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Intîmpinat de constructori și cetățeni cu sentimente de dragoste și stimă

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A VIZITAT 
IERI NOUL POD GRANT DIN CAPITALĂ

O impunătoare construcție edilitar—urbanistică menită să soluționeze cerințele 
actuale și de perspectivă ale traficului rutier și să confere acestei zone 

a Bucureștiului o înfățișare arhitectonică modernă
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro- 
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, a vizitat, 
X) cursufdimineții de miercuri, 
noul pod Grant — important 
obiectiv edilitar-urbanistic al 
Capitalei — care în această zi 
a fost deschis circulației ru
tiere.

Realizarea acestei mari și 
complexe lucrări se înscrie în 
cadrul vastului program de 
sistematizare a Bucureștiului, 
elaborat din inițiativa secreta
rului general al partidului — 
program care urmărește să 
confere Capitalei patriei 
noastre atributele uneT metro
pole moderne, dotată cu fru
moase și trainice ansambluri 
arhitectonice, cu rețele de tra
fic din cele mai eficiente.

Tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fost însoțit în 

* această vizită de tovarășul
Gheorghe Pană, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei.
La sosire, secretarul general al 

partidului a fost salutat de tovarășii 
Vasile Bulucea, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, Gheorghe 
Dumitru, prim-secretar al Comitetu
lui de partid al sectorului 1. de pro- 
iectanți și arhitecți și alti specia
liști care au realizat acest important 
obiectiv edilitar.

Formații de montorl. betoniștl, su
dori și dulgheri din cadrul Centralei 
de construcții feroviare, care au 
construit noul pod Grant, precum și 
numeroși locuitori din această zonă 
au intîmpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu multă căldură, cu sen
timente de profundă dragoste și pre
țuire. Ei au exprimat bucuria de a-1 
avea in mijlocul lor pe secretarul ge
neral al partidului in această zi cind 
marea magistrală este dată în folo
sință, preluînd de la vechiul pod un 
trafic de cea mai mare intensitate.

Prezentînd noua realizare a con
structorilor bucureșteni, inginerul-șef 
al grupului de șantiere, Liviu Vasi- 
liu,' ș relevat importanta economică 
pe. ,re o prezintă pentru traficul 
rug, / din această zonă a Capitalei 
n<&, pod Grant, care asigură legătu
ra directă dintre cartierele Drumul 
Taberei, Militari. Cringași și Giulești 
cu zonele Grivița. 1 Mai și Scînteia, 
avînd o capacitate de transport de 
8 000 vehicule convenționale pe oră 
sau 3 000 de vehicule fizice, față de 
500 cit putea să cuprindă vechiul pod. 
Intr-o singură oră. pe noul pasaj vor 
putea trece cu mijloacele de trans
port In comun (intre care se vor in
clude și tramvaiele) circa 20 000 de 
călători tntr-un flux continuu și 
sigur.

Noul pod Grant se impune și ca 
o realizare de virf în domeniul con
strucțiilor rutiere. Pasajul principal 
■are o lungind de 585 metri, cu 31 de 
susțineri, distanța intre stîlpi variind 
între 17 și 30 de metri. Podul este 
completat cu cele două rampe la ca
pete — rampa Turda de 400 metri și

rampa Cringași de 31.5 metri. Lăți
mea podului măsoară 24 de metri, din 
care 21 metri reprezintă carosabilul, 
constituit din trei benzi de circulație 
pe fiecare sens.

Podul este prevăzut cu trotuare 
pentru pietoni, măsurind 600 metri 
lungime, cu scări de urcare și cobo- 
rire spre stațiile de tramvai din Gri
vița și Giulești, cu pasaje subterane 
pentru ambele artere rutiere, precum 
și cu „bretele" speciale care asigură 
accesul fluent al autovehiculelor spre 
calea Griviței și Giulești in ambele 
sensuri de circulație.

Execuția acestei lucrări, care a în
ceput în noiembrie 1979. s-a făcut in 
condiții deosebite, atît peste liniile 
feroviare ale complexului București 
Nord, cit și peste cele două artere 
Grivița și Giulești. ceea ce a impus 
adoptarea unor soluții constructive 
moderne, de o deosebită eficiență și 
rapiditate. Dealtfel, constructorii au 
reușit să devanseze cu 6 luni terme
nele de realizare a pasajului, grăbind 
darea în folosință a acestei impor
tante căi de trafic.

Odată cu ridicarea noului pod 
Grant au inceput și lucrările de sis
tematizare a zonelor situate în apro
pierea capetelor podului, în special 
a cartierelor Cringași și Turda. In 
fata unor machete, arhitectul-șef al 
Capitalei, Alexandru Budișteanu, a 
prezentat tovarășului Nicolae 

Ceaușescu soluțiile de sistematizare a 
acestor zone, precum și soluțiile 
adoptate de edili pentru moderni
zarea celor două trasee. S-a arătat, 
astfel, că în zona Cringașl-Giulești se 
va ridica în curind un cartier cu 
13 700 de apartamente și cu o rețea 
comercială însumind 12 000 mp. La 
rîndul ei, strada Turda, avind o largă 
deschidere, cu trei fire de circulație 
pe fiecare sens, va fi încadrată de un 
ansamblu urbanistic ce va insuma in 
final 4 300 apartamente și o suprafață 
comercială de 2 500 mp.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut 
cuvinte de apreciere pentru pro- 
iectanții și constructorii bucureș
teni care au înălțat acest frumos 
și modern pasaj, precum și edificiile 
care au început să apară in pei
sajul celor două cartiere și i-a feli
citat cu căldură, urindu-le noi succe
se. Totodată, secretarul general al 
partidului a indicat ca planurile de 
sistematizare a zonelor din imediata 
apropiere a podului să cuprindă și 
spații verzi.

în ce privește transportul în comun, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
edililor să grăbească instalarea linii
lor de tramvai pe noul pasaj și cre
area unor noi trasee care să permită 
o legătură directă și rapidă între 
cartierele Drumul Taberei și Casa 
Scinteii.

Directorul general al I.T.B., gene

ral-maior Marin Bălteanu, a prezen
tat soluțiile concepute pentru con
strucția liniilor de tramvai, arătind, 
în acest sens, că s-a asimilat în țară 
o nouă șină de o concepție specială, 
cu inserții laterale de cauciuc, prin 
care se realizează o siguranță sporită 
în circulație și diminuarea zgomotului. 
S-au relevat, in) acest sens, avanta
jele deosebite ale generalizării trans
portului cu tramvaiul, care, pe lingă 
sporirea capacității de transport, asi
gură economii de energie de peste 15 
la sută față de transportul cu autobu
zele și scăderea cheltuielilor de între
ținere cu 25 la sută.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat ca soluțiile prevăzute să fie 
extinse, iar transportul din aceste 
zone să fie asigurat, în principal, cu 
tramvaiele.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, din nou, 
constructorilor felicitări și le-a cerut 
să finalizeze cit mai curind obiec
tivele secundare ale acestuia, astfel 
incit zona aceasta să-și preia atribu
țiile urbanistice și de trafic care să 
asigure scopurile pentru care a fost 
conceput și creat noul pod Grant.

La plecare, cel prezenți au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu aceeași 
caldă manifestare de stimă și dra
goste, l-au ovaționat îndelung, au 
scandat cu Însuflețire „Ceaușescu— 
P.C.R.

Secerișul griului se desfășoară 
acum pe ultimele suprafețe șl exis
tă condiții ca in citeva zile, in 
funcție de evoluția timpului, aceas
tă lucrare să se încheie și în jude
țele din centrul și nordul țării. S-a 
string și continuă să se stringă re
colta. dar în aceste zile se pregă
tește altă recoltă. Așa a fost și așa 
va ti întotdeauna munca in agricul
tură : lucrările se înlănțuie in mod 
firesc.

încă de pe acum trebuie acționat 
pe multiple planuri pentru punerea 
unei temelii pu
ternice recoltei a- 
nului viitor. In 
ședința din 14 
Iulie, Comitetul 
Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. 
a trasat organe
lor județene de 
partid și de stat, 
tuturor organelor 
agricole sarcina 
de a pregăti din 
timp măsurile pentru desfășu
rarea in cele mai bune condiții 
a arăturilor și însămînțărilor de 
toamnă, acondîndu-se maximă a- 
tenție asigurării densității, cores
punzătoare a plantelor, pentru 
crearea premiselor realizării unor 
recolte și mai mari în anul urmă
tor. Acum este momentul ca în fle
care unitate agricolă să se acțio
neze energic pentru îndeplinirea 
exemplară a acestei sarcini, execu- 
tindu-se la timp și de cea mai bună 
calitate toate lucrările de care de
pinde viitoarea recoltă. '

La culturile care se însămînțează 
toamna după premergătoare tim
purii, nivelul recoltelor este deter
minat, in mare măsură, de calita
tea arăturilor de vară. Iată de ce 
în programele privind desfășurarea 
campaniei agricole de vară s-a pre
văzut ca, paralel cu celelalte lu
crări, să se execute arături pe o

Cele zece zile de întreceri 
s-au încheiat sub auspiciile favorabile 

în care au debutat
• Ieri, în ultima zi, aceleași 

mari spectacole sportive, cu 
performanțe de nivel ridicat, 
călduros aplaudate de publicul 
bucureștean.
• Sportivii români - din nou 

printre protagoniști. Florin Se- 
gărceanu, echipa de spadă și 
reprezentativa masculină de vo
lei - pe treapta cea mai înaltă 
a podiumului.

• Strălucit bilanț al lotului 
nostru studențesc: 67 de me
dalii (30 de aur, 17 de argint, 
20 de bronz).

• Palmaresul universiadelor 
s-a îmbogățit la București cu 
43 recorduri mondiale univer
sitare.

• Azi, ceremonia și specta
colul de închidere a Univer
siadei ’81.

Relatările întrecerilor în pagina a ll-a

BACĂU :

Premieră în industria 
metalurgică

Preocupați în permanență de în
noirea și modernizarea producției, 
muncitorii și specialiștii din între
prinderea metalurgică din Bacău au 
asimilat și introdus in fabricație pen
tru prima dată in țara noastră armă
turile industriale din fontă necesare 
unităților din siderurgie și chimie, 
între acestea se numără robineții de 
tip fluture cu servomotor, robineții de 
închidere cu ventil pentru vehicula
rea produselor viscoase, robineții cu 
ventil acționat hidraulic și alte ase
menea utilaje care pină de curind 
erau aduse din import. La realizarea 
lor, metalurgiștii băcăuani folosesc 
soluții constructive superioare, ceea 
Ce conferă produselor o tehnicitate ri
dicată și o calitate mult mai bună de- 
cît a celor similare importate. în 
plus, ele sînt realizate cu un consum 
de metal mai mic de 3—4 ori față de 
armăturile industriale fabricate pînă 
acum in întreprindere. Pină la finele 
anului, metalurgiștii băcăuani vor 
mai introduce în fabricație aproape 
100 noi tipuri de vane pentru indus
tria chimică, siderurgică și pentru 
agricultură. (Gh. Baltă).

GALAȚI :

însemnate economii 
de metal

Printr-o mai bună asistență tehnică 
pe schimburi, prin îmbunătățirea dis
ciplinei tehnologice și aplicarea fer
mă a măsurilor de reducere a consu
murilor specifice, oamenii muncii din 
numeroase secții ale Combinatului si
derurgic Galați au obținut însemnate 
economii de metal. Astfel, la lamino
rul de tablă groasă nr. 1, secție an
grenată direct in acțiunea de creștere 
a coeficientului de scoatere la metal, 
economiile realizate in acest an se 
ridică la aproape 700 tone. Prin buna 
funcționare a utilajelor, laminorul de 
benzi la rece a înregistrat pînă în 
prezent în acest an o economie de cir
ca 250 tone metal. Alături de produ
cătorii de metal și beneficiarii se 
străduiesc să-1 economisească. Con
structorii Șantierului naval Galați au 
obținut în aceeași perioadă o econo
mie de peste 110 tone tablă groasă, 
cele mai bune rezultate fiind obținute 
la atelierul de confecționat de la sec
ția I A, atelierul de croit și asam
blat de la secția I. precum și ate
lierele de lăcătușerie și ajustaj. Un 
alt beneficiar, întreprinderea de con
strucții metalice Tecuci, a economisit 
la rindul său 60 tone metal. (Dan 
Plăeșu). 

suprafață de peste 1,5 milioane de 
hectare. Ploile din ultimele zile fa
vorizează executarea acestei lu
crări în condiții bune, cu un con
sum mal redus de combustibil. Po
trivit datelor furnizate de Ministe
rul Agriculturii, piuă acum au fost 
executate ogoare de vară pe o su
prafață de 379 557 hectare, din care 
251 127 sint destinate însămînțărilor 
de toamnă. Printr-o temeinică or
ganizare a muncii, în unitățile agri
cole din județul Ialomița au fost 
arate 23 000 de hectare, realizîn-

• Mai multă operativitate în eliberarea 
terenurilor de paie • Vitezele de lucru 
diferite mențin decalaje mari între 

județe

du-se programul prevăzut. De ase
menea, au fost executate arături pe 
suprafețe mai mari în județele 
Giurgiu, Arad, Constanța, Tulcea, 
Brăila și altele.

întrucit recoltarea griului în ju
dețele din sudul țării s-a încheiat în 
cursul săptăminii trecute, se poate 
aprecia că în unele județe supra
fețele arate pînă la această dată sînt 
cu mult sub posibilități. In județul 
Dolj, bunăoară, s-a realizat numai 
21 la sută din program, în Teleor
man — 29 la sută, în Buzău — 29 
la sută. în Dîmbovița — 10 la sută, 
iar in județele Argeș, Vilcea și Gorj 
această lucrare abia a început. 
Pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
revin agriculturii în sporirea randa
mentelor la hectar, cuprinse în pla
nul cincinal recent aprobat de 
Marea Adunare Națională, organele 
și organizațiile de partid, direcțiile 
agricole și consiliile populare sînt

UNIVERSIADA DE LA BUCUREȘTI
o mare competiție sportiva, 
o mare manifestare a păcii

L^Ll și prieteniei dintre studenții lumii j

Dialogul artă-știință
Caracterul proble

matic al unui domeniu 
ar putea fi deconspirat 
tocmai de insistența 
cu care i se reafirmă 
specificul; căci, in 
condițiile în care gra
nițele prin care o în
deletnicire se distinge 
de celelalte s-ar im
pune de la sine, reac
tualizarea delimitări
lor ar fi cu totul de 
prisos.

Această stare para
doxală paie s-o ilus
treze și literatura, în 
etapa el modernă și 
mai ales contempora
nă. Dacă în fazele pre
mergătoare „poezia" 
își punea mai puține 
întrebări privind pro
pria sa condiție, âe 
bună seamă pentru că 
era spontan încredin
țată de statutul ei 
aparte, în ultimele 
două secole interoga
țiile de sine ale litera
turii privind acest sta
tut independent s-au 
înmulțit și accentuat. 
Motivele acestei situa
ții sînt de profunzime, 
de ordinul unei noi 
realități pe care o va 
stăpîni numai cel ce o 
va cunoaște.

Esența contempora
neității relativ inedite 
(chiar in raport cu 
epoca modernă care a 
inițiat-o) constă în 
interconectarea suban- 
samblurilor ei. „Fețele 
unui veac", al acestui 
veac, sînt nu numai 
intim corelate între 
ele, dar și dependente 
unele de celelalte, de- 
terminindu-se reci
proc. Nici, un fel de 
fost sau pretins izola
ționism nu se mai poa
te serios susține în 
acest timp istoric, în 
care fiecare sector se 
definește și prin aclînci 
intruziuni în domenii 
învecinate sau care 
pînă mai ieri nici mă
car nu-și mărturiseau 
vecinătatea. In creu
zetul unei istorii pre
dispuse la condensări 
și amalgamări, fiecare 
segment se deschide 
celorlalte și fiecare 
parte le poate aglutina 
pe celelalte. Din aces
te mișcări au rezultat 
o serie de alcătuiri 

complexe, cu eventual 
multe componente, în
tre care puteau să se 
fi estompat despărțitu
rile lăuntrice. Litera
tura semnalizează a- 
ceste osmoze din afara 
ei. din domeniul so
cial, și le mai și ilus
trează prin mutațiile 
proprii, îmbogățitoare, 
dar nu o dată deru
tante.

Literatura intră as
tăzi in raporturi din 
ce in ce mai strînse cu 
politica, morala și fi- 
losofia, cu economia, 
știința șl tehnica, pen
tru a nu mai vorbi de 
tot mai strinsele ei re
lații de colaborare cu

Opinii 
de Ion IANOȘI

muzica, plastica ori 
cinematografia.

Să ne oprim asupra 
unei deschideri, in 
măsură sa producă o 
decisivă alianță intre 
literatură și un fost 
presupus opus al ei. 
Este vorba de comple
xul civilizatoric avut 
în vedere in cazul și 
sub efectul revolu
ției științifico-tehnice. 
Dacă noul univers teh
nologic presupune uni
rea dintre tehnica 
propriu-zisă și știința 
care o însuflețește, 
dacă acest univers de 
proveniență variată, 
dar de efect unitar e 
pe cale să ne defineas
că intr-o măsură hotă- 
ritoare viața, e limpe
de că nici literatura 
nu are cum se sus
trage influenței sale, 
după cum n-are cum 
nesocoti șansa de a-1 
și influența. Odinioară, 
diferite estetici s-au 
încrezut fie in opoziția 
dintre artă și știință, 
fie în antinomia din
tre spiritualitatea fru
moasă și tehnologia 
materială searbădă, 
banală, urîtă ; aceste 
ireductibilități, reale 
pentru cite o epocă și 
presupuse a exista in 
toate epocile, s-ău vă
zut însă treptat reduse

chemate să acționeze energic, în- 
drumind și sprijinind fiecare uni
tate agricolă să îndeplinească pro
gramul arăturilor de vară pe toate 
suprafețele prevăzute.

Executarea acestor lucrări este 
condiționată în mare măsură de eli
berarea terenurilor de paie. Or. șl 
la această dată în unele județe su
prafețe însemnate continuă să fie 
ocupate de paie. De asemenea, ho- 
tărîtoare pentru intensificarea ară
turilor este buna folosire a tractoa
relor. în ziua de 27 iulie insă, viteza 

zilnică stabilită la 
această lucrare a 
fost realizată nu
mai în proporție 
de 78 la sută. In 
județul Olt. de 
pildă, din 2 240 
hectare, cit este 
viteza Stabilită, au 
fost realizate nu
mai 655 de hec
tare ; în județul 
Buzău, din 1 910 

hectare — numai 851 de hectare. Că 
se poate lucra mai repede și mai 
bine o dovedesc experiența și re
zultatele din județele Tulcea. Brăi
la, Timiș și altele, care au realizat 
și chiar au depășit vitezele zilnice 
de lucru.

Timpul este înaintat, iar pregăti
rile pentru însămințările de toam
nă trebuie să fie încheiate din vre
me. De aceea, este absolut necesar 
ca urgentarea arăturilor, împreună 
cu pregătirea semințelor și fertili
zarea terenurilor să stea în atenția 
organelor județene de partid , și 
agricole, a specialiștilor și cadrelor 
de conducere din unitățile agricole. 
Este momentul să se acționeze cu 
cea mai mare răspundere pentru 
eliberarea terenurilor de paie și 
buna folosire a tractoarelor, astfel 
încit, zi de zi, arăturile de vară să 
se realizeze cu vitezele prevăzute in 
program.

la atitudini de loială 
intrecere și colaborare, 
de interacțiune și reci
procă regenerare. în 
ciuda numeroaselor 
probe doveditoare ale 
acestei apropieri și în
trajutorări, mulți con
tinuă să se., arate neîn
crezători in ’ șansele lor 
durabile, suspectmd și 
știința și tehnica de a 
polua artele și valori
ficările de ordin este
tic. Să nu răspundem 
intoleranței lor prin
tr-o inversă unilatera
litate. Adevărul este 
că primatul instituiri
lor de proveniență ști
ințifică și de eficiență 
tehnologică ar putea 
— ca prim impuls — 
pentru un timp, dimi
nua ponderea și chiar 
periclita alcătuirea ar
tei. Ar fi suficient să 
ne gindim la factori 
ajunși in prim plan, 
precum utilitatea ne
mijlocită, funcționali
tatea imediată, serie- 
rea pe scară largă, ti
pizarea industrială, 
precum și la ponderea 
învățămintului tehnic 
și politehnic. Progre
sul civilizatoric își 
descoperă insă cu 
timpul complementa
rități inițial insesiza
bile. inclusiv criterii 
calitative inseriate 
unor șiruri cantitative 
și. surclasîndu-le. su
plimentări calitative in 
măsură să rearticuleze 
valori /ie unicat sau 
de tip spiritual sau cu 
înrădăcinare estetică 
ș.a.m.d. Designul, ur
banistica, mass-media 
sint numai citeva ar
gumente in favoarea 
acestui început de re
așezare estetică chiar 
în virtutea înnoirilor 
tehnologice.

In impactul artelor 
cu tehnologiile științi
fice o temere constan
tă vizează și speciali
zările contemporane, 
ca generatoare de 
fragmentări ce nu pot 
fi favorabile contem
plării estetice. Diag
nosticul nu este lipsit 
de îndreptățire, mai 
cu seamă în raport cu
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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| La unison!
Despre cunoscutul cor al coo

peratorilor din comuna Medieșu 
Aurit (Satu Mare), deținător al 
mai multor 
Festivalului 
României", se spune .. 
bună dreptate — că datorește 
succesele obținute faptului că de 
ani și ani de zile reunește fami
lii întregi, de la mic la mare, de 
țărani si intelectuali ai comunei, 
deopotrivă iubitori ai cintecului. 
Dar dincolo de spectacolele a- 
plaudate „la scenă deschisă" pe 
care le prezintă, corul este o 
mare și minunată familie. Pen
tru că și pe marea „scenă" a 
timpului, cei 80 de membri ai 
corului, intre tare și președinte
le C.A.P., Ioan Sugar, lucrează 
cot la cot și in mod exemplar. 
Adică la unison, oferind o ima
gine a hărniciei... incintătoare 1
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I
premii In cadrul 
national „Clntarea 

și pe

Păgubaș norocos
lntr-o cabină telefonică de la 

oficiul poștal din Șimleu Silva- 
niei s-a găsit o agendă de tele
foane. Agenda e plină ochi cu 
tot felul de numere de telefoa
ne și adrese. Una singură lipseș
te : numele și adresa posesorului 
respectivei agende. Care agendă 
a fost uitată împreună cu o mare 
sumă de bani și cu niște obliga
țiuni C.E.C. Telefonista de ser
viciu, Ana Man, a luat agenda, 
banii și obligațiunile și le-a pre
dat miliției. Iată o adresă exac
tă de unde păgubașul și le poate 
ridica oricind. Cu condiția să in
dice exact suma uitată si măcar 
unul din telefoanele notate cu 
atita meticulozitate.
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Ilustrate pentru 

mai tîrziu
Învățătorul loan Bucur din 

satul Filipșu Mic, județul Mu
reș, ne semnalează faptul ci zia
rele, ca si scrisorile vin cu in- 
tirziere mare.

Cit de mare ? De obicei, ea se 
măsoară cu săptăminile si cu lu
nile, iar uneori nu mai vin nicio
dată. Si uite-așa, ilustratele tri
mise iarna de cei plecați in dru
meții montane sint distribuite 
acum, vara. Si ce bine prinde o 
priveliște cu albul imaculat al 
zăpezii intr-o amiază canicula
ră... Te trec fiorii, nu alta ! După 
cum ilustratele tr.mise acum 
de pe litoral vor sosi tocmai la 
timp să împodobească pomul de 
iarnă, aducind cu ele briza mării 
și o rază arzătoare de soare. Te 
cuprind căldurile, nu alta !

Și la fel ca in gluma cu cele 
o mie și’urtd'dă fiibtlve dimcau-
za cărora nu există sau nu se . 
poate face ceva, dar in realitate | 
nu e vorba decit de un singur | 
motiv, in 'caM: nostril, din vele 
una mie și una de cauze, prima i 
și ultima e că la Filipșu Mic nu | 
e încă... factor poștal.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
l-au 

întrebat 

de sănătate...
Prezentindu-se la recepția 

telului „Sarmis" din Deva, ttnă- 
rul Marius Lunguț din Oradea a 
solicitat găzduire peste noapte :

— Sint frint de oboseală — a 
spus el.

Și s-a dus să se culce. S-a 
culcat devreme și a plecat. cu 
noaptea-n cap. Dar nu cu miini- 
le goale, ci cu un radiocasetofon 
pe care-l furase de la cetățeanul 
cu care dormise in cameră.

Dar Lunguț n-a apucat nici 
măcar să asculte una din melo
diile sale preferate, pentru ci 
s-a și pomenit cu oamenii legii, 
care l-au întrebat de sănătate și 
care l-au dus intr-un loc unde 
să mediteze și să se acompanie
ze... solo.

Iesle pentru... 
apă de ploaie

Există in Arad un frumos 
tel. „Parc" i se spune. Are 
telul ăsta ceva ce nu s-a 
văzut : un fel de „iesle" durate 
din btion, placate cu ceramică 
foarte frumos colorată. Nu știm 
a cui a fost această idee costisi
toare și deci păgubitoare, dar 
aflăm din ziarul arădean „Flacă
ra roșie" precum că ieslele cu 
pricina n-au fost meșterite pen
tru niscai vite, ci pentru flori. 
Numai că de vreo doi-trei ani de 
zile, in loc de flori cresc buru
ieni. Și nici măcar lor, buruieni- 
lor, nu le priesc orașul și am
bianța, dar mai ales lipsa de apă 
și lenevia gazdelor. Cu atit 
mai mult cu cit ieslele din be
ton și ceramică frumos colorată 
tind să devină colectoare de gu
noaie și— apă de ploaie.

ho-

ho- 
ho- 
mai

i

Joacă 
periculoasă

Semnalam de curind in ’Tfjri- 
ca noastră pățania unui călător 
lovit de o piatră la eițiva kilo
metri inainte de sosirea trenului 
in Capitală. Din nefericire, ace
lași lucru i s-a îrtimplat Și 
Georgetei Dumitrescu, in timp 
ce călătorea cu trenul accelerat 
.345. O piatră a lovit-o in ochiul 
sting. Leziunea a fost atît de 
nravă, incit a trebuit să fie 
transportată urgent la spital.

Din cercetările făcute rezultă 
că piatra a fost aruncată de un 
copil în stația C.F,R. Brazi, ju
dețul Prahova. Copilul nu se 
afla singur in gară, ci împreună 
cu alții de virsta lui. toți factn- 
du-și obiceiul de a se ..juca*  
aruncind cu pietre in vagoane.

Cele sus-zise le prezentăm ca 
pe un semnal de alarmă atit 
pentru părinți, care să le supra
vegheze jocul, cit și pentru ce
feriști.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
ți corespondenții „Scînteii"
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o mare competiție sportiva, 
o mare manifestare a păcii

și prieteniei dintre studenții lumii

• BASCHET

Echipa masculină a S.U.A.

masc. (3’58”08/100 — nou 
record mondial universi
tar).

• ÎNOT • SCRIMA

TRICOLORI PE PODIUM

Studentul român Florin Segărcea
nu este noul campion mondial uni
versitar la proba de simplu masculin! 
Asemenea binecunoscutei noastre 
jucătoare Virginia Ruzici. tină- 
rul Florin a gucerit cea de-a treia 
medalie de aur a sa, intregind suc
cesul nostru la această ediție a 
Universiadei, la care reprezentanții 
sportivi ai studențimii române au 
ciștigat titlurile supreme in toate 
cele cinci probe ale turneului de 
tenis — un strălucit bilanț, cinci 
medalii de aur, una de argint și 
două de bronz. Meciul Segărceanu
— Bonsov a fost probabil cel mai 
echilibrat din finale pină la scorul 
de 1—1. în continuarea Iul, ne-am 
dat seama că Florin, aparent timid 
și aproape impasibil la cele de pe 
teren, mâcinase conștient și cu per
severență forțele fizice și psihice 
ale puternicului său adversar, ast
fel că, de fapt, la următoarele două 
seturi n-ar mai fi trebuit să avem 
emoții. Abia in final, pe fața tină- 
rului s-a schițat un zîmbet; nici un 
gest de exuberanță orgolioasă, de 
parcă n-ar fi auzit atîtea ovații 
pentru multele mingi jucate ex
traordinar pe parcursul partidei. O 
îmbrățișare bărbătească, Florin, cu 
tatăl său, Aurel Segărceanu, 
antrenorul care le-a lansat pe Vir
ginia Ruzici și Florența Mihai, pre
cum și o succintă declarație a aces
tuia, care sună ca o Invitație către 
copii și părinți la tenis : „...de la 
patru ani. l-am rezervat, zece mi
nute de joc lui Florin cu mine in 
fiecare zi“. Să-l’ felicităm ■ șî pe 
Andrei Dîrzu, pentru noua lui me
dalie în proba de simplu masculin
— cea de bronz; N-au mai fost ase
menea momente de satisfacție în 
tenisul nostru de pe vremea cînd 
străluceau Țiriac șl Năstase...

După zece zile de întreceri pe 12 
planșe, s-a încheiat și turneul de 
scrimă, una dintre cele mai valo
roase competiții ale Universiadei 
bucureștene. Și s-a încheiat cu un 
triumf al echipei noastre repre
zentative de spadă — medalii de 
aur și titluri de campioni univer
sitari pentru spadasinii români Mi
hai și Ion Pop, Rudolf Szabo. Octa
vian Zidaru și Liviu Angelescu. Să 
spunem că băieții noștri, după ce 
întrecuseră pe francezi, in forma
ție cvasiolimpică, medalii de aur 
la J.O, 1980, scor 9—7 (care forma
ție franceză, la rindul ei, învinsese

Cu 8—7 formația U.R.S.S., campioa
nă mondială 1981), s-au întilnit în 
finală cu echipa Elveției (în alcă
tuirea in care aceasta câștigase me
dalia de argint la C.M. 1981). Evo
luție palpitantă a meciului, cu vic
torii ale lui Mihai Poo, dar și cu 
unele eșecuri ale lui Zidaru. în zi 
mai puțin bună ; antrenorii au 
aruncat atunci in luptă spadasinul 
de rezervă, Liviu Angelescu. Iar 
acest scrimer de rezervă. cu-o stare 
de spirit ce denotă buna pregătire 
a tricolorilor noștri, a foȘt acelâ 
care a înscris punctul victoriei F 
9—5 pentru echipa României. La 
ora bilanțului, scrimerii s-an pre
zentat deci foarte bine : două me
dalii de aur, două de argint și una 
de bronz pe planșele turneului Uni
versiadei.

La piscina „23 August", cu apa 
ei limpede ca de izvor și cu stelele 
natației ce au sclipit la fiecare 
probă, turneul Universiadei s-a 
încheiat in nota lui valorică „obiș
nuită" — cu un nou record mondial 
și cu un rezultat splendid al ștafe
tei feminine a României la 4X100 
m mixt, locul al doilea și medalie 
ție argint, după formația S.U.A., 
dar înaintea celei sovietice, aceasta 
intr-o componență deosebit de valo-

roasă. Carmen Bunaciu. una dintre 
performerele Universiadei, a con
curat în primul schimb, și chiar 
dacă n-a reușit în ceea ce și-a pro
pus personal — cea mai bună per
formanță a sezonului la 100 m spa
te — în schimb, ea a contribuit din 
plin la succesul echipei predînd 
ștafeta cu un avans considerabil. 
Să le felicităm, de asemenea, pe ce
lelalte componente ale ștafetei — 
Brigitte Prass, Mariana Paraschiv 
și Irinel Pânulescu. aceasta din 
urmă la a doua medalie de argint. 
Iată și lăudabilul bilanț al natației 
noastre : două medalii de aur. două 
de argint, trei de bronz și... pro
misiuni pentru alte viitoare per
formante.

Aseară, în încheierea ultimei zile 
de întreceri a Universiadei bucu- 
reștene, la sala Floreasca se cînta, 
parcă apoteotic, „Gaudeamus igi- 
tur" — imnul tinerilor studenți din 
întreaga lume. Se cinta pentru 
echipa de volei masculină a Româ
niei, care cîștiga in mod spectaculos 
și prestig os un turneu-maraton, in 
care s-au întrecut douăzeci și opt 
de reprezentative universitare, cele 
mai multe dintre ele cu pretenții și 
aspirații la un loc pe podium.

Meciul final, în compania reduta
bilei echipe a Cubei, a fast așa cum 
ne așteptam : viu disputat, de un 
înalt nivel tehnic și spectacular, 
palpitant, entuziasmant pentru 
spectatorii care umpluseră „ochi" 
sala Floreasca. Băieții noștri — care 
pînă acum nu pierduseră nici un 
set 'deși avuseseră in față voleiba
liști puternici și cu veleități din 
Italia, S.U.A., Japonia și alte țări — 
au pășit cu stingul exact în meciul 
cel mai important, pierzînd cu 
9—15 primul set. Unii spectatori 
și, desigur, telespectatori au început 
probabil să aibă temeri. S-au li
niștit însă cind în setul al doilea ai 
noștri au reușit să cîștige cu 15—13. 
Dar — din nou surpriză neplăcută ! 
— pierdem setul al treilea cu 12—15. 
iar atleticii și agilii noștri parteneri 
sînt la un pas de medalia de aur. 
Temerile în tribune crescuseră, 
crescuse și tensiunea spectacolului. 
Antrenorul Nicolae Sotir, măiestru 
cum îl știm, și-a adunat insă băie
ții, le-a spus el ce le-a spus și... în 
următoarele două seturi voleibaliștii 
tricolori se dezlănțuie, cîștigind cu 
15—7 și 15—9. Victorie, mare și

■n

entuziasmantă victorie, victorie pe 
deplin meritată.

Cînd echipele României. Cubei și 
Japoniei au urcat pe podiumul de 
onoare. în cadrul ultimei premieri 
a Universiadei ’81 de la București, 
spectatorii erau in culmea bucuriei. 
Nicu Stoian, Giinter Enescu, Dan 
Gîrleanu, Marius Căta-Chițiga, 
Emilian Vrîncuț, Florin Mina, Sorin 
Macavei, Petre Ionescu, S. Grădi
nara, Florin Sîrbu, Adrian Pustiu și 
Zamfir Gheorghe au primit meda
liile de aur — însemn al talentu
lui și trudei lor. însemn al superio
rității lor evidente la acest puter
nic și disputat turneu.

Nu este nici prima, nici ultima 
oară cînd voleibaliștii români re
purtează succese răsunătoare. Ne- 
maivorbind de titlul european, de 
cel de vicecampion" mondial sau 
de medalia olimpică, nemaivorbind 
de cucerirea cupei campionilor eu
ropeni — să reamintim că numai 
în ultimul an de zile voleiul româ
nesc s-a afirmat din nou ca o forță 
de prim rang in lume. Practic, nu 
există „putere" în voleiul mondial 
pe care noi să nu o fi infrînt măcar 
o dată în acest răstimp de un an. 
Chiar și pe campionii olimpici, 
mondiali și europeni i-am întrecut 
o dată, la un turneu important. 
Este un reviriment pe care l-am 
dorit de mult, la care ne-am aștep
tat și de care ne bucurăm din toa
tă inima. Ne place să credem că 
ascensiunea valorică a voleiului 
nostru masculin va continua (ne 
gindim Ia apropiatele Campionate 
europene, dar și la anii viitori). 
Dțpar pe lingă acești bravi meda- 
Iffiți cu aur de aseară mai există 
un Cornellu Oros (cotat cel mai 
bun voleibalist român al ultimilor 
ani, care a avut însă „ghinionul" 
să nu participe la nici o universia
dă, deși a absolvit o facultate), mai 
există un Dumănoiu, un Nicu Pop, 
un Tutovan, și alți jucători de 
mare valoare și de mare nădejde.

Grupaj realizat de
Ion DUMITRIU 
Valeriu MIRONESCU 
Gheorqhe MITRO1

Cristian

Comunele Gîrbău șl Sînpaul din 
județul Cluj sînt localități vecine. 
Vorbeam recent cu cîte un tovarăș 
din conducerea primăriilor celor două 
așezări. Fiecare dintre ei își însoțea 
cuvintele cu un fel de oftat:

— Anul trecut — „ofta", dar cu 
evidentă ușurare tovarășul Marin 
Groza, primarul comunei Gîrbău — 
a fost primul an in care am reușit 
să ne acoperim cheltuielile din ve
nituri proprii. Cind ni s-a vorbit 
prima oară de autofinanțare credeam 
că noi. comună cu economie mai 
puțin puternică, n-o să reușim nici
odată. Prin plan ni se prevăzuseră 
pentru 1980 și vărsăminte de aproa
pe 200 000 lei în l „ ' ’ j-J-ț- 
lui. Ei bine, 
adus la 
județului 
200 000, ci 
ori mai 
două milioane ! 
Am răsuflat ușu
rați, Iar acum ni 
se pare totul foar
te firesc.

— Anul trecut 
— ofta, dar de-a 
binelea. si tova
rășul Pavel Dîrjan. secretar al 
biroului executiv al Consiliului 
popular Sinpaul — n-am reușit 
să ne finanțăm singuri decit o 
jumătate din cerințe. Față de 
2 milioane și jumătate prevăzuti la 
cheltuieli, nu ne-am acoperit din ve
nituri proprii aecît 1,2 milioane.

De ce?
Fiind vecine, comunele au condi

ții naturale foarte apropiate. Baia 
economică o constituie cooperativele 
agricole, dar pămîntul este de gra
dul de fertilitate IV și V. De unde 
diferența dintre cele două bugete?

Diferență intre hărnicia oamenilor 
de asemenea, nu există. Și acest .pa
rametru" este aproximativ egal. O 
dovedesc lucrările gospodărești e- 
fectuate prin muncă patriotică In 
ambele localități.

Am pus întrebarea In mod direct 
celor doi interlocutori:

— Care este principala explicație 
a echilibrării bugetului comunei?

— Redresarea cooperativelor agri
cole — ne-a răspuns primarul din 
Girbău. \

— Care este principala explicație a 
neechflibrării bugetului comunei î

— Neredresarea economică a coope
rativelor agricole de pe raza comunei 
noastre — ne-a răspuns secretarul 
din Sinpaul.

Față de această nouă similitudine, 
am zăbovit asupra „experienței" din

bugetul județu-

Sînpaul. Ne-am interesat ce anume 
întreprinde primăria pentru redresa
rea cooperativelor. Concret, n-am 
aflat decit despre adrese făcute și 
expediate cu poșta la cele două unități 
de acest fel, prin care sînt somate 
să-și plătească impozitele pentru 
terenuri. Deși numai peretele des
parte primăria de sediul cooperati
vei din centrul comunei, s-au mai 
cheltuit bani și pe... timbre! Efectul? 
Răspunsul invariabil: nu avem dis
ponibilități în cont. Primăria a de
pus aceleași ..eforturi" și pentru în
casarea altor sume ce se cuvih. con
form legii, bugetului comunal. Ca și 
la Gîrbău (analogii în toate privin
țele, doar la rezultate — nu!), com-

milioane. Astă-toamnă. C.A.P. Ml- 
hăleș’ti avea atîtea furaje încît pre
ședintele cooperativei se interesa unde 
poate să le vîndă. Le-au gospodărit 
însă atît de prost. încît în primăvară 
umblau... să cumpere nutrețuri. E- 
vident, la prețuri mai mari. Repre
zentanții cooperativelor încearcă o 
redresare prin înființarea unor acti
vități industriale mici. în completa'- 
rea unei activități agricole serioase, 
n-ar fi rău. dar depinde și cum sînt 
gindite activitățile industriale. Ni s-a 
vorbit de ideea confecționării de 
jucării din lemn (așa... în general), 
de producerea unor articole de lăcă- 
tușerie și de... confecții de pungi din 
masă plastică! Deci — ori articole

am 
bugetul 

nu 
de zece 

mult : Numai cu ștampile, oricît de bine 
aplicate, nu se produc venituri

Cum își asigură autofinanțarea două comune vecine 
din județul Cluj

binatul minier din zonă exploatează 
caolin ; dar dacă față de Consiliul 
popular din Gîrbău și-a onorat o- 
bligațiile financiare, față de Con
siliul popular din Sînpaul nu a plătit 
impozitul aferent, cu toate adresele 
făcute de primărie.

Să fie ștampila Consiliului popular 
din Gîrbău „miraculoasă", să aibă 
tușul ei un har special, de natură a 
mobiliza debitorii? Bineînțeles că 
nu. Primăria din Gîrbău e ascultată 
cu mai mult interes și seriozitate, 
deoarece înșiși reprezentanții ei 
tratează cu mai multă răspun
dere părerile și opiniile gospodărești 
ale oamenilor.

Ce s-a întreprins pentru revigora
rea celor două coonerative din Sîn- 
panl? Desigur, calea principală tre
buie să fie creșterea eficienței acti
vităților agricole, mărirea recoltelor, 
a producției in zootehnie. îngrijirea 
exemplară a pămintului, uneltelor și 
animalelor. Dar bilanțul celor două 
cooperative din comună 
contrariul.
datorii, intr-un an șl jumătate coope
rativa din satul de reședință s-a îm
prumutat din nou cu 2 milioane lei. 
Iar cea din satul Mihăiești cu 2,4

sugerează
După lichidarea unor

din materii prime energointensive, 
ori fără o cunoaștere serioasă a ce
rințelor pieței. Inerent, reprezentan
ții cooperativei se lovesc de o seamă 
de greutăți privind aprovizionai ea 
cu materii prime sau, dacă nu, cu 
desfacerea. Cum s-ar spune — sint 
activități compromise din plecare. în 
schimb, propunerea deputatei Maria 
Corpodean. de a valorifica arta cu
săturilor populare, de o rară frumu
sețe, la care se pricep femeile din 
satul Topa Mică, s-a lovit de inerția 
comitetului executiv al consiliului 
popular; deputata a fost .lăsată să se 
descurce singură in această acțiune, 
care, pînă la urmă, s-a destrămat. 
Tovarășul Samoilă Hîrceag. pre
ședintele consiliului unic agroin
dustrial. ne spunea că. In loc ca 
biroul executiv al Consiliului pooular 
al comunei Sînpaul să ia asupra sa 
unele activități ale industriei mici, 
s-a descotorosit și de cele pe care le 
avea. De asemenea, consiliul nonu- 
lar nu se implică nici în valorifica
rea altor resurse naturale ce stau la 
dispoziția comunei, cum ar fi piatra 
de construcție, stuful, organizarea 
unei cărămldării și altele, care cer. e 
drept, un anume efort, dar sînt acti
vități rentabile.

Ce fac. între timp, gospodarii din 
Gîrbău?, Bineînțeles, au pus pe pri
mul plan tocmai stimularea produc
ției agricole, baza vieții unei co
mune. In vremea lucrărilor de se
zon, pentru lucrări mai ample de 
îmbunătățire a fondului funciar, con
siliul popular iși exercită cu adevărat 
rolul organizator și mobilizează În
treaga forță de muncă a satelor. Cu 
hambarele asigurate, sînt luate în 

«discuție și activitățile de tip indus
trial sau meșteșugăresc. împreună cu 
primăria. C.A.P. din satul Viștea a 
reușit să revitalizfeze meșteșugul cio
plirii pietrei pentru construcții. 
Trusturile de construcții din Capi

tală le solicită 
piese din piatră 
pentra restaurări 
de monumente 
arhitectonice. Așa 
se face că. în 
anul trecut, ca și 
in acest an. mai 
bine de jumătate 
din veniturile bă
nești ale coo
perativei provin 
din prelucrarea 

pietrei. Cooperativa agricolă de pro
ducție din satul Turea a reușit să 
se redreseze economic și datorită In
troducerii unor activități de in
dustrie mică și prestatoare de ser
vicii. De mare cerere pe piață se 
bucură rulourile pentru geamuri. 
Sint realizate Ia propunerea unui 
grup de femei, care acum lucrează 
într-un atelier de la sediul coopera
tivei, în două schimburi. La sugestia 
unor navetiști, se înființează un a- 
telier în care se vor executa anumite 
repere în cooperare cu întreprinderea 
„Tehnofrig". De către cine? Chiar 
de către muncitori care acum fac 
naveta la acea unitate si care j astfel, 
în loc să umble zilnic între Cluj- 
Nanoca și Gîrbău, vor lucra în co
mună și vor cîștiga timp pentra a 
lucra și la cîmp.

Experiența comparată a celor două 
comune vecine dovedește, o dată în 
plus, că una din condițiile esențiale 
pentru o activitate economică gos
podărească, rodnică, constă în recep
tivitatea reală, consecventă fată de 
ideile și inițiativele cetățenilor, față 
de dorința și de interesul lor de a 
participa la autogospodărirea așezării 
în care 
tivități 
nici un

trăiesc. Lipsa acestei recep- 
nu poate fi compensată de 
fel de adrese și ștampile.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

Kim Linehan (S.U.A.) — 
400 m liber fem. (4’15” 
26/100 — nou record
mondial universitar).
U.R.S.S. — ștafeta 4X100 
m mixt mase. (3’48”75/100
— nou record mondial 
universitar).
S.U.A. — ștafeta 4*100  
m mixt fem. (4’18”85/100
— nou record 
universitar).
Daniel Macek 
slovacia) — 400

mondial

(Ceho- 
m liber

România — spadă (echi
pe).

• TENIS

Florin Segărceanu (Româ
nia) — simplu masculin.

• VOLEI

Echipa feminină a R. P.
Chineze
Echipa masculină a Româ
niei

PANORAMIC
De la o sală la alta

Voleiul și baschetul și-au pro
gramat finalele în cele ' '
săli ale Capitalei. La 
„bătrina" noastră arenă 
și nostalgii — volei : finala mică 
și finala mare la fete, plus finala 
mare Ja băieți. în noul palat de 
basm din Parcul Tineretului, bas
chet : finala mică și finala mare la 
băieți. Unde să meargă mai întii 
reporterul impătimit și după un joc 
și după celălalt ? Neputind să alea
gă, a alergat... de la o sală la alta.

Pentru început, la volei. Am 
„scăpat" meciul Venezuela — Irak 
(3—1), contind pentru locurile 
21—24 ale turneului masculin, dar 
am „prins" meciul România — Bra
zilia pentru locurile 3—4 in turneul 
feminin. Era, de fapt, o revanșă a 
partidei disputate cu două zile îna
inte între aceleași echipe. Atunci 
învinsese Brazilia cu 3—2, dar tot 
atit de bine puteau cîștiga și volei
balistele noastre. Acum ce se va 
întimpla ? Va învinge — ne ziceam 
noi — echipa ' 
știut să tragă 
mai potrivite. 
(15—7 pentru 
că acel antrenor este Sandi Chiri- 
ță. Dar n-a fost el, fiindcă echipa 
sa și a noastră a pierdut următoa
rele trei seturi și medalia de bronz. 
Locul patru pentru formația femi
nină de volei a țării noastre este, 
totuși, un rezultat onorabil, dacă 
ținem seama că înaintea ei s-au 
clasat formațiile — mai bune — 
ale R.P. Chineze, Cubei și Braziliei, 
iar în urmă, echipe și ele reduta
bile, ca Japonia, Bulgaria, S.U.A. 
sau Mexic. „Sextetul" nostru a cu
prins citeva nume noi față de 
Olimpiada de anul trecut (e vorba 
de unele jucătoare mai experimen
tate, dar și de altele foarte tinere), 
însă nu se poate spune că s-ar fi 
găsit ’formula cea mai eficientă.

Urma, la sala Floreasca, finala 
mare a fetelor. N-am mai stat, și 
am dat fuga la baschet 6ă vedem 
România — Iugoslavia pentru locul 
III in turneul masculin, intențio- 
nînd să revenim la volei pentru 
marea finală România — Cuba la 
băieți.

Am ajuns la Palatul sporturilor 
exact în clipa cînd Dan Niculescu 
deschidea scorul meciului cu un 
coș pe contraatac. Tinăra, dar foar
te valoroasa formație a Iugoslaviei

două mari
Floreasca, 

cu amintiri

al cărei antrenor a 
învățămintele cele 
După primul set 

România), credeam

AGENDA „U“
Rezultate de ieri

BASCHET. Masculin : S.U.A. — 
U.R.S.S. 93—87, Iugoslavia — Româ
nia 91—82, Canada — Cuba 84—85, 
Mexic — Brazilia 84—81 (după pre
lungiri), Coasta de Fildeș — Japo
nia 81—52, Iordania — Sudan 73—60, 
Congo — Liban 95—85, Polonia — 
Anglia 97—69, Turcia — R.P. Chineză 
101—77, Senegal — Nigeria 79—76, 
Egipt — Belgia 66—57, Olanda — 
Grecia 77—58. Clasament final :
1. S.U.A., 2. U.R.S.S.. 3. Iugoslavia.

ÎNOT. 400 m liber mase. : 1. Da
niel Macek (Cehoslovacia) — 3'58” 
08/100 ; 2. Djan Madruga (Brazilia)
— 3’58”54/100 ; -3. Serghei Kalașni- 
kov (U.R.S.S.) — 4’00”95/100 ; șta
feta 4x100 m mixt fem. : 1. S.U.A.
— 4T8”85/100 ; 2. România — 4’22”
14/100 ; 3. U.R.S.S. — 4’25”86/îOO ;
400 m liber fem. : 1. Kimberly Li
nehan (S.U.A.) — 4’15”26/100 ; 2.
Irina Larișceva (U.R.S.S.) — 4’15” 
50/100 ; 3. Sherri Hanna (S.U.A.) — 
4’21’01/100 ; ștafeta 4x100 m mixt 
mase. : 1. U.R.S.S. — 3’48 '75/100 ;
2. S.U.A. — 3’49”55/100 ; 3. Brazilia
— 3’55’T0/100. Echipa României a 
ocupat locul 7, stabilind un nou re
cord național — 4’03”15/100.

VOLEI. Masculin : România —

(țara campioană mondială și olim
pică in baschetul masculin a tri
mis la Universiadă o garnitură de 
perspectivă, la ora aceasta cam a 
treia selecționată) a răspuns cu ac
țiuni simple și curate, dar de mare 
efect, conducind 
noastră universitară 
ță : cu 9 puncte, cu 
9, chiar cu 13 și — 
mei reprize, după o . 
de joc a băieților noștri 
puncte : 48—46. Imediat după pauză 
ne apropiem la un punct, dar va
loarea 
trebuit 
91—82. 
zilele 
echipei României printre cele mai 
bune, patru dintre cele 23 formații, 
cite au participat la turneul mascu
lin al Universiadei, reprezintă cea 
mai bună performanță a baschetu
lui nostru masculin. A te clasa 
imediat după S.U.A., U.R.S.S. și 
Iugoslavia, înaintea unor echipe ce 
reprezintă ceva in baschetul mon
dial, cum sînt Canada, Cuba, Me
xic, Brazilia. Anglia, R.P. Chineză, 
Coasta de Fildeș, Belgia sau Polo
nia, echivalează cu un succes. Un 
succes pentru care îi aplaudăm pe 
Costel Cernat, Dan Niculescu, Opși- 
taru, Fluturaș, Ermurache, Uglai, 
Căpușan, Ion Viorel și ceilalți 
tricolori.

Nu puteam sâ nu rămînem și la 
marea finală a baschetbaliștilor. Cu 
un asemenea spectacol cum avea 
să fie cel oferit de artiștii balonu
lui din S.U.A. și U.R.S.S.. nu se 
știe dacă te mai poți intilni vreo
dată. In rînd cu cei șase mii de 
spectatori de la Palatul sporturilor 
am aplaudat fazele de mare virtuo
zitate tehnică oferite deopotrivă de 
învingători și învinși. Scorul final 
a fost de 93—87 în favoarea bas
chetbaliștilor americani, dar cu nu
mai 34 de secunde înainte de final 
balanța vidtot-iei era' gata, gata să 
Încline în cealaltă parte. Oricum, 
pentru noi răfnine o .finală de ținut 
minte.

Cum ne pusesem în glnd, am 
fugit din nou spre sala Floreasca 
să mai prindem voleiul. Am ajuns 
exact în clipa cînd se cînta 
„Gaudeamus igitur" pentru băieții 
noștri.

reprezentativa 
în permanen- 

4, cu 8, iar cu 
în finalul pri- 
perioadă bună 

— cu 2

e valoare și, incet-încet, a 
să ne recunoaștem învinși ; 
Repetăm ce am mai spus în 
trecute : i................. J

:e am mai spus în 
însăși caKtiearea / 
printre cele mai L

Cube 3—2, U.R.S.S. — Italia 3—1, 
Canada — S.U.A. 3—0, R.P. Chineză
— Bulgaria 3—0, Cehoslovacia — 
Olanda 3—0, Polonia — Mexic 3—1, 
Spania — Turcia 3—0, Egipt — 
Grecia 3—0, Venezuela — Irak 3—1, 
Congo — Liban 3—2. Clasament 
final : 1. România, 2. Cuba. 3. Ja
ponia (la turneu — 28 de echipe) ; 
Feminin : R.P. Chineză — Cuba 
3—0. Brazilia — România 3—1, 
Japonia — Bulgaria 3—2, Me
xic — S.U.A. 3—0, Canada.— El
veția 3—0, Danemarca — Spania 
3—1, Turcia — Liban 3—0. Clasa
ment final : 1. R. P. Chineză ; 2. 
Cuba ; 3. Brazilia ; 4. România ; 5; 
Japonia ; 6. Bulgaria ; 7. Mexic ; 8.\ 
S.U.A. ; 9. Canada >10. Elveția ; 11. ' 
Danemarca ; 12. Spania... (la turneu
— 15 echipe).

TENIS. Finala de simplu mase. : 
Florin Segărceanu (România) — 
Vadim Borisov (U.R.S.S.) 6—7, 7—6, 
6—4, 6—2. Medalie de bronz : An
drei Dlrzu (România).

SCRIMA. în finala de spadă pe 
echipe : România 
Spadasinii noștri 
finală, intrecind 
suedezi cu 9—3 și 
francezi cu 9—7.
3—4 : Franța — Italia 9—6.
stadionul „23 August" din Capitală

— Elveția 9—5. 
6-au calificat in 
în „sferturi" pe 
in semifinale pe 
Pentru locurile

Astăzi, începiud de la ora 16,00, pe ----------,. __ _
se va desfășura festivitatea de închidere a celei de-a 11-a ediții a Jocu
rilor mondiale universitare de vară de la București.

După tradiționalele momente ale ceremoniei de închidere : defilarea 
delegațiilor țărilor participante, coborîrea drapelului F.I.S.U. și stingerea 
flăcării Jocurilor, va urma un spectacol sportiv.

Apoi se va disputa finala competiției de fotbal „Cupa municipiului 
București", in care se vor intilni echipele Sportul studențesc și Steaua.

Invitație la Slănic Moldova

Ca și in ceilalți ani. 
pitoreasca stațiune bal
neoclimaterică Slănic 
Moldova cunoaște, în 
sezonul estival, o mare 
afluență de oameni ai 
muncii venițl la odihnă 
și tratament. De la to
varășul Mihai Ghibilic, 
directorul întreprinde
rii balneare, am aflat 
că pentru actualul se
zon multe dintre cele 
20 de izvoare țu apă 
minerală recomandate 
în tratarea unor a- 
fecțiuni ale aparatului 
digestiv au fost ame
najate și modernizate. 
Pentru efectuarea tra
tamentelor. stațiunea 
dispune de instalații 
de apă minerală pentru 
cură tntemă. instalații 
pentru pneumoterapie 
și fizioterapie, saună, 
bazine cu apă minerală 
încălzită pentru kine- 
toterapie, sală de gim
nastică și un sanatoriu 
subteran în mina de 
la Tg. Ocna pentru tra
tamentul astmului

bronșic și bronșitei 
cronice. Zilnic. Ia noua 
bază de tratamente se 
fac cite 10 000 de pro
ceduri. acestora a- 
dăugîndu-li-se și cele 
efectuate la bazele a- 
menaiate la hotelul 
„Perla" și pavilionul 
sindicatelor. De curind, 
a fost dată în folosință 
și o mofetă pentru tra
tarea afecțiunilor cir
culatorii periferice.

Au fost, de aseme
nea, îmbunătățite con
dițiile de confort, masă 
și agrement. Spatiile 
de cazare au sporit cu 
circa 100 de locuri în 
vile si aoroane 300 de 
locuri în campingul din 
Poiana Slănicului. Nu 
peste multă vreme vor 
fi date în folosin
ță o cantină-restau- 
rant, unde vor putea 
servi masa cîte 500 de 
persoane pe serie, o 
policlinică cu dispen
sar și cabinete medica
le de specialitate, o

centrală termică și al
tele. Pentru completa
rea fondului de marfă 
la cantinele-restaurant, 
întreprinderea și-a or
ganizat o gospodărie- 
anexă cu crescătorii de 
porci, păsări și 
lapte, precum 
pentru legume 
zavaturi.

Noutăți 
privește 
timpului, 
stațiunii au amenajat 
un club cu sală de 
spectacole, bibliotecă, 
pooicărie etc.

Aici își desfășoară 
activitatea un teatru 
poouiar cu stagiune 
permanentă și un ci
nematograf. Terenuri
le de sport, plaja din 
Poiana Cherecheș. ca
banele de pe masivele 
Cerbu și -Pufu — sint 
alte puncte 
pentru cei 
să viziteze 
îngrijească 
la „Perla 
(Gh. Baltă)

vaci de 
și sere 
și zar-
în ceși 

petrecerea 
Gospodarii

de atracție 
care vin 
sau să-șl 
sănătatea 

Moldovei".
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EXPERIENȚA ÎNAINTATA la tribuna „Scinteii"

Prin perfecționarea organizării 
și conducerii lucrărilor - 

termene de execuție mai reduse

SECERIȘUL: Cu toate forțele pentru încheierea grabnică
a recoltării griului de pe ultimele suprafețe!

„Este un lucru cert. Pentru înde
plinirea sarcinilor ce ne-au fost în
credințate, avem nevoie de un nu
măr sporit de muncitori specializați 
în executarea lucrărilor de izolații 
antiacide".

Aprecierea aparține tovarășului 
Gheorghe Baroiu și a fost făcută în 
cursul unei recente ședințe a consi
liului oamenilor muncii de la Trus
tul de izolații pentru lucrări indus
triale (T.I.L.I.) din București. Este 
vorba doar de una din problemele 
abordate cu acest prilej, problemă 
izvorită din decalajul existent intre 
volumul sporit de asemenea lucrări, 
programat pentru perioada urmă
toare și numărul disponibil de lucră
tori. Au fost revăzute cu atenție po
sibilitățile de redistribuire a unor 
efective de pe un șantier pe altul, ca 
măsură temporară, de urgență, dar 
— în primul rînd — s-a insistat asu
pra necesității calificării rapide a 
unui număr mai mare de oameni în 
această meserie.

— Chiar dacă am depășit și încă 
substanțial, din primul semestru, pre
vederile pe întregul an ale acestui 
program, nu putem fi deloc mulțu
miți cu faptul că șantierele noastre 
din Cluj-Napoca și Craiova au rămas 
datoare la acest capitol, a spus mai
strul Nicolae Tița.

In mod firesc, consiliul oamenilor 
muncii a cerut cu fermitate condu
cerilor celor două șantiere să ia mă
suri rapide pentru eliminarea aces
tui neajuns. Desigur, dezbaterile nu 
s-jau oprit numai asupra acestei 
chestiuni p-^ie au vizat o arie mult
m .i largă de probleme — subordo
nate in întregime unuia și aceluiași 
obiectiv : perfecționarea modului de 
organizare și desfășurare a lucrărilor 
pe șantiere, în vederea scurtării du
ratelor de execuție.

O precizare : Trustul de izolații 
pentru lucrări industriale din Bucu
rești reprezintă, în adevăratul sens 
al cuvintului, un colectiv puternic de 
constructori. Argumentul ? Rezulta
tele obținute în anul trecut, care-i 
conferă o solidă poziție de unitate de 
frunte a Ministerului Construcțiilor 
Industriale. Intr-adevăr. în 1980, res
pectând o frumoasă tradiție, colecti
vul acestui trust a depășit substan
țial prevederile de plan la toți indi
catorii, a participat direct la punerea 
în funcțiune a unui număr de 580 de 
obiective. Acționînd susținut, cu dă
ruire și abnegație în muncă, colecti
vul trustului a reușit și in primul 
semestru al acestui an să asigure in
trarea în producție a, peste 168 ca
pacități noi, multe dintre ele înainte 
de termen.

— Aceste rezultate sînt consecința 
firească a faptului că întreaga noas
tră atenție este concentrată asupra 
scurtării duratelor de execuție a lu
crărilor și punerii rapide în funcți
une a obiectivelor de investiții aflate 
în construcție, ne-a spus dr. ing. 
Cornel Hidoș, directorul trtțsțului,

Iată deci explicația interesului 
sistematic acordat perfecționării mo
dului de organizare și desfășurare a 
lucrărilor pe șantiere. „îndeplinirea 
programului deosebit de încărcat de 
punere in funcțiune, din cel de-al 
doilea semestru al anului, ne obligă 
să acționăm cu și mai multă stăru
ință pentru organizarea judicioasă a 
fiecărei lucrări și a fiecărui punct de 
lucru", ne-a precizat, la rîndul său, 
ing. Dumitru Panaite, șeful serviciu
lui producție.

Căile de acțiune preconizate în 
acest scop sînt, evident, numeroase. 
„Sînt necesare. în acest scop, pre
ocupări mai energice pentru extinde
rea acordului global și îmbunătățirea 
metodologiei sale de aplicare, spunea 
la un moment dat ing. Rudolf Schnell, 
director al unuia din grupurile de 
șantiere ale trustului. Dar pentru 
aceasta fișele de acord global trebuie 
să fie riguros întocmite și din timp, 
cu cel puțin 3—4 zile înainte de luna 
programată. Numai așa vom putea 
dispune, prin acordul global, de un 
puternic instrument de organizare și 
urmărire a producției și, deopotrivă, 
der ointeresare a oamenilor". „Consi
der necesar ca asistența proiectanți- 
lor să fie întărită pe șantierele cu 
probleme și, totodată, secția de pro
iectare să inventarieze rapid soluțiile 
prevăzînd materiale deficitare și să 
grăbească procesul de elaborare a 
unor soluții înlocuitoare", a mențio
nat, la rîndul său, ing. Toni Chiriac, 
șef de șantier.

Nu ne vom opri asupra tuturor 
-chestiunilor dezbătute in ședința 
amintită. Vrem însă să subliniem 
citeva concluzii referitoare la stilul 
și metodele de lucru ale consiliului 
oamenilor muncii din acest trust. în 
primul rind, ne referim Ia continui
tatea preocupărilor privind mai buna 
pregătire și organizare a lucrărilor, 
dublată de urmărirea stăruitoare a 
fiecărei probleme cu care este con
fruntat un șantier sau altul pină la 
completa ei soluționare. Fiecare

ȘTIINȚA IN CONFRUNTARE CREATOARE CU CERINȚELE ECONOMIEI

Pînă în anul 1985, Bucureștiul și 
alte 11 mari orașe ale țării urmează 
să beneficieze, conform planului, de 
instalații moderne de incinerare a 
resturilor menajere urbane, pentru 
obținerea de energie termică. în total, 
13 astfel de instalații (din căițe două 
la București) vor produce, sub formă 
de agent termic pentru termoficare, 
echivalentul a 26 000 tone de com
bustibil convențional pe an. Iar in 
perspectivă se prevede realizarea a 
încă 8 asemenea instalații, astfel ca 
potențialul existent in toate cele 15 
localități cu mai mult de 150 000 de 
locuitori să fie complet valorificat 
(respectiv peste 40 000 tone de com
bustibil conventional pe an).

Pentru realizarea fără întîrziere a 
stațiilor de incinerare, care vor neu
traliza din punct de vedere igienico- 
sanitar deșeurile urbane, pledează 
nu numai faptul că prin ele se va 
recupera o cantitate de energie deloc 
neglijabilă. Concomitent cu această 
energie termică, in stațiile pre
văzute pentru viitorii cinci ani 
se vor putea obține anual 20 000 de 
tone de fier vechi balotat și 50 000 
de metri cubi de cărămizi pentru 
construcții ușoare fabricate din zgu
ră și cenușă.

Care sint premisele realizării aces
tor obiective planificate pentru cin
cinalul 1981—1985 ? In ce stadiu a 
ajuns valorificarea energetică a de
șeurilor urbane ?

Pe baza cercetărilor efectuate de 
Institutul național pentru creație 

hotărîre adoptată a fost urmată de 
nominalizarea răspunderii pentru 
îndeplinirea ei la termenul sca
dent. Sub acest aspect, reușita dezba
terilor din consiliul oamenilor mun
cii, concretizată prin măsurile adop
tate, este evidentă.

In afara acestor probleme a căror" 
soluționare corespunzătoare depinde 
exclusiv de efortul organizatoric al

La Trustul de izolații 
pentru lucrări industriale 

din București

consiliului oamenilor muncii, toți 
participanții la dezbatere — munci
tori și specialiști — au fost de acord 
că pentru îndeplinirea sarcinilor în
credințate este necesar un ‘sprijin 
hotărit din partea celorlalți factori 
angajați in realizarea planului de in
vestiții. Concret, despre ce este 
vorba ?

1. Asigurarea întregului necesar de 
materiale solicitat, cu respectarea ri
guroasă a sortimentelor și calității, 
reprezintă, indiscutabil, problema cea 
mai dificilă cu care este confruntat 
în acest an trustul de izolații. Nici la 

✓ ora actuală nu s-a reglementat pro
blema repartițiilor pentru tabla zin- 
cată cu grdsimi de 0.3, 0,4 și 0.5 mm. 
Ministerul Industriei Metalurgice nu

In primul semestru al anului, cunoscuta întreprindere de porțelan din Curtea de Argeș s-a situat pe locul I în întrecerea pe ramurâ. In imagine : citeva din
harnicele muncitoare ale acestui colectiv

Răspunderea pentru „marca fabricii" 
o poartă și întreprinderile furnizoare

Calitatea superioară, fiabilitatea 
ridicată a produselor realizate la în
treprinderea „Automatica" sint de
terminante pentru buna funcționare 
a unor mari obiective industriale, a 
mașinilor-unelte echipate cu mijloa
cele de automatizare fabricate aici, 
în mod firesc, răspunderea pentru 
calitatea fabricației, devenită o ve
ritabilă deviză de muncă a colecti
vului întreprinderii, se regăsește în 
numeroase acțiuni concrete a căror 
finalitate este evidentă. In ultimii 
ani, pe adresa unității nu a sosit 
nici o reclamație privind caiitatea- 
aparaturii livrate. Dimpotrivă, re
cent, din Pakistan — unde marea 
rafinărie de la Karaci, realizată de 
constructorii români, a fost echipa
tă cu aparatură de conducere, supra
veghere și control al proceselor teh
nologice fabricate de „Automatica" 
— beneficiarul acestui obiectiv in
dustrial a adus aprecieri elogioase 
furnizorului.

Cerințele de ordin calitativ evolu
ează rapid în toate ramurile indus
triale, iar în sectorul mijloacelor de 
automatizare — considerat un dome
niu de „vîrf" al construcției de ma
șini — un asemenea proces este 
mult mai pregnant, performanțele 
tehnice care trebuie să le întrunească 
această aparatură fiind cu totul deo
sebite. Să urmărim pe fluxul de fa
bricație cum se asigură condițiile de 
calitate, problemele pe care trebuie 
să le rezolve în acest sens colectivul 
de la „Automatica".

Confecțiile metalice care „îmbra
că" aparatura de automatizare tre
buie să aibă atît dimensiuni corecte, 
cit și o riguroasă planeitate, care de

științifică și tehnică (INCREST), 
pe stații-pilot de valorificare ener
getică a reziduurilor menajere din 
zona „23 August" București, a fost 
realizat un model experimental de 
stație de incinerare care constituie 
baza propunerilor de executare a 
viitoarelor instalații industriale. In 
prezent. în municipiul Iași se află 

Din sursă poluantă, resturile menajere 
devin sursă de energie

în fază avansată de realizare prima 
instalație industrială — prototip 
(proiectată de un colectiv de valo
rificare a deșeurilor menajere de la 
Institutul de cercetări, studii și ingi
nerie tehnologică pentru echipament 
energetic și mașini de ridicat, in 
colaborare cu Institutul județean de 
proiectare Iași), a cărei funcționare e 
prevăzută să înceapă in acest trimes
tru. Odată cu omologarea stați
ei din Iași, urmează să se aducă 
unele îmbunătățiri care să fie cu
prinse într-un proiect-tip pentru 
toate celelalte stații. Ca principale 
îmbunătățiri, proiectanții au în ve
dere o preselectare a materialelor 
refolosibile, precum și înlocuirea 
combustibilului auxiliar lichid de 

oferă decît tablă zincată cu grosimi 
mult mai mari și aceasta in cantități 
insuficiente ; este limpede că folo
sirea ei ar determina un consum ne
justificat și nerațional de metal. Ase
mănătoare este și situația reparti
țiilor pentru bitum. Furnizorii sint 
dispuși să asigure „ceva" bitum de 
drumuri, evident impropriu pentru 
executarea lucrărilor de izolații. în 
sfîrșit. mai consemnăm o masivă 
restantă în livrarea materialelor hi- 
droizolatoare, în pofida demersurilor 
repetate făcute pe lingă furnizori.

— Avem de executat, pe platfor
mele industriale din Cluj-Napoca șl 
Zalău, volume mari de lucrări — ne-a 
precizat ing. Tiberiu Streza, șef de 
șantier. Nu știm cum și de unde vom 
obține materialele, necesare.

2. Predarea fronturilor de lucru la 
timp și în întregime de către unită
țile de construcții rămîne încă o sursă 
de greutăți deosebite, atit timp cit pe 
numeroase șantiere sint încălcate 
atribuțiile de antreprenor general și 
graficele stabilite in comun. Dealtfel, 
în principal din această cauză, pe 
unele șantiere — cum sint cele ale 
Combinatului de utilaj greu din Cluj- 
Napoca. Centralei electrotermice din 
Zalău, complexelor agrozootehnice 
din Tirgoviște, Cocani, Căzănești și 
altele — este dificil să se asigure 
stabilitatea formațiilor și continuita
tea lucrului.

Cristian ANTONESCU

termină în bună măsură aspectul es
tetic al produsului final. Or, tocmai 
în această secție, să o numim pri
mară, muncitorii și specialiștii in- 
tîmpină mari greutăți datorită, in 
primul rînd, calității adesea necores
punzătoare a materiei prime — ta
bla — primite de la Combinatul si
derurgic din Galați. Cu toate inter
vențiile făcute, cu toate discuțiile 
purtate la Mirfisterul Industriei Me
talurgice, loturi întregi de tablă con

-- --------------------------------------- - -------------- ----  
însemnări de la întreprinderea „Automatica" 

din București

tinuă să nu fie livrate conform nor
melor de calitate necesare fabrica
ției. Problema pare insolubilă, potri
vit răspunsului primit de la Galați, 
din care cităm : „Referitor la tabla 
subțire foi laminată la rece utiliza
tă in fabricația confecțiilor metalice 
pentru echipamente de automatiza
re, clasa „b“ de planeitațe, STAS 
9624-74, nu se poate obține datorită 
condițiilor tehnice de la laminorul 
de benzi la rece". Scurt și cuprinză
tor ! Culmea este că normativul de 
planeitate, a cărui respectare bene
ficiarul o solicită cu justificată în
dreptățire, a fost stabilit chiar de 
metalurgiști.

Consecințele : la „Automatica", pla- 
neitatea tablei se asigură cu un con
sum suplimentar de manoperă, ceea 
ce influențează productivitatea mun
cii.

Următoarea etapă a ciclului de fa
bricație o constituie acoperirea con

amorsare a instalației cu altă cate
gorie de combustibil.

Realizarea proiectului-tip, la care 
partea de tehnologie revine 
I.C.S.I.T.E.E.M.R., iar partea de 
construcții Institutului de cercetare 
și proiectare pentru sistematizarea 
locuințelor și gospodărie comunală 
depinde, deci. în bună măsură, de fi

nalizarea stației de la Iași. Care este 
situația acestei stații pentru care au 
fost investite peste 40 milioane de 
lei ? Lucrare restantă din 1979, ea a 
trebuit să fie reprogramată pentru 
octombrie 1980 și apoi re-reprogra- 
mată pentru octombrie 1981. De ce 
această încetineală ?

— Executarea lucrărilor a întîr- 
ziat din două motive principale, ex
plică vicepreședinta Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Iași, ing. Georgeta Găină. 
Mai intîi, neasigurarea la timp a 
utilajelor de către unele întreprin
deri furnizoare. De pildă, nici oină 
astăzi nu ne-au sosit presa de balo
tat fierul vechi de la „Precizia"- 
București și podul rulant de la în-

BOTOȘANI. Unde nu pătrund combinele, 
intră în lan secerătorii

De duminică pînă 
marți seara a plouat 
aproape continuu pe 
întreg cuprinsul jude
țului. Pe alocuri s-au 
mai prins „ferestre", 
iar cei care s-au aflat 
la post — și se cuvine 
a fi evidențiați în mod 
deosebit lucrătorii din 
cooperativele agricole 
Ringhi Iești, Bobulești, 
Românești, Prăjeni etc 
— au putut raporta 
încă luni seara că au 
încheiat secerișul griu
lui. Pe județ au mai 
rămas însă de recoltat 
aproape 29 000 hectare, 
mai bine de o treime 
din suprafață locali- 
zîndu-se în consiliile 
unice agroindustriale 
Dragalina, Cîndești, 
Bucecea, Dîngeni și 
Dorohoi. Marți dimi
neața. cind incă ploua, 
reanaiizind situația, 
comandamentul jude
țean a dispus concen
trarea forțelor tocmai 
în unitățile din cadrul 
consiliilor rămase in 
urmă. Concomitent, 
au fost luate măsuri și 
mai ferme pentru evi
tarea oricărei pierderi 
de recoltă, pentru re
ducerea decalajelor 
dintre recoltatul și

transportul produselor 
in bazele de recepție. 
S-a hotărît, totodată,, 
trecerea la recoltatul 
manual pe solele unde 
vîntul și precipitațiile 
au culcat griul la pă- 
mint. „Nu se întoarce 
nimeni de pe teren 
pînă nu raportează în
cheierea recoltării și 
depozitarea corespun
zătoare a întregii pro
ducții" — a fost cuvin- 
tul de ordine. Există 
aici convingerea că 
dacă se va folosi fie
care oră, fiecare „fe
reastră" bună de lucru, 
sînt condiții ca pină la 
sfîrșitul săptăminii să 
se încheie secerișul 
griului in întreg ju
dețul.

...Ieri, în consiliul 
unic agroindustrial 
Dragalina mai erau 
de recoltat aproa
pe 3 000 hectare din 
cele 5 300 hectare ce 
au fost cultivate. Ceea 
ce se stabilise în co
mandamentul jude
țean fusese prelucrat 
încă de cu seară de to
varășa Elena Graur, 
secretar al comitetului 
județean de partid, re
partizată să răspundă 
de. acest consiliu. Așa

fecției metalice. Operație simplă la 
prima vedere, dar, din cauza vopsirii 
necorespunzătoare, pînă nu de mult 
controlul final de calitate respingea 
o serie de produse. Prin colaborarea 
strînsă cu specialiștii de la „Polico- 
lor", care au pus la punct rețete 
adecvate de vopsire, ca și prin do
tarea cu aparatură electronică de 
control al grosimii stratului, acum 
problema calității vopsirii s-a re
zolvat. în plus, aici se aplică o se

rie de acoperiri speciale cerute de 
condiții deosebite de mediu — tro
pical. ecuatorial sau de transportul 
pe mare.

Echiparea electrică este, firesc, 
principala etapă în finalizarea pro
dusului. Muncitorii și specialiștii 
unității și-au concentrat eforturi
le pentru punerea la punct a unor 
tehnici de lucru care să asigu
re o fiabilitate ridicată echipamen
tului de automatizare. Pentru elimi
narea cositoririlor și a contactelor 
cu argint s-a generalizat aplicarea 
unor contacte cu papuci și manșoa- 
ne sertizate. In plus, la fiecare co
mandă se aleg sistemele de cone
xiuni potrivite mediului de lucru al 
aparaturii, secțiile fiind dotate cu 
scule și dispozitive necesare execu
tării unei mari diversități de siste
me de conexiuni electrice.

O principală operație în secțiile de 
echipare o constituie verificarea a- 

treprinderea de construcții metalice 
din Bocșa, deși au fost contractate 
încă din anul 1979. In al doi
lea rînd. ritmul lent de execu
ție de pe șantier. Și aceasta deoa
rece. nefiind cunoscută de la în
ceput complexitatea instalației, 
consiliul popular județean nu a în
credințat lucrările unui constructor 

cu capacitate corespunzătoare — 
trustul județean de construcții, sau 
altă unitate de construcții industria
le. Toate lucrările au revenit gru
pului de întreprinderi de gospo
dărie comunală și locativă, cu mij
loace de execuție și specializare 
mai reduse. De aici pot să tragă o 
concluzie „constructivă" celelalte 
consilii populare județene care vor 
avea de executat în curînd lucrări 
similare.

Dealtfel, pentru ca viitorii bene
ficiari de astfel de obiective să poată 
formula cit mai multe asemenea 
concluzii din experiența acumulată 
la Iași, la Inițiativa Comitetului 
pentru problemele constlîilor popu
lare, aceștia vor fi invitați la fața 

că : organizatorul de 
partid al consiliului, 
Gheorghe Alexa, a fost 
„deplasat" în comune
le George Enescu și 
Cordăreni. directorul 
S.M.A. — la Hudești, 
Mlenăuți și Lișna, re
prezentantul biroului 
de partid — la Suha- 
rău și Cristinești. Re
ținem din discuția pur
tată cu tovarășa Elena 
Graur : „Am primit o 
suplimentare de corn- 
bine din cele sosite din 
județul Ialomița. în a- 
fară de umiditatea so
lului nu ne mai împie
dică nimic să intrăm 
cit mai repede în la
nuri. să încheiem grab
nic recoltatul".
— Zilele trecute 

erau totuși și combine 
defecte...

— Mai erau, este a- 
devărat. Dar in zilele 
ploioase au fost repa
rate, revizuite toate. 
S-au reparat și bun- 
cărele, să nu curgă 
nici un bob. Și remor
cile au fost mai bine 
etanșeizațe.

...Ne îndreptăm spre 
tarlaua Paisa, din a- 
propierea satului Cris
tinești unde, ni se spu
ne, terenul se zvîntă 

tentă a aparaturii care va fi montată 
in panouri. Această aparatură este 
fabricată de zeci de unități din țară. 
In uneje cazuri însă aparatele pri
mite nu corespund din punct de ve
dere calitativ, certificatele de cali
tate care le însoțesc dovedindu-se a 
fi simple petice de hîrtie, fără nici 
o valoare. La un control riguros al 
aparaturii, înainte de a fi montată, 
apar numeroase defecțiuni. Frecven
ța deficientelor constatate la produ
sele livrate de întreprinderile de 
relee Mediaș și de contactoare din 
Buzău, cărora le sint respinse loturi 
întregi de aparate, ridică un serios 
semn de întrebare asupra răspunde
rii cu care este privită problema ca
lității în unitățile respective. La 
„Automatica", produsele acestor uni
tăți sînt controlate bucată cu bucată 
și cele care nu corespund exigențelor 
de ordin calitativ sint returnate fur
nizorilor. Deci se barează ferm calea 
fabricării unor echipamente de au
tomatizare cu deficiențe construc
tive.

Este un principiu bine cunoscut, 
consacrat și prin reglementările le
gale în vigoare, că răspunderea pen
tru calitate revine tuturor colective
lor care colaborează la fabricarea 
unui produs. Tocmai de aceea, colec
tivul întreprinderii „Automatica" so
licită colectivelor unităților amin
tite să-și reanalizeze. condițiile în 
care fabrică materialele și aparatura 
pe care le livrează, să acționeze cu 
hotărîre, într-un deplin spirit de 
colaborare muncitorească, pentru ri
dicarea calității produselor pe care 
le furnizează.

Dan CONSTANTIN

locului, imediat după intrarea insta
lației în probe tehnologice.

în ceea ce privește cercetarea 
și proiectarea, continuă susținut 
eforturile de valorificare și mai com
plexă a deșeurilor menajere, în ca
drul viitoarelor stații de incine
rare. După finalizarea cercetărilor, 
I.C.S.I.T.E.E.M.R. urmează să treacă 
la proiectarea sistemului de prese
lectare — complet automatizat — a 
hîrtiei și maselor plastice (sub formă 
de baloți), care e prevăzut să fie 
realizat. în cadrul unui contract cu 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, în faza de model expe
rimental. Totodată, se urmărește să 
se prevadă prin plan de cercetare și 
valorificarea materiei organice din 
deșeurile menajere, prin transforma
rea lor în compost care să fie folosit 
la fertilizarea terenurilor agricole.

Pentru orașele cu o populație sub 
150 000 de locuitori, unde sistemul 
de incinerare prevăzut pentru ma
rile orașe nu este eficient, se studiază 
alte tehnologii, in principal, de recu
perare a materialelor utile, obține
rea de compost, rămînînd să fie in
cinerate cu recuperare de căldură 
numai părțile care nu pot fi refo- 
losite.

Se poate spune deci că există pre
mise favorabile ca într-un viitor nu 
prea îndepărtat „comoara" din 
pubele să nu mai fie irosită.

Ioana DABU 

mai repede. Este ora 
12, iar cele 16 combine 
încă așteaptă. Șoferul 
unuia din autocamioa
nele puse la dispoziție 
transportului produse
lor dă semne că vrea 
să plece. „Acum, com

SUCEAVA. Se recuperează întîrzierile 
determinate de ploi

tn județul Suceava 
pină ieri seară griul a 
fost recoltat de pe
5 730 hectare din cele 
31 900 hectare cultiva
te, ceea ce reprezintă 
18 la sută din supra
față. Datorită faptului 
că sînt așezate în zona 
sudică a județului, dar 
și pentru că și-au or
ganizat temeinic mun
ca, unitățile agricole 
din consiliile unice Ve- 
rești. Liteni și Salcea 
au reușit să recolteze 
pînă acum între 30—45 
la sută din suprafața 
cultivată cu grîu. Con
comitent cu recoltatul 
s-au balotat paiele și 
s-a eliberat terenul pe
6 600 hectare în ve
derea executării arătu
rilor și însămînțării 
celei de-a doua cul
turi. La această lucra
re cu cele mai bune 
realizări se înscriu uni
tățile agricole din con
siliile unice agroindus

bina-! ca trenul — îi 
spune, in replică, Oc- 
tav Hurubeanu, ingi- 
nerul-șef al coopera
tivei. O aștepți, nu te 
așteaptă".

Datorită umidității 
solului, secerișul a fost

triale Bosanci. Cornu 
Luncii, Ilișești și Sal
cea. Totodată, au fost 
arate 2 162 hectare și 

•insămînțate cu cea de-a 
doua cultură 1 897 
hectare din cele 2 632 
hectare prevăzute.

De duminică după- 
amiază însă ploile că
zute din abundentă au 
împiedicat desfășura
rea lucrului în cîmp. 
Miercuri vremea s-a 
mai îmbunătățit, iar 
specialiștii controlează 
starea de umiditate a 
lanurilor pentru a se 
relua secerișul. Dar 
chiar dacă nu se poate 
recolta, cu atelajele se 
acționează la elibera
rea terenului. Astfel, 
în cursul zilei de ieri; 
în cooperativele agri
cole Liteni. Dolhești, 
Dolhasca. Vulturești și 
altele toate atelajele 
erau folosite la trans
portarea balotilor de 
paie de pe cimp la

SECTORUL ZOOTEHNIC
NU SE POATE DEZVOLTA CU F1N

COSIT DIN... SCRIPTE
Din cele 50 000 tone de fin, cît s-a 

prevăzut a fi cosit și depozitat in a- 
cest an, în cooperativele agricole din 
județul Hunedoara, pină la 27 iulie 
au ajuns în fînare doar 12 674 tone. 
Altfel spus, după datele furnizate de 
Ministerul Agriculturii, realizarea ne
cesarului la acest sortiment de fu
raje se poate exprima prin raportul 
1:4. Adică, din ce s-a depozitat pînă 
acum, unui animal i s-a asigurat doar 
un sfert din necesarul de fîn. La a- 
ceste cifre, organele, agricole jude
țene au adus două corecturi. Prima : 
pe ansamblul județului necesarul a 
fost redus, după nivelul producției 
finețelor afectate- de secetă sau umi
ditate, cu 3 500 tone, deficitul urmînd 
să fie acoperit cu furaje insilozate 
din cultură succesivă. A doua : can
titatea recoltată este aproape dublă 
față de cea depozitată, mult fin aflîn- 
du-se în cimp, în căpițe și prepe- 
leacuri.

De ce este necesară, aici și acum, 
intensificarea stringerii, transportării 
și depozitării finețelor ? Să o spunem 
deschis : pentru a nu se mai repeta 
situația din anul trecut, cînd unită
țile agricole din județul Hunedoara 
au trebuit să cumpere peste 12 000 
tone de fîn care le-au costat 12 mi
lioane lei, pentru a nu mai irosi im
portante cantități de motorină spre 
a-l transporta. 
Oare nu din a- 
ceastă cauză, în
deosebi, producția 
de lapte realizată 
în primul semes
tru. al acestui an 
a fost cu 46 la su
tă mai mică față 
de prevederile 
planului ? Dar să vedem ce se între
prinde acum, cind pajiștile au ajuns 
la ora cositului.

— Nu vom mai cumpăra fîn — în
cearcă să ne asigure ing. Mircea Sil
vestru, directorul direcției agricole. 
Fiecare cooperativă, fiecare fermă 
I.A.S. își va hrăni animalele cu iarba 
„de acasă". E comod să deschizi 
punga, dar această „soluție" e foarte 
păgubitoare pentru situația finan
ciară a unităților. De aceea. în fie
care comună există programe de re
coltat, in Unele locuri s-au organizat 
tradiționalele „clici" la cosit, uscat și 
strîngerea finului, în 30 de unități se 
amenajează fînare. Din păcate, consi
liile agroindustriale- Hațeg, Totești, 
Călan, Hunedoara, Orăștie și Dobra 
au acționat cu întîrziere și nu au asi
gurat numărul de cosași necesar.

Dealtfel, lipsa cosașilor, în genere 
a brațelor de muncă și evidența in
completă a suprafețelor cu pajiști au 
fost invocate in discuțiile de la di
recția agricolă ca principale cauze 
care au determinat întîrzierea recol
tării și depozitării finului. In județ 
lucrează un oarecare număr, redus, 
de muncitori sezonieri aduși din alte 
zone ale țării, dar aceștia nu pot aco
peri nici pe departe necesarul de 
forță de muncă într-o perioadă ca 
aceasta, de vîrf. Singura soluție este,, 
prin urmare, mobilizarea reală, nu' 
pe hîrtie a tuturor locuitorilor de la 
sate la stringerea furajelor, lucrare 
care nu suferă nici o amlnare.

De acest lucru aveau să ne con
vingă locuitorii din comuna Marti- 
nești, unde cele trei cooperative agri
cole — Jeledenț, Dîncu Mare și Mar- 
tinești — nu au mai mult de 100 de 
oameni activi în sectorul vegetal, dar, 
cu toate acestea, au depozitat peste 
600 tone de fîn și acum cosesc și 
transportă din plin. In primele șase 
luni ale acestui an, cele trei coope
rative agricole au depășit planul la 
producția de lapte cu 300 hectolitri. 
Anul trecut, la cooperativa agricolă 
Dîncu Mare lucrurile n-au mers prea 
bine : lipsa furajelor a determinat-o 
să cumpere fin pentru care a chel
tuit 200 000 lei. In acest an i s-au re
partizat 400 hectare cu finețe și go
lurile din pădurile apropiate. Pînă 
acum cooperatorii au depozitat peste

O lecție prea repede 
uitată de unitățile agricole 

din județul Hunedoara

VÎLCEA : Energie electrică peste plan
Hidrocentralele situate pe Lotru 

si Olt au furnizat în sistemul ener
getic național cel de-al 1,4 miliarde- 
lea kWh. în această producție de 
energie electrică se regăsesc și cei 50 
milioane kWh realizați peste preve
derile de plan de la Începutul anului 
fi pini în prezent. La acest bilanț se 

reluat în întreg ju
dețul abia pe la org 
prînzului. Cu toate a- 
cestea, pînă seara au 
fost recoltate 3 997 
hectare.

Silvestri AILENEI

marginea tarlalelor 
sau in bazele furajere 
urmînd a fi lăsați să 
se usuce pentru a 
putea fi depozitați. 
Măsurile stabilite de 
comitetul județean de 
partid privind con
trolul de către specia
liști a fiecărei sole și 
determinarea gradului 
de umiditate a lanuri
lor. asigurarea unui 
număr suficient de 
mijloace de transport 
în așa fel încît .combi
nele să poată fi des
cărcate din mers, asi
gurarea alimentării 
tractoarelor și a hra
nei pentru mecaniza
tori direct in cimn 
sînt de natură să 
impulsioneze secerișul 
și să ducă la obținerea 
unor rezultate bune in 
ampla bătălie a pîinii 
ce o desfășoară suce
venii.
Sava BEJINARIU

250 tone fin. Deci nu vor mai fi ne- 
voiți să cumpere. Cum se descurcă 
cu „lipsa forței de muncă" ? Simplu, 
așa cum fac și vecinii lor : pun mina 
strașnic pe coase și string tot finul 
de pe pajiști 1

— Avem două echipe de cosași din 
județele Sălaj și Maramureș — ne 
spune primarul comunei, Nicolae 
Cîndea. Dar cel mai mare volum de 
lucrări îl execută oamenii noștri — 
600 de muncitori de la platforma si
derurgică din Hunedoara, de la Că
lan, sde. la întreprinderile mecanică și 
chimică din Orăștie și de la Simeria. 
Sînt muncitori, dar și crescători de 
animale care în timpul -liber, după 
orele de program, cosesc și depozi
tează finul. In acest an, cetățenii au 
contractat 1 200 hectolitri de lapte de 
vacă, din care au livrat pînă acum ju
mătate.

Tovarășul director al direcției agri
cole ne-a vorbit mult despre inven
tarierea pajiștilor. Cît de eficientă 
este insă acum, la ora cositului, 
această inventariere și ce se impune 
să facă mai întii inginerii șefi din 
unități : să organizeze grabnic recol
tarea finului sau să măsoare terenu
rile ? Desigur, e normal ca direcția 
agricolă să cunoască exact suprafața 
și starea pajiștilor. Dar nu era oare 
tot atit de normal ca această acțiune, 

care blochează în 
aceste zile un 
mare număr de 
cadre de condu
cere, să se desfă
șoare încă din 
primăvară?

Ultima rubrică 
a formularelor de 
inventariere a pa

jiștilor, întitulată „Fîn recoltat la 
data întocmirii inventarului", l-a 
pus în mare încurcătură pe in
ginerul șef al C.A.P. Bosorod, 
Cornel Nemet. Suprafața de fi
nețe repartizată de direcția agricolă 
acestei unități este de 759 hectare, iar 
planul de furaje 800 tone și — pe 
baza acestor date — a fost stabilit și 
?lanul la producția de lapte și carne.
n realitate însă, din cauză că pajiș

tea n-a fost îngrijită, 400 hectare da 
finețe au devenit... pădure.

în altă ordine de idei, deși ni s-a 
vorbit insistent despre lipsa forței de 
muncă, atunci cînd se pune problema 
înlocuirii acesteia cu mijloace mai 
eficace se procedează formal. Două 
exemple, din multe altele, sînt con
cludente : cînd Institutul de cercetări 
și proiectări al UCECOM a solicitat 
direcției agricole o listă cu necesarul 
de utilaje, mașini de mici dimensiuni 
tractate mecanic sau cu animale, ac
țiunea a fost „rezolvată" prin citeva 
convorbiri telefonice, apoi „s-a pier
dut tonul". In schitnb, specialiștii din 
județ recunosc că astfel de mașini și 
utilaje i-ar scoate din impas cel pu
țin la strîngerea furajelor. Cît pri
vește unele cositori autopropulsate, 
fabricate la „Tehnometal" — Timi
șoara. Ii s-au defectat pompele hi
draulice după citeva ore de funcțio
nare și. la toate apelurile unităților 
agricole adresate întreprinderii fur
nizoare. aceasta a rămas pasivă.

Situația asigurării furajelor nece
sare întregului efectiv de animale pe 
toată durata unui an este cunoscută 
și la comitetul județean de partid. 
Esențial este acum ca măsurile sta
bilite în vederea dezvoltării sectoru
lui zootehnic și creșterii pe această 
bază a producției de lapte și carne să 
fie aplicate efectiv în practică, să se 
exercite un control exigent și riguros 
asupra activității pe care o desfă
șoară organizațiile de partid de lâ 
sate, conducerile cooperativelor agri
cole și întreprinderilor agricole de 
stat, consiliile populare. încît fiecare 
unitate, fiecare comună să-și asigure 
cu forțe proprii, pe plan local, în
treaga cantitate de furaje prevăzută.

Lucian CIUBOTARU

adaugă și faptul că în primele șase 
luni ale anului a fost pusă în func
țiune o putere instalată suplimen
tară însumînd 25 MW. economisin- 
du-se. totodată, 3 milioane kWh din 
necesarul de consum tehnologic. (Ion 
Stanciu).
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MANUALUL DE ȘTIINȚE SOCIALE
și modelarea conștiinței elevilor

Calitatea manualului joacă un rol 
extrem de important în predarea și 
însușirea oricărei discipline. Adevăr 
cu atît mai valabil în cazul manuale
lor de științe sociale, care trebuie nu 
numai să transmită cunoștințe, no
țiuni, dar și să formeze convingeri, 
să imbine rigoarea științifică cu preo
cuparea pentru modelarea conștiinței 
elevilor.

O dezbatere organizată la Cluj-Na- 
poca cu mai multe cadre didactice 
asupra manualelor de științe sociale 
din învățămintul gimnazial și mediu 
a pus in evidență o serie de reușite 
certe în acest domeniu. După o pe
rioadă în care programele și manua
lele se schimbau practic de la an la 
an, acum acestea au, pentru o pe
rioadă de cîțiva ani, o structură con
stantă, diferite actualizări și modifi
cări survenind doar — și numai aco
lo unde se impun — in cai-ul lec
țiilor, și nu al structurii tematice. în 
acest context, s-au relevat preocupă
rile autorilor manualelor de a inte
gra organic în lecții tezele noi din 
documentele de partid, de a ilustra 
ideile cu grafice și scheme, ceea ce 
contribuie la însușirea lor temeinică 
de către elev».

De o bună apreciere s-a bucurat 
faptul că multe teme din manualul 
de cunoștințe social-politice (clasa a 
X-a) sînt tratate într-o manieră nouă, 
in sensul că lecțiile despre stat, de
mocrație, conducere, nu mai sînt ex
puse în mod de sine stătător, ca in 
vechile manuale, ci subsumate unei 
teme unitare : politica partidului pri
vind perfectionarea organizării și 
conducerii societății, ceea ce dă po
sibilitate elevului să gîndească aces
te probleme în dinamica și interde
pendenta lor firească. In mod asemă
nător, lecțiile despre dezvoltarea 
conștiinței socialiste, însușirea nor
melor eticii și echității socialiste sint 
tratate in cadrul temei privitoare la 
formarea omului nou. S-au subliniat, 
de asemenea, avantajele dublei per
spective în care sînt tratate proble
mele economice în manualele de profil 
— perspectiva teoretică propriu-zisă. 
îmbinată cu aceea a politicii econo
mice a partidului nostru — fapt, de 
asemenea, cu urmări oo-itlve pentru 
procesul instructiv-educativ.

Sînt toate acestea temeiuri pentru 
a aprecia că manualele, in forma lor 
actuală, contribuie într-o măsură 
sporită la însușirea de către elevi a 
concepției științifice despre lume și 
viață, la înțelegerea aprofundată a 
politicii partidului.

Cu toate aceste progrese, manuale
le la care ne referim continuă să su
fere de o serie de neajunsuri. Este 
vorba in primul rind de persistența 
unor deficiențe în ceea ce privește 
prezentarea gradată, riguroasă — așa 
cum impun exigențele unui manual

— șl, în același timp, accesibilă a 
noțiunilor. Manualul de Economie po
litică — spunea tovarășa Constanța 
Pănoiu, profesoară la Liceul sanitar
— are între lecțiile de început o temă 
despre momentele principale în dez
voltarea gindirii economice. Intr-o 
singură lecție se vorbește despre te
oria valorii, a plusvalorii, despre 
profit, despre retribuirea muncii etc., 
fără efortul de a explica chiar su
mar aceste noțiunl-cheie (care ur
mează să fie tratate pe larg în lec
țiile ulterioare), ceea ce îi obligă, 
astfel, pe elevi la memorare meca
nică.

Memorarea mecanică este alimen
tată și de tendința de a spune totul 
in formule concentrate, a căror în
țelegere presupune cunoașterea des-

Iarmanualul pentru clasa a X-a, 
multe formulări ar putea figura chiar 
și intr-un manual de învățămînt su
perior. De fapt, interlocutorii au avut 
chiar rezerve în a-1 denumi manual, 
pentru că el este mai degrabă o cu
legere de articole scrise de "*  
didactice universitare pe 
probleme.

Este concludent faptul că,’ 
a reieșit dintr-un test dat la __
din clasele a XII-a și a X-a ale Li
ceului Ady-Sincai din municipiul 
Cluj-Napoca. elevii acuză tocmai ab
senta în unele lecții a unor demon
strații convingătoare, menținerea la 
nivelul definițiilor și afirmațiilor. 
Iată, spre exemplificare, opinia unui 
elev : „Conținutul manualului nu este 
atractiv. în afară de definiții și for-

10 cadre 
diferite

așa cum 
cite una

Opinii ale unor cadre didactice despre modalități 

de perfecționare a predării disciplinelor sociale

tul de avizată a domeniului. Ce poa
te înțelege elevul dintr-o asemenea 
propoziție care își propune să pună 
în lumină o idee centrală a economiei 
politice marxiste, aceea că proprie
tatea nu este un obiect, ci o relație 
socială : „forma de proprietate ex
primă relațiile statornicite între oa
meni în legătură cu însușirea mij
loacelor de producție și a rezultate
lor producției, cu posesiunea și 
losirea ' " ~ ...................
rul de 
tionar, prezintă prin excelentă lucru
rile în " ” i
mă mai accesibil această idee).

Insuficienta preocupare pentru de
monstrarea aserțiunilor este eviden
țiată și de partea din aceeași lecție 
referitoare la superioritatea proprie
tății socialiste, în cadrul căreia ce
lălalt termen al comparației, proprie
tatea capitalistă, nu apare decît o 
singură ' dată. însoțit de calificativul 
„frînă a progresului economic și so
cial", formulă care, trebuie să recu
noaștem. este departe de a clarifica 
influentele negative ale proprietății 
privat-capitaliste asupra vieții sociale 
(exploatare, inegalitate socială, șo
maj etc.).

In multe privințe, manualul de 
Constituție pentru clasa a Vil-a poa- 

"țe fi asemănat cu un abecedar al 
științelor sociale. Dar tocmai aici 
principiul accesibilității nu este avut 
in vedere in măsura necesară. Men
ționăm, astfel, că lecțiile despre stat, 
rolul conducător al partidului sînt 
cel puțin la fel de încărcate c« nu
măr de cunoștințe ca și cele din

fo- 
lor“. (Menționăm că dicționa- 
specialitate care, ca orice dic-
formulări concentrate, expri-

muie am vrea exemple, explicații, a- 
plicații practice"; sau : „Multe lecții 
sint un fel de rezumat. Există fraze 
savante, pe care doar profesorul ar 
putea să le explice sau să le dez
volte".

Un alt grup de observații critice 
au privit mai ales faptul că unele lec
ții și capitole privitoare la politica 
noastră economică nu fac suficiente 
referiri la cauzele, la rațiunea diferi
telor măsuri și hotărîri. Sînt capito
le referitoare la orientările în dome
niul politicii economice — ne spunea 
profesorul George Gabor de la Liceul 
Mihai Viteazul din Turda — care 
cuprind mai mult referiri statistice : 
s-a făcut așa, s-a realizat atît. se vor 
face următoarele, dar care pătrund 
în mică măsură la nivelul cauzelor. 
Chiar și cînd se vorbește despre Con
gresul al XII-lea, nu se 
de ce, de pildă, în 
congresul a stabilit 
biectivele de bază 
cinai dezvoltarea 
de materii prime 
pildă, în capitolul 
lărgirea bazei proprii de materii pri
me în actualul cincinal elevul este 
bombardat pur și simplu cu cifre și 
date statistice în legătură cu această 
problemă — 18 asemenea date pe 
?arcursul unei pagini și jumătate 1

H schimb, despre efectele crizei de 
materii prime, despre creșterile ne
firești ale prețului petrolului, adică 
tocmai despre rațiunile care au stat 
la baza stabilirii obiectivului asigu
rării independenței in domeniul e- 
nergetic nu se spune nimic. Desigur,

motivează 
acest cincinal 
ca unul din o- 
ale acestui cin- 

bazei proprii 
și energie. De 

referitor la

opțiunea pentru date și cifre seci 
dauna ■ explicării cauzelor, motivații
lor profunde ale unor măsuri și ori
entări nu este de natură să dezvolte 
gindirea elevului.

„Cred că problemele și freamătul 
vieții nu pot lipsi dintr-un manual’ 
care înfățișează politica economică, 
ne spunea profesorul Finesz Iosif de 
la Liceul, industrial Brassai Samuel. 
Altfel, nu numai că elevii nu pot 
înțelege temeiurile profunde ale 
unor hotărîri, dar pierdem și un bun 
prilej pentru a dezvolta spiritul ci
vic in rindul viitorilor cetățeni, min- 
dria pentru realizările obținute, do
rința de a le continua și amplifica".

în încheiere, am vrea să insistăm 
asupra unui aspect, după părerea 
noastră deosebit de important, și 
anume modalitatea de elaborare a 
manualelor. „Am vrut și noi să fa
cem aici, la Cluj-Napoca, un manual, 
ne spunea tovarășul Alexandru Dă- 
răbanțu, inspector în cadrul inspec
toratului județean. Am dat în lucru 
pentru început vreo 10 lecții, dar din 
toate numai una se apropia de ceea 
ce ar trebui să fie o lecție de ma
nual. Și,

x donat".
Situația 

este mult 
decît fapta... Dar ea mai conține un 
alt aspect, demn de tot interesul. In 
județ 
ciale 
drept 
grad 
lecții
Pentru că manuale foarte bune nu 
vom putea avea decît atunci cînd se 
vor elabora mai multe pentru ace
eași disciplină și alegerea se va face 
pe bază de concurs (metodă preco
nizată de mulți ani, dar nerealizată 
nici în prezent). Desigur, nu se poate 
ignora faptul că, în procesul instruc- . 
tiv educativ, manualul, oricît ar 
tel de bun, nu reprezintă alfa 
omega, ci numai un instrument 
lucru. Meritele manualului pot fi 
deplin puse in valoare, iar minusu
rile suplinite prin activitatea directă 
a profesorului cu elevii — în ultimă 
instanță factorul esențial în ridica
rea calității predării, in sporirea ro
lului ei formativ.

Continuarea dezbaterii asupra ma
nualelor de științe sociale, prin presă 
sau în cadrul unor consfătuiri orga
nizate de Ministerul Educației și In- 
vățămîntului, ar putea purte în evi
dență și alte opinii. Schimbul de 
păreri in acest domeniu, cu partici
parea cit mai largă a cadrelor didac
tice avind o bogată experiență poate 
fi de mare ajutor în realizarea unor 
ediții imbunătățite.

Paul DOBRESCU

astfel, totul a fost aban-

înfățișată arată clar că 
mai la îndemînă critica

sînt 22 de cadre de științe so- 
care au gradul I. De ce oare 
lucrare teoretică pentru acest 

nu ar figura realizarea unei 
sau a unui capitol de manual ?

Filmul

organizate în cadrul etapei re-
Foto : E. Dichiseanu

nu doar ca spectacol...

in sala Dalles din Capitală a avut loc vernisajul expoziției de ortă plastică 
publicane a Festivalului național „Cintarea României"

fi 
' Și 
de 
pe

In timp ce la cinemato
graful „Melodia" din Do- 
rohoi se făcea o amplă 
evocare a eroilor popu
lari simbolizînd, acum, 
lupta maselor împotriva 
nedreptăților sociale ale 
secolelor medievale (prin 
programarea . întregului 
serial „haiducesc" al re
gizorului Dinu Cocea), în 
timp ce publicul și prin
cipalii realizatori ai celor 
opt pelicule prezentate 
dialogau despre „cum s-a 
abordat și cum s-ar mai 
putea aborda un aseme
nea subiect", in celelalte 
localități ale județului Bo
toșani iubitorii filmului 
erau invitați la spectacole 
— și dezbateri pe margi
nea lor — cel puțin la fel 
de interesante. De pildă : 
o readucere in atenția 
spectatorilor din Miorcani, 
Viișoara. Ripiceni, Vor- 
niceni etc. a citorva din
tre personalitățile pro
eminente ale istoriei (prin 
filmele ,’,Mihai Viteazul", 
„Ștefan cel Mare", „Co
lumna", „întoarcerea lui 
Vodă Lăpușneanu" ș.a. cu 
precizări, după derularea 
fiecăruia, de felul „Miine 
vă vom oferi filmul...; ar 
fi bine dacă ați reciti nu
vela lui Negruzzi sau 
„Frații Jderi" de Sado- 
veanu sau „Trilogia isto
rică" a lui Delavranc^e, 
deoarece vom avea și un 
concurs pe această temă"); 
un ciclu de „procese cine
matografice" in localități
le Sâveni, Santa-Mare, 
Hănești, Ionășenl etc. in 
baza tematicii abordate de 
filmele „Proba de micro
fon" și „Bunicul și doi 
delincvențl minori", în
cheiate cu adevărate re
chizitorii ale „instanței" 
constituite din rindul 
spectatorilor pentru local
nicii care, intr-un fel ori

altul, s-au regăsit în film 
(unii, prezenți, au încer
cat chiar să iasă . din 
sală...) ; o dezbatere re
zervată exclusiv tinerilor 
de pe platforma industria
lă a Botoșanilor în jurul 
celor „întîmplate" in fil
mele „Mireasa din tren", 
„Fata morgana", „Mijlo
caș la deschidere", „Un 
om in loden", „Brațele 
Afroditei", sau o alta, 
pentru toate virstele, or
ganizată in aproape o 
treime din comunele ju-

născute în ediția anterioa
ră, fiecare „lună" *aduce  
înnoiri, amplificări sub 
raport tematic și reperto
rial, implicind deopotrivă 
atît realizatorii de filme 
(reprezentanți a’ caselor 
de filme, scenariști, regi
zori, actori etc.), cit și pu
blicul. în acest sens, dez
baterile amintite sint doar 
citeva din numeroasele 
exemple ce se pot da. Un 
alt exemplu : un ciclu de 
concursuri, gen „cine știe 
ciștigă", organizat pe bază

Din experiența întreprinderii 
cinematografice a județului Botoșani

cheltuitoare aceste ac
țiuni ?, ne-am adresat, la 
sfirșitul discuției purtate, 
directorului întreprinde
rii cinematografice boto- 
șănene.

— Sint, dar numai din- 
tr-un punct de vedere : al 
timpului ce trebuie alocat 
de organizatori. Dar tară 
un asemenea efort — dis- , 
tribuit optim laX rtivelul 
județului nostru pe toate . 
cadrele ce-și desfășoară 
activitatea in rețea — 
n-am putea realiza un alt 
atribut necesar a caracte
riza profilul Întreprinde
rilor cinematografice lo
cale. Anume, 
unități de 
educație ce-și 
activitatea pe 
rentabilității 
Pentru că unitatea 
oricare alta — are un plan 
economico-financiar a că
rui realizare nu se poate 
,pune in discuție. De dis
cutat rămine : prin ce 
anume realizăm aceste 
venituri, sau altfel spus, 
care este eficiența acestui 
schimb de valori ce-1 fa
cilităm in planul conștiin
ței oamenilor ? Tocmai 
din această întrebare 
s-au născut și au intrat in 
tradiție toate acțiunile ce 
le întreprindem in ca
drul Festivalului național 
„Cintarea României".

— Și ceea ce s-a înfăp
tuit pină acum conside
rați o reușită ?

— Cel puțin într-un do
meniu, răspunsul este a- 
firmațlv. Ațela de a fi gă
sit una dintre căile posi
bile ce fac dintr-o între
prindere cinematografică 
locală și o organizatoare 
și stimulatoare a activită
ții cultural-educative a 
maselor.

de
Și

cel 
cultură 
desfășoară 
principiul 

economice, 
cadețului. după proiectarea 

peliculelor „Drumuri, in 
cumpănă", „Iarba verde 
de acasă", „Ultima noapte 
a singurătății", „Lumina 
palidă a durerii" etc.

— Cu ce prilej se des
fășoară această amplă ac
țiune cu filmul ?, ne-am 
adresat tovarășului Va- 
sile Mareei, directorul în
treprinderii cinematogra
fice a județului.

— Un prilej anume nu 
există. Atîta doar că și a- 
ceasta, alături de 
alte manifestări ce 
ganizează periodic 
prinderea noastră 
drul Festivalului național 
„Cintarea României", a 
intrat în tradiția vieții spi
rituale a județului. Un 
prim grup distinct de ma
nifestări sint 
anual, sub 
„Luna culturii cinemato
grafice". Ajunsă, anul a- 
cesta, la cea de-a Vil-a 
ediție, este așteptată, de 
fiecare dată, cu un plus de 
interes din partea publi
cului. Pentru că, preluînd 
opțiunile publicului cu-

de proiecții și bibliografii 
anunțate, cu participarea 
directă a publicului din 
sălile cinematografice a 
antrenat mii de oameni 
la parcurgerea a sute de 
pagini din istoria nouă a 
patriei.

întreprinderea inițiază, 
periodic, acțiuni de tipul 
„decadelor" ori „săptămi- 
nilor" (filmului pentru
tineret, pentru copii,
'ale comediei cinematogra
fice etc), patronează ce
naclul județean al cine- 
cluburilor de amatori 
(implicind pe participant! 
nu numai în creația cine
matografică, dar și, in ace
eași'măsură, in populari
zarea celei profesioniste), 
colaborează cu instituțiile 
artistice profesioniste din . 
județ și chiar cu asociații
le scriitbi’ildr din diferite 
centre culturale ale tării. 
Filmul trece, astfel, din 
obiect in subiect, ce sus
ține instruirea în alte ge
nuri artistice precum poe
zia. muzica simfonică, ar
tele plastice.

— Nu sînt, totuși, prea

17,15

reunite, 
genericul'

multe 
le or- 
între- 
în ca-

19.00
19.30
19.55
20.45
21,15
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aezvoltare. Pr'actic, in toateBaza materială a culturii a cunoscut în anii socialismului o puternică 
localitățile țării s-au ridicat edificii culturale, in imagine : Casa de cultură din Zalău

română"
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CENTENAR ENESCU

„Poema
Precum Eminescu, 

prin «afenta operei 
sale. Enescu a răspuns 
de foarte timpuriu. în 
cimpul poeticii sune
telor, țmel. misiuni, isr . 
torice — *
spiritualității 
nești, contribuind 
perioada imediat i 
mătoare cuceririi 
dependentei (1877) 
deplina afirmare a 
in tară și în lume.

Dacă la o vîrstă 
tot fragedă își intitu
la „Pămint românesc" 
una din primele încer
cări de a scrie o „ope
ră". iar in adolescentă 
urmărise să alcătuias
că o „suită orchestra
lă" ce pornea de la ci
tarea imnului pașop
tist „Deșteaptă-te, ro
mâne !“. George Enes
cu definitiva prima sa 
compoziție de înaltă 
semnificație și valoare 
către vîrsta de 17 ani. 
aceeași cind juvenilul 
elan eminescian ritma 
„Ce-ți doresc eu ție. 
Dulce Românie".

„Poema română", cu 
care in chip simbolic 
muzicianul a ținut să 
deschidă lista creații
lor sale, a fost scrisă 
și prezentată cu mare 

» succes, în februarie 
1898, in capitala Fran
ței, unde tinârul Enes
cu studia. Bucureștiul 
a ținut s-o audă cit 
mai curînd și iată că, 
după scurt timp (1 
martie 1898), primul 
opus enescian era pre
zentat de Filarmonica 
noastră, la Ateneul 
Român, sub bagheta . 
compozitorului însuși. 
A fost un moment is
toric, răsunător, 
morabil.
Moldovei veniseră la 
București părinții lui 
Enescu ; urmărind cu 
emoție prezența pe po
dium a dirijorului, 
mama se minuna și se 
cutremura văzînd și 
auzind. De la Oradea 
venise Iosif Vulcan, cel 
care publicase în re
vista „Familia" aminti
ta poezie de Eminescu.

unificatoare a 
româ- 

în
ur- 
in- 
Ja 

i ei

me-
Din nordul

Vulcan avea să con
semneze deindată : 
.^Puține concerte s-au 
mai dat la Ateneul 
Român care să fi atras 
atita lume. Totul face 
impresia unei adevă
rate serbări muzicale 
care te-nalță intr-o 
lume poetică".

„Poema română" s-a 
impus in repertoriu, 
rezistind chiar după a- 
parițiile „Rapsodiilor". 
„Suitei" cu celebrul 
„Preludiu la unison", 
— chintesență a me
losului românesc — 
„Simfoniei I" și ce
lorlalte. de prim ordin 
artistic ; a rezistat 
prin calități, dar in 
primul rind prin sem
nificațiile ei majore. A 
inaugurat o școală 
muzicală națională, că
reia îi deschidea ori
zonturi largi spre mo
dernitate. aducind in 
„concertul națiunilor" 
o voce distinctă, ro
mânească, demnă de 
recunoașterea tuturor. 
Nu era numai o des
criere muzicală a sa
tului în care văzuse 
lumina zilei muzicia
nul ; nici o „Descrip- 
tio Moldaviae" : fuse
se menită a deveni o 
„Descriptio Patriae". 
De la peisajul natal, 
prin folclor, spre o vi
ziune solară a tării, 
oamenilor ei — aceas
ta ar fi traiectoria 
„Poemei române".

„Astăzi încă mai 
regăsesc în ea aroma 
peisajelor 
mele", scria

_ Enescu sub 
muzical autograf 
„Poema română". Este 
o concentrată profe
siune de credință, o 
subliniere memorabilă 
a permanentei și ine
puizabilei surse de in
spirație ce stă la baza 
întregii sale creații : 
patria care l-a născut, 
plaiurile românești lo
cuite de un popor ce 
i-a transmis o rază 
din propriul său geniu 
creator.

patriei 
George 

un citat 
din

Eugen PRICOPE

Festivalul folclorului vrîncean
Mai bine de 10 000 

de locuitori ai așeză
rilor din zona de mun
te a „Țării Vrancei’ 
s-au aflat pe plaiul 
To j anului. 
Paltin, pentru a parti
cipa la 
prilejuite 
rea celei 
ediții a 
folclorului 
Expoziția 
populari 
portului au prefigurat 
reușita unui mare 
spectacol folcloric sus
ținut de 1 000 de artiști 
amatori 
rora li 
formații 
județele 
vasna și 
gramul actualei ediții 
prevede pentru dumi-

comuna
manifestările 
de deschide- 
de-a XV-a 
Festivalului 

vrîncean. 
creatorilor 

și parada

vrînceni, că- 
s-au alăturat 

și soliști din 
Brăila,
Galati. Pro-

Co-

nicile următoare ma
nifestări .asemănătoare 
la Odobești, Jitia, So- 
veja și Focșani — cen
tre care^vor reuni re
prezentanții de frunte 
ai creației folclorice 
și etnografice din tot 
atitea zone ale Vran- 
cei, precum și din ju
dețele învecinate. Cu 
viu interes este aștep
tat colocviul cu tema 
„Interferențe ale artei 
populare contempo
rane din zona de 
curbură a Carpaților", 
la care își vor aduce 
contribuția și specia
liști de la Institutul de 
cercetări etnologice și 
dialectologice Bucu
rești, de la muzeele 
județene din Bacău, 
Buzău. Covasna șl Ga
lați. (Dan Drăgulescu).

în ce măsură cultura, literatura și 
artele in ansamblul lor sint proiecții 
masive ale ecranului social și poli
tic al unei epoci ne dăm și mai bine 
seama îndeosebi cind vrem să cobo- 
rîm in istoria, în devenirea unor 
mișcări, școli, curente ori doctrine 
îndepărtate care au marcat magistral 
biografia spirituală a omenirii, aspi
rațiile acesteia pentru progres, pen
tru descătușarea gindirii de sub tu
tela dogmelor teologale și a atîtor 
altor rigori mistico-administrative. 
Or, clasicismul și barocul, văzute in 
geneza, prefacerea și întrepătrunde
rea lor— în spațiul amplu al culturii 
europene — oferă cercetătorului asi
duu un teren, aș zice, infinit de stu
diu al relației menționate, deja in
vestigată în zeci și zeci de tomuri an
terioare de savanți de prestigiu, de 
specialiști redutabili. Bibliografia de
dicată unor astfel de domenii decon
certează de-a dreptul... Ca atare, ce-i 
rămine de făcut unui teoretician, de 
azi ? Mult. Foarte mult : să ordone
ze. să sistematizeze materialul uriaș, 
heteroclit, pe baza unei viziuni ideo
logice și tematice noi, care să vizeze 
orgblioasa, dar atît de binevenita sin
teză. Nimeni, in astfel de cazuri, 
nu-ți poate aduce reproșul câ ai 
„compilat" ; folosesc aici verbul in 
sensul, superior al investigării, ex
tragerii si resublinierii esențelor. Dar 
și în acest caz intervine — și tre
buie să se facă simțită — conștiința 
intelectuală a cercetătorului. Avind 
în acest domeniu o experiență bogată 
și o activitate incontestabile, Romul 
Munteanu a soluționat mai intîl cri
teriul abordării integratoare ; a reîn
viat, printr-o lectură fidelă, materia 
unor opuri și tratate uitate sau. in 
orice caz, nu la îndemînă oricui, că
rora le-a propus in cartea de fată — 
apărută în editura „Univers". 1981 — 
unghiuri noi de lectură, subordona
te. înainte de orice, unei perspective 
de revalorizare contemporană ; privit 
în mare, gestul lui. binevenit, a fost 
acela de a panorama, Principiu apli
cativ ingenios, pentru a nu cădea in 
cursa atitor posibile detalii care de
vin un pericol prin surplus. îngreu-

nind, repet, voința de sinteză. Gratie 
acestei metodologii, specialistul re
memorează -r cu siguranță, dar nu și 
cu comoditate — iar cititorul obișnuit 
este orientat, condus, cu pricepere și 
fără emfază academică, intr-un spa
țiu enciclopedic (altminteri necesar 
culturii sale generale). Să notăm, in 
treacăt. înainte de a intra mai adine 
in substanța lucrării : autorul acestei 
panorame este un excelent povesti
tor ; pentru bunul motiv că. pentru

Romul MUNTEANU

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii

tv
9,00—10.00 Teleșcoală

10,00 ctntece și dansuri populare
Omul și sănătatea
Roman foileton : puterea voinței.
Reluarea episodului 4
Scene din operete și muslcaluri 
Telex
Telex
Festivitatea de Închidere a Joeu-

R. Munteanu — într-o resinteză a ne
număratelor opinii privind viata isto
rică a celor trei mari mișcări aflate 
in divergentă cu propria lor imagine 
reală in cadrul epocii și. mai apoi, 
într-o continuă mutație definitorie in 
ideologia artistică și culturală a epo
cilor ulterioare. Dar o „aducere la zl“ 
a acestor multiple versiuni concep
tuale era posibilă în absenta însăși a 
reinterpretării universului existențial, 
a vieții cotidiene din țările europene

„Clasicism și baroc în cultura
europeană din secolul al XVII-lea“
a scoate la iveală viata unei întregi 
epoci din pulberea veacurilor, istori
cul literar, nedublat de un bun evo- 
cator-narator. nu ne poate atrage nu
mai printr-o înșiruire cuminte de 
date savant-academice (gratie aces
tui dar, aflat uneori chiar în exces, 
cartea iui Romul Munteanu se citeș
te ca un roman intelectual).

Ampla cercetare ni se prezintă ast
fel întemeia.tă pe o bună organizare 
didactică (în sensul util, nedesuet al 
termenului), încit, înainte chiar de a 
ni se re-prezenta fundalul social-po
litic, moral și religios al epocii — in 
toate înfățișările ei, nu o dată barbare 
și de o tristă subumanitate — auto
rul face un tur de orizont asupra 
conceptelor eseflțiale (clasicism, ma
nierism, baroc), inclusiv asupra tipo- 
logizării unor interpretări și redefi- 
niri adesea opozite, contrastante, 
natură enunțiativă la început, de 
miliarizare, așadar, scopul acesta 
preface treptat — in cartea

De 
fa- 
se 

lui

din acest iveac populat de atîtea lu
mini și umbre 1 Iată de ce, repet în
săși această istorie vie a omului și 
societății din acea vreme — evocată 
pe baza unor surse profund științi
fice. materialiste — se cerea încă o 
dată proiectată, zugrăvită în tușe a- 
propiate de înțelegerea și orientarea 
cititorului de azi. în felul acesta, și 
după acest periplu istoricist. exege
tul decide în fine să intre in conste
lația gindirii. să surprindă spiritul e- 
pocii. să elucideze dogmatismul și 
pragmatismul -filozofiei — ca știință 
ancilară, în viziunea Bisericii, dar a- 
flată. prin cei mai autentici repre
zentanți : Descartes. Bacon. Spinoza, 
Pascal, apoi prin savanți și filozofi 
ca Bruno. Galilei, Copernic.... in 
strînse raporturi cu dezvoltarea ima
ginarului artistic, cu marile valori ale 
artei, literaturii și a primelor poetici 
(retorici) și estetici moderne dedica
te acestor domenii. Sîntem. treptat, 
conduși — grație acestei viziuni pa-

rilor Mondiale Universitare de 
vară — București ’81. Transmisiu
ne directă de la stadionul „23 Au
gust"
Fotbal : Steaua — Sportul studen
țesc. Finala „Cupei municipiului 
București". Transmisiune directă 
de la stadionul „23 August". In 
pauză : 1001 de seri
Telejurnal 
Actualitatea economică
Ora tineretului 
„Cintarea României"
Serial științific. In lumea enigme
lor. Producțje a studiourilor 
gleze. Episodul
cepe"

ralele — spre circulația marilor teme 
și idei, spre identificarea — din un- ' 
ghiuri contemporane — a citorva din 
cele mai semnificative și durabile 
descoperiri ale artei clasice si post- 
clasice, la frontiera cu barocul și 
manierismul. Abia apoi autorul des
chide in istoria, și ea controversată, 
a barocului însuși, ca univers vizio- 
nar-estetic al condiției umane, al 
luptei împotriva războiului, relevat 
ca rau universal antiuman, al per
manentei ameliorări a omului in ciu
da urîtului pe care, nu o dată, ființa 
sa — in climatul cruntei opresiuni 
instituite și conservate de Inchiziție, 
de monarhi abulici și orgolioși — o 
răspindește în lume. De fapt, capito
lul final care este șl'cel mai dens 
(Universul poetic baroc. Teme. Moti
ve), se construiește ca prolegomene 
la o morfologie a culturii artistice a ’ 
veacului ai XVII-lea și — in strinsă 
legătură cu acela dedicat anterior ci
vilizației și filozofiei social-politice 
— ca o imagine ce tinde, poate într-o 
carte următoare, să devină o altă 
exegeză problematică a artei vieții și 
a vieții artei europene, văzută ca axă 
a dezvoltărilor ulterioare (iluministe, 
romantice, preromantice...). Nume
roasele referințe la evenimentele po
litice. religioase și cultural-artistice 
din spațiul românesc — îndeosebi 
din Transilvania acestei epoci — sint 
încă o dovadă câ autorul, compara
tist pertinent, pe drept recunoscut, 
ambiționează acum — ocupîndu-se de 
un alt spațiu epocal al culturii și ap
tei — să-și rotunjească programul 
unei cercetări de o viață, care, se știe, 
a fost inițiată de lucrarea dedicată 
iluminismului românesc.

Lucrarea, de vaste proporții, înte
meiată pe o inspirată rigoare acade
mică. dar și pe voința de a nu res
pinge cititorul, pune în lumină cali
tățile recunoscute ale profesorului- 
cercetător. pledind prin conținutul, 
argumentația șl expresivitatea expu
nerii pentru reușita Întreprinderii, 
pentru autoritatea în materie a auto
rului.

Constantin CRIȘAN

en-
1 — „Călătoria în-

21,40 George Enescu — Sonata a ni-a 
în caracter popular românesc 

22,05 Telejurnal
22,30 ------ -------------Universiada ’81. selectiunl din 

Festivitatea de închidere a Univer
siadei ’81
PROGRAMUL 2
Telejurnal 
Vacanțele muzicale la Piatra 
Neamț — ediția a X-a

21,15 Pentru fiecare primăvară. Docu
mentar etnografic

21,40 Carte de vizită, fntîlnlre cu 
Dichiseanu. Violeta Andrei, 
briela Vlad, Daniela Vlădescu 

22,05 Telejurnal

19,00
19,30

Dialogul
artă-știinfă

(Urmare din pag. I)
acele inițiale cuceriri 
industriale, care au 
putut fi intr-adevăr 
intovărășite de parce
lări sau chiar 
zări 
care 
simt 
unor 
gice actuale. Dar dacă 
specializarea este in
dispensabilă progre
sului științific Și teh
nic, ea se dovedește 
totodată și profund in
suficientă 
Orizontul 
plinar se reclamă din 
ce in ce mai insistent 
ca fiind de asemeiiea 
consubstanțial înnoirii 
industriale și urbane 
de astăzi și de miine, 
incepind chiar de la 
imperativul învătă- 
mintului „politehnic". 
Tocmai acest orizont 
totalizator e cel care 
trece in avanscena 
căutărilor*  și realizări
lor științifico-tehnice 
prezente și. viitoare, 
in consens ' cu asam
blările și perspective
le de ansamblu ale 
vieții sociale. Și nu e 
greu să conphidem că, 
anume pe măsura ac
centuării acestor per
spective de ansamblu, 
literatura ca Și cele
lalte arte se simt și se 
vor simți revigorate 
pentru noi cuceriri 
proprii.

Din complexa dia
lectică a secolului am 
atras atenția numai 
asupra unei dinamici 
pline de contradicții. 
Impactul la care 
ne-am referit ar fi pu
tut fi dovedit prin nu
meroase alte observa
ții, de pildă cu pri
vire la nesiguranța

atomi- 
fatale artelor și 

nu o dată se re- 
chiar in cadrul 
mutații tehnolo-

pentru el. 
interdisci-

liniei demarcatoare 
intre ficțiune și auten
tic, invenție și repro
ducere, meditație și 
reportaj etc. Consta
tăm numeroase apro
pieri între foste ex- • 
treme, un virtej de re
structurări in care și 
literatura se simte im
plicată. și care, pentru 
moment, ii pot chiar 
pune sub semnul in- 
trebării anume trăsă
turi. Această incerti
tudine de statut ne 
apare în principal ca 
o criză de maturizare, 
ca o neliniște premer
gătoare altei stabili
tăți. Epoca noastră 
este, din toate punc
tele de vedere, una de 
tranziție, cu experien
țe și experimentări co
respunzătoare. De ce 
ar fi doar literatura o 
excepție ? Dimpotrivă, 
ea este capabilă, ca 
seismograf de preelzie, 
să semnalizeze mișcă
rile subterane dimpre- 
jurul ei și din chiar 
propria sa condiție. In 
contact cu tot ceea ce 
o inconjoară, litera
tura pune și își pune 
mereu întrebări. Con
știință mereu scrută
toare, ea contribuie 
implicit la clarificări și 
reașezări. Numai prin » 
interogații va putea ea. 
nădăjdui să se apro
pie de răspunsuri. Nu
mai asumindu-și ver 
cinătătile celorlalte 
arte, ale cuceririlor ști
ințifice, literatura își 
va cunoaște mai exact 
propriul teritoriu. Nu
mai deschisă spre toa
te orizonturile ome
nescului își va stăpini 
cu siguranță domeniul.

înnoirea rămine șl 
pentru ea condiția 
statorniciei.
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST SUD-AFRICAN

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al secre

tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm calde felicitări 
cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Comunist Sud-Afri- 
can, împreună cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate militantă.

Comuniștii români, întregul nostru popor urmăresc cu viu interes șl 
sentimente de caldă simpatie activitatea și lupta revoluționară desfășurate 
de partidul dumneavoastră, în condițiile deosebit de dificile ale ilegalității, 
împotriva politicii imperialiste, colonialiste, rasiste și de apartheid, pentru 
libertate și progres social.

Dorindu-vă noi succese tn lupta pentru eliberarea națională și înfăptuirea 
aspirațiilor legitime ale oamenilor muncii din Africa de Sud, reafirmăm con
vingerea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre partidele noastre vor 
cunoaște o continuă dezvoltare în interesul cauzei păcii, libertății, indepen
denței și colaborării între popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica
Ambasadorul Italiei la București, 

Ernesto Mario Bolasco, a oferit, 
miercuri, o recepție cu prilejul în
cheierii misiunii sale in țara noas
tră și al Jocurilor Mondiale Univer
sitare de vară.

Au participat Suzana Gâdea, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Nicu Ceaușescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., vicepreședin
te al Comitetului național de organi
zare a Universiadei, Gheorghe Dolgu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Ion Ștanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, re
prezentanți ai altor ministere și insti
tuții centrale, oameni de știință, artă 
și cultură, reprezentanți ai cultelor, 
ziariști.

Au luat parte Primo Nebiolo, pre
ședintele Federației Internaționale a 
Sportului Universitar, și alți repre
zentanți ai F.I.S.U.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic.

< ★
Miercuri dimineața, la sediul Aso

ciației de drept internațional și re
lații, Internaționale din București a 
avut" Soc o masă rotundă, la care 
preșeiAntele Asociației de prietenie 
Elveția—România, din Lausanne, 
dr. Ferdinand Polii, a făcut o expu
nere prezentînd aspecte actuale ale 
relațiilor cultural-științifice helveto- 
române, precum și posibilitățile de 
dezvoltare a acestora.

Au participat reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe, acade
micieni, cadre didactice universitare, 
cercetători științifici, ziariști.

A fost de față Claude Barbey, in-

De la
La Administrația Asigurărilor de 

Stat, automobiliștii pot contracta 
diferite feluri de asigurări faculta
tive auto — care acoperă o serie 
de riscuri, altele decît cele cuprin
se in cadrul asigurării prin efectul 
legii de răspundere civilă auto, 
între acestea :

— asigurarea globală pentru ava
rii — casco ;

— asigurarea autoturismelor nu
mai pentru pagubele produse ca 
urmare a accidentelor de circulație;

— asigurarea autoturismelor nu
mai pentru pagubele produse de 
incendiu și calamități ;

— asigurarea autovehiculelor

LA VOLAN, ÎN MIEZ DE NOAPTE
Nu există nici o interdicție privind 

circulația autoturismelor proprietate 
personală și pe timpul nopții. Cu ex
cepția duminicilor, cînd mașinile 
circulă alternativ, după numărul de 
înmatriculare, cu sau fără soț, fiecare 
este liber să plece la drum după do
rință și trebuință. Acum, in plin se
zon estival, din pricina căldurii din 
timpul zilei, un număr mare, foarte 
mare de automobiliști preferă să 
pornească spre litoral după căderea 
întunericului. Motivele invocate de 
toți cei cu care am stat de vorbă în-* * 
nopțile de sîmbătă spre duminică și 
duminică spre luni, respectiv pe 
25/26 și 26/27 iulie, în timpul raidului 
întreprins cu sprijinul Direcției cir
culație din Inspectoratul General al 
Miliției, au 1’ost absolut aceleași, 
parcă trase la indigo :

• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Pluralul englezesc — 20, 
(la rotonda scriitorilor din Cișmigiu): 
Cintecul iubirii (spectacol de sunet șl 
lumină) — 21.
• Teatrul de comedie (la sala Ma
jestic) : Pețltoarea — 19,30.
• Teatrul Gtuleștl (lă Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România) : 
Popas în istorie (spectacol de sunet 
și lumină) — 11; 17.
• Teatrul- evreiesc de stat : Cîntecul 
păunului de aur — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tânase- 
(grădina Batlștei) ; Veselie la Tănase 
— 20.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
La fintina dorului — 18,30. 

— N< ptea e mai răcoare și circu
lația . redusă.

Dacă,4n privința temperaturii exis
tă temeiuri — deși au fost și, pro
babil, vor mai fi și nopți caniculare 
— părerea despre traficul mai liniș
tit din timpul nopții este infirmată 
imediat ce te apropii de răspîntiile 
din Urziceni și Slobozia, cînd asiști 
la un permanent du-te-vino de ma
șini, în coloane nesfîrșite, spre și 
dinspre București și Valea Prahovei, 
cele mai aglomerate trasee timp de 
24 de ore din 24. într-o singură oră, 
între 1 și 2 noaptea, prin fața rada
rului instalat in apropiere de Slobo
zia au trecut, într-un sens și altul, 
peste 1 000 de mașini. Iată de ce, in 
afară de agenții de circulație,_ în 
scopul prevenirii accidentelor, întări
rii siguranței deplasării pe drumurile 
publice și asigurării legalității trans
porturilor, atit ziua, cit și noaptea, 
patrulează de acum înainte și echipa
je mixte, formate din cadre de mili
ție și inspectori controlori de trafic 
auto ai Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, avînd în dotare 
autoturisme galben-albastre cu in
scripția celor două instituții. Cu un 
asemenea echipaj mixt, format din 
căpitanul Constantin David, șeful 
serviciului circulație al Miliției ju
dețului Ialomița, și Traian Grădilă, 
șeful inspectoratului de control auto 
din același județ, am străbătut in cele 
două nopți „Șoseaua soarelui" spre 
litoral. în interesul cursivității circu
lației și al celor plecați la drum, 
n-au fost oprite decit acele mașini 
ai căror conducători auto au fost

zilei
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Elveției la București.

★
Cu prilejul Zilei insurecției națio

nale cubaneze, Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
a organizat, miercuri după-amiază, 
in Capitală o manifestare culturală, 
în cadrul căreia scriitorul Darie 
Novăceanu a împărtășit impresii de 
călătorie din Cuba.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, oa
meni de cultură și artă, un numeros 
public.

Au luat parte membri ai Ambasa
dei Cubei la București.

Cu aceeași ocazie, Ia Casa de cul
tură a I.R.R.C.S. a fost deschisă o 
expoziție de fotografii cuprinzînd 
imagini din Cuba realizate de artis
tul fotograf cubanez Osvaldo Salas.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
loan Botar, secretar al I.R.R.C.S., și 
Humberto Castello, ambasadorul 
Cubei la București.

*
La Invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara prof. Chantal Girollet și prof. 
Michel Girollet. membri ai Consiliu
lui național al mișcării pentru pace 
din Franța. Oaspeții au avut Întreve
deri la Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, Universitatea Bucu
rești, Institutul de cercetări pedago
gice, Inspectoratul școlar al munici
piului București, Consiliul județean 
Argeș al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste și au vizitat obiec
tive economice, social-culturale din 
București șl județul Argeș.

ADAS
pentru dispariție de la locul de 
parcare :

— asigurarea suplimentară pen
tru cazurile cind autovehiculul este 
condus de alte persoane decît asi
guratul sau rude ale acestuia ;

— asigurarea autovehiculelor in 
legătură cu utilizarea lor la con
cursuri, întreceri sau antrenamen
te 'pentru acestea.

Pentru relații suplimentare și 
pentru încheierea unor astfel de 
asigurări, cei interesați se pot adre
sa responsabililor cu asigurările din 
unitățile socialiste, agenților și in
spectorilor de asigurare, filialelor 
A.C.R. sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

depistați și semnalați prin radio de 
către agenții de circulație și contro
lorii de trafic de pe traseu că au 
circulat cu viteză excesivă, s-au an
gajat în depășiri riscante sau nu au 
dovedit siguranță la pilotare.

Un astfel de autoturism a fost șl 
cel cu numărul 3-AG-1321, condus 
de Ștefan Paraschiv. în dreapta lui, 
soția dormea dusă, iar pe bancheta 
din spate dormeau cei doi copii. La 
ambianta din mașină se adăugau 
necontenitele sclipiri ale farurilor de 
la mașinile care veneau din fată și 
care străfulgerau întunericul nopții, 
căscînd un incert tunel in mijlocul 
Bărăganului de necuprins. Plecase de 
cu seară din Curtea de Argeș și voia 

Anchetă pe drumurile publice 
spre și dinspre litoral

musai să ajungă în zori pe plajă. Dar 
și mai riscante pentru siguranța cir
culației și pentru propria lor sănă
tate și viață au fost cazurile lui lyiihai 
Iordache (2-OT-1613) și Marius Mili
tam (2-SB-5017). Primul venea de la 
Caracal, al doilea de la Agnita. 
Amîndoi goneau spre litoral. Amin- 
doi străbătuseră sute de kilometri și 
se aflau la volan de cite 7—8 ore, 
fără să oprească măcar o dată, citeva 
minute, pentru o scurtă și binevenită 
relaxare.

— Opriri absolut obligatorii — ne 
precizează căpitanul Constantin Da
vid — întrucit oboseala din timpul 
Zilei se asociază cu efortul de a 
amina somnul, cu dificultățile cre
ate de reducerea vizibilității și 
de sesizare anevoioasă a unor 
obstacole, biclcliști sau căruțași. De 
aici și pînă la adormirea la vo
lan nu mai este decît o invîr- 
titură de roată. Este suficient să ați
pești o fracțiune de secundă pentru 
ca să pierzi controlul mașinii, iar a- 
ceasta să părăsească șoseaua, cu 
toate consecințele — unele tragice, 
irecuperabile — care decurg de aici. 
Și, din păcate, n-am fost scutiți nici 
în acest sezon de astfel de eveni
mente.

într-un asemenea pericol de ațipire 
la volan se afla și conducătorul au
toturismului 3-DJ-713, care a călăto
rit, vineri noaptea, dintr-o localitate

COTIDIAN.
Relatâri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Pe platforma Combinatului me

talurgic din Tulcea a intrat în probe 
tehnologice primul cuptor de la 
noua uzinâ de produse magnezie- 
ne. In acest fel, pe lîngâ alumină și 
feroaliaje, Tulcea va realiza și pri
mele produse magneziene.

■ Reprezentanții unităților eco- 
rromice din județul Vrancea s-au 
„întîlnit" la Focșani in cadrul unei 
expoziții de prezentare a produselor 
realizate din materii prime recupe
rabile. Prilej pentru un util schimb 
de experiență și sursă de descope
rire a noi resurse care să fie valo
rificate mai bine.

■ La îndemnul organizațiilor de
mocrației și unității socialiste, nu
meroși locuitori din Roman participă 
la ample acțiuni de muncă volun- 
tar-patriotică pentru gospodărirea 
orașului, sub deviza: „Fiecare car
tier - o grădină înfloritoare".

■ In acest an se împlinesc două 
secole și jumătate de la editarea, 
în Scheii Brașovului, a primului ca- 
lendar-almanah din literatura noas
tră. Moment memorabil, care mar
chează începuturile presei științifi
ce românești.

■ Din cauza numeroaselor gropi, 
strada Aurel Vlaicu din Piatra 
Neamț a devenit, practic, imprac
ticabilă. Pe aceeași stradă se află 
întreprinderea „Ceahlăul", care fa
brică, Intre altele, grape cu disc. Să 
fie oare gropile cu pricina poligoane 
de încercare a... grapelor?

■ De pe fluxul tehnologic al în
treprinderii de transformatoare și 
motoare electrice Filiași a ieșit 
condensatorul cu numărul de fabri
cație 40 000. In prezent, aici se pro
duc șapte tipuri de condensatoare 
de forță, de medie și joasă tensiu
ne, atît pentru economia națională, 
cît și pentru export.

■ La întreprinderea „Tehnoton" 
din lași a fost omologat și introdus 
in fabricație un picup cu amplifica
tor stereo. Funcționind cu circuite 
integrate, noul aparat este prevăzut 
cu reglaje fine de ton pentru frec
vențe joase și înalte, redarea su
netului fiind de foarte bună ca
litate.

PRONOEXPRES
Extragerea I : 43 45 35 4 36 38 ;

Extragerea a Il-a : 28 15 9 1 37 33 ;
Extragerea a III-a : 32 22 33 29 6 ; 
Extragerea a IV-a : 44 41 21 25 40 ;
Extragerea a V-a : 10 43 16 1 8 13 

din Dolj pînă la Govora, Iar de Ia 
Govora a pornit-o sîmbătă noaptea 
spre Constanța. * Cînd și unde ar fi 
putut să se odihnească, de vreme ce, 
după propria declarație, n-a putut • 
rămine cu familia la Govora, pentru 
că nu găsise locuri de cazare ?

Alți conducători auto își închipuie 
că la „adăpostul" nopții pot comite 
tot felul de abateri : „Cine să mai 
stea cu radarul după orele 1 sau 2 
noaptea 7“ — își spun ei și apasă 
pe accelerație. într-un timp record, . 
două aparate radar amplasate în lo
calități pe traseele care duc din Plo
iești spre Constanța au înregistrat nu 
mal puțin de 103 vitezomani. Același 
fenomgn l-am surprins împreună cu

lt. major Marian Popa, șeful forma
țiunii circulație a Miliției orașului 
Urziceni, in noaptea de duminică spre 
luni, intre orele 2 și 4. în acest inter
val au circulat in coloană, aproape 
„bară la bară", sute de mașini cu nu
măr de înmatriculare cu soț, care ple
caseră de pe litoral imediat după ora 
zero și ai căror șoferi doreau să a- 
jungă mai repede acasă și la locu
rile lor de muncă. Întrebîndu-l pe 
unul dintre aceștia de ce se grăbește, 
de ce conduce agresiv și periculos, 
nelăsîndu-i pe alții să-1 întreacă, dar 
el depășind o coloană întreagă, ne-a 
răspuns contrariat :

— Și ce, mori dumneata 7 Mor eu 1
Alți conducători auto, profitînd tot 

de întunericul nopții, se urcă la vo
lan sub influența alcoolului, consti
tuind un mare pericol pentru ei și 
pentru toți participants Ia trafic. Este 
cazul celor eare du condus autoturis
mele 17-B-1227, 3-PH-6403, 3-PH-8919. 
Și, din pățate, n-au fost singurii. 
Cum n-au fost puțini nici cei care 
folosesc în timpul nopții mașinile sta
tului în curse clandestine. în propriul 
interes. Șoferul de pe autoturismul 
de teren l-IL-7758 al C.A.P. Alexeni 
a făcut o cursă de 140 kilometri dus- 
întors, pentru a-și plimba soția, iar 
ca să-i pice și un „ce profit", mai 
luase și un pasager de ocazie. Tot 
140 kilometri a parcurs tur-retur și 
autoutilitara 21-CL-129 a întreprin-

■ Magazinele „Materna" din 
București au pus în vinzare tri
cotaje, confecții și încălțăminte cu 
emblema „Universiadq '81”. Ele 
sint fabricate de cunoscute între
prinderi din București, lași, Tîrgu 
Jiu, Suceava și din alte localități 
ale țării.

■ Pină nu de mult, în frumosul 
parc „Alei” din Giurgiu funcționa o 
cofetărie. Acum te întîmpină la in
trare un... lacăt. întrebare: Cine se 
incumetă să rostească faimosul „Se
sam, deschide-te"? Răspuns: Cine 
altcineva, decît edilii și comercianții 
locali?

■ Uteclștii de la întreprinderea 
de transporturi din Constanța au 
luat inițiativa de a recondiționa, 
suplimentar, cu forțe proprii, piese 
pentru cel puțin patru autovehicule 
aflate în reparații. Inițiativa lor, 
care se soldează cu reduceri nota
bile ale consumului de materiale 
pentru repararea mașinilor, merge... 
ca pe roate!

■ Cu toate intervențiile repetate 
făcute la Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații, cele două 
telefoane din satele Șutu și Pădu- 
reni din județul Cluj nu funcțio
nează. Rindurile de față se con
stituie într-un nou apel. Alo, se-aude?

■ Ocolul silvic din Roșiori de Vede 
și-a amenajat un mic atelier de 
împletituri din răchită. Obiectele e- 
xecutate aici sînt foarte solicitate 
și pe piața externă. Atelier mic, 
venituri mari.

■ O inițiativă a primăriei orașu
lui Vlăhița : înființarea unei secții 
de confecționat mături. Din ce ? Din 
crengi de mesteacăn I Pe cît de 
frumoase și durabile, pe atît de 
mari aducătoare de venituri.

■ Frumos și modern se înalță 
noul centru civic al orașului Vulcan. 
In acest an, el va fi întregit cu noi 
blocuri însumînd 378 de aparta
mente pentru mineri și familiile lor.

■ La întreprinderea de antibio
tice din lași s-au introdus în fabri
cația de serie noi medicamente pe 
bază de ceaiuri obținute din' 
plante. întreprinderea ieșeană rea
lizează acum peste 170 de produse 
medicamentoase.

38 36 : Extragerea a Vl-a : 26 29 28 
34 32 4 11 33.

Fond total de cîștiguri : 1 728 044 
lei, din care 88 608 lei, report la ca
tegoria ă ' „ '

■ ■ ■
deții de utilaj greu și construcții Că
lărași, pentru a duce noaptea la do
miciliu pe responsabila unei cantine. 
Goana după cîștig l-a făcut să plece 
în puterea nopții din București la 
Constanța și pe posesorul autoturis
mului 9-B-1885, care transporta cîțiva 
pasageri de ocazie, urmind să se în
toarcă în Capitală cu alți „clienți" cu
leși de pe litoral.

Am întilnit, in timpul raidului, și 
unele aspecte hazlii la prima vedere, 
dar total neavenite. Unul se afla la 
volan cu papuci în picioare, altul cu 
sandale de plajă, iar sibianul cu au
toturismul l-SB-3247 conducea... des
culț. Fapt grav și riscant. întrucît se 
diminuează forța, aderența și sigu
ranța în manevrarea pedalelor.

Firește, pentru astfel de cazuri nu 
se aplică sancțiuni, dar un sfat sau o 
recomandare din partea celor care 
supraveghează mersul circulației sint 
binevenite, așa cum s-au dovedit și 
în cazul celor porniți în curse prea 
lungi și prea obositoare pe timp de 
noapte.

— înainte de a porni într-o astfel 
de călătorie nocturnă. în cazul cind 
nu se poate amina sau este impusă 
de urgențe familiale — aprecia, cu le
gitimă îndreptățire, colonelul Gheor
ghe Ene, de la Direcția circulate din 
Inspectoratul General al Miliției, care 
ne-a însoțit în raidul nostru — fieta- 
re conducător auto trebuie să-și asu
me conștient și să respecte întocmai 
citeva îndatoriri de prevenire a unor 
eventuale evenimente nedorite. Să 

i pornească la drum numai cu ma
șina in perfectă stare de func
ționare. Să coreleze permanent vi
teza la condițiile concrete meteo-ru- 
tiere de deplasare. Să tragă pe 
dreapta, pentru scurte opriri de 
relaxare și reîmprospătare a forțelor, 
după fiecare 80—100 kilometri. La cel 
mai mic semn de oboseală sau som
nolență să întrerupă călătoria și s-o 
reia numai cînd redevine stăpîn pe 
sine. Desigur, va ajunge cu o oare
care întîrziere la destinație, dar mai 
bine mai tîrziu decît niciodată.

...E vară, e cald, e vremea vacan
telor, a drumețiilor. Oricît ar fi ziua 
de cald, e de o mie de ori mai sigur 
și mai recomandabil să călătorești pe 
lumină decît pe întuneric. Cu acest 
gînd și îndemn, vă dorim drum bun, 
oameni buni 1

Petre POPA

Tabără internațională
La Costlnești s-a deschis, miercuri, 

Tabăra internațională de tineret a 
Crucii Roșii, care reunește reprezen
tanți ai societăților naționale de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie din 
Austria, Bulgaria, Finlanda, R.D.G.,
R. F.G., Grecia, Iugoslavia, Spania,
S. U.A., Suedia, Turcia, Ungaria, Uni
unea Sovietică și România.

La deschiderea oficială, participan- 
ții au fosf salutați de Lidia Orădean, 
secretar al Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie.

Expresie a preocupărilor pentru în
tărirea și dezvoltarea legăturilor de 
cooperare între Societatea română de 
Cruce Roșie și societățile similare-din 
alte țări, tabăra oferă participanților 
cadrul pentru dezbaterea unor teme 
de interes reciproc, pentru demon
strații practice și schimb de expe
riență.

(Agerpres)

JUDEȚUL ALBA

Se extinde rețeaua 
comercială

în ultimii ani, în orașele județu
lui Alba au fost construite și date 
in folosință numeroase unități co
merciale. în centrele civice și noile 
cartiere de locuințe au apărut va
duri comerciale moderate. Dezvolta
rea rețelei de magazine s-a contu
rat pe baza sugestiilor cetățenilor, 
a cerințelor acestora. Numai în pri
mul semestru al acestui an, în ju
deț au fost puse la dispoziția ce
tățenilor diverse magazine cu o su
prafață de peste 1 000 mp. în ora
șul Aiud au fost date in folosință, 
în cartierul de blocuri, un magazin 
cu articole pentru copii, altul de 
încălțăminte și un restaurant cu 
autoservire, iar în orașul Abrud un 
magazin alimentar și o grădină de 
vară cu 120 de locuri.

Tovarășul Ioan Lean, directorul 
adjunct al Direcției- comerciale ju
dețene, ne-a infoi-mat că, pînă la 
sfîrșitul anului, rețeaua comercială 
se va extinde cu peste 4 000 mp. 
Majoritatea unităților, sînt ampla
sate la parterul noiîor blocuri de 
locuințe din Abrud, Blaj, Aiud. 
Noi unități comerciale se vor con
strui și in centrele muncitorești 
Cugir, Ocnte Mureș și Zlatna. 
(Ștefan Dinică).

In atenția depunătorilor 
la C.E.C. pe libretele 

de economii cu dobindă 
și cîștiguri în autoturisme

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni informează depunătorii că 
tragerea la sorți pentru trimestrul 
11/1981 pentru atribuirea cîștigurilor 
la libretele de economii cu dobindă 
și ciștiguri in autoturisme emise de 
unitățile C.E.C. din țară are loc as
tăzi, orele 16,30, în Capitală, în sala 
Casei de cultură din str. Zalomit 
nr. 6.

Pentru libretele de economii cu 
dobindă și cîștiguri in autoturisme 
emise de unitățile C.E.C. din Capi
tală, tragerea la sorți a avut loc 
in ziua de 29 iulie.

Cu prilejul acestor trageri la- 
sprți, Casa.de Economii și C.onsem- 
națiuni va acorda numeroase ciști
guri în autoturisme „Dacia 1 300".

Tragerile la sorți fiind publice, 
toți cei interesați sint invitați să 
participe la lucrările de efectuare 
a acestora.

Listele oficiale cu numerele libre
telor de economii ieșite cîștigătoare 
la fiecare tragere la sorți intodmite 
de. Centrala C.E.C. se pot consulta 
la citeva zile după tragere la ori
care unitate C.E.C. din întreaga 
țară.

Casa de Economii șl Consemna- 
țiuni anunță în scris pe fiecare ciș- 
tigător la tragerile la sorți pentru 
a se prezenta la sucursalele și filia
lele C.E.C. în vederea efectuării 
formelor de intrare în posesia ciști- 
gului.

în situația in care titularul libre
tului ieșit cîștigător la o tragere la 
sorți nu se prezintă la unitatea 
C.E.C. în termen de 30 de zile, ciș- 
tigul se creditează în fișa de cont a 
libretului, avind același regim ca și 
depunerile efectuate de către titu
lari, aceștia puțind dispune de suma 
respectivă după dorință.

cinema
• Campionii : SCALA — 9,30; 11,30;
13,45; 16; 18; 20, COTROCENI — 16; 
18; 20.
• „Tridentul" nu răspunde ; CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20.
• Duelul : LIRA — 15,30; 17,45; 20, la 
grădină - 21, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Alo, aterizează străbunica : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
la grădină — 21,15.
a Am o idee : EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTURAL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un șerif extraterestru : SALA 
MARE A PALATULUI — 15; 17.30; 20.
• Papillon : SALA MICA 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 
grădină - 21, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Popeye marinarul — 9,15; 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; 10,48; 
13; 15,30; >8; 20,30, LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină

ZIUA INDEPENDENȚEI REPUBLICII VANUATU

Excelenței Sale
Domnului ATI GEORGE SOKOMANU

Președintele Republicii Vanuatu
PORT VILA

Aniversarea unul an de la obținerea independenței îmi oferă prilejul de 
a vă adresa, dumneavoastră șt poporului Republicii Vanuatu, cele mai sincere 
felicitări și urări de progres pe calea dezvoltării libere, independente a țării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele •

Republicii 'Socialiste România

Populația din insu- • 
lele cuprinse în Arhi
pelagul Noile Hebride
— situat in Oceanul 
Pacific, la 1 600 km 
nord-est de Australia
— sărbătorește astăzi 
un an de la procla
marea independenței 
țării sale, care poartă 
numele de Republica 
Vanuatu, ceea ce în
seamnă „țara care a 
fost și va ramîne tot
deauna liberă".

Descoperite în anul 
1606 de navigatorul 
portughez Pedro Fer
nandez de Queiros, 
cele 80 de insule ale 
arhipelagului, cu o

suprafață de 14 763 
kmp șl o populație de 
peste 100 000 locuitori, 
au fost administrate 
in comun din 1906 de 
Franța și Marea Bri- 
tanie. Ca urmare a 
dominației străine, eco
nomia țării este siab 
dezvoltată, fiind ba
zată in principal pe 
agricultură ; produsele 
de export se rezumă 
la mangan, copra, peș
te și lemn.

în scurta perioadă 
care a trecut de la 
memorabilul eveni
ment al proclamării 
independentei, poporul 
acestui stat a căutat

Prevenirea unui conflict nuclear
— prioritatea priorităților

,.Armele nucleare vor fi artileria 
grea intr-un viitor război. Tancurile 
nu vor intra în acțiune decit după 
aceea, pentru a distruge ce a mai ră
mas". în felul acesta, generalul fran
cez Georges Buis, parafrazînd aforis
mul lui Napoleon „artileria cucerește, 
infanteria ocupă", a contrazis pă
rerea că al treilea război mondial va 
începe printr-o luptă convențională.

Opinia lui Buis reflectă sentimen
tul larg împărtășit de delegații parti
cipant! la prima conferință privitoare 
la consecințele unui război nuclear 
în Europa occidentală — ținuta de 
curind in orașul olandez Groningen 
— fci anume, certitudinea că orice 
conflict major pe continentul nostru 
va deveni un conflict nuclear.

Organizatorul conferinței a fost 
amiralul in retragere Gene La 
Rocque, care, după ce a activat 31 de 
ani în marina militară americană, 
fiind în același timp expert al Pen
tagonului în probleme strategice, a 
început să militeze pentru dezarma
re. El a prezentat delegațiilor estimă
rile sale privind statisticile unui vii
tor război : între 8 090 și 10 000 focoa
se nucleare detonate numai de tru
pele N.A.T.O. și pierderi cifrate la 
100 milioane morți.

Convingerea Iul La Rocque că 
războiul nuclear este in momentul de 
fată probabil și Că Europa constituie 
cel mai amenințat Continent al lumii 
l-a determinat să organizeze această 
conferință. După cUm a reieșit In 
timpul dezbaterilor, un număr tot 
mai mare de oameni de știință euro
peni, teoreticieni, analiști, militari, 
precum și o serie de foști ofițeri su
periori din cadrul marinei și armatei 
terestre împărtășesc aceeași părere.

Deși N.A.T.O. nu a fost prezent o- 
ficial, colonelul Gerard Berkhof, asis- 

■» tent al șefului Statului Major al ar
matei olandeze și unul din strategii 
nucleari ai Olandei, a prezentat 
punctul de vedere al N.A.T.O. Ideea 
de bază a lui Berkhof — și anume

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

iulie, 1 șl 2 august. In țară i Vremea 
Va fi răcoroasă, îndeosebi la începutul 
intervalului. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea 
și caracter de aversă, mai ales în zo
nele de deal și de munte. Vtnt mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu

— 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; 
1Î,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 : EFORIE
— 9; 11,15-; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ME
LODIA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• In căutarea chibriturilor: BUZEȘTI
— 15: 17; 19
• Clinele electronic : DACIA — 9; 
11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.
• Olimpiada ’40 : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
• Shabana : FERENTARI — 15.30; 19.
• Aventuri in Marea Nordului : GIU-
LEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FLAMURA — 9; 11; 13,13; 15,30; 
17,45; 20.
• Secretul casetofonului : PACEA — 
15,30; 17,45; 20.
• Vagabondul : VIITORUL — 14, 
GRADINA MIORIȚA — 21.
• Apus la amiază t VIITORUL — 
17,30; 19,30.
• înainte de miezul nopții : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Articolul 420 : POPULAR — 12; 
15,30; 19.
• Zimbetul unul om chinuit : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Campionul : COSMOS — 13.30; 18; 
19. 

să-și dezvolte și di
versifice economia, să 
pună în valoare bogă
țiile naturale in folos 
propriu, in scopul con
solidării independenței 
și unității naționale.

Animat de puternice 
sentimente de priete
nie și solidaritate față 
de popoarele tinere
lor state ale lumii, 
poporul român priveș
te cu simpatie efortu
rile depuse de Repu
blica Vanuatu, urîndu-1 
succes pe calea dez
voltării sale de sine 
stătătoare, a progresu
lui și păcii.

că un „echilibru al terorii" este ne
cesar pentru descurajarea agresiunii 
— a fost contestată cu cea mai mare 
hotărire la conferința de la Gronin
gen. Și chiar dacă acest lucru ar fi 
adevărat, au afirmat delegații, el nu 
poate să consoleze Europa. ’Părerea 
generală a participanților la confe
rința de la Groningen a fost că, in
diferent in ce loc al Terrel ar izbucni 
criza, teatrul principal de război va 
fi Europa. După cum spunea unul 
din participanți. aici se află aliniate, 
ca două echipe de fotbal, principalele 
forte militare adverse.

Acest mod de a glndi i-a făcut pe 
delegați să condamne aproape in 
unanimitate hotărirea S.U.A. din de
cembrie 1979 de a amplasa arme nu
cleare tactice cu rază medie de ac
țiune „Pershing" și „Cruise" în Eu
ropa occidentală. S-a exprimat tea
ma că prezenta bazelor pentru aceste 
arme va spori în mod spectaculos 
riscurile pentru Europa occidentală.

Grozăviile unui război nuclear au 
fost evocate pe larg in cadrul confe
rinței, iar o ședință întreagă a fost 
consacrată efectelor sale destructive 
asupra oamenilor. Și totuși nu s-a a- 
juns la un consens în legătură cu ce 
trebuie făcut în acest sens.

Cu toate neclaritățile legate de mo
dalitățile’de prevenire n mi război 
nuclear, s-au conturat, totuși, două 
curente de gindire. Primul susține pă
rerea împărtășită și de istoricul E.P. 
Thompson, și anume că siri^ura cale 
spre dezarmări; rezidă ihtr-o con
știentizare amplă a maselor populare. 
Al doilea curent de gindire susține 
că ar trebui influențați, în principal, 
factorii de decizie și chiar guvernele 
însele prin dezbateri complexe, în
tr-un context riațional.

Conferința de la Groningen a de
monstrat că sarcina nu va fi ușoară. 
Prăpastia dintre mișcările de luptă 
pentru pace și virfurile militare nu 
a fost niciodată mai mare. Dar de 
acționat trebuie acționat în conti
nuare. Alternativă nu există.

prinse între 8 și 18 grade, iar cele ma
xime între 18 și 28 de grade, local mal 
ridicate. In București : Vreme răcoroa
să, îndeosebi la începutul intervalului. 
Cerul va fi schimbător, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vînt moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 12 șl 14 
grade, iar cele maxime între 23 și 25 
de grade. Pe litoral s Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. favo
rabil ploii de scurtă durată, vtnt mo
derat. Temperatura apei mării în jur de 
23 de grade. (Margareta Struțu, meteo
rolog de serviciu).

• Vom trăi și vom vedea : FLACARA
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Milă pentru cei vil : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Aii Baba ș cel 40 de hoți : GRA
DINA ART Ar - 21.
• îmi sare țandăra : GRADINA CUL
TURAL — 21.
• Idilă cu „Miss. Brazilia- ; GRADI
NA FESTIVAL — 20,45, PARC HOTEL 
— 21.
• Serpico : GRADINA FLACARA 
— 21.
• Superman : GRADINA GLORIA 
(TITAN) — 21.

teatre

• CELULE SOLARE 
MAI EFICIENTE. >Borabar’ 
darea" celulelor solare cu un fas
cicul electronic ridică considera
bil randamentul acestora. Cap
tatorii obișnuit! transformă doar 
o zecime din energia luminoasă 
în energie electrică. Or, cu aju
torul generatorului de fascicule 
electronice realizat la Centrul de 
cercetări nucleare din Karlsruhe 
(R.F.G.), pot fi produse celule 
solare mult mai eficiente la un 
preț de cost mai scăzut.

• PREMIERĂ IN ME
DICINA VETERINARĂ. î“- 
deobște, medicina veterinară are 
un avans asupra celei umane 
cînd e vorba de teste șt expe
riențe dificile și riscante, ea pu-

nînd la punct metode și proce
dee sigure, înainte de a fi apli
cate la om. Iată insă că presa de 
știință anunță o premieră vete
rinară într-un domeniu unde 
medicina umană a fost, de astă 
dată, „pionieră" : nașterea, în 
S.U.A., a primului vițel conceput 
in eprubetă. aceasta fiind prima 
experiență reușită, la bovine, de 
fecundare a ovulului „In vitro". 
Din punct de vedere biologic, 
oamenii de știință nu au putut 
încă să explice de ce acest pro
bes este mai dificil la vite decît 
la om.

• TRITIUM RECUPE
RAT DIN DEȘEURI RA
DIOACTIVE. . în dome- 
niul recuperării deșeurilor ra

dioactive o importantă reușită a 
fost înregistrată la Institutul de 
cercetări de fizică și chimie din 
Tokyo. O echipă de specialiști de 
aci a pus la punct o metodă care 
permite, prin „bombardarea" cu 
fascicule laser, să se recupereze 
tritium din reziduurile atomice. 
Procentajul de recuperare este 
de 40 la sută, adică de 10 ori 
mai mult decît cantitatea obți
nută prin separarea chimică sau 
prin distilare. Se realizează ast
fel substanțiale economii — tri- 
tiumul fiind un combustibil im
portant pentru viitoarele uzine 
pe baza fuziunii nucleare.

• PERIPLUL UNUI TE
ZAUR. în cadrul campaniei
inițiate de UNESCO pentru

DE
PRETUTINDENI

sprijinirea operațiunii de sal
vare a monumentelor din insula 
Philae, R. A. Egipt a organizat 
mai multe expoziții peste hota
re, reunind citeva dintre cele 
mai renumite obiecte de artă ale 
străvechii civilizații egiptene. 
Printre aceste expoziții s-a nu
mărat și cea alcătuită din 55 de 
piese ale tezaurului lui Tutan- 
kamon, vestitul faraon din di
nastia a XVIII-a. La mai bine 
de un an de Ia încheierea cu 
succes a operațiunii de transmu
tare a monumentelor din valea 
Nilului — cea mai vastă acțiune 
de acest gen din întreaga istorie

a urbanității — a luat sfîrșit șl 
periplul tezaurului lui Tutanka- 
mon. Marți, după un turneu de 
expoziții de cinci ani in S.U.A., 
Canada și R.F.G., exponatele 
respective au revenit la Cairo, 
reluindu-și locul lîngâ celelalte 
piese ale tezaurului in frunte cu 
sarcofagul de aur al faraonului 
în greutate de 110 kg.

• PROTEJAREA CON
DUCTELOR DE ȚIȚEI. c* 
urmare a cercetărilor unor spe
cialiști din Kazahstan se va pu
tea prelungi durata de exploa

tare a conductelor de titei prin 
reducerea ..vulnerabilității" la 
factorii corozivi. Metoda propu
să constă in pomparea unui 
„tampon" de titei foarte vîscos, 
prelucrat cu anumite rășini și 
substanțe speciale, care, la tre
cerea prin conducte, va absorbi 
apa de pe pereții acestora și în 
același timp ii va acoperi cu un 
strat protector. Avantajele apar 
evidente mai ales ca urmare a 
proprietății rășinilor ce intră în 
compoziția tamponului de a pre- 
intîmpina amestecarea țițeiului 
cu apa.

• NOU ATLAS AL 
CERULUI BOREAL. De a* 
proape un sfert de veac, astro
nomii din întreaga lume utili

zează, ca material de referință, 
atlasul cerului, din zona bo
reală. realizat cu ajutorul tele
scopului Schmidt de pe Mount 
Palomar (S.U.A.). între timp 
insă, tehnica fotografică a făcut 
mari progrese, astfel că lumea 
științei a simțit nevoia unui nou 
atlas ceresc, „la zi". Și astfel s-a 
luat hotărirea întocmirii unui al 
doilea „Palomar Sky Survey" 
care, grație noilor tehnici, va 
cuprinde și stele șl galaxii de 
patru ori mai puțin luminoase 
decit cele consemnate în prece
dentul atlas. Atlasul cel nou va 
consta din 700 clișee duble — 
cite unul in spectrul roșu, altul 
In spectrul albastru. De aseme
nea, se află in curs de elabora
re, cu ajutorul unor telescOape 
instalate în Chile și Australia, 
un atlas al cerului austral.

• PROTEINĂ ÎMPO
TRIVA ARTERIOSCLE- 
ROZEI. în lupta împotriva in
farctului miocardic, noi speranțe 
sînt legate de obținerea unei 
proteine recent izolată de un tî- 
năr biochimist australian. De- 
humită „apoproteina AV“, ea 
prezintă particularitatea de a se 
„înfășură" în jurul particulelor 
de grăsimi, oricît de infime ar fi 
ele. pe care le antrenează în 
singe. Puțind fi administrată 
prin intermediul produșilor far
maceutici, „apoproteina AV“ se 
înscrie ca un mijloc important in 
combaterea arteriosclerozei, pre
cum și a complicațiilor generate 
de insuficienta Irigare a muș
chiului cardiac.

Casa.de
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nereu de fier, aluminiu, celuloză, 
cărbune, cupru, nichel ș.a. Fără în
doială că rezolvarea problemelor asi
gurării necesarului țărilor membre 
ale C.A.E.R. de combustibili, energie, 
materii prime, materiale speciale și 
alte produse deficitare ar aduce o 
contribuție de prim ordin la pro
gresul fiecărei țări în parte și al tu
turor în ansamblu.

Construind aceeași orlnduire, 
călăuzindu-se după aceeași ideologie, 
țările membre ale C.A.E.R. dispun de 
largi posibilități de perfecționare a 
colaborării multilaterale și în alte 
domenii prioritare, ca. de pildă, 
adincirea cooperării și specializării în 
ramuri și subramuri industriale de 
vîrf, crearea de utilaje și echipa
mente de inaltă productivitate care 
să asigure consumuri cit mai reduse 
de energie și materii prime, colabo
rarea. in utilizarea mai deplină a ca
pacităților de prelucrare industrială 
existente, construirea de obiective 
economice in comun, inclusiv prin 
crearea de societăți mixte, stimula
rea, prin prețuri și alte mijloace 
economice, a creșterii producției a- 
gricole și a exportului de produse 
agroalimentare — iar fructificarea 
acestor posibilități ar avea efecte din
tre cele mai pozitive.

Mai ales tn condițiile cînd întreaga 
lume este zguduită de fenomenele 
unei crize atit de profunde și de 
persistente. îmbunătățirea colaborării 
între țările membre ale C.A.E.R., tn 
general între toate țările socialiste, 
ar contribui. în mare măsură, la so
luționarea reciproc avantajoasă a 
unor probleme acute. în acest sens 
pledează înseși acele prevederi ale 
„Programului complex" care și-au 
găsit înfăptuire — și nu încape în
doială că traducerea In viață, prin 
eforturi comune, și a celorlalte pre
vederi și obiective convenite ar im
pulsiona și mai puternic dezvoltarea 
economică și socială a statelor mem
bre.

Țările membre ale C.A.E.R. vor 
putea astfel demonstra concludent 
viabilitatea deplină a „Programului, 
complex", eficienta colaborării reci
proce, a activității consiliului, spo
rind In felul acesta prestigiul și forța 
de atracție ale socialismului In lume.

Așa cum a subliniat. In repetate 
rînduri, secretarul general al partidu
lui nostru, România este hotărîtă 
să-și aducă și in viitor întreaga con
tribuție la colaborarea în cadrul 
C.A E.R. — astfel incit activitatea 
consiliului să constituie un adevărat 
model de raporturi echitabile, de con
lucrare fructuoasă între state socia
liste libere și suverane, contribuind 
la întărirea socialismului pe plan 
mondial, lâ consolidarea păcii. înțe
legerii și colaborării Intre toate po
poarele.

Gh. CERCELESCU
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Sint necesare măsuri urgente pentru a pune 
in afara legii armele de distrugere in masă 

Intervenția reprezentantului român in Comitetul pentru dezarmare 
de la Geneva

GENEVA 29 (Agerpres). — Comi
tetul pentru dezarmare de la Geneva 
a organizat un ansamblu de reuniuni 
dedicate temei interzicerii noilor 
arme de distrugere în masă și siste
melor de asemenea arme.

Luînd cuvintul în dezbateri, amba
sadorul român Mircea Malița a sub
liniat importanța de principiu pe 
care România o acordă interzicerii 
utilizării descoperirilor științei și 
tehnologiei moderne în scopuri mi
litare. Referindu-se la implicațiile 
deosebit de grave asupra securității 
internaționale pe care le pot avea 
aplicațiile militare ale celor mai noi 
cuceriri ale tehnologiei actuale, el a 
reliefat necesitatea ca In Comitetul 
de la Geneva, pe lingă elaborarea 
urgentă a unor măsuri de punere în 
afara legii a armelor de distrugere 
în masă existente, în primul rind a 
celor nucleare, să se acorde atenție 
și măsurilor cu caracter preventiv, 
cum sint cele privind interzicerea, 
unor noi arme sau sistemelor de ase
menea arme. în această lumină, co
mitetul trebuie să analizeze trei do
menii posibile de acțiune : elabo
rarea unor norme Internaționale cu 
caracter juridic care să oblige toate 
statele, în primul rind pe cele ce 
alocă cele mai mari fonduri, cerce
tării militare, să adopte măsuri pe 
plan național pentru reducerea aces
tor activități și reorientarea fondu
rilor spre dezvoltarea social-econo- 
■mică, elaborarea unui acord interna

Pentru pace și dezarmare

In drum spre Paris, participanții la Marșul păcii din țările vest-europene 
au ajuns la Bruxelles. Fotografia înfățișează o secvență din desfășurarea 

marșului pe străzile capitalei belgiene

MAREA britanie: Reizbucnirea
la Liverpoolincidentelor

LONDRA 29 (Agerpres). — In car
tierul Toxteth din Liverpool, unde 
au avut loc puternice ciocniri intre 
forțele de ordine și manifestant! din 
rîndurile populației de culoare din 
marele oraș britanic, au reizbucnit 
incidentele — a anunțat poliția lo
cală. Mai mulți manifestanți și un 
număr de 20 polițiști au fost răniți. 
Zece persoane au fost arestate.

La cartierul general al poliției din 
Liverpool se apreciază că actualele 
tulburări sint cele mai grave înre

Zilele acestea se Împlinesc zece 
ani de la adoptarea în cadrul celei 
de-a XXV-a ședințe a sesiunii Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc, care s-a ținut la Bucu
rești, a „Programului complex al a- 
dincirii și perfecționării in conti
nuare a colaborării și dezvoltă
rii integrării economice socialiste 
a țărilor membre ale C.A.E.R.". O 
activitate intensă, laborioasă, desfă
șurată pe parcursul a peste doi ani, 
era astfel încununată printr-un docu
ment care, pe baza experienței acu
mulate anterior in domeniul cola
borării, stabilea principalele direcții 
de acțiune în vederea adîncirii și per
fecționării acestei colaborări într-o 
nouă perioadă de 15—20 de ani.

România, membră fondatoare a 
C.A.E.R., a contribuit activ la ela
borarea acestui document fundamen
tal al activității consiliului și a apre
ciat adoptarea lui ca un moment de 
seamă in dezvoltarea relațiilor pe 
multiple planuri dintre țările mem
bre. Importanța „Programului com
plex", ca document de bază al adîn
cirii și perfecționării conlucrării eco
nomice dintre țările membre ale 
C.A.E.R., constă în faptul că în el 
sint cristalizate principiile, normele 
și obiectivele principale ale colaboră
rii, se definesc domeniile, metodele și 
formele concrete ale acesteia și se 
stabilesc o serie de importanțe ac
țiuni privitoare la cooperarea în pro
ducție, știință și tehnică.

Astfel, intre obiectivele de bază 
ale colaborării reciproce, „Programul 
complex" acordă o importanță pri
mordială asigurării țărilor, membre, 
pe o perioadă îndelungată, cu nece
sarul crescind de materii prime, 
combustibili și energie, precum și cu 
utilaje și tehnologii moderne, pro
duse agroalimentare și bunuri de larg 
consum, in principal pe seama pro
ducției și folosirii resurselor pro
prii ale țărilor, inclusiv prin con
struirea, cu eforturi comune, a unor 
mari capacități de producție. Tot
odată, programul are în vedere in
tensificarea schimbului de realizări 
tehnico-științifice, dezvoltarea mai 
rapidă și creșterea eficienței comer
țului reciproc. Un accent deosebit se 
pune in „Programul complex" pe ex
tinderea specializării și cooperării re
ciproc avantajoase in producție, pe 
larga antrenare a țărilor mai puțin 
dezvoltate industrial la asemenea ac
țiuni inclusiv in domeniile de vîrf 
ale tehnicii. Pe bună dreptate, aces
te obiective concrete sint încadrate 
marelui obiectiv fundamental imous 
de viață, de însăși esența relațiilor 
internaționale socialiste — respectiv 
apropierea și egalizarea treptată a 
nivelurilor de dezvoltare economică ale 
tuturor țărilor membre ale C.A.E.R., 
definite ca țeluri de pregnantă actua
litate, care trebuie luate în conside
rare în toate domeniile și formele de 
colaborare multilaterală. / 

țional global de interzicere a produ
cerii de noi arme de distrugere in 
masă și sisteme de asemenea arme ; 
Încheierea de convenții specifice 
care să interzică unele tipuri con
crete de noi arme de distrugere in 
masă.

Analizarea acestor alternative im
pune, în concepția delegației române, 
crearea unui mecanism adecvat de 
examinare prin intermediul căruia 
comitetul să-și poată îndeplini man
datul ce i-a fost încredințat de pri
ma sesiune specială a O.N.U. dedi
cată dezarmării. Rolul și finalitatea 
reuniunilor comitetului le constituie 
tocmai convenirea, cu acordul tutu
ror, a unor asemenea structuri. în 
ceea ce o privește, delegația română 
sprijină inițiativa U.R.S.S. în sensul 
creării unui grup ad-hoc de experți 
guvernamentali, sub egida comitetu
lui, care să se reunească periodic șl 
să informeze asupra rezultatelor ac
tivității lor. O asemenea soluție ar 
permite ca respectindu-și priorită
țile comitetul să nu ignore proble
ma deosebit de actuală a interzicerii 
utilizării progresului tehnic in scopul 
creării de arme tot mai distrugătoa
re. încetarea cercetării pentru noi 
arme se impune ca o componentă 
indispensabilă in acest complex de 
măsuri, dacă vrem să oprim noi evo
luții și mai periculoase ale unei si
tuații deja pline de primejdii și 
riscuri.

gistrate la Toxteth unde, de la Înce
putul lunii, au fost rănite cîteva 
sute de persoane în cursul unor ac
țiuni similare. Incidente intre mani- 
festanți și poliție au avut loc și in 
cursul primelor ore ale dimineții de 
ieri pe „Upper Parliament Street", 
principala arteră a cartierului unde 
populația de culoare trăiește in 
marea sa majoritate in ghetouri, 
fiind lipsită de posibilitatea de a-și 
procura cele necesare traiului sau de 
un loc de muncă.

Analiza modului in care tși găsesc 
realizarea prevederile „Programului 
complex" confirmă justețea și viabi
litatea principiilor înscrise ca bază 
a raporturilor, cit și a metodelor și 
formelor de conlucrare recomandate 
de program, care iși mențin in conti
nuare întreaga valoare, asigurînd un 
cadru propice intensificării și creș
terii eficienței raporturilor economice 
dintre țările membre ale C.A.E.R. 
In același timp, această colaborare se 
înscrie ca un aport la promovarea 
cauzei Înțelegerii internaționale, la 
reluarea și continuarea politicii de 
destindere, colaborare, independență 
și pace. în acest sens, 'in comunica
tul adoptat de recenta ședință a se- 

ZECE ANI DE LA ADOPTAREA „PROGRAMULUI COMPLEX"

România - participantă activă Ia dezvoltarea 
și perfecționarea colaborării în cadrul C.A.E.R.
siunii C.A.E.R. se relevă : „Țările 
membre ale C.A.E.R. se pronunță cu 
fermitate împotriva politicii imperia
liste de intensificare a cursei înar
mărilor și de accentuare a încordării 
politice, pentru colaborarea pașnică 
a țărilor de pe toate continentele, 
pentru dreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, fără nici un 
amestec din afară".

România socialistă — aflată in plin 
efort de dezvoltare și modernizare a 
economiei naționale, de trecere de la 
stadiul de țară în curs de dezvoltare 
la cel de țară cu nivel mediu de dez
voltare — a acordat și acordă o im
portantă deosebită transpunerii efec
tive, consecvente in practică a prin
cipiilor și obiectivelor Programului 
complex — în primul rlnd, desigur, a 
celor de însemnătate esențială pen
tru dezvoltarea economică rapidă a 
tuturor țărilor membre. Preocuparea 
permanentă a României pentru În
făptuirea prevederilor „Programului 
complex" — ca și a programelor spe
ciale de colaborate pe termen lung — 
elaborate pentru a concretiza și dez
volta documentul adoptat cu un de
ceniu în urmă — iși găsește materia
lizarea în participarea țării noastre 
la realizarea a peste 200 de convenții 
multilaterale privind specializarea și 
cooperarea internațională în produc
ție, colaborarea tehnico-științifică, 
relațiile financiar-valutare și de cre
dit, transporturile de mărfuri etc. 
Totodată, România participă nemij-

In favoarea sporirii ajutorului pentru cele mai sărace 
țări ale lumii

■ •

Lucrările reuniunii ministeriale a O.U.A. de la Addis Abeba
ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 

Participanții la reuniunea la nivel 
ministerial a Organizației Unității 
Africane, care se desfășoară la Addis 
Abeba, au subliniat necesitatea În
treprinderii unor acțiuni concrete 
care să ducă la îmbunătățirea activi
tății economice și a condițiilor de 
viață ale celor 21 de state africane 
cele mai sărace. Ei au arătat că cel 
puțin două treimi dintre țările cel 
mai slab dezvoltate din lume se află 
în Africa.

Reuniunea de la Addis Abeba are 
drept scop stabilirea unei poziții co
mune a statelor membre ale O.U.A. 
in vederea conferinței Națiunilor 
Unite în problema statelor celor mai 
puțin dezvoltate, care-și va desfășura 
lucrările la Paris, intre 1 și 14 sep
tembrie.

Africa așteaptă de la conferința de 
la Paris nu numai identificarea pro
blemelor urgente ale țărilor cel mai 
slab dezvoltate din lume, ci și ajun
gerea la un acord asupra volumului 
ajutorului pe care țările bogate in
dustrializate să-l acorde celor sărace 
pentru dezvoltarea lor economică, au 
menționat participanții la reuniune.

AGENȚIILE DE PRES A
e scurt

PRODUCȚIA MONDIALA DE CEREALE se va cifra, In perioada 1981- 
1982, la 1 475-1 560 milioane tone - se arată într-un raport al Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură - F.A.O., publicat 
la Roma. Importurile de griu pe piața internațională se așteaptă să atingă 
nivelul record de 96—102 milioane tone, iar importurile de cereale de toate 
soiurile vor atinge nivelul de 208-220 milioane tone.

COMUNICATUL COMUN dat 
pubUcității la Belgrad cu privire 
la vizita oficială efectuată in R.S.F. 
Iugoslavia de primul ministru din 
Sri Lanka, Ranasinghe Premadasa, 
și la convorbirile avute cu pre
ședintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, Veselin 
Giuranovici, subliniază satisfacția 
părților pentru evoluția cooperării 
bilaterale și se evidențiază dorința 
de a dezvolta in continuare rela
țiile pe multiple planuri.

I
MINISTERUL DE EXTERNE 

FRANCEZ a făcut cunoscută hotă- 
rîrea de a se acorda azil politic-fos- . 
tului președinte iranian Abolhassan 
Banisadr, sosit cu un avion in Fran
ța, „cu condiția expresă ca acesta 
să nu desfășoare nici o activitate 
politică pe teritoriul țării" — se 
arată într-un comunicat oficial dat 
publicității de Quai d’Orsay și citat 
de agenția France Presse. Abol
hassan Banisadr a fost destituit la 
21 iunie din funcția de președinte 
al Iranului de Majlis (parlament), 
care l-a declarat „incompetent pen
tru această funcție".

PLENARA C.C. AL PARTIDU
LUI PROGRESULUI ȘI SOCIA
LISMULUI DIN MAROC a avut 
loc la Casablanca. Raportul cu pri
vire la situația politică din țară a 
fost prezentat de AU Yata, secretar 
general al partidului. într-o rezo
luție adoptată de plenară, toate 
forțele progresiste din Maroc sint 
chemate să-și intensifice lupta pen
tru îmbunătățirea situației maselor 
largi populare.

CAPRICIILE VREMII. tn dimi
neața zilei de 29 iulie, la Sofia, 
termometrele au înregistrat tempe
ratura de plus 8 grade Celsius.u

loclt la activitatea unor organizații și 
uniuni economice internaționale spe
cializate, create de țările membre ale 
C.A.E.R..

Apreciind rezultatele, tn general 
pozitive, obținute pină acum in în
făptuirea prevederilor „Programului 
complex", contribuția lor la accele
rarea progresului economic și social 
al țărilor membre, se cuvine arătat, 
totodată, că unele obiective impor
tante prevăzute în program nu au 
fost realizate integral. în legătură cu 
aceasta, referindu-se la planul de 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei in actualul cincinal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta in expu
nerea la Congresul consiliilor oame

nilor muncii : „Planul prevede extin
derea in continuare a relațiilor cu 
țările membre ale Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc și, in acest 
cadru, accentuarea specializării și 
cooperării in producție, in scopul sa
tisfacerii intr-o măsură tot mai mare 
a necesităților reciproce de materii 
prime și energetice, materiale, mașini, 
utilaje și altele. Doresc să menționez 
că in această privință mai sint multe 
de făcut in cadrul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și vom ac
ționa ca, împreună cu celelalte state, 
să obținem o îmbunătățire a activită
ții consacrate acestor țeluri". Avind 
in vedere importanța dezvoltării 
cooperării economice in cadrul 
C.A.E.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat propunerea sa privind 
organizarea, In cel mai scurt timp, 
a unei consfătuiri la nivelul secre
tarilor generali ai partidelor, care să 
dezbată tocmai aceste probleme.

Pornind de la această realitate, de
legația română Ia recenta ședință a 
sesiunii C.A.E.R. de la Sofia a arătat 
că aportul colaborării reciproce la 
acoperirea necesarului țării noastre 
de combustibili, materii prime mine
rale și metale s-a redus de la 
47 la sută, cit a fost in momentul a- 
doptării „Programului complex", la 
numai 21 la sută în prezent, ceea ce 
a solicitat eforturi considerabile pen
tru procurarea acestor produse din 
terțe țări, cu plata în valută converti- 

S-a subliniat, de asemenea, necesi
tatea unor schimbări în actuala or
dine economică internațională, care 
mărește prăpastia dintre țările bogate 
și cele sărace.

Cele 21 de etate africane cel mal 
puțin dezvoltate, deși bogate în re
surse naturale, rămîn foarte sărace, 
nu se pot dezvolta fără un ajutor 
economic. După cum s-a precizat in 
cadrul dezbaterilor, aceste țări, din 
cauza posibilităților lor foarte limi
tate, exploatează numai doi la sută 
din resursele lor naturale. Ele chel
tuiesc aproximativ 60 la sută din va
loarea exporturilor pentru importarea 
de alimente și produse energetice. 
Totodată, țările africane cele mai să
race au, in prezent, datorii în valoare 
de 7,6 miliarde dolari, neputind să-și 
plătească nici măcar dobinzile anuale, 
ceea ce reprezintă o sursă în plus 
in stagnarea dezvoltării lor econo
mice. Potrivit estimărilor Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Africa, ță
rile cel mai puțin dezvoltate din Afri
ca au nevoie vitală de cel puțin 37,4 
miliarde de dolari in următorii cinci 
ani — relevă agenția Taniug.

Este cea mai scăzută temperatură 
înregistrată in capitala bulgară in 
ultima sută de ani, in această pe
rioadă a anului.

CRIZA GUVERNAMENTALA 
DIN OLANDA. Partidul Creștin- 
Democrat din Olanda a respins 
miercuri o propunere revizuită pri
vind formarea unui nou guvern de 
coaliție de centru-stinga, reducînd 
și mai mult șansele de soluționare 
a îndelungatei crize politice declan
șate după alegerile generale de la 
26 mai.

CONDAMNĂRI DE TERORIȘTI 
ÎN ITALIA. Un tribunal din Torino 
a condamnat 75 de membri ai or
ganizației teroriste „Prima linie". 
Acuzații, ale căror pedepse variază 
intre șase luni și 14 ani de închi
soare, au fost condamnați pentru 
participare la activități subversive, 
spargeri de bănci, port ilegal de 
arme, deținere de monede false etc.

UN CUTREMUR DE PAMINT 
avind intensitatea de 6,5 pină la 
7 grade pe scara Richter s-a pro
dus, marți seara, in regiunea Ker
man, din sud-estul Iranului, infor
mează agenția P.A.R.S. Seismul â 
afectat o zonă de 60 pe 20 kilo
metri. Epicentrul cutremurului se 
află in localitatea Golbaf, la 850 ki
lometri sud-est de Teheran. Pri
mele informații difuzate de agenția 
P.A.R.S. fac cunoscut că 700 de 
persoane ți-au pierdut viața, iar 
alte 440 sint rănite. Pentru aju
torarea sinistraților a fost organizat 
un pod aerian, care transportă 
alimente și materiale destinate in
stalării unor spitale de campanie.

bilă. în același timp, așa cum s-a 
relevat in intervenția delegației 
noastre, ponderea țărilor membre ale 
C.A.E.R. in ansamblul comerțului ex
terior al României s-a diminuat de 
la circa 50 la 34 la sută. De aseme
nea. rezultatele obținute de țara 
noastră în domeniul industrializării, 
mai ales tn construcțiile de mașini 
și utilaje, nu-și găsesc reflectarea co
respunzătoare în cadrul diviziunii 
muncii și schimburilor reciproce. în 
aceeași ordine de preocupări, coor
donarea planurilor pe anii 1981—1985 
nu oglindește întru totul posibilități
le oferite de potențialul economic și 
tehnico-științific al țărilor membre, 
nu dă încă soluții depline la nume

roase probleme ce confruntă aceste 
țări in actuala etapă a dezvoltării lor 
social-economice.

Pornind de la aceste importante re
zerve de dezvoltare și îmbunătățire a 
colaborării reciproc avantajoase, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, 
la întîlnirile avute cu conducătorii de 
partid din celelalte țări membre ale 
C.A.E.R.. necesitatea de a se acționa 
în comun, in cursul coordonării pla
nurilor pe 1981—1985. pentru adîncirea 
cooperării in diferite sfere ale pro
ducției materiale, pentru majorarea 
substanțială a livrărilor de mărfuri, 
astfel incit să se ridice gradul de 
satisfacere a necesarului țărilor cu 
combustibili, energie, mașini, utilaje, 
cu alte produse industriale și agricole.

Pe linia concretizării acestor pre
ocupări, România se pronunță pentru 
realizarea efectivă a hotărîrilor adop
tate anterior, precum și pentru iniție
rea de noi acțiuni de cooperare în 
producție și livrări reciproce, incit să 
se poată ajunge, in actualul cincinal, 
la dublarea schimburilor comerciale 
cu celelalte țări membre ale C.A.E.R. 
O importantă deosebită ar avea-o. tn 
acest sens, accelerarea tratativelor 
pentru convenirea condițiilor concrete 
de colaborare în domeniile prospectă
rii și explorării țițeiului și gazelor 
naturale. Mari posibilități tși așteaptă 
încă fructificarea în asemenea do
menii cum sint dezvoltarea capacită
ților pentru un șir de materii prime 
de mare importantă, cum ar fi mi

ORIENTUL MIJLOCIU
• Președintele O.E.P. la Da
masc • Ratificare in parla

mentul lsraellan
DAMASC 29 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, a 
primit o delegație a Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, condusă de Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P. In cadrul convor
birii care a avut loc — relatează 
agenția S.A.N.A. — a fost evocată 
situația din Orientul Mijlociu, cu 
accent pe Liban, și s-a procedat la 
un schimb de opinii in legătură cu 
ultimele evenimente care au avut loc 
in această regiune.

TEL AVIV 29 (Agerpres). — 
Knessetul (parlamentul) israelian a 
ratificat, marți seara, acordul dintre 
Israel, Egipt și Statele Unite referi
tor la constituirea unei forțe multi
naționale în Sinai, relatează agen
țiile internaționale de presă. Cere
monia oficială a semnării documen
tului urmează să aibă loc la Washing
ton, la sfîrșitul acestei săptămîni.

R.p. polonă: Situația 
social-economică a țării 

In primul semestru al anului
VARȘOVIA 29 (Agerpres). — Di

recția Centrală de Statistică a 
R. P. Polone a dat publicității la 
Varșovia comunicatul cu privire la 
situația social-economică a țării pe 
primul semestru al acestui an. în 
comparație cu perioada similară a 
anului 1980, producția industrială a 
Poloniei — se arată în comunicatul 
transmis de agenția poloneză P.A.P.
— a scăzut cu 12,5 la sută. Totodată
— relevă documentul amintit — au 
scăzut simțitor extracția de cărbune, 
prelucrarea țițeiului, producția de 
oțel și laminate, de carne și unt, 
pescuitul maritim. In agricultură, la 
sfîrșitul lunii iunie, situația era mai 
bună în comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut. Lipsa de fu
raje — subliniază comunicatul — a 
determinat o scădere considerabilă a 
șeptelului la sfîrșitul lunii iunie a.c., 
fapt care s-a reflectat negativ asu
pra nivelului achiziționării produse
lor animaliere în agricultură. Se re
levă, pe de altă parte, că volumul 
investițiilor capitale in sectorul de 
stat al economiei naționale a scăzut, 
in primul semestru al anului, cu 23 la 
sută. Au fost date în exploatare nu
mai două treimi din totalul obiecti
velor planificate. Potrivit comunica
tului, volumul exporturilor Poloniei 
a fost de 22 miliarde zloți valută, cu 
17 la sută mai scăzut, iar al importu
rilor de 25 miliarde zloți valută, cu 
aproape șapte la sută mai mic, com
parativ cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

URUGUAY: Exigențe 
ale opoziției în vederea 
unui dialog cu guvernul

QUITO 29 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Quito, unde se află 
In vizită pentru a purta convorbiri 
cu membri ai guvernului ecuadorian 
și cu alte personalități politice din 
țară, Juan Ferreyra, președintele 
grupării „Convergenta democratică" 
din Uruguay, a afirmat că un dialog 
cu reprezentanții guvernului Uru
guayan nu poate avea loc tnaintea 
eliberării tuturor deținuților politici 
din țară și ridicarea restricțiilor puse 
tn calea normalizării activității parii» 
delor politice.

Lucrările celui de-al X-lea Congres
al P. C.

MADRID 29 — Trimisul Agerpres, 
N. Chilie, transmite : Lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist din Spania au continuat, 
miercuri, In plenară cu dezbaterile 
pe marginea raportului C.C. a! P.C.S. 
privind activitatea partidului In pe
rioada care a trecut de la congresul 
anterior.

Concomitent cu dezbaterile pe 
marginea raportului sint prezentate 
cuvintările de salut ale reprezentan
ților unor partide comuniste, munci

Cuvintul tie sulut al reprezentantului 
P. C. R.

în numele Partidului Comunist Ro
mân. al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. al între
gului nostru popor, tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației P.C.R.. 
a transmis un cald salut tovărășesc 
delegaților la cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist din Spa
nia. tuturor comuniștilor spanioli, po
porului spaniol prieten.

Partidul Comunist Român, toti oa
menii muncii din tara noastră urmă
resc cu simpatie și sentimente de so
lidaritate activitatea și lupta comu
niștilor spanioli pentru Înfăptuirea 
unor profunde înnoiri sociale, adîn
cirea continuă a procesului de afir
mare democratică, pentru dezvolta
rea dialogului. înțelegerii, conlucrării 
și unității cu toate forțele progre
siste. democratice șl patriotice din 
Spania, pentru înaintarea poporului 
spaniol pe o cale nouă, potrivit as
pirațiilor vitale si voinței sale de li
bertate. Independentă și progres so
cial. pentru pace șl cooperare inter
națională.

Ne este deosebit de plăcut — a ară
tat vorbitorul — să subliniem și cu 
acest prilej relațiile de trainică prie
tenie, solidaritate șl colaborare exis
tente între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Spania, pu
ternic impulsionate de întîlnirile șl 
convorbirile rodnice dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, și to
varășa Dolores Ibarruri. președintele 
Partidului Comunist din Spania, și 
tovarășul Santiago Carrillo, secretar 
general al partidului. Sintem convinși 
că dezvoltarea raporturilor de cola
borare. bazate pe stimă si respect re
ciproc. dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Spania 
se înscrie ca o importantă contribu
ție la intensificarea și diversificarea 
colaborării dintre România și Spania 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific și cultural. în interesul po
porului român și al poporului spa
niol. al promovării în viata interna
țională a unor relații noi. de egalita
te și echitate, care să asigure pacea, 
securitatea și independenta naționa
lă, progresul si cooperarea in Euro
pa si în întreaga lume.

Vorbitorul a prezentat apoi activi
tatea poporului nostru, strîns unit in 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru Înfăptuirea cu succes a hotă- 
ririlor istorice adoptate de Congre
sul al XII-lea al Partidului Comu
nist Român.

în vederea înfăptuirii neabătute a 
programului de dezvoltare multilate
rală a patriei. Partidul Comunist Ro
mân acționează cu consecventă pen
tru creșterea rolului său în conduce
rea democratică a societății, pentru 
lărgirea democrației socialiste, asigu- 
rind o largă si efectivă participare a 
clasei muncitoare, a tuturor catego
riilor sociale, a întregului popor la 
elaborarea și înfăptuirea politicii In
terne și externe, la conducerea și 
perfectionarea societății noastre so
cialiste.

Congresul dumneavoastră are loc 
1n condițiile în care situația inter
națională este deosebit de complexă 
și contradictorie. Criza economică, 
accentuarea crizei politico-sociale a 
lumii capitaliste determină, in zilele 
noastre, o ascuțire fără precedent a 
contradicțiilor sociale, intensificarea 
activității de consolidare și reîmpăr
țire a sferelor de influentă, continua
rea vechii politici imperialiste de 
forță și dictat, de încălcare a libertă
ții si independentei popoarelor — a 
spus, in continuare. conducătorul 
delegației P.C.R. Provoacă o serioasă 
îngrijorare reactivizarea diferitelor 
cercuri fasciste și neofasciste. înmul
țirea actelor de terorism, amplifica
rea propagandei rasiste, șovine, anti
comuniste. folosită de cercurile im
perialiste ca mijloc de diversiune 
pentru lichidarea drepturilor demo
cratice ale maselor, pentru învrăjbi
rea forțelor progresiste, a popoarelor, 
in scopul întăririi dominației si asu
pririi, al continuării politicii impe
rialiste și neocolonialiste. în aceste 
condiții apar mai necesare ca oricînd 
unirea și conlucrarea tot mai strinsă 
a popoarelor, a forțelor înaintate, 
pentru oprirea agravării situației in
ternaționale, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, co
laborare, independentă și pace, pen
tru solutionarea tuturor problemelor 
pe cale pașnică, a tratativelor.

Evidențiind apoi că România so
cialistă acordă o atenție deosebită e- 
dificării securității europene și mili
tează, împreună cu alte state, pentru

AGENDĂ ENERGETICĂ
DANEMARCA ; Reducerea 

consumului de petrol
COPENHAGA 29 (Agerpres). în 

acest an. In Danemarca se reduce sub
stanțial consumul de produse petro
liere. Comitetul danez pentru proble
mele energetice a dat publicității un 
raport, potrivit căruia consumul de 
produse petroliere se reduce in acest 
an cu aproximativ 12 la sută. Cea mai 
mare diminuare a consumului se va 
înregistra la combustibil — 20 la sută. 
Combustibilul destinat încălzitului va 
fi redus cu 10 Ia sută. Previziunile 
comitetului respectiv au la bază ci
frele privind consumul din primul 
trimestru al acestui an.

COASTA DE FILDEȘ : Proiecte 
hidroelectrice

ABIDJAN 29 (Agerpres). — în 
Coasta de Fildeș vor fi realizate în 
acest an proiecte de electrificare In 
șase regiuni ale țării : Odienne, 
Man, Seguela. Karhogo, Ferke și 
BoundialL Prin conectarea noilor 

torești și socialiste din diferite țări 
ale lumii, participante la forumul 
comuniștilor spanioli.

Din partea Partidului Comunist 
Român, a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanților Ia congres 
le-a fost adresat un sahft cordial, 
prietenesc, prin cuvintul conducăto
rului delegației P.C.R., tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

ca reuniunea de la Madrid să se în
cheie cu rezultate pozitive, vorbi
torul a reliefat că este deosebit de 
important să se ajungă la convoca
rea unei conferințe consacrate întări
rii încrederii și de dezarmare în Eu- 
Topa, la asigurarea continuității pro
cesului Început la Helsinki, prin or
ganizarea de noi reuniuni. Ca ex
presie a profundei preocupări pentru 
asigurarea continuității eforturilor și 
acțiunilor consacrate securității euro
pene — a relevat el — tara noastră, 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
adresat invitația ca viitoarea reuniune 
general-europeană să aibă loc la 
București. Pornind de la realitatea că 
în Europa există la ora actuală cea 
mai mare concentrare de trupe mili
tare și de armament de distrugere în 
masă, considerăm că trebuie să se 
facă totul pentru oprirea amplasării 
și dezvoltării de noi rachete nucleare 
pe continent.

Subliniind pericolul grav al înarmă
rilor, vorbitorul a relevat că in opi
nia României trebuie să se treacă, 
pînă nu este prea titeciu, la nj^șufi 
concrete de dezarmare și, in pi imul 
rind, de dezarmare nucleară. Asigu
rarea echilibrului corespunzător in 
realizarea dezarmării trebuie să se 
facă pe calea reducerii continue și 
sistematice a cheltuielilor militare și 
a trupelor, a trecerii la lichidarea de
finitivă a armamentului nuclear sub 
un control corespunzător, interna
țional.

De asemenea, este necesar să se 
facă totul pentru solutionarea litigii
lor și neînțelegerilor dintre state 
numai pe cale politică, prin tratative 
purtate in spiritul înțelegerii și păcii, 
al deplinei egalități si respectului re
ciproc, renuntîndu-se cu desăvirșire 
la folosirea forței sau la amenințarea 
cu forța.

O condiție deosebit de importantă 
pentru eliminarea unor focare de ten
siune și conflict din viata interna
țională, de instabilitate economică șl 
politică o constituie lichidarea mari
lor decalaje dintre țările sărace și 
bogate, a stării de subdezvoltare 
economică și socială în care se află 
o mare parte a omenirii. Este nece
sar să fie intensificate eforturile 
pentru făurirea noii ordini economi
ce. pentru colaborarea echitabilă 
Intre toate statele, pe baza unor re
lații- de deplină egalitate, care Să 
permită dezvoltarea mai rapidă a tu
turor popoarelor și, în primul rind, 
a celor rămase tn urmă.

Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă iși exprimă solidarita
tea și sprijinul activ cu lupta po
poarelor pentru lichidarea deplină șl 
definitivă a politicii colonialiste, 
neocolonialiste, a rasismului și a po
liticii de apartheid, pentru afirmarea 
dreptului la existență liberă, suve
rană a tuturor națiunilor lumii.

Partidul nostru — a arătat vorbi
torul — acordă o importanță deose
bită întăririi continue a colaborării 
și solidarității cu partidele comu
niste și muncitorești, făuririi unei 
unități de tip nou. avind ca funda
ment trainic respectarea riguroasă a 
dreptului fiecărui partid de a-și sta
bili in mod autonom linia politică, 
strategia și tactica revoluționară, In 
concordanță cu cerințele și realită
țile specifice fiecărei țări, fără nici 
un amestec din afară. în același 
timp, Partidul Comunist Român dez
voltă conlucrarea cu partidele socia
liste și social-democrate, cu partidele 
democratice, progresiste din noile 
6tate independente, cu mișcările de 
eliberare națională, cu forțe*,-  înain
tate, antiimperialiste de pretiî ideni. 
Sintem încredințați că întărirea soli
darității tuturor acestor forțe, acțiu
nile unite ale tuturor popoarelor 
pot determina un curs nou în viața 
internațională, pot bara calea Încor
dării și războiului, pot asigura re
luarea și adîncirea destinderii, pacea 
și cooperarea in întreaga lume.

Exprimînd calde mulțumiri pentru 
invitația adresată partidului nostru 
de a participa la Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist din Spania, 
conducătorul delegației P.C.R. a urat 
participantilar la forumul comuniști
lor spanioli succes deplin în desfă
șurarea lucrărilor, în înfăptuirea ho
tărîrilor ce vor fi adoptate și a reafir
mat convingerea că relațiile de prie
tenie și solidaritate militantă dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania vor cunoaște 
în continuare o puternică dezvoltare 
In interesul poporului român și po
porului spaniol, al solidarității forțe
lor antiimperialiste, democratice și 
progresiste, al cauzei păcii, securită
ții și independenței naționale, al pro
gresului și colaborării internaționale.

centrale la sistemul energetic națio
nal, locuitorii a 600 de așezări ur
bane și rurale vor beneficia de cu
rent electric. Principalul proiect este 
hidrocentrala amplasată la Rapides 
Grah, care va furniza anual 22.mili
oane kWh.

NEPAL : Noi rezerve de gaze 
naturale

KATMANDU 29 (Agerpres). — 
Explorările întreprinse in ultimul 
timp pe teritoriul Nepalului au dus 
la descoperirea, in valea Katmandu, 
din zona unde se află capitala țării, 
a unui zăcămint de gaze naturale 
ale cărui rezerve sint estimate la 
peste 40 milioane metri cubi. O son
dă de probă a scos, de la adîncimea 
de 300 metri, gaze cu un debit zilnic 
de 600 metri cubi. Deși zăcămîntul nu 
este prea mare, creează totuși spe
ranța, pentru o țară muntoasă și lip
sită de combustibili ca Nepalul, de a 
putea lărgi în viitor aria rezervelor 
de gaze naturale și de a reduce, cel 
puțin parțial, dependența sa de im
portul de combustibil.
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