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În întreaga tară se desfășoară

ADUNĂRILE GENERALE
ALE OAMENILOR MUNCH

In întreaga țară se află în plină desfășurare adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, foruri supreme ale democrației 
muncitorești din întreprinderi. Participanții la dezbateri ana
lizează, în spiritul exigențelor formulate la cel de-al ll-lea 
Congres al consiliilor oamenilor muncii, activitatea desfășu
rată în primul semestru al acestui an, rezultatele obținute în 
îndeplinirea planului și angajamentelor, definitivează măsurile 

se impun, în continuare, pentru realizarea tuturor indicato- 
^llor'pe 1981.

Publicăm in pagina a lll-a a ziarului relatări ale reporterilor 
noștri prezenți la două adunări generale ale oamenilor muncii, 
desfășurate recent la ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ GIRLA-GORJ 
și la ÎNTREPRINDEREA DE APARATE ELECTRONICE DE MĂSURĂ 
Șl INDUSTRIALE DIN CAPITALA.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
» 9

Ambasadorul Republicii Democratice Sudan
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți dimineața,

pe Sayed Isam El Din Hassan, care 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii De
mocratice Sudan în țara noastră. 
(Continuare in pagina a V-*)

Ambasadorul Italiei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți, pe Ernesto Ma
rio Bolasco, ambasadorul. Italiei la

București, în vizită de rămas bun, in 
legătură cu încheierea misiunii sale 
în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

un bun me-

MUREȘ

de Vasile 
REBREANU

om care 
din îndemn

CLIPE DE VIAȚA
de la Ruginiș, 

drumul prin 
pînă unde ieri 

doar jivinele

Ăci/m este momentul optim pentru

asigurarea furajelor necesare zootehniei
Asigurarea unor cantități de fu

raje suficiente și de cea mai bună 
calitate constituie prima condiție a 
dezvoltării zootehniei și creșterii 
producției de carne și lapte. La Con
gresul al II-lea al consiliilor de con
ducere ale unităților agricole socia
liste, al întregii țărănimi, subliniind 
necesitatea sporirii producției zoo
tehnice, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta : „Asigurarea furajelor repre
zintă in momentul de fată problema 
centrală a zootehniei. Avind in ve
dere condițiile concrete de care dis
punem, va trebui să luăm măsuri ur
gente pentru creșterea producției și 
utilizarea cit mai economicoasă a fu
rajelor de volume, 
ponderii acestora 
in hrana animale
lor. Avem in 
Rominia o su
prafață de aproa
pe 4 milioane și 
jumătate de hec
tare de pășuni 
și finețe naturale 
care reprezintă 
■ursa principală 
de furajare a ovinelor șl bovinelor 
— și de aceea trebuie cultivată și 
ingrijită cu răspundere".

Așa cum arată experiența multor 
unități agricole socialiste, tradiția de 
veacuri a țărănimii, asigurarea finu
lui în cantități îndestulătoare este de 
natură să permită hrănirea corespun
zătoare a animalelor, creșterea pro
ducției de lapte și carne. Iar rezulta
tele din ultimii ani au dovedit cit de 
greșita a fost orientarea acelor spe
cia" din agricultură care, exage- 
ri’ însușirile nutrețurilor insilozate, 
i neglijat stringerea Și conservarea 
finului, cu urmări negative nu nu
mai asupra producției zootehnice, ci 
și asupra sănătății și vigorii anima
lelor, a capacității lor de reproduc
ție. După cum se știe, această orien
tare a fost reconsiderată, finul, fu
rajele de volum, în general, urmînd 
să ocupe un loc tot mai important 
in hrana bovinelor și a ovinelor.

Potrivit programului de dezvoltare 
a zootehniei și creșterii producției 
animaliere, in acest an urmează să 
fie strinse de pe finețe și de 
jiștile cultivate 1 875 700 tone 
După cum se știe, condițiile

pentru sporirea

tice din luna iulie — temperaturi 
ridicate și lipsa precipitațiilor — au 
fost deosebit de favorabile pentru us
carea și conservarea finului. Au fost 
și sint folosite aceste condiții pentru 
a strînge și depozita cantități cit mai 
mari de furaje ? Din datele comuni
cate de județe organelor centrale de 
specialitate rezultă că pînă acum au 
fost depozitate 1 310 885 tone fin, ceea 
ce reprezintă 73 la sută din cantita
tea prevăzută. Sint județe în care 
stringerea furajelor este privită cu 
răspundere, ca orice campanie agri
colă importantă. Așa se face că au- și 
fost asigurate mari cantități de fin 
și alte nutrețuri. Astfel, în coopera
tivele agricole din județul Suceava

prin nutrețurile care vor fi insilozate 
la toamnă. Desigur, așa cum s-a pro
cedat și în alți ani, vor trebui insi
lozate și conservate cu grijă toate 
sursele de nutrețuri, inclusiv cocenii 
de porumb, resturile de la grădinile 
de legume. Dar așa cum bine se știe, 
nutrețurile insilozate nu pot substi
tui finul din hrana unor categorii de 
animale. Iată de ce nu trebuie ad
misă repetarea situațiilor din anul 
trecut cină, în unele*județe, mari su
prafețe cu pajiști naturale au rămas 
necosite.

Desigur, unitățile agricole întîmpi- 
nă destule greutăți la stringerea și 
conservarea finului. - a furajelor în 
general. Numărul
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pe pa- 
de fin. 
clima-

au fost adunate în finare și în_sire 
95 000 tone de fin, în 
orman — 35 000 tone, 
Vîlcea — 20 000 tone, 
cantitățile prevăzute, 
au strins și depozitat 
de fin cooperativele agricole din ju
dețele Bihor, Dolj, Olt, Călărași, 
Tulcea, Galați, Alba și altele.

Analizind realizările obținute în 
săptămîna care a trecut la stringe
rea și depozitarea finului — o săptă-1 
mină cu temperaturi ridicate — re
zultă că in multe județe aceste con
diții favorabile nu au fost nici pe 
departe folosite. Acum, la sfîrșit de 
iulie, îndeosebi în județele Prahova, 
Vrancea, Hunedoara, Harghita, Bra
șov, Buzău și altele există mari su
prafețe cu finețe naturale necosite. 
Ea această dată mai sint de cqsit 
încă 200 000 ’ “ '
turale. Este o situație determina
tă de slaba organizare a 
tății la recoltarea furajelor, de lipsa 
de preocupare pentru folosirea mij
loacelor mecanice aflate in dotarea 
S.M.A. Unele cadre de conducere și 
specialiștii din multe unități agricole 
caută să echilibreze balanța furajeră

județul Teie- 
iar în județul 

depășindu-se 
De asemenea, 
cantități mari

hectare cu finețe na-
activi-

celor care știu și 
pot să cosească a 
scăzut, fără să 
se asigure utilaje 
mecanice în nu
măr corespunză
tor care să înlo
cuiască această 
muncă grea. Mi
nisterul Agricul
turii, Uniunea 
Națională a Coo

perativelor Agricole de Producție și 
Banca pentru Agricultură și Indus
trie Alimentară au emis o circulară 
comună prin care sint reglementate 
condițiile în care unitățile agricole 
pot organiza stringerea finului și a 
altor furaje. Prevederile, cuprinse în 
aceste reglementări trebuiau larg 
popularizate în rîn'dul oamenilor 
muncii de la sate, astfel incit un 
număr cit mai mare dintre ei să 
angajeze — pe bază de tarife sau cu 
plata in natură — recoltarea, uscarea 
și depozitarea finului de pe suprafețe 
cit mai mari.

Faptul că la această dată tn unele 
unități agricole balanța furaje
lor este deficitară obligă orga
nele agricole și consiliile populare să 
întreprindă măsuri energice in vede
rea completării lor, astfel incit să 
existe garanția că pentru fiecare 
animal va exista cantitatea de furaje 
care să permită hrănirea lui cores
punzătoare, astfel incit planul la pro
ducția de carne și lapte să fie în
deplinit și depășit. Este o sarcină de 
mare răspundere care izvorăște din

>

(Continuare în pag. a V-a)

Producție fizica peste plan
Oamenii muncii din 

industria județului 
Mureș obțin realizări 
deosebite în moder
nizarea fluxurilor teh
nologice și valorifi
carea superioară a re
surselor materiale. De 
la începutul anului și 
pină in prezent, ei au 
realizat, peste preve
deri, 1 020 tone ingră-

șăminte cu fosfor, 3,9 
milioane cărămizi și 
blocuri ceramice, 323 
tone utilaje pentru in
dustria ușoară, pro
duse de mecanică 
fină, echipamente hi
draulice și
tice, însemnate 
tați de utilaje 
nologice pentru 
talurgie, exploatarea și
>- - - • - - • . - ■

pneuma- 
canti- 

teh- 
me-

prelucrarea lemnului, 
confecții-textile și alte 
produse. Cele mai 
bune rezultate le-au 
obținut colectivele de 
la combinatul „Azomu- 
reș", întreprinderile 
„Electromureș". „Me- 
talotehnica" din Tîrgu 
Mureș și „Nicovala" 
din Sighișoara. (Gheor- 
ghe Giurgiu).

. In urmă cu mai bine 
de un deceniu, intr-o 
seară de vară, cind 
peste valea Someșului 
plutea un fum albas
tru. adăstam împreu
nă cu un tînăr ingi
ner. pe nume Rodina, 
lingă temelia baraju
lui de la Tamița. lă-
sindu-ne furați de pa
cea muntelui pe care 
mai apoi miile de con
structori urmau să-1 
ferăstruiască, răsă
dind aici. în Apusenii 
lui Iancu și ai Pela- 
ghiei Roșu, treptele de 
soare ale luminii. Ceea 
ce pentru mine, venit 
din lumea citadină, 
părea o Întreprindere 
eroică, tînărului ingi
ner blond îi părea o 
treabă obișnuită, pre
supusă și înțeleasă ca 
atare de 
seriaȘ.

„Orice 
muncește 
lăuntric pentru sine și 
pentru ceilalți este un 
erou. Și credeti-mă că 
nu sint obișnuit să 
calculez rezistenta cu
vintelor pentru a înăl
ța edificii verbale. 
Dumneavoastră vă mi
nunați că sintem în 
stare să mutăm mun
ții. Eu mă gîndesc cu 
admirație la cei care 
trudesc pentru a ci
menta în colibe albe 
de hirtie clipele de 
viață în care ne regă
sim aievea. Dacă un 
om are un scop bine 
definit, calculat in 
funcție de capacitățile 
și posibilitățile sale, și 
dacă tinde prin toate 
mijloacele să-l Împli
nească. el. indiferent 
de meseria profesată, 
este un erou".

Părerea tînărului in
giner blond a rămas 
înscrisă într-un carnet 
de reporter, pe care 
l-am deschis din în- 
tîmplare zilele trecute, 
cînd mă întorceam 
dintr-o drumeție de-a 
lungul și de-a la
tul pămintului transil
van. Cinematografia- 
sem multe peisaje, mă 
întîlnisem cu nume
roși oameni, asculta
sem fel și fel de în
tâmplări. notaseși res

Uzări și proiecte de 
viitor, dar condensa
rea lor în paginile 
unui reportaj se a- 
răta a fi o treabă di
ficilă. Treabă dificilă, 
pentru că fiecare si
tuație văzută, trăită 
sau povestită merita 
un răstimp de recep
tare. de meditație si 
înțelegere, de decanta
re în precepte cu va
loare cvasigenerală. 
Despre valea Arieșu- 
lui. bunăoară, s-ar 
putea scrie o enciclo
pedie. iar despre Com
binatul minier de la 
Roșia-Poieni cel puțin 
un tom voluminos cu 
trimiteri la ascendenta 
holoangărilor si a Fe- 
feleagăi lui Agârbicea- 
nu. Cum 
scrie un 
despre 
care lucrează la cota 
1135, despre acești oa
meni ai Mării porniți 
de bună voie de Ia 
cota zero șpre Înălți

6-ar putea 
prozopoem 

constănțenii

mile 
croind 
locuri 
călcau 
munților. Un Dumitru 
Voicu. un Florea O- 
prea și deopotrivă cu 
ei zeci de excavato- 
riști. buldozerist! și 
conducători auto ne 
spun cu seninătate că 
ceea ce fac li se pare 
firesc să facă si cum 
zicea un hîtru : „dacă 
mă sui pe o stâncă și 
mă uit cu atenție văd 
vapoarele ancorate in 
port și chiar pe cel 
care se prăjesc la soa
re". Seriozitatea în 
muncă. îndemnurile la 
responsabilitate civi
că si profesională nu 
presupun nicidecum 
încruntare si încrân
cenare. ci înțelegere si 
voie bună, ne spun 
vaporenii porniți să 
acorde o mînă de aju
tor la înălțarea acestei 
platforme industriale 
a cuprului de care 
tara are nevoie...

...O altă filă de în
semnări ne atrage a- 
tenția asupra carate
lor aurului negru de 
la Suplacu de Barcău. 
La rafinăria Crișana 
— ne spune inginerul 
Francisc Radar — a 
fost realizat produsul 
T-3. Pentru mine și 
pentru alți neștiutori, 
un produs oarecare 
dintre zecile de mii 
de produse înșiruite 
într-un nomenclator. 
Căutări, eșecuri. în
cercări șl in cele din 
urmă reușită deplină 
pentru petroliștii care 
au receptat îndemnuri-
(Continuare 
in pag. a Il-a)
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Cuvînt de onoare
Pe la prînz, cineva și-a luat
— Nea Antonică, azi ieși la 

odată lucrul ?
— Abia la șase ies la pensie. Mai bine m-ai lăsa tu 

să-mi închei treburile ca lumea.
Și a venit și ora aceea. A fost sărbătorit : flori, îm

brățișări, cuvinte emoționante. I au oferit și un dar : 
un ceas. Era un gest de cinstire îmbrăcat într-o meta
foră ; toți știau că in cei 18 ani de cind lucrau îm
preună — iar panoplia de onoare a muncitorului spe
cialist Anton Rizescu de la Trustul de construcții in
dustriale Brăila se îmbogățise cu tot atîtea steluțe de

inima in dinți : 
pensie. Nu vrei să lași
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fruntaș in producție — acest om a muncit intr-un ritm 
de cronometru.

— Dacă aveți nevoie de mine, să nu vă gindiți că 
sint pensionar — le-a spus el la despărțire.

...A trecut mai bine de un an. Nea Antonică nu și-a 
uitat cuvintul. Odată a „căzut" o rețea la Chiscani. 
L-au chemat. I-a ajutat. Altă dată, un transformator 
de mare putere nu se lăsa convins să meargă. L-au 
chemat, l-a ajutat. Un timp, intre cei din atelier și el 
se așternuse tăcerea. S-or fi gîndit oamenii : „E pen
sionar totuși".

— Bine, dar voi chiar m-ați uitat cu totul ? Sau cre
deți că nu vă mai pot fi de folos ?

Și, ca să nu-l mai „ocrotească" atît, și-a făcut un 
program al lui : o dată, de două ori pe săptămină își 
face drum pe la atelier. Atunci, de dimineață, oamenii 
își spun :

— Azi vine nea Antonică.
— Parcă ne-arn fi înțeles. Avem o treabă mai di

ficilă și „pică" bine...
...Și vine. Pentru că el, omul, comunistul Anton Ri

zescu a promis ceva tovarășilor săi de muncă. Atunci, 
după ora șase, cind a ieșit la pensie. Și cuvintul său 
e cuvînt de onoare.

Corneliu IFRIM
mJ
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TIMIȘ : Noi capacități 
de producție

La unitatea din Făget a în
treprinderii de materiale de con
strucții Timișoara a intrat în 
funcțiune o modernă instalație 
cu circuit închis de sortare, spă
lare si clasare a nisipurilor eu- 
arțoase. Noua capacitate, care 
valorifică superior una din bo
gățiile subsolului județului Ti
miș. va asigura anual unităților 
industriale metalurgice. con
structoare de mașini și de pro
ducere a materialelor de con
strucții un volum de 210 000 mc 
nisipuri. La aceeași întreprindere 
a început să producă instalația de 
fabricat fluxuri ceramice pentru 
sudură, prima de acest fel în 
țară.. Instalația Va asigura, pen
tru prima dată, pe baza unor teh
nologii elaborate de specialiștii 
de la Institutul de sudură și în
cercări de materiale Timișoara, 
fluxuri ceramice utilizate la su
darea automată a otelurilor spe
ciale și înalt aliate, eliminin- 
du-se complet importul acestor 
materiale. O nouă capacitate a 
intrat in funcțiune și la între
prinderea de produse ceramice 
Lugoj. Este vorba de secția de 
fabricat 
tate din 
ția este 
derne.
inalt de mecanizare și automa
tizare a procesului de fabricație. 
(Cezar Ioana).

ȘTIINȚA- 
tn confruntare 
creatoare cu

Cerințele economiei)

Eficiența concretă
criteriu și obiectiv

permanent
în activitatea de cercetare

obiecte sanitare execu- 
porțelan industrial. Sec- 
dotată cu utilaje mo- 

care asigură un grad

Amplificîndu-și tradițiile moșteni
te. Iașiul a înregistrat, mai ales în 
ultimul deceniu și jumătate, o sis
tematică creștere a forțelor și mij
loacelor de cercetare științifică care-i 
asigură condițiile spre a deține o po
ziție prioritară în frontul creației 
originale pe toate planurile. Efortu
rile celor 6 000 de cadre din 65 uni
tăți de cercetare au fost orientate, 
în spiritul indicațiilor conducerii 
partidului, spre creșterea gradului de 
valorificare a materiilor prime, ma
terialelor și energiei, ridicarea para
metrilor funcționali ai utilajelor și 
instalațiilor, a gradului de tehnicita
te, asimilarea unor produse și teh
nologii noi, îmbunătățirea organizării 
producției și a muncii, sporirea efi
cienței economice, ameliorarea me
diului ambiant. Sintetizat, s-ar pu
tea spune că activitatea ieșeană de 
cercetare științifică a determinat, în 
cincinalul trecut, prin cele 19 000 
teme abordate, o creștere a produc7 
ției fizice industriale cu 4,5 miliarde 
lei, a celei nete cu 3,2 miliarde lei,

reducerea cu 1,4 miliarde lei a
lei a

im-
porturilor și cu 1,2 miliarde 
cheltuielilor materiale.

Prin eforturile cercetării, 
au fost realizate — multe 
tru prima oară in țară — 
toare termice, 70 de tipodimen- 
siuni de scule așchietoare, bazate pe 
20 de brevete proprii, au fost con
cepute mașini-unelte agregat pentru 
lamele de buldozer de la întreprin
derea mecanică „Nicolina" și pentru 
„Dacia" — Pitești, autoscreperul de 
20—25 mc, autogrederul de 120 CP, 
autodumperul de 12 mc. O serie de 
tehnologii din domeniile metalurgic, 
chimic și textil se aplică, de aseme
nea. cu mare eficiență în întreprin
derile ieșene sau din tară.

Cu toate aceste valoroase reali
zări se constată totuși, așa cum a 
reieșit și din concluziile unei re
cente plenare a Comitetului județean 
Iași al P.C.R.. consacrată acestei pro
bleme, că cercetarea științifică apli
cativă din județul Iași nu se ridică 
încă la nivelul cerințelor ; se inre-

aici 
pen- 
mo-

gistrează o fărîmițare a forțelor pa 
un număr imens de teme, multe din
tre ele fără justificare tehnică și e- 
conomică ; perioada de la lansarea 
cercetării pînă la realizarea prototi
purilor este încă prea lungă și fără 
a avea asigurate noi serii succesive. 
S-a apreciat că lipsa de receptivita
te a unităților economice locale față 
de înnoirea producției și tehnologi
ilor stimulează contractarea în alte 
județe ale țării a mai bine de două 
treimi din cercetarea științifică rea
lizată la Iași. Și aceasta în situația 
cînd industria județului continuă să 
înregistreze un \
crare primară ; cînd în multe în
treprinderi se 
mai mare parte lucrări 
taj, ‘ ’
ților, 
industriei ușoare,

caracter de prelu-

cind 
îndeosebi

efectuează în cea 
de mon- 

în majoritatea unită- 
celor aparținind 
nu se realizea-

Vlalcu RADU 
Manole CORCACI

(Continuare In pag. a IlI-a)

BILANȚUL ROMÂNESC S-A ÎMBOGĂȚIT, IERI, CU ÎNCĂ 5 MEDALII
o mare competiție sportiva, 
o mare manifestare a păcii 

și prieteniei dintre studenții lumii

Lauri pentru sportul 
nostru universitar

Privim cu profundă sa
tisfacție modul exemplar 
in care tinăra noastră ge
nerație studențească răs
punde cerințelor acestei 
mari competiții internațio
nale sportive — Univer
siada ’81 — care este tot
odată una din marile ma
nifestări de pace și priete
nie intre studenții întregii 
lumi. Dinamic, prompt și 
eficient acționează de fie
care dată gazdele, stirnind 
mulțumirile și admirația 
miilor de oaspeți de pe 
toate continentele pentru 
calitățile mișcării noastre 
universitare, organizate de 
U.A.S.C.R. Deși mereu 
printre fruntașii Univer
siadelor, rezultatele spor
tive excelente ale repre
zentanților studențimii ro
mâne la ediția bucureș- 
teană a Jocurilor consti
tuie totuși o revelație

pentru opinia sportivă in
ternațională, aceste rezul
tate de vîrf avind un ră
sunător ecou pe glob, in
clusiv in cadrul diferitelor 
foruri diriguitoare de spe
cialitate, federațiile spor
tive internaționale.

Fie ei gimnaști, scrimeri, 
atleți, înotători, tenis- 
mani. luptători sau alți 
sportivi — românii s-au 
aflat în primele rinduri 
ale turneelor Universia
dei, cucerind, în condițiile 
unor arbitraje corecte și 
exigente, un număr im
presionant de titluri mon
diale universitare și me
dalii. Un potențial sportiv 
care era cunoscut și vali
dat la edițiile anterioare a 
devenit aici, pe arenele 
bucureștene, de-a dreptul 
impozant și foarte bogat 
in semnificații.

Reuniunea C.E.S.U., »r-

ganism pentru studiul 
problemelor sportului stu
dențesc, care și-a desfă
șurat lucrările pe timpul 
Universiadei, a cuprins 
și o analiză științifi
că, urmată de o de
monstrație a valențelor 
sportului de masă tn in
stituțiile noastre de învă- 
țămint superior, acțiune 
ce a avut loc la frumosul 
complex Lacul Tei, edifi- 
cind în multe privințe pe 
oaspeți asupra succeselor 
românești. O mișcare de 
masă universitară, izvori- 
tă din politica generală 
față de sport a statului 
nostru socialist, tnrîurltă 
puternic de originala și 
populara competiție a 
„Daciadei" — iată ce stă

Valerlu MIRONESCU
(Continuare 
in pag. a Ii-a)

• Cuplurile Virginia Ruzici, Florența Mihai și Andrei Dîrzu, Florin 
Segărceanu - medalii de aur, după partide spectaculoase, viu disputate

• „Barometrul" calității indică: pînă acum au fost realizate 39 
de recorduri mondiale universitare

• Astăzi, ultimele finale ale Universiadei ’81
Relatări ale întrecerilor disputate ieri - IN PAGINA A ll-A
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[FAPTUL";
! divers;
| Are tata doi
| flăcăi |

Printre fruntașii campaniei de

I recoltare a griului de pe tere- ■ 
nurile cooperativei agricole Ru
ginești — Vrancea s-au aflat și '

I elevii Nicu și Costel Datcu. De 
la prima intrare a combinei in 
lanul de griu și apoi a tractoru- | 
lui la arături și pină la pregătirea

I terenului pentru a doua cultură, I 
cei doi au fost „mina dreaptă"
a tatălui lor, Neculai Datcu, 1

I mecanizator la S.M.A. Adfud. La . 
imele lucrări — ca, de exemplu, 
balotat paie și la arat — pe ta- I 
tăi lor. ajutat de cei doi „flăcăi",

I nu l-a mai putut intrece nimeni. I 
| Dar nici pe feciorii lui, amindoi | 

de nota zece,

' Replică I
I pescărească

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

La Eforie-Sud si Tuzla, In 
două puncte dintre cele mai 
pitorești și mai liniștite de pe 
malul mării, au apărut 120 de 
căsuțe cochete din melamină, 
așezate cu fața spre răsăritul 
soarelui și spre întinderile de 
apă. Lingă ele, tot atitea bărci. 
Nu, nu sint amenajări turistice 
pretențioase, ci replici moderne 
ale colibelor pescărești de altă
dată, in versiunea filialei Con
stanța a vinătorilor și pescarilor 
sportivi. Căsuțele și bărcile sint. 
puse la dispoziția amatorilor de 
pescuit. Acum a început marea 
„bătaie" a stavrizilor. Undiță să 
ai, că pește se găsește 1

„Negustoreasa"
Părăstndu-și soțul și pe cei 

trei copii, Geta Morar din Uri- 
cani, județul Hunedoara, se 
pripășise prin Oradea, incepind 
„o viață nouă" — cum spunea 
ea. Mai exact, a început să se 
ocupe cu negoțul de... morminte. 
Avind bogate „cunoștințe" in lu
mea pompelor funebre, inclusiv 
adrese de locuri de veci, Geta 
și-a format in scurt timp o 
clientelă care a contribuit cu 
bani gref la prosperitatea ei. Ta
rifele le stabilea ea singură după 
dorința celor ce voiau a se 
„odihni" in locuri mai „la ve
dere" sau mai retrase. De la 
2 000 la 5 000 de lei, in funcție 
de... veșnicul confort.

Cu banii încasați — zeci de mii 
de lei — Geta s-a dus să te

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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P A N O R A M I C

o mare competiție sportivă,
o mare manifestare a păcii

•și prieteniei dintre studenții lumii

Voleiul nu acceptă 
surprize I

Spectatori 
la galele de baschet

TRICOLORI PE PODIUM CAMPIONI MONDIALI

I
I
I

odihnească in condițiile de con
fort sporit pe litoral. Numai că, 
la întoarcere, in gara din. Ora
dea, a fost ■primită' de oamenii 
legii, care ii pregătesc locul cu
venit in altă parte, unde e și 
întristare, e și suspin, dar unde 
se speră să se lecuiască de-a 
binelea.

I
I

Bineînțeles, așa cum ne-am obiș
nuit la această 
sportivii noștri 
lent, nu putea 
concurs fără ca 
— imnul fiilor 
pretutindeni — să nu 
cel puțin o dată in onoarea tricolo
rilor români. Ieri. în penultima zi 
de concurs, bilanțul nostru s-a Îm
bogățit cu încă două medalii de 
aur.

în turneul de tenis al Univer
siadei se joacă cinci probe : simplu 
feminin, simplu masculin. dublu 
feminin, dublu masculin și dublu 
mixt. Pentru fiecare, cum se știe, 
se acordă cite un set de medalii 
(aur+argint + bronz), Pînă acum, din 
aceste cinci medalii de aur posibile, 
reprezentanții studenți ai tenisului 
nostru au cucerit 4 (luni : la sim
plu feminin și dublu mixt ; marți : 
la dublu feminin si dublu mascu
lin). Azi se joacă finala mascu
lină, in care avem toate speranțele 
că Florin Segărceanu va învinge 
pe sovieticul Borisov, chiar dacă 
acesta este campionul mondial uni
versitar de la Mexic, . Avem 
posibilitatea să ne însușim 
cele cinci titluri

Lidera lotului 
nis al României 
Virginia Ruzici. 
nismană pe care țara noastră a 
avut-o vreodată, numărul 9 în cla
samentul mondial. După cele două 
medalii de aur cucerite luni, ieri 
ea a urcat din nou pe treapta cea 
mai înaltă a podiumului de onoare, 
de data aceasta împreună cu com
patrioata și prietena sa Florența 
Mihai. Ele reeditează astfel per
formanța de la Universiada din 
Mexic, unde de asemenea erau me
daliate cu aur. Triplă campioană 
mondială universitară la București. 
Virginia Ruzici își ocupă astfel un 
binemeritat loc in plutonul de elită 
al acestei ediții, după Nadia Comă- 
neci (5 medalii de aur) și alături 
de Emilia Eberle și Kurt Szilier — 
și ei tot cu cite 3 medalii de aur. 
Felicitări Virginiei pentru ambiția 
si seriozitatea cu care și-a onorat 
frumoasa-i carte de vizită, felicitări 
Florenței pentru precizia cu care a 
jucat în această finală de dublu.

A doua medalie de aur a zilei d« 
ieri (de fapt, prima în ordine cro
nologică — pentru că programul 
anunțat a fost inversat) ne-au adu- 
e*o cei doi component! ai echipei

Universiadă in care 
se comportă exce- 
să treacă o zi de 
„Gaudeamus igitur" 
„Almei-Mater" de 

fie intonat

deci 
toate 

posibile la tenis, 
universitar de te- 
este. fără îndoială, 
cea mai bună te-

AGENDA „U“
Rezultate de ieri

se mal joacă tenis, 
pe acum cuvinte de 
nostru universitar de

noastre de „Cupa Davis" : Florin 
Segărceanu și Andrei Dirzu. în fi
nala cu foarte insistențil jucători 
italieni, băieții noștri au debutat 
sfioși și parcă obosiți, jucînd de
parte de valoarea lor. Așa a fost 
posibil să fie conduși cu 2—0 la se
turi. Ei și-au adus insă aminte că 
au fost învingătorii celebrelor cu
pluri ale Braziliei și Argentinei, 
s-au concentrat, au jucat cu mai 
multă poftă si au reușit să egaleze 
situația : 2—2. în setul ultim, al 
cincilea. Segărceanu si Dirzu au 
fost cu adevărat ei, adjudecindu-și 
victoria în această parte a jocului 
cu 6—0 !

Deși azi 
adresăm de 
laudă lotului
tenis, ca și antrenorilor Alexandru 
Bardan și Aurel Segărceanu, care 
au pregătit cu rivnă și competentă 
profesională aceste victorii.

Pe treapta a doua a podiumu
lui a urcat, in această penultimă 
zi de concurs și luptătorul nostru 
Gheorghe Bîrcu. de la categoria 
52 kg (stilul „libere"). Cind condu
cea cu 4—0 pe redutabilul campion 
japonez Mitsuru, a suferit o luxație 
și... a trebuit să se mulțumească 
numai cu argintul.

O victorie care a bucurat foarte 
mult ieri (deși a însemnat cuceri
rea unei medalii de bronz, nu de 
aur) a fost cea reușită de echipa 
de baschet feminin a României în 
fata reprezentativei studențești a 
R.P. Chineze. Meciul conta drept 
finală -mică, formația cîștigă- 
toare intrind în posesia me
daliilor de bronz (medaliile de 
aur și argint fiind disputate 
de către baschetbalistele din 
U.R.S.S. și S.U.A.). Prima repriză 
a meciului nostru a fost destul de 
încurcată. Jucînd inegal, pierzîn- 
du-se în perioadele în care în echi
pa adversă se afla „uriașa" Chen 
Yuofang (de 2,04 metri), fetele 
noastre au pus la grea încercare 
emoțiile numeroșilor suporteri care 
le încurajau în permanență, ba 
conducînd cu 4 puncte, ba fiind 
conduse cu 5 puncte ; au reușit, to
tuși, să cîștige repriza cu 5 puncte 
diferență. în partea a doua a jocu
lui, ele au evoluat tot mai avintat și 
mai exact pe măsură ce se apropia 
finalul, mărindu-și diferența la 6, 
la 8, la 10, la 12 și ,chiar la 13 
puncte. Scorul final le-a dat cîștig 
de cauză cu 72—62. Acest Ioc III 
ocupat la ediția aXI-a a Uni'ver- so "l .soa's.

siadei reprezintă cea mai bună per
formanță pe care vreo echipă fe
minină de baschet din țara noastră 
a reușit-o vreodată într-o mare 
competiție internațională. Pentru 
această ispravă, pentru victoriile 
realizate în fața unor formații re
dutabile cum au fost cele ale Iu
goslaviei, Ungariei și R. P. Chineze 
— toată considerația și aplauzele 
noastre scrise ! Așadar, aseară, pe 
podiumul învingătoarelor, instalat 
în Palatul sporturilor și culturii, au 
urcat și Rodica Armion, Mariana 
Bădinici, Magdalena Pali, Camelia 
Solovăstru, Doina Bălaș, Elena Fi
lip, Magdalena Szekely. Constanța 
Fotescu, Maia Zidaru, Virginia 
Popa. Măndica Ciubăncan și Ale
xandrina Bară. în spatele lor, re
trași pe o bancă — așa cum au stat 
tot timpul competiției — priveau 
emoționați antrenorii lor : Traian 
Constantinescu și Gabriel Năstase. 
Aplauzele sălii se adresau 
deopotrivă fetelor și celor 
le-au pregătit 1

Surpriza zilei au furnizat-o 
loiștii noștri. Ei n-au fost la prima 
surpriză ce ne-au produs-o în acest 
turneu (ne amintim cu regret de 
infringerile neașteptate suferite în 
fața echipelor Iugoslaviei și Cubei), 
dar de data aceasta ne-au bucurat 
mult. Ne-au bucurat că, ambițio- 
nindu-se cum n-au făcut-o pînă 
acum, jucînd in sfîrșit mai aproape 
de adevărata 
Hagiu și 
trenorului 
aseară (și 
ferență : 
neînvinsă 
rul 1 a competiției de polo — re
prezentativa studențească a S.U.A. 
Deci se poate, poloiștii noștri sînt 
capabili să urce și pe .podium, nu să 
tot rămînă pe locul IV, cum au 
făcut-o în atîtea și atitea competi
ții. Medalia de bronz de ieri nu are 
strălucirea aurului cucerit tot de el 
la Universiada de la Sofia, dar are 
o semnificație aoarte în sensul că 
a fost obținută 
tînără, căreia 
perspective.

Cu medaliile 
zentanții studenți ai culorilor spor
tive românești sporesc bilanțul lor 
de medalii la 62 (27 de aur, 16 de 
argint și 19 de bronz). Azi, în ulti
ma zi de întreceri, mizăm pe încă 
vreo citeva medalii, chiar și de 
aur...

UNIVERSITARI 1981
• BASCHET
Echipa feminină a 
U.R.S.S.

• ÎNOT

insă 
care
po-

lor valoare. Vlad 
ceilalți poloiști ai an- 

Grințescu au învins 
încă la două, puncte di- 
6—4) pe singura echipă 

pină ieri, favorita numă-

de o formație foarte 
ii întrevedem mari

cucerite ieri, repre-

Kim Lineham (S.U.A.) — 
200 m fluture fem. (2’15” 
71/100 — nou record
mondial universitar).
Serghei Fesenko (U.R.S.S.) 
— 200 m fluture mase. 
(2’01”86/100 — nou re
cord mondial universitar). 
Echipa S.U.A. — ștafeta 
4X100 m liber fem. (3’55” 
05/100)
Echipa S.U.A. — ștafeta 
4X100 m liber mase. 
(3’27”84/100 — nou record 
mondial universitar).

• LUPTE LIBERE
Sato Mitsuru (Japonia)
- 52 kg
Viktor Alekseev (U.R.S.S.)
- 62 kg
Ghiorghi Makasarașvili 
(U.R.S.S.) — 74 kg 
Vladimir Batnia (U.R.S.S.)
- 90 kg
Bruce Baumgartner 
(S.U.A.) — peste 100 kg

încet, încet, zilele pline cu me
ciuri de volei au cernut valorile, in 
turneele finale ajungind — și la 
masculin, și la feminin — cu ade
vărat reprezentativele studențești 
cele mai puternice și merituoase.

Ieri s-au disputat jocurile pentru 
turneul I—IV. de fapt partide semi
finale. fiindcă învingătoarele vor 
juca astăzi pentru medalia de aur, 
iar învinsele > pentru cea de bronz.

Echipa masculină a României, 
neînvinsă pină acum, a evoluat ia 
potențialul ei real și în meciul cu 
reprezentativa Coreei de sud. în- 
vingînd— firesc — cu 3—0. în ceea 
ce ne privește, scrisesem încă în 
ziarul de ieri că pentru acest va
loros „sextet" studențesc ce ne re
prezintă la Universiadă problema 
este dacă pînă la urmă va pierde 
vreun set, căci despre pierderea 
vreunui meci nici vorbă nu poate 
fi. Ieri, un singur moment a stat în 
cumpănă această afirmație : era în 
setul al doilea (pe primul, ai noștri 
îl cîștigaseră spectaculos, cu 15—10) 
și adversarii ajunseseră să conducă 
cu 10—5. Vor pierde băieții antre
norului Nicolae Sotir un set ? Nu, 
pentru că, de la 5—10 și 8—II, ei 
ajung la 11—11, apoi la 13—11 și — 
intr-un final care ridică in picioare 
spectatorii ce umpluseră pînă la re
fuz sala Floreasca — își adjudecă 
și acest set, cu 15—12. Setul al trei
lea. în care s-au dezlănțuit, n-a mai 
fost o problemă pentru ei : 15—5. 
Astăzi, în finala mare, pentru locu
rile I—II, echipa noastră intîlnește 
Cuba. Nici nu concepem altceva de
cît victoria, deși partenera este o 
formație atletică și cu joc rapid, 
care ieri a învins cu 3—2 echipa 
Japoniei (învinsă de noi cu 3—0).

în turneul feminin, de asemenea 
au ajuns în semifinale și în finală 
cele mai bune echipe. Spunem a- 
ceasta chiar dacă echipa noastră 
(învinsă, luni, neașteptat de Brazi
lia cu 3—2 și înfrintă, ieri,' normal 
de Cuba cu 3—0) se găsește numai 
în situația de a lupta pentru me
dalia de bronz. Să fim sportivi și 
în spirit sportiv să recunoaștem că 
ambele formații care își dispută 
astăzi finala mare au fost mai 
bune. Ceea ce nu înseamnă că nu 
credem în șansa fetelor noastre de 
a învinge astăzi Brazilia și a urca 
pe podium. Mai mult chiar. Ie acor
dăm prima șansă.

Hotărit lucru, turneul de baschet 
al Universiadei de la București are 
un nivel valoric și spectacular 
deosebit de ridicat, puțind fi com
parat cu cele mai mari competiții 
internaționale în această discipli
nă sau cu întrecerile, de gimnasti
că, atletism și natație desfășurate 
la această Universiadă. Este și fi
resc să fie așa, din moment ce 
baschetul este un sport inventat de 
studenți și practicat în cea mai 
mare măsură de 6tudenți, în majo
ritatea țărilor aceștia constituind 
izvorul principal al primelor echi
pe reprezentative.

Este o satisfacție pentru noi să 
consemnăm că, in acest foarte 
„tare" turneu masculin, echipa 
României a reușit (prin citeva ex
celente victorii, printre care cele 
în fața Marii Britanii și Braziliei) 
să se califice în grupul celor 4 care 
își dispută medaliile Universiadei. 
A juca alături de U.R.S.S., S.U.A. 
si Iugoslavia constituie de pe acum 
o performantă de răsunet, indife
rent de rezultatul meciului de azi.

Ieri, Costel Cernat și ceilalți 
coechipieri ai săi au fost înfrinți de 
către renumiții baschetbaliști din 
S.U.A., dar ei au realizat în fața 
acestora nu numai un scor care nu 
e la îndemîna multor formații de 
pe glob (70—91). dar și numeroase 
faze de virtuozitate tehnică și de 
precizie în aruncările la coș. Ne 
place să credem că aceste reușite 
vor constitui pentru ei stimulente 
morale care să-i propulseze spre 
rezultate mal bune decît pină acum 
în arena europeană. Astăzi, în fi
nala mică ce o susțin cu baschet
balist, ii iugoslavi, ai noștri pornesc . 
— e adevărat — cu șansa a doua. 
Dar dacă ne amintim că în între
cerea directă din grupă (jucată 
între aceleași echipe cu citeva zllA. ; 
in urmă) ai noștri Hau-Ținut „ '
șah" pină aproape spre srîrșit pe 
valoroșii lor adversari, nu exclu
dem posibilitatea ca astăzi să-i 
țină astfel pină la sfîrșit

Oricum, turneul de baschet 
masculin, despre care vom mai 
avea si miine posibilitatea să 
scriem, va rămîne de neuitat multă 
vreme pentru numeroșii spectatori 
care l-au căutat și aplaudat în 
aceste zile.

• POLO

Cuba

• SĂRITURI ÎN APĂ

Li Hongping (R. P. Chi
neză) — platformă mase.

• TENIS

| Gluma ?
Un caz cu totul neobișnuit 

I semnalează corespondentul vo
luntar Paul Dănilă, caz petrecut 
in timpul unei călătorii cu tre- 

Inul pe ruta Băilești-Boureni, 
județul Dolj. In timp ce traver
sa calea ferată din apropiere 
de Boureni, șoferul Leon Bolo- 

Ivan a zărit, trlntiți la pămint. 
doi copii. Le-a dat primul aju
tor și i-a dus de urgență la spi- 

I talul din Băilești. Cind și-au re
venit — acum se află in afara 
oricărui pericol — cei doi copii 
au povestit că, în timp ce se 

I aflau in tren, un călător le-a 
spus : „Ziceți că mergeți la 
Boureni ? Ați incurcat-o, băieți ! 

I Trenul ăsta este accelerat și nu 
oprește la Boureni". Cind au 
ajuns în apropiere de satul lor, 

Icei doi au sărit din tren...
Și totuși, trenul era un tren 

personal...

I
I
I

I Agâțat de grapa

IUna din principalele îndatoriri 
de serviciu ale lui U.B. de la o 
fermă a Întreprinderii agricole 
Ide stat din Bretea Streiului, ju

dețul Hunedoara, era aceea de 
a controla calitatea arăturilor 

I efectuate de tractoriști. Zăbo
vind mai mult in fața paharu
lui, el a apărut pe ogor intr-un 
echilibru precar. Deși cimpul 

Iera mare, unde putea să mear
gă nu pe trei, ci pe treizeci și 
trei de cărări. U.B. a nimerit — 

Iunde credeți ? — exact in colții 
grapei trase de un tractor. 
Atent la munca lui, tractoristul 
n-a observat declt după vreo 

Izece metri că trage după el nu 
numai grapa, ci și pe U.B. Agă
țat și tirit pe burtă, printre bo- 

Ilovani, U.B. a trebuit să mearg I 
la spital să-și vindece rănile. 
S-or afla leacuri și pentru bău
tura fără măsură.

De-ale lui Păcală
I ...Control la miez de noapte la 

o întreprindere din Ploiești.

I Paznicul Constantin Radu dor
mea buștean, răpus de căldură, 
dar mai ales de băutură. „Cite

I sticle?" — a fost intrebat. Som
noros și mahmur, paznicul a 
răspuns : „Păi, să tot fie cinci 
plus una, adică... patru sticle".

I ...Aflăm din ziarul „Tribuna 
Sibiului" că, deunăzi, la chioș
cul de dulciuri și răcoritoare de 

Ila autogara veche din Sibiu nu 
se găsea nici un strop de băutură 
răcoritoare, tn schimb, clienții 

Ierau imbiați cu griș și napolita
ne cu aspect de... plăci fibro- 
lemnoase.

i...Paul D. din Tg. Mureș a ln- 
tîlnit-o pe Clementina Raul la 
Timișoara. Dragoste fulgerătoa
re. tn aceeași zi a cerut-o 

Iin căsătorie și au „cinstit" eve
nimentul, pină cind P.D. s-a fă
cut criță. Cind s-a trezit, nu mai 

Iavea nici valiza, nici ceasul de 
la mină și nici... pantofi in 
picioare.

I

I
I
I

I

I

I
I
I

I 
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Rubrică realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „ScinteiȚ^j

TENIS. Finala la dublu mase. : 
Andrei Dîrzu. Florin Segărceanu 
(România) — Ricci Bitti. Binaghi 
(Italia) 4—6, 3—6, 6—4, 6—4. 6—0 ; 
finala la dublu fem. : Virginia Ru
zici. Florența Mihai (România) — 
Furuhashi, Yanagi (Japonia) 6—4, 
7—5.

BASCHET. Finale în turneul fe
minin : U.R.S.S. — S.U.A. 98—79 
(pentru locurile 1—2) ; România —
R. P. Chineză 72—62 (pentru locurile 
3—4). Semifinale in turneul mascu
lin, locurile 1—4 : S.U.A. — Româ
nia 91—70, U.R.S.S. — Iugoslavia 
92—84.

ÎNOT — 4X100 m liber fem. : 1.
S. U.A. — 3’55”05/100 ; 2. U.R.S.S. —
3’57”64/100; 3. Canada — 4’00”59/100; 
4X100 m liber mase. : 1. S.U.A. — 
3’27”84/100 ; 2. U.R.S.S. — 3’28”09/ 
100 ; 3. Brazilia — 3’32”42/100 ;
200 m fluture fem. : 1. Kimberly
Lineham (S.U.A.) — 2’15”71/100 ; 2. 
Susie Woodhouse (Australia) — 
2T5”97/100 ; 3. Mayumi Yokoyama 
(S.U.A.) — 2’17”52/100 ; 200 m
fluture mase. : 1. Serghei Fesenko 
(U.R.S.S.) — 2’01”86/100 ; 2. Levente 
Mady (Canada) — 2’04”75/100 ; 3. 
Serghei Kiselev (U.R.S.S.) — 2’04” 
85/100.

LUPTE LIBERE. Categoria 52 kg: 
1. Sato Mitsuru (Japonia) ; 2.
Gheorghe Bîrcu (România) ; 3. Kim 
Jong Kyu (Coreea de Sud) ; categ. 
62 kg: 1. Viktor Alekseev (U.R.S.S.);

2. Mike Land (S.U.A.) ; 3. Bold
Oiun (R.P. Mongolă). Românul Tra
ian Marinescu a ocupat locul 6 ; 
categ. 74 kg: 1. Ghiorghi Makasa
rașvili (U.R.S.S.) ; 2. David Schultz 
(S.U.A.) ; 3. Kiro Risto (Iugosla
via) ; categ. 90 kg : 1. Vladimir
Batnia (U.R.S.S.) ; 2. Davis Clarke 
(Canada) ; 3. Mitch Hull (S.U.A.) ; 
categ. peste 100 kg: 1. Bruce Baum
gartner (S.U.A.) ; 2. Serghei Stoicev 
(Bulgaria) ; 3. Nikolai Skripkin
(U.R.S.S.). Românul Andrei Ianko 
s-a clasat al patrulea.

VOLEI. Feminin — Turneul final 
pentru locurile 1—4 : Cuba — Româ
nia 3—0 ; R. P. Chineză — 
3—1. La masculin pentru 
1—4 : România — Coreea 
3—0, Cuba — Japonia 3—2.

SCRIMĂ. în preliminariile probei 
de spadă pe echipe, echipa Româ
niei (Ion Popa, Octavian Zidaru, 
Rudolf Szabo, Liviu Angelescu și 
Mlhai Popa) a obținut ieri trei vic
torii (9—7 cu Italia, 14—2 cu Mexic 
și 12—4 cu Cehoslovacia), calificîn- 
du-se pentru sferturile de finală.

SĂRITURI ÎN APA. în întrece
rea finală la platformă mase.. Li 
Hongping (R.P. Chineză) a ocupat 
locul 1 cu 617,67 p. Pe locurile ur
mătoare sovieticii Viaceslav Troșcin 
(574,35 p) Și Vladimir Aleinik 
(569,55 p). Prezent printre cei 12 
finaliști, sportivul român Alexandru 
Bagiu s-a situat pe locul șase 
(533,82 p).

POLO. Clasamentul final : 1. Cu
ba. 2. S.U.A., 3. România, 4. U.R.S.S., 
5. Iugoslavia, 8. Ungaria. 7. Mexic, 
8. R.P. Chineză. 9. Canada. 10. Ja
ponia. 11. Spania.

Andrei Dîrzu, Florin Se
gărceanu (România) 
dublu mase. ‘
Virginia Ruzici, Florența 
Mihai (România) — du
blu fem.

Programul de azi

Brazilia 
locurile 
de Sud

• Baschet — Palatul sporturilor 
și culturii. Ultimele meciuri ale 
turneului masculin : ora 13 (pen
tru locurile 7—8) Brazilia — Mexic; 
ora 15 (locurile 5—6) Canada — 
Cuba ; ora 17 : finala „mică" (locu
rile 3—4) România — Iugoslavia ; 
ora 19 : finala „mare" (locurile 1— 
2) S.U.A. — U.R.S.S.
• înot — bazinul 

Ultimele finale : de 
400 m liber mase, și 
4X100 mixt mase, și

• Scrimă — sala 
„23 August". Finală 
echipe (de la 
de finală, Ri 
la ora 10).
• Tenis — arena Progresul,

nală la simplu mase. : Vadim 
risov (U.R.S.S.) ~ ~
ceanu (România).
• Volei — sala Floreasca. Me

ciurile decisive, masculin : ora 19 
România — Cuba (pentru locurile 
1—2) ; feminin : ora 15 România — 
Brazilia (pentru locurile 3—4) ; 
ora 17 Cuba — R.P. Chineză (pen
tru locurile 1—2).

Grupa] realizat de 
Gheorghe MITROI
Ion DUM1TRIU

Foto : S. Cristian Ca și în serile gimnasticii, Palatul sportului și culturii este arhiplin și in 
serile baschetului

Lauri pentru sportul nostru universitar
(Urmare din pag. I)

i

Protecția muncii

îmbunătățirea continuă a condiții
lor de lucru și. pe această bază, creș
terea gradului de asigurare a pro
tecției muncii se înscrie ca obiectiv 
social de primă importanță pentru 
activitatea sindicatelor, a organelor 
de stat cu răspunderi pentru apli
carea legislației în acest domeniu.

Recenta plenară a Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor a analizat pe larg modul în care 
au acționat toți factorii răspunzători 
pentru îndeplinirea importantelor 
sarcini ce le revin în domeniul pro
tecției muncii, prevenirii accidente
lor șl creării unui mediu ambiant 
optim Ia fiecare loc de muncă. Există 
numeroase realizări care atestă că, 
in ultimii doi ani, au fost depuse 
eforturi stăruitoare in această pri
vință. care reflectă — și pe această 
cale — grija deosebită a partidului 
și statului nostru pentru om și ne
voile sale. Pentru crearea unor con
diții tot mal bune de muncă, in 
ultimii doi ani (1980 și 1981) s-au 
alocat de la bugetul statului fonduri 
de peste 4 miliarde lei. Aproape ju
mătate din acestea au avut și au ca 
destinație dotarea personalului mun
citor cu echipament de protecție și 
de lucru.

Un prim obiectiv asupra căruia 
sindicatele și-au concentrat și își 
concentrează atenția se referă la spri
jinirea organelor de conducere co
lectivă din ministere, centrale și în
treprinderi de a acționa consecvent 
în vederea aplicării măsurilor sta
bilite prin contractele de muncă, e- 
fectuării la timp a lucrărilor de in
vestiții prevăzute în plan in dome
niul protecției muncii. Ca urmare a 
eforturilor făcute de stat pentru mo-

activității
dernizarea unităților economice, pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă, numărul accidentelor de 
muncă a scăzut, in anul 1980, cu a- 
proape 2 000 față de anul anterior; 
rezultatele obținute în semestrul I 
1981 urmează, pe ansamblu, tot o 
curbă în scădere. în mod critic și 
autocritic s-a apreciat în plenară — 
apreciere care vizează în mod direct

„23 August", 
la ora 18 — 
fem., ștafeta 
fem.
de atletism 

la spadă pe 
: ora 15). în sferturile 
lomânia — Suedia (de

Fi- 
Bo- 

Florin Segâr-

la temelia realizărilor 
studenților romani pe 
tărimul Universiadei.

Trăgindu-și forțele din 
mișcarea de masă, activi
tatea de performanță se 
suprapune firesc, organi
zată in zeci de cluburi și 
asociații universitare cu 
sute de secții pe ramuri 
și diverse discipline, an- 
grenind in pregătire ști
ințifică și metodică a- 
proape 6 000 de sportivi 
legitimați. In aria sportu
lui universitar de perfor
manță este revelator și 
numărul de formații stu
dențești care participă la 
diferitele divizii de am
ploare națională — 120 de

echipe de seniori și ju
niori ! Dacă la aceasta 
adăugăm studenții membri 
in alte cluburi și aso
ciații, iată că se conturea
ză o sursă extraordinar de 
vitală, din care își extrag 
energie nu numai spor
tul universitar șl repre
zentativele studențești, ci 
întregul sport romanesc și 
formațiile lui reprezenta
tive.

Mai puțin cunoscute de 
oaspeții noștri, dar bine 
cunoscute și îndrăgite de 
amatorii de sport din toa
tă țara sint cluburile 
I.E.F.S., Universitatea 
Cluj-Napoca, Politehnica 
Timișoara, Universitatea 
Craiova, C.S.U. Galați,

Politehnica Iași, Universi
tatea București, Politehni
ca București și celelalte 
cluburi sau asociații spor
tive universitare din Ba
cău, Constanța, Baia 
Mare, Pitești, Petroșani, 
Suceava, Oradea, Brașov, 
Tg. Mureș ș.a. Să subli
niem aportul sportiv al 
cluburilor bucureștene, a- 
parținind de cel mai mare 
centru universitar din 
țară, cu 80 000 de studenți, 
accentuind, totodată, im
portanța clubului Politeh
nica al Institutului poli
tehnic, ce are și rol de 
aleasă gazdă, și rol de 
competitor, prin membrii 
săi din lotul nostru re
prezentativ.

Studențimea noastră s-a 
prezentat la examenul 
Universiadei la un mod 
demn de toate laudele. In 
arenă, cu mult spirit com
petitiv, pentru gloria cu
lorilor noastre sportive. In 
jurul arenei, cu inaltă ți
nută cetățenească, deno- 
tind temeinicia educației.

Este contribuția sa tv 
reușita Universiadei ’81 p, 
plan sportiv mondial și cu 
manifestare puternică a 
prieteniei, a solidarității 
studențimii, a tineretului 
de pretutindeni, in lupta 
pentru o lume mai dreap
tă și mai bună, o lume a 
păcii și independenței na
ționale a tuturor po
poarelor.

-obiectiv major 
sindicatelor

aibă o pondere și o frecvență mult 
mai mari. O asemenea cerință este 
valabilă pentru toate ramurile eco
nomiei, dar cu precădere in minerit 
și petrol, construcția de mașini, con
strucțiile industriale, energia elec
trică și economia forestieră, unde atit 
in anul trecut, cit și in lunile care au 
trecut din acest an numărul abate
rilor de la normele de protec

Ce arată o privire dincolo de cele 4 miliarde lei 
alocați de stat In acest domeniu

și lipsurile ce aparțin in această pri
vință sindicatelor — că rezultatele 
obținute in domeniul protecției mun
cii, al prevenirii accidentelor, al edu
cării oamenilor muncii in spiritul 
răspunderii față de normele legale 
nu sînt pe măsura eforturilor mate
riale pe care statul le face pentru 
dotarea unităților industriale cu 
instalații și utilaje de înalt nivel 
tehnic, modernizarea proceselor de 
producție, creșterea calificării și 
specializării forței de muncă. Ac
țiuni educative prin sistemul for
melor de propagandă — filme, afișe, 
pliante, diapozitive, concursuri pe 
teme de protecție a muncii — s-au 
organizat și se organizează multe, 
ceea ce, în esență, nu e rău. Ceea 
ce li se cere mai mult organelor sin
dicale — s-a subliniat la plenară — 
este ca acțiunile practice, incluzînd 
chiar și instructajele periodice, să

ția muncii se situează peste media 
pe tară.

Cauzele unor asemenea situații sînt, 
fără îndoială, complexe, iar ele nu 
vizează numai activitatea sindicate
lor. Dar acestea, prin împuternicirile 
acordate de lege, prin propriile obli
gații, au datoria să sensibilizeze ac
tivitatea tuturor factorilor cu atribuții 
în acest domeniu și. în cadrul auto- 
conducerii muncitorești, să tragă la 
răspundere pe cei ce nu își îndepli
nesc îndatoririle. Or. in această pri
vință, unele organe sindicale, la nivel 
de ramură sau de întreprinderi, 
nu-și realizează întotdeauna, cu per
severența necesară, sarcinile ce le 
revin, mai ales in cadrul grupelor 
sindicale — locul unde trebuie să se 
desfășoare întreaga muncă de edu
cație, de formare a atitudinii oame
nilor în spiritul respectului față de 
disciplina și normele de muncă.

în ansamblul măsurilor pentru 
prevenirea accidentelor, pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă se 
înscrie, fără îndoială, și dotarea uni
tăților socialiste cu mijloace indi
viduale și colective (echipament de 
protecție și echipament de lucru) 
destinate asigurării securității mun
cii. în legătură cu realizarea, calita
tea și diversificarea echipamentelor 
tehnice și de lucru au fost formula
te atit in cadrul adunărilor generale 
ale oamenilor muncii, cit și al ple
narei amintite o serie de critici, 
propuneri și sugestii. In mod deose
bit, s-a propus ca analizele efectua
te in acest scop de Consiliul Central 
al U.G.S.R, și Ministerul Muncii in 
95 de întreprinderi producătoare și 
beneficiare ale echipamentului de 
protecție a muncii să fie finalizate 
într-un program de măsuri — care 
să fie corelat cu cerințele pe întrea
ga economie — și care să aibă apli
cabilitate atit în cursul acestui an, 
cit și pe întregul cincinal.

în spiritul orientărilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului, Ia Congresul 
consiliilor oamenilor muncii ca sindi
catele să se ocupe mai accentuat 
decît pină acum de problemele so
ciale, de îmbunătățirea condițiilor de 
muncă șl viață, analiza din plenara 
Consiliului Central al U.G.S.R., mă
surile stabilite cu acest prilej sînt 
de natură să activizeze mai puternic 
organele sindicale, să sporească la 
toate nivelurile răspunderea pe care 
acestea o au fată de aplicarea în 
viață a politicii partidului șl statului 
în domeniul protecției muncii.

Constantin PRIESCU

CLIPE DE VIAȚĂ
(Urmare din pag. I)
le secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in 
sensul valorificării cu 
maximum de eficiență 
a materiilor prime și 
au creat produsul T-3, 
combustibil utilizat cu 
un randament sporit 
la operații de încălzire.

...La Zalău, in Țara 
Silvaniei, am simțit 
mai pregnant ca ori
unde în perimetrul 
transilvan pulsul fier
binte al înnoirilor. 
Politica de repartizare 
echitabilă a forțelor 
de producție pe în
treg pămîntul româ
nesc s-a reverberat 
aici în ultimul deceniu 
și jumătate nu doar 
prin platforma indus
trială cu profiluri di
verse, prin zecile de 
blocuri de locuințe și 
edificii social-cultu- 
rale, ci mai ales prin 
mutațiile profunde in 
structura geografiei 
demografice, prin ac
cesul a mii și mii de 
oameni la binefaceri
le civilizației socia
liste. Și tot la Zalău 
am participat la ver
nisajul unei originale 
expoziții care includea 
realizări de excepție 
finalizate In domeniul 
creației tehnico-știin- 
țifice. Unul din înso
țitori mi-a atras aten
ția, printre altele.

asupra unui produs 
care purta explicația : 
„robinet monobloc cu 
ventil drept". Mie mi 
se părea un robinet 
ca toți robineții văzuți 
vreodată. Dar autorii 
acestei inovații, pen
tru că era vorba de o 
inovație aparținind 
specialiștilor Nicolae 
Pop și Ștefan Zah, 
l-au gîndit în multe 
nopți de nesomn, ast
fel incit costul său de 
producție să fie mai 
scăzut cu o treime 
decît varianta clasică. 
Iată ce înseamnă gin- 
dire creatoare și pa
siune pentru profe
siunea aleasă.

...în trecutele ere 
geologice, Gutinul era 
poarta de foc a ținu
tului ce mai tîrziu 
urma să se numească 
Maramureșul istoric. 
Astăzi, in galeriile 
săpate de mineri clo
cotește necontenit lava 
muncii, care scoate la 
lumină metalele ne
feroase atit de nece
sare economiei națio
nale. La Cavnic, la 
Ilba sau Herja. la no
tațiile de la Bala 
Sprie și Săsar. oame
nii sp străduiesc să 
împodobească stema 
țării cu apreciatele 
diamante de Maramu
reș. îmbunătățirea ca
lității minereurilor, 
conjugată cu diminua
rea consumurilor de

materiale și cu efor
turile pentru punerea 
în valoare a noi re
zerve geologice sint 
preocupări constante 
ale acestui detașament 
model al clasei noas
tre muncitoare. Gra
ficele vorbesc despre 
depășiri de plan de 
ordinul a zeci de mi
lioane de lei. Dar ele 
incifrează totodată ne
scrisele pagini de e- 
roism cotidian ale ce
lor care-și rostesc și 
ne rostesc din inimă : 
„Noroc bun".

Calitatea vieții, ca
litatea muncii, calita
tea umană. Această 
triadă o regăsim ori
unde ne-ar purta 
pașii : în cîmpia Săt- 
marului prin lanurile 
de griu. in halele 
uriașe ale Combina
tului de utilaj greu 
din Cluj-Napoca, la 
Bistrița ori la Chnpia 
Turzii, pe dealurile 
înierbate, unde la li
nia orizontului se pro
filează in zori cetele 
de cosași, in labora
toarele de cercetare 
ori în amfiteatre, pre
tutindeni unde trăiesc 
oamenii acestor me
leaguri, români, ma
ghiari și germani, pur- 
tînd cu toții însemne
le păminteniei și dor
nici să-și apropie prin 
muncă un viitor 
demn și liber, viitorul 
comunist.
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NU S-A ARĂTAT CU DEGETUL SPRE ALȚII. 
CI S-AU CĂUTAT SOLUȚII IN PRUPRIUL CULECTIU

pentru înlăturarea neajunsurilor, pentru sporirea producției de cărbune
...In sala de apel domnește o at

mosferă solemnă. Sint prezenți peste 
100 de mineri, întruniți aici pentru 
a dezbate problemele muncii și a de
cide. în numele întregului colectiv, 
asupra măsurilor ce vor fi aplicate 
pentru înfăptuirea neabătută a sarci
nilor ce le revin în 1981. Toți știu că 
a face parte din acest colectiv mun
citoresc este o mare onoare, dar care 
implică și o mare responsabilitate. 
Cariera Gîrla s-a impus in ultimii 
•ni ca unitate minieră etalon. De aici, 
anul trecut s-au extras 3 milioane tone 
lignit, iar în acest 
vreze 3,3 milioane

Care este stadiul 
nilor fizice de plan 
tru de activitate ? 
trebare nu este de 
mească colectivul de aici : în 6 luni 
s-au extras 1,2 milioane tone lignit, 
s-a decopertat peste 1.1 milioane mc 
masă minieră, ceea ce corespunde cu 
îndeplinirea in proporție doar de 85 
la sută a planului perioadei Ia pro
ducția fizică. Tonul unei analize des
chise, fără ocolișuri a acestei situații 
l-a dat chiar darea de seamă 
prezentată. S-au arătat, de la În
ceput, cauzele principale care au in
fluențat nefavorabil ritmul producției 
la cariera Gîrla : funcționarea defec
tuoasă a liniilor de haldă datorită 
întreruperilor generate de împotmo- 
liri/idescentrări și ruperi ale covoa- 
î a, de cauciuc ; lipsa pieselor de 
6i Tib ng-tesare reparării, excava- 
toa.’elor 1 318 și 470-01 ; nerespectarea 
programelor de excavații și de efec
tuare a reviziilor și reparațiilor la 
utilajele conducătoare.

Se datoresc aceste lipsuri unor fac
tori de natură obiectivă ? Maistrul 
Gheorghe Ghercuș, șeful sectorului 2, 
a ținut să precizeze: „Deși aparent 
tehnice, aceste deficiențe au o tră
sătură comună — lucrări neexecutate 
corect, nesupravegheate. Nu toți își 
fac datoria la locul de muncă, și pen
tru aceasta o vină revine și perso
nalului de conducere, incepînd cu 
maiștrii și șefii de linie, pină la șefii 
de sectoare. Trebuie să găsim căi adec
vate pentru a munci eficient cu 
omul, pentru că soarta producției stă

an trebuie să li- 
tone.
îndeplinirii sarci- 
în primul semes- 
Răspunsul la în- 
natură să mulțu-

în mîinile noastre". O asemenea apre
ciere complexă, realistă, a incitat 
participanții la adunare la o discuție 
sinceră, responsabilă, la obiect.

Iată, în acest sens, replica tovară
șului Vasile Țein, șeful brigăzii de 
pe excavatorul 1 316 : „Firește, nu 
pot fi mulțumit de rezultatele cu 
care ne prezentăm la adunarea gene
rală. Nu trebuie să căutăm prea mul
te explicații pentru nerealizările de 
pină acum. Am slăbit intransigența 
față de actele de indisciplină, față de 
noi înșine,și, de aceea, nu ne putem 
împăca cu o asemenea stare de lu
cruri. Autoconducerea muncitorească 
înseamnă în primul rînd lupta împo-
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triva propriilor neajunsuri. în ce ne 
privește, ne angajăm să ridicăm la 
80 la sută indicele de funcționare a 
utilajului pe care muncim".

Idee pe care minerul Constantin 
Vlădoianu, șef de schimb pe excava
torul 1 400, a ținut să o completeze. 
„Este știut că, în condițiile noului 
mecanism economico-financiar. cîști- 
găm pe măsura muncii întregului co
lectiv. Cum putem accepta ca aceia 
care muncesc conștiincios să-și îm
partă fondul de retribuire cu cei care 
nu-și fac datoria, cu cei care risi
pesc materiale sau, din neatenție, 
produc pagube ? Este criticabil că 
organizația de partid, grupa de sin
dicat nu au intervenit la timp pen
tru combaterea abaterilor de la dis
ciplina muncii. In primul semestru al 
anului s-au înregistrat 1 823 posturi/ 
om absențe de la program, care echi
valează cu o pierdere de producție 
de peste 500 000 mc masă minieră ex
cavată. Sint bune soluțiile și acțiu
nile propuse în proiectul programu
lui de măsuri supus dezbaterii și 
trebuie să ne considerăm direct răs
punzători de ducerea la bun sfîrșit 
a celor stabilite".

Spiritul combativ a caracterizat În
treaga desfășurare a dezbaterilor. In 
acest fel, adunarea generală s-a con-

stituit într-un moment de estimare 
realistă a posibilităților și resurselor 
de care dispune colectivul de mineri 
de la Gîrla pentru îndeplinirea obiec
tivelor majore ce-i revin în acest an. 
Sint neajunsuri, mai sint și greutăți : 
nu s-a arătat însă cu degetul spre 
alții. Să 
calitate, să ne comportăm în orice 
moment ca adevărați proprietari și 
producători — au fost cuvintele de 
ordine ale adunării generale.

...Ne-am aflat din nou a doua zi în 
rindul minerilor de la Gîrla. Pretu
tindeni se muncea în ordine și dis
ciplină, cu exigență și responsabili
tate. La unul din punctele de lucru 
îl intilnim pe ing. Gabriel Miertescu, 
directorul electromecanic al între
prinderii miniere Rovinari :

— Pe lingă sarcinile obișnuite de 
producție, așa cum s-a stabilit la 
adunarea generală, începind de azi 
am declanșat cîteva acțiuni : intro
ducerea tronsonului de bandă T-32 
pentru a asigura linie continuă „pe 
cărbune" excavatorului 1 400 : revi
zuirea circuitelor de haldă ; pregăti
rea terasamentelor pentru riparea 
liniilor de front. Am repartizat deja 
utilajele auxiliare pe fiecare formație 
și am stabilit termenul de executare 
a reviziilor și reparațiilor pentru ex
cavatoarele mari. Aș dori să relev că 
un asemenea spirit nou de muncă s-a 
întronat încă de la începutul lunii 
iulie, cind am trecut la aplicarea 
unui program special adoptat în baza 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru 
ta bazinul Olteniei. A sporit, dealtfel, 
și ritmul producției, livrînd zilnic în 
această lună 12 000—15 000 tone 
cărbune.

Cuvîntul și angajamentul asumat 
în adunarea generală rodesc, așadar, 
pe temeiul unui inestimabil tezaur : 
încrederea în forțele proprii. în forța 
democrației muncitorești, prin care 
fiecare colectiv este chemat și are li
bertatea de a decide și a acționa 
pentru învingerea neajunsurilor, pen
tru îndeplinirea neabătută a îndato
ririlor ce-i revin.

executăm lucrări de
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PRURLEME REALE,
dar clarificarea lor s-a oprit ia jumatatea drumului

La Bfîrșitul adunării generale a 
oamenilor muncii de la întreprin
derea de aparate electronice de mă
sură și industriale din București, 
tovarășul Gheorghe Nicolae, pre
ședintele comitetului sindicatului și 
al adunării generale, a rostit, intre 
altele : „Cred că sînt in asentimen
tul Întregii adunări să mulțumim 
tovarășei secretare a comitetului 
municipal de partid, tovarășului di
rector tehnic al centralei industriale 
și celorlalți invitați pentru partici
parea la adunarea generală a oame
nilor muncii din întreprinderea noas
tră...". O formulă firească, intîlnită 
adeseori la adunările generale, care 
vrea să semnifice că acești tovarăși 
au dat o mină de ajutor la buna des
fășurare a adunării, la soluționarea 
unor probleme ridicate în cadrul 
dezbaterilor ; și cel mai adesea ase
menea cuvinte nu sînt doar o simplă 
formulă de politețe a gazdelor față 
de oaspeți.

Să urmărim însă cum s-a desfă
șurat adunarea generală a oamenilor 
muncii pină la aceste cuvinte de mul- , 
țumire. După cum se știe, un rol 
esențial in desfășurarea adunării ge
nerale a oamenilor muncii ii are pre
ședintele adunării generale, persoana 
» •‘’’ițită prin lege să conducă lucra
re' să asigure desfășurarea lor in 
co» cordață cu normele democrației 
noâstre muncitorești, dezbaterea tutu
ror problemelor majore ale întreprin
derii, exprimarea cit mai multor 
opinii, atit ale oamenilor cu răspun
deri în diferite compartimente teh
nice și organizatorice, cit și ale mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor 
din producție, in așa fel incit în 
adunare să se facă auzite cit mai 
multe puncte de vedere despre mer
sul producției, despre măsurile ce tre
buie luate pentru ridicarea calitativă 
a activității productive. Aceasta impu
ne ca președintele adunării generale, 
care, presupunem, cunoaște bine pro
blemele curente și de perspectivă 
ale producției, să insiste, chiar să 
ceară diferitelor persoane din aduna
re să dea răspunsuri precise proble
melor ridicate de vorbitori, să cla
rifice aspectele asupra cărora există 
controverse. Or, cum s-a desfășurat, 
din acest punct de vedere, adunarea 
generală de la întreprinderea bucu- 
reșteană ?

„Intr-adevăr, așa cum se arată în 
darea de seamă — spunea în cuvin

tul său muncitorul Vasile Moise din 
, atelierul de S.D.V.-uri — la noi se în
registrează încă mplte absențe pemo- 
tivate. Am insistat șt insistăm p'en- 
tru reducerea lor. Dar, cel puțin, în
totdeauna am raportat la biroul per
sonal numărul exact al celor care 
lipsesc de la serviciu, adică nu am 
spus niciodată că in loc de 10 ab
sente avem doar două sau in loc de 
8 doar 7“. Iată, s-a adus în discuție 
un aspect care lasă să se înțeleagă 
că este vorba despre o practică pă
gubitoare, că în alte secții nu s-ar 
raporta exact numărul absențelor. 
Ne așteptam ca președintele adunării 
generale să propună clarificarea 
acestei probleme, să ceară stabilirea
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unor măsuri ferme pentru Înlătu
rarea unor asemenea practici dacă 
se dovedea că așa stau lucrurile. 
Or, președintele adunării generale 
nu a avut nici o intervenție. Ca ur
mare, cei care au luat cuvîntul în 
continuare s-au mulțumit doar să 
amintească că este necesar să se ac
ționeze mai hotărît pentru întărirea 
disciplinei în muncă și a celei teh
nologice, că „un rol important revi
ne în această privință maiștrilor și 
șefilor de echipă". Nici măcar nu 
s-a clarificat căror factori se dato
rează cele 189 000 ore neutilizate din 
primul semestru

Luînd cuvîntul 
rală, lăcătușul 
din secția a V-a, 
tele, o problemă 
aplicarea corectă 
„Nu
— a 
cind 
cind 
mai 
căm 
mai 
soluționeze această problemă' 
de această dată, președintele adu
nării generale nu a intervenit. A 
trebuit să intervină secretara comi
tetului municipal de partid să ceară 
cadrelor din conducerea întreprin
derii lămuririle necesare în această 
privință. Altfel...

al acestui an !
în adunarea gene- 
Gheorghe Pitulice 
a ridicat, între al- 
foarte importantă : 
a acordului global, 
și nici stimulativeste normal

spus vorbitorul — ca in lunile 
realizăm mai multe piese, deci 
muncim mai mult, Să cîștigăm 
puțin, iar in lunile cînd fabri- 
mai puține piese să cîștigăm 
mult. Cer adunării generale să 

’ ’ ”1". Nici

în cadrul dezbaterilor, foarte mulți 
dintre vorbitori au insistat asupra 
necesității îmbunătățirii, aprovizio
nării -tehnico-materiale. colaborării cu 
întreprinderile centralei și asigurării 
desfacerii unor produse —’ probleme 
de a căror rezolvare depinde, in mod 
hotărîtor, realizarea planului pe acest 
an. Ce-i drept, tovarășul Octavian 
Juncu, directorul tehnic al centralei 
industriale, a căutat să dea răspun
suri Ia întrebările care s-au pus in 
adunare. Dar iată opinia tovarășei 
Cristina Burlacu, secretara comitetu
lui de partid din întreprindere și 
președinta consiliului oamenilor 
muncii, in legătură cu aceste răspun
suri : „Tovarășe director Juncu, nu 
mai putem să mergem cu «sperăm» 
și «credem», pentru că în discuție 
este vorba de o producție de mai 
multe milioane de lei pe care tre
buie să o fabricăm și să o vindem 
in acest an. A sosit timpul să fie 
pusă la punct și colaborarea cu uni
tățile centralei. Mereu se afirmă că 
ele se vor îmbunătăți, dar aprovi
zionarea tot necorespunzător de
curge. Plătim prea scump un direc
tor, un inginer-șef și alte cadre de 
specialitate pentru a se ocupa de 
problemele aprovizionării și colabo
rării, chiar cu întreprinderile centra
lei". în acest moment era de datoria 
președintelui adunării generale a oa
menilor muncii să-i ceară directo
rului tehnic al centralei industriale 
să ia din nou cuvîntul și să lămu
rească cu argumente concrete sta
diul soluționării problemelor apro
vizionării și desfacerii, probleme 
care, așa cum am înțeles în timpul 
dezbaterilor, au fost ridicate și la 
adunarea precedentă. însă nici acum 
președintele adunării generale nu a 
avut nici o intervenție.

Spuneam la început că, la sfîrșitul 
adunării generale a oamenilor mun
cii de Ia întreprinderea de aparate 
electronice de măsură și industriale 
din București, președintele adunării 
adresa invitaților din afara unității... 
mulțumiri pentru participarea lor la 
acest important eveniment din viața 
colectivului. A fost una din puținele 
intervenții ale președintelui adunării 
generale, iar mulțumirile erau, în 
parte, îndreptățite. Numai că, de fapt, 
cu aceasta adunarea generală a luat 
sfirșit...

Iile ȘTEFAN

(Urmare din pag. I)
ză produse de finețe tehnică și 
tehnologică, iar un mare număr din 
cele fabricate au vechime îndelunga
tă, sint mari consumatoare de ma
terii prime și energie.

Asupra acestor aspecte am solici
tat opinia unor oameni de știință și 
unor conducători de mari întreprin
deri ieșene in care aportul cerce
tării se cere cu deosebită acuitate.

— In domeniu) brevetelor de in
venții — este de părere acade
micianul 
județul 
poziție 
cestea. efortul de implementare in 
producție este mult sub procentul 
altor județe. Trebuie să se înțeleagă 
că obținerea unui brevet nu încheie 
procesul cercetării și nu poate pro
duce satisfacție deplină nici autoru
lui, nici societății. De exemplu, la 
Institutul de chimie macromoleculară 
„P. Poni", din cele 165 de brevete 
acordate în cincinalul trecut mai pu
țin de o cincime sînt aplicate în pro
ducție și nu la capacitatea optimă de 
valorificare Cred că pentru încorpo
rarea brevetelor in producție un rol 
însemnat trebuie să-l aibă in primul 
rînd întreprinderile beneficiare, ce- 
rîndu-se specialiștilor de aici o mai 
mare participare la actul de creație 
științifică și introducere a progresu
lui tehnic.

Intr-adevăr, practica arată că în 
acele unități industriale în care exis
tă un nucleu de specialiști capabil

să asigure cadrul optim de transfer 
al soluțiilor cercetării există întot
deauna un plus de tehnicitate și de 
competență. Un exemplu în acest 
sens este întreprinderea de fibre și 
fire sintetice din Iași in cadrul că
reia funcționează un laborator uzi
nal. Cele peste 40 de invenții și pro
puneri de invenții înregistrate în ul
timii ani ar putea sugera un insem-

tele finalizării și aplicării lucrărilor 
de cercetare nu pot fi maxime. Din 
acest punct de vedere, actuala orga
nizare a cercetării uzinale în afara 
unităților industriale nu duce la re
zultate superioare".

în multe întreprinderi, nu de 
puține ori este invocată actua
la legislație de stimulare materia
lă a celor care realizează invenții

de părere
Cristofor Simionescu — 

Iași deține pe țară o 
prioritară. Cu toate a-

SECERIȘUL 
GRÎULUI

IAȘI: Organizare temeinică
Secerișul griului a intrat în fază finală. Astfel, 

potrivit datelor furnizate de direcția agricolă 
județeană, pină luni seara, griul s-a strîns de pe 
71 300 ha — 75 la sută din suprafețele cultivate. 
Pentru grăbirea lucrărilor au sosit in ajutor 
numeroase combine din județele din sud. 
De asemenea, în județ se vor face deplasări de 
forțe și din unitățile care termină secerișul în 
cele în care lucrările sînt întîrziate. Cu prilejul 
unui raid s-au putut constata hărnicia mecani
zatorilor și cooperatorilor, hotărîrea lor de a 
încheia în timp scurt stringerea recoltei.

în unitățile din consiliul agroindustrial Ciurea, 
toți specialiștii și cadrele de conducere se află 
permanent la datorie, in mijlocul tractoriștilor 
și cooperatorilor, îndrumindu-i și sfătuindu-i 
cum să lucreze pentru a obține randamente 
maxime pe fiecare combină. Tractoriști ca 
Nicolae Crîșmaru, Ion Crîmu și Gheorghe Miea 
— de la C.A.P. Ciurea, Vasile Stati și Dinică 
Linca — de la C.A.P. Mogoșești, Gherasim Do- 
bre și Alexandru Cocea — de la C.A.P. Mi
roslava intră in lan din primele ore ale dimi
neții și nu opresc combinele decît după căde
rea întunericului.

La fel de energic se acționează și în alte 
consilii agroindustriale din județ, urmărindu-se 
folosirea din plin a mijloacelor mecanice la 
seceriș. Comitetul județean de partid a in
tensificat activitatea de îndrumare și control, 
astfel încît, în fiecare unitate agricolă, să se 
realizeze randamente maxime la seceriș, iar li
vrarea cerealelor contractate la fondul de stat 
să se facă în aceeași zi cu recoltarea. Acolo 
unde s-au constatat anumite lipsuri și, mai ales, 
neglijențe și delăsare în muncă — bunăoară în 
consiliul agroindustrial Ciortești, la C.A.P. Aro- 
neanu și în alte părți — au fost luate măsuri 
de sancționare. Se insistă cu deosebire ca toți cei 
ce sînt angajați în campania de recoltare să dea 
dovadă de ordine și disciplină. (Manole Corcaci).

La C.A.P. Sîntandrei, județul Bihor se recoltează griul de pe ultimele suprafețe
Foto : Emeric Popper

SĂLAJ: Se seceră între ploi
în județul Sălaj, griul a fost recoltat de pe 

aproape 13 000 hectare. Suprafața este mică in 
raport cu forța mecanică aflată la dispoziția uni
tăților agricole. Desigur, lucrările au intirziat și 
datorită faptului că griul a dat în copt abia cu 
cîteva zile in urmă într-o bună parte a coope
rativelor agricole. De asemenea, terenul situat 
în pantă nu permite mecanizatorilor de pe com
bine Să recolteze într-o zi mai mult de 5—6 hec
tare. Cu toate acestea, se depun eforturi pentru 
ca suprafața ce a mai rămas să fie recoltată in 
întregime pină la sfîrșitul acestei săptămini. De 
acest lucru ne-am convins pe teren, in consiliul 
agroindustrial Șimleu Silvaniei, unde suprafața 
de pe care trebuie recoltat griul este de 2 700 
hectare. Tovarășul Vasile Donca, directorul 
S.M.A., ne informează că, pină la 28 iulie, recolta 
de grîu a fost strinsă de pe 1 300 hectare, terenul 
a fost eliberat pe o suprafață de 1 577 hectare 
(inclusiv cele cultivate cu orz) și s-au efectuat 
arături de vară pe 1 157 hectare.

în cooperativa agricolă de producție Uileac, din

FINUL BUN FACE
în 1980, cooperativa agricolă din 

comuna Mihăiești. județul Argeș, a 
obținut cite 2 980 litri de lapte de la 
cele 170 de vaci din nucleul matcă. 
Această producție, dintre cele mai 
bune pe județ, capătă valoare și mai 
mare dacă punem în evidentă faptul 
că un litru de lapte s-a realizat cu 
un cost de numai 1,40 lei. Succesul 
se datorează perseverentei coopera
torilor de a asigura o bază furajeră 
îndestulătoare in care ponderea o 
dețin fînurile. Am mai adăuga apoi 
preocuparea pentru adăpostirea va
cilor cu lapte in grajduri călduroase, 
îngrijirea acestora de către oameni 
pricepuți și cu dragoste pentru ani
male.

„Pentru asigurarea furajelor ne
cesare șeptelului nostru avem 470 
hectare de finețe naturale — explică 
președintele cooperativei Ilie Visa
log. Ele sint în bună parte reinsă- 
mințate și bine îngrășate cu gunoi, 
în felul acesta obținem. în medie, 
cite 3 000—4 000 kg de fin la hectar 
la un cost de 0.14 lei. Pentru a obți
ne nutrețuri de bună calitate, cositul 
se efectuează de cooperatori pe bază 
de cote procentuale în natură, formă 
avantajoasă de retribuire pentru am
bele părți. Măsura se soldează cu 
rezultate dintre cele mai bune. Finu- 
rile sint cosite în timpul optim, adi
că în momentul înfloririi, sint bine 
uscate și conservate pentru a nu 
se risipi vitaminele". în continuare, 
președintele mai spune că baza fu
rajeră a fost întregită și cu alte cul
turi valoroase și de mare randament, 
realizate la prețuri reduse. Este vor
ba de 84 hectare cu trifoi de la care 
se obțin 3—4 coase a cite 4 500 kg la 
hectar, de 15 hectare cu sfeclă, cu o 
producție de 90—110 tone, de 18 hec-

tare cu lolium și 56 hectare cu ier
buri perene. Fînurile, care reprezin
tă grosul, ajung animalelor pină la 
sfîrșitul lunii mai. cînd acestea sînt 
scoase la păscut pe pășunea-model.

„Cu o asemenea bază furajeră bo
gată și ieftină — ne spune ing. Emil 
Stancu, șeful fermei — avem posibili
tatea să’ întocmim rații consistente, 
pe care le administrăm vacilor dife
rențiat. în funcție de producțiile ce

cele 318 hectare cu grîu, au fost recoltate 240. în 
sola „Sub Făget" din satul Maladia, un modul 
format din 5 combine, două camioane și 30 de 
atelaje așteptau zvintarea griului după ploaia ce 
căzuse în jurul amiezii. Vasile Ciocoi, președin
tele cooperativei agricole, era supărat pe timp, 
dar, în același timp, optimist : „Vom lucra și 
printre ploi, vrem ca duminică cel tîrziu să în
cheiem • secerișul, iar săptămîna viitoare să eli
berăm de paie întreaga suprafață".

La Măieriște, în prezența primarului, Vasile Ml- 
trașca, și a inginerului Vasile Sabău, cinci com
bine lucrau sub amenințarea norilor de ploaie pe 
o parcelă ce se întinde pe 62 hectare. „Dacă 
timpul va permite, astăzi vom secera în jur de 
35 hectare, iar mîine se va termina toată tarla
ua" — ne spunea primarul.

Aici, ca în multe alte unități agricole dealtfel, 
mai sînt de recoltat suprafețe mari, iar in ulti
mele zile timpul a fost instabil. De aceea, spe
cialiștii și cadrele de conducere din unitățile 
agricole urmăresc să fie folosită fiecare oră bună 
de lucru. (Ion Mureșan).

LAPTELE IEFTIN
voie nu numai de hrană îndestulă
toare, variată și ieftină, ci și de îngri
jire atentă. După cum aveam să con
statăm, producțiile ridicate de lapte 
șe datoresc și pennanentizării îngri
jitorilor. Toți cei 18 îngrijitori au o 
vechime cuprinsă între 10—18 ani și 
au dobîndit de la părinții lor dra
gostea de animale. Cu sprijinul or
ganizației de partid, aceste trăsături 
au fost cultivate la cote si mai înal-

Cum au ajuns cooperatorii din Mihăiești 
să realizeze litrul de lapte cu 1,40 lei

le dau și stare* lor fiziologică. Sub
liniez că, din cele 6 tainuri ce se ad
ministrează pe parcursul unei zile, 
două sint formate din 10 kg de fin. 
Vacilor li se mai dau 2 kg de tă- 
rițe, 10 kg de sfeclă, 10—15 kg de 
siloz, 10 kg de grosiere. Mulsul se 
face dimineața și seara, manual, in 
condiții de igienă deosebită. Avînd 
hrană destulă, vacile au dat și dau 
lapte pe măsură. Planul la zi la pro
ducția de lapte este depășit, iar cos
tul laptelui se situează în jurul celui 
realizat în 1980. E și firesc, deoa
rece animalele se hrănesc singure cu 
iarbă grasă de pășune. Pentru iarnă 
am strins cantități mari de fin. Re
colta se arată bună și la celelalte cul
turi furajere. Semn că și in acest an 
Vom asigura cantități îndestulătoare 
de nutrețuri, iar producția de lapte 
va fi Ia fel de mare ca și in 1980".

Este cunoscut că animalele au ne

te. Cu răbdare $1 Înțelegere s-a mun
cit cu fiecare, arătîndu-li-se că ni
meni nu poate face această meserie 
dacă nu ține și nu socotește anima
lele cooperativei ca si ale lor. aces
tea reprezentind o parte integrantă 
din averea obștească.

Discutînd cu cei ce lucrează: în sec
torul zootehnic, reținem și alte as
pecte. Președintele, șeful de fermă și 
alte cadre de conducere sint prezenți 
în toate momentele cheie ale activi
tății. de la administrarea furajelor 
pină la livrarea laptelpl. Această 
participare conduce la întărirea ordi
nii și disciplinei in sector, unde pro
gramul este aplicat pe tot parcursul 
celor 24 de ore de către toți îngriji
torii. „Se zice din bătrini — spune 
îngrijitoarea Elena Hapoiana — că 
«ochiul omului îngrașă animalul». Și 
așa este: «Sultănica» și «Cerbea» din 
lotul meu dau 18—20 litri de lapte 
pe zi".

Orice moment de relaxare sau ne- 
chibzuință produce perturbatii in 
viata animalelor duce la scăderea 
producției de lapte. Ni s-a dat ur
mătorul exemplu. La un moment 
dat. un lot de vaci a fost încredințat 
spre îngrijire unui cooperator care 
căzuse în patima beției. Animalele 
au suferit mult pentru că omul se 
purta brutal cu ele. nu le asigura 
hrana la timp. Producția de lapte a 
continuat să scadă. Chiar după 
schimbarea îngrijitorului, a fost ne
voie de mai multe zile după aceea 
pentru redresarea lor cu o furajare 
suplimentară.

La Mihăiești se muncește șl cu 
multă pricepere ca vacile să dea pro
ducții de lapte mai mari. Munca este 
dublată de buna pregătire a oameni
lor. Două dintre îngrijitoarele de 
vaci — Aurelia Boboc și Dumitra 
Maria — au ocupat locurile întîi Ia 
concursurile republican și județean 
ale celor mai buni crescători de 
atiimale. Ca să fie cointeresați 
Să sporească producția, îngrijitorii 
Șmț, retribuiți ta funcție de pro
ducțiile de lapte obținute, ei 
cîștigînd lunar între . 2 500 pină la 
4 000 lei. Pentru depășirile de plan, 
îngrijitoarele Maria Dinu șl Maria 
Bădoi au încasat suplimentar anul 
trecut între 18 000 și 16 000 lei. De 
asemenea, îngrijitoarele Dumitra Ilie 
și Maria Crintilă au primit între 
13 000—14 000 lei. Toate rezultatele 
bune obținute constituie fără putin
ță de tăgadă o bază trainică pentru 
producții de lapte și mai mari și mai 
ieftine în anii ce vin.

Gheorghe C1RSTEA
corespondentul „Scînteii

Colectivul întreprinderii mecanice din Mirșa și-a făcut, in ultimii ani, o pres
tigioasă „carte de vizită” în rindul marilor constructori de mașini din țara 
noastră, prin stăruitoarea preocupare manifestată în direcția înnoirii pro
ducției. Autobasculantelor gigant de 50 și 100 tone li s-a adăugat recent un 
nou produs de mare complexitate tehnică: încărcătorul frontal cu cupă de 
10 mc, destinat încărcării, manipulării și transportului materialului dislocat 

în minele de suprafață, în cariere și balastiere
Foto: Niculaie Bota

vățămîntului cu cercetarea 
ducția, participarea cadrelor __
vățămîntul superior la ridicarea ni
velului tehnic al industriei ieșene, am 
solicitat părerea profesorului dr. ing. 
Mihai Gafițeanu, rectorul Institutului 
politehnic.

„Nu mă voi referi la rezultatele 
activității noastre pe această linie, 
dealtfel apreciate atît pe plan local.

șl pro- 
din în-

pe raza municipiului Iași și că o ma
șină mare nu este totdeauna și o ma
șină complexă. „Evoluția provincială" 
a cercetărilor unor colective face ca 
in domenii de mare însemnătate, in 
special pentru componente electro
nice care se consideră mereu ca ne
abordabile, realizările să fie depăși
te, 
prin 
alte 
nea.

CONTRASTE

„Cînd vrei cu tot 
dinadinsul să faci eco
nomii prin recondițio- 
narea pieselor, esen
țial este să îndrăz
nești, pătrunzînd in 
zone tehnice conside
rate imposibil de abor
dat" — obișnuiește să 
spună tovarășul Vasile 
Horvat. director gene
ral al Centralei indus
triale de reparații auto 
din Capitală, 
cite ori ne 
despre ce a mai apă
rut nou în 
gospodăririi 
în unitățile 
centrale. De 
dată ne-a pus in față 
o grămadă de piese 
ce păreau nou-noute. 
„Notați: asemenea bol-

Economii din piese

ori de 
interesăm
domeniul 
metalului 

acestei 
această

țuri pentru pistoanele 
de motor ar fi trebuit 
să fie acum în drum 
spre retopire în oțelă- 
rie. De ce? Pentru că 
pină nu de mult se 
considera că n-ar me
rita să fie recondițio
nate. Acum le colec
tăm, le reparăm și le 
utilizăm împreună cu 
bucșe de bielă și pis
toane, cu gaura de 
bolț executată la di
mensiunea treptei de 
reparație. Iată aici 
inele și paleți pentru 

' pompe de transfer, 
pe care specialiștii 
noștri le-au reprofilat 
spre a putea fi refolo- 
site. Recondiționăm 
la treapta de reparație 
și alte piese : cămașa

uzate
de cilindru, pistonul, 
segmentul, bolțul pis
ton, elemenți ai pom
pei de Injecție liniară 
pentru motor diesel, 
levierele inversor de 
la autobuzele ROMAN. 
„Desigur, și economiile 
sint mari!" — interve
nim. „Nu atît de mari 
cit ar putea să fie, 
pentru că stringerea 
pieselor uzate» este or
ganizată numai pentru 
parcul auto al Ministe
rului Transporturilor. 
Dacă sistemul colectă
rii pieselor uzate s-ar 
extinde la nivelul 
economiei, atunci să 
vedeți economii!". In
tr-adevăr, 
milioane...

Necazurile fierarilor
Fierăria a redevenit 

o meserie căutată. De 
cind ? De cînd coope
rativele agricole 
nevoite să 
numărul 
pentru

sînt 
sporească 
atelajelor 
economisi 

destinați 
de trans- 
Dar ca să 

îți trebuie 
animale de 
fierari care

o idee de 
(C. Cârlan).

Eficienta concretă
9

nat aport al specialiștilor la moder
nizarea întreprinderii. Dar, după 
cum ne mărturisea dr. ing. Constantin 
Moisa, șeful acestui laborator, ac
tivitatea de cercetare uzinală este 
încă îngrădită de o serie de as
pecte formale și organizatorice. „De 
drept noi nu aparținem unității in
dustriale pe care o deservim, iar de 
fapt nu ne putem desfășura progra
mele de lucru fără sprijinul nemijlo
cit al întreprinderii. Aceasta a deter
minat și determină, din păcate, opi
nii și manifestări potrivit cărora ac
tivitatea noastră de cercetare s-ar re
duce la o muncă auxiliară, de unde o 
serie de consecințe nefavorabile. Or, 
este știut că atunci cind creșterea și 
introducerea progresului tehnic nu 
acționează sub incidența acelorași 
factori de analiză și decizie, rezulta-

și inovații. Nu afirmăm că nu ar fi 
loc de mai bine. Dar chiar in actua
lele condiții, după opinia inginerului 
Emil Uncheșel, directorul întreprin
derii „Tehnoton", asemenea păreri nu 
se justifică. „Pot afirma cu toată răs
punderea, precizează interlocutorul 
nostru, că nu. am ajuns niciodată la 
situația de a nu putea premia o nou
tate tehnică din cauză că se depășea 
valoarea celor trei retribuții, limita 
maximă prevăzută în acest sens. Nu 
aș vrea să generalizez, dar nu am 
auzit nici pe contrați că ar fi des 
confruntați cu cazuri de acestea. Sînt 
de părere că adoptarea unui sistem de 
folosire a fondurilor, o popularizare 
corespunzătoare a celor premiat! pot 
determina o emulație de inovare, de 
valorificare mai completă a noului".

în ceea ce privește Integrarea în-

cit și central. Politehnica ieșeană ar 
putea constitui in acest sens un bun 
exemplu. Aș dori să arăt, însă, că 
adincirea și perfecționarea procesului 
de integrare a scos în evidență și 
anumite deficiențe și, desigur, învă
țăminte pentru perioada următoare. 
Una dintre aceste deficiențe constă 
in lipsa unei viziuni de perspectivă 
incă insuficient de clară și neapărat 
comună pentru toți factorii implicați, 
cu privire la obiectivele concrete de 
activitate. Acest lucru a condus la 
paralelisme în cercetare, la numeroa
se lucrări nefinalizate sau cu carac
ter de rutină și, în unele cazuri, la 
împodobirea unor realizări modeste 
cu titluri răsunătoare în care abundă 
cuvintele : „tehnologii noi", „complex 
de mare performanță" etc., uitîndu-se 
că nou înseamnă mai mult decît nou

necompetitive ca performanțe, 
aceasta încetinind sau blocînd 
programe corelate. De aseme- 

. destule cercetări nu sînt însoțite 
de tehnologie și nu pot aspira la ex
portul de creație științifică atît de 
scump, eșuînd în articolașe la se
siuni și simpozioane de casă".

Consemnăm aceste opinii ale cer
cetătorilor și specialiștilor ieșeni nu 
pentru că Iașiul s-ar confrunta cu 
probleme grave privind activitatea de 
cercetare științifică — din contră se 
constată existența unui climat res
ponsabil și eficiență in activitatea de 
promovare a științei și progresului 
tehnic — ci pentru că ele au un ca
racter de generalitate, aspectele sur
prinse aici putîndu-se regăsi, in
tr-un grad sau altul, în toate cen
trele universitare și științifice ale 
țării. Experiența cincinalului trecut 
putîndu-ne astfel oferi învățămintele 
pentru o activitate calitativ superi
oară, de a răspunde deselor îndem
nuri ale secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a conferi științei, și in acest cin
cinal, statut de principală pîrghie a 
progresului social.

a 
carburanții 
mijloacelor 
port auto, 
ai căruțe 
neapărat 
tracțiune, 
să le repare și anumite 
materiale. Cooperati
vele agricole au în
ceput să crească ani
male de tracțiune, 
să-și confecționeze că
ruțe, Fierari 
găsesc 
noastre.

prin 
Ce

se mai 
satele 

lipsește

Tele...
Ca să 

stațiunea 
Borșa pină in Poiana 
Știol turistului îi tre
buie două ore bune de 
urcat. Iarna, poiana 
mult căutată de schiori 
este... și mai departe. 
Iată de ce responsabi
lii turismului au avut 
fericita idee a con
struirii unui telescaun, 
care 
sul 
nele 
din

între idee și... tele
scaun s-au interpus 
constructorii din cadrul 
șantierului Bala Mare 
al Trustului de con

ajungă din 
de odihnă

să ușureze acce- 
spre una din zo- 
cele mai pitorești 
Munții Rodnei.

totuși ? Materiale pen
tru fierărie. Coopera
tiva agricolă Gheorghe 
Doja — Ialomița are 
50 de atelaje, dar 
multe căruțe nu pot fi 
folosite. De ce ? Iată 
ce ne-a spus președin
tele cooperativei agri
cole, tovarășul Ion 
Spătărelu: „Coopera
tiva nu găsește de 
unde să procure căr
bunii pentru forjă, 
(ier de potcoave, șine 
pentru roți, iar lipsa 
caielelor e atît de cu
noscută 
acest
bește numai în dodii. 
Nici 
provizionare nu

încît despre 
articol se vor-

o bază de a- 
are

asemenea 
Pentru 
rea căruțelor este 
nevoie de lemn de 
frasin, uscat timp de 
trei ani. Nu se poate 
tine la uscat atîta 
vreme, deoarece în 
acest caz lemnul este 
considerat stoc supra- 
normativ. Fierarii din 
comuna Gheorghe Doja 
spun că celor care se 
ocupă cu asigurarea 
materialelor pentru 
cooperativele agricole 
le-ar trebui spirit de 
inițiativă cu căruța. 
Da’ de unde căruță 
dacă lipsesc șinele 
pentru roți și toate 
celelalte?" (I. Ilerțcg).

materiale, 
confecționa- 

căruțelor 
de lemn

scaunele birocrației 
struCții și montaje mi
niere. Ei s-au angajat 
în anul 1975 ca noua 
instalație de transport 
pe cablu din Borșa să 
funcționeze în anul 
1978. Adică după trei 
ani de la începutul lu
crărilor. De atunci au 
trecut șase ani („trec 
anii, trec lunile-n goa
nă...") și la Poiana 
Știol tot ta două ore 
bune de mers se ajun
ge. E drept că poți a- 
junge acolo plecînd pe 
jos din fața clădirii 
stației telescaunului și 
trecînd pe lingă stîlpii 
instalați pe socluri. Ca 
niște monumente ale 
indiferentei. în acest

an s-a hotărît ca lu
crarea să fie preluată 
de șantierul din Leșu 
Ursului al aceluiași 
trust de construcții. 
Dar ritmul actual al 
lucrărilor nu dă spe
ranța că noul termen 
de punere în funcțiune 
— octombrie 1981— va 
putea fi respectat. Se 
vede treaba că. fiind 
vorba despre telescaun, 
cei care răspund de 
conducerea acestei lu
crări o fac în mod bi
rocratic, de pe... scaun, 
interesîndu-se doar la 
telefon de respectarea 
graficelor stabilite în 
ședințe. (Dan Con
stantin).
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Orice acțiune umană 
oartă un semn temporal, 
i literatura. Setea de real 

este, indiscutabil, o trăsă
tură a epocii «noastre, atit 
de plină de inventivitate în 
faptele sale, incit, iată, scri
sul se străduiește să țină 
pasul cu evenimentele. Fic
țiunea și realul nu mai sint 
antinomice, cu voia sau 
fără voia unora. Criteriul 
suprem, îmi îngădui să 
cred, este interesul publi
cului față de cărțile care 
aduc, în paginile lor, o mai 
directă proiecție a vieții, 
decit canoanele. Procedeele 
narative pot fi de o diver
sitate absolută, important 
este ca acestea să nu tră
deze sursa realistă. încăr
cătura documentară, in ra
port cu Încărcătura „strict" 
estetică, a crescut substan
țial pe centimetrul pătrat 
de pagină scrisă. Genul li- 
teraturii-document (nu do
cumentare .') se revendică, 
în primul rînd, de la con
tradictoria, tragica și tu
multuoasa experiență pe 
care omenirea, in ansamblul 
ei, a trăit-o de la hotarul 
dintre secolele XIX—XX 
Încoace și, mai cu seamă, 
Incepînd cu deceniul al pa
trulea. Totul s-a mutat din 
loc, iar literatura — altă
dată mal lentă — s-a grăbit 
(in sens pozitiv) să se auto- 
modeleze necontenit și prin 
acceptarea accelerației ge
nerale, neavind, de fapt, 
nici rost și nici posibilitatea 
de a se izola in turnul de 
fildeș al inspirației pure. 
Un val uriaș de cerneală a 
proiectat și proiectează șl 
astăzi. In conștiința citito
rului contemporan, cu o 
fantastică forță de Impact, 
adevărurile existențiale, fie 
în proza zisă de ficțiune, 
mai aproape de modelul 
clasic, fie în amintirile de 
război și în volumele de do
cumente pină mai ieri se
crete, fie In jurnalele inti
me ale unor personalități 
sau oameni ca toți oame
nii... Firește, optica, sensi
bilitatea și curiozitatea ce
tățeanului care trăiește in- 
tr-o galaxie a circulației in
tense, prompte, de informa
ții, a evoluat și evoluează 
corespunzător orizontului 
spațial și temporal. Atunci 
de ce să te mai miri că un

creator — scriitor, plasti- 
cian sau cineast — simte 
imperioasa necesitate de a 
se sprijini cit mai mult pe 
real 7 La urma urmei, re- 
intorcîndu-ne în timp, pu
tem spune că pină și pic
torii de icoane au simțit 
această nevoie cîndva, și 
nu zugrăvind chipurile pă- 
mintenilor, ci ale... sfin
ților.

încurcătura pare s-o fi 
provocat la noi reportajul, 
mai cu seamă in ultimele 
trei, patru decenii, deoarece 
anumiți autori și critici au 
găsit de cuviință să-i agațe 
în coadă epitetul literar, 
ceea ce a dat naștere, pe

jit«-

tn con- 
deter-

civili"— destul da 
rare" ?).

Mutațiile produse 
textul social-istoric 
mină și mutațiile din sfera
literaturii și artei, nicide
cum speculațiile spiritului 
creator. Literatura-docu
ment se reclamă de la co
laj (în plastică) și de la ci
nematograf (montaj), apă
rute odată cu veacul aces
ta, ceea ce l-a determinat 
pe Aragon să noteze de 
pildă că „Istoricul colaje
lor nu este, desigur, cel al 
realismului, însă istoricul 
realismului nu va putea fi 
scris miine fără acela al

atructurlnd-o, REorchee- 
trind-o ; in piua, el ima
ginează și mijloacele (Iarăși 
imaginație I), astfel incit 6ă 
ajungă totuși la obținerea 
unei „imagini autentice a 
realității". Fetișul ficțiunii a 
fost blamat, în repetate rin- 
duri, chiar de scriitori de 
imens prestigiu : „Se abu
zează la noi de expresia 
ironică documentar, voin- 
du-se a sugera că unde e 
document nu e artă. In
vers e adevărat ; că unde 
nu e document nu e artă, 
deoarece ca suprarealitate 
romanul documentează, ne
apărat, simulind o ordine

LITERATURA-DOCUMENT
Opinii de Mihai STOIAN

de-o parte, unor inspirate 
poeme in proză, dar — s-o 
recunoaștem ! — pe de altă 
parte a dus și la apariția 
unor hibrizi, încă din peri
oada de gestație hărăziți 
unui destin amar, din pri
cina virusului numit „me- 
taforită" : „Bărăganul ca o 
palmă muncită", „Panglica 
de beton a aeroportului", 
alte asemenea podoabe fa
cile, lăfăindu-se la gitul 
scrierii. Paradoxal, un ast
fel de reportaj literar tră
da, din start, rațiunea sa 
de a fi, căci nu miza pe 
cantitătea-calitatea infor
mației, a dezvăluirilor, a 
împrejurărilor ieșite din 
comun, pe care să le fi fi
xat artistic, particular, in 
memoria lectorului, ci pe 
pretinsa „frumusețe" a ves
timentației înzorzonate, de
loc inspirate. Reportajul 
ultimilor ani — reportaj pur 
și simplu — a reabilitat ge
nul practicat nu de azi, de 
ieri (să ne gîndim la „re
porterii istoriei". Herodot 
sau Caesar, care, seară de 
seară, în cortul din margi
nea cîmpului de luptă, no
tau sur-le-vif impresiile de 
peste zi, de unde și între
barea incitantă : sint „De 
bello gallico" sau „De bello

colajelor". Fără doar și poa
te, literatura-document poa
te să apară și ca o provo
care lansată literaturii și 
artei tradiționale, determi
nată de „desnădejdea" cre
atorului cu o anumită struc
tură psihologică, față de 
complexitatea și mobilita
tea lumii înconjurătoare, 
mai degrabă lăsîndu-se 
transgresată astfel, decît 
prin ficțiune imaculată. 
Dar, la urma urmei, oare 
nu rezidă și ficțiunea din 
experiență și meditație pe 
marginea experienței rea
le ? Cît „adevăr" și cită 
„imaginație" supraviețuiesc 
magnific în „Amintiri din 
copilărie" 1 Alegerea pe 
care unii confrați au făcut-o 
în deplină cunoștință de 
cauză, practicînd genul 11- 
teraturii-document, își are, 
poate, explicația și in satu
rația produsă prin exer
sarea, la infinit, de către 
alții, a unei false-neasemâ- 
nări sau, dimpotrivă, a 
unui realism lunar, rece, 
descărnat, pustiu. Recunos- 
cînd implicit că realitatea 
este inimitabilă, autorul de 
literatură-document își a- 
serVește imaginația (da I 
imaginația) realității, RE-

istorică, fictivă, adăugată. 
Cind un roman nu docu
mentează nu există" (G. 
Călinescu — 1938).

Autorul de literatură-do- 
cument demontează și mon
tează din nou realitatea, 
n-o copiază, el o imagi
nează după forța talentu
lui său și in concordanță cu 
viziunea pe care o are asu
pra ei, act conștient de se
lecționare și asamblare, de 
transmitere a mesajului 
propriu. Acest proces crea
tor prilejuiește însă și anu
mite inadvertențe, cum ar 
fi de exemplu confuzia din
tre citat și colaj, destui de 
frecventă : cineva s-a apu
cat să numere, într-o carte 
de genul literaturii-docu- 
ment, literele care alcătuiau 
presupusele citate. Unde-i 
confuzia 1 Să încercăm o 
lămurire : dacă introduc 
intr-o povestire un frag
ment din ceea ce a spus X 
referitor la un orășel de 
provincie, evident că avem 
de-a face cu un citat ; dar 
dacă absolut același text 
intră în dialog cu persona
jele, sau cu decorul, sau cu 
împrejurările, sau fie doar 
cu cititorul, așadar dacă 
duce mai departe ceea ce

exprima „finit" citatul îna
intea lipirii (colării) lui in 
carte, atunci avem de-a 
face cu un colaj 1 Adică un 
element nou, independent 
și activ, nu un șir de sem
ne tipografice imobile (ori- 
cît de valoroase) extrase 
dintr-un alt volum. Citatul 
ilustrează, pe cînd colajul 
reprezintă ideea-trăirea in- 
săși a autorului de literatu
ra-document. Altminteri, 
dacă n-ar fi așa, ar însem
na că putem face omletă 
fără ouă. Nici scriitorul 
de literatură-document nu 
poate practica acest gen 
fără documente, insă — a- 
tenție I — ele își pierd, prin 
turnarea in operă, caracte
rul de simple documente, 
acum documentind (recre- 
înd o realitate trecută, pre
zentă sau, de ce nu, viitoa
re) ; caracterul lor „finit" 
se estompează ; dintr-odată 
ți se dezvăluie, acolo unde 
au fost „lipite", o altă față, 
nevăzută pină atunci, un 
gînd și-o simțire inedite, 
citeodată țișnind deosebit 
de expresiv tocmai din con
trapunctul realizat prin îm
binarea lor. Ar fi ca și cînd 
am asculta o convorbire te
lefonică, imaginîndu-ne și 
răspunsurile de la celălalt 
capăt al firului, incit, pină 
la urmă, îmbinindu-le. 
n-am mai ști care-i partea 
„citată" și care partea „în
chipuită". Are perfectă 
dreptate Perpessicius: „Dar 
dincolo de granița asta te
restră e posteritatea. Dacă 
nu mai sîntem noi. sint cei 
ce vin după noi. Ei au alți 
ochi și altă perspectivă. Și 
mai ales n-au prejudecățile 
noastre".

Oamenii construiesc rea
litatea, autorul o recon
struiește in felul său spe
cific. Autorului de litera
tură-document nu-i lipseș
te, mai mult decît altuia, 
fantezia, simțul de observa
ție, capacitatea reflecției, 
atuul stilului, deoarece, 
dacă așa cum arăta un ilus
tru pictor modern, arta nu 
poate fi reală fără un dram 
de ireal, atunci nici litera
tura nu poate fi „ireală" 
fără să poarte o amprentă 
certă a unei anumite cu
noașteri și realități.

Foto: AgerpresModerna clădire a Casei de cultură din Sibiu

Căutări creatoare sub semnul
dialogului cu publicul
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DIN COLECȚIA PARTICULARA 
-ÎN PATRIMONIUL ORAȘULUI

Recent, la Zalău s-a 
deschis galeria de pictură 
..loan Sima", care cuprin
de peste 170 de picturi, 
mobile și documente per
sonale donate.de către al
tist, originar din Sălaj, ți
nut care constituie, dealt
fel, principala lui sursă de 
Inspirație.

La deschiderea acestei 
colecții a participat sculp
torul Ion Irimescu — 
președintele Uniunii ar
tiștilor plastici, care ne-a 
spus : „Evenimentul, la 
care cu multă bucurie am 
participat, marchează un 
moment de cultură de o 
deosebită semnificație in 
viața acestui oraș, in pli
nă dezvoltare economică, 
socială șl culturală. In 
urma generosului act de 
donație al pictorului loan 
Sima, o mare parte din 
operele sale, rod al unei 
vieți Închinate artei, trec 
in patrimoniul artistic al 
orașului Zalău. însuși 
faptul că, prin grija con
ducerii organelor de partid 
și de stat, sediul acestei 
colecții a fost stabilit in- 
tr-una dintre cele mai în
căpătoare clădiri, căreia 1 
s-au făcut ample amena
jări interioare și exterioa
re, cu sprijinul unor în
treprinderi din localitate 
șl al publicului iubitor de 
frumos, astfel incit să găz
duiască în condiții optime 
creațiile artistice, repre
zintă o expresie plină de 
semnificație a atenției 
neabătute pe oare condu
cerea partidului și statu
lui nostru o acordă pro
movării și difuzării ample 
s culturii in rindurile po
porului. Un locaș al artei 
care demonstrează rolul 
pe care îl au instituțiile 
noastre muzeale, in rindui 
cărora se inscrie de acum 
șl galeria -loan Sima-".

La rindui său, pictorul 
loan Sima ne-a spus :

„De ani de zile, emo
ționat de bucuria pe care 
am descoperit-o in ochii 
privitorilor care imi vizi
tau expozițiile, am ho- 
tărit să donez o parte din 
lucrările mele pentru în
ființarea unei colecții pu
blice. Vreau să dăruiesc 
oamenilor bucurie, sâ-i 
fac Să simtă ce am simțit 
eu in fața motivelor pe 
care le-am pictat, in fața 
priveliștilor inclntătoare, 
calme și blinde care m-au 
înconjurat pe meleagurile 
transilvane. Este darul pe 
oare un săi&jean ii face, in

Muzeul memorial „loan Sima" — ZalăuImagine din

:: ■

Descoperiri 
arheologice

în rindui bogatelor mărturii desco
perite in urma săpăturilor arheolo
gice efectuate la Ocnele Mari-Ocnița 
(jud. Vtlcea) se află o serie de in
scripții pe fragmente ceramice, da
tină din secolul I i.e.n., in care figu
rează numele cetății Buridava scris 
cu caractere latine. Ele vin in spri
jinul ipotezei că cetatea, menționată 
in scrierile sale de geograful antic 
Ptolemeu, a existat aici, In nord- 
estul Olteniei. Totodată, au . fost 
scoase la lumină inscripții cu litere 
grecești, care atestă existența unui 
rege geto-dac necunoscut pină acum, 
pe nume Thiamarcus, care, după toa
te probabilitățile, a fost unul dintre 
succesorii marelui conducător Bu
re bis ta.

A fost descoperit ți studiat, totoda
tă. un deosebit de valoros inventar 
arheologic, din care menționăm : nu
meroase monede de argint și bronz 
emise în timpul lui Cezar și Augus
tus. mai multe monede grecești, o 
mască de bronz reprezentlnd o zei
tate dacică a războiului, o spadă ro
mană de fier, fibule de bronz, 
obiecte de podoabă etc.

Teatrul din Sibiu a rea
lizat în această stagiune 
la cele două secții, româ
nă și germană, nu mal 
puțin de 14 spectacole cu 
importante piese de Ca- 
ragiale și Radu Stanca, 
Horia Lovinescu și Paul 
Georgescu, W. Wittstock, 
Corneliu Leu si Radu Se- 
lejan, F. X. Kroetz, Ilf și 
Petrov ori M. Schisgal, 
tragedii și comedii satiri
ce, spectacole de poezie 
inspirate de lirica lui 
Goga și montări destinate 
copiilor, transpuneri ale 
marelui repertoriu și op
țiuni exprimind dorința 
teatrului de a omagia 
mari aniversări ori perso
nalități istorice. Printre 
spectacolele proeminente: 
la secția germană a fost 
pus în scenă „Faust“ (par
tea I), întreprindere de 
certă ambiție si imen
să dificultate. Regizorul 
Gheorghe Miletineanu, 
scenografa Maria Bodor 
și actorii Christian Mau
rer. Han» Pommarus au 
operat unele actualizări 
și, apellnd la un limbaj 
cit mai concret expresiv, 
îmbinînd cuvintul cu mu
zica și fructificind versul 
ca mijloc de meditație 
și acțiune, au urmărit să 
se adreseze în Chip ne
mijlocit publicului. Spec
tacolul sibian ilustrează 
dialectica dureroasă șl 
necruțătoare a drumului 
intelectualului 
și realitate.

Activitatea 
principală s-a 
Sibiu cu cea de studio 
studioul nefiind numai un 
nou loc de joc și o șansă In 
plus dată bogăției reper
toriale, ci și spațiul unor 
interesante încercări de 
diversificare a mijloace-

câtre viață
pe scena 
Îmbinat la

lor de expresie, o moda
litate eficientă de credita
re, modelare, antrenare 
șl stimulare a disponibili
tăților unor actori tineri, 
recent absolvenți, precum 
Florin Anton și Constan
tin Chlriac. Același studio 
s-a dovedit totodată un 
instrument util in stra
tegia cuceririi publicului. 
Alături de creșterea nu
mărului de reprezentații 
la fiecare montare, cele 
20 000 de abonamente rea
lizate in această stagiune

jucate astăzinu pot fi
și nu pot vorbi azi spec
tatorului 
unor actualizări 
forțate. (Prin racord la 
realități șl atitudini con
semnate de istoria recentă 
ori și prin utilizarea cu 
valoare de semn a unor e- 
lemente scenice de decor, 
de costumație, moderne). 
Ni se pare că adesea acest 
demers anulează vocea 
specifică a teatrului res
pectiv. Astfel. în „Oedip 
salvat1* de Ia Sibiu ni se

decît supuse 
inerent

La Teatrul din Sibiu
Înseamnă cel puțin 3 000— 
4 000 de fideli ai teatrului, 
cîștigați efectiv, pentru 
spectacolele viitoare ale 
teatrului.

In rlndul spectacolelor 
ce vădesc căutările nova
toare ce animă colectivul 
acestui teatru se înscrie 
și „Oedip salvat" de 
Radu Stanca, în regia 
tinărului Iulian Vișa. 
Spectacolul cucerește prin 
frumusețea fremătătoare a 
Imaginilor teatrale con
cepute deopotrivă cu ima
ginație, umor și ironie. 
Spectacolul ridică însă și 
Importante probleme de 
principiu. Mai întîi. aceea 
dacă gravitatea dramati
că, tonul patetic, sublim, 
atmosfera, starea tragică 
sint, neapărat, monotone 
și se cer completate, va
riate prin trimitere la 
banal (ori sordid) și mai 
ales la grotesc și ironic. 
Apoi: aceea dacă piesele 
de simplitate clasică, an
tică și de esență tragică 
(cu atribute specifice!)

pare Îndoielnic (mal ales 
din punctul de vedere al 
cunoscătorilor piesei) că 
apelul la comunicare și 
colaborare sub semnul ra
țiunii și omeniei, că ideea 
solidarității 
sursă 
lume 
vrării 
bunul
— devin cu adevărat mai 
puternice în spectacolul 
actualizant al lui Vișa 
decît în textul mai ab
stract al lui Radu Stanca. 
In spectacolul la care ne 
referim, țesătura sobră a 
piesei este Încărcată cu o 
pletoră de elemente de 
natură să actualizeze și 
să expliciteze In contem
poraneitate conflictele șl 
mesajul. Alături de modu
lații ironice și grotești 
inspirate, identificăm so
luții. nu o dată, fie prea 
crude, ostentative. fie 
prea enigmatice. Iar In 
plus — între modernita
tea Imaginilor si stilul 
de joc in care sint lndru-

mâți actorii există o evi
dentă discrepantă.

în regia aceluiași direc
tor de scenă, Teatrul 
Sibiu a realizat cel r 
interesant — de^l nu fe, 
de excese și tautologii — 
spectacol cu „Monolog 
cu fața la perete" de Paul 
Georgescu. Corelat și da
telor temperamentale și 
expresive ale protagonis
tului, spectacolul pune în 
evidentă înclinația regizo
rului pentru detașarea iro
nică chiar atunci cind 
premisele sint ale unul 
text grav. Cea mai or
ganică mizanscenă, inspi
rată de un text modest, 
dar nu lipsit de adevăr 
și actualitate, ni se pare 
„Tigrul" de Schisgal. Un 
spectacol ce preia și dez
voltă, prin sugestive șt nu 
o dată simbolice vizuali
zări și relații cu
tele, datele piesei: portre
tele conturate de autorul 
englez (vezi scena cu o- 
glinda, coiful de Don 
Quijote, lanțurile, scările), 
jocul de măști pe care-1 
orchestrează, accentele te
ribiliste pe care le emite. 
Spectacol agreabil, dar nu 
lipsit de gravitate.

Cine cunoaște viata co
lectivului sibian in ulti
mele decenii și știe că, 
dih inițiativa mai multor 
regizori animatori, aici 
s-au produs repetate ten
tative de înnoire a scene
lor și limbajului teatral 
este în măsură să apre
cieze calitatea superioară, 
maturitatea demersurilor 
produse in această direc
ție acum $1 să aștepte de 
Ia stagiunea viitoare ade
vărate revelații.

obiec-

umane ca 
a eliminării din 

a crimei, a mane- 
maselor, de către 
plac al zeilor cruzi

Natalia STANCU

t
primul rind, sălăjenilor. 
Eu sint un optimist. Locu
rile natale (satul Pericei) 
au contribuit la formarea 
mea. Erau o atmosferă 
plăcută, multă căldură și 
liniște in casa părintească. 
Natura a fost profesorul 
meu. Căutam mereu în 
ea locurile intime. Pic
tura cere celui ce o 
Îmbrățișează o mare pa
siune, ceea ce e valabil 
nu numai in artă, ci in 
toate profesiunile : un lu
cru bun se poate face nu
mai cu pasiune. Meleagu
rile sălăjene mi-au oferit 
cu mare generozitate o- 
biectul acestei pasiuni : 
oamenii și peisajul lor 
minunat.

Prima șl cea mai dura
bilă tentație a fost portre
tul uman. Dar am pictat 
și flori, pentru că mi-a 
plăcut să aud culoarea 
cum cîntă și lumina cum 
vibrează. Arta nu trebuie 
să reprezinte doar perso
naje, ci idei materializate 
in personaje, tn legenda 
Meșterului Manole, nu atit 
povestea este importantă, 
ci simbolul, sacrificiul 
pentru durabilitatea ope
rei. Abordarea unor teme 
foarte cunoscute nu-și 
atinge scopul decit in mo
mentul in care artistul ie 
relevă sensurile adinei, 
spirituale, le dă o înfăți
șare nouă, nemulțumin- 
du-se a repeta aidoma ce 

mai spus sau pictat".
Leila POP 
I. MUREȘAN

s-a

cinema
9,30; 11.30

10• campionii : SCALA
13,45; 18; 18; 20, COTROCENI
18; 20. _
tral”-iT'n.isF 13,30? 1545; 
FtOREASCA — 9; 11; 13; 15,30 
20.• Duelul : LIRA — 15,30; 17,43; 
grădină — 21. ARTA - 9; 11,15 
13.43; 18; 20.
• Alo. aterizează străbunica 1
GA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 1 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,43;
20.15, ia grădină — 21,15.
• Am o idee : EXCELSIOR - 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15, CULTU
RAL - 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.• Un șerif extraterestru : SALA 
MARE A PALATULUI - 15: 17.30; 20.
• Papilion : SALA MICĂ A PALA
TULUI - 17; 20.15.
• Căpitanul răzbunării : PATRIA — 
9: 11,15; 13,30: 15 45; 18; 20,15. CAPI
TOL - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, la

.Tridentul* nu răspunde : CEN-’ — - - - - 18; 20, 
; 17,45;

20, la 
13,30;
VOL-20.15, 

18;

Noua galerie de artă
de la Oradea

La Oradea, alături de 
noul complex „Mercur", 
s-a deschis o nouă galerie 
de artă plastică („Galeria 
nouă"). Publicul iubitor 
de artă are astfel incă o 
posibilitate de a cunoaște 
fenomenal plastic con
temporan, atit de complex 
și variat.

Plasticienil bihorenî, ro
mâni și maghiari, răspund 
chemării partidului nos
tru de a crea opere de va
loare prin creații în care 
adincirea mijloacelor de 
expresie, a meșteșugului 
lor se împletește cu aspi
rațiile oamenilor muncii, 
în „Galeria nouă" expun 
toți plasticienil orădeni în 
a căror operă se oglindesc 
realitățile societății noas
tre noi, chipurile con
structorilor socialismului, 
orizontul lor spiritual.

Vizitatorul va putea să 
distingă pe simezele ex
poziției care inaugurează 
astfel „Galeria nouă" 
acuarelele lui Coriolan 
Hora, create cu binecu- 
noscuta-i exigență profe
sională, anotimpurile Iul 
Traian Goga, cele ale lui 
Aurel Pop, lucrările Iul 
Kristofi loan, Mottl Ro
man, compozițiile lui Ia-

kobovics Nicolae, Kiss 
Alexe, Gheorghe Iovian, 
Gheorghe Gherman, Mi
hai Tompa. “ 
asemenea, 
loan Bunuș, 
ria Brindaș^ 
dureanu,
Uivarossy Lâszlo, 
șan Ladislau, 
Onucșan, Ferenczy Carol.

Din domeniul sculpturii 
menționăm reliefurile 
semnate de Nicolae Kruch, 
Rodica Ungureanu, Zsakă 
Zoltăn, Marta Jakobovits, 
Bonne Rudolf, Egyed Ju
dith. Gh. Praia. Cornel 
Durgheu. Mate Iosif.

Cele cîteva lucrări de 
artă decorativă denotă 
căutările ca și rezolvările 
unor plastlcienl bihoreni, 
Îndreptate în ultima vre
me intr-o măsură mal 
mare spre design : Marta 
Jakobovits, Gheorghe 
Aursulesei, Mureșan La
dislau, Șandru Dorin, Ma
ria și Dorel Găină. Se re
marcă și lucrările de ta
piserie ce aparțin lui Le- 
pisszan Zitta și Emiliei 
Kun Bujaki, compozițiile 
picturale ale lui Jâkab 
Agnes.

Mariana ZINTZ

Expun, de 
mai tinerii 
Lia și Vetu- 
Ovidiu Bu- 

Elena Kruch, 
Mure- 

Nicolae

Printre multele preocu
pări de critic și istoric li
terar, profesorul Al. Piru 
a acordat o susținută 
atenție artalizei cărților 
unor scriitori debutanți. 
Activitate lăsată adesea 
la discreția unor Începă
tori, exegeza debutanților 
ciștigă prin prezenta lui 
Al. Piru un prestigiu ne
cesar și dă un exemplu 
stimulativ altor critici ex
perimentați, dar numai 
ocazional preocupați de 
acest domeniu. Dealtfel, 
AL Piru a fost multă 
vreme titularul unei ru
brici in revista „Luceafă
rul" șl tnsemnările critice 
pe marginea debuturilor 
consemnează oarecum În
seși momentele lor de 
apariție. Substanța volu
mului „Debuturi", apărut 
la editura „Cartea româ
nească", Însumează foile
toanele săptămînale, pe 
care autorul le-a organi
zat după principii de isto
rie literară, grupînd în 
trei mari categorii mate
rialul : „Critică și isto
rie literară", „Prozatori", 
„Poeți". însăși alcătuirea 
volumului ne face să 
credem că ne aflăm in 
fața unei lucrări de isto
rie literară care continuă 
și aduce „la zi", cel puțin 
pentru poezie, volumele 
mai vechi din „Poezia 
românească contemporană 
(1950—1975)". Spațiul tem
poral cercetat cuprinde 
deceniul de curtnd înche
iat, deși sint analizate cl-

teva cărți chiar mai vechi, 
aparținînd lui Mircea 
Horia Simionescu, Costin 
Buzdugan, Gh. Borneanu 
etc. Regăsim. în succinte 
și pertinente notații, ca
racterizată o literatură 
foarte diversă și autori 
care, deși au evoluat de Ia 
primul volum, se recunosc 
in judecățile de valoare

dus de criterii sigure, dar 
nu absolutizante.

Capitolul de deschidere, 
„Critica și istoria litera
ră", organizat după crono
logia temelor abordate, 
caracterizează cărți despre 
momente ale literaturii 
vechi, moderne sau con
temporane, unde erudiția 
criticului se desfășoară in

9; 11,15grădină — 21, FAVORIT
13,30; 15,45; 18; 20.• Popeye marinarul — 9,13; 11; 12,45; 
14.30: Croaziera — 16: 18; 20 : DOINA.
• Familie nouă : TIMPURI NOI — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Clinele : BUCUREȘTI — 8,30: 10,45; 
13; 15 30; 18; 20,30, LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 21, MODERN - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 21.• Casta „Divina" : VICTORIA
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.• Corleone : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20,15, AURORA - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la grădină — 
21. GRADINA BUZEȘTI — 21.• Alergătorul : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Sint timid, dar mă tratez : EFO
RIE - 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 
20,15. GLORIA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.• tn căutarea chibriturilor: BUZEȘTI
— 15; 17; 19.
• Clinele electronic : DACIA
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Olimpiada ’40 : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.

— »;

• Sbabana t FERENTARI — 13,38; II.
• Aventuri tn Marea Nordului : GIU-
LEȘTI - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
FLAMURA — 9; 11; 13,15; 15.30;
17,43; 20.• secretul casetofonulul : PACEA — 
15,30; 17,43; 20.
• Vagabondul :
GRADINA MIORIȚA• Apus la amiază :
17,30; 19,30.
• Înainte de miezul
TA — 9; 11,15; 13,30; ___• Articolul 420 : POPULAR 
15,30; 19.• Zlmbetu! unui om chinuit : MUN
CA - t«; 18; 20.
• Campionul : COSMOS — 13.30; 18; 
19.• Vom trăi șl vom vedea : FLACĂ
RA - 15.30; 17,30; 19,30.
• Milă pentru cei vii : PROGRESUL 
— 10; 18; 20.• Aii Baba șl cel 40 de hoți t GRĂ
DINA ARTA — 21.
• îmi sare țandăra t GRĂDINA CUL
TURAL - 21.• Idilă cu „Mlss Brazilia" ! GRĂDI
NA FESTIVAL - 20,45, PARC HOTEL 
— 31.

VIITORUL — 
— 21.

VIITORUL
14.

nopțll i MIORI- 
15,45; 18; 20.

12;

Al. PIRU:

„DEBUTURI"

enunțate de critic. Al. 
Piru desprinde și relie
fează noutatea și calitatea, 
elementele inedite și pre
ocuparea pentru stil, in 
ultimă Instanță, talentul 
și valoarea, și, trebuie 
să recunoaștem, după 
parcurgerea ultimei file, 
cititorul are o imagine 
panoramică asupra debu
turilor, a certitudinilor, 
promisiunilor și, inevita
bil, a eșecurilor. Dacă 
„tonul face muzica", 
atunci în critica literară 
atitudinea față de operă 
și autor este definitorie. 
Cu o tehnică proprie, în 
care citatul ocupă locul 
hotăritor, criticul refuză 
tonul ceremonial, sfătos, 
didactlc-profesoral sau 
fals amical, pentru un 
dialog direct, erudit, con-

voie. Acesta nu ezită să 
facă alături de observații 
cu caracter mai larg, 
axiologic, o serie de preci
zări de istorie literară și 
biografică, să corecteze, 
pur șl simplu, erori de 
informare sau greșeli de 
exprimare. Constructiv. In 
tot ceea ce întreprinde 
prin analize, AL Piru nu 
ezită să adopte tonul ma
lițios față de acei autori, 
adepți ai scrisului bom
bastic, cu o cultură inci
pientă. Nici debutanții 
din celelalte genuri, poe
zie sau proză, nu sint tra
tați, atunci Cînd e ne
cesar, cu alte mijloace. în 
aceste 
efortul 
critică 
departe. De pildă, lă poe
zie autorii sint grupați

ultime capitole 
de Sistematizare 

merge mult mai

după trăsături dominante 
in secțiuni aparte. Se 
vorbește de poeți aflați 
sub semnul lui Blaga, I. 
Barbu sau Bacovia, de 
tradiționaliști, de poezia 
intelectuală, a orașului, 
despre epigramiști etc. La 
proză distinge romanul o- 
biectiv, document, retro
spectiv, sentimental, pa
sional, umoristic, chiar 
niște faulknerienl. Totul 
indică prezența voinței de 
sistem, de evoluție în ca
drul unor structuri în care 
literatura, nu numai a de- 
butanților, se realizează 
continuu. Criticul de ra
pidă intuiție, arareori 
dezmințit in judecățile 
sale, asociază permanent 
tărîmurile largi ale isto
riei literare și ale culturii 
în tot ceea ce întreprinde. 
De aici rămtl cu senzația 
de permanentă însoțire a 
operei cercetate, de pre
zența stăruitoare a criti
cului in zonele definitorii 
ale cărții. O asemenea 
critică nu sugerează, ci nu
mește și arată. în unele 
cazuri poate părea recti
linie și uniformă, nicioda
tă însă formală sau ad
jectivală, divagînd nebu
los sau erudit. Ceea ce a 
realizat Al. Piru în cerce
tarea cărților de debut se 
inscrie ca o contribuție 
temeinică, atit de necesa
ră în critica noastră ac
tuală.

Emil VASILESCU

a Serplco : GRĂDINA FLACĂRA 
— 21.• Superman i GRADINA GLORIA 
(TITAN) — 21.

teatre
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Pluralul englezesc — 20; 
(la rotonda scriitorilor din Clșmiglu) : 
Cintecui iubirii (spectacol de sunet și 
lumină) — 21.
• Teatrul de comedie (la sala Ma
jestic) : Pețltoarea — 19,30.
• Teatrul Giuleștl Ga Muzeul de artă 
a! Republicii Socialiste România) : 
Popas tn istorie (spectacol de sunet șl 
lumină) — 11; 17.
■ Teatrul evreiesc de stat l Scurt
circuit la creier — 18,30.
• Teatru) satlrlc-muzlcal „C. Tănase* 
(grădina. Batistei) : Veselie la Tănase 
- 20.
• Ansamblul „Rapsodia română* : La 
fintina dorului — 13,30.

w;

O

«

PROGRAMUL 1
8,00 Universiada ’81 • Rezumatul între

cerilor zilei precedente. Transmi
siuni directe : Nătătie, sorinii

14,30 Universiada ’81 • Tenis, natațle. 
baschet, volei (turneele finale), 
scrima. Transmisiuni directe Alter
native. tn pauză : Rezultat*”' tra
gerii speciale Pronoexpret Uni
versiada ’81“ r;A*'

19.00 Telejurnal <
19,23 Actualitatea economica
19.43 Universiadă ’81. Baschet masculin — 

finala, vpiei masculin. Transmi
siuni directe

31,05 Teleclnemateca. Ciclul „Mari re
gizori*. „Calabuch* — producția ■ 
studiourilor spaniola32.40 Telejurnal

33,00 Universiada *81 — rezumatul în
trecerilor zilei
PROGRAMUL 8

17,04 spectacol de poezie șl muzică (reluare)
17,25 Din țările socialiste
17.50 Buletinul rutier al Capitalei
18,05 Recital de clavecin — Hans 

Plschner (R.D. Germană)18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

expoziții
«Galeria Orizont (parter) : Nicolae 

vejan, pictură pe Sticlă ; (atelier 29): 
Liviu Călinescu, pictură.

• Galeria „Căminul artei* (parter) : Șerban Rusu Arbore, pictură sl desen. 
• Galeria Slmeza : Ion Donca, gra
fică.
• Galeria „Cenaclu* — Hanul eu tei : Mircea Btrloiu, grafică.
• Galeria Gălăteea ; Nicolae MoidO- 
veanu, artă decorativă.
• Galeria Eforie : Aspazla Burduja, 
tapiserie, Vaslle Aclobănlțel, sculptu
ră.
• Muzeul satului : Expoziția „Cerami
ca tradițională din Romănia".

ROMANIA-FILM prezintă de 
la 27 iulie la cinematograful 
SCALA din Capitală o spec
taculoasă retrospectivă a ma
rilor performanțe ale sportului 

românesc in filmul

„CAMPIONII"
Producție a Casei de filme unu. 

Secvențe antologice cu marii cam
pioni din ultimele trei decenii : Na
dia Comăneci, Ivan Patzaichin, Ilie 
Năstase, Ion Tiriac, Iolanda Balaș, 
Lia Manollu, Viorica Vlscopoleanu, 
Ioan Soter, Ileana Silal, Gheorghe 
Gruia, Cristian Gațu, Nicolae Mâr- 
tihescu, Aurel Vernescu, Slmion 
Cuțov. Comentator : Cristian Țo- 
pescu. Regla : Constantin VaenL

•' 1

9;

donate.de
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Democratice Sudan
(Urmare din pag. I)

Inminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul sudanez, SAYED ISAM 
EL DIN HASSAN, a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu cele mai 
bune salutări și urări de sănătate, 
precum și de prosperitate pentru po
porul român prieten din partea pre
ședintelui Republicii Democratice 
Sudan, Gaafar Mohamed Nimeiri, și 
a soției sale.

în cuvintarea prezentată de amba
sador cu acest prilej sînt evocate 
bunele relații dintre Sudan și Româ
nia, subliniindu-se că vizita președin
telui Gaafar Mohamed Nimeiri în 
România și vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Sudan au con
tribuit la cimentarea în continuare a 
relațiilor de colaborare și înțelegere 
dintre națiunile noastre. „Poporul 
sudanez — se arată in cuvîntare — 
este un mare admirator al conduce
rii dumneavoastră înțelepte, al 
eforturilor neobosite pentru binele și 
prosperitatea poporului român, al 
luptei ferme pe care o desfășurați 
pentru dreptate, pace și înțelegere 
între toate națiunile lumii".

Cronica
Cu prilejul celei de-a XXVIII-a a- 

niversări a asaltului cazărmii Mon
cada — Ziua insurecției naționale cu
baneze — ambasadorul Republicii 
Cuba la București, Humberto Cas
tello, a organizat marți o intîlnire 
tc*’ pășească.

> partrâJpat Stan Soare și Dumi
tru iurcuș.' adjuncți de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. Gheorghe Dolgu. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Găleteanu, secretar de stat 
la Consiliul Culturii și Educației So-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30 

șl 31 Iulie, 1 august. In țară : Vremea 
»e va ameliora, deși va rămine răcoroa

O metodă eficientă pentru 
PROTEJAREA MEDIULUI

După apariția în ziarul „Scînteia", 
nr. 11 998 din 20 martie, a articolului 
„în loc de poluarea mediului mii de 
kilograme de porumb în plus", tova
rășul inginer Marin Ungureanu, di
rectorul S.M.A. Crînguri, județul 
Dîmbovița, ne-a informat că la 
această stațiune au fost realizate 

; citeva utilaje și. instalații care me-' 
t canizează în condiții .de, înalță efîcien- ’ 
j ță economică operațiunile de golire a 

batalurilor de dejecții de la fermele 
zootehnice, de încărcare și împrăștle- 
re a acestora pe ogoare. Ce s-a re
alizat la S.M.A. Cringuri merită a fi 
relatat mai pe larg. Iată-ne la fața 
locului.

Pe cîteva din solele aparținînd 
cooperativei agricole Găești era un 
du-te-vino de tractoare. Fiecare avea 
în remorcă cîte 
un buncăr mare 
— aici 1 se zicea 
habă — un fel de 
cutie metalică fără 
capac, cu o capa
citate de 5 tone. 
Această cutie are 
în spate un perete 
cu clapă, care, 
prin intermediul 
unei instalații hi
draulice, mane
vrabilă și reglabi
lă din cabina trac
toristului, poate fi 
ridicată cu cițiva 
milimetri sau 
chiar centimetri. Prin deschizătura 
formr'.ta, pe toată lățimea cutiei, 
cooîjfhutul acesteia — dejecțiile in 
sfe/e lichidă sau semilichidă — 
erau împrăștiate pe cimp. Mai 
încolo, pe o lucernieră, se apli
cau îngrășăminte lichide. Era un 
alt utilaj asemănător, care avea 
în plus un sistem de imprăștiere cu 
rotor și palete (acționate prin inter
mediul unui ax cardanic de motorul 
tractorului) care pulverizează apa din 
dejecții nu numai pe lățimea de 
2 metri a cutiei, ci pe mai bine de 
șase metri. Conținutul a 10—15 cutii 
de acest fel este suficient pentru fer
tilizarea unui hectar. în perioadele 
ctnd nu se tac lucrări de fertilizare, 
buncărele respective — bine spă
late — se utilizează Ia transportul 
furajelor cu un conținut mare de li
chid, a tăițeilor de sfeclă, melasei 
sau borhotului de la fabricile de spirt, 
care nu pot fi transportate în bene 
obișnuite. Buncărele cu pulverizator 
pot fi utilizate și la erbicidări. La 
S.M.A. Cringuri au fost realizate și 
funcționează 8 buncăre cu rotor și 
palete și 64 buncăre cu șubăr. Alte 
110 buncăre cu șubăr au fost făcute, 
la comandă, pentru stațiunile de me
canizare vecine — Petrești. Mătăsaru. 
Titu și Vișina. Cite un exemplar a 
fost livrat și unor stațiuni din jude
țul Argeș — Izvoru. Domnești și Slo
bozia — pentru a fi multiplicate în 
atelierele proprii.

Deoarece operația de umplere a 
acestor utilaje necesita un volum 
mare de muncă, inginerul Marin Un
gureanu. autorul lor — instalația cu 
rotor si palete a fost brevetată ca 
invenție — a conceput o roată mare 
cu 8 cupe, acționată de un motor

• Din materiale casate ți fier 
vechi, utilaje ți instalații 
pentru evacuarea, transpor
tul ți împrățtierea ingrăță- 
mintelor naturale

• Recolte mai mari decit cele 
obținute prin folosirea in- 
grățămintelor chimice

în încheierea cuvîntărli. ambasado
rul sudanez și-a exprimat speranța 
că va primi sprijinul necesar din 
partea autorităților române in efortu
rile sale de a iniția noi acțiuni care 
să dezvolte în continuare relațiile 
politice, culturale și economice din
tre Sudan și România.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru sentimentele de 
prietenie exprimate de șeful statului 
sudanez și a rugat să se transmită 
președintelui Gaafar Mohamed Ni
meiri și soției sale cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală. de pace și prosperitate poporu
lui sudanez prieten, din partea sa și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului româsi se exprimă satisfac
ția pentru rezultatele obținute pînă 
in prezent in dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Sudan în diverse 
domenii de activitate. „O contribuție 
importantă la dezvoltarea acestor 
relații — se arată în cuvîntare — o 
au înțelegerile și acordurile pe care 
le-am convenit împreună cu pre
ședintele Gaafar Mohamed Nimeiri,

zilei
cialiste, personalități ale vieții noas
tre cultural-științifice, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră 
și membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Peru, ambasadorul acestei tari 
la București, dr. Roger Eloy Loayza 
Saavedra, a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

să șl tn general instabilă In primele 
zile, îndeosebi in jumătatea de est a 
țării. Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
ploi de scurtă durată ce vor avea șl 
caracter de averse, mal ales In zonele 
de deal și munte. Vint moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
6 și 16 grade, Iar cele maxime intre 18 
și 28 de grade, local mal ridicate.

electric de 4 kW, amplasată pe mar
ginea batalului cu dejecții. Această 
roată ingenios de simplă face „pli
nul" unui buncăr în mai puțin de 
două minute. Alături de această in
stalație se află încă una pentru ra- 
clarea și dragarea milului gros de 
pe fund.

Avantajele economice pentru 
• S.M^A. : realizarea buncărelor cu șu-f' 
băf sau cu instalație de pulverizare 
costă în jur de 15 090 lei bucata și 
pot fi făcute în proporție de 90 la 
sută din materiale recuperabile, exis
tente în cadrul atelierelor proprii. 
Roata cu rotor, ca și instalația de 
dragare se pot realiza, de asemenea 
din materiale recuperate si costă în 
jur de 40 000 lei. Ele pot fi produse 
și închiriate (sau vindute) beneficia

rilor. Deci sursă 
de venit. Avan
tajele economice 
cele mai mari 
le au cooperati
vele agricole sau 
întreprinderile a- 
gricole de stat. 
Care sînt aceste 
avantaje ?

— Anul trecut, 
ne spune ingi
nerul Constantin 
Nicolae, președin
tele C.A.P. Gă
ești, am fertilizat 
cu dejecții lichi
de 118 ha dintr-un 

total de peste 360 ha. Pe 66 ha am re
coltat peste 10 500 kg porumb boabe, 
iar pe 52 ha — cite 9 500 kg boabe la 
hectar. Dejecțiile proveneau de la 
„Avicola“-Găești. Toate acestea le ob
ținem în condițiile unor soluri pod- 
zolice și fără irigații. Pe parcele fer
tilizate cu îngrășăminte chimice, re
coltele se situează la 4 500—4 800 kg. 
Și costurile sint diferite. Fertilizarea 
cu dejecții — plătind numai serviciile 
S.M.A. — ne costă 300—400 lei la hec
tar, iar cu îngrășăminte chimice — 
între 850—1 000 lei la hectar. In pri
mul caz. fiecare tonă de boabe de 
porumb obținută. suplimentar ne 
costă 60—80 lei, iar în al doilea caz — 
intre 400 șj 500 lei.

Președintele consiliului agroindus
trial Cringuri, tovarășul Radu Boboc, 
ne confirmă cu alte date avantajele 
utilizării dejecțiilor. La C.A.P. Pe
trești, pe un teren nisipos de foarte 
slabă calitate, s-au obținut 7 000 kg 
boabe porumb la hectar, folosindu-se 
dejecții de la porcine. Este un pa
radox să nu folosești dejecțiile și 
să poluezi apele și solul cînd poți ob
ține cel mai ieftin porumb, cu cea 
mai mică cheltuială de energie.

Șl fiindcă din cele văzute nu în
cape îndoială că metoda valorificării 
dejecțiilor, ca și mijloacele folosite 
ar putea interesa pe multi, oferim 
adresa și telefonul autorului lor : ing. 
Marin Ungureanu. S.M.A. Crînguri, 
județul Dîmbovița ; tel. 927 1 14 39. El 
este oricind gata să împărtășească 
din experiența lui. să ofere documen
tațiile și alte amănunte tehnice.

Al. PLAIEȘU 

cu prilejul tntîlnlrllor șl convorbiri
lor pe care le-am avut la București 
șl Khartum".

în cuvîntare se arată că există In 
continuare largi posibilități pentru 
dezvoltarea conlucrării între țările 
noastre, pentru promovarea cooperă
rii economice și a schimburilor co
merciale, tehnico-științifice și cul
turale.

în încheierea cuvîntărli, președin
tele Republicii Socialiste România a 
dat asigurări ambasadorului sudanez 
că se va bucura de tot sprijinul Con
siliului de Stat, al guvernului și al 
său personal în îndeplinirea misiunii 
ce-i revine.

După solemnitatea înmlnăril scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o con
vorbire cordială cu ambasadorul 
Sayed Isam El Din Hassan.

La solemnitate și convorbire 
au participat Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Sudanului la București.

BUCUREȘTI :

Vernisajul 
unei expoziții 

de artă plastică
Marți la amiază a avut loc în Ca

pitală vernisajul expoziției de artă 
plastică organizate în cadrul etapei 
republicane a Festivalului național 
„Cintarea României".

A luat parte tovarășa Suzana Gâ- 
dea. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

Despre importanța și semnificația 
acestei manifestări au vorbit criti
cul Viorel Oprea, directorul Oficiu
lui de expoziții, pictorul Viorel Măr
ginean, vicepreședinte al Uniunii ar
tiștilor plastici, și Constantin Măciu
că. director adjunct în Consiliul Cul
turii si Educației Socialiste.

Reunind peste 800 de lucrări de 
pictură, sculptură, artă decorativă, 
design (în Sala „Dalles") și de grafică 
(în sala ..Tudor Arghezi" a Teatru
lui Național), expoziția oferă o ima
gine concludentă a modului în care 
artiștii plastici din toate județele tă
rii răspund imperativelor majore es
tetice, etice și educative ale actualei 
etape a construcției societății noas
tre socialiste. Rod al activității labo
rioase desfășurate pe parcursul celor 
doi ani care au trecut de la prece
denta ediție lucrările expuse ilus
trează preocuparea artiștilor noștri 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — de a transpune 
în viață'îndemnurile adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru 
realizarea unor opere briginale de o 
reală valoare, pătrunse de un auten
tic spirit patriotic și revoluționar.

(Agerpres)

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștigurl 
în materiale de construcție ieșite 
ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul II 1981

Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
cîstiguiui

1. 903-203-124 15.000
2. 913-130-174 5.000
3. 906-133-164 5.000
4. 905-262-147 5.000

4 cîștiguri in valoare totală de lei
30 000

Titularii libretelor de economii 
ciștigătoare trebuie să se prezinte în 
cel mult 30 de zile de la data tragerii 
la sorți la sucursalele și filialele 
C.E.C. pentru a li se elibera adeve
rințele necesare procurării materia
lelor de construcție.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru 
construirea de locuințe Ieșite ciști
gătoare la tragerea la sorți pentru 

trimestrul II 1981

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
cîstiguiui

1. 816-1-1423 15.000
2. 860-1-2181 15.000
3. 831-103-84 15.000
4. 860-1-1468 15.000

4 ciștigurl in valoare totală de lei 
60 000.

Plata ciștlgurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite câștigătoa
re pot folosi cîștigurile obținute pen
tru a contracta, în condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile unde își au 
locul de muncă, construirea de lo
cuințe proprietate personală.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

ROMANIA
Foarte sensibil la amabilul mesaj pe care ml l-ați adresat cu ocazia 

sărbătorii naționale, vă exprim mulțumirile mele, în numele meu personal 
și al poporului francez.

împărtășind dorința dumneavoastră ea legăturile de cooperare șl prie
tenie dintre cele două țări ale noastre să se întărească în continuare, vă 
transmit sincere urări pentru dumneavoastră personal și pentru viitorul 
fericit al țării dumneavoastră.

FRANCOIS MITTERRAND

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre șl prin dumneavoastră poporului român 
pentru amabilul mesaj de felicitare adresat cu ocazia Zilei independenței 
Republicii Columbia.

Pentru mine, ca președinte, constituie o plăcere ca relațiile dintre po
poarele noastre să se dezvolte cu fiecare zi, pe baza respectului reciproc 
și țelului comun de a apăra in lume o pace stabilă care să ne ofere tuturor 
securitatea.

Cu salutări cordiale,
JULIO CESAR TURBAY AYALA

Președintele Republicii Columbia

—COTIDIAN.

Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

■ întreprinderea de scule șl 
elemente hidraulice Focșani a 
împlinit 10 ani de existență. Timp in 
care - coincidență - dotarea uni
tății cu tehnică modernă a sporit 
de 10 ori.

■ La grupul școlar auto din 
Cîmpulung, județul Argeș, a intrat 
in funcțiune o linie tehnologică de 
recuperare o acumulatorilor pentru 
autovehicule, inclusiv a celor cu 
capace capsulate. Cum aflăm, du
rata de funcționare a unei baterii 
este cit aceea a uneia noi, iar 
costul operațiunii de recuperare - 
sub 200 lei. Pînă acum au fost re
date in circuit peste 200 de baterii, 
care se comportă bine in exploa
tare. Ingenioși copii, pricepuți pro
fesorii lor!

■ MINCE-500 este denumirea 
noii mașini de injectat ceară pen
tru turnătorii, realizată de colectivul 
Institutului de cercetări și proiectări 
utilaje termoenergetice din Cluj- 
Napoca. Datorită calităților ei teh- 
nico-funcționale, mașina va înlocui 
cu succes pe cele aduse pînă acum 
din import.

■ Valoarea bunurilor realizate în 
ocest an in unitățile economice din 
județul Bihor din materiale refolosi- 
bile depășește 60 milioane lei. La 
mai multe I

■ In întrecerea pentru buna gos
podărire și înfrumusețare a locali
tăților, comuna Fălciu se înscrie ia 
loc de frunte în județul Vaslui. 
Valoarea acțiunilor de muncă pa
triotică din ccest an se ridică la

LISTA OFICIALĂ

Nr. 
crt

Nr. libretului 
de economii

Câștigurile obținute 
(în ordinea valorii) Valoarea cișllgulul

1 435-1-110 U.R.S.S. 8 300
2 409-1-1381 8 300
3 428-201-64 8 300
4 442-1-179 8 300
5 419-201-160 8 300
6 434-1-171 8 300
7 443-1-1072 8 300
8 432-221-17 8 300
9 460-201-258 8 300

10 465-1-452 8 300
11 466-1-587 • ... 8 300
12 464-208-185 8 3Q0
13 459-1-5362 8 300
14 460-1-2753 .. 8 300
15 402-204-18 R.P. Polonă 7 500
16 409-1-874 7 500
17 433-201-232 7 500
18 424-153-37 7 500
19 419-1-344 7 500
20 450-211-407 7 500
21 443-1-808 7 500
22 452-202-140 7 500
23 431-111-682 7 500
24 461-208-2088 7 500
25 462-210-531 7 500
28 464-203-257 7 500
27 459-1.5188 7 500
28 460-1-2568 •e 7 500
29 435-177-93 R.D. Germană 6100
30 409-202-94 6 100
31 410-120-180 6 100
32 448-1-422 6 100
33 417-171-88 6 100
34 446-1-216 6 100
35 445-2-176 6 100
36 457-1-80 • 6 100
37 460-202-748 6 100
38 461-201-410 6 100
39 466-1-1467 6 100
40 459-1-148 6 10041 464-202-30 6 10042 460-209-382 6 100

Total 42 ciștigurl In valoare de lei 306 600

a libretelor de economii pentru turism Ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 
pentru trimesttul II 1981

Cîțtigătorll au obligația să se pre
zinte in cel mult 30 de zile de la data 
tragerii la sorti la sucursalele ți fi
lialele C.E.C. pentru a 11 se elibera 
adeverința necesară îndeplinirii for

10 milioane lei. Milioane realizate 
de cetățeni în folosul cetățenilor.

■ Numeroși tineri din județul 
Alba lucrează voluntar pe diverse 
șantiere. Pe valea Sebeșului par
ticipă la realizarea unor importante 
amenajări hidroenergetice elevi de 
la Liceul „Horia, Cloșca și Crișan" 
din Alba lulia, de la liceele indus
triale nr. 1 ți 2 din Cugir. Pe șan
tierele de locuințe din Alba lulia 
sint prezenți elevi de la liceele din 
localitate și din orașele Zlatna și 
Cîmpeni. Peste tot, același îndemn 
al entuziaștilor brigadieri : „Hei- 
rup I".

■ Pentru săparea mecanizată a 
galeriei de fugă la noua hidrocen
trală Tismana, constructorii folosesc, 
pentru prima dată în țară, combi
na carboniferă, căreia i s-au adus 
adaptări și perfecționări. Cu ajuto
rul acesteia, productivitatea muncii 
crește considerabil, concomitent cu 
reducerea efortului fizic al construc
torilor și minerilor.

■ în loc să aprovizioneze coope
rativele, iar acestea, la rîndul lor, 
locuitorii din raza lor de activitate, 
Traian Mazdrag, șeful depozitului 
din Huși ai Uniunii județene a coo
perativelor de consum — Vaslui, a 
început să vindă zahărul direct din 
depozit. Nu cu kilogramul, ci cu 
sacul. Cîte 500 de kilograme la doi

J cliențl. care l-au plătit cu suprapreț.
Pînă cînd legea îi va „prețui" 
isprava, Mazdrag a fost obligat să 
închidă ușa depozitului... pe 
dinafară.

malităților tn legătură cu efectuarea 
excursiei.

In cazul neprezentării In termen 
sau al neefectuării excursiei, cisti- 
gurile se plătesc in numerar.

Din activitatea partidelor 
comuniste și muncitorești

PARTIDUL COMUNIST SUD-AFRICAN

Unitate și organizare în lupta 
împotriva apartheidului

Revista „AFRICAN COMUNIST", organ al Partidului Comunist Sud- 
African — partid care in aceste zile aniversează 60 de ani de existență 
— publică textul rezoluției adoptate recent de Biroul Politic al partidului 
cu privire la situația actuală din R.S.A. și sarcinile comuniștilor din 
această țară, text din care reproducem in continuare :

Situația actuală din R.S.A. — se 
arată în rezoluție — este marcată de 
o serie crescindă de confruntări intre 
popor ți clasa dominantă. Nu trece 
o zi fără să nu se înregistreze mani
festări de combativitate în diverse 
locuri si, mai ales, în fabrici, în rîn- 
durile tineretului și în ghetourile ne
grilor. în general, se poate spune că 
elementele componente ale unei mo
bilizări serioase la nivel național se 
acumulează cu destulă rapiditate. 
Evenimentele care au avut loc de la 
începutul anului 1980 au confirmat 
ideea centrală a analizei făcute în 
Declarația adoptată la sesiunea lăr
gită a Comitetului Central din noiem
brie 1979, în sensul că noul deceniu 
va fi martorul unora din cele mai de
cisive bătălii din îndelungata istorie 
a luptei noastre. în cadrul tuturor pă
turilor poporului nostru asuprit își 
fac loc un nou sentiment de luptă 
și o stare de ardoare revoluționară. 
Această stare de spirit a și început 
să se manifeste pe un front larg.

în rîndul muncitorilor — se spune 
în rezoluție — mișcarea grevistă se 
intensifică. Numai in ultimele luni, 
peste 75 000 de muncitori au încetat 
lucrul, revendicînd îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și viață și sin
dicate democratice independente. 
Alianța tradițională dintre patroni și 
poliție nu a reușit să descurajeze 
lupta muncitorilor.

în rîndul tineretului are loc o re
naștere impresionantă a luptei împo
triva sistemului rasist de învățămint. 
în anul 1980, peste 100 000 de studenți 
au înfruntat bastoanele și gloanțele 
politiei, iar mulți dintre ei și-au pier
dut viata cu prilejul manifestațiilor. 
La aceste demonstrații au fost scan
date sloganuri politice, iar revendică
rile au depășit problema învățămîn- 
tului.

Deși principalul impuls a venit din 
școlile și universitățile unde învață 
tineri metiși, zeci de mii de elevi și 
studenți de la școlile și universitățile 
pentru africani și indieni și-au mani
festat solidaritatea în multe regiuni 
ale țării. înfruntînd opoziția, amenin
țările cu violența și alte represalii 
din partea conducătorilor Impuși de 
guvern, tinerii din Transkel. Ciskei, 
Kwa-Zului, Venda și alte bantustane 
și-au demonstrat solidaritatea cu stu
denții din restul țării. Participarea 
masivă a tineretului și studenților 
noștri în lupta amplă pentru eliberare 
a devenit o trăsătură permanentă și 
distinctivă a procesului revoluționar.

în bantustane șl tn alte regiuni ru
rale, semnificația reală a politicii de 
dezmembrare promovată de regim 
devine, pe zi ce trece, mai evidentă, 
pe măsură ce un număr tot mai 
mare de oameni sint trimiși să tră
iască în aceste rezervoare de forță de 
muncă, lipsiți de cele mai elementare 
condiții de viată. în multe alte zone 
ale țării se intensifică opoziția șl 
resentimentul față de sistemul ban
tustanelor.

în ghetourile negrilor din orașe, 
comunitățile se opun măsurilor sa
mavolnice ale regimului. In toate 
principalele centre urbane au apărut 
organizații ale comunității populației 
de culoare și alte organizații cu bază 
de masă, pentru a contribui la apă
rarea împotriva politicii rasiste.

Perspectiva distrugerii dominației 
rasiste și a preluării puterii de către 
popor printr-o acțiune politică de 
masă, îmbinată cu intensificarea ac

Asigurarea furajelor
(Urmare din pag. I)

necesitatea de a se obține cantități 
sporite de produse zootehnice. După 
cum se știe, programele privind 
aprovizionarea populației prevăd ca 
necesarul de consum la produsele 
animaliere să fie acoperit din pro
ducția proprie a fiecărui iudet și, 
totodată, să se asigure produsele ani
maliere pentru fondul de stat. 
Aceasta obligă consiliile populare ju
dețene, municipale, orășenești și co
munale să urmărească îndeaproape 
ca unitățile agricole din zona res
pectivă, odată cu realizarea efective
lor prevăzute, să-și asigure furajele 
necesare In cantitățile și în sorti
mentele stabilite. Faptul că la aceas
tă dată tn unele județe există finețe 
necosite, că nu au fost adunate toate 
cantitățile de paie rezultate tn urma 
strîngerii recoltei de cereale păioase 
constituie o dovadă că organele lo
cale de partid, consiliile populare au 
dat repede uitării prevederile legii 
care reglementează acoperirea nevoi
lor locale de consum la produsele 
animaliere din producția proprie a 
fiecărui județ. Legile țării nu sint 
facultative ; ele trebuie aplicate 
punct cu punct. Iar cei care se fac 
vinovatl de Încălcarea lor să fie 
sancționați. Stringerea șl depozitarea 
finului, a tuturor furajelor in gene

țiunilor armate împotriva inamicului, 
a fost întărită mai mult ca oricind 
în acțiunile eroice ale forței armate 
a populației noastre — Umkhonto we 
Sizwe. Atacurile asupra întreprinde
rilor petroliere Sasol s-au remarcat 
prin nivelul lor de complexitate și 
an insuflat încredere maselor In ca
pacitatea crescindă a mișcării noastre 
de eliberare de a răspunde dușmanu
lui în singura limbă pe care o înțe
lege.

O caracteristică importantă a situa
ției actuale o reprezintă recunoaște
rea, tot mai largă, de către masele 
populare a rolului conducător al 
mișcării noastre de eliberare — Con
gresul Național African. Cu flecara 
zi ce trece, prestigiul mișcării și lo
cul său incontestabil in primele rin- 
duri ale luptelor poporului devin tot 
mai puternice. Atît pe plan extern, 
cît și intern. C.N.A. s-a afirmat 
ca o forță de care trebuie să se țină 
seama ; o forță de care se tem ina
micul și aliații săi și care trebuie să 
conducă poporul nostru asuprit pe 
calea spre salvare. Marele nostru 
Partid Comunist Sud-African, care 
Își aniversează 60 de ani de la înfiin
țare în iulie 1981, poate fi cu adevă
rat mindru de contribuția sa la 
alianța revoluționară.

Starea de spirit a poporului șl at
mosfera politică in care se desfășoară 
lupta pun în fata fiecărui sector al 
mișcării de eliberare probleme cu 
caracter urgent și permanent. Mani
festările de rezistentă se amplifică și 
reprezintă un pericol serios pentru 
dușman. Ele sînt însă lipsite de ni
velul necesar de coordonare și nu au 
îmbrăcat încă forma unei ofensive 
unite a întregului popor. Numai fron
tul de eliberare are capacitatea de 
înțelegere și calitățile de conducere 
necesare pentru a canaliza și coor
dona combativitatea poporului șl 
pentru a o ridica la un nivel și mai 
Înalt.

Deși au fost făcute progrese Însem
nate în domeniile mobilizării și or
ganizării politice generale de masă șl 
în ceea ce privește consolidarea pre
zenței noastre organizate In clandes
tinitate, situația reclamă eforturi și 
mai mari. Trebuie făcut tot ceea ce 
este posibil pentru a mobiliza și or
ganiza oamenii muncii de culoare, 
pentru a ridica șl mai mult nivelul 
conștiinței lor revoluționare și pentru 
a-i face să Înțeleagă cu șl mai multă 
claritate misiunea lor istorică, ca 
forță dominantă In lupta pentțu li
bertate națională șl edificarea ' unei 
societăți socialiste.

Unitatea de acțiune a tuturor co
munităților negre asuprite ocupă 
unul din primele locuri in cadrul 
strategiei noastre pentru înlăturarea 
regimului rasist. Tinerii luptători 
din țara noastră, care au înfruntat 
adesea bastoanele și gloanțele dușma
nului. trebuie să simtă solidaritatea 
crescindă a tuturor păturilor poporu
lui oprimat. întreaga noastră mișcare 
de eliberare trebuie să-și consolideze 
prezenta clandestină în toate centrele 
de rezistentă ale tineretului.

Ca partid, cît și ca parte a alianței 
forțelor revoluționare, slntem con- 
știențl de răspunderile grele ce ne re
vin. Cu Încredere absolută tn justețea 
cauzei noastre, slntem siguri că po
porul nostru va înlătura tirania ra
sistă. va dobîndi puterea populară șl 
va merge înainte pentru a edifica o 
Africă de Sud liberă — se arată tn 
Încheierea rezoluției.

ral trebuie să fie privită șl organi
zată lntr-un mod nou, așa cum s-a 
procedat la recoltarea griului, așa 
cum va fi organizată mal tirziu re
coltarea și depozitarea porumbului. 
Este singura modalitate pentru re
dresarea rapidă a zootehniei și spo
rirea simțitoare a producției de carne 
șl lapte. Acum este momentul ea tn 
fiecare unitate agricolă să se Inter
vină energic In vederea echilibrării 
balanței furajere, iar finul si cele
lalte furaje să fie date tn primire 
șefilor de ferme si altor cadre cu 
munci de răspundere din acest sec
tor care să le gestioneze cu compe
tență șl răspundere.

Ne aflăm in plină campanie de 
recoltare și depozitare a furajelor. 
Important este ca această acțiune de 
mare Însemnătate pentru sporirea 
producției zootehnice și creșterea 
efectivelor de animale să preocupe 
zi de zi. cu cea mai mare răspun
dere. organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare, consiliile 
agroindustriale și conducerile unită
ților agricole. în funcție de numărul 
animalelor și de producția pe care 
acestea urmează să o realizeze tre
buie urmărit îndeaproape ca in fie
care unitate agricolă să se strîngă 
si să se depoziteze cantitățile necesa
re de furaje și chiar o rezervă cit 
mai mare.

• GAZEIFICAREA 
CĂRBUNILOR. ° idee ve* 
che. sugerînd folosirea energiei 
cărbunilor fără să se recurgă la 
extragerea lor la suprafață, a 
fost preluată de oamenii de ști
ință sovietici, care au elaborat o 
tehnologie deosebit de rentabilă 
în contextul energetic actual. 
Este vorba de un procedeu de 
gazeificare a cărbunilor care 
constă in forarea cu ajutorul u- 
nor sonde de diametru mic a 
straturilor carbonifere, care sint 
aprinse, incendiul subteran men- 
tinindu-se prin pompare de aer. 
Prin valorificarea gazelor rezul
tate din timpul arderii rezultă 
anual o economie de pînă la 
650 000 tone de combustibil con
vențional la numai 12 astfel de 
sonde, ceea ce echivalează cu 

extracția a 1,5 milioane tone de 
cărbune brun.

• PILOT... FĂRĂ 
VOIE. O tinără din Venezuela 
a reușit să efectueze o aterizare 
salvatoare cu un avion de tu
rism de tip „Cessna-206“, deși 
pînă atunci nu luase lecții de 
pilotaj. Ea a fost pusă în si
tuația de a acționa ea urmare a 
infarctului ce a curmat viața ta
tălui ei. aflat la comenzile, apa
ratului. Fără a-și pierde cumpă
tul, tînăra, în virstă de 22 de 
ani, a izbutit să intre tn legătu
ră cu un aeroport, de pe care au 
decolat imediat două avioane 
spre a-i veni In ajutor. Piloții 
acestor aparate i-au dat, timp de 
40 de minute, instrucțiuni prin 
radio, ajutînd-o să efectueze a- 

terlzarea. Cum era de așteptat, 
manevra a fost departe de a 
fi o reușită deplină șl avionul a 
fost grav avariat la contactul eu 
solul. Tînăra a scăpat insă țea- 
fără; o a treia persoană aflată 
în avion a fost ușor rănită.

• PRODUS ANTI- 
COROZIV. „Duraseal Wall- 
guard" este un produs englezesc 
pentru protecție Împotriva ru
ginii. în acest scop se folosește 
o combinație de rășini epoxi și 
poliuretan in care s-au încor
porat milioane de „fulgi" de sti
clă durifjcați termic, care se de
pun la suprafața peliculei cînd 
aceasta este aplicată. Rezistența 
la abrazivi este extrem de mare.

PI
• POLUARE SONO

RĂ. Specialiștii apreciază că 
străzile orașelor japoneze sint 
printre cele mai zgomotoase din 
lume. Spre deosebire de cauzele 
care produc zgomotele în alte 
țări, în Japonia motivul princi
pal al poluării sonore îl consti
tuie megafoanele. Pe străzi, in 
mijloacele de transport jn comun, 
în gări, în magazine șl în diferi
te alte locuri publice, megafoa
nele transmit sute de sfaturi șl 
reclame zgomotoase. In localuri
le de alimentație publică la re
clame se adaugă muzica difuza

tă tot timpul zilei. Pe străzi, pe 
lingă megafoanele de reclamă, 
se fac auzite cele ale polițiștilor, 
care indică pînă și culoarea se
mafoarelor electrice. Acestor 
surse de zgomote 11 se adaugă 
cele datorate transporturilor ur
bane șl zecilor de mii de apara
te de radio și casetofoane porta
bile.

• „ÎNTINERIREA" ME
TALELOR. Cercetători de la 
Universitatea din Viena au e- 
laborat „un program de reacti
vare" a materialelor metalice 
Imbătrinite țn urma unor pu

ternice solicitări, cum este cazul 
paletelor de la turbinele cu gaz. 
Asemenea piese, care s-au a- 
flat in funcțiune timp Îndelun
gat. pot fi aduse la randamen
tul lor inițial printr-un trata
ment termic adecvat. Noul pro
cedeu constă in restabilirea 
structurii interne anterioare a 
aliajului, ceea ce echivalează cu 
o adevărată „intinerire" a me
talelor. Specialiștii austrieci de 
la Institutul de chimie fizică și 
studiul materialelor intențio
nează să propună un program 
de cercetare de amploare In 
acest domeniu, realizabil prin 
colaborarea cu colegi din alte 
țări europene.

• MAREA MOARTA 
VA DEVENI „VIE" ? Răs- 
punsul poate fi aflrmativ. avlnd 

tn vedere proiectul, prevăzut a 
demara In curind, de legare a 
Mării Moarte cu Marea Medite- 
rană printr-un canal de cîteva 
sute de kilometri lungime. Pe 
traiectul canalului este prevăzută 
construirea unei hidrocentrale, 
care ar urma să furnizeze 1 000 
megawați energie electrică. Le
gătura cu Mediterana ar duce la 
creșterea nivelului Mării Moar
te (care actualmente scade în 
fiecare an cu 60 cm) șt de ase
menea. la diluarea salinității 
excesive a apelor sale, care face 
imposibilă viața In această mare.

• INSECTICIDE NA- 
TURALE. Sint cunoscute oa
menilor de știință așa-numitele 
piretrine. Insecticide naturale 

obținute dintr-o floare africană 
asemănătoare crizantemei. Dr. 
Eloy Rodrigues de la Universi
tatea California din Los Angele» 
(S.U.A ) a descoperit mai mul
te plante In deșertul american 
care produc substanțe cu efect 
Insecticid. Numite tn mod ge
neric „cromene". aceste substan
țe au ca efect blocarea produc
ției de hormoni necesari meta
morfozei Insectelor din stadiul 
larvar în cel de nimfă șl apoi tn 
stadiul adult. Descoperirea este 
foarte importantă, „eromenele* 
puțind îmbogăți, pe viitor, gama 
Insecticidelor naturale. Deși to
xice pentru unele specii de ani
male și alergogene pentru om. 
ele prezintă față de insecticide
le chimice avantajul de a fl 
biodegradabile.



qua. : Apel in favoarea celor mai puțin 
dezvoltate țări ale lumii

ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). — 
La Addis Abeba au început lucrările 
unei reuniuni la nivel ministerial a 
Organizației Unității Africane desti
nate stabilirii unei poziții comune a 
statelor membre pentru viitoarea 
conferință U.N.C.T.A.D., care va avea 
ca temă ajutorul pentru dezvoltare 
si va fi găzduită în septembrie de ca
pitala Franței.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, Adebayo Adedeji. Nigeria, 
secretar executiv al Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Africa, a 
arătat, între altele, că, în următorii 
10 ani, un număr de 21 de țări, cele 
mai sărace de pe continent, au ne
voie de fonduri pentru dezvoltarea 
lor in valoare de 133 miliarde dolari. 
Dat fiind situația lor economică di
ficilă, a afirmat el, aceste țări nu 
pot investi decît. 52 miliarde dolari,

ceea ce reprezintă numai 40 la sută 
din totalul fondurilor necesare. 
Restul de 81 miliarde, a declarat 
Adebayo Adedeji, ar trebui să con
stituie fonduri de ajutor extern. 
Asistența financiară a altor țări — 
a precizat in context secretarul exe
cutiv al comisiei — este cu atit mai 
necesară cu cit creșterea prețurilor 
la produsele importate șl deterio
rarea termenilor de schimb de pe 
piața mondială au determinat agra
varea deficitelor balanțelor lor de 
plăți.

La rîndul său, secretarul general al 
U.N.C.T.A.D., Gamani Corea, pre
zent la reuniune, a făcut un apel în 
favoarea celor mai sărace națiuni ale 
lumii, afirmînd că reuniunea de la 
Paris reprezintă un bun prilej pentru 
rezolvarea unei probleme atît de a- 
cute.

Orașul vest-german Hamburg a găzduit una dintre cele mai mari demonstrații, organizată de militanții pentru pace, 
împotriva planurilor de amplasare de noi rachete nucleare în Europa occidentală. Demonstranții poartă pancarte pe 
care se poate citi : „Afară cu rachetele atomice din R.F.G." ; „Pentru o Europă eliberată de armele nucleare"Propuneri pentru o conferința pancipriotâ

NICOSIA 28 (Agerpres). — Consi
liul Central pentru apropierea intre 
ciprioții greci și turci a declarat că 
va face totul pentru a restabili pri
etenia și încrederea reciprocă intre 
cele două comunități din insulă. Vor
bind în cadrul unei conferințe de pre
să organizate la Nicosia, președintele 
consiliului, Alexis Galanos, a arătat 
că scopul acestui* organism este „rea
lizarea unei apropieri cu compatrio- 
ții turci, urmărindu-se îmbunătățirea 
climatului pentru negocierile intdr-

comunitare“. El a arătat că această 
asociație, care reunește reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și politice 
din Cipru, a avansat pînă acum gu
vernului cipriot o serie de propuneri 
în scopul promovării apropierii dintre 
cele două comunități. „Intenționăm, 
dacă ne vor permite condițiile, să 
organizăm o conferință pancipriotâ, 
cu participarea comunităților greacă 
și turcă, care'să discute viitorul țării 
noastre comune. Ciprul" — a relevat 
Alexis Galanos.

1 A

CRAIOVA Șt VALENCIA - ORAȘE ÎNFRĂȚITE. Pe linia dezvoltării favo
rabile a raporturilor româno-spaniole a fost inițiată acțiunea de înfrățire 
între orașele Craiova și Valencia, in legătură cu aceasta, o delegație a 
Consiliului popular al municipiului Craiova, condusă de primarul muni
cipiului, Costică Chițimia, a efectuat o vizită la Valencia, la invitația pri
marului acestei localități, cu care prilej a fost semnat un protocol de în
frățire între cele două orașe.

^AGENȚIILE DE PRESA 
peșcurț

LONDRA: Guvernul britanic confruntat 
cu o moțiune de cenzură 
prezentată in parlament de opoziția laburistă

LONDRA 28 (Agerpres). — Guver
nul britanic, confruntat cu o moțiune 
de cenzură prezentată în parlament 
de opoziția laburistă privind crește
rea accentuată a numărului celor 
ce-și pierd locul de muncă, a anunțat 
un program de atenuare a șomajului 
în rîndul tineretului — informează 
agenția Reuter. Se preconizează de
blocarea unor credite totalizînd apro
ximativ 400—500 milioane lire sterli
ne pentru încurajarea angajării ti
neretului.

Măsurile survin în contextul în 
care în Marea Britanie se așteaptă 
ca numărul șomerilor. în prezent de 
2,8 milioane, să atingă nivelul de trei 
milioane. Agenția Reuter reaminteș
te, de asemenea, puternicul val de 
violentă care timp de două săptămini 
a cuprins recent peste 30 mari orașe 
britanice.

Liderul Partidului Laburist, de o- 
poziție, Michael Foot, apreciind că 
între cauzele recentului val de vio
lentă din marile centre urbane bri

tanice figurează șomajul, a anunțat 
săptămîna trecută proiectul moțiunii 
de cenzură. Documentul critică ..po
litica economică și socială a guver
nului, care generează ,șomaj în 
masă, subminează industria britanică 
și demoralizează tara".

Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor parlamentare, liderul laburist. 
Michael Foot, a calificat noul pro
gram guvernamental drept „derizo
riu" și a pledat în favoarea politicii 
economice preconizate de partidul 
său.

Dezbaterile parlamentare consa
crate politicii economice și sociale a 
guvernului conservator se vor în
cheia prin supunerea la vot a moțiu
nii de cenzură laburiste. Observatorii 
consideră că, dată fiind majoritatea 
de care dispune guvernul in Camera 
Comunelor, moțiunea de cenzură nu 
va întruni numărul de voturi sufi
cient pentru a determina căderea ac
tualului cabinet.

Instabilitate și incertitudine 
pe piețele monetare occidentale

Instabilitatea și incertitudinile 
continuă pe piețele monetare occi
dentale. Cursul dolarului este din 
nou in creștere la acest început de 
săptămînă, moneda americană fiind 
favorizată de noile statistici publi
cate la sfîrșitul săptămînii trecute 
la Washington, care indică sporirea 
masei monetare in circulație și, în 
consecință, menținerea ratelor do- 
bînzilor bancare la nivelul exage
rat de înalt de peste 20 la sută. 
Aproape la toate bursele occiden
tale dolarul a fost achiziționat, 
marți, la cote superioare celor din 
zilele precedente. La Tokio, mo
neda americană a atins nivelul cel 
mai inalt din ultimele 15 luni in 
raport cu yenul japonez, respectiv

de 236,95 yeni pentru un dolar, față 
de 233 yeni, luni, la închidere. De 
asemenea, dolarul S.U.A. a fost 
cotat in raport cu dolarul canadian 
la cel mai inalt nivel postbelic — 
1,2238 dolari canadieni pentru un 
dolar american. Pierd in continuare 
poziții marca vest-germană, lira 
sterlină, francul francez, francul 
elvețian, lira italiană și alte mone
de vest-europene, in ciuda inter
vențiilor băncilor centrale pe piețe
le de devize.

Totodată, cursul aurului se află 
din nou in scădere, apropiindu-se, 
marți, de nivelul de 400 dolari 
uncia — 401,50 dolari uncia la 
Londra și Ziirich, față de 409,50, 
luni, la închidere. (Agerpres)

ÎNTREVEDERE. La Beijing a 
avut loc o întrevedere între Li 
Xiannlan, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, și Mirza Golam Hafiz, 
președintele Adunării Naționale a 
R.P. Bangladesh. După cum trans
mite agenția China Nouă, cu acest 
prilej s-a exprimat satisfacția fată 
de adîncirea înțelegerii și prieteniei 
dintre cele două țări. Au fost de 
asemenea abordate o serie de pro
bleme ale actualității politice inter
naționale.

AMÎNAREA ALEGERILOR PRE
ZIDENȚIALE IN BANGLADESH. 
Guvernul din Bangladesh a anunțat 
că alegerile prezidențiale, progra
mate inițial pentru 21 septembrie, 
vor avea loc la 15 octombrie, amî- 
narea survenind ca rezultat al ce
rerilor formulate de partidele poli
tice de opoziție, relatează agenția 
France Presse. Prin aceste alegeri 
urmează să fie desemnat succesorul 
în funcția de șef al statului al pre
ședintelui Ziaur Rahman, asasinat 
la 30 mai la Chittagong, în șud- 
estul țării.

CENTENARUL GKCRGF. ENES- 
CU. In cadrul manifestărilor con
sacrate centenarului George Enes- 
cu, la Royal Holloway College 
din Egham-Surrey, Marea Bri
tanie, a avut loc o seară dedi
cată marelui muzician român. Ac
țiunea a fost organizată cu con
cursul Asociației europene a profe
sorilor de pian — E.P.T.A. Profe
soara Carolla Grindea, fondatoarea 
asociației, a prezentat o expunere 
despre creația marelui compozitor 
român. In cadrul concertului care 
a urmat, pianista Aurora Enei a 
interpretat lucrări reprezentative de 
George Enescu.

DATORIILE PUBLICE ALE 
R.F. GERMANIA vor depăși anul

acesta 500 miliarde mărci vest- 
germane, guvernul de la Bonn eva- 
luîndu-le chiar la 529 miliarde 
mărci ; în zece ani, acestea ar urma 
să sporească de patru ori. Majo
rarea spectaculoasă a datoriilor pu
blice este cu atît mai neliniștitoare 
cu cît ele au crescut mult mai ra
pid decît performanțele economiei 
Si sporirea produsului national 
brut, menționează ziarul. între 1971 
și 1981, dobînzile pentru datoriile 
publice au atins aproape 35 miliar
de de mărci vest-germane, fiind de 
cinci ori mai mari decît acum 
zece ani.

GUVERNUL INDIAN A INTER
ZIS GREVELE IN TOATE SEC
TOARELE PUBLICE IMPOR
TANTE. Această măsură excepțio
nală, luată în India pentru prima 
oară de la instituirea stării de ur
gență de către Indira Gandhi în

cursul primului său mandat de pre
mier (1975—1977), are ca scop să I 
pună capăt agravării situației eco
nomice a tării. Interdicția vizează 
îndeosebi căile ferate, poșta, tele- .
graful, producția și rafinarea pe
trolului. sănătatea publică și I 
apărarea.

DEFICIT AL BALANȚEI CO- j 
MERCIALE A ELVEȚIEI. In luna ' 
iunie, balanța comerțului exterior a i 
Elveției a înregistrat un deficit de 
723,4 milioane franci elvețieni, față I 
de 482 milioane în luna precedentă 
și 683 milioane în iunie 1980. indică 
statisticile oficiale. Valoarea ex- | 
porturilor a' fost de 4,505 miliarde 
franci elvețieni, iar a importurilor | 
de 5,229 miliarde.

O NOUA DEVALORIZARE A , 
MONEDEI NAȚIONALE BRA
ZILIENE, cruzeiro, a fost anunțată 
de Banca centrală a. țării. Prin 
această măsură — a 20-a de acest i 
fel de la începutul anului curent — 
valoarea cruzeiro-ului a scăzut cu 
1,8 la sută in raport cu dolarul > 
S.U.A. Ca rezultat al devalorizări
lor succesive din 1981, valoarea mo- | 
nedei braziliene s-a redus cu circa 
48 la sută.

COMUNICAT COMUN EGIPTEANO-SUDANEZ. în Comunicatul co
mun dat publicității la Alexandria la sfîrșitul vizitei oficiale în Egipt a 
președintelui Sudanului, Gaafar El Nimeiri, care a avut convorbiri cu 
șeful statului egiptean, Anwar El Sadat, se propune organizarea unei reu
niuni la nivel înalt a țărilor riverane fluviului Nil, relatează agenția M.E.N. 
Cei doi președinți consideră că o asemenea reuniune ar putea avea ca 
obiectiv „folosirea la maximum a apelor Nilului, controlul debitului și ex
ploatarea resurselor sale în interesul tuturor părților", se arată in comu
nicat. Nouă țări africane sînt riverane Nilului : Tanzania, Kenya, Zairul, 
Burundi, Ruanda, Uganda, Etiopia, Sudanul și Egiptul. în total, in bazinul 
acestui fluviu trăiesc 180 milioane de locuitori.

Incendii de pădure catastrofale în Portugalia
Incendiile de pădu

re. care continuă să 
facă ravagii in anumi
te zone ale Portugali
ei sînt apreciate ca 
cele mai grave din ul
timele două decenii, 
relevă un comunicat 
dat publicității la Li
sabona. Ele s-au sol
dat luni cu cinci vic

time — trei copii și 
doi adulți — precum 
și cu pagube materia
le considerabile. In 
regiunea Bucaco, la 
nord de Coimbra, in
cendiul a distrus peste 
5 000 hectare de pădu
re. Seceta ce bintuie 
in Portugalia de la în
ceputul acestui an se

află în mare măsură 
la originea acestor in
cendii. La Lisabona se | 
apreciază că distruge
rile provocate de in- ! 
cendii reprezintă o ca
tastrofă națională pen
tru Portugalia, țară în > 
a cărei economie lem
nul deține o pondere I 
însemnată.
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(din actualitatea, politică)
LA REUNIUNEA DE LA MADRID

„O pauza de reflecție"
După trei luni de dificile și susți

nute negocieri, în care timp docu
mentul final a fost redactat în pro
porție de 80 la sută, problemele cele 
mai spinoase rămînînd însă in con
tinuare în suspensie, lucrările reuniu
nii general-europene din capitala 
Spaniei s-au întrerupt marți pentru 
o nouă perioadă de reflecție, urmind 
să fie reluate la 27 octombrie și con- 
venlndu-se, totodată, ca aceste lu
crări să fie încheiate la jumătatea 
lunii decembrie, prin adoptarea unui 
document final de substanță și echi
librat. Așa cum este știut, în urmă cu 
aproape o lună de zile, mai precis la 
30 iunie, reprezentanții celor 35 de 
state participante și-au asumat anga
jamentul de a încheia lucrările foru
mului general-european prin adop
tarea unui document final substan
țial și echilibrat către mijlocul aces
tei luni. Din păcate însă, acest anga
jament nu a putut fi dus pînă la ca
păt, ceea ce constituie, desigur, un 
aspect care nu poate fi ignorat. In 
același timp, nu pot fi trecute cu ve
derea nici realizările — parțiale — 
intervenite ca urmare a eforturilor 
stăruitoare depuse de un mare nu
măr de state, in special de țările mici 
și mijlocii, între care și România.

Cu satisfacție s-a primit astfel în 
rîndul observatorilor de aici acordul 
intervenit în grupul de lucru care s-a 
ocupat de aspectele militare ale secu
rității europene în legătură cu ele
mentele celei de-a doua etape a con
ferinței pentru măsuri de creștere a 
încrederii și dezarmare în Europa — 
una din problemele centrale ale reu
niunii general-europene, precum și 
cu modalitățile de trecere de la pri
ma Ia cea de-a doua etapă a acesteia.

în grupurile de lucru privind prin
cipiile Actului final și respectiv 
preambulul documentului concluziv 
al reuniunii au fost convenite o se
rie de importante texte prin care 
6tatele participante se angajează să 
pună in practică și să respecte cu 
strictețe toate prevederile documen
telor adoptate în urmă cu șase ani 
Ia Helsinki, reafirmînd hotărîrea lor 
de a dezvolta intre ele relații de 
cooperare reciprocă, de prietenie și 
încredere și de a se abține de la orice 
acțiune care contravine prevederilor 
Actului final și ar putea să afecteze 
aceste raporturi.

Pașii înainte cei mai importanți 
au fost realizați, desigur, în grupul 
de lucru care se ocupa de proble
mele cooperării în domeniile econo
miei, științei și tehnologiei, mediului 
înconjurător. Prin textele puse de 
acord în ultimele săptămîni, acest 
grup de lucru a încheiat practic ne
gocierea tuturor propunerilor cu 
care a fost sesizat pînă în prezent, 
rezultatele sale fiind unanim apre
ciate în rîndul delegațiilor partici
pante la reuniune. Intre altele, acest 
grup a convenit, pe baza unei pro
puneri avansate de România, mai 
multe texte referitoare la rolul ști
inței și tehnicii în progresul economic 
și social al tuturor țărilor și, in spe
cial, al celor aflate în curs de dez
voltare.

în grupul de lucru care se ocupa 
de urmările procesului inițiat la 
Helsinki, în baza unei propuneri ro
mânești, a fost convenit un text 
prin care reprezentanții celor 35 de 
state s-au angajat să marcheze în 
mod corespunzător în 1985 împlinirea 
a zece ani de la semnarea Actului 
final, căile și modalitățile concrete 
privind această aniversare urmind a 
fi stabilite la viitoarea reuniune ge- 
neral-europeană. O serie de texte au 
fost puse de acord și în legătură; cu 
capitolul privind cooperarea în do
meniul informației, precum și cu Me- 
diterana.

Reprezintă, fără îndoială, un motiv 
de satisfacție faptul că în cele aproa
pe 30 de pagini convenite pînă în 
prezent din documentul final al reu
niunii iși găsesc în mod amplu re
flectarea inițiativele și propunerile 
prezentate de România privind apli
carea în viață șl stricta respectare 
a principiilor din Actul final, confe
rința pentru măsuri de creștere a 
încrederii și dezarmare în Europa, 
asigurarea continuității procesului 
început la Helsinki, cooperarea în 
domeniile industriei, agriculturii, 
științei și tehnologiei, dezvoltarea 
legăturilor pe linie de tineret etc.

Cu toată intensificarea ritmului de 
lucru, cu toate progresele înregistra
te în ultimele săptămîni în majori
tatea grupurilor de redactare, o se
rie de importante probleme au con
tinuat însă să rămînă în suspensie, 
nu și-au găsit încă rezolvare. Prima 
dintre acestea se referă la stabilirea

mandatului primei etape a confe
rinței pentru măsuri de creștere a 
încrederii și dezarmare în Europa, 
care, potrivit celor convenite pînă 
in prezent, va fi dedicată adoptării 
unul șir de măsuri de creștere a în
crederii și securității, menite să re
ducă riscul confruntării militare in 
Europa. Propunerile prezentate în 
ultimele săptămîni în primul grup 
de lucru In legătură cu zona de apli
cabilitate a acestor măsuri, precum 
și dezbaterile care au avut loc pe 
această temă au evidențiat că pen
tru apropierea pozițiilor și identifi
carea unei formule unanim accepta
bile pe baza respectării drepturilor 
și obligațiilor tuturor statelor parti
cipante sînt necesare încă eforturi 
perseverente și pline de răbdare.

Deși marea majoritate a statelor 
s-au manifestat în favoarea conti
nuării procesului început la Hel
sinki, continuitatea propriu-zisă a 
acestui proces, inclusiv prin stabili
rea datei și locului viitoarei reu
niuni general-europene, nu și-a găsit 
vreo concretizare. Iși mai așteaptă, de 
asemenea, rezolvarea o serie de 
chestiuni legate de principiile Actu
lui final, de modul de apreciere al 
transpunerii în viață a prevederilor 
acestui document în domeniul infor
mației etc.

în aceste condiții, o nouă perioadă 
de reflecție s-a prefigurat ca o ne
cesitate obiectivă. Dezbaterile care 
au premers1 adoptării acestei decizii 
au pus în lumină cîteva realități care 
permit înțelegerea mai clară a rolu
lui ■ și> importanței care revin foru
mului din capitala Spaniei. In pri
mul rînd s-a relevat faptul că în 
actuala situație internațională deose
bit de complexă și contradictorie, în 
care pericolele Ia adresa păcii și 
securității popoarelor se resimt mai 
mult ca oricind, reuniunea de la 
Madrid a rămas unul din puținele 
puncte de contact și dialdg. Tocmai 
de aceea, concomitent cu decizia de 
întrerupere a lucrărilor, statele parti
cipante și-au reînnoit în unanimitate 
dorința de a continua negocierile, de 
a se ajunge la adoptarea unui docu
ment final substanțial șt echilibrat, 
care să țină cont de punctele de ve
dere și de preocupările tuturor celor 
35 de state. In acest scop, pauza in
tervenită trebuie folosită în maniera 
cea mai fructuoasă posibil pentru 
noi contacte și consultări intre gu
vernele statelor participante în ve
derea identificării de soluții unanim 
acceptabile pentru acele probleme — 
deosebit de importante — care îșl 
mai așteaptă incă rezolvarea.

Este poziția exprimată cu toată 
claritatea de România socialistă. 
Desigur, țara noastră ar fi dorit, ca 
și alte țări dealtfel, ca reuniunea să 
se fi încheiat, potrivit angajamentu
lui luat anterior, la sfîrșitul acestei 
luni, prin adoptarea unui document 
final corespunzător. Realitatea că 
problemele cele mai dificile ale re
uniunii nu au fost încă rezolvate nu 
poate fi trecută cu vederea. Pornind 
însă de la însemnătatea care revine 
reuniunii de la Madrid în situația in
ternațională actuală, faptul că pro
cesul negocierilor rămîne deschis își 
are semnificația sa pozitivă. Esențial 
este acum să se manifeste plenar 
simțul răspunderii față de destinele 
continentului, să se dea dovadă de

voința politică necesară pentru ca 
pauza intervenită să faciliteze înfăp
tuirea scopurilor reuniunii. Aducin- 
du-și activ contribuția la progresele 
realizate pînă acum, România este 
ferm hotărîtă, așa cum a arătat în 
repetate rinduri președintele Nicolae 
Ceaușescu, să depună și pe mai de
parte toate eforturile, alături de ce
lelalte delegații, pentru încheierea cu 
succes a reuniunii de la Madrid, ast
fel ca aceasta să răspundă așteptări
lor popoarelor europene, să contri
buie la restabilirea încrederii intre 
state, la reluarea și întărirea cursului 
spre destindere, încredere, cooperare 
și securitate în Europa și în întreaga 
lume.

Radu ADRIAN
Madrid

s u-A.: Adeziuni și reticențe 
față de programul economic 

al noii administrații
Din primele ore ale .dimineții, stră

zile Washingtonului sint, practic, in
vadate, în acest sezon estival, de mii 
de, țuriști, dornici să viziteze prin
cipalele puncte de interes istoric: 
Mount Vernon, la. circa 25 kilometri 
de capitală, fosta reședință a primu
lui președinte al Statelor Unite,; 
George Washington, cimitirul Arling
ton, monumentele memoriale Wa
shington, Lincoln și Jefferson, pe 
malul Potomacului, care omagiază 
opera acestor precursori în i slujba 
națiunii americane. Itinerarul spre 
monumentele cu nume de rezonan
tă istorică Îmbrățișează nume
roase alte puncte de interes, în
tre care acel unic Muzeu al 
aeronauticii și al spațiului cos
mic. Galeria de artă, Centrul cul
tural John F. Kennedy, Muzeul de 
istorie naturală. Și. bineînțeles, Ca- 
pitoliul și Casa Albă. Aici însă va
canța nu și-a intrat încă în drepturi, 
între Casa Albă, departamentele eco
nomice și Congres este un continuu 
du-te vino, au loc numeroase con
tacte și intîlniri de lucru, consultări, 
o efervescentă ce amintește de pe
rioada preelectorală.

împlinirea a șase luni de la în
vestitură a noului președinte. Ronald 
Reagan, constituie pentru presa de

aici un moment de reflecție asupra 
debutului activității actualei adminis
trații, de comentarii în cercurile 
politice și economice în legătură cu 
proiectele prezentate pînă in prezent. 
Cele mai aprinse comentarii a stîrnit 
noul program economic al președin
telui Reagari. în esență, este vorba 
de un pachet de măsuri menite, in 
concepția administrației, să contri
buie la redresarea situației econo
mice, să stimuleze investițiile și să 
creeze mai multe locuri de muncă, 
să frîneze inflația și să asigure fon
durile necesare finanțării unor pro
grame sociale. Vii dezbateri au loc 
in problema reducerii impozitelor, 
măsura prezentată de administrație 
urmărind să diminueze presiunea in
flaționistă.

în Congres, proiectul de program a 
fbst primit cti destule reticente. Re
prezentanți ai partidului democrat, 
în special, exprimă părerea că măsu
rile preconizate, mai ales cele pri
vind reducerile de impozite, ar 
favoriza doar anumite pături sociale 
și ar defavoriza păturile cu venituri 
mai modeste.

Vizita de informare n unui grup 
de ziariști din diferite țări ale lumii, 
organizată de Agenția pentru comu
nicații internaționale a S.U.A.

MADRID

Deschiderea lucrărilor Congresului al X-lea 
al P. C. din Spania

MADRID 28 — Trimisul Agerpres, 
N. Chilie, transmite : La Madrid s-au 
deschis marți lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Comunist 
din Spania, eveniment politic de sea
mă in Viața comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii spanioli. La congres 
participă 1 065 de delegați din partea 
organizațiilor regionale și. provinciale 
ale P.C.S., 148 membri ai Comitetu
lui Central al partidului, precum și 
un mare număr de invitați din partea 
partidelor politice și sindicatelor spa
niole, a unor organizații de masă și 
obștești.

La lucrările congresului iau parte 
aproximativ 50 de delegații ale unor 
partide comuniste, muncitorești și so
cialiste din Europa, Africa, Asia și 
America Latină, reprezentanți ai unor 
mișcări de eliberare națională.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R. Din delegație 
fac parte tovarășii Ioachim Moga, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Gheorghe Manta, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Neamț al P.C.R.

Pe ordinea de zi a congresului fi
gurează prezentarea Raportului C.C. 
al P.C.S. privind activitatea desfășu
rată în perioada care a trecut de la 
precedentul congres, rapoartele Co
misiei centrale de garanții și control 
și Comisiei centrale de revizie a 
conturilor, dezbateri pe marginea pro
iectului de teze și a proiectului nou
lui statut ale partidului, alegerea or
ganelor de conducere ale P.C.S.

La tribună au luat loc membrii 
prezidiului congresului, din care fac 
parte Dolores Ibarruri, alți condu

cători ai P.C.S., vechi militant! ai 
partidului.

După stabilirea normelor de proce
dură și a programului lucrărilor con
gresului, tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al P. C. din Spania, 
a prezentat Raportul Comitetului 
Central al partidului privind activi
tatea desfășurată de la congresul an
terior al P.C.S. în document sint ana
lizate pe larg principalele tendințe și 
procese din viata internațională ac
tuală, din mișcarea comunistă și mun
citorească, relevîndu-se pericolele ge
nerate de politica de forță, de cursa 
înarmărilor, de existența blocurilor 
militare, de amestecul in treburile in
terne ale altor popoare și alte pro
bleme complexe din lumea contem
porană, precum și necesitatea impe
rioasă de intensificare a eforturilor si 
a luptei popoarelor, ale forțelor pro
gresiste, democratice din întreaga 
lume pentru destindere, dezarmare, 
securitate și pace, pentru afirmarea 
dreptului fiecărui popor de a-și de
cide singur soarta.

în partea a doua a raportului sînt 
înfățișate pozițiile P.C.S. și sarcinile 
comuniștilor spanioli in legătură cu 
problemele interne actuale ale Spa
niei, necesitatea conlucrării cu alte 
partide politice, cu sindicatele, orga
nizațiile de masă de diferite orientări 
în vederea apărării intereselor oartie- 
nilor muncii, a promovării hotărîte a 
unor transformări democratice în 
toate domeniile, a unei politici ex
terne independente, de pace, cola
borare și neutralitate, subliniindu-se, 
in context, că P.C.S. se opune ho- 
tărît intrării Spaniei în N.A.T.O,

In dupâ-amiaza aceleiași zr ' au 
început dezbaterile asthma Rap nilul 
Comitetului Central al P.C.S.

R. S. CEHOSLOVACA
Dezvoltarea social-economică a țării 
pe primul semestru al anului 1981

PRAGA 28 (Agerpres). — Direcția 
de statistică a R. S. Cehoslovace a 
dat publicității comunicatul cu privi
re la rezultatele indeplinirii planului 
de dezvoltare social-economică a ță
rii pe primul semestru al acestui an. 
Comparativ cu aceeași perioadă a 
anului 1980, producția industrială — se 
subliniază in comunicatul transmis de 
agenția C.T.K. — a crescut cu 1.8 la 
sută ; cele mai înalte ritmuri de creș
tere s-au înregistrat în industria elec
trotehnică (5,6 la sută) și în unele ra
muri a căror producție se bazează pe 
materiile prime interne. Producția de 
energie electrică a crescut cu 1,4 la 
sută. Totodată — se arată în comu

nicat — volumul producției industriei 
extractive și al celei chimice s-a di
minuat ușor, iar al construcțiilor ca
pitale s-a redus cu 2,6 la sută com
parativ cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

Salariul mediu lunar al lucrătorilor 
din sectorul socialist al economiei na
ționale a fost cu 1,9 la sută mai mare 
decît in primul semestru din 1980. în 
perioada de referință, volumul schim
burilor comerciale a crescut cu 6,3 la 
sută, dintre care cu țările socialiste 
cu 9,4 la sută, iar volumul exporturi
lor — cu 7,9 la sută fată de aceeași 
perioadă a anului precedent.

roma: Inițiative ale cabinetului italian
în domeniul

ROMA 28 (Agerpres). — In cadrul 
Inițiativelor cabinetului italian vizînd 
ieșirea din dificila situație economică 
prin care trece tara, la Palatul Chigi 
a avut loo o reuniune comună a gu
vernului cu conducerea Federației 
sindicale unitare C.G.I.L. — C.I.S.L. 
— U.I.L., prezidată de premierul Gio
vanni Spadolini.

Șeful guvernului a prezentat un 
raport ce subliniază deteriorarea 
treptată a balanței de plăti italiene, 
datorită în principal unui număr de 
trei factori : creșterea preturilor la 
materiile prime, sporirea cursului do
larului american și reducerea com
petitivității produselor italiene in 
concurența cu mărfurile similare 
vest-europene.

Giovanni Spadolini a declarat că 
lupta împotriva inflației reprezintă o

(U.S.I.C.A.), In scopul familiarizării 
cu politica economică a administra
ției Reagan, a prilejuit cunoașterea 
opiniilor în această privință expri
mate de unii reprezentanți de seamă 
ai puterii executive, cît și de expo- 
nenți ai Congresului, reprezentanți ai 
cercurilor economice și de afaceri. 
Interlocutorii au ținut să releve că 
multe din ideile directoare ale 
noului program economic urmează 
abia să fie testate și, dealtfel, înșiși 
consilierii președintelui evită să le 
prezinte ca un panaceu pentru pro
blemele ce confruntă economia ame
ricană. Chiar președintele Reagan, 
pledînd pentru programul de redre
sare economică, a arătat în fata 
Congresului că dificultățile sînt se
rioase: inflația, calculată după indi
cele prețului de consum, a continuat 
să înregistreze o rată de peste 10 la 
sută ; datele oficiale indică existența 
a aproape opt milioane de șomeri ; 
media veniturilor muncitorilor a con
tinuat să scadă. Șeful executivului 
american a recunoscut că. din cauza 
amplorii acestor dificultăți, redresa
rea nu va veni rapid. Administrația 
se arată Insă fermă în a obține 
aprobarea Congresului pentru pro
gramul său.

în discuțiile purtate aici au fost, 
adesea, evocate implicații externe 
ale programului economic al S.U.A. 
Dealtfel, presa americană a prezen
tat pe larg desfășurarea recentei în
tâlniri lâ nivel înalt de la Ottawa a 
principalelor state industrializate occi
dentale, reuniune pe a cărei agendă 
a figurat, ca una din principalele 
teme de dezbatere, problema conse
cințelor generate de unele măsuri 
adoptate de S.U.A. Este vorba. în 
primul rînd, de rata înaltă a dobîn- 
zilor, care creează dificultăți în plus 
economiilor principalilor parteneri 
ai Statelor Unite, dar nu numai lor, 
ea avind efectul unei reacții în lanț. 
Președintele consiliului de consilieri 
economici ai Casei Albe. dr. Murray 
Weidenbaum, arăta, în acest sens, că 
administrația americană are in Ve
dere o scădere în perspectivă a ratei 
dobînzilpr, aceasta fiind în func
ție însă de diminuarea presiunii 
inflației. în același context, el. ca și 
unii reprezentanți ai Departamentu
lui pentru comerț au ținut să evi
dențieze orientările generale ale poli
ticii economice a S.U.A. spre extin
derea relațiilor de cooperare cu 
celelalte state ale lumii.

Dumitru ȚINU
Washington

economiei
condiție esențială pentru apărarea 
nivelului de trai si menținerea locu
rilor de muncă. El a adăugat că ac
tualul cabinet a preluat planul trie
nal elaborat de guvernul precedent 
și înțelege să treacă, potrivit acelu
iași calendar, la punerea sa în apli
care.

Rezultatele alegerilor 
prezidențiale din Iran

TEHERAN 28 (Agerpres). — Primul 
ministru iranian, Mohammad Aii 
Rajai, a repurtat victoria în alegerile 
prezidențiale, obținînd 88 la sută din 
voturi, adică 12 970 162 din cele 
14 722 695 voturi exprimate, a anuntat 
la postul de radio Teheran ministrul 
de interne Mahdavi Katni.

Inundații în Venezuela 
și Indonezia^

CARACAS 28 (Agerpres). —Revăr
sarea fluviului Orinoco — drum fără 
pulbere de care sînt legate cele mai 
semnificative momente ale Istoriei 
descoperirii Noii Lumi de către spa
nioli — a provocat mari inundații pe 
întinse suprafețe de teren din Vene
zuela. Numai în regiunea Caicara, 
din statul Bolivar, numărul sinistră- 
ților este apreciat la peste o mie, iar 
imobilele inundate se cifrează la 
peste 200.

JAKARTA 28 (Agerpres). — Ca ur
mare a marilor inundații care s-au 
produs în ultimele patru zile. în a- 
propiere de Malang. în estul insulei 
indoneziene Java, 14 persoane și-au 
pierdut viata, relatează agenția 
France Presse.

Cotidianul indonezian „Pelita" scrie 
că evacuarea populației din această 
regiune a fost îngreunată de între
ruperea circulației pe șoseaua dintre 
Malang și Lumajang. Ziarul preci
zează că sînt în curs de desfășurare 
operațiunile de ajutorare a miilor de 
sinistrat!.

I

IA CAPE CANAVERAL :
„Columbia" 

se pregătește pentru 
cea de-a doua misiune

WASHINGTON 28 (Agerpres).
— După o aminare de peste 48 
de ore, luni, la ora zero, ora lo
cală, la Centrul spațial Ken
nedy, de la Cape Canaveral, a 
început prima serie de teste în 
vederea lansării celei de-a doua 
misiuni a navetei spațiale ame
ricane „Columbia", programată 
pentru 30 septembrie. Timp de 
20 de ore, echipajul misiunii, 
Joe Eagle și Richard Truly, se
cundat de echipajul de rezervă
— Thomas Mattingly și Henry 
Hartsfield, execută principalele 
manevre ale viitorului program 
spațial, simulind un zbor or
bital. Se precizează că au fost 
remediate defecțiunile semnala
te, luni, la sistemul de tele
comandă a brațului metalic tele
scopic.

La 4 august se va trece la 
montarea rezervorului extern de 
combustibil al navetei „Co
lumbia", precum și a motoarelor 
rachetă.
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