu dragostea pro
fundă izvorîtă din împli
nirea dorurilor arzătoare 
de viață nouă aprinsă și pe 
acest meleag, In inimile lor, 
de revoluția socialistă. E- 
vocind acel moment de În
ceput, cu prilejul unei con
sfătuiri cu locuitorii Pitej-

Dionlsie ȘINCAN
(Continuare in pag. a V-a)

Misiunea teatrului contemporan
Uriașe sînt prefacerile 

prin care au trecut tara și 
poporul sub conducerea 
energică și clarvăzătoare 
a Partidului Comunist 
Român.

Din perspectiva omului 
de teatru, și nu numai a 
omului de teatru, unul 
din argumentele cele mai 
concludente ale uriașei 
opere spirituale desfășu
rate de partid în ultime
le decenii este nivelul 
cultural estetic al publi
cului. Mă voi referi la 
publicul de teatru. Dife
rit de contemplatorul al
tei arte, spectatorul tea
trului are o percepție 
profund individuală (ase
meni celui aflat in fața 
simezei, sau a orchestrei, 
sau a cărții), dar totoda
tă pronunțat și tulburător 
colectivă. Nuanțind. prin 
sensul colectiv al teatru
lui, publicul larg e cu
prins într-o trăire comu
nă. Prin natura schimbă
toare a tensiunii specta
colului — acesta diferă 
foarte mult de la seară la 
seară. Ei. oameni de va
riate condiții soclo-profe- 
sionale, cu caractere per
sonale atît de felurite, 
care au lăsat acasă sau 
la serviciu, sau au venit 
la teatru cu probleme atît 
de diverse, ei au capaci
tatea de a constitui un tot

relativ 
replică 
ce se petrece pe 
Or, dacă ne gindim 
noi nu facem un 
de divertisment, ci 
de angajare social-politi- 
că, de înaltă tensiune 
ideatică, de stări emoțio
nale (stări ce nu se pot 
crea decit dacă fluidul 
scenă-sală funcționează

omogen, 
perfectă cu

lntr-o 
ceea 

scenă, 
că

anume vine să vadă. Cu 
alte cuvinte, este un re
ceptor de artă deosebit 
de avizat. Din propria 
mea experiență am re
marcat că. de pildă, dacă 
intr-o seară, la un teatru, 
o comedie este înlocuită 
(din motive speciale) cu 
altă comedie — reacția 
publicului este cu mult 
diminuată. Iată deci, ca o

Opinii de Mircea ALBULESCU

perfect), acest lucru este 
extraordinar. Căci este 
foarte dificil ca o colec
tivitate și nu un individ 
să perceapă armonios, 
aproximativ egal, proble
mele șl efectele estetice, 
sinestezice, pe care tea
trul modern le poate pro
pune. Nu știu dacă se 
poate vorbi de intropatie 
colectivă, dar cred că așa 
se poate defini această 
minune ce se petrece în 
momentul în care artis
tul talentat întîlnește un 
public la fel de talentat. 
Mi se pare că o anumi
tă experiență artistică mă 
îndrituiește să semnalez 
cu satisfacție faptul că in 
clipa de față trăsătura 
esențială a publicului 
este că el știe bine, dacă 
nu chiar foarte bine, ce

primă consecință, alcătui
rea repertoriilor de către 

. teatre trebuie să țină și 
mai mult seama de aeeas- . 
tă nouă calitate a consu
matorului de artă (cum i 
se spune cu o expresie pe 
care nu o găsesc prea fe
ricită). Să țină seama de 
exigențele publicului, de 
aspirațiile lui spirituale 
cele mai înalte. Să țină 
seama, totodată, de diver
sitatea gusturilor și mai 
ales de sarcina pe care 
teatrul o are în continua
re de a forma și crește 
noi contingente de spec
tatori de o deosebită re
ceptivitate. Pentru că, de
sigur, există și spectatori 
netalentați. Există și mo
mente cînd. intr-o seară, 
un public minunat face ca 
spectacolul să fie înălță-

tor, iar în alta, un public 
indiferent transformă 
aceeași montare ■ într-o 
mostră de rutină, in 
spectacolul bunei intenții 
â unor meșteșugari. Pen
tru că, desigur.
iubesc teatrul și nu toți 
cei care îl iubesc 
leg. Fiindcă nu 
toți teatrul este o condiție 
de viață. Trecerea din- 
tr-o categorie în alta și 
faptul că toti oamenii vor 
ajunge să iubească tea
trul ca pe o necesitate vi
tală este unul din visurile 
mele cele mai ambițioase. 
Dar pentru asta se cere 
continuată „munca cu pu- 
blicul** chiar prin perfec
ționarea concepțiilor slu
jitorilor scenei despre 
teatru, a concepțiilor lor 
despre repertoriu, a acti
vității teatrului însuși. 
Toți cei ce slujesc scena 
se cuvine să-și folosească 
pentru aceasta cu și mai 
mare generozitate talen
tul, forța de muncă, de 
fapt toată viața. Condițiile 
create artei, statutul so
cial și politic conferit ar
tistului în țara noastră o 
merită cu prisosință. Căci 
am făcut pași mari și se 
cere să facem alții și mai 
mari — pentru a răspun-
(Continuare 
in pag. a IV-a)

nu toți
îl înțe- 
pentru

Cutezători
în gînd și faptă

• Un splendid succes al 
scrimei românești: echipa 
feminină de floretă - cam 
pioană mondială universi 
tară

UNIVERSIADA DE LA BUCUREȘTI

• Pe agenda zilei de Ieri 
opt noi recorduri mondia

le universitare
• Avansează spre fazele 

finale întrecerile de tenis, 
polo, volei și baschet

(Relatările întrecerilor, In pagina 
a ll-a)

o mare competiție sportiva, 
o mari manifestare a păcii 

și prieteniei dintre studenții lumii

Mai repede, mai sus, mai puternic
...Ne-am obișnuit — în aceste zile 

pline ale marii competiții găzduite 
de capitala țării noastre devenită 
pentru aproape două săptămini 
capitala sportului studențesc din 
Întreaga lume — să vedem, ori să 
auzim, cum încă unul, și încă unul 
dintre recordurile mondiale univer
sitare trece in anale, făcind loc al
tora. ce reprezintă performanțe su
perioare. Pînă acum am numărat 
30, Insă este sigur că intllnirile de 
atletism și natație care mai urmea
ză vor rotunji bine această cifră.

...Unele dintre aceste recorduri 
ale J.M.U. se situează foarte, foar
te aproape de recordurile mondiale 
și olimpice : la săritura cu prăjina, 
atletul sovietic Konstantin Volkov 
(clasat pe locul I) era gata, gata 
să treacă peste ștacheta înălțată la 
5,82 m — ceea ce ar fi însemnat 
doborirea recentului record mon
dial deținut de compatriotul său

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

ln aceste zile ale 
Universiadei, pline de 
medalii obținute de 
tinerii sportivi ro
mâni, aflăm cu mare 
emoție că alți tineri, 
elevi de astă-dată, au 
obținut remarcabile 
succese- la olimpiadele 
internaționale de la 
Washington ți Bur
gas. Elevi din Bucu
rești, dar și din Urzi- 
ceni ori Vaslui, din 
Baia Mare, Tirgu Mu
reș și Hunedoara, dar 
și din 
mației, 
intr-o competiție 
prestigioși participanți, 
o serie de premii la 
matematică și chi
mie, confirmări stră
lucite ale școlii româ
nești, ale condițiilor 
de care copiii 
țara noastră 
in pregătirea 
muncă, pentru 
pentru cercetare, 
ochii școlarilor 
azi, mai mult 
in fiecare altă 
setea lor de cunoaș
tere, de iubire, de 
creștere și afirmare. 
Pe 5 milioane de chi
puri citim că Româ
nia este cu atît mai 
frumoasă, cu atit mai 
încrezătoare in viitor, 
cu cit iți crește copiii 
cu dragoste, cu răs
pundere, pentru vis 
și creație, pentru 
muncă și viață, pen
tru fericire și dem
nitate.

Privindu-i, 
seama că 
incep să 
și înțeleg mai 
ce reprezintă ei, cită 
încredere și așteptare 
investim în ei. Și ob
servăm cit de mult 
doresc ei să ne ui
mească ți să ne bucu
re cu fapte deosebite, 
cu invenții, cu locuri 
fruntașe in confruntări 
internaționale sportive 
sau științifice, in 
vedem cu emoție 
lori 
miine.
anii 
piti sint cei care 
iau 
ani de viață valorile 
morale ale societății 
noastre, prefigurind 
ei înșiși împlinirea de

na

și

po- 
la 

ma-

Sighetu Mar- 
au obținut, 

cu

din 
dispun 
pentru 
viață, 

In 
citim., 

ca 
zi.

ne dăm 
ei, copiii, 
înțeleagă 

bine

care 
va- 
de 
în 

co- 
pre- 

încă din primii

ale țării 
Născuți 

de lumină,

mai tîrziu a celor mai 
încrezătoare proiecte 
și programe ale 
țiunii române.

Fie-mi îngăduit
amintesc că undeva, 
sub curbura Carpa- 
ților, pe Valea Rimni- 
cului, intr-un sat stră
vechi, Oreavu, a 
posit de curind, 
oră de amiază,
rele trofeu al expe
dițiilor Cutezătorii — 
„Busola de aur". A- 
colo, in intensa trăire 
a copiilor unei loca
lități ca toate locali
tățile țării, cu copii 
ca toți copiii țării, am 
simțit cit de mult do

însemnări de 
Mihai 

NEGULESCU

resc copiii să se a- 
firme, cu cită sete cer- 
ceteăză trecutul po
porului, ce pasionante 
expediții pot ei des
fășura. Și a fost un 
prilej să ne, amintim 
că altor copii, celor 
din județul Brașov, 
tu 11 ani in urmă, li 
se atribuia marele 
trofeu transmisibil al 
concursului „Miniteh- 
nicus". Concursul de 
creație tehnică al co
piilor, adevărat start 
spre viitor, rampă de 
lansare a aspirațiilor,, 
a adus atunci 
premiu 
nierul 
list Dumitru 
riu, care avea să de
vină intiiul cosmonaut 
român. In arhiva re
vistei „Cutezătorii" 
am descoperit cu e- 
moție fotografii de a- 
tunci. Am descoperit 
cu emoție ți alte fo
tografii, precum 
ale 
la 
ale 
ale 
la Martin, precum și 
a mii și mii de alți 
copii, care au dovedit 
incă de la virsta lor, 
și in imediata tine
rețe, că au crescut ca 
fii minunați ai acestui 
popor.

intiiul 
pentru pio- 
rachetomode- 

Pruna-

. . . cele
Nadiei Comăneci 
virsta pionieriei, 

Emiliei Eberle, 
violonistei Mihae-

Dintr-o „arhivă da 
aur" a faptelor pio
nierești — fapte in 
care se oglindesc tră
sături etice distincte 
ale celor mai tinere 
generații — ne vin, 
și acum, in aceste săp
tămini, sute de vești 
deosebite, lată numai 
citeva dintre ele. O 
școlăriță de-o șchioa
pă din comuna Ho- 
rodnic, județul Su
ceava, Luție Adriana, 
„a prevenit extinde
rea unui incendiu in 
pădure, alergind a- 
proape 10 km pină la 
primul telefon pentru 
a anunța pompierii...". 
O școlăriță din clasa a 
Vl-a a Școlii generale 
Avram lancu, jude
țul Alba, Trif Angela, 
„a participat la 
cuarea 
didactice 
generală 
timpul 
din această 
vară...". Ruja Gyorgy 
Levente, elev la Școala 
generală nr. 1 din Tir
gu Mureș, „a salvat 
viața unui om care era 
accidentat pe calea fe
rată, oprind prin sem
nalizări insistente tre
nul". Eleva Preda Vio
rica, de la Școala ge
nerală Giurgeni, ju
dețul Ialomița, „a 
descoperit in zona 
«Piua Pietrii» un a- 
telier din perioada 
medievală".

...Fapte. Fapte ale 
copiilor. Ale copiilor 
acestei țări, ale celor 
ce cresc invățind deo
potrivă munca, ome
nia, curajul.

Fie-ne îngăduit să na 
rostim mulțumirea ți 
încrederea 
semnifică 
lingă noi 
dintre cele 
lioane de 
preadolescenți ai 
rit; o uriașă forță ti- 
nără crește lingă noi, 
se afirmă lingă noi. 
Iar măsura a ceea ce 
noi dărulm acestei ge
nerații se va răsfrin- 
ge peste ani ți ani In 
faptele lor de seamă 
închinate țării.

eva-
materialelor 

din Școala 
Vidrișoara in 

inundațiilor 
primă-

in ceea ce 
prezența 

a fiecăruia 
cinci mi- 

copil ■ ți 
ti
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] FAPTUL]
DIVERS

I
Mîndrie
muncitoreasca

I
I

o mare competiție sportiva, 
o mare manifestare a păcii

prieteniei dintre studenții lumii

TRICOLORI PE PODIUM

I
I
I
I
I
I
I
I
I

O mamă și două fiice. Respec
tiv, Elisabeta, mama (in mijloc), 
Elisabeta, fiica mare (in dreapta 
ei) și Ileana, fiica mică (in stin
gă). Numele de familie — Mezel. 
De ce le-a făcut această poză 
fotoreporterul Emeric Popper ? 
Pentru că toate trei lucrează, cot 
la cot, ca muncitoare la între
prinderea de mase plastice „Vii
torul" din Oradea. ■ „Mama ne-a 
fost și ne este un frumos model 
în familie, in muncă și in viată. 
Ne-am îndrăgit profesia datori
tă pasiunii mamei" — spun fii
cele, cu mindrie.

I

Creatori- 
pionierii

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

I
I

I

i

I
I
I
I
I

Kartul pe care-l vedeți are o 
seamă de particularități și avan
taje. Concret : motor mai puter
nic; dublă comandă; carcasă 
pentru acoperit ; mai mare ușu
rință în conducere ; posibilități 
de folosire și in anotimpurile 
ploioase și reci.

Realizatori ; copiii Valentin 
Tatu, Vasile Țîrlescu, Florin 
Țurlan și Gheorghe Pulbere — 
de la Casa pionierilor din Pi
tești — ajutați de profesorul 
Doru Zaharescu. (Fotoreporter: 
M. Cioc).

I
I
I
I
I

Adrianei
Prietenul

In urmă cu un an, tatăl Adria
nei Letca, elevă în clasa a V-a, 
a găsit pe una din tarlalele de 
pe care fuses •. secerat griul un 
căprior. Era firav și speriat, doar 
ochișorii i se mișcau. Astăzi 
„Țuturel" — care a fost îngrijit 
cu biberonul de micuța sa prie
tenă — este un ditamai căprior, 
devenit atracția copiilor din car
tier. Adriana insă ar dori ca 
o grădină zoologică din tară să-l 
ia și să-l ducă acolo unde el se 
simte in largul lui, adică printre 
frați. Pentru aceasta ne-a rugat 
să-i publicăm adresa : strada 
București nr. 257, Țăndărei — 
Ialomița.

Liană gigant

Ce este glicina? O plantă 
agățătoare din familia legumi
noaselor, cu flori de culoare 
mov, așezate in ciorchine. Este 
întrebuințată pentru ornamenta
rea fațadelor caselor, crește pe 
garduri și pe stilpi. Pe strada 
Amiral Bălescu din Capitală, un 
exemplar din această liană, 
ajuns la mari dimensiuni, a fost 
surprins in imagine de loan 
Herțeg. Trunchiul are o aseme
nea grosime incit un copil nu-l 
poate cuprinde. Liana s-a căță
rat pe tulpina unui plop pirami
dal, pe care l-a înăbușit cu ve
getația sa.

Rubrică realizată de
Gheorghe MITROI
și coresoondenții

I
I
I

I
I
I

I

„Scînteii"

încheiem prima săptămînă de U- 
niversiadă, și ne»an obișnuit ca m 
fiecare zi de concurs să consemnăm, 
cu o satisfacție lesne de înțeles, 
cite unul sau mai multe succese 
românești distinse cu medalia de 
aur. Ieri, simbătă, „Gaudeamus 
igitur" — imnul studențimii de pre
tutindeni — a fost intonat din 
nou pentru sportivii studenți din 
România.

Victoria cea mai spectaculoasă, 
mai dramatică și mai entuziasman- 
tă au obținut-o fetele noastre din 
echipa de floretă. Cititorii care nu 
știu este bine să știe că o între
cere de scrimă durează ore în șir, 
chiar o zi întreagă, sportivii res
pectivi fiind nevoiți să susțină a- 
salturi după asalturi cu mici, foarte, 
mici pauze de odihnă, uneori fără 
să aibă răgazul s/î mănînce ceva de 
dimineață pînă seara. La sfîrșitul 
unei asemenea zile epuizante, a- 
seară s-au întîlnit în finala probei 
„mușchetarelor" două formații va
loroase și cu pretenții la fel de jus
tificate la titlul mondial universi
tar. Pe de o parte, echipa Uniunii 
Sovietice (pînă acum de cinci ori 
campioană mondială universitară), 
de cealaltă parte, echipa României 
(de două ori campioană mondială 
universitară). Disputa a pornit de la 
început în avantajul sportivelor 
noastre, care au ajuns să conducă 
cu 7—5. A urmat intilnirea de mare 
tensiune în care reprezentanta 
noastră . Aurora Dan a „încrucișat" 
floreta cu Ana Dmitrenko — 
campioană mondială universitară 
în proba de simplu. A învins

Aurora și : 8—5 pentru Româ
nia. în intilnirea următoare. Mar
cela Moldovan a avut în față pe 
Larisa Zagaraeva; după ce a con
dus, reprezentanta noastră s-a 
văzut egalată, 4—4, dar cu un 
ultim și superb efort a reușit „tușul" 
victoriei sale și a echipei. Deci, 
România — Uniunea Sovietică 9—5 
la floretă feminină pe echipe. Nu 
este primul mare succes al flore- 
tistelor noastre, dar el ne bucură 
cu atît mai mult cu cît este primul 
mare succes obținut acasă, in fața 
spectatorilor proprii, și în fața unei 
deosebit de valoroase, poate cea 
mai valoroasă, echipă din lume la 
această oră. Pentru aceasta adre
săm, în numele iubitorilor de sport 
din țara noastră — fie ei specta
tori, telespectatori sau radioascul- 
tători — calde felicitări floretistelor 
noastre „de aur" care se numesc 
Aurora Dan, Marcela Moldovan, 
Viorica Țurcanu. Elisabeta Guzganu 
și Csila Ruparcsics. Aceleași felici
tări, ca tinerelor noastre floretiste, 
se cuvin și tinerilor lor antrenori 
Ștefan Haukler și Ștefan Ardeleanu.

Parcă pentru a 'ne convinge că 
ieri a fost o zi în care bucuriile să 
ne vină mai ales din partea fetelor, 
pe podiumul de premiere instalat 
pe gazonul verde al Stadionului „23 
August" au urcat alte două sporti
ve tricolore : Anișoara Cușmir și 
Vali Ionescu. în proba de săritură 
în lungime, probă in care campi
oana olimpică Kolpakova se pre
zenta cu al treilea rezultat (res
pectiv, 6,31 m, deci mai mic decît 
6,59 m al atletei Vaniek din Un
garia și 6,34 al reprezentantei noas

tre Vali Ionescu) numeroșii specta
tori veniți și de data aceasta în 
inelul de beton al marii noastre 
arene au urmărit o dispută fru
moasă și prelungită ; pînă la urmă, 
campioana olimpică a învins, cu 
6,83 m. Graioveanca Anișoara Cuș
mir (care a condus pînă aproape 
de sfîrșitul probei) a obținut me
dalia de argint cu 6,77 m, iar bucu- 
reșteanca Vali Ionescu, medalia de 
bronz cu 6,61 m. Sint două me
dalii care, chiar dacă nu au stră
lucirea aurului, răsplătesc talentul, 
munca și cutezanța acestor două 
valoroase sportive românce, prie
tene și rivale.

Așadar, lotul sportiv universitar 
al României intră în a șaptea zi de 
concurs cu un bilanț de 44 de me
dalii (21 aur + 13 argint + 10 bronz).

întrecerile continuă și, după cum 
evoluează lucrurile, și alți sportivi 
studenți din România vor urca pe 
podiumul de premiere. Perechea 
Virginia Ruzici — Florin Segăr- 
ceanu s-a calificat în finala probei 
de dublu mixt la tenis, deci are 
oricum asigurată o medalie. Noi 
credem că de aur. Dealtfel, la te
nis sperăm la medalii în toate cele 
cinci probe.

Cu șanse mari de a obține o - 
dalie intră in turneul final și echipa 
noastră de polo care, printre alte 
rezultate frumoase, are la activ 
două victorii în compania puterni
celor formații ale Ungariei și 
U.R.S.S.

Cum spuneam, întrecerile con
tinuă...

Ion DUMITRIU

CAMPIONI MONDIALI 
UNIVERSITARI 1981

• ATLETISM
Ana Kostețkaia (U.R.S.S.)
— 400 m.g. fem. (55” 
52/100 — nou record mon
dial universitar)
Klaus Ploghaus (R.F.G.)
— aruncarea ciocanului 
(77,74 m — nou record 
mondial universitar)
Iuri Naumenko (U.R.S.S.)
— 200 m mase. (20” 
79/100)
Katrine Smallwood (An
glia) — 200 m fem. (22” 
78/100)
Tatiana Kolpakova 
(U.R.S.S.) — săritura în 
lungime fem. (6,83 m) 
Clifford Willey (S.U.A.)
— 400 m mase. (45” 
18/100)
H e 1 m a Knopscheidt 
(R.D.G.) — aruncarea
greutății fem. (20,24 m)
• ÎNOT
Kimberly Carlisle (S.U.A.)
— 200 m mixt fem. (2’20” 
43/100 — nou record 
mondial universitar) 
Scrghei Fesenko (U.R.S.S.)
— 200 m mixt mase. 
(2’06”34/100 — nou record 
mondial universitar) 
Aleksandr Ceaev 
(U.R.S.S.) — 1 500 m liber 
(15’22”25/100 — nou re
cord mondial universitar)
• SCRIMA
România — floretă femi
nin echipe

LA BUCUREȘTI

Sămînța prieteniei 
prinde rădăcini adinei

Din impresiile oaspeților noșlri

AGENDA „U“
Rezultate de ieri

ÎNOT. 200 m mixt fem. : 1. Kim
berly Carlisle (S.U.A.), — 2’20”43/100; 
2. Olga Klevakina (U.R.S.S.) — 2’20” 
81/100; 3. Barbara Selter (R.F. Ger
mania) — 2’24’ 17/100', 200 m mixt 
mase.: 1. Serghei Fesenko (U.R.S.S.)
— 2’06”34/100; 2. Aleksei Markovski
(U.R.S.S.) — 2’08’37/100 : 3. Alan
Swanston (Canada) — 2’09“48/100 ; 
1 500 m liber : 1. Aleksandr Ceaev 
(U.R.S.S.) — 15’22“25/100; 2. Serghei 
Kalajnikov (U.R.S.S.) — 15’40“62/ 
100: 3. Monte Brown (S.U.A.) —
15’48“70/100.

TENIS. Dublu mixt — semifina
le : Ruzici, Segărceanu — Budaro- 
va. Lacek (Cehoslovacia) 6—3, 6—3; 
dublu fem. — sferturi de finală : 
Ruzici, Mihai — Yu Liqiao, Chen 
Juan (R.P. Chineză) 6—0, 6—4, Ma
karova, Gischijanc (U.R.S.S.) —
Erskine, Parker (Anglia) 7—5, 6—4; 
simplu mase. : Segărceanu — Gra- 
nat (Cehoslovacia) 6—2. 6—3, Dîrzu
— Palmer (S.U.A.) 6—4, 6—0. Bori
sov (U.R.S.S.) — Lacek (Ceho
slovacia) 6—4. 6—3, Emmrich 
(R.D.G.) — Nandan Bal (India) 
6—2, 6—3.

BASCHET. Feminin : Ungaria —

Iugoslavia 77—60, S.U.A. — Cgnada 
79—76, Franța — Spania 88—77, 
Bulgaria — Finlanda 59—54, U.R.S.S.
— România 79—56 ; masculin : 
Nigeria — Iordania 100—62, Iugo
slavia — Brazilia 98—77, Olanda — 
Somalia 128—66, Cuba — România 
117—112, S.U.A. — U.R.S.S. 113—107.

VOLEI. Feminin : România — 
Mexic 3—0, Brazilia — Japonia 
3—0. R.P. Chineză — S.U.A. 3—0.

POLO. Ungaria — Canada 8—2,
R. P. Chineză — Cuba 14—13,
S. U.A. — Iugoslavia 9—6, România
— U.R.S.S. 7—6.

SCRIMA. Clasament final : flo
retă feminin echipe : 1. România,
2. U.R.S.S., 3. Ungaria.

ATLETISM. Lungime fem. : 1. 
Tatiana Kolpakova (U.R.S.S.) — 
6,83 m ; 2, Anișoara Cușmir (Româ
nia) — 6,77 m ; 3. Vali Ionescu
(România) — 6,61 m; 400 m. g. fem.: 
1. Anna Kostețkaya (U.R.S.S.) —
55"52/lO0 ; 2. Brigit Sonntag (R. D. 
Germană) — 55"9O/100 3. Tati'âha
Zubova (U.R.S.S.) — 56“07/100 ;
aruncarea ciocanului : 1. Klaus
Plaghaus (R.F.G.) — 77,74 m ; 2. 
Iuri Tamm (U.R.S.S.) — 76,54 m ;
3. Igor Nikulin (U.R.S.S.) — 75,34 
m ; 200 m mase. : 1. Iuri Naumen

ko (U.R.S.S.) — 20"79/100 ; 2. Istvan 
Nagy (Ungaria) — 20“83/100 ; 3. 
Dagnan Kablan (Coasta de Fildeș) 
— 20"97/100 ; 200 m fem. : 1. Ka
trine Smallwood (Anglia) — 22“78/ 
100 ; 2. Marisa Masullo (Italia) — 
23 ’26/100 ; 3. Irina Nazarova
(U.R.S.S.) — 23"45/100 ; aruncarea 
greutății fem. : 1. Helma Knop
scheidt (R.D.G.) — 20,24 m ; 2. Ines 
Muller (R.D.G.) — 19,66 m ; 3.
Liudmila Savina (U.R.S.S.) — 18,50 
m ; 400 m mase. : 1. Clifford Willey 
(S.U.A.) — 45“18/100 ; 2. Walter
McCoy (S.U.A.) — 45“23/100 ; 3. Ger- 
sonde Souza (Brazilia) — 45“91/100.

(Agerpres)

Programul de azi...
• Atletism — stadionul „23 Au

gust". Finale (de la ora 18) : mara
ton, Înălțime femei ; 800 m mase, 
și fem., suliță mase., ștafete 4x100 
m fem. și mase., 4x400 fem. și 
mase., 3 000 m fem., 5 000 m mase.

• Baschet — sala „Giulești". 
Ultimele meciuri din grupele semi
finale la masculin : România — 
Brazilia (ora 20).

• Înot — bazinul „23 August". 
Finale, de la ora 18 : 200 m liber 
fem. și mase., 100 m spate fem. șt 
mase.
• Lupte libere — patinoarul „23 

August". - Meciuri preliminare in 
cadrul tuturor categoriilor (10—12,30 
și 17,30—20).
• Polo — bazinul Dinamo. Me

ciuri în cadrul turneelor finale : 
Cuba — Ungaria (ora 17), Româ
nia — Iugoslavia (18,15), S.U.A. — 
U.R.S.S. (19,30).
• Sărituri in apă — ștrandul Ti

neretului : de la ora 17 finala la 
platformă fem.

0 Scrimă — sala de atletism „23 
August". Proba de spadă individual: 
eliminări directe și recalificări 
(15—18) și finala (19—21).
• Tenis — arena „Progresul". 

Semifinale la simplu fem., dublu 
fem. și mase. (14—19). în care vor 
evolua și Virginia Ruzici. Lucia 
Romanov, Florin Segărceanu, An
drei Dirzu.
• Volei — sălile Floreasea. Di

namo, Olimpia și Agronomia, me
ciuri in turneele finale. La Fio* 
reasca : ora 16,30 : România — Ja
ponia (fem.) ; ora 18 : România — 
Italia (mase.).

„Universiada de la București este 
la înălțime în toate privințele, în- 
cepînd cu condițiile de desfășurare 
a întrecerilor sportive și pină la 
atmosfera generală foarte favora
bilă înțelegerii intre tineri, ceea ce 
mi se pare prin excelență impor
tant" —r ne-a declarat, in cursul 
unei convorbiri, LESZEK ROUP- 
PERT, șeful delegației Poloniei la 
Universiada bucureșteană. „în le
gătură cu acest aspect — a conti
nuat el — mă gîndesc că poate ar 
trebui promovate și alte forme ase
mănătoare de întreceri sportive 
care să înlesnească contactul intre 
tineri, intre oameni în general. Am 
în vedere o îmbogățire a paletei 
manifestărilor de acest gen, ținînd 
seama de marea lor popularitate și 
de nevoia mereu mai mare, cu deo
sebire în actualele împrejurări 
complexe din lume, de a răspunde 
aspirațiilor de pace, înțelegere și 
prietenie între țări și popoare. So
cotesc, așadar, Universiada de la 
București drept o mare reușită nu 
numai prin excelentele complexe 
sportive, înzestrate cu aparatură 
modernă, puse la dispoziția parti- 
cipanților. ci mai cu seamă prin 
gradul inalt in care ea stimulează 
spiritul prieteniei și înțelegerii intre 
tinerii universitari. între virtuțile 
actualei manifestări se numără și 
faptul că ea a prilejuit apariția 
multor figuri noi in sport.

in fine — adaugă interlocutorul 
— nu aș putea încheia aceste citeva 
cuvinte fără a exprima bucuria și 
mulțumirea delegației noastre pen
tru primirea foarte călduroasă de 
care ne-am bucurat aici, la Bucu
rești, pentru amabilitatea și prie
tenia cu care sîntem înconjurați".

„Unitatea și frăția tineretului uni
versitar de pretutindeni este idea
lul fundamental al Federației In
ternaționale a Sportului Universi
tar și pot spune că, aici, la Bucu
rești, el își găsește o minunată 
întruchipare" — ne-a declarat șeful 
delegației din Porto Rico, dr. LUIS 
F. SAMBOLIN, comisar al Ligii 
atletice interuniversitare din țara 
sa. De fiecare dată cînd imnul 
F.I.S.U. glorifică pe cîștigătorii de 
pe podium, continuă interlocutorul, 
acest lucru marchează deopotrivă

noi victorii ale mișcării sportive 
universitare și noi pași spre înțe
legere și prietenie intre tineri, in
diferent de limba pe care o vor
besc, de dimensiunea sau așezarea 
geografică a țârii de unde vin. Am 
ascultat cu mare satisfacție cuvin
tele rostite la deschiderea Univer
siadei de domnul președinte Nicolae 
Ceaușescu și împărtășesc pe deplin 
dorința pe care a exprimat-o în 
sensul că trebuie stimulată in per
manență aspirația firească a tine
retului universitar, a tuturor tine
rilor,, de a se întrece pașnic în arena 
competițiilor sportive, ca mijloc de 
apropiere și de cunoaștere recipro
că. într-adevăr, cu cit tinerii se vor 
cunoaște mai bine, cu atît ei se vor 
respecta mai mult și se vor simți 
mai legați între ei, iar de acest 
lucru vor beneficia, în ultimă in
stanță, pacea, înțelegerea și conlu
crarea dintre țări și popoare. De 
■fapt, toți participanta la Univer
siadă sînt ambasadori ai păcii, ai 
bunului cel mai de preț de care 
depinde viitorul tinerilor și al 
vîrstnicilor de pe planeta noastră, 
într-o oarecare măsură, comunica
rea între tineri este stînjenită de 
diferențele de limbă. Desigur, avem 
la dispoziție interpreți — și în a- 
ceastă privință efortul prietenilor 
români in organizarea manifestării 
merită toată lauda.

Aș dori să subliniez — adaugă 
șeful delegației portoricane — că 
din punctul de vedere al organiză
rii actuala Universiadă poate fi so
cotită un mare succes pentru ro
mâni. Și noi, care sîntem familia
rizați cu caracteristicile unor ase
menea competiții de mari propor
ții, știm cite probleme de organi
zare implică ele și de aceea cu 
atît mai relevante ni se par me ’ 
tele gazdelor.

Pe lingă alte motive de mulțu
mire. personal nu pot să nu men
ționez că șederea aici înseamnă și 
un- prilej de a cunoaște un popor 
gentil, înzestrat cu multă sensibili
tate. Sentimentele prietenești ale 
românilor le simțim peste tot și 
sub cele mai diverse forme".

Convorbiri consemnate de
Vasile OROS

Alai repede, mai sus, mai puternic

CREȘTEREA (WAȚII VIEȚII-pc agenda de lucru a sindicalelor
Una din sarcinile prioritare ale 

sindicatelor, subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, atit Ia Congresul 
sindicatelor, cit și la Congresul con
siliilor oamenilor muncii, este parti
ciparea lor mai activă la soluționa
rea problemelor sociale, la creșterea 
calității vieții oamenilor muncii.

în acest sens, răspunderi deosebite 
revin sindicatelor în organizarea 
odihnei și sănătății, a celorlalte acti
vități menite să asigure refacerea 
eforturilor fizice, petrecerea cit mai 
plăcută a timpului liber de către oa
menii muncii. Pentru îndeplinirea in 
condiții cit mai bune a acestor im
portante obiective sociale s-au alo
cat fonduri pentru crearea unei baze 
de odihnă și tratament . proprie ; 
totodată, societatea suportă o parte 
însemnată din costul biletelor. în 
prezent, ca urmare a acestor efor
turi, sindicatele dispun de case de 
odihnă și complexe sanatoriale pro
prii. care primesc anual in sta
țiuni peste 140 000 de oameni ai 
muncii. Cele mai moderne baze, 
adevărate „uzine de sănătate", se 
află în stațiuni ca Herculane, Felix, 
Căciulata, Eforie Nord. Covasna A- 
mara. Singeorz, Slănic-Moldova. Va
tra Dornei ș.a„ care se numără 
printre stațiunile cu cele mai efi
ciente și complexe proprietăți cura
tive. Deși toate stațiunile sin
dicatelor pot primi și primesc și co
pii. Uniunea Generală a Sindicatelor 
și-a creat și o b^ză proprie — Com
plexul de odihna pentru copii de la 
Năvodari — unde iși petrec vacanța

anual peste 50 000 de copii ai oame
nilor muncii, dintre care 30 la sută 
sint preșcolari.

Paralel cu posibilitățile pe care și 
le-a creat, de a asigura oamenilor 
muncii condiții bune de odihnă și 
tratament în stațiunile proprii, 
U.G.S.R. contractează anual circa 
200 000 de locuri și in unități ale 
Ministerului Turismului. Anul acesta 
cele mai multe locuri în respectivele

dețe sindicatele dovedesc preocupări 
stăruitoare, meritorii, pentru valo
rificarea cît mai bună a întregului 
potențial creat de societate pentru 
odihna și sănătatea oamenilor mun
cii. Dar. așa cum' arată faptele, a- 
ceste preocupări nu sint din păcate 
egale și permanente peste tot. Âșa se' 
explică faptul — relevat și la ultima 
plenară a Consiliului Central al 
U.G.S.R. — ca în unele județe. între

Preocupări și realizări privind organizarea 
odihnei și curei balneare pentru oamenii muncii

unități au fost contractate pe litoral 
și in alte citeva renumite stațiuni de 
cură balneară, care asigură comple
tarea in bună măsură a cererilor oa
menilor muncii și a profilului unită
ților de tratament solicitate de 
aceștia.

Care este, pină acum, bilanțul 
trimiterii de oameni ai muncii la 
odihnă și cură balneară ? în sta
țiunile proprii ale sindicatelor și-au 
petrecut concediile de odihnă sau au 
efectuat cură balneară pină la data 
de 10 iulie pește 75 000 de persoane 
și circa 30 000 de copii. De asemenea, 
un număr important de oameni ai 
muncii ău fost trimiși, prin sindica
te, în stațiunile contractate de la 
Ministerul Turismului, ponderea a- 
vind-o, firește, cele de pe litoral.

Este pozitiv faptul că în multe ju

care Hunedoara, Constanța. Praho
va. Cluj, Galați. Tulcea, municipiul 
Bucureștii au rămas nevalorificate, 
în primele cinci luni din acest an, 
un număr important de bilete. Ase
menea situații reflectă, fără îndo
ială, faptul că unele sindicate privesc 
soluționarea acestor probleme sociale 
cu insuficientă răspundere, manifes
tând comoditate — atitudine criticabi
lă și care a fost, pe bună dreptate, 
criticată cu prilejul recentei plenare a 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Orientările date la această plenară 
sint în măsură să impulsioneze efor
turile generale ale sindicatelor în a- 
cest domeniu. S-a stabilit, de pildă, 
că paralel cu organizarea în mai 
bune condiții a trimiterii oamenilor 
muncii la odihnă și tratament, să 
se acționeze mai activ pe plan local

pentru inițierea unor acțiuni atrac
tive in bazele proprii de agrement 
sau ale orașelor, pentru petrecerea 
timpului liber de la sfirșitul săptă- 
minii. S-a subliniat că există posi
bilități ca săptăminal sindicatele să 
organizeze excursii, drumeții, odihna 
colectivă Ia bazele de agrement, la 
care să ia parte circa 1 milion de oa
meni ai muncii. O hotărîre care se 
înscrie pe deplin și în cerințele izvo- 
rîte prin măsura de trecere. în acest 
cincinal, la. generalizarea reducerii 
săptăminii de lucru.

Orientările de perspectivă privind 
dezvoltarea bazei materiale proprii 
a sindicatelor se înscriu și ele pe 
aceste coordonate. Astfel, in cincina
lul 1981—1985, din fondurile sindica
telor se vor construi peste 11 600 de 
locuri în stațiuni montane și de 
cură balneară reprezentative. cum 
sînt Covasna, Olănești. Govora. Bor- 
sec. Vatra Dornei ș.a. Numai pînă la 
sfîrșitul acestui an vor fi date în fo
losință 2 940 locuri în stațiunile Pre
deal. Voineasa. Herculane și Soveja.

Așadar, sindicatele sînt angajate — 
și trebuie să manifeste mai multă 
inițiativă decît pină acum — in re
alizarea unui bogat program, ma
terializat în investiții și preocupări 
pentru organizarea cit mai plăcută 
și eficientă a timpului liber al oa
menilor muncii. în acțiuni de crește
re continuă a calității vieții oame
nilor muncii.

Constantin PRIESCU

(Urmare din pag. I)
Vladimir Poliakov (clasat acum al 
doilea). La fel, in proba de inot, 
200 m spate, în care Carmen Buna- 
ciu, ciștigind cursa cu 2:13,21, a 
reușit nu numai un record național 
și mondial universitar, dar s-a a- 
propiat la mai puțin de două se
cunde de recordul mondial și olim
pic deținut de Rika Reinisch din 
R.D. Germană. „Dacă excelentele 
mele partenere din S.U.A., Walsh 
și Carlisle, n-ar. fi abandonat lupta 
pentru întiietâte cînd au constatat 
că mă distanțasem, m-ar fi stimu
lat și aș fi avut șanse să dobor — 
ori să doborim — recordul suprem", 
avea să spună Carmen după..cursă.

...Finala de floretă individual, 
proba masculină, a refeditat finala 
campionatului mondial desfășurat 
cu puțin timp înaintea Universia
dei, la Clermont-Ferrand : atunci, 
ca și acum, și-au disputat primele 
două locuri Vladimir Smirnov (con
siderat un „Borg“ al scrimei) și 
Petru Kuki (considerat un vii
tor „McEnroe" al mușchetarilor). 
Acum, ca și atunci, a învins Smir
nov. care avea să declare cu spor
tivitate : „Kuki merita la fel de 
bine medalia de aur pe care am 
ciștigat-o eu".

...Gimnastica a oferit și ea exem
ple asemănătoare : la cal cu mine
re s-au întrecut, în finala pe apa
rat, campionul și vicecampionul 
Europei ; la sărituri fete, la sol 
fete, dealtfel în toate cele patru 
finale feminine pe aparate, au fost 
prezente gimnaste care, cu exact 
un an in urmă, concurau pentru 
o medalie în finalele olimpice.

...Numărul campionilor olimpici, 
mondiali șl continentali prezenți în 
întrecerile Universiadei ’81 este 
considerabil. Mulți și-au fructificat 
șansa pe care o aveau ca favoriți 
nr. 1, și au invins. Nu puțini din
tre ei insă (mai ales la lupte și 
atletism) au trebuit să se uite la 
noii campioni mondiali universitari 
de pe treapta a doua sau a treia a 
podiumului de premiere, ori chiar 
din jurul podiumului. De data a- 
ceasta. alții, mai tineri, au fost mai 
buni ca ei.

...Pe stadionul „23 August", în 
proba de lungime, cinci atleți au 
sărit peste 8 metri . (cîștigător : 
Laszlo Szalma, din Ungaria, cu 
8.23 m), ceea ce reprezintă o per
formanță de inalt nivel, recordul 
de 8.90 al Iul Bob Beamonn fiind 
considerat o curiozitate a naturii

de care nu s-a mai putut apropia 
nimeni.

...Pe același stadion, la triplu 
salt, cîștigătorul — Zon Zhenxiar., 
din R.P. Chineză — a reiișit, cu 
17,32 m, un triplu record : al J.M.U., 
al Asiei și. evident, al țării sale.

...Sosire simultană in proba mas
culină de 100 m fluture. Recordma
nul mondial Bill Paulus din S.U.A. 
atinge marginea bazinului odată 
cu coechipierul său Bob Placak. 
Cronometrul electric indică același 
timp pentru amindoi: 55,41/100. Pen
tru departajare se trece la calcula
rea miimilor, dar tot egalitate: 
55,412/1 000. Pentru prima oară in 
istoria natației, doi înotători cuce
resc locul intîi într-o probă, la e- 
galitate de miimi de secundă. Ar fî 
fost nevoie, poate, să se calculeze 
pină la 10 000 fracțiuni de se
cundă ?

...Jocurile cu mingea. în care abia 
s-a ajuns la fazele semifinale, pro
gramează și ele. zilnic, spectacole 
de înaltă măiestrie. Meciurile de 
baschet Canada — S.U.A., S.U.A. — 
U.R.S.S. și Iugoslavia — Brazilia 
(la masculin) sau România — Un
garia, R.P. Chineză — Canada și 
U.R.S.S. — Iugoslavia (la feminin), 
meciurile de volei Cuba — U.R.S.S. 
și România — S.U.A. (la masculin) 
sau Brazilia — Japonia și R.P. Chi
neză — S.U.A. (la feminin), me
ciuri în care au invins primele for
mații, dar foarte bine putea fi șl 
invers, au oferit numeroșilor și en- 
tuziasmaților spectatori gale de 
neuitat.

★
Exemplele ar mai putea continua, 

din fiecare zi de concurs, din fie
care disciplină sportivă. Ne oprim 
î,nsă aici pentru că ni se par sufi
ciente și suficient de ilustrative. Ce ț-, 
ilustrează ele ? Că întrecerile spor
tive studențești de la București sînt 
de o valoare calitativă înaltă — su
perioară edițiilor anterioare ale Uni
versiadei, comparabilă cu cele mai 
mari competiții ale lumii. Ridicînd 
spre înălțimi ștacheta performante
lor, Universiada '81 demonstrează, pe 
de o parte, potențialul deosebit al 
studențimii in mișcarea sportivă 
mondială, iar. pe de altă parte, de
monstrează că fiii „Almei mater" 
veniți la noi din întreaga lume ur
mează cu fidelitate și succes, cot 
la cot cu tricolorii noștri studenți, 
nobila deviză latină a sportului și 
păcii : „Citius, altius. fortius I". 
Universiada de la București în
seamnă. deci, mai repede, mai sus, 
mai puternic !

Viața de parazit
Cum arată viața elementelor parazitare 

văzută mai indeaproape, din interiorul ei ? 
Am ales ca eșantion o seară petrecută de 
Panică Ion, zis Oneață. impreună cu ami
cul său Curt Titu, zis Tănase Spoitoru. 
Primul, de 23 de ani, căsătorit, avînd doi 
copii și o condamnare la un an reeducare 
prin muncă pentru abandon de familie ; 
secundul, de 30 de ani. căsătorit, avind pa
tru copii și anchetat pentru complicitate la 
un furt „de buzunare" ; amîndoi fără ocu
pație, fără nici un fel de preocupare utilă 
societății, iar Tănase, zis Spoitoru, caz inex
plicabil și... fără nici un fel de studii.

în schimb — amîncțoi doldora de bani. 
Ciți, nu se știe exact, pentru că un parazit 
cu buzunare bine căptușite nu stă să-și facă 
în fiecare minut conturile. Spoitoru zice că 
vreo 500, Oneață spune că vreo 7 000 de lei. 
Deci intre 500 și 7 000. Pe Ia opt seara au in
trat in restaurantul lor preferat — „Buda
pesta". Aruncaseră pînă atunci cu zarurile, 
obosiseră, și veneau să se răcorească puțin. 
Cabernet și fripturi.

Tot cabernet și fripturi consumau Ia o 
masă alăturată și două seraliste. Pline de 
bijuterii ca pomul de iarnă de beteală. 
Amîndouă din Popești-Leordeni, veneau

seara la liceu în centru ; începuseră cursu
rile la ora 18, dar pe la ora 19 le apucase 
o sfîrșeală, ineît și-au luat caietele și s-au 
oprit direct la masa de lingă orchestră. 
Bine-au făcut că s-au așezat așa aproape 
de muzică. Pe la zece, „tipii" ăia doi de 
Ia masa alăturată, îmbrăcați în blugi și cu 
geacă tot de blugi, vor comanda, special 
pentru ele, să se cînte „Magdalena, Mag
dalena".

Tipii voiau să se recomande. Dar cum se 
prezintă un parazit ? Oneață :

— Pot să-ți fac rost de blugi, cizme, „ra- 
iați", scurtă din piele, ce vrei tu...

Spoitoru, fluturînd un teanc de sute :
— Nu-mi vinzi mie lănțicul ăla ?
Au comandat vin și profiterol. Au plecat 

cu taxiul. Una dintre fete a luat autobuzul. 
Cealaltă, frizeriță, poate și pentru că era 
mai îngreunată de bijuterii, a preferat ma
șina mică. Era îmbrăcată cu următoarele 
obiecte din aur : 2 lănțicuri (unul cu lucră
tură dublă și o inimioară). 3 inele, 2 ve
righete (una de 14, una de 18 karate), plus 
cerceii, 4 grame și ei. Destul de puțin, dacă 
ne gîndim că omul are zece degete numai 
la miini.

Capa de blană-i mai lipsea. împodobită 
ca pentru cazino, tinăra chiar la un „ca
zino" mergea. Adresa : str. Lt. Papazoglu, 
nr. 16, la etaj. Un cazino întunecat, cu scări 
de lemn rupte și uși cu geamul spart. Toa
tă lumea era strinsă în același „salon".

Femeile, vreo zece la număr, fumau în pa
turi, bărbații, peste zece la număr, jucau 
pe podea. I s-a oferit și ei un loc in ' pi
cioare lingă ușă. Barbutul, ca și ruleta, 
are avantajul că merge repede și nu pune 
probleme de gindire. Și Oneață și Tănase 
Spoitoru au pierdut imediat tot ce mai a- 
veau prin buzunare. S-au retras cu priete
na pentru citeva clipe în cerdac și i-au ex
plicat că trebuie să meargă cu ei și la pier
dere și la ciștig. Bijuteriile valorau vreo 
12 000 de lei. Au fost jucate pe trei mii.

Au condus apoi fata pînă la Căuzași. le
gată Ia ochi (tot îi plăcuseră senzațiile tari) 
și i-au arătat direcția spre podul Mărășești. 
După care, cei doi s-au dus la casele lor 
să se culce. Cintau cocoșii pentru a doua 
oară și urma o nouă zi de viață.

Din viața de paraziți, care cam așa arată.

N-ar fi mai bine ?
Controlorul de bilete Nădâșeanu Costel, 

locatar in căminul de nefamiliști al I.T.B., 
și administratorul căminului, Constantin 
Pisică, au remarcat că unul dintre căminiști 
și-a schimbat in mod subit regimul de via
ță. îl știau ca șofer de troleibuz, dar pro-' 
gramul lui nu mai semăna deloc cu progra

mul unui șofer. Pleca la ore comode, lip
sea puțin și avea, totuși, subzistența asigu
rată. Nutrind anumite bănuieli, le-au îm
părtășit unui al treilea coleg și, împreună/ 
au ticluit un subtil „plan de acțiune". Te
merile li s-au adeverit. Damian Marian a- 
bandonase volanul troleibuzului, preferind 
să facă, din cind în cînd, pe... controlorul. 
Ochea contravenienți mai timizi (tinere din 
provincie sau elevi) care se mulțumeau cu 
o amendă „redusă" și nu mai pretindeau 
chitanță pentru sumele plătite.

Grație circumspecției active a celor trei 
țineri s-a pus capăt destul de repede „spri
jinului" voluntar și nedorit pe care ex-șo- 
ferul de troleibuz îl acorda fostei sale insti
tuții. Motivul intervenției hotărîte a celor 
trei tineri ? „Ne-am gindit — va explica 
unul dintre ei — la prestigiul întreprin
derii noastre, la ce poate crede publicul 
călător, care și așa are unele nemulțumiri, 
despre noi".

Lăudabilă preocupare. Dar falsul contro
lor dispunea de o insignă cu care reușea să 
intimideze contravenienții. De unde o pro
curase ? „Insigna era a unei prietene, Filo- 
teanu Maria, din comuna Uncești, satul Bu- 
nești, județul Suceava. Nemalprestînd ea 
această meserie, mi-a oferit mie insigna". 
' L-o fi crezut vreun colecționar. Dar n-ar 
fi mai bine ca, la încetarea activității con
trolorilor, însuși I.T.B.-ul să „colecționeze" 
insignele ?

Din caietul 
grefierului

Două pledoarii rostite în aceeași cauză.
Avocatul reclamantului :
„Nefericirea acestor soți nu mai este un 

șecret în fața judecătorilor competenți și in 
fața lumii, această împrejurare nu mai este 
posibil de a fi ascunsă, este O REALITATE 
DE-FI-NI-TI-VA. Mai bine -un sfirșlt cu 
groază- (vorba scriitorului), decit -o groază 
fără sfirșlt- — viața în comun. (...) Viata 
este numai o suflare și pusă in cumpănă 
este mai ușoară chiar decit suflarea" (...).

Avocatul piritei :
Ar mai fi acesta un motiv de divorț •- 

tunel cind :
— el lucrează ca măcelar, de dimineața 

pină seara, in măcelărie ;
— subsemnata sint gestionară la o uni

tate de desfacere avînd același program de 
muncă.

In asemenea condiții, el, dacă ar fi vrut, 
nu s-ar fi putut intîlni cu fiul său? Sigur 
că da ! !r

(Dosarul 458/1981 al Judecătoriei Tîrgu 
Secuiesc)

Sergiu ANDON
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Zile de muncă record pentru

ÎNCHEIEREA grabnica a secerișului
Județele Galați și Gorj au incheiat recoltarea griului
Intr-o telegramă adresată C.C. al 

P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean Ga
lați al P.C.R. raportează încheierea 
recoltatului griului de pe întreaga 
suprafață cultivată.

Angajîndu-ne să acționăm, în 
continuare, cu toată răspunderea 
și hotărirea pentru desfășurarea în 
bune condiții a Întregii acțiuni din 
agricultură, pentru temeinica pre
gătire a campaniei agricole de 
toamnă, — se arată In telegramă — 
vă asiguram, stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii mun
cii din satele județului nostru, în 
frunte cu comuniștii, vor munci mat 
bine In scopul Înfăptuirii mobili

zatoarelor obiective stabilite la re
centul Congres al țărănimii din 
România, pentru obținerea unor 
producții sporite vegetale șl ani
male în vederea îndeplinirii sarcini
lor ce ne revin în acest an și în 
noul cincinal.

★
Organizîndu-șl temeinic activita

tea — se arată in telegrama adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către Comi
tetul județean Gorj al P.C.R. — lu
crătorii ogoarelor, mecanizatori, co
operatori, specialiști și activiști de 
partid, acționează hotărît In aceas
tă perioadă pentru transportul pro
ducției in bazele de recepție și asi

gurarea fondului de stat, pentru e- 
fectuarea în condiții corespunză
toare a celorlalte lucrări aflate în 
plină desfășurare — eliberarea te
renului de paie și însămînțarea 
culturilor duble de porumb și le
gume, strîngerea furajelor, pregă
tirea ogoarelor de vară.

în numele comuniștilor, al tu
turor lucrătorilor ogoarelor din 
acest înfloritor colț de țară, vă în
credințăm. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
ridicarea agriculturii Gorjului la 
nivelul marilor perspective des
chise de Congresul al XII-lea al 
partidului.

ALBA SATU MARE

Diferențiat,
după starea lanurilor

În „inspecție*, 
din goana mașinii

întreprinderea de mașini electrice - București : un nou lot de motoare electrice este pregătit pentru a fi expediat la export
Foto : E. Dichiseanu

AFIRMAREA PRODUSELOR ROMÂNEȘTI PE PIAȚA INTERNAȚIONALA PRESUPUNE
in sprijinul unităților 
lucrează din plin 134 de

Pentru grăbirea secerișului, 
agricole din Alba au sosit și 
combine din județul Olt și 215 mecanizatori din județul 
Timiș. Pină joi- seara, griul a fost strins de pe 17 000 
hectare — 54 la sută din suprafață, iar planul de cul
turi succesive a fost depășit. Ce se face pentru a 
pune cit mai repede griul la adăpost ? „In prima 
etapă a secerișului am concentrat principalele forte 
pe terenurile din luncile Mureșului și Tîrnavelor, unde 
griul se coace mal devreme, iar treptat le repliem spre 
zonele deluroase — ne spune inginerul Ioan Giosan, 
directorul direcției agricole. De asemenea, urmărim 
să se lucreze grupat. în formații complexe". |

Pe teren aveam să ne convingem că replierea se 
face operativ. La ferma Oarda de Jos a I.A.S. Alba 
Iulia. pe o solă din apropierea Mureșului, o formație 
de 9 combine condusă de inginerul Ion Mărginean 
recolta griul de pe ultimele 15 hectare. Odată cu des
cărcarea ultimului buncăr, formația a fost dirijată la 
fermele Pîclișa și Straja, unde au fost repartizate și 
10 combine sosite din județul Olt.

*n numeroase alte unităti agricole se depun eforturi 
pentru intensificarea ritmului de lucru. La C.A.P. 
Răhău, cele 7 combine recoltaseră pînă la ora prîn- 
zului 23 hectare. A fost posibilă realizarea acestei vi
teze datorită faptului că mecanizatorii au intrat în lan 
la ora 8 dimineața, iar combinele au funcționat fără 
Întrerupere. Este meritorie preocuparea pentru depă
șirea ritmului de lucru planificat, dar lipsa de grijă 
pentru evitarea risipei este cît se poate de evidentă. 
Deși se aflau în câmp președintele cooperativei, șeful 
de fermă și șeful secției de mecanizare, la capetele 
lanurilor, ba chiar și în mijlocul lor, in urma combi
nelor rămîneau „coame" de spice nerecoltate, „vetre" 
de griu culcat. „Am atras atenția mecanizatorilor să 
meargă drept, să nu lase fîșii. motivează tovarășul 
loachim Bena, președintele cooperativei. Le-am spus 
să regleze cît mai jos dispozitivul de tăiere, ca să fie 
adunate si spicele căzute". Bună indicația, dacă nu se 
oprea aici. Pentru că. fără supraveghere, fără control, 
nu se schimbă nimic.

Realizarea zi de zi a ritmului de lucru in condițiile 
timpului instabil cere specialiștilor, activiștilor de 
partid mai multă fermitate în luarea deciziilor, in gă
sirea soluției celei mai potrivite. Consiliul agroindus
trial Cunța este situat într-una din zonele mai înalte 
ale județului. Pantele mari solicită mult atenția 
mecanizatorilor. La C.A.P. Gîrbova. combinele au fost 
concentrate pe suprafețele unde griul a ajuns mai re
pede la maturitate. Aici, pină seara, mecanizatorii de 
pe fiecare combină au recoltat griul de pe 7—9 hec
tare.

Există, așadar, toate premisele In județul Alba ca 
secerișul griului să se încheie așa cum a stabilit co
mitetul județean de partid : în cursul săptămânii vii
toare, cu un avans de aproape trei săptămînl fată de 
anul trecut

recoltat circa 
la forțele exis- 
de lucru. Am 
In trei consilii

în județul Satu Mare au rămas de 
3 500 hectare cu grîu, ceea ce. raportat 
tente, înseamnă încă două zile bune 
urmărit cum se desfășoară secerișul 
agroindustriale — Livada. Halmeu și Negrești — unde
se află' concentrat acum o bună parte din parcul de 
combine.

La nivelul producției care se realizează la hectar In 
podzolurile sărace de aici, ținînd seama și de greu
tățile datorate configurației terenului, cu o combină 
se pot recita în medie, pe zi, cel puțin 6—7 hectare. 
Vineri, la C.A.P. Halmeu, cu 12 combine s-au recoltat 
mai puțin de 40 hectare, la Tarna Mare, cu 7 combine 
— 30 hectare, la Orașu Nou cu 5 combine — 20 hectare, 
la Turulung, cu 20 combine — 85 hectare. De ce atît de 
puțin ? în primul rind. datorită numeroaselor defec
țiuni care apar la combine. La Halmeu se aflau în 
brazdă doar 5 din cele 12 combine, la Orașu Nou — 
3 din 5 combine, iar la Turulung — 14 din 20. Dincolo 
de faptul că unele combine au intrat la seceriș cu de
fecțiuni. pe la punctele de lucru la care am trecut nu 
am întîlnit nici măcar un singur atelier pentru in
tervenție. organizat potrivit indicațiilor in vigoare. 
Pentru defecțiuni mici, combinele trebuie să fie duse 
la reparat la centrul S.M.A. sau la secțiile de meca
nizare. Chiar și pentru o intervenție de citeva minute 
se pierdeau ore în șir. Pentru grăbirea lucrărilor, 
esențial este ca fiecărei grupe de combine să i se asi
gure un front de recoltare pentru cel puțin o zi în
treagă de lucru. La Turulung 20 de combine au lucrat 
pină în jurul orei 11 într-o parcelă de cîteva hectare, 
apoi au fost mutate la capătul celălalt al satului, unde 
aveau de recoltat 3—4 ore bune, după care urmau să 
fie mutate într-o solă mai mare. La Tarna Mare. 4 
combine se învîrteau pe un petic de' pămînt de te 
miri cum reușeau să nu se lovească una de alta. La 
nedumerirea noastră, cei Întrebați ne-au răspuns că 
„aceasta este indicația".

Cum în condițiile speciale de aid Indicația se pare 
că era interpretată In mod mecanic, am căutat să gă
sim totuși pe cineva pentru a ne da lămuriri. Pre
zent! Ia datorie erau doar specialiștii, Excepție au !&- 
cut cei de la Turulung, unde la arie se afla si pre
ședinta cooperativei. împuternicitul satului și ingine- 
rul-șef al consiliului agroindustrial. în zona Halmeului 
am întîlnit si un microbuz care plimba „în inspecție" 
aproape întreaga conducere a consiliului agroindus
trial. Treceau pe la arie, vedeau ce vedeau și, în loc 
de măsuri, îi luau de la datorie și pe cei din conduce
rea comunei sau a cooperativei, așa cum au făcut la 
Tarna Mare, unde, la 10 minute de la plecarea lor, nu a 
mai rămas la combine decît un cooperatpr. La aceasta 
adăugăm șl faptul că într-0 zi plină de seceriș pe un 
itinerar in Care se aflau cele mai mari suprafețe de 
recoltat se aflau prea puțini din factorii de răspundere 
de la județ sau speciâliști de la organele agricole.

I

lucian CIUBOTARU 
Ștefan DINICA

Iosif POP
Octav GRUMEZA

înnoirea continuă a producției,
adaptarea ei operativă

la cerințele partenerilor externi
A fost o perioadă ctnd întreprin

derea de mașini electrice — Bucu
rești întîmpina greutăți în realizarea 
planului la export. Cauzele erau 
dintre cele mai diverse, dar — fapt 
îmbucurător — nu mai e necesar și 
nici oportun să stăruim acum asupra 
lor. Și aceasta pentru faptul că, așa 
cum preciza tovarășul Constantin 
Sederiaș, directorul Întreprinderii, 
planul la export pe primul semestru 
al acestui an a fost depășit cu 28,4 
la sută. Un rezultat meritoriu, demn 
de remarcat! Se prefigurează și o 
perspectivă bună în realizarea pro
ducției pentru export pe întregul an, 
întrucît planul la acest capitol este 
acoperit cu contracta In proporție de 
103,7 la sută.

Dar nu attt asupra cifrelor șl da
telor statistice, evident, pozitive, 
ne-am propus să Insistăm, ci asupra 
unor prevederi de ordin calitativ în
scrise în Legea pentru întărirea auto- 
conducerii muncitorești și autoges- 
tiunii economico-financiare șl valu
tare în activitatea de comerț exterior 
și cooperare economică internațio
nală, care — corect și consecvent 
aplicate — au determinat rezultatele 
bune obținute de colectivul acestei 
întreprinderi. Astfel, chiar In primul 
articol al legii se menționează obli
gativitatea întreprinderilor, centrale
lor, ministerelor, celorlalte organe 
centrale și locale de a acționa pen
tru creșterea permanentă și diversi
ficarea producției destinate exportu
lui, realizarea de produse competiti
ve, la un înalt nivel tehnic, adap
tarea operativă a producției la ce
rințele pieței externe. Cum ș-a ac
ționat pentru materializarea acestei 
prevederi legale ?

— Întîl de toate, aș remarca fap
tul că, așa cum dealtfel se și preci
zează în lege, am participat îm
preună cu specialiștii de la întreprin
derea de comerț exterior „Electro- 
importexport" la acțiunile de pros
pectare a piețelor externe și de con
tractare a producției pentru export, ne 
precizează tovarășul Aurel Militaru, 
șeful serviciului export-desfacere. 
Ne-am convins că pentru a ști ce să 
produci trebuie In primul rînd să 
știi ce se cere pe piața externă. Nu
mai așa poți să răspunzi cu opera
tivitate și promptitudine la solicită-

Din experiența 
Întreprinderii 

de mașini electrice 
București

1

Realizări

românești

APA-UN EXCELENT „UTILAJ DE CONSTRUCȚIE
mecanizării. Numai în ultimii trei 
ani, șantierele navale au construit 50 
de drăgi de tipul SNO-3 500, a căror 
capacitate totală de producție este 
de ordinul a 30—40 milioane mc a- 
nual. De asemenea, s-au construit în 
țară drăgi refulante de tipuri mai 
mici și alte echipamente de hidro
mecanizare. întreprinderea de pompe 
„Aversa" și alte unităti constructoa
re de mașini execută o gamă destul 
de largă de pompe de apă și nămol, 
utilizabile în hidromecanizare. mer- 
gînd pmă la debite de 4 000—6 000 mc/h 
și puteri pînă la 1 250—1 600 kW. A- 
telierul de prototipuri al ICPAIUC 
din Ministerul Construcțiilor Indus
triale a realizat un hidromonitor au- 
todeplasabil cu comenzi hidraulice, 
cu parametri superiori utilajelor cu
noscute, pe plan mondial. Totodată, 
industria metalurgică poate furniza , 
conductele necesare, într-un sorti
ment dimensional variat.

In cadrul unor institute de proiec
tări există nuclee de specialiști care 
au acumulat o bună experiență în a- 
numite domenii ale hidromecanizării 
și care pot realiza cercetările și pro
iectele necesare. Experiența și do
tarea cu utilaje a unor unităti de 
construcții, precum și rețeaua tot 
mai largă de linii electrice în toate 
zonele țării, creează posibilități de 
utilizare a hidromecanizării la noi 
lucrări pe șantiere, căi navigabile, 
diguri și baraje la hidrocentrale, a- 
menajări de riuri, lucrări de îmbu
nătățiri funciare etc

Există deci condițiile necesare ca 
și prin extinderea metodei hidrome
canizării, tehnicienii români să răs
pundă imperativului actual al reali
zării unor mari volume de lucrări 
economisind. în același timp, resur
sele energetice și, în primul rînd, 
carburanții.

Actuala penurie de carburanți este 
de natură să readucă în actualitate și 
să dea un nou impuls metodei de 
execuție hidromecanizată a terasa- 
mentelor. Această metodă folosește 
apa ca agent de lucru pentru efec
tuarea operațiilor de săpare, trans
port și depunere a pământului și ro
cilor.

Metoda a fost aplicată pe la mijlo
cul secolului trecut la exploatările 
aurifere din Siberia și California, la 
lucrări portuare, căi navigabile și di
guri, în Franța, Anglia și Olanda. A 
căpătat treptat extindere, fiind folo
sită pe scară largă la lucrările ca
nalelor Panama și Suez, la marile 
baraje executate în S.U.A. în perioa
da antebelică și la construcțiile hi
droenergetice, căile navigabile și 
platformele industriale ce se execută 
In U.R.S.S. în volume de sute de mi
lioane de metri cubi anual.

Dacă procedeele de excavație sub 
nivelul apei au cunoscut o dezvolta
re continuă, în schimb procedeele de 
excavare „la zi" si hidrotransport au 
suferit o anumită stagnare, datorită 
„concurenței" din partea mijloacelor 
mecanizate de săpare și transport la 
uscat, de capacități tot mai mari, 
foarte mobile, consumatoare de car
buranți ieftini, obținuți la prețuri a- 
vantajoase pînă nu de mult. Actual
mente, situația a început să se inver
seze, petrolul devenind tot mai 
scump, în timp ce utilajele hidro
mecanice sînt acționate în general 
cu energie electrică, provenită în 
proporții crescînde din alte surse. 
Dar hidromecanizarea prezintă și po
sibilități de economisire efectivă a e- 
nergiei. Astfel, în procesul excavării 
cu hidromonitoare, un front înalt de 
pămînț este tăiat la bază cu un jet 
de apă și se prăbușește dezagregin- 
du-se sub acțiunea gravitației, în loc 
de a fi săpat în mici porțiuni cu lin
gura excavatoarelor, instalate pe mai 
multe trepte de înălțime limitată. 
Energia gravitațională poate fi folo
sită. totodată, la realizarea transpor
tului hidraulic al maselor de pămînt, 
de la cote mai ridicate spre cele joa
se. Chiar pe teren orizontal sau în 
rampă se pot obține economii, deoa
rece traseele unor conducte de hi
drotransport pot fi mai directe și mai 
scurte. Prin hidromecanizare se pot 
executa, fără amenajări speciale, lu
crări de excavații sau depuneri in 
zone mlăștinoase, în spații înguste 
sau greu accesibile. Un avantaj une
ori de mare importantă este acela că 
în fazele fluxului tehnologic hidro- 
mecanizat, materialul poate fi supus, 
cu destulă ușurință, unui proces de 
îmbunătățire, prin eliminarea unor 
impurități sau printr-o corectare 
granulometrică, în vederea utilizării 
pentru ramblee de calitate, ca mate
rial pentru betoane sau pentru pre
lucrat în continuare în industria mi
nieră. Hidromecanizarea oferă posi
bilitatea de lucru pe timp umed, cu 
precipitații, care după cum se știe 
duc la importante imobilizări ale uti
lajelor de excavare și transport. în 
plus, prin caracterul său de lucru în 
flux continuu, hidromecanizarea se 
pretează la introducerea unor ele
mente de automatizare, cu efecte în 
ce privește creșterea capacităților de 
producție si a coeficienților de uti
lizare a timpului.

Hidromecanizarea s-a impus la 
executarea unor lucrări în țara noas
tră, cd unică metodă posibilă, în ca
zul excavațiilor sub nivelul apei, cu 
drăgi refulante, a zeci de milioane 
de metri cubi, pentru realizarea unor 
bazine portuare, la canalul Dunăre — 
Marea Neagră, la canale de irigații, 
iar milioane de tone de zgură, ce
nușă și steril se transportă hidraulic, 
pe conducte, de la marile termocen
trale Rovinari, Rogojelu, Ișălnița, 
Oradea sau în întreprinderile minie
re de la Moldova Nouă, Bălan ș.a.

lizat la umpluturile în platformele 
pentru construcții civile și industria
le de la Mamaia, Turnu Măgurele, 
Giurgiu, Zimnicea, Midia-Nâvodari. 
Eficienta soluției este demonstrată 
de faptul că un număr de 15 drăgi 
refulante, utilizate în frontul de lu
cru. înlocuiesc 75 de excavatoare șl 
200 de autobasculante. Cu succes au 
fost executate și decolmatările unor 
lacuri de acumulare : Sadu—Gorj, 
Sadu 2 — Sibiu. Scropoasa de a- 
semenea la priza de apă și decan- 
toarele sursei de apă de la Arcuda.

ARGUMENTE CARE PLEDEAZĂ 
PENTRU EXTINDEREA HIDROMECANIZĂRII, 

METODĂ ÎNCĂ PUTIN UTILIZATĂ PE ȘANTIERE

Este demn de amintit că și în con
dițiile practicării unor prețuri reduse 
ale carburanților, hidromecanizarea, in 
concordanță cu alte metode de lu
cru, s-a impus prin demonstrarea în 
practică a ungi eficiente superioare. 
Astfel s-au petrecut lucrurile în ca
zurile executării decopertărilor de 
la carierele de calcar ale fabricilor 
de ciment de la Cernavoda, Medgi
dia, Brăila sau la cariera de nisip 
cuarțos de la Vălenii de Munte, pre
cum și la executarea triajului de 
cale ferată de la Bărboși, unde s-a 
folosit excavarea cu hidromonitoare 
și scurgerea liberă, gravitațională a 
nămolului, renunțîndu-se la excava
toare și autobasculante. Prin hidro- 
mecanizare s-a rezolvat problema 
balastierelor, căci soluția, mult con
testată la vremea sa, a introducerii 
unei drăgi refulante la balastiera 
Doaga, a fost confirmată și apoi ge
neralizată la toate balastierele mari 
și mijlocii din țară. Volume de zeci 
de milioane de metri cubi s-au rea-

Cu toate aceste avantaje, nu tre
buie trecut cu vederea faptul că e- 
xistă încă o inerție nejustificată în 
calea extinderii hidromecanizării. In
suficienta cunoaștere a aspectelor 
multiple de aplicare a hidromecani- 
zării, metodă apărută la confluența 
mai multor discipline diferite (hi
draulica, geotehnica, mecanica, auto
matica), precum și prejudecata unor 
specialiști din construcții și minerit, 
care nu agreează prezența apei în zo
nele de lucru, au creat și creează 
încă serioase obstacole în calea ex
tinderii aplicării acestei metode.

în același timp însă, pe lîngă im
perativul actual al economisirii la 
maximum a carburanților, există și o 
serie de factori pozitivi ce creează 
condiții favorabile pentru extinderea 
aplicării hidromecanizării. Nivelul 
actual ridicat al industriei noastre 
constructoare de mașini face posibi
lă realizarea în țară, fără solicitări 
din import, a utilajelor și echipa
mentelor necesare aplicării hidro-

rile clienților externi. Aceasta «sta 
una din explicațiile faptului că nu 
am refuzat nici una din cererile de 
ofertă ale partenerilor externi, fie că 
s-au solicitat o serie de motoare și 
mașini electrice noi, pe care nu 
le-am mai 'abricat pînă acum, fie că 
a fost vorba numai de unele modi
ficări la produsele de serie.

— Concret, in ce constă colabo
rarea cu întreprinderea de comerț 
exterior I

— Chiar la începutul lunii iulie, 
pentru ă da un exemplu, am fost 
împreună cu alți specialiști de la 
„Electroimportexport" în cinci orașe 
din Statele Unite ale Americii.

— Interesant. Și cu ce rezultate 
sau, mai bine zis, cu ce învățăminte 
se soldează această deplasare?

— Deși am contractat cu firma 
„Ajax“ o cantitate de motoare și 
mașini electrice care depășește pla
nul nostru de export, am constatat 
că cererile de motoare și mașini 
electrice pe piața americană sînt cu 
mult mai mari decit contractele În
cheiate. Deci prima concluzie : în
treprinderile trebuie să studieze 
mai bine piața externă, să cunoască 
cererile partenerilor și, în funcție de 
aceasta, să execute și să trimită ur
gent mostre din produsele solicitate. 
Noi am stabilit ca, pînă la 1 octom
brie, întreprinderea de mașini elec
trice — București și „Electroprecizla" 
— Săcele să trimită mostre de pro
duse noi pentru încheierea unor con
tracte suplimentare.

— In general, motoarele și mașini
le electrice produse de industria 
noastră sînt cunoscute pe piața ame
ricană ?

— Tocmai asta este problema. Fir
mele care au mai importat de la noi 
știu ce. cît și cum producem. Ne-am 
dat însă seama că sînt orașe și state 
întregi unde produsele noastre nu 
prea sînt cunoscute. De aici, a doua 
concluzie : produsele noastre, care 
întrunesc absolut toate performanțe
le calitative ale produselor similare 
ce se vînd pe piața externă, trebuie 
mai bine popularizate, trebuie să fie 
făcute mai larg cunoscute. Nu exa
gerez deloc dacă spun că putem ex
porta numai pe 
cîteva ori mai 
mașini electrice

Prospectarea 
însă numai una

piața americană de 
multe motoare și 

decît în prezent, 
pieței externe este 
din primele etape în

acțiunea de sporire șl diversificare a 
producției de export. Așa cum se 
specifică și tn lege, întreprinderile 
trebuie să realizeze produse la un 
înalt nivel calitativ, să adapteze ope
rativ fabricația la cerințele pieței 
externe. Din acest punct de vedere, 
la I.M.E.B. s-a conturat o bună ex
periență. Cele două ateliere de pro
iectare ale întreprinderii sînt astfel 
organizate încît să se poată răspunde 
cu promptitudine la orice comandă a 
partenerilor externi. Interesant este 
că pentru atingerea acestui obiectiv 
se valorifică din plin avantajele tipi
zării. Astfel, la mașinile de curent 
continuu proiectate în ultimii ani, 
de pildă, s-au folosit multe elemente 
tipizate.

In aceste condiții, după cum ne 
preciza lng. Lucian Ursea, atunci 
cînd se solicită o mașină cu anumite 
modificări constructive, se reproiec- 
tează numai acele subansamble care 
prezintă noutăți. Așa este posibil ca 
produsele noi și modernizate să fie 
proiectate și fabricate într-un timp 
foarte scurt. Nu mai departe decît 
în luna aprilie s-a primit o comandă 
de trei grupuri electrogene pentru 
curent continuu, cu termen de livrare 
în trimestrul III. Se poate spune că 
întregul colectiv al întreprinderii s-a 
mobilizat pentru realizarea acestei 
comenzi. Proiectanții și-au mutat 
practic centrul de activitate în sec
țiile de fabricație, SDV-urile au fost 
executate „din mers", cum se spune, 
și iată că la ora actuală primele pro
duse au și ieșit de pe banda da 
montaj.

Dealtfel, fără acest sistem de orga
nizare a muncii nici nu ar fi posibil 
să se înfăptuiască in bune condiții 
programul de înnoire și modernizare 
a producției stabilit. Corespunzător 
planului. întreprinderea bucureșteană 
trebuie să asimileze anul acesta in 
fabricație peste 140 de produse noi 
și modernizate. Deci un produs nou 
sau _ modernizat la aproape fiecare 
două zile. Solicitarea și pătrunderea 
tot mai largă pe piața externă a 
produselor purtînd marca acestei în
treprinderi se explică, în mare mă
sură, și prin parametrii tehnici și eco
nomici ridicați ai mașinilor electrice 
ce se fabrică aici. Referindu-ne la 
motoarele A.S.A. de 15 kW, de exem
plu, acestea se realizează la I.M.E.B. 
cu un consum specific de me
tal de 12,7 kg pe kW, in timp ce 
firma A.E.G. din R.F.G. le fabrică 
cu un consum de 14,7 kg pe kW. 
Este numai un exemplu, dar 
parametri asemănători se înregis
trează și la alte tipuri de produse.

In sfîrșit, dar evident nu în ultimul 
rînd, îndeplinirea și depășirea planu
lui Ia export este o urmare directă 
a promptitudinii cu care se reali
zează producția contractată. De la 
atelierele de proiectare și pînă în 
secțiile de montaj. întreaga produc
ție pentru export se derulează pe 
baza unor grafice speciale, prioritare, 
ținîndu-se seama de termenele de 
livrare stabilite. Totodată, graficele 
de execuție sînt comunicate și în
treprinderii de comerț exterior, care 
urmărește permanent modul în care 
se realizează comenzile pentru ex
port și participă prin specialiștii ei 
la recepția finală a produselor.

Ion TEODOR

Ieri, cu 160 de zile mai devreme, la viitoarea 
mină de cupru din Baia de Aramă

A fost străpunsă galeria principală Nărășești-Ponoare

Prof. dr. Inq. V. HARNAJ 
Inq. P. GHINESCU

CALIFICAREA FORȚEI DE MUNCĂ
tens cu... hîrtii și rapoarte. După cum 
de mică utilitate s-ar dovedi efortu
rile făcute de o unitate pentru a tri
mite un cadru la un curs de recicla
re, care, la întoarcere, ar exclama : 
„frumoase lucruri am învățat acolo", 
dar ar face prea puțin pentru a le 
aplica, lăsîndu-se cuprins de como- 
ditățile rutinei și obișnuinței.

Cu toată claritatea reiese, deci, că 
utilizarea rațională și eficientă a for
ței de muncă constituie o problemă 
la fel de importantă ca și pregătirea 
și ridicarea calificării acesteia. Din- 
tr-un anume punct de vedere, ea 
este chiar mai importantă, întrucît 
in această etapă se valorifică efortu
rile făcute de societate și de fiecare 
în parte pentru pregătire, pentru ca
lificare. Desigur, utilizarea rațională . 
a forței de muncă presupune o serie 
de condiții — de la asigurarea concor
danței dintre conținutul și nivelul 
pregătirii profesionale și cerințele 
obiective ale progresului economico- 
social al țării, la repartizarea cores
punzătoare a personalului «muncitor, 
pe ramuri și subramuri, pe fiecare

(Urmare din pag. I)
Firește, utilitatea economică și so

cială a acestor forme organizate de 
perfecționare a calificării tehnico- 
profesionale va fi cu mult mai mare 
cu cit ele vor fi completate cu stu
diul individual permanent, dublate 
de efortul personal pentru perfec
ționarea pregătirii de specialitate șl 
generale. In fond, baza oricărui pro
ces de ridicare a pregătirii tehnico- 
profesionale o constituie efortul in
dividual de autoperfecționare, de în
sușire a tot ceea ce este nou și a- 
vansat în fiecare profesie.

Din caracterul de factor de bază 
al progresului economic decurg exi
gențe deosebite și în ce privește 
utilizarea rațională, superioară, efi
cientă a forței de muncă. In zadar 
un specialist urmează un curs de 
perfecționare, citeodată chiar și în 
străinătate, dacă după absolvire este 
repartizat nu In producție, acolo 
unde și-ar putea valorifica din plin 
cunoștințele dobîndite, ci într-un 
birou unde urmează să se ocupe in-

loc de muncă. Tot în acest context 
se înscrie și cerința ca în fiecare 
unitate să se acționeze ferm pentru 
creșterea 
ductiv — 
materiale 
creșterea 
tru calificarea lucrătorilor 
și trecerea lor In munci productive, 
pentru mutarea centrului de greutate 
al activității specialiștilor din birouri 
în secții, acolo unde si» hotărăște 
calitatea, randamentul șl eficiența 
producției.

Din toate aceste considerente, pre
gătirea și ridicarea continuă a cali
ficării tehnico-profesionale a tuturor 
oamenilor muncii, racordată perma
nent la cerințele tehnicii moderne și 
exigențele producției de înaltă cali
tate, constituie o sarcină de maximă 
importanță în actualul cincinal. Ea 
condiționează în măsură hotărîtoare 
calitatea muncii fiecăruia și, prin 
aceasta, stă la baza saltului calitativ 
pe care actualul cincinal trebuie să-l 
marcheze în dezvoltarea economico- 
socială a României.

ponderii personalului pro- 
care de fapt creează valori 
și contribuie nemijlocit la 
venitului național — pen- 

auxiliarl

Cu aproape nouă 
ani în urmă. în munții 
din zona Băii de Ara
mă. județul Mehedinți, 
și-au făcut apariția 
cîțiva pasionați cău
tători de comori. Se 
știa că tncă de pe 
vremea lui Mircea cel 
Bătrin aici au existat 
exploatări de cupru. 
Sutele de foraje efec
tuate în acest perime
tru. studiile de labo
rator. au confirmat e- 
xistența în straturile 
adîncurilora unor im
portante rezerve de cu
pru. Și de cîtva timp 
oamenii muncii de aici 
au început să scrie, cu 
dîrzenie. cu eroism, o 
nouă pagină in istoria 
acestor locuri, pentru 
a contura o mo
dernă exploatare mi
nieră. Acest vast spa
țiu a devenit un mare 
șantier cu numeroase 
puncte de lucru. Fie
care zi a 
zeci, sute 
metri sfredeliți 
stînca dură.

25 iulie 1981 : în 
nica muncii s-a 
semnat o primă 
bindă — străpungerea 
galeriei principale Mă
rășești — Ponoare, o-

însemnat 
și mii de 

prin
cro- 
con- 

iz-

dată cu aceasta Inche- 
indu-se realizarea ga
leriei pe întreaga por
țiune de peste 2 500 
metri. Un succes deo
sebit. dobîndit cu 160 
zile mai devreme față 
de termenul prevăzut. 
Prin realizarea acestui 
obiectiv se asigură 
continuarea lucrărilor 
de cercetare si ex
plorare a zăcămîntu- 
lui din sectorul nor
dic al' 
principală 
Ponoare 
„coloana 
prin care
porta întregul zăcă
mînt șpre uzina de 
flotare a cărei con
strucție se desfășoară 
în ritm susținut.

— Devansarea fina
lizării acestui obiectiv 
atacat încă de la în
ceperea lucrărilor din 
două părți, din sectoa
rele Mărășești si Po
noare — ne spune ge
ologul Sabin Răuti. șef 
coordonator al secției 
Mehedinți a între
prinderii de forai și 
lucrări geologice spe
ciale. a fost posibilă, 
in primul rind. datori
tă bunei organizări fi 
muncii, intensificării

zonei, galeria 
Mărășești — 
constituind 
vertebrală" 

se va trans-

ritmului de execuție, 
în realizarea galeriei 
principale Mărășești — 
Ponoare s-au folosit 
la înaintare tehnologii 
avansate, asigurîfi- 
du-se mecanizarea in
tegrală atît la încăr
care, cit și la trans
portul materialelor.

în condiții 
acești oameni 
nici au muncit 
tor. au învins 
tea stîncii, 
naturii întilnite in a- 
dîncuri, care nu o 
dată i-au pus Ia grele 
încercări. Dintre 
meroasele nume, 
reținem azi pe 
ale inginerului 
Lupoianu, maistrului 
miner Vasile Moldo
van. artificierilor Ilie 
Duică. Ilie Ancuța, 
Nicolae Vîrzob, șefilor 
de echipă Toma Ghior- 
man. Andrei Vucescu, 
Pantelie Lungulescu, 
Nicolae Stîngu și Lazăr 
Crăciunescu, maistru
lui electromecanic Cor- 
neliu 
rului 
tavian 
acum.
au realizat peste 20 000 
metri liniari de gale
rii. (Virgiliu Tătaru).

dificile 
destoi- 
pildui- 
durita- 
fortele

nu-
să 

cele 
Ion

Costea, ingine- 
topograf Oc- 
Păunescu. Pînă 
oamenii de aici

Anvelope 
cu consum minim 
de cauciuc natural

O serie de lucrări Încheiate la 
Institutul de cercetări pentru pre
lucrarea cauciucului și maselor 
plastice au avut ca scop reducerea 
consumului de cauciuc natural — 
obținut exclusiv din import — 
menținînd însă caracteristicile și 
parametrii calitativi ai produselor 
la nivel mondial. Ele au fost fina
lizate prin elaborarea a două teh
nologii de mare importantă si efi
cientă. Tehnologia pentru fabrica
rea anvelopelor în construcția dia
gonală este aplicată pentru prima 
dată în țară, iar cea pentru anve
lopele în construcție radială (fo
losite la autoturisme, tractoare si 
autocamioane), inclusiv cele cu in- 
aerții metalice, reprezintă o noutate 
pe plan internațional.

Noile tehnologii permit reduce
rea consumului de energie la fabri
carea anvelopelor cu 10 000 kWh pe 
an la uzinele prelucrătoare, ca ur
mare a eliminării din proces a unor 
faze intermediare. De asemenea, 
fiind cuplate cu alte teme de cer
cetare — de exemplu, optimizarea 
compozițiilor de cauciuc și a proce
selor de vulcanizare a anvelopelor
— noile tehnologii determină redu
cerea ciclurilor de vulcanizare, 
economiile anuale de combustibil 
reprezentînd 2 500 tone de combus
tibil convențional.

Rezultatele cercetărilor se aplică 
la întreprinderile de anvelope ..Da
nubiana" din Capitală și „Victoria"
— Florești.

Instalație 
și proces tehnologic 
de mare eficiență

Institutul de cercetări și proiectări 
pentru petrol și gaze din Cîmpina a 
realizat o instalație și proces tehno
logic pentru dezbenzinarea gazelor 
de sondă, elementul de noutate con- 
stînd în faptul că separarea gazoli- 
nei o efectuează însuși țițeiul extras 
împreună cu gazele ce se dezbenzi- 
nează. Simultan cu operația de dez- 
benzinare se face și o tratare și 
stabilizare a țițeiului produs îm
preună cu gazele extrase. în sensul 
eliminării impurităților (conținu
tul de apă de zăcămînt) și al recu
perării fracțiilor volatile.

Efectele economice determinate 
de aplicarea acestui proces tehno
logic în sistem închis se materiali
zează in : reducerea cheltuielilor 
de investiții cu 14 milioane lei pen
tru dezbenzinarea gazelor, tratarea 
țițeiului și epurarea apelor reziduale; 
creșterea productivității pe munci
tor cu 54 000 iei; reducerea costu
rilor de producție cu 214 lei pe tona 
de gazolină; reducerea consumurilor 
de combustibil cu 70 la sută: reduce
rea gradului de poluare. De men
ționat că tratarea țițeiului și dez
benzinarea gazelor se fac fără 
pierderi de hidrocarburi. De ase
menea. se evită utilizarea cărbune
lui activ și se elimină procesele 
clasice de tratare a țițeiului (rezer
voare de spălare. încălzire cu a- 
bur etc) pentru îndepărtarea impu
rităților. Procedeul și instalația sînt 
brevetate în tară și se aplică de 
Trustul petrolului Bolintin la sche
la Suplac.

Insecticid universal
Pe baza cercetărilor efectuate de 

Centrul de chimie din Timișoara și 
Institutul de chimie din Cluj-Napo- 
ca s-a elaborat un proces continuu 
de sinteză — într-un reactor adiaba
tic de concepție originală. — a inter
mediarului organofosforic dimetil- 
fosfit, utilizînd în- celelalte faze ale 
procesului tehnologic căldura re
zultată din procesul exotermic al 
reacției de esterificare dintre al
cool și halogenură de fosfor.

Procesul elaborat este nepoluant, 
simplu de condus și supravegheat, 
evitînd riscurile și costurile ridi
cate ale unui proces discontinuu. 
Se asigură o economie evidentă de 
combustibil și energie și o valorifi
care complexă a intermediarului 
organofosforic folosit în sinteză (a- 
cesta putînd fi utilizat și la fabri
carea de ignifuganți, plastifianțl 
etc). Insecticidele organofosforice 
astfel obținute sînt din cele mai 
eficace în combaterea unor insec
te rezistente la alte insectici
de. Se pot folosi și în sectoarele 
igienic și veterinar.

Contribuțiile originale privind 
procesele tehnologice elaborate, res
pectiv instalațiile pilot și industria
lă. constituie obiectul a opt breve
te de invenții. Rezultatele cercetă
rilor se aplică la Combinatul pe
trochimic Borzești.

Grupa) realizat de
Vlalcu RADU
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ACTUALITATEA POEZIEI 
PATRIOTICE

Tradiția literară românească cuprinde printre 
elementele sale cele mai vechi și mai durabile 
sentimentul iubirii de patrie care și-a găsit, de-a 
lungul vremii, expresia viguroasă, mereu izvorită 
dintr-o necesitate adincă a ființei morale a scrii
torilor și poeților. Căci nu poate fi vorba, cind 
avem in vedere poezia patriotică — și, la urma 
urmei, orice poezie — de sentimente exterioare 
gindirii și simțirii profund personale a poeților. 
Pornind totdeauna dintr-o individualitate dis
tinctă, inconfundabilă, poezia patriotică Și-a vă
dit și iși vădește actualitatea fundamentală, im
portanța socială și semnificația ei morală trecind 
dincolo de manifestările individuale : este o 
poezie a tuturora, ca expresie răsunătoare și 
durabilă a ființei naționale. In acest fel, se înțe
lege că poezia dragostei de țară satisface o ne
voie permanentă ilustrind o trăsătură constantă, 
veche și mereu nouă, a ființei umane : senti
mentul apartenenței la un anume spațiu și timp, 
al unității lăuntrice pe care o poate da și desă- 
virși numai conștiința acestei legături, precum 
și a participării spre desăvirșirea chipului ma
terial și spiritual al țării. La rvndul ei, conștiința 
acestei participări, surprinsă in poezia de care

vorbim, ii conferă dimensiunea activă, a sustrage 
acelei înțelegeri nedialectice, statice care fixea
ză cerul poeziei patriotice exclusiv intr-o istorie 
patriarhală, in muzeul trecutului. Din contră, 
adevărata poezie patriotică a tuturor timpurilor 
este străbătută de elanul înfăptuirilor și al înnoi
rilor năzuite de fiecare generație, îmbracă 
forma și chipul multiplelor feluri de a gîndi. 
iubi, visa și acționa pentru binele patriei. Ea di 
expresie valorilor specifice ale fiecărei epoci, 
fiind larg deschisă celor mai diverse modalități, 
in strinsă legătură cu însăși varietatea sufletului 
omenesc. De aceea, o bună educație estetică a 
cititorilor presupune, din partea criticii in pri
mul rind, o acțiune mai energică și mai consec
ventă de răspindire a acestei creații și, de ce nu, 
un atașament mai marcat față de valorile ei edu
cative. Firește, nu este vorba de a trece sub tă
cere produsele de duzină, versificările seci, stro
fele reci, fără har scrise în numele sau la adă
postul unui mare sentiment : indiferent sub ce 
formă și indiferent de tematică, poezia slabă, 
mediocră trebuie respinsă. Insă este o realitate 
că poezia iubirii de țară cunoaște azi realizări 
remarcabile, iar faptul că se scrie multă poezie

patriotică n-ar putea fi in nici un caz conside
rat . un simptom de „inflație" ori de „sațietate". 
Din contră, considerăm că este un semn îmbucu
rător ăl actualității acestei poezii, al necesității 
ei corespunzătoare unei firești dorințe a maselor 
largi de cititori, precum și al înțelegerii de către 
poeți a uneia dintre cele mai nobile îndatoriri ale 
literaturii, tn acest sens se adresa creatorilor de 
frumos secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in Mesajul transmis confe
rinței naționale a scriitorilor: „Patria — cu tre
cutul ei glorios, cu prezentul său socialist, cu 
viitorul său de aur, cum îl dorea Eminescu — 
este și rămîne. veșnic o generoasă temă de inspi
rație pentru scriitori. Apare, de aceea, cu totul 
de neînțeles părerea că poezia politică, patrioti
că nu mai este de actualitate, că tema dragostei 
față de patrie și de popor, literatura închinată 
României socialiste nu mai oferă destule resurse 
pentru o creație ‘ de înalt nivel artistic și pro
fund ecou în rîndul cititorilor. Or, este clar că 
astăzi, mai mult ca oricînd, poeții pot găsi su
biecte de inspirație de mare forță de vibrație în 
realitățile noi ale țării, în lupta și victoriile po
porului român constructor al socialismului".

Șerbon Rusu Arbore — PORTRET DE ȚĂRANCA 
(Galeria „Căminul artei")

loan Donca - OIERI
(Galeria „Simeza")

excelent

„Un sentiment fundamental 
străbate lirica românească: 
IUBIREA DE ȚARĂ“

Convorbire cu Alexandru ANDRIȚOIU

— Stimate tovarășe An- 
drițoiu, iată o constatare pe 
care, firește, o supun dis
cuției : comparînd genul de 
antologii de lirică patriotică 
așa cum sint concepute și 
apar ele la editurile noas
tre cu întreaga creație poe
tică românească mi se pare 
că aceste antologii — mai 
degrabă culegeri — îngus
tează foarte mult, chiar 
nepermis de mult, bogăția, 
varietatea formelor de ex
presie care au ilustrat și 
ilustrează sentirhnetul pa
triotic.

—O antologie cit mai cu
prinzătoare a poeziei noas
tre patriotice stă încă sub 
semnul așteptării. Bună și 
necesară orice întreprin
dere in acest sens, dar, în 
contextul modern, neîn
destulătoare. Or, o ade
vărată antologie necesită 
o concepție originală și 
unitară, pecetea unei per
sonalități de largă. si 
amănunțită...cunoaștere ia... 
materie, capabilii să. dtgt 
pisteze tema, . cu . finețe,>ri.'. 
operele ce!'e\fnal 'dfvefSe',’sf ' 
mai complexe. Cere price
perea literatului, 
exegetului, 
pasiunea 
decantate 
severitatea 
Adeziunea 
entuziastă 
riguros, poate

— O antologie ca aceea 
despre care vorbiți n-ar 
face decît să consolideze 
conștiința că poezia româ
nă, în ansamblul său și nu 
doar un redus capitol al 
ei, este străbătută de pato
sul patriotic, de fiorul iu
birii de țară. Insă există 
încă prejudecata că în evo
luția poeziei noastre anu
mite perioade, , curente, 
mișcări literare pun în um
bră tema pe care o discu
tăm. Bunăoară, unde este 
patriotismul din lirica sim
bolistă ?

— Dacă în poezia clasică 
lucrurile par mai clare 
(deși in Eminescu și Coș
buc sînt poezii patriotice 
neantologate încă!), în poe
zia modernă, de dincoace 
de autohtonizarea simbo
lismului, poezia patriotică, 
omniprezentă, trebuie cău
tată cu mintea și inima tn 
straturile ei nu rareori tine 
pînă la sublimare. La Ma- 
cedonski. de pildă, ea poa
te fi lesne recunoscută in 
protestele sociale, dar e îm- 
pinzită freatic in exube
ranța „Nopții de Mai", 
poezie patriotică prin exal
tarea naturii primenitoare 
dintr-un București încă 
patriarhal și simțită ca o 
stare de spirit care ne 
aparține și ne înalță. Dar 
și în unele rondeluri (fi
rește, nu in cele exotice !). 
în sfera largă a poeziei pa
triotice intră, normal, na
tura patriei, pastelul. Na
tura genuină (codrii, mun
ții. luncile), dar și cea ar
tificială, ca în pastelul ci
tadin al lui Ion Minu- 
lescu. Tot din pleiada 
primilor reformatori mo
derni ai liricii noastre, 
Emil Isac s-ar cere inserat 
într-o astfel de poezie, ca 
inspirat cîntăreț al munci
lor cîmpUlui, cu un vizio- 
narism social expresionist.

munca 
conjugate cu 

patriotului — 
insă lucid, cu 
scării valorilor, 

sentimentală, 
— . necenzurată 

prejudicia.

Un „modernist", Ovi- 
diu Densușianu, va scrie un 
poem modern, în versuri 
albe, despre cel de-al doi
lea război mondial : „Eroi
ca". Și, odată ajunși aici 
tema războiului poate f’ 
înspicată in volumul de 
debut al lui Demostene 
Botez, in „Scut și targă" 
de Perpessicius, poezie ra
finată de intelectual, dar 
mocnită de zbuciumul in
terior și de întrebările 
cruciale — atitudine simi
lară și in poemele de răz
boi ale lui Camil Petrescu, 
cel ce, in declanșările lup
tei, vedea idei. Și, ca un 
omagiu bine orientat, an
tologia ar desprinde, cred, 
și din creația poetului 
erou și pe nedrept uitat, 
Mihail Săulescu.

. Ar trebui să figureze în 
antologie, negreșit, și au
torul „Pajerelor", singular 
în poezie ca și în 
Matei Caragiale.

La Bacovia iarăși 
xile,.par limpezi ca 

.-zilei,- Protestatar 
cintînd oastea proletară, 
poetul este insă patriot și 
cind, din turn, vede voie
vozi cu plete, și cind aude 
sunind codrii Bacăului.

într-o antologie de acest 
gen totul e să se treacă 
înspre dovedirea patriotis
mului operei, a viziunii. 
Altfel, riscăm să prezen
tăm poeții neamului ca 
fiind uneori și patrioți, 
cind cei mai mulți sint pa
trioți prin operă, prin vi
ziune. prin aderență la 
cultura națională, la idea
lurile poporului. Prezen- 
tindu-le sentimentele pa
triotice radiar, in întreaga 
operă, fără exclusivism, de 
la imn. („Ce-ți doresc eu 

........ la 
pă-

proză,

lucru- 
lumina 
social.

(Coșbuc, Maniu, Voicu
lescu, Matei Caragiale, Be
niuc). Și, mai dedemult. 
Asachi și Bolintineanu 
Această necesară înflorire 
lirică a mitologiei naționa
le nu poate scăpa unui au
tor pus pe fapta mare a 
unei cuprinzătoare anto
logii de poezie patriotică.

— Cum este antologat, 
din acest unghi, un poet 
ca Tudor Arghezi 7

— Pe lingă bine marcatul 
„Testament" mereu aceeași 
„Bună dimineața, primă
vară" — și, apoi, fragmente 
din „1907“ și „Cintare 
omului". Toate bune și toa
te necesare ! Numai că 
doinele de pe Jii, al doilea 
testament gospodăresc ar
ghezian, pastelurile, unde 
sint ele oare 7 Ajungem ia
răși în situația unor „oaze" 
de patriotism într-o operă 
cu toate valențele patrio
tice 7 Dar Ion Barbu 7 Va 
figura el intr-o astfel de 
antologie numai cu oda în
chinata lui Bălcescu, exem
plu elocvent de odă mo
dernă, 
sens 7 
Restrîngerea formelor de 
expresie a temei patriotis
mului — 
„țemă" : un 
damental — 
tipuri, fixe, 
pectată de 
așa cum, 
arunca anatema 
mului asupra oricărei ieșiri 
din dogmă.

Știm cu toții, dar ne a- 
mintim mai puțin, cînd an- 
tologăm, că Emil Botta

prin vigoare și 
Desigur că nu.

dar ce spun, 
sentiment fun- 
doar la cîteva 
poate fi sus- 
neodogmatism, 
odinioară. se 

formalis-

este un 
triot. Cîntăreț al 
și Iancu, deseori 
le voievodale, scotocitor și 
el prin mituri, admirabil 
pastelist al spațiului mitic, 
el continuă, pe linie neo
romantică și expresionistă, 
ceea ce făceau în legendă 
și xilogravură E. Isac, 
Adrian Maniu sau V. Voi
culescu și, in pastelul mo
dern. aproape programatic 
Ion Pillat și B. Fundoia- 
nu. Ion Pillat cutreieră 
și el trecutul românesc, 
replică modernă Ia emi
nescianul „Memento mori" 
sau, la mai apropiat mo
dernul .„Carmen Saecu- 
larae" al lui Anghel și 
Iosif. Oricum, în contextul 
poeziei moderne, în care 
toate curentele universale 
au fost aduse acasă și, aș 
zice naționalizate. toți 
poeții de seamă sint pa
trioți prin fibra lor, cîntîn- 
du-și patria în registrul 
propriu, de la geometria 
sonetului (M. Codreanu, 
V. Eftimiu) la largile des
pletiri („Versul liber" de 
M. R. Paraschivescu și 
alții), de la rostirea directă 
(Beniuc) la cea sublimată 
și caligrafiată (Camil Pe
trescu) și, surpriză, pînă 
la cea molcom înțeleaptă, 
cum dovedesc recent tipă- 
ritele versuri ale lut Mi
hail Sadoveanu. Desigur 
că partea lor de zenit, spi
ritul lor revoluționar se 
logodește cu proza, cu ga
zetăria, cu atitudinea civi
că superioară, in cazul lui 
Mihai Beniuc, M. R. Pa
raschivescu, Emil Isac, Eu
gen Jebeleanu, Dimitrie' 
Corbea, Zaharia Stancu (in 
pamflet, in , primul rind). 
Cicerone Tlieodorescu. Dar 
șl in pleiada unor tineri, 
pe atunci, ca Geo Du
mitrescu, Dimitrie Stela- 
ru, Ion Caraion ș.a. 
ei ajungem în epoca 
tră socialistă, unde 
ția se limpezește 
dacă a fost (și a 
tulburată în perioada dog-

poet pa- 
lui Horia 
cu pafta-

Cu 
noas- 
situa- 
chiar 

fost !)

matismului. Perioadă la 
care, in replică, ultimii 
cincisprezece ani au adus 
publicarea extensivă a 
unor poeți ca Lucian Bla- 
ga. V. Voiculescu, Ion 
Pillat, G. Bacovia, B. Fun- 
doianu, A. Maniu, E. Botta, 
I. Vinea, A. Cotruș, I. Mi- 
nulescu și a multor, foar
te multor altora.

— Așadar, istoria literară, 
mai veche sau mai nouă, 
documentează adevărul că 
lirica patriotică româneas
că nu este âtît un capitol 
cit o dimensiune funda
mentală. Cu atit mai mult 
in prezent.

— Concluzia acestei plim
bări meditative prin pagi
nile mai complicate, de 
nuanțare estetică, ale poe
ziei noastre este că ea a 
fost și rămîne patriotică 
prin structura ei. Un sen
timent fundamental stră
bate, în sute de tonuri și 
nuanțe, lirica românească : 
fierbintea iubire de țară. 
Și că, deci, a ne mira de 
această fluență, ba, mai 
mult, a veșteji poezia pa
triotică bună, adevărată, 
valoroasă și atit de necesa
ră în contextul veacului 
nostru pîndit și agitat, în
semnează fie necunoașterea 
tradiției (istoriei) literare, 
fie un pedantism esteti
zant impropriu corpusului 
de aur al literelor române. 
Prezența, din păcate, a 
unor contrafaceri, a unor 
compuneri patriotarde nu 
poate și n-are cum întu
neca fluența de valori na
ționale pe care partidul le 
subliniază și le asumă pro
gramatic. Tntr-o cultură 
larg deschisă spre univer
salitate, a îmbrăca deci 
cămașa străinului numai 
că e mai la modă este un 
gest egal cu renunțarea la 
cămașa de in 
cirii noastre.

Dar, pînă la 
să așteptăm 
antologie!

*

Vasile NICOLESCU :
în poezia lui Vasile Nicolescu 

spațiul creației și spațiul culturii 
stau pe același plan. Fantezia lu
crează, de regulă, după stimuli ar
tistici exacți (muzica, pictura, mo
tivul livresc), lectura sau contem
plarea unui fapt de artă provoacă 
și determină forma comunicării 
poetice. Unul din primele volume 
ale autorului, „suita lirică" Enescu 
(1958), venea în prelungirea emo
țiilor muzicale. „Transfigurat de 
slavă", poetul plutea „printre esen
țe" sonore, căutînd să înțeleagă 
„taina iubirii nesfîrșite", semnifica
ția adincă, nealterabilă a unui me
saj muzical umanist.

Seria echivalărilor lirice continuă. 
sUb diferite forme, și în celelalte 
volume : Poeme (1963), Parabola 
focului (1967), Clopotul nins (1970), 
Secțiunea de aur (1973), Lumea dia
fană (1977), Intîlnire in oglindă 
(1978), Salonul olandez (1979), mar
cate puternic de actul lecturii sau 
al contemplării estetice. Titlul volu
mului selectiv de astăzi, Corabia de 
sunete (Editura Emineăcu), sugerea*- 
ză și el o lume a echivalențelor 
posibile : eul poetului se scufundă 
în vis, in zonele onirice ale sufletu
lui, copleșit de „alba orgie" a unor 
sunete enigmatice.

Starea de bază a Întregii creații 
este febrilitatea spirituală care dez
văluie un gust rafinat al deghizării 
intelectuale. Poetul devine „ciudat 
Corăbier", „ciudat zburător", „ciudat 
scafandru", întreită ipostaziere a 
dinamismului sufletesc (Piinea și 
cuțitul unui poet), apoi Pierrot mo
dern dansînd „pe cutia de pudră a 
lunii" (Corabia de sunete), sau omul 
care, prin cintecul său, tulbură or
dinea elementară a existenței (Cel 
care tulbură...). Oglinzi măritoare 
îi proiectează ființa pe un ecran- 
imens (Pune oglinzi). Diversele for
me ale travestiului sufletesc ali
mentează, la rindul lor, substanța 
imaginilor, nuclee lexicale în con
tinuă erupție. Poemul, ca unitate 
expresivă, se constituie dintr-un 
fascicul de imagini nu totdeauna 
convergente sau în egală măsură

„Corabia de sunete"
elocvente prin puterea lor de su
gestie subtextuală. E un joc de lu
mini și de umbre, alternind meta
fora, vizuală (plastică) și cea audi
tiv” (muzicală), după o intenție 
(idee poetică) ce-și limpezește trep
tat înțelesul.

în această avalanșă de imagini 
care formează corabia de sunete a 
poetului — o arcă plutitoare pe mă
rile imaginare ale existenței — se 
disting limpede cîteva motive-cheie, 
definiri estetice mai mult sau mai 
puțin originale, purtînd insă, toate, 
iparca distinctă a vibrației intelec
tuale. Mai intii, motivul poeziei care 
înnobilează existența. Creația fiind, 
după autorul „Corăbiei de sunete", 
o „veșnică rană" și un sacrificiu de 
sine permanent, starea de grație a 
cuvintului se răsfringe și asupra lu
mii fenomenale. Existind Ia toate 
nivelurile („Poezia respiră in toate / 
cite sint și vor fi; / în groaznica 
noapte, / in tainica zi" — Poem), 
poezia devine o căutare a absolu
tului, iar ca aspirație supremă, po
sibilitatea de a respira aerul gene
zei. La imaginile creației care puri
fică și înnobilează lumea se adaugă 
motivul „mirabilei lumini" (decalc 
vizibil după lirica lui Lucian Blaga), 
sau motivul, de aceeași sorginte, al 
unicornului, vietate miraculoasă 
care salvează „sămînța" lumii de la 
înecul universal („Doar unicornul, I 
doar unicornul, / printre talare / 
săltindu-și cornul..."). Să notăm 
apoi motivul — iarăși livresc 
— al vieții ca labirint (Co
rabia de sunete) și, în fine, moti
vul „lumii diafane", care trăiește 
sub puternica „obsesie de galben" 
(Obsesia de galben). Fragilitatea 
materiei se extinde și asupra fiin
ței umane. galbenul devenind cu
loarea emblematică a unor stări de 
conștiință crepusculare : „Suris al 
Sfinxului, galben,../ :culoare-a ză
voarelor / rămase in carne /.../ Cu
loare galbenă a zămislirii / neîndu
plecată ca. sabia / și judecata de 
apoi, / sorii lui Van G'ogh dinspre 
moarte / arzind către noi".

Aceeași îmbinare fină de elemen

te picturale și afective care evocă 
stări de spirit complexe, nuanțe 
„colorate" ale unor obsesii moder
ne, o intîlnim și în volumul Salo
nul olandez, inclus fragmentar în 
actuala culegere selectivă. Domină 
nu imaginile vizuale, ci sugestiile 
vieții sufletești și proiecțiile unui 
eu poetic asaltat de întrebări pus
tiitoare (Curtea). Imaginile se 
schimbă ca intr-un caleidoscop, su
fletul privitorului (contemplatoru
lui) de pictură olandeză trece prin 
diferite stări afective : spațțqa, 
neliniștea, groaza de putere. ip- j 
existențial, apoi extazul intdror, 
dorința de-a participa la „comedia" 
însorită a vieții de altădată : „Cind 
mă asediază tăcerea și nu mai aud 
nici țiriitul greierilor / mi-ar place 
să fiu unul dintre acești archebu
zieri voinici, / orgolioși, bățoși, pu
ternici și țanțoși, semeți și neîn- 
frînți / inaintind cu-o hărmălaie 
asurzitoare după mine, I într-o peș
teră / prin pereții căreia ! să curgă 
fantastic / soarele" (Rondul de 
noapte).

Implicat tn marea dramă colorată 
a vieții, eul poetic se caută pe sine 
înfrigurat. De fapt, întreaga poezie 
a lui Vasile Nicolescu — poezie de 
evocare muzicală, picturală, erotică 
sau patriotică — -este o dramatică 
și elocventă căutare de sine. Deghi
zările eului devin pînă la urmă for
me de automărturisire. Accentul 
pus pe spectacolul existenței, cultul 
oglinzii măritoare (alt motiv speci
fic), întoarcerea spre origini, ritua
lul rostirii solemne favorizează, în 
esență, definirea de sine. Ascultînd 
muzică, privind cu ochi de cunoscă
tor picturi celebre, stimulîndu-și 
fantezia prin repetate lecturi, poe
tul se ascultă (se aude) și pe sine. 
Idealul creației sale este de esență 
romantică : solidară cu lumea, cu 
oamenii, cu elementele,: poezia 
înnobilează “ existența. ■ sporindu-i 
încrederea in frumos, în adevăr și 
in bine. Cîntecul amplifică lumina 
lucrurilor, fiind și o formă de 
eternizare a problematicii umane.

Ion OARCASU ,

ție, dulce Românie") 
dramă („Noi vrem 
mint"), de la cintecul de 
leagăn (St. O Iosif) la tes
tament (Arghezi), de ia 
cîntecul de-dragoste la ele
gie („La moartea lui Aron 
Pumnul") — mi se pare 
că-i punem in cea mai 
adevărată lumină. O poezie 
patriotică lineară înseam
nă o cultură națională li
neară, ceea ce nu e cazul 
la noi, cum nici la un alt 
popor de pe acest pămint

— Nu știu dacă astfel nu 
lărgiți prea mult categoria 
discutată, insă un lucru mi 
se pare indiscutabil prac
tica de a „ilustra" patrio
tismul unui poet prin una 
și aceeași piesă izvorăște 
dintr-o comoditate ce poa
te restringe dimensiunile 
reale ale operei poetului.

— In cazul complicat, 
aparent complicat, al lui 
Lucian Blaga, bunăoară, 
reluarea pînă Ia tocire a 
„Mirabilei semințe" dove
dește sau comoditatea sau 
lipsa de cunoaștere a poe
ziei blagiene. Ca Eminescu, 
Blaga a încercat o mitolo
gie românească. Flautul 
lui Pann și lira lui Orpheu. 
eroii legendari (Zamolxis, 
Manole), sau legendarizați 
(Iancu și de ce nu ? Anton 
Pann), însăși explicarea fi
lozofică în planurile spa
țiului mioritic, dovedesc 
ceea ce au încercat, pe 
plan mai restrîns, alții

„Patria rămîne veșnic

(Urmare din pag. I)
de misiunii ce ne-a fost încredințată 
de a influenta nu numai pozitiv, dar 
și energic, rapid și profund elemen
tul cel mai puțin controlabil al făp
turii umane: de a diversifica și lărgi 
disponibilitățile sufletești, complexi
tatea trăirilor, energiile constructive 
ale maselor largi de oameni ai 
muncii.

Iată, am făcut un pas important 
în privința autenticității și valorii 
semnificative a conflictelor, a eroilor 
din piesele noastre de actualitate. 
Personajele pieselor la care mă refer 
și pe care le-aș dori cu mult mai 
frecvente sînt reprezentative doar in 
cazurile cînd aduc cu ele toată com
plexitatea omului contemporan. Nu 
cred că trebuie confundat eroul cU 
exemplul. Cu exemplu] așa-zis pozi
tiv. ca să fiu mai exact. Ca actor 
profesionist caut întotdeauna, după 
puterile mele, să descopăr, uneori 
chiar dincolo de text, această com

curat

urma 
mult

urmei, 
visată

ins ce refuză realitatea. 
Fiindcă limbă nu este rea
litatea, ci ideea cea 
coerență a realității 
vieții reale

a feri-

cărui

o generoasă temă de inspirație
Cind se consideră că poe

zia patriotică este o coor
donată fundamentală a li
teraturii române, afirmația 
este de natura evidenței și 
n"U mai trebuie demonstrată. 
Cu toate acestea, întîlnim 
periodic opinii ce contestă 
nu atit existență poeziei 
patriotice, cit necesitatea 
Scrierii ei în continuare. La 
baza acestor opinii vom 
descoperi nu estetica, ci 
estetismul — ca formă exa
cerbată a acesteia, păreri
le respective arătînd că 
educația susținătorilor și 
gustul artistic ce și l-au 
cultivat i-a îndepărtat ra
dical de sentimentele ce 
stau Ia baza liricii pa
triotice.

Comparînd starea poeziei 
române de la 1863 sau de 
mai tirziu cu starea poe
ziei de azi, noi n-am cuteza 
să spunem că estetizanții 
contemporani ar fi mai 
esteți decît, bunăoară. Titu 
Maiorescu la 1905, cind — 
cucerit de geniul lui Octa
vian Goga — legifera drep
tul de cetățenie al poeziei 
patriotice în literatura ro
mână. Generația pașoptistă 
incă, prin flacăra curată a 
ideilor sale de unire și 
emancipare a poporului,

plexitate a eroului propus de dra
maturg. Eroii sînt în primul rind oa
meni și trebuie aduși în fata oame
nilor cu tot ce au omenesc în ei.

Consider, de asemenea, ca minor 
și chiar plicticos : imediatul, specia-

Gheorghe PITUȚ

pregătise terenul și crease 
direcția unei întregi litera
turi pe făgașul patriotismu
lui, încît se pdate susține pe 
drept cuvînt că de la con
stituirea unui corpus al li
terelor românești, acest fi
lon n-a Încetat să existe și 
să se amplifice.

Copleșitoarea majoritate 
a contemporanilor noștri 
gustă și apreciază in cel 
mai înalt grad poezia care 
exprimă iubirea pentru po
porul viu, pentru istoria șl 
prezentul acestuia. A face 

■ sau a scrie declarații in care 
se presară tactic și cuvin- 
tul patrie sau fraze cu 
limba română, nu înseam
nă patriotism, nici ă 
poezie patriotică, 
crația culturii nu 
ne deloc absența, 
participarea, incit 
bește intr-adevăr limba co
lectivității in care el însuși 
se exprimă, ar trebui să-i 
iubească intii și întii pe 
vorbitorii acelei limbi, adi
că poporul viu, această re
lație fiind modalitatea uni
că de a adera la realitate. 
Cel ce poate să iubească 
numai limba unui popor și 
să-i ignore pe vorbitorii ei 
este un campion al inade
renței sau. mai precis, un

. ♦

. . crea
Demo- 

presupu- 
ci tocmai 
cine iu-

mai 
sau 

___ _ ___  despre sine. 
Poporul viu e cel mai mare, 
apoi urmează geniul lui, a- 
dică limba cu toate creații
le ei. A iubi, adevărul în
seamnă a iubi ființa, adică 
substantivul viu, a 
mișcare devine verb, a căp
rui limbă reprezintă cerul 
său cel dinții și a cărui in
teligență este lumina crea
ției lui ; dar dedesubtul tu
turor efectelor sale volitive 
și creator-simbolice trăiește 
substantivul etern, poporul 
viu, așa cum sub noianul 
de lumini universale tră
iește pămintul măreț de 
viața (poate unică în Cos
mos) pe care o susține.

Forța care face apele o- 
ceanului planetar să ră- 
mină etern credincioase 
matricei lor este iubirea 
cosmică a elementelor. Ast
fel, vom echivala sentimen
tul patriotismului cu iubi
rea nemărginită pentru po
porul în mijlocul căruia 
ne-am născut. în care trăim 
și la ai cărui străbuni ne 
vom adăuga la timp. Pa
tria rămine veșnic o gene
roasă temă de inspirație.

RESPECTUL FAȚĂ DE PUBLIC

înseamnă răspunderea față de destinul
— Mihai Moldovan, cu citva timp 

tn urmă am ascultat în concert pu
blic poemul coral „Recitindu-l pe 
Eminescu", o lucrare a anului 
1981. Piesa pentru orchestră de 
coarde „In memoria Putnei" s-a bu
curat, in stagiunea trecută, de un 
mare succes, tn general, mi se pare 
că faceți parte dintre compozitorii 
care iși cintăresc îndelung fiecare 
opus, adică hu aveți ambiția de a 
semna un număr impresionant de 
lucrări, ci de a dărui publicului exact 
ceea ce considerați că vă repre
zintă...

— Vorbeați de poemul „Recitindu-l 
pe Eminescu". Este o pagină corală 
pe care corul radio, dirijat de Aurel 
Grigoraș, mi-a cîntat-o bine, a înțe
les că am dorit să aduc o interpre
tare pe’rsonală a atmosferei de me
ditație, de visare, a cîtorva pagini 
eminesciene ; un poem coral, '.cum 
spuneam, la care am lucrat îndelung. 
La fel s-a întîmplat cu „In memoria 
Putnei" sau cu oricare alt opus. Sînt 
intr-adevăr dintre cei care nu scriu 
foarte mult, dar care îmi judec cu 
multă răspundere munca de zile și 
nopți. Este vorba de responsabilitatea 
pe care o avem față de muzica ro
mânească. față de public, față de ma
rele public.

— Cred Că un exemplu convingător 
ar fi opera „Bătrinul și marea", la 
care știu că meditați de cițivti ani...

— Puteam să prezint partitura co
misiei Uniunii compozitorilor tn ur
mă cu doi ani ; am considerat însă 
că incă trebuie s-o mai revăd, să 
mai meditez asupra ei. Parcă nu mă 
pot desprinde de „Marea" lui Debu
ssy, am încă multe temeri... Dar do
rința mea este să o văd terminată !

— Creațiile dumneavoastră, pagini 
realmente de mare succes, se cintă 
stagiune de stagiune tn țară...

— Ca orice artist care vrea să 
fie cinstit cu el însuși, nu pot 
să nu recunosc bucuria aplauze
lor. Dar acestea țin o clipă. Aplau
zele sporesc răspunderea, conștiința 
datoriei. Am emoție pentru interpre
tare, mă gindesc la partitură ; mi s-a 
întîmplat să fac pe parcurs și modi
ficări. Indiferent de primirea pe care 
o face publicul sau presa, nu mă 
pot declara suficient de mulțumit. 
Au fost și situații in care colegii și 
presa au reacționat destul de rece, 
iar eu consideram lucrarea realizată. 
Există insă, in afara publicului, un 
barometru sigur al valorii, de care 
eu personal țin seama : interpreții.

Convorbire cu compozitorul 
Mihai MOLDOVAN

nu întotdeauna posibilă sau neapărat 
necesară), fără a impune norme rigide 
de comportare sau de gîndire, abia 
atunci cred că arta operează cu a- 
devăratele ei mijloace, diferite de 
ale altor domenii spirituale, abia â-

subiect, prin detalii, prin demers es
tetic aspectele strict contemporane. 
Sîntem incă datori publicului cu a- 
cele montări care să constituie ima
gini concludente ale marilor deveniri 
istorice, semnificativele fresce ale

Misiunea teatrului contemporan
lui, particularul strict, care nu reu
șesc să intereseze deopotrivă spec
tatori cu o pregătire diversă. Tele
vizorul, prin anchetele sale sociale, 
economice etc., ne aduce săptămînal 
în casă atîtea cazuri care beneficiază 
de girul zdrobitor ăl autenticului. 
Teatrul, cred eu, trebuie să surprin
dă cu mijloacele artei sale esența 
conflictelor umane și să le propună 
spre dezbatere spectatorului. Iar 
atunci cînd se lasă spectatorului ges
tul final al concluziei (concluzie și ea

tunci își atinge nobilul ei scop. De 
asemenea, in ceea ce privește conflic
tele, nu întotdeauna dramaturgii au 
o intuiție exactă a raportului pe care 
arta îl presupune între permanent și 
actual. In esența lor, conflictele uma
ne au un caracter peren. Un neamț 
mai tipicar le-a numărat, sînt vreo 
45 sau 47 toate. Viabilitatea unei dra
maturgii constă tocmai in atingerea 
acestor zone de interes permanent. 
Dar și în capacitatea de a sesiza prin

etapelor revoluționare prin care am 
trecut și cu deosebire ale efervescen
ței, inclusiv coliziunilor de idei, ati
tudinile specifice momentului actual; 
montări care, totodată, să fructifice 
cu adevărat imensele disponibilități 
ale colectivelor noastre teatrale. Nu 
cred că urmărind curba progresului 
stăm la fel de bine in privința pro
greselor propriu-zis estetice ale spec
tacolului teatral. Să mă explic. Cu 
ani în urmă „Bulandra", chiar și Na
ționalul, propuneau atenției modali-

tățî estetice diferite de cele ale unui 
realism împins pînă la Copierea fo
tografică a realității. Prin propuneri
le lor, teatrele surprindeau și cuce
reau publicul, îl atrăgeau in contem
plarea unei arte și mai marcat emo
ționale. Deschiderea tăcută a obligat 
publicul să facă saltul de înțelegere 
către metaforă, către idee, către un 
sincretism artistic superior, către 
creații scenice care să dea acestor 
teme generoase un mare suflu ar
tistic și implicit o mare forță de a 
răspunde setei de frumos și adevăr 
a publicului de azi. Ritmul unor pro
grese de tipul celor amintite îmi 
pare a se fi încetinit.

Avem o tinără generație de regi
zori care sînt certe valori ; un ade
vărat „al doilea val" ce rivalizează 
de' la egal la egal cu înaintașii. Iar 
cheia acestei continuități de valoare 
poate fi aflată tocmai în valo
rificarea superioară a personali
tăților actoricești excepționale exis
tente pe scenele noastre.

Și dacă la repetiția generală instru
mentiștii orchestrei simfonice aplau
dă, atunci parcă sînt mai liniștit. 
Adevărul este că dacă tu, creator, 
nu ai de spus nimic semenilor tăi, 
mai bine e să renunți Ia artă. Și 
iată că din nou îmi revine în minte 
noțiunea de „responsabilitate". Actul 
creator este irepetabil și dacă el nu 
conține adevărul, frumosul și este 
marcat doar de convenție, dacă nu 
are un înalt nivel profesional, tot 
efortul este nul. întrebat ce fel de 
muzică ii place, Șostakovici a răs
puns : „toată muzica bună de la Bach 
Ia Offenbach"..., gindind probabil că 
există muzică bună și muzică de 
proastă calitate. Aș adăuga că în ul
timul timp a apărut o riouă dimen
siune valorică : muzica inutilă (ter
menul nu este lipsit de sens nici 
pentru alte zone ale artei, nici pen
tru literatură) ; adică, acea creație 
de care nu are nimeni nevoie : Super
ficială și elementară, zgomotoasă ca 
pretenții, goală ca realizare. Aș vrea 
să remarc fenomenul apariției profi
torilor, la ocazii importante, pe sea
ma unor momente memorabile care, 
dealtfel, merită din plin să fie oma
giate în pagini muzicale durabile. 
Sigur că avem nevoie de o muzică 
adecvată, inspirată, pentru „Ziua co
pilului", „Ziua minerului" etc. dar, 
din nefericire, cu aceste ocazii se 
strecoară și compoziții neizbutite, lu
crări sortite să moară a doua zi după 
ce s-au născut. Cred că asemenea 
lucrări, care nu se ridică Ia înălțimea 
tematicii, a ideilor și idealurilor con
centrate in evenimentele respective, 
n-ar trebui să fie acceptate cu atita 
ușurință de comisiile de avizare și 
nici de formații. Ce înțelegem prin 
muzică „ocazională" 7 Și Bach, și 
Beethoven, și Haydn, și mulți alți 
creatori au scris pentru ocazii, dar 
realizările lor erau la un înalt nivel 
profesional și cu o excepțională vi
ziune asupra evoluției istorice a mu
zicii. Avem și noi, astăzi, multe lu-

muzicii românești»
crări valoroase, dedicate unor mo
mente istorice de seamă. Cu atît mai 
mult trebuie să fim mai exigenți în 
viitor.

— Se aud uneori lamentații despre 
drumul anevoios al partiturilor spre 
audiție, spre sălile de concert. După 
părerea dv. nemulțumirile sint în
temeiate ?

— Am lucrat la Radio vreme de 
cîțiva ani. Venea cîte un coleg cp 
cite o partitură mai mare. decît pf 
pitrul și pe deasupra inexecutabila. 
Ce puteam face 7 11 respingeam. Vo
cile plingătoare, zic eu, in general 
nu au dreptate. O partitură de va
loare își face singură drum spre au
diție.

— Dar dacă vă gindiți la muzica 
ușoară, unde Sînt incă neimprimate 
cintece scrise cu ani in urmă ?

— Nu știu de ce sint probleme. 
Pentru că orchestra de estradă a Ra- 
dioteleviziunii este o formație va
loroasă, care muncește enorm, iar 
compozitorul Sile Dinicu. conducă
torul formației, este un muzician, 
dăruit. Dar îmi revine din nou în 
minte cuvîntul „responsabilitate". 
Cum poate un „compozitor" să pre
zinte o linie melodică simplă, care, 
este drept, îi aparține, dar cu o ar
monizare făcută de altcineva, cu o or
chestrație făcută de altcineva... nu
mai și numai pentru a obține o'rela- 
tivă publicitate artistică, pentru a 
apărea la posturile de radio și pe 
micul ecran 7 !

— In pofida faptului că școala ro
mânească de compoziție este printre 
cele mai înzestrate, nu putem să nu 
recunoaștem că încă iși mai face loc 
spre larga audiție, uneori chiar cu 
mare ușurință, destulă maculatură.

— Muzica inutilă, maculatura este 
cantitatea de partituri care înseamnă 
risipă de hirtie și nimic mai mult ! 
Și culmea este că uneori condeie cu
noscute abordează teme majore în 
lucrări minore, superficiale. Dar Ro
mâniei de astăzi, ai cărei fii sîntem, 
avem datoria să-i închinăm compo
ziții inspirate, de înaltă valoare. Con
temporanilor noștri nu putem să ne 
adresăm într-un limbaj schematic, ci 
elevat ; trebuie să abordăm proble
mele care-i interesează, trebuie să le 
trezim interesul pentru muzică. O 
muzică adevărată transmite, comuni
că o multitudine de idei, de senti
mente legate de viața noastră coti
diană, de existență în general.

Noi, compozitorii, trebuie să ne în
țelegem misiunea asemenea ingine
rului care construiește un pod dura
bil, nu o machetă gata să se dărîme ; 
asemenea chirurgului care știe per
fect procesul operatorii» și nu poate 
risca Viața unui om. Creatorul este 
dator să scrie o muzică inspirată, 
adevărată, care să stabilească marele 
dialog cu ascultătorii, o muzică prin 
care cultura noastră spirituală să fie 
înnobilată.

Smaranda OȚEANU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Amabilul mesaj al Excelenței Voastre, primit cu ocazia aniversării oficiale 
a zilei mele de naștere, mi-a făcut o deosebită plăcere și doresc să vă 
mulțumesc sincer pentru bunele dumneavoastră urări.

ELIZABETH R

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 25-ă aniversări a semnării, de către Republica Socia
listă România, a Actului constitutiv al UNESCO, sînt fericit să vă adresez, 
în numele organizației și al meu personal, călduroase felicitări și urările 
cele mai bune pentru fericirea și prosperitatea poporului român.

In domenii cheie ale dezvoltării, cum sînt educația, știința și cultura, 
activitatea României în cadrul UNESCO, atît pe plan național, cît și inter
național, a fost tot mai importantă, prezența la București a Centrului 
european al UNESCO pentru învățămîntul superior fiind o vie mărturie în 
acest sens.

Sînt convins că fructuoasa cooperare care s-a statornicit între tara dum
neavoastră și UNESCO va continua să se întărească și mai mult în viitor, 
în slujba păcii, progresului și înțelegerii între popoare.

Cu înaltă considerațiune.
AMADOU MAHTAR M'BOW

Director general al UNESCO

Primire la C. C. al P. C. R.
Sîmbătă, tovarășul Ion Coman, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întîlnit cu tovarășul Max 
membru al Prezidiului C.C. 
German, care la 
P.C.R. se află la 
noastră.

Cu acest prilej 
schimb de păreri

invitația 
odihnă

Schăfer, 
al P.C. 
C.C. al 
în țara

s-a efectuat un 
privind preocupă-

rile actuale ale Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist Ger
man. exprimîndu-se dorința comună 
de a dezvolta in continuare relațiile 
dintre cele două partide în interesul 
cauzei păcii, securității, progresului 
social și al independentei naționale, 
al cooperării și colaborării interna
ționale, Totodată, în cadrul convor
birii au fost abordate unele aspecte 
ale vieții internaționale actuale.

SINAIA: Și-a redeschis porțile 
complexul turistic și

Din cocheta stațiune de pe Valea 
Prahovei — Sinaia — ne-a sosit o 
știre care nu poate decit să bucure 
pe cei ce vor să-și petreacă con
cediul la munte : lucrările de re
novare, modernizare și dotare în
cepute cu cîțiva ani în urmă la cel 
mai important și mai frumos edi
ficiu — „Păltiniș” — au fost în
cheiate. Astfel, acest mare com
plex turistic și de odihnă și-a re- 
deschj' norțile în condiții care pot 
satisface cele mai exigente cerințe 
de confort și bună servire. Așa 
după cum ne-a anunțat directorul 
stațiunii. Dumitru Chiroiu, com
plexul are posibilitatea de a caza 
în camere cu două paturi, in gar
soniere și apartamente peste 220 
de turiști sau oameni 
timp mai îndelungat 
Interioarele se remarcă 
biberul elegant și funcțional, in
stalațiile de încălzire centrală, te
lefonice etc. în incinta complexu
lui, pentru asigurarea unor exce
lente condiții de masă funcționea
ză un restaurant clasic, altul spe
cific pentru alimentația rațională 
pe bază de legume și lactate ; de 
asemenea, s-au deschis o pensiune- 
restaurant, precum și un bar de

aflați pe 
la odihnă.
prin mo-

de odihnă „Păltiniș» 
zi. Spațiile largi ale sălilor, orna
mentarea lor, dar mai ales serviciul 
ireproșabil creează un mediu am
biant plăcut pentru servirea unor 
mincăruri variate, gustoase, hrăni
toare. Căci în bucătăria amenajată 
cu utilaje și aparatajul necesar 
mecanizării numeroaselor operații 
de pregătire a peste 200 de pre
parate calde, minuturi, specialități 
din legume lucrează un colectiv 
de bucătari și maiștri in arta culi
nară dintre cei mai buni din sta
țiune, care s-au afirmat la diferite 
concursuri gastronomice din țară și 
străinătate. Gazdele n-au uitat nici 
de condițiile de relaxare in aer 
liber a invitaților. Astfel, în curtea 
complexului s-au amenajat 
nuri de tenis de cîmp. de volei, 
baschet, ping-pong. „Peste . 
timp — a adăugat directorul — in 
partea inferioară a clădirii se vor 
da in exploatare și sălile de gim
nastică normală și medicală. Aici, 
amatorii vor găsi aparatajul nece
sar și, bineînțeles, personalul care 
vă asigura asistența de specialitate. 
Cei cu indicații de tratament vor 
putea face masaje, băi galvanice, 
băi la saună ș.a.“ (Constantin 
Căpraru).

tere-

putin

SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRII
UNOR ÎNALTE DISTINCȚII

La Palatul Marii Adunări Națio
nale a avut loc, sîmbătă dimineața, 
solemnitatea inminării unor înalte 
distincții ale Republicii Socialiste 
România conferite prin Decret prezi
dențial membrilor Comitetului Exe
cutiv al Federației Internaționale a 
Sportului Universitar, pentru contri
buția adusă Ia dezvoltarea sportu
lui mondial universitar, la pro
movarea prieteniei și înțelegerii în
tre tinerii din întreaga lume în spi
ritul păcii și colaborării internaționa
le. cu prilejul celei de-a Xl-a ediții 
a Jocurilor Mondiale Universitare de 
vară — București 1981.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Petru Enache, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Cornelia Filipaș, 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului Național de 
Organizare a Universiadei, vicepre
ședinți și alți membri ai comitetului.

A luat parte, de asemenea, dr. 
Primo Nebiolo. președintele Federa
ției Internaționale a Sportului Uni
versitar.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Petru Enache. care, 
in numele președintelui Nicolae 
Ceaușescu, i-a felicitat călduros pe 
cei decorați, subliniind că acordarea 
acestor distincții este expresia apre
cierii contribuției Federației Interna
ționale a Sportului Universitar la 
dezvoltarea mișcării sportive studen
țești internaționale, la promovarea, 
în rîndurile tineretului, a idealurilor 
de pace, prietenie și colaborare, de 
făurire a unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră.

In numele celor decorați a luat cu- 
vîntul dr. Primo Nebiolo, care a adre
sat mulțumiri călduroase președinte
lui Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
marea cinste ce s-a făcut membrilor 
Comitetului Executiv al F.I.S.U.. pre
cum și pentru condițiile Optime asi
gurate desfășurării 
diale Universitare 
București.

Mon- 
vară de la

Jocurilor 
de

(Agerpres)

încheierea vizitei oficiale în Republica Socialistă România

t ta t r
PROGRAMUL 1

9,00 Tot Înainte I
9,35 Film serial pentru copii „Pasăre^ 

albastră" — ultimul episod
Viața satului
Universiada ’81. Transmisiuni di
recte. Polo (turneul final); Lupte 
libere; Natație
De strajă patriei

10,00
11,00

14,15

19,00
19,15

Album duminical • „Pe locuri, 
fiți gata... zimbiți 1“ a Tom șl 
Jerry — desene animate
Universiada ’81. Transmisiuni di
recte. Tenis — semifinale; Volei, 
(turneul final); Sărituri în apă; 
Natație — finale
Telejurnal
Universiada ’81. Transmisiune di
rectă. Atletism — finale
Film artistic : „Salt în necunos
cut". Premieră TV. Producție a 
studiourilor americane
Stele ale cîntecului52,20

52,45 Telejurnal
23,00 Universiada ’81. Rezumatul între

cerilor zilei

PROGRAMUL 2

lo,00 Matineu de vacanță : Lessle. Pro
ducție a studiourilor canadiene

10,45 Finalfștli ediției 1981 a concursului 
de pian „Beethoven*

11,25 O șoaptă din spațiu. Documentar 
științific

12,10 Muzică
12,40 Desene

Jbil
Muzică
Arhitectura maură. Film documen
tar — producție a studiourilor 
franceze
Meridianele cîntecului și dansului

• Teatrul Mic : Pluralul englezesc - 
19,30; (la rotonda scriitorilor din Ciș- 
migiu) : Clntecul iubirii (spectacol ' 
sunet și lumină) — 21.
• Teatrul de operetă (la Teatrul 
vară Herăstrău) : Silvia — **
• Teatrul de comedie (la 
țional de istorie) : Cintec 
mea (spectacol de poezie 
— 10,30 Miorița — 12, (la 
tulul) : Miorița — 17,30.
• Teatrul „Nottara" (la sala Majes
tic) : Sentimente și naftalină — 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 Batlștel): 
Veselie la Tănase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română* (la 
Teatrul de vară „23 August”) : Așa se 
cîntă pe la noi — 19.
• Teatrul evreiesc : Jurnalul unul ne
bun — 18,30.
a Teatrul „Țăndărică* (tn Clșmlgiu): 
Tindală... cloșcă — 20.

da

d«
20.
Muzeu! na- 
pentru (ara 
și muzică) 
Muzeul sa

13,05
13,50

populară 
animate : Pentru voi, dragi

de Jaz

14,40
15.25 Teatru TV : Cezar și Cleopatra, de 

G.B. Shaw. Producție a televiziunii 
engleze

17,00 serată muzicală TV : București, 
centru muzical internațional (II)

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 Serata muzicală TV (continuare)
21.25 Telerama
21.55 Ritm și melodie
22,20 Politehnica satului — film docu

mentar. O producție a Studioului 
de film TV în colaborare cu „Sa- 
hla-fllm*

12,45 Telejurnal

LUNI 27 IULIE

PROGRAMUL 1

6,00 Universiada ’81. Polo, natație. lup
te libere, baschet. Transmisiuni di
recte ' alternative

14,00 Universiada ’81. Tenis de ctmp — 
finalele la simplu femei și dublu 
bărbați; Volei, baschet, polo, lup
te libere, natație. Transmisiuni di
recte alternative

20,00 Telejurnal
30,20 Universiada ’81, Transmisiuni di

recte
20,50 Actualitatea economică
11,05 cadran mondial
31.30 Roman foileton : „Puterea voin

ței”. Episodul 4
32.30 George Enescu. Rapsodia a Il-a. 

Interpretează Filarmonica ..George 
Enescu" din București, dirijor : 
Mircea Basarab
Telejurnal
Universiada ’81. Rezumatul Între
cerilor zilei

52.45
13,00

PROGRAMUL 3

i n a
• Am o idee : SCALA — 9,304 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 : BUCUREȘTI — 8,30; 10,45; 
13; 15,30; 18; 20,30, LUCEAFĂRUL - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la grădi
nă — 21.
• O singură dată tn viată : SALA 
MICA A PALATULUI — 17.15; 20.
• Punga cu libelule ■ BUZEȘTI — 15; 
17; 19.
• Pruncul, petrolul șl 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 t POPULAR
17,30; 19,30.
• Nuntă tnstngerată : FLACARA — 
15.30: 17,30; 19,30.
a Sint timid, dar mă tratez : PATRIA 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15. GRI- 
VITA — 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.

15.30

îo.oo
16,25

Tonomatul melodiilor
Alma-Ata. Film documentar. Pro
ducție a studiourilor sovietice
Un ztmbet... în plină vară26,45

17,40 Film artistic : „Salt in necunoscut* 
(reluare)
Antologia artei muzicale 
1001 de seri
Telejurnal
Mozaic (selecți uni)
Ora tineretului

19,15
19.50
20,00
20,20
21.50
22,45 Telejurnal

• AUTOMOBIL FĂRĂ 
PILOT. Cum va arăta automo
bilul viitorului ? Doi cercetători 
niponi răspund : va funcționa 
fără pilot. Ei au imaginat proto
tipul din fotografie prevăzut cu 
două camere TV. una plasată pe 
capotă și cealaltă în dreptul 
uneia din perechile de faruri. 
Camerele transmit imaginile în
registrate unui computer „așe
zat” in locul pilotului, computer 
căruia i 
punctul 
plinește 
rațiile
unui pilot : evaluează distanțele 
in raport cu alte vehicule, cu 
bordura trotuarului, calculează 
curba virajelor, evită obstaco-

se indică, in prealabil, 
de destinație. El înde- 
conștiincios toate Ope- 
încredințate îndeobște

Cronica zilei
La Asociația de drept 

și relații internaționale 
rești a avut loc sîmbătă o masă ro
tundă prilejuită de prezenta în tara 
noastră a delegației Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia, condusă de 
ambasadorul Legwaila Joseph Leg- 
walla. reprezentantul permanent al 
Botswanei la Națiunile Unite.

Șeful delegației a expus preocupă
rile Consiliului în vederea grăbirii 
accesului Namibiei la independentă, 
inclusiv prin convocarea unei sesiuni 
de urgență a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată Namibiei. El a 
relevat, de asemenea, importanta 
activități) desfășurate de Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia, care se bu
cură de sprijinul României, subli
niind, in acest context, că in condi
țiile actuale se impune concentra
rea tuturor forțelor progresiste, de
mocratice. antiimperialiste, pentru 
succesul luptei drepte a poporului 
namibian.

în continuare, șeful delegației a 
răspyns întrebărilor puse de cei pre
zent!.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Aso
ciației de drept internațional și rela
ții internaționale. Consiliului ziariști
lor, ai presei și Radioteleviziunii ro
mâne. ai altor instituții.

A fost de fată Abdel Salam Da- 
jani. directorul Centrului de infor
mare al O.N.U. la București.

(Agerpres)

internațional 
din Bucu-

Constantin
Sîmbătă, 25 iulie, s-a încheiat vi

zita oficială efectuată în țara noastră 
de ministrul afacerilor externe al 
Republicii Elene, Constantin Mitsota
kis, la invitația tovarășului Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România.

Cei doi miniștri și-au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele pozitive 
cu care s-a încheiat vizita și au 
apreciat că aceasta va duce la întă
rirea și extinderea relațiilor româno- 
elene în diverse domenii, în spiritul 
înțelegerilor dintre președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Elene, Constantin Kara
manlis.

Ministru] afacerilor externe grec a 
dat o înaltă prețuire convorbirilor 
prilejuite de primirea sa de către 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In cursul vizitei s-a reafirmat do
rința României și Greciei de a ac
ționa în continuare pentru o politică 
de pace și colaborare în Balcani, în 
Europa și în lume, pentru succesul 
reuniunii din capitala Spaniei, con
sacrată securității și colaborării euro
pene, pentru intensificarea eforturi
lor consacrate soluționării politice a 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state, pentru pace, destindere și res
pect al independenței naționale a tu
turor popoarelor.

Sîmbătă dimineața, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Elene, 
Constantin Mitsotakis, a părăsit Ca
pitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Ion Brad, ambasa
dorul României la Atena, și Michel 
Cottakis, ambasadorul Greciei la 
București

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 iulie. In țară : Vremea va fi In 
general instabilă și se va răci ușor In 
Banat. Crișana, Transilvania, Maramu
reș și Moldova, unde vor cădea ploi lo
cale ce vor avea și caracter de aversă, 
însoțite de descărcări electrice. în rest, 
vremea va fi călduroasă, cu cerul va
riabil și ploi izolate. Vînt 
Temperaturile maxime vor ti cuprinse 
între 20 și 30 de grade, Iar cele minime 
între 8 și 18 grade In București : Vre
me călduroasă, cu cerul variabil, vînt 
slab Temperaturile maxime vor fi cu
prinse între 20 șl 30 de grade. Iar cele 
minime între 16 și 8 grade. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

moderat.

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției, 

Direcția circulație
conducătorii de motorete 

trebuie să învețe

ZIUA INSURECȚIEI NAȚIONALE

A POPORULUI CUBANEZ
Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ 

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat

și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba
HAVANA

Aniversarea Zilei Insurecției naționale cubaneze ne oferă plăcutul prilej 
ca, In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliu
lui de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român 
și al nostru personal, să vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba. Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba, poporului frate cubanez sincere felicitări și un cordial 
salut prietenesc. împreună cu urarea de a obține noi succese în edificarea 
societății socialiste.

Exprimindu-ne satisfacția față de dezvoltarea relațiilor de colaborare șl 
prietenie dintre partidele și țările noastre, reafirmăm dorința ca acestea să 
se adincească tot mai mult in toate domeniile, în Interesul popoarelor 
român și cubanez, al cauzei socialismului, păcii. Independenței popoarelor $1 
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

TELEGRAME

Cu ocazia celei de-a XXVIII-a 
aniversări a Zilei Insurecției națio
nale cubaneze, președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România. Nicolâe Giosan, a 
adresat o telegramă de felicitare pre
ședintelui Adunării Naționale a Pu
terii Populare a Republicii Cuba, 
Bias Roca Calderio.

Cu același prilej, ministrul afaceri
lor externe. Ștefan Andrei, a trimis 
o telegramă de felicitare ministrului

relațiilor externe al Cubei. Isidoro 
Malmierca Peoli.

De asemenea, alte instituții șl or
ganizații de masă din țara noastră 
au trimis telegrame de felicitare in
stituțiilor și Organizațiilor similare 
din Republica Cuba.

Cu același prilej, ambasadorul 
acestei țări la București, Humberto 
Castello, a rostit, sîmbătă, o cuvîn- 
tare la posturile noastre de radio și 
televiziune.

• Recursul la metodă i CENTRAL — 
9; 11,15; 15,30; 19
• Jandarmul și extraterestrii t STU
DIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• In căutarea chibriturilor s VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• înainte de miezul nopții : TIMPURI 
NOI - 9; .11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. .
• Heidi tn oraș — 9; 10,45; 12,30; 14,15, 
Moscova nu crede In lacrimi — 16; 
19 : DOINA.
• Aventuri tn Marea Nordului : EX
CELSIOR - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20. Ia grădină - 21.
• Alergătorul : EFORIE — t: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Centrala este pe emisie t ARTA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Zîmbetul unui om chinuit : 
TORUL — 16; 18; 20.
• Olimpiada ’40
17.30; 20.
• Jocuri serioase : PACEA — 
17,30; 19,30.
• Corleone t CULTURAL — 9; 
13,30; 15,45; 18; 20,15. GLORIA 
11,30; 14; 16,45; 19,15, la grădină 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 17,45; 18;
20.15.
• Articolul 420 : VOLGA — 9; 12; 16; 
19. TOMIS — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Chemarea; Lancea de argint i 
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.
• Pe aripile vlntului : LIRA — 15.30; 
19.
• Pierdut șl regăsit : GRADINA 
ARTA — 21.
• Secretul casetofonului : GRĂDINA 
BUZEȘTI — 21, GRĂDINA LIRA — 
21.
• Marfă furată : GRĂDINA CULTU
RAL - 21.
• Superman S GRADINA FESTIVAL 
— 21.
• Shabana s GRĂDINA FLACĂRA —
21.15.
• Sălbatecul : GRĂDINA MIORIȚA — 
21.
• tmi sare țandăra : PARC HOTEL 
— 21,15.

COTROCENI

VII-

— 15;

15.30;

■ Galeria Orizont (parter) : Nicolae 
Ovejan, pictură pe sticlă; (atelier 35): 
Liviu Călinescu, pictură.
• Galeria „Căminul artei" (parter): 
Șerban Rusu Arbore, pictură șl desen.
• Galeria Simeza : Ion Donca. grafi
că.
• Galeria „Cenaclu" — Hanul cu tel: 
Mircea Bîrloiu, grafică.
• Galeria Galateea : Nicolae Moldo- 
veanu, artă decorativă.
• Muzeul satului : Expoziția „Cerami
ca tradițională din România".

etc. Noul vehicul pare 
de domeniul fanteziei. însă 
trebuie uitat că de cîțiva 
acest procedeu este deja utili
zat în robotică pentru a ghida 
„mina" unei mașini, de exem
plu, ca să apuce un obiect sau să 
transporte de la un loc la altul 
acest obiect

Motoreta a devenit o prezență 
permanentă pe arterele rutiere, ofe
rind o serie de facilități în depla
sare : este foarte mobilă, ușor ma
nevrabilă și simplu de întreținut. 
Conducerea motoretei reclamă insă 
și obligații. întrucît circulația rutie
ră actuală impune o cunoaștere te
meinică a normelor de deplasare și 
o îndemînare corespunzătoare. De 
aici, necesitatea susținerii examenu
lui în vederea obținerii dreptului 
de a conduce motoreta pe drumurile 
publice. De asemenea. conducerea 
motoretei sub influența alcoolului 
constituie un pericol tot atît de mare, 
ca și în cazul celor aflați la volanul 
mașinilor. în plus, pericolul de au- 
toaccidentare este mai ridicat în cazul 
motoriștilor decît al conducătorilor 
de autovehicule pe patru roti.

La deplasarea prin localități, mai 
ales înainte de intersecții, unii con
ducători de motorete. în 
adapteze viteza la 
in coloană, caută 
printre bordură și 
cule care circulă ... ____  _____
Această comportare contravine dis
pozițiilor legii, constituind o depă
șire neregulamentară. interzisă de 
lege. Alteori, virajul la stînga se 
efectuează fără încadrarea corespun
zătoare și fără măcar să se asigure 
că manevra nu împiedică circulația 
vehiculelor care vin din spate. De 
asemenea, circulația foarte aproape 
în spatele altor autovehicule con
stituie un mare pericol. O clipă de 
neatenție și. la o frînare bruscă a 
celui dinainte, motoreta poate intra 
în coliziune cu acesta.

loc să-și 
condițiile mersului 
să se strecoare 
șirul de autovehi- 
pe prima bandă.

Planificarea călătoriilor 
pe distanțe mari

Drumurile lungi sînt întotdeauna 
obositoare. Oboseala la volan con
stituie cauza unor foarte grave acci
dente rutiere. în ultimele zile s-au 
comis mai multe accidente de circu
lație din cauza adormirii șoferilor 
la volan. Au fost și sînt organizate 
pe timpul nopții acțiuni care vizea
ză. printre altele, oprirea din cursă 
a celor care s-au angajat în efectua
rea unor călătorii de cîteva sute de 
kilometri nonstop, intr-un timp 
foarte scurt. La ieșirea din Galati, 
imediat după miezul nopții, doi con
ducători auto au fost opriți în timp 
ce se grăbeau să ajungă la Iași și. 
respectiv, la Botoșani. Este vorba de 
Aurel Panaitiu și Mircea Danăilă cu

ROMANIAFILM prezintă de 
la 27 iulie la cinematograful 
SCALA din Capitală o specta
culoasă retrospectivă a marilor 
performante ale sportului româ
nesc in filmul

„CAMPIONII»
Producție a Casei de filme 

unu. Secvențe antologice cu 
marii campioni din ultimele 
trei decenii : Nadia Comaneci, 
Ivan Pațaichin, Ilie Năstase, 
Ion Tiriac, Iolanda Balaș, Lia 
Manoliu, Viorica Viscopoleanu, 
Ioan Soter, Ileana Silai, Gheor- 
ghe Gruia. Cristian Gațu, Ni- 
colae Martinescu, Aurel Ver- 
nescu, Simion Cuțov. Comenta
tor : Cristian Țopescu. Regia : 
Constantin Vaeni.

• PREMIERĂ GENE
TICĂ. Doi cercetători ameri
cani au realizat o premieră ge
netică reușind să transfere în 
interiorul unei celule de floarea- 
soarelui gena de fasole care di
rijează producția unei anumite 
proteine în celulele acestei din 
urmă plante. Rezultatul ? Celu
la de floarea-soarelui a început 
să fabrice proteina respectivă, 
care îi lipsește. Geneticienii con
sideră că aceasta reprezintă un 
prim pas spre „fabricarea" de 
noi plante pe baza cărora se vor 
produce alimente complete. Nu 
este exclus ca tot datorită ingi
neriei genetice aceste plante să 
fixeze propriul lor azot, econo
misind astfel ingrășămintele, din 
ce în ce mai costisitoare.

autoturismele l-GL-2585 și 1-GL- 
3865.

Conducerea unui autovehicul pe 
parcursul, a mai multor ore fără 
oprire, indiferent de rezistenta- celui 
care o execută, devine, in cele din 
urmă, obositoare și periculoasă.

în vederea prevenirii unor astfel 
de situații este necesar să se evite 
parcurgerea. într-o singură zi. a unor 
drumuri lungi. Călătoriile de mai 
multe sute de kilometri trebuie pre
gătite cu cîteva zile înainte, alegîn- 
du-se itinerarele cele mai convena
bile. Drumul. în sine, trebuie împăr
țit în etape, astfel ca după parcurge
rea a 60—100 km să se facă o pauză 
de 15—30 minute pentru refacerea 
capacității de efort. Pentru ca even
tualele defecțiuni tehnice ivite pe 
parcurs să nu aibă repercusiuni asu
pra programului este necesară ple
carea la drum cu o rezervă de timp 
în funcție de lungimea drumului. 
Procedindu-se astfel se poate anti
cipa că parcurgerea itinerarului sta
bilit se va face fără grabă și risc.

Atenție la tramvaie I
In mai multe localități din tară, 

tramvaiul constituie unul din mij
loacele de bază ale transportului in 
comun de persoane. Din păcate insă, 
ponderea angajării acestui vehicul în 
accidentele de circulație este destul 
de ridicată. Se știe că deplasarea 
tramvaiului beneficiază, prin lege, 
de anumite facilități, in detrimentul 
celorlalte vehicule. Este vorba de 

. dreotul de prioritate în intersecțiile 
nediriiate. obligativitatea conducăto
rilor de autovehicule de a nu-1 de
păși in apropierea stațiilor fără re
fugiu. posibilitatea de a avea in 
permanentă linia descongestionată de 
alte vehicule. Unii 
tramvaie abuzează 
drepturi și chiar se 
usesc" să acroșeze 
rism al cărui conducător imprudent 
a ocupat o parte din traseul tram
vaiului. Astfel de „glume” au avut 
urmări grave, soldîndu-se cu victi
me omenești și pagube materiale. 
In mod firesc, conducătorii de tram
vaie au răspuns, civil și penal, pen
tru faptele lor.

conducători de 
însă de aceste 

amuză dacă . re- 
ușor un autotu-

(Urmare din pag. I)
țiului, in vara anului 1972, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Pe atunci discu
tam și ne gindeam la unele 
lucruri in legătură cu dez
voltarea economico-socială 
a orașului — și consideram 
că acestea vor transforma 
Piteștiul. Dar Piteștiul dc 
astăzi, față dc ceea ce dis
cutam acum 10 ani, repre
zintă, intr-adevăr, tovarăși, 
un lucru la care foarte pu
țini gindeau că se va în
făptui. Piteștiul a devenit 
astăzi unul~ dintre marile 
centre industriale ale 
României".

Epoca de ctitorie în de
plină înflorire a Piteștiu- 
lui începe, deci, prin 1952. 
întregul oraș, cu toată zes
trea lui industrială și so- 
cial-culturală. este gindit, 
discutat, visat și înfăptuit 
în zilele și nopțile, în lu
nile și anii de clocot con
structiv trăit de piteșteni în 
ritmurile în care recunoaș
tem ritmul alert și generos 
al inimii bărbatului vizio
nar, al Comunistului. în

DE PRETUTINDENI

APEI DE
Marea Neagră

• NAVĂ PENTRU E 
PURAREA 
MARE.
au început probele tehnologice 
ale primei nave destinate epu
rării apei de mare de la supra
față de diferite impurități. Este 
vorba de o navă realizată de 
specialiști sovietici care in de
curs de o oră poate „colecta" 
pînă la 400 tone de produse pe
troliere. După ce a fost filtrată 
și purificată, apa de mare este 
aruncată peste bord. Produsele 
petroliere adunate pot fi folosite 
din nou.

In bogata cronică a luptei revo
luționare a poporului cubanez, eve
nimentele de la 26 iulie 1953 sint 
înscrise la loc de cinste. In acea 
zi istorică, un grup de tineri pa
triots conduși de Fidel Castro, au 
efectuat memorabilul asalt asupra 
cazărmii Moncada, citadelă a sân
gerosului regim al dictatorului Ba
tista. Acel act insurecțional a mar
cat începutul revoluției cubaneze, 
care avea să triumfe la 1 ianuarie 
1959, prin preluarea puterii de către 
forțele populare, ceea ce a marcat 
apariția primului stat socialist pe 
continentul american.

Evocarea evenimentelor petrecu
te cu 28 de ani în urmă oferă pri
lejul de a releva marile succese re
purtate de poporul cubanez, sub 
conducerea partidului său comunist, 
în opera de făurire a noii orînduiri, 
în lupta pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare, a independentei și 
suveranității naționale.

Roadele eforturilor desfășurate de 
poporul cubanez se văd astăzi în 
ritmul și amploarea construcțiilor 
industriale. în 
noilor cartiere 
Havana și din 
sistematizarea 
in sporirea randamentului agricul
turii și zootehniei. Anii socialismu
lui au fost deopotrivă ani de dez
voltare intensă a învătămîntului. 
științei și culturii, de creștere a 
nivelului de trai material și spiri
tual al populației.

Poporul cubanez întimpină sărbă
toarea de astăzi angajat in înfăp
tuirea planului cincinal de dezvol
tare social-economică elaborat la 
cel de-al doilea Congres al Partidu
lui Comunist din Cuba. în între
prinderi, pe șantierele de construc
ții sau pe plantațiile de trestie de 
zahăr oamenii muncii obțin 
noi și semnificative succese în 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Astfel, muncitorii constructori sînt 
angrenați 
importante 
între care 
de la 
care vor începe să funcționeze la 
întreaga capacitate proiectată încă 
înainte de sfîrșitul anului în curs. 
Alte unitătî productive — ca fa
brica de mașini agricole de la

profilul modern al 
de locuințe din 

celelalte orașe. în 
localităților rurale.

In realizarea 
obiective 
fabricile 

Cienfuegos

unor 
industriale, 
de ciment 
și Măriei,

Holgufn, cea de elemente metalice 
din Las Tunas, combinatul de hîrtie 
de la Sancti Spirițus, două noi 
fabrici de zahăr și cinci fabrici de 
plăci prefabricate pentru construc
ția de locuințe, în total 77 de 
obiective economice urmează să fie 
terminate în acest an. paralel cu 
intensificarea lucrărilor la unele 
mari investiții ale actualului cin
cinal. cum sint cel de-al treilea 
combinat de nichel de la Punta 
Gorda. termocentrala de la Santa 
Cruz del Norte, combinatul textil 
din Santiago de Cuba și moderna 
rafinărie de la Cienfuegos. Ample 
proiecte se află în curs de realizare 
și în agricultură, unde avansează 
lucrările hidrotehnice, menite să 
asigure irigarea unor Întinse su
prafețe de teren, ca și acțiunile în 
vederea ameliorării soiurilor de 
plante cultivate și a mecanizării 
muncilor agricole, in special în ce 
privește trestia de zahăr.

Poporul român, care și-a mani
festat de la început solidaritatea 
cu lupta eroică a poporului cubanez 
pentru eliberarea națională și so
cială. urmărește cu sentimente de 
caldă simpatie eforturile creatoare 
ale oamenilor muncii din Cuba, se 
bucură de lzbinzile repurtate de el 
in construcția socialismului. sub 
conducerea partidului comunist. 
Intre România și Cuba. între po
poarele noastre s-au statornicit șl 
se dezvoltă legături de prietenie și 
colaborare in diferite domenii de 
activitate — politic, economic, ști
ințific. cultural. Factorul hotărîtor 
al acestei evoluții îl constituie re
lațiile dintre forțele politice care 
conduc cele două țări — Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cuba — și. in acest cadru, 
întîlnirile de la București și Havana 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Fidel Castro, sub al căror impuls 
colaborarea româno-cubaneză s-a 
extins și diversificat.

Sărbătorirea zilei insurecției na
ționale cubaneze constituie pentru 
poporul român un fericit prilej .de 
a adresa poporului cubanez un salut 
cordial. împreună cu urări de noi 
succese in construcția socialismului, 
pentru progresul și prosperitatea 
patriei sale.

zona Pitești-sud s-a ridicat 
marele combinat petrochi
mic ; in 
Găvana 
dustriei 
crare a 
ticole tehnice din cauciuc și

zona Pitești-nord- 
— unități ale in- 
ușoare, de prelu- 
lemnului și de ar-

moderne : Prundu, Găvana 
I și II, Calea București și 
Calea Craiovei, Trivale și 
Banatului.

Piteștiul a devenit el în
suși inconfundabil cu cel 
din trecut, dar el însuși cu

Orașul ca o pădure
tînără de stejar

unități ale industriei ali
mentare; în zona Pitești-est, 
întreprinderea de motoare 
electrice și. la Colibași, în
treprinderea de 
risme de oraș 
1300". Creîndu-se 
temelii industriale vii, ora
șul întreg a țîșnit — ca o 
pădure tînără și viguroa
să de stejar — rotind 
în soare noi cartiere de 
zeci de mii de apartamente

autotu- 
„Dacia- 

aceste

adevărat, cel real șl vigu
ros, cel frumos și cald în 
țesătura lui vie, de geome
trii atit de variate și de 
Îndrăznețe. Cît de adine au 
operat dorurile de viață 
nouă și prosperă amintite 
mai înainte. bătîndu-și 
aripa In sfatul rodnic al pi- 
teștenilor cu deputatul lor 
Nicolae Ceaușescu, vreme 
de patru legislaturi conse
cutiv, continuat în urmă
toarele două legislaturi cu

luminile calde și la fel de 
pătrunzătoare ale deputa
tului Elena Ceaușescu.

O ctitorie nouă, cum sînt 
atîtea ctitorii ale acestui 
timp socialist pe tot cu
prinsul țării, purtînd ilustre 
semnături de gînd și faptă 
comuniste : o ctitorie înzes
trată cu cele mai prețioase 
averi și privilegii, indes
tructibile in înfruntarea cu 
timpul : dezvăluirea iz
voarelor adinei și îmbelșu
gate de energie creatoare 
ale oamenilor, capabile să 
se autovalorifice conștient 
și multilateral sub chipul 
orașului atît de viu, atît de 
tînăr și atît de cutezător.

Pășesc prin locurile ve
chiului centru, petrecut de 
florile urbanisticii contem
porane și tinerele mele 
gazde Încearcă să mă con
vingă că amintirile mă în
șeală. că nu se poate ca Pi
teștiul să fi fost așa cum 
li l-am zugrăvit. Și eu îmi 
spun, cu zîmbet larg întors 
spre lume, că Piteștiul a 
ieșit dintr-o legendă, pășind 
pe terenul ferm al visurilor 
realizate.

• INSTALAȚIE DE DE
SALINIZARE A APEI DE 
MARE. în R.P. Chineză a fost 
dată in exploatare prima mare 
instalație de desalinizare a apei 
de mare. Utilizind procedeul de 
electrodializă, instalația poate 
livra zilnic 200 tone de apă de 
băut. Consumul de energie elec
trică a instalației, ce dispune de 
sisteme automate, 
iar apa „produsă" 
tate superioară.

este scăzut, 
este de cali-

• VACCIN
RIE. Așteptat cu 
medicii stomatologi, dar mai ales 
de pacienți, vaccinul anticarie 
se apropie de faza utilizării în 
masă. După rezultate foarte

ANTICA-
nerăbdare da

bune obținute tn experiențe pe 
animale, în diferite țări s-a tre
cut la testarea sa pe subiecți 
umani. Principiul acestui vaccin 
constă in stimularea producției 
de imunoglobulină A în salivă, 
aceasta protejînd cavitatea bu
cală împotriva agentului Strep
tococcus mutans", principalul 
„vinovat" de formarea cariilor 
dentare.

• UN NOU SISTEM 
DE AEROSOLI • fost pus 
la punct de specialiști elvețieni. 
El este compus din două com- 
partimente,' permițînd difuzarea 
soluției apoase fără a veni in 
contact cu gazul propulsor. 
Avantajul constă in posibilitatea 
de a doza mult mai precis pre
paratul respectiv.

• REGULATOR AL 
TENSIUNII. Pornind de la o 
idee a profesorului universitar 
L. Auer de la Clinica de neuro
chirurgie din Graz, un tehnician 
austriac a realizat o pompă, co
mandată de un microprocesor, 
pentru reglarea automată a pre
siunii sîngelui. Cu ajutorul 
microprocesorului, care calcu
lează in permanentă tensiunea 
bolnavului, se administrează 
progresiv agentul de reducere a 
presiunii sanguine pînă în mo
mentul cînd aceasta atinge ni
velul programat. Administrarea 
exactă a medicamentelor poate 
salva viața bolnavilor în timpul 
operațiilor grele.



„NU“ - amplasării de noi rachete nucleare în Europa

Proiectele N.A.T.O. 
privind amplasa- 
reo de noi rache
te nucleare în Eu
ropa occidentali 
au stlrnit un val 
de proteste, in 
Marea Britanle, 
Olanda, R.F.O., 
Belgia, Danemar
ca, Italia fiind or
ganizate ample 
demonstrații. Fo
tografia Infățlșea- 
zâ un aspect de 
la o astfel de 
demonstrație de 
protest desfigu
rați la Hamburg. 
Pe pancarta pur- 
tati de demon
stranți sti scris: 
„împotriva morțil 
atomice luptați 

pentru viață I"

S.W.A.P.O. denunță intențiile rasiștilor sud-africani 
de a-și menține dominația ilegală asupra Namibiei
DAR ES SALAAM 25 (Agerpres).

— Intr-un document al Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), dat publicității la Dar 
Es Salaam, se arată că guvernul ra
sist sud-afrlcan își intensifică pre
zența militară in Namibia, ceea ce 
dovedește cu claritate intențiile sale 
de a-și menține dominația ilegală 
asupra acestui teritoriu. Astfel. în 
ultimele trei luni, în Namibia au fost 
aduși încă 40 000 de soldați, ceea ce 
ridică la 110 000 numărul total al mi
litarilor regimului minoritar de la 
Pretoria trimiși într-un teritoriu care 
are numai aproximativ 931 000 locui
tori. Totodată, a fost extinsă rețeaua 
de baze militare, în prezent tn Na
mibia existînd 40 de instalații de 
«cest tip, pe o fîșie de teren de 150 
kilometri lungime Ia frontiera cu 
Angola, regiune care servește drept

bază pentru agresiunile împotriva te
ritoriului angolez.

LUANDA 25 (Agerpres). — într-un 
comunicat al Ministerului angolez al 
Apărării se arată că. In urma acțiu
nilor criminale comise pe teritoriul 
Republicii Populare Angola de către 
armata rasiștilor sud-africani în 
cursul lunii iunie, 49 de civili au fost 
uciși și alți opt răniți. De asemenea, 
8 militari au fost uciși și alți 8 ră
niți, relatează agenția angoleză de 
presă Angop. în această perioadă, 
menționează comunicatul, trupele 
sud-africane au întreprins pe terito
riul Angolei nouă bombardamente, 
175 de zboruri de recunoaștere, trei 
debarcări de trupe, cinci atacuri 
aeriene și terestre, patru acțiuni te
restre de recunoaștere, cinci concen
trări de trupe și blindate, cinci 
atacuri cu mitraliere.

ORIENTUL MIJLOCIU—.. •■■■■ ' ' ........ , ............ ........ .....................— ...
Bilanțul tragic al atacurilor lsraellene asupra Libanului 

în perioada care a precedat Încetarea locului

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII LIBERIA

Excelenței Sale Domnului SAMUEL K. DOE
Șeful statului,

Președintele Consiliului Popular de Salvare al Republicii Liberia

MONROVIA
Cu prilejul aniversării proclamării independenței de stat a Republicii 

Liberia, vă adresez calde felicitări șl urări de sănătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate pentru poporul liberian.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că bunele relații 
existente între țările noastre vor continua să se dezvolte, în interesul 
popoarelor român și liberian, al cauzei păcii, independenței naționale șl înțe
legerii între toate popoarele lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

In vederea stabilirii 
unei zone denuclearizate 

In nordul Europei
STOCKHOLM 25 (Agerpres). — 

Președintele Partidului de Stingă — 
Comuniștii din Suedia, Lars Werner, 
a adresat un apel guvernului Suediei 
de a acționa urgent pentru convo
carea unei conferințe a țărilor nor
dice pe tema stabilirii unei zone de
nuclearizate in nordul Europei.

8,4 milioane de șomeri 
în țările Pieței comune

BRUXELLES 25 (Agerpres), — In 
țările membre ale Pieței comune rata 
șomajului a atins la sfirșitul lunii iu
nie a.c. cel mai ridicat nivel pentru 
o lună din perioada de vară, afectind 
7,6 la sută din populația activă, res
pectiv 8,4 milioane persoane, relevă 
statisticile date publicității la Bru
xelles. La sfirșitul lunii iunie, ratele 
șomajului în diferitele țâri membre 
ale C.E.E. se eșalonau între 0.7 la 
sută tn Luxemburg și 10.6 la sută în 
Belgia. In aceeași lună, ratele șoma
jului erau de 4.3 la sută in R.F.G., 
6,9 în Olanda, 7,2 în Danemarca și 
Franța, 8,4 in Italia, 10,1 in Irlanda 
și 10,3 la sută in Marea Britan ie. De 
atunci, aceste cifre au crescut in mul
te țări. In Marea Britanie. de exem
plu, în prezent sint fără lucru 
2 850 000 persoane, cel mai mare nu
măr de la marea criză economică din 
anii ’30, ceea ce reprezintă 11,8 la 
sută din populația activă.

Aprobarea proiectului 
de reformă agrară 

în Nicaragua
MANAGUA 25 (Agerpres). — Con

siliul de Stat al Republicii Nicaragua 
a aprobat proiectul de reformă agrară 
elaborat de Junta Guvernului de Re
construcție Națională, informează 
agenția Prensa Latina. Legea, stabi
lește dreptul de proprietate asupra 
pămîntului pentru toți aceia care ii 
muncesc productiv și eficient. Vor fi 
expropriate proprietățile lăsate în pa
ragină sau exploatate in mod neco
respunzător.

MOSCOVA; Realizări ale economiei sovietice 

în primul semestru al anului
MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității comu
nicatul privind îndeplinirea planului 
pe primul semestru al anului In curs. 
Producția industrială — se spune in 
document — a crescut cu 3,4 la sută, 
în comparație cu aceeași perioadă a 
anului trecut, iar productivitatea 
muncii în industrie a crescut cu 2,6 
la sută. A fost depășit planul la pro
ducția de petrol, gaze, îngrășăminte 
minerale, tractoare, mașini agricole, 
bunuri de larg consum, precum și de 
alte mărfuri. Totodată. în comunicat 
se relevă că unele întreprinderi nu

și-au îndeplinit sarcinile de plan pe 
primele șase luni ale anului. In le
gătură cu creșterea eficienței, comu
nicatul relevă că în industria sovie
tică a început, în perioada respectivă, 
fabricarea a 1 200 noi tipuri de pro
duse și s-au aplicat 2 milioane de in
venții și propuneri de raționalizări.

In primele șase luni ale anului, 
salariile medii au crescut cu 2,3 la 
sută, în comparație cu primul semes
tru al anului 1980, iar retribuția ță
ranilor — cu 4 la sută. Comerțul cu 
amănuntul a crescut cu 5,7 la sută.

BEIRUT 25 (Agerpres). — Intr-un 
comentariu privind evoluția situației 
din Liban, agenția United Press 
International relevă, între altele, fap
tul că cele 15 zile de ostilități ce au 
precedat acordul de încetare a focu
lui anunțat vineri au reprezentat o 
perioadă de mari pierderi umane și 
materiale pentru Liban. Cel mai 
mult a avut de suferit populația 
civilă, din rlndurile căreia au murit 
peste 500 persoane, alte peste 2 000 
fiind rănite, numărul exact al vic
timelor nefiind încă stabilit. De ase
menea, economia libaneză a suferit 
însemnate daune, mai ales în dome
niul transporturilor, deoarece aviația

lsraeliană a distrus sau avariat grav 
11 poduri de pe principalele căi ru
tiere și feroviare din sudul Libanu
lui, izolînd practic unele regiuni de 
restul țării. Unul din cele mai im
portante obiective rutiere distruse 
este șl podul de la Zahrani, la 46 
kilometri sud de Beirut, punct-cheie 
pentru ruta pe care se transportau 
produse petroliere spre nordul țării 
de la rafinăria din apropiere. De
altfel, scrie U.P.I., pierderi materia
le importante au fost provocate și 
acestei rafinării, care asigură aproape 
jumătate din necesarul de produse 
petroliere al Libanului.

Se dezvoltă cooperarea 
între țările Americii Latine

Agențiile de presa
e scurt

VIZITA LA BELGRAD A 
MULUI MINISTRU DIN 

: LANKA. Serghei Kraigher, 
ședințele Prezidiului R.S.F. 
slavia, I-a primit vineri, la Belgrad, 
pe primul ministru al statului Sri 

■ Lanka, Ranasinghe Premadasa. In 
cursul convorbirii — relatează a-, 
genția Taniug — a fost exprimată 

' satisfacția pentru dezvoltarea' cu 
I succes a cooperării iugoslavo-sri 

lankeze. Totodată, s-a subliniat ne- 
i cesitatea întăririi relațiilor de coo- 
I perare dintre țările nealiniate și a 
1 contribuției acestor țări la depăși

rea actuaței situații de încordare 
din relațiile internaționale.

“1

QUITO 25 (Agerpres). — Sub aus
piciile "Sistemului Economic Latino- 
American, in luna octombrie a aces
tui an. va fi creat, la Quito, un nou 
mecanism de cooperare regională in 
domeniul construcției de locuințe. 
Noul organism regional de cooperare 
își propune să încurajeze colaborarea 
și schimbul de experiență între țări

le de la sud de Rio Grande în sfera 
materialelor de construcție, a echipa
mentelor, mașinilor și tehnicilor uti
lizate în construcția de locuințe. De 
asemenea, in cadrul preocupărilor de 
economisire a combustibililor fosili, 
viitoarea organizație va sprijini pro
gramele de folosire a surselor alter
native de energie in locuințe.

CAPRICIILE VREMII
în diverse tărl s-au înregistrat numeroase victime 

$1 Importante pagube materiale
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ÎNTREVEDERE LA VIENA. în
tre președintele P.C. din Austria, 
Franz Muhri, și președintele 
P.C. German, Herbert Mies, care 
întreprinde o vizită în Austria, a 
avut loc o întrevedere. In cursul 
convorbirii au fost abordate pro
bleme legate de activitatea ce
lor două partide și unele probleme 
privind mișcarea comunistă și mun
citorească internațională.

| S.U.A. ȘI JAPONIA au ajuns la 
‘ un acord privind înființarea unui 
|_ consiliu guvernamental, în scopul

soluționării disputelor comerciale 
bilaterale, informează agenția Reu
ter. Acordul a fast anunțat la 
Washington, la 24 iulie, după două 
zile de convorbiri intre ministrul 
japonez al comerțului internațional 
și al industriei, Rokusuke Tanaka, 
aflat in vizită în S.U.A., și oficiali
tățile americane. •

ÎN GRENADA au început lucră
rile reuniunii reprezentanților par
tidelor politice din America Latină 
și bazinul Caraibilor care fac parte 
din Internaționala socialistă. Parti- 
cipanții la intilnire dezbat proble
me legate de situația politico-eco- 
nomică din regiune.

PETROLIER EȘUAT. Un petro
lier sub pavilion liberian, avind la 
bord 75 000 tone de țiței, a eșuat 
simbătă dimineața pe fluviul Elba, 
in apropiere de Hamburg, infor
mează agenția D.P.A. O parte din 
încărcătură a fost deversată în 
apele fluviului. Postul de radio 
local a adresat un apel populației 
de a evita să treacă prin zona po
luată și în special de a nu fuma 
sau aprinde focul în apropierea 
malurilor Elbei.

Liberia, prima repu
blică apărută pe con
tinentul african, săr
bătorește astăzi împli
nirea a 134 de ani de 
la proclamarea inde
pendenței de stat.

Situată pe coasta de 
vest a Africii. între 
Sierra Leone. Guineea 
și Coasta de Fildeș, 
Liberia are o suprafa
ță de 111 369 kmp și o 
populație de 1 710 000 
locuitori, care se ocupă 
în special cu agricul
tura. întinsele planta
ții de cafea, arbori de 
cacao și cauciuc au 
constituit multă vreme 
principala sursă de 
venituri a tării. In 
ultimele decenii, însă, 
ca urmare a valorifi
cării bogatelor resurse 
ale subsolului, structu
ra economiei naționale 
i-a schimbat ; Liberia 
realizează în prezent

40 la sută din produc
ția de minereu de fier 
a continentului african 
și exportă anual 25 
milioane tone, ceea ce 
reprezintă 65 la sută 
din valoarea totală a 
exporturilor.

Preocupate de acce
lerarea dezvoltării e- 
conomice și ridicarea 
nivelului de trai al 
populației, autoritățile 
de la Monrovia au 
elaborat, totodată, un 
program de extindere 
și modernizare a agri
culturii, care prevede 
crearea de ferme pro
filate pe producția de 
orez, cacao și cafea In 
fiecare regiune a tării. 
S-a hotărit, de aseme
nea. construirea unei 
uzine metalurgice, care 
urmează să satisfacă 
în întregime necesarul 
de metal al economiei 
liberiene.

Animat de senti
mente de caldă priete
nie față de popoarele 
Africii, poporul român 
urmărește cu interes 
eforturile depuse de 
poporul liberian pen
tru valorificarea re
surselor naționale în 
folosul propriu. între 
Republica Socialistă 
România șl Republica 
Liberia s-au statorni
cit relații de colabora
re întemeiate pe res
pect mutual, deplină 
egalitate în drepturi, 
neamestecul în trebu
rile interne șl avan
tajul reciproc. Dezvol
tarea in continuare a 
acestor raporturi pozi
tive corespunde pe 
deplin intereselor am
belor țări și popoare, 
cauzei înțelegerii șl 

' eooperărll internațio
nale.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALDȚ ELOR

Excelenței Sale
Domnului MAUMOON ABDUL GAYOOM

Președintele Republicii Maldivelor

MALE

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Maldivelor — a 16-a aniversare 
a obținerii independenței de stat — vă adresez calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate 
pentru poporul țării dumnesvoastră.

După cum transmite agenția China 
Noua, marile inundații care «-au pro
dus in provincia chineză Sichuan, In 
perioada 12—15 iulie, au făcut ca pes
te 1,5 milioane persoane să rămină 
fără adăpost, 753 și-au pierdut viața, 
28 H0 au fost rănite, iar 558 tint date 
dispărute. Distrugerile provocate de 
inundații sint estimate la 2 miliarde 
yuani (circa 1,136 miliarde dolari). 
Peste 650 000 hectare de terenuri agri
cole au fost serios afectate, culturile 
de pe o cincime din acestea fiind 
complet distruse. 51 de localități ur
bane, inclusiv orașele Chengdu și 
Chongqing, au avut de suferit de pe 
urma inundațiilor. Pe de altă parte, 
se relatează despre eforturile depuse 
pentru refacerea obiectivelor econo
mice și a căilor de transport. Astfel, 
a fost redată traficului linia ferată 
Chongqing-Kunming și au fost repa
rate șoselele principale.

Potrivit informațiilor oficiale, inun
dațiile care s-au produs in India, ca 
urmare a precipitațiilor abundente 
căzute în ultimele zile, au cauzat 
moartea a aproximativ 1000 de per
soane. Apele fluviilor Gange, Yamuna 
și Gaghra au depășit cotele de inun
dații, amenințînd milioane de persoa
ne din statele Uttar Pradesh, Bihar și 
Bengalul Occidental. In statul Ra
jasthan, relevă cotidianul „Times of

India", de pe urma calamităților 
și-au pierdut viața 550 persoane.

Autoritățile locale, in colaborare cu 
Crucea Roșie și forțele armate, în
cearcă să acorde ajutor celor peste 
un milion de sinistrați. Echipe me
dicale trimise la fața locului au 
început vaccinarea populației împo
triva unor posibile epidemii.

Peste 40 de persoane Și-au pierdut 
viața in ultimele 24 de ore în mai 
multe orașe pakistaneze, ca urmare ,a 
inundațiilor provocate de ploile maso
nice, s-a anunțat oficial la Islama
bad, Pe de altă parte, cel puțin 17 
persoane s-au înecat și peste 1 000 au 
fost declarate sinistrate la sfirșitul 
acestei săptămini, din cauza creșterii 
torentelor de munte in regiunile Kot- 
la și Yarak, in nard-vestul tării.

Agențiile de presă anunță că • 
«nașă de aer foarte rece a pătruns pe 
teritoriul Braziliei, determinind scă
deri pronunțate ale temperaturii in 
statele centrale și vestice ale acestei 
țări. Înghețul înregistrat în unele re
giuni a adus pagube însemnate agri
culturii statelor sudice. După cum a 
anunțat Institutul național al cafelei, 
recolta de cafea a înregistrat pierderi 
de 35—50 la sută. Sint afectate, de 
asemenea, plantațiile de bananieri și 
alte culturi.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialista România

ROMÂNIA SOCIALISTĂ: Contribuție multilaterală la înfăptuirea
scopurilor UNESCO, la creșterea rolului său în edificarea unei lumi a păcii și dreptății

In deplin consens cu cerințele și evoluțiile lumii contemporane. Româ
nia socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu au acordat și' acordă o 
atenție deosebită Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și 
Cultură (UNESCO), creșterii rolului său in afirmarea năzuințelor de pace, 
înțelegere și cooperare intre popoare. Sub semnul acestor deziderate vi
tale se înscrie > întreaga activitate desfășurată de România socialistă în 
cadrul UNESCO, in cei 25 de ani care au trecut de la admiterea țării 
noastre in această organizație. . •

După cum se știe, UNESCO a fost 
Înființată, la sfirșitul celui de al 
doilea război mondial, ca instituție 
specializată a Organizației Națiuni
lor Unite, cu scopul de a contribui la 
instaurarea unui climat de pace și 
securitate in lume. Întărind, prin 
educație, știință și cultură, colabora
rea dintre națiuni. UNESCO are prin 
vocație rolul de a favoriza progresul 
general al cunoștințelor, progres 
care, la rindul său. servește pro
gresului general al popoarelor. Cu 
prilejul vizitei făcute in 1970 la se
diul UNESCO din Paris, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU arăta : „în 
zilele noastre, cultura este atit o 
premisă, cit și o consecință a păcii. 
Tocmai de aici rezidă importanța 
deosebită a misiunii pe care o are 
UNESCO in dezvoltarea colaborării 
pe planul culturii și științei, al ridi
cării spirituale a popoarelor".

Ca organizație guvernamentală ce 
grupează în prezent 154 de state, 
adică cvasiunanimitatea țărilor lu
mii, UNESCO este chemată — așa 
cum s-a arătat și cu prilejul ultimei 
sesiuni a conferinței sale generale 
— să-și sporească contribuția, prin 
mijloacele specifice care definesc 
profilul activității sale, la rezolvarea 
unor probleme fundamentale ale 
contemporaneității : întărirea păcii, 
dezvoltarea relațiilor de bună vecină
tate și a cooperării internaționale, 
realizarea dezarmării, și în primul 
rind a celei nucleare, instaurarea 
noii ordini economice internaționale, 
respectarea independentei si suvera
nității tuturor popoarelor, inclusiv a 
dreptului de a dispune de resursele 
lor naturale, lupta împotriva colonia
lismului. neocolonialismului. rasis
mului și apartheidului, a tuturor 
formelor de dominație și discrimi
nare.

Actionînd în direcția realizării sco
purilor pentru care a fost creată 
UNESCO, pentru creșterea continuă

a rolului său la crearea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră. România socialistă a desfă
șurat. de-a lungul anilor, o activita
te intensă în cadrul organizației, ca 
și la diferitele reuniuni desfășurate

noastre, O.N.U. a adoptat „Declara
ția cu privire la promovarea in rin- 
durile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare" și. tot ca urmare a 
unei inițiative românești, organizația 
mondială a proclamat anul 1985 ca 
„An internațional al tineretului", 
avînd ca temă „Participare — Dezar
mare — Pace". In baza unei rezoluții 
a Adunării Generale s-a creat un Co
mitet consultativ al O.N.U., cu com
petențe nemijlocite în direcția pregă
tirii și marcării Anului internațional 
al tineretului, comitet compus din

constant tn direcția lărgirii activității 
UNESCO. în vederea asigurării ac
cesului țărilor în curs de dezvoltare 
la cuceririle științei și tehnologiei 
moderne, pentru valorificarea cit 
mai largă și eficientă a resunselor 
umane ale acestor țări și utilizarea 
lor în promovarea progresului so
cial, economic și cultural. în acest 
sens, pornind de la propria experien
ță în făurirea noii orînduiri. Româ
nia a subliniat consecvent însemnă
tatea capitală pe care o prezintă 
formarea și perfecționarea de cadre 
naționale, aceasta constituind o

UN SFERT DE VEAC DE ACTIVITATE A ȚĂRII NOASTRE 
IN CADRUL UNESCO

sub auspiciile acesteia, inclusiv prin 
intermediul Comisiei naționale pen
tru UNESCO. Aportul activ al Româ
niei în promovarea cooperării cul
turale și-a găsit o expresie elocven
tă in prezentarea unor inițiative și 
propuneri prin care statele membre 
ale UNESCO sînt chemate să acorde 
conlucrării în domeniile culturii și 
științei locul ce i se cuvine în opera 
de întărire a păcii și securității, de 
înțelegere între popoare. Acțlonlnd 
neobosit în acest sens, tara noastră 
a avut în vedere îndemnul, repetat 
de atitea ori. al președintelui Româ
niei de a se face totul ca minunatele 
cuceriri ale civilizației, ale geniului 
uman să fie folosite nu pentru dis
trugerea omului, ci să fie puse ex
clusiv în serviciul progresului șl 
bunăstării sale.

In cadrul UNESCO și al altor fo
ruri internaționale. România a ma
nifestat. în permanentă, preocupare 
pentru asigurarea educării tinerei 
generații in spiritul păcii, cooperării 
și înțelegerii internaționale. Au fost 
inițiate o serie de acțiuni in acest 
scop, iar țara noastră a fost gazda 
unor importante manifestări inter
naționale legate de educația tinere
tului. care, prin idealurile și aspi
rațiile sale, constituie o uriașă for
ță a păcii și progresului contempo
ran. Se știe că, la propunerea țării

reprezentanți a 24 de state, care a 
ales în funcția de președinte pe to
varășul Nicu Ceaușescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., președintele Asociației 
tineretului și studenților din Româ
nia pentru Națiunile Unite. La ultima 
sesiune a Conferinței generale a 
UNESCO a fost adoptată o rezoluție, 
inițiată de delegația țării noastre, îm
preună cu delegațiile altor state, pri
vind participarea acestei organizații 
la pregătirea Anului internațional al 
tineretului.

Țara noastră a subliniat, adesea, în 
cadrul UNESCO, că una din proble
mele stringente ale contemporaneită
ții o constituie lichidarea subdezvol
tării, instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice în lume, care să 
ducă la eliminarea gravelor anomalii 
— analfabetismul, malnutritia. boli
le de tot felul, care afectează condi
ția umană — la lichidarea decalaje
lor dintre țări. In acest sens, una 
din importantele rezoluții adoptate 
de UNESCO la inițiativa României 
evidențiază că instaurarea noii or
dini economice internaționale impli
că eliminarea urgentă a tuturor fac
torilor care pun in pericol pacea și 
securitatea internațională, pe primul 
plan situîndu-se cursa înarmărilor 
și practicile neocolonialiste.

în același context se cuvine rele
vat și faptul că România a acționat

bază indispensabilă a progresului so
cial1 și economic al tuturor țărilor. 
Țara noastră și-a adus și își aduce 
contribuția la realizarea acestui o- 
biectiv, trimițînd cadre de specialiști 
în țările în curs de dezvoltare si asi- 
gurînd formarea in țara noastră a 
unui mare număr de tineri din aces
te state.

în același timp. România a susținut 
activ necesitatea „decolonizării infor
mației". prin adoptarea unui Pro
gram internațional de dezvoltare a 
informației, menit să înlesnească 
crearea de infrastructuri proprii țâ
rilor în curs de dezvoltare, ca si for
marea de cadre naționale în dome
niul informației.

în dezvoltarea colaborării si coope
rării culturale cu alte state. România 
a pornit și pornește de la premisa 
că schimburile culturale și științifice 
eînt de natură să permită popoarelor 
să se cunoască mai bine, să se pre- 
țuiască reciproc, favorizind prin 
aceasta apropierea și conlucrarea 
prietenească, destinderea și înțelege
rea Internațională. De aici importan
ta deosebită acordată de tara noas
tră promovării acestor schimburi cu 
toate țările lumii, în spiritul egalită
ții și respectului mutual. Tocmai 
avînd în vedere acest aspect funda
mental, România militează cu fermi

tate. în cadrul UNESCO, ca și al al
tor foruri internaționale, pentru apli
carea integrală in practică a preve
derilor Actului final de la Helsinki 
referitoare la dezvoltarea colaborării 
în domeniile educației, științei si 
culturii, considermd aceste prevederi 
o componentă esențială a edificării 
înțelegerii și securității pe continen
tul nostru. Este știut, în această or
dine de idei, că România a inițiat și 
a fost gazda unor numeroase mani
festări culturale internaționale pe 
plan european : Festivalul european 
al prieteniei, Colocviul privind iz
voarele arheologice ale civilizației 
europene. Conferința consiliilor pen
tru UNESCO din țările continentului. 
Conferința privind posibilitatea în
ființării unei bănci europene de 
date culturale ș.a.

Cu deosebită energie a acționat 
România pentru intensificarea cola
borării culturale interbalcanice. fiind 
de ajuns să menționăm între altele 
Colocviul de civilizație balcanică, ți
nut la Sinaia. în 1962, care a avut ca 
urmare crearea Asociației internațio
nale de studii sud-est europene, cu 
sediul la București, tot asa după cum 
țării noastre îi revine inițiativa con
vocării primei reuniuni a comisiilor 
balcanice pentru UNESCO.

Activitatea bogată multilaterală 
desfășurată în cadrul UNESCO de 
către România în cel 25 de ani de 
cînd este membră a acestei organi
zații se bucură de o largă prețuire, 
în repetate rînduri reprezentant! de 
frunte ai organizației avind cuvinte 
elogioase la adresa poziției construc
tive și inițiativelor României îndrep
tate spre rezolvarea problemelor ma
jore ale actualității și întăririi rolului 
UNESCO in dezvoltarea cooperării 
și înțelegerii internaționale. Mo
mentul jubiliar de acum este 
un prilej de reafirmare a hotă
rârii României, de atitea ori expri
mată de președintele tării, de a-și 
aduce aceeași contribuție activă la 
promovarea scopurilor UNESCO, par
te integrantă a marelui proces istoric 
al făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte, în care fiecare națiune să-și 
poată realiza aspirațiile de progres și 
înflorire.

Nicolae PLOPEANU

Republica Maldivelor, 
situată in Oceanul In
dian la 600 km sud- 
vest de Sri Lanka, este 
alcătuită dintr-un lanț 
de 1973 de insule, din
tre care 191 locuite. 
De natură coraligenă, 
insulele, grupate in 19 
atoli, sint deosebit de 
pitorești, acoperite In 
cea mai mare parte cu 
păduri dese de pal
mieri și tivite cu plaje 
late. Populația arhi
pelagului (140 000 lo
cuitori) este de origine 
arabă și singaleză, iar 
limba oficială este di- 
vehi, un dialect al celei 
vorbite în Sri Lanka. 
Capitala Malâ (18 000 
locuitori) se află în

atolul cu același nume. 
Arhipelagul, cu o isto
rie străveche, a fost 
descoperit in secolul al 
16-lea de portughezi. 
Au urmat secole de 
ștăpînire colonială o- 
landeză și britanică, 
pînă la cucerirea in
dependenței, in iulie 
1965.

Țară în curs de dez
voltare. Republica 
Maldivelor «re o eco
nomie bazată în princi
pal pe sectorul agricol 
(se cultivă porumb, 
mei, sorg, manioc și 
diverse fructe, mai 
ales în Insulele fertile 
din sud) și pe pescuit. 
In ultima vreme se

acordă o atenție din ce 
în ce mai mare turis
mului. Recent, geolo
gii au descoperit în 
subsolul unor insule 
pungi de țiței, ceea ce 
deschide noi perspec
tive economice aces
tei țări.

In spiritul bunelor 
relații pe care tara 
noastră le întreține cu 
tinerele state .indepen
dente, între România 
și Republica Maldive
lor s-au stabilit, în 
1979, relații diplomati
ce, aceasta corespun- 
zînd intereselor ambe
lor țări și popoare, 
cauzei păcii și colabo
rării internaționale.
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Evoluții
Neavind, probabil, griji mai mari sau alte subiecte care să insufle 

cititorilor fiori reci anticaniculari, presa occidentală amplifică mereu 
ecourile unei crime, un îngrozitor caz patologic.

Respectiv, este vorba de actul demențial al unui tinăr japonez, 
Jssei Sagawa, fiul unui mare industriaș și care urma studii de literatură 
comparată la Paris. Sfiosul melancolic, iubitor de ezoteric și inefabil, 
nu s-a sfiit insă de la o monstruozitate abominabilă : și-a împuș^gt 
prietena, o studentă olandeză care-l respinsese, după care a ciopîrk, o 
în bucăți, dintre care - scuzați caracterul ultramacabru al relatării — a 
consumat cîteva, crude și prăjite.

Monstruozitatea a fost repede descoperită, dezechilibratul și-a dez
văluit cu seninătate oroarea comisă — iar de atunci, de cîteva săptămini 
bune, presa de senzație nu mai are liniște. Au fost reluate cu lux sadic 
de amănunte povestiri fantastice ale navigatorilor din secolele trecute 
despre canibalii insulelor Pacificului sau unor triburi din jungle, despre 
avatarurile atroce ale supraviețuitorilor unei echipe sportive dintr-un 
avion prăbușit în Anzii Cordilieri, lipsiți vreme îndelungată de orice 
hrană ; experți în psihiatrie și psihopatologie se întrec in analize și 
explicații savante ; „pasiuni primare, arhaice dormitînd în subconștient”, 
scrie psihiatrul Jean-Charles Pascal ; „In om există mitul devorării omu
lui" — spune psihanalista Melanie Klein ; este reinterpretat Freud — 
„canibalismul reprezintă un incest alimentar* j Marvin Harris’, pro
fesor la Universitatea din Columbia, explică stadiul canibalismului la 
omul primitiv prin lipsa proteinelor determinată de reducerea posibili
tăților de vînătoare in paleolitic.

La rindul lor, etnologi coboară în adîncurile timpului pentru a găsi 
în obiceiurile popoarelor primitive superstiții sau ritualuri mistice - de 
pildă, credința că ingerarea unor părți ale dușmanului răpus asigură 
transferul virtuților acestuia. Au intervenit chiar și filologi - care 
încearcă să demonstreze originea... canibalică a unor banale metafore 
și expresii : „e frumoasă s-o mănînci din ochi", „mînca-l-ar tata", „e o 
dulceață" (deci cere salată acră) etc.

Alții, dimpotrivă, susțin că de fapt canibalismul n-ar fi existat deloc.
Ceea ce pare perfect adevărat — așa cum demonstrează atitea 

aspecte ale lumii de azi. Căci astăzi nici un canibal nu-și taie semenii 
pentru a le consuma sîngele - treaba se face clandestin-legal în la
boratoarele din beciuri și mansarde ; numai din comerțul latino-ameri- 
can cu sîngele recoltat de la nenorociți! care nu mai au ce vinde 
marile concerne farmaceutice Internaționale înregistrează anual profituri 
de 3—3,2 miliarde dolari.

E drept, din cele 450 de milioane de subnutrlțl din lume, circa 50 de 
milioane pier anual, devorați de foame pentru saturația altora - dar 
ei n-au fost aruncați în vreun ceaun înainte de a ajunge saci de piele 
cu oase. Monstrul care a exterminat anul trecut 12 milioane copîi nu 
era un căpcăun clasic - se numea subdezvoltare, provocată de supra- 
dezvoltarea altora. Iar obezii „Nordului", preocupați de regimurile pen
tru slăbit nu se hrănesc direct cu scheleticii „Sudului" și nici nu folo
sesc săgeți, lănci și frigări, ci doar contracte, cecuri și sisteme de 
preturi.

Și ca manieră de comportare — nu seamănă cu pitecantropii caver
nelor, nu merg tatuați, nu execută dansuri rituale in jurul victimelor, 
iar în loc de pene și ierburi poartă smoching sau frac, cu butoni de aur, 
la manșetele albe.

Slavă domnului, deci, că nu mai există pe lume canibalism. 
Decît in formă nouă - prin procură. Așa-i viața, totul evoluează, 

evoluează.
N. CORBU
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